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هم��ه نگاه ها ام��روز بعد از نفت 
به پتروش��يمي دوخته شده است. 
صنعتي كه قرار اس��ت در روزهاي 
بس��يار س��خت افزايش فش��ارها و 
ش��دت گيري تحريم ها، نقطه وصل 
جهاني  اقتصاد  به  اقتصادكشورمان 
و لنگر و تامين كننده بخش بزرگي 
از مناب��ع ارزي م��ورد نياز كش��ور 
باش��د. چنانك��ه بر س��ر ارز حاصل 
از ص��ادرات اي��ن بخ��ش، بحث و 
جدل هاي فراواني در گرفته اس��ت 
و هر روز شاهد پيشنهادهايي براي 
عرضه اين منابع ارزي به طريقي از 
س��امانه نيما تا بازار ثانويه و حتي 

بازار آزاد هستيم. 
متاس��فانه صنعتي ك��ه در اين 
روزهاي دش��وار اينچني��ن عزيز و 
دردانه شده و بر س��رتصرف منابع 
ارزي آن جدال در گرفته است، در 
طي س��ال هاي گذش��ته و با وجود 
هشدارهاي فراوان مورد غفلت بوده 
و از توسعه واقعي و پايدار بازداشته 

شده است. 
كش��ورمان به لحاظ منابع نفتي 
پ��س از ونزوئال، عربس��تان و كانادا 
بيش��ترين منابع اثبات شده ذخاير 
نف��ت جه��ان را ب��ا 155 ميليارد 
بش��كه )9/6 درصد منابع جهاني( 
در اختيار دارد. همچنين به لحاظ 
ذخاير گازي پس از روسيه، دومين 
ب��ا 193  را  مناب��ع گازي جه��ان 
تريلي��ون مترمكعب در اختيار دارد 
وجود  با  متاس��فانه  )17/3درصد(، 
اي��ن امكان��ات بي بديل )چ��را كه 

رقباي ايران يعني عربستان و قطر 
هر ك��دام از يكي از اي��ن دو منبع 
به ميزان كافي برخوردارند( جايگاه 
پتروشيمي كش��ورمان به هيچ وجه 

شايسته آن نيست. 
ك��ه  بداني��م  اس��ت  جال��ب 
كش��ورهاي آلمان و ك��ره جنوبي 
ب��ا وجود ع��دم برخ��ورداري از هر 
دو اين موهبت ه��اي بزرگ نفت و 
گاز با تولي��د 41 و 35 ميليون تن 
محص��والت پتروش��يمي به ترتيب 
116 و 38 ميلي��ارد دالر درآم��د 
صادراتي دارند. اين در حالي است 
كه كش��ورمان ب��ا آن حجم عظيم 
از مناب��ع نفت��ي و گازي ك��ه ذكر 
ش��د، با توليد ح��دود 50 ميليون 
ت��ن محص��والت پتروش��يمي تنها 
ح��دود 10 ميلي��ارد دالر صادرات 
داشته است كه در رتبه پايين تر از 
عربستان با توليد 70 ميليون تن و 
صادرات 36 ميليارد دالر قرار دارد. 
 در واقع كشور آلمان از صادرات 
هر تن محصوالت پتروشيمي خود 
4900 دالردرآمد كسب مي كند و 
كره جنوبي 1100 دالر و عربستان 
630 دالر و درآمد كشورمان از هر 
تن صادرات محصوالت پتروشيمي 

تنها 460 دالر است. 
 اي��ن فاصله بزرگ و اين نابودي 
مناب��ع چرا و چگونه حاصل ش��ده 
اس��ت؟ چرا بايد ام��روز با توجه به 
مهيا بودن تمام شرايط اعم از منابع 
انرژي و دسترس��ي به آب هاي آزاد 
و وجود نيروي جوان با اس��تعداد و 
حدود 50 سال سابقه و اين صنعت 
در وضعيت��ي چني��ن ناگ��وار قرار 

داشته باشد؟
يك مطالعه انجام شده از سوي 
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
بازرگان��ي نش��ان مي ده��د كه در 
حالي كه ايجاد صنعت پتروشيمي 
در ايران و ك��ره جنوبي همزمان با 
ه��م و در دهه 60 و اوايل دهه 70 
ميالدي )دهه 40 و اوايل دهه 50 
شمسي( صورت گرفته است اما به 
سبب اتخاذ سياست هاي اشتباه در 
كش��ورمان، اين صنعت از توس��عه 
كيفي بازمانده و صرفا رشدي كمي 
يافته است البته آنهم نه آنچنان كه 

بايد و شايد. 
در حال��ي ك��ه ك��ره جنوبي با 
اتخ��اذ سياس��ت هايي همبس��ته و 
منسجم و علمي توانست به جايگاه 
امروزي��ن خ��ود در اي��ن صنع��ت 
يابد. سياست هايي همچون:  دست 
ايج��اد همزمان��ي و تناس��ب ميان 
سياس��ت هاي تنظيم بازار خوراك، 
تولي��دات واس��طه يي پتروش��يمي 
بازتنظي��م  تقاض��ا،  تحري��ك  و 
فض��اي س��رمايه گذاري در صنايع 
پتروشيمي براي جلب سرمايه گذار 
خارج��ي، اتكا به س��ازوكار بازاري 
در تعيي��ن قيمت هاي خ��وراك و 
مواد واس��طه يي پتروش��يمي پس 
از ي��ك دهه اجراي سياس��ت هاي 
واردات  بخ��ش  تقويت كنن��ده 
)ايجاد تناس��ب ميان سياست هاي 
تج��اري(،  و  قيمت��ي  آزادس��ازي 
تغيي��ر جايگاه مداخ��الت دولت از 
س��رمايه گذار ب��ه واح��د برنامه ريز 
ارش��ادي و ابتن��اي سياس��ت هاي 
خوداتكايي بر ص��ادرات محوري با 

ارزش افزوده باال و. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه در 
كش��ورمان ب��ا وجود وج��ود منابع 

س��بب  ب��ه  گاز  و  نف��ت  عظي��م 
فقدان نگ��رش مش��خص علمي و 
نبود يك اس��تراتژي يا نقش��ه راه، 
توس��عه صنعت پتروش��يمي بسيار 
نامت��وازن و ب��ا به��ره وري اندك 
)تمرك��ز عم��ده بر چن��د محصول 
باالدس��ت و همچنين فقدان تنوع 
در باالدس��ت( بوده است. در واقع 
صنعت پتروشيمي در كشورمان در 
نبود يك نقشه راه مشخص و عدم 
انس��جام ميان سياست هاي مشوق 
تولي��د و س��رمايه گذاري و تنظيم 
بازار و رگوالتوري در بازار خوراك و 
محصوالت پتروشيمي و نيز ضعف 
دسترس��ي ب��ه دانش فن��ي توليد 
بس��ياري از محصوالت ميان دستي 
پتروش��يمي همچني��ن ضعف هاي 
ديگ��ر نظير: تضعيف ارتباط صنايع 
ش��يميايي با صنايع پايين دس��تي، 
ايجاد واحدهاي  تمركز برنامه ها بر 
جدي��د و حاكميت نگاه كوتاه مدت 
س��رمايه گذاري،  برنامه  ه��اي  ب��ر 
پش��تيبان  زيرس��اخت هاي  ضعف 
تولي��د  عمليات��ي  هزينه ه��اي  و 
پتروش��يمي و بهره وري كاهنده و... 
امروز در شرايط بس دشواري بسر 
مي برد. ش��رايطي كه هرروز نيز به 
واس��طه منابع ارزي حاصله و خيل 

نيازمندان آن دشوارتر مي شود. 
كاش ام��ا اين صنع��ت همچون 
جنوب��ي  ك��ره  در  خ��ود  هم��زاد 
مي توانس��ت )و ش��ايد هنوز بتواند 
ب��ا فراهم آمدن امكان بازس��ازي و 
باز آرايي خود( نقش��ي بي بديل در 
روند توس��عه صنعت��ي و اقتصادي 
كشور ايفا نمايد و بمثابه لوكوموتيو 
صنعت و اقتصاد كش��ور باشد و نه 
همچ��ون گاوصن��دوق يا گوش��ت 

قرباني! 

سخن نخست

  پتروشيمي؛ لوكوموتيو يا گاوصندوق؟!
  حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

رنا
: اي

س
عك

هم��ه نگاه ه��ا ام��روز بع��د از نف��ت ب��ه 
پتروش��يمي دوخته شده اس��ت. صنعتي كه 
قرار اس��ت در روزهاي بسيار سخت افزايش 
فش��ارها و ش��دت گيري تحريم ه��ا، نقط��ه 
وصل اقتصادكش��ورمان ب��ه اقتصاد جهاني و 
لنگ��ر و تامين كننده بخ��ش بزرگي از منابع 
ارزي موردنياز كش��ور باش��د. چنانكه بر سر 
ارز حاص��ل از ص��ادرات اين بخ��ش، بحث و 
جدل هاي فراواني در گرفته اس��ت و هر روز 
شاهد پيش��نهادهايي براي عرضه اين منابع 
ارزي به طريقي از س��امانه نيما تا بازار ثانويه 

و حتي بازار آزاد هستيم ...

موع��د آغ��از دور جدي��د تحريم ها بس��يار 
س��ريع رسيده است. اتاق ها و تشكل هاي بخش 
خصوصي بسيار س��ريع به دنبال كمك گرفتن 
از كش��ورهاي ديگر براي آس��يب كمتر تحريم 
به اعضاي خود هس��تند. در هفته هاي قبل اتاق 
تهران جلس��ه با س��فراي خارجي را آغاز كرد. 
س��پس در روزهاي اخير تش��كل ها و اتاق هاي 
مشترك در اتاق ايران با سفرا و مسووالن ايراني 
در كش��ورهاي ديگر جلسه داشتند. حال شاهد 
برگزاري جلس��ه اتاق ايران و چين با مسووالن 
مهم تري��ن ش��ريك تج��اري ايران ب��ه ويژه در 
ايام تحريم هس��تيم. انگ سن س��فير چين در 
»نشست روابط اقتصادي ايران و چين« با تاكيد 

بر ضرورت حفظ برجام ...

   پتروشيمي
لوكوموتيو يا گاوصندوق؟!

 همكاري  هاي ايران و چين 
با تحريم متوقف نمي شود

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

حمل و نقل
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چاله ارزي در مسير 
صنعت هوايي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
آغاز نوس��انات نرخ ارز از همان روزهاي مياني 
فروردين ماه سال جاري مشكالت بسياري را براي 
تمام بخش هاي صنعتي كش��ور و به ويژه صنعت 
هوايي ايجاد كرد، از همان روزهاي نخست قيمت 
بلي��ت پروازهاي داخلي و خارجي س��ير صعودي 
پيدا ك��رد و ش��يب هزينه هاي تحميل ش��ده به 
ايرالين هاي داخلي با رشد قيمت سوخت، خدمات 
فرودگاهي و... به اوج خود رس��يد. در اين شرايط 
دولت براي تعدي��ل اوضاع تصميم به پرداخت ارز 
دولتي به ايرالين ها و همچنين مسافران پروازهاي 
خارج��ي ك��رد تصميمي كه متاس��فانه در اجرا با 
فراز و نش��يب هاي متفاوتي همراه بود جدا از اما و 
اگرهايي كه درباره سوءاستفاده هاي ايجاد شده در 
پرداخت ارز دولتي به مسافران پروازهاي خارجي 
ايجاد ش��د )انجام س��فرهاي ي��ك روزه تنها براي 
دريافت ارز دولتي(، ط��رح پرداخت ارز دولتي به 

ايرالين ها هم با مشكالتي همراه بود ...

 حسين حقگو   

به دنبال فش��ارها بر دولت مبني ب��ر تغيير تيم 
اقتص��ادي يكي از نماين��دگان ته��ران از افزايش 
امضاه��اي نامه ي��ي به تع��داد 200 نف��ر خبر داد 
ك��ه براس��اس آن، نماين��دگان از رييس جمه��ور 

مي خواهند تيم اقتصادي دولت را تغيير دهد. 
الي��اس حضرت��ي عض��و كميس��يون اقتصادي 
مجل��س در گفت وگو با تع��ادل با اش��اره به نامه 
نمايندگان گف��ت: در نامه نماين��دگان به وزير يا 
وزيران خاصي اش��اره نكرده ايم. او مي افزايد: صبح 
امروز )س��ه ش��نبه( براي نامه يي امضا جمع آوري 
مي شد كه بر اساس آن، تغيير رييس بانك مركزي 
كافي ندانس��ته و ب��ر تغيير تيم اقتص��ادي دولت 

تاكيد ش��ده بود. به گفت��ه حضرتي در اين نامه به 
وزارتخانه خاصي اشاره نشده بود. او درباره رويكرد 
مجلس به تيم اقتصادي دولت توضيح مي دهد: در 
اين ارتباط، طرح اس��تيضاح وزي��ر اقتصاد كه 90 
امضا دارد، در كميس��يون اقتصادي مورد بررس��ي 
ق��رار گرفت كه وزير نتوانس��ت نمايندگان را قانع 

كند. 
در همين حال ابوالفضل سروش در گفت وگو با 
ايس��نا، با بيان اينكه امروز )ديروز( با رييس جمهور 
و دول��ت اتمام حجت كرديم و قطعا وزراي اقتصاد 
و صنعت، معدن و تجارت را عوض مي كنيم، گفت: 
مجلس با رد لوايح تفكيك وزارتخانه هاي اقتصادي 

به روشني به دولت مي گويد شما »سرخط« را گم 
كرده ايد. رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت ابتدا 
بايد مباني اقتصاد بحران زده را س��امان دهند بعد 

دنبال تغيير ساختار اداري باشند. 
اين عضو فراكس��يون اميد مجلس تغيير رييس 
كل بان��ك مركزي را ب��ه تنهايي رافع مش��كالت 
اقتصادي كشور ندانس��ت و تاكيد كرد: اگر وزراي 
اقتصاد، تعاون و كار، صنعت و معدن و حتي رييس 
سازمان برنامه و بودجه توسط رييس جمهور تغيير 
نكنن��د قطعا مجلس اس��تيضاح و بركناري آنان را 
اگر چه براي كشور هزينه ايجاد مي كند، به جريان 

مي اندازد. 

امضاي 200 نماينده براي تغيير تيم اقتصادي دولت 



 فشار امريكا را به فرصتي براي توسعه 
تبديل كنيم

پاد| رييس جمهوري در ديدار سفيران جديد 
ايران در 14 كشور جهان گفت: شرايط كنوني و 
تهديد و فشار موجود از سوي دولت امريكا را به 
فرصتي براي توسعه و پيشرفت روزافزون تبديل 
كني��م و بي تردي��د مي توانيم از اين ش��رايط به 
خوبي عبور كنيم. روحاني روز سه ش��نبه در اين 
ديدار توجه به اولويت مسائل اقتصادي در روابط 
و مناسبات خارجي كشورمان را مورد تاكيد قرار 
داد و اظه��ار داش��ت: اگر هر كدام از ش��ما يك 
گام مهم در زمينه مس��ائل اقتصادي به ويژه در 
تقويت هم��كاري ش��ركت ها و بنگاه هاي بخش 
خصوصي كشورمان با كشورهاي محل ماموريت 

خود برداريد، مي تواند بسيار حائز اهميت باشد.

 باز ماندن تنگه هرمز وابسته به منافع 
ايران است

ايس�نا| فرمانده ني��روي درياي��ي ارتش، با 
بيان اينك��ه باز مان��دن تنگه هرمز وابس��ته به 
منافع ايران اس��ت گفت: م��ا امريكا را تاثيرگذار 
در تصميم نداجا در حوزه تنگه هرمز نمي دانيم 
و اقدام ما وابس��ته به نظر رهب��ر معظم انقالب 
است. دريادار حسين خانزادي در نشست خبري 
مس��ابقات بين المللي نظامي روس��يه ۲۰1۸ در 
نوش��هر در پاس��خ به پرسش��ي درباره اظهارات 
رييس جمهور مبني بر بس��تن تنگه هرمز گفت: 
بس��تن تنگه هرمز مقدمه يي دارد. تحريم هايي 
ك��ه عليه ايران صورت مي گي��رد بر كاركردهاي 
تنگه هرمز اثر گذار اس��ت. در محيط بين الملل 
خروج��ي يك تصميم مابس��ته به ي��ك بازيگر 
نيس��ت و تنگه هرمز بخشي از منافع جمهوري 
اسالمي است. نداجا تاكنون آزادي تردد در اين 
تنگ��ه را تامين كرده اس��ت و با ق��درت هم به 
اين كار ادام��ه خواهد داد. باز ماندن تنگه هرمز 
وابس��ته به منافع ايران است و جامعه بين الملل 
بايد متعهدانه به تعهدات خود در قبال جمهوري 

اسالمي عمل كند. 

 به انضباط كالمي نياز داريم
تس�نيم| معاون امنيت��ي و انتظامي وزارت 
كش��ور گف��ت: اظهارنظره��اي غيركارشناس��ي 
و خ��ارج از مس��ووليت ها، خوراك رس��انه هاي 
خارج��ي را تامين مي كند بنابراي��ن به انضباط 

كالمي نياز داريم. 
حس��ين ذوالفق��اري در هماي��ش معاوني��ن 
سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي اس��تانداري هاي 
سراسر كش��ور كه ديروز برگزار شد، با اشاره به 
اينكه مدتي اس��ت امريكايي ها فش��ار و عمليات 
رواني عليه كش��ورمان را به طور ويژه يي تشديد 
كردن��د، افزود: پمپاژ اخبار منفي، جهت دار و در 
اكثر م��وارد غيرصحيح، به صورت مس��تمر و با 
برنامه ريزي يكي از اين اقداماتي است كه سعي 

در تضعيف اميد مردم جامعه دارد. 

 نمي ت�وان هم�ه تقصي�ر را ب�ه گردن 
دولت روحاني انداخت

ايس�نا| علي مطهري نماين��ده مردم تهران 
در مجلس معتقد اس��ت: اگر كل نظام در اجراي 
برج��ام مصمم بود و اگر هم��ه تالش مي كردند 
برج��ام درس��ت اجرا ش��ود ام��روز بس��ياري از 
ش��ركت هاي اروپايي و امريكاي��ي كه وارد ايران 
ش��دند، در اي��ران مي ماندند و س��رمايه گذاري 
مي كردند و ترامپ هم به آس��اني نمي توانس��ت 
از برجام خارج ش��ود، اما بخش��ي از حكومت از 
ابتدا ماي��ل به اجراي برجام نب��ود و باالخره به 
هدفش هم رس��يد. مش��كالت امروز كشور هم 
به گردن اين افراد اس��ت، اما اي��ن افراد مدعي  
به هم خوردن وضعيت كش��ور هستند. مطهري 
خطاب به آنان متذكر ش��د: وض��ع فعلي جاري 
كشور كاري است كه خودتان كرديد و نمي توان 
هم��ه تقصير را به گردن دولت روحاني انداخت. 
وضعيت جاري كش��ور تقصير دلواپس��ان و همه 
كس��اني است كه تالش كردند برجام اجرا نشود 
البته دولت هم حتما سوء مديريت داشته است. 

 حضور همزمان ظريف و پمپئو در 
سنگاپور و احتمال برگزاري ديدار دوجانبه

ايلنا| دبيركل س��ابق »آسه آن« چندي پيش 
درب��اره احتمال مذاك��ره دوجانبه مي��ان وزراي 
خارجه ايران و س��نگاپور اظه��ار بي اطالعي كرده 
بود اما اظهارات روز گذش��ته رييس جمهور امريكا 
درب��اره آمادگي اين كش��ور براي نشس��ت بدون 
پيش شرط با ايران، به نظر سيگنالي براي احتمال 
برگزاري چنين مذاكره يي است. سخنگوي وزارت 
ام��ور خارجه پيش از اين درباره س��فر ظريف به 
س��نگاپور گفته بود كه اين س��فر بن��ا به دعوت 
دولت سنگاپور از ظريف، و براي حضور در پنجاه 
و يكمي��ن نشس��ت وزراي امور خارج��ه اتحاديه 
آ.سه.آن انجام مي شود. هدف سفر امضاي پيمان 
و عهدنامه مودت اس��ت. اين پيم��ان در مجلس 
تصويب و تاييد شده اس��ت. بهرام قاسمي اين را 
هم گفت كه ديدارهايي در س��نگاپور تنظيم شده 
يا در حال تنظيم است اما به احتمال ديدار ظريف 

با همتاي امريكايي خود اشاره يي نكرده است. 

 كواكبيان به طور مشروط از توضيحات 
آخوندي قانع شد

از  مجل��س  در  ته��ران  نماين��ده  تع�ادل|  
توضيحات وزير راه و شهرس��ازي درباره س��وال 

خود قانع شد. 
مصطفي كواكبيان نماين��ده مردم تهران در 
مجلس شوراي اس��المي پس از اظهارات عباس 
آخون��دي وزير راه و شهرس��ازي درباره س��وال 
خ��ود در خصوص علت برگزار نش��دن ش��وراي 
س��اماندهي امور پايتخت، گفت: حداكثر ظرف 
يك م��اه آين��ده بايد جلس��ه مذكور تش��كيل 
ش��ود. وي ادامه داد: اگر جلس��ه برگزار شود از 
توضيح��ات وزي��ر قانع خواهم ش��د در غير اين 

صورت دوباره آن را مطرح خواهم كرد. 

روي خط خبر

»تعادل« از واكنش ها به مذاكره احتمالي ايران و امريكا گزارش مي دهد

ناطق نوري: پيشنهاد ترامپ را رد نكنيم؛ بررسي كنيم

معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد

بي انگيزه ها كنار بكشند
»مس��وولي ك��ه انگيزه ن��دارد و كار بلد نيس��ت، 
 كن��ار بكش��د.« اي��ن عباراتي اس��ت كه مع��اون اول 
رئي��س جمهوري با اس��تفاده از آنها تالش مي كند تا 
مديران اجرايي و مس��ووالن در بخش هاي مختلف را 
متوجه اهميت تالش همگاني براي عبور از چالش هاي 
پيش روي كشور كند. چالش هايي كه هرچند بخشي 
از آنه��ا ب��ه دليلي رفتار غير معقول مقام��ات تازه كار 
امريكايي ايجاد ش��ده، اما بخش مهم تر و تاثيرگذار تر 
آن به دليل سوءمديريت ها و ناهماهنگي هايي است كه 
از منظر جهانگيري باعث بروز مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي در كشور شده اس��ت و بايد هرچه سريعتر 

براي آنها چاره يي انديشيده شود. 
مع��اون اول رييس جمه��وري ك��ه ب��راي افتتاح 
واحدهاي مس��كوني نوسازي ش��ده زلزله زدگان راهي 
كرمانشاه ش��ده بود با اش��اره به تالش عمومي مردم 
ايران براي حمايت از مردم كرمانش��اه در زمان بحران 
زلزله اس��تفاده از اين مدل مش��اركتي را براي مقابله 
با بحران هاي اقتصادي و معيش��تي پيش رو ضروري 
دانست و اعالم كرد كه بهترين راه مقابله با تحريم هاي 
اقتصادي امريكا فعال س��ازي مرزهاي كشور و تكيه بر 

ظرفيت هاي دروني كشور است. 
معاون اول رييس جمهوري گفت: از همه استانداران 

مي خواهم كه در ش��رايط جديد اقتصادي تمام ابزارها 
را ب��ه كار بگيرند تا برنامه ه��اي امريكا براي تحريم ما 
به زمين بخورد كه يك��ي از راه هاي آن تقويت مرزها 
 و تامي��ن كااله��ا و نيازهاي م��ردم از طريق مبادالت 

مرزي است. 

 اتحاد عمومي در زمان بحران
اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاح پنج هزارمين 
خانه مس��كوني روستايي نوسازي ش��ده در روستاي 
ش��يرين آب گف��ت: اين اتحاد و همبس��تگي يك بار 
ديگر در زلزله آبان ماه س��ال گذشته در منطقه سرپل 
ذهاب به منصه ظهور نشس��ت. مردم در آن حادثه كه 
بي��ش از 6۲۰ تن از هموطنان جان خود را از دس��ت 
دادن��د و ه��زاران نفر نيز مصدوم ش��دند، ب��ه ميدان 
آمدند و نمايش بزرگي از اتحاد را به دنيا نشان دادند. 
 مع��اون اول رييس جمهور ادامه داد: پس از اين حادثه 
اسف بار از باالترين سطح نظام از رهبر معظم انقالب تا 
رييس جمهوري و همه وزرا و مسووالن در كنار مردم 
به صحنه آمدند تا اين زخم التيام يابد. مردم نيز طوري 
در صحنه حاضر شدند كه گويي خانواده خود آنها در 

اين حادثه آسيب ديده بود. 
او با اش��اره ب��ه ايفاي نقش چهره ه��اي محبوب و 

سرشناس مردم پس از اين اتفاق گفت: شخصيت هاي 
محبوب مردم از سرمايه اجتماعي خود استفاده كردند 
تا همراه مردم و مس��ووالن به آس��يب ديدگان كمك 
كنن��د كه باي��د از آنها قدرداني ش��ود هر چند گاهي 
سخناني درباره آنها گفته مي شود كه مايه شرمساري 
است. جهانگيري ادامه داد: من از استاندار و مسووالن 
خواس��ته ام تا از كمك هاي جمع ش��ده توس��ط اين 
چهره هاي سرش��ناس با كمك آنها در جاي مناسب و 
به نفع مردم استفاده ش��ود. معاون اول رييس جمهور 
با قدرداني از عملكرد نيروهاي مس��لح به ويژه ارتش 
و سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ايران گفت: دولت 
نيز تمام مس��اعي خود را براي تامين منابع و بازسازي 
مناطق زلزله زده به كار بس��ته و تالش دارد تا وضعيت 
اس��كان در شهرها و روستاها به سرعت فراهم شود. او 
با بيان اينكه روند بازس��ازي در ش��هر سرپل ذهاب با 
كندي مواجه ش��ده است از اس��تاندار و مسووالن اين 
شهر خواس��ت تا هر چه سريعتر در جهت تسريع در 
روند بازس��ازي ها براي بازگشت مردم به خانه هايشان 

برنامه ريزي و تالش كنند. 

 حمايت از اقشار آسيب پذير
جهانگيري همچنين به آسيب هاي وارده به مسكن 
مهر و اهميت بازسازي سريع اين خانه ها اشاره كرد و 
گفت: مسكن مهر متعلق به ضعيف ترين اقشار جامعه 
بوده و ضرورت دارد كه هرچه سريعتر بازسازي شود تا 

اين اقشار به خانه هاي خود نقل مكان كنند. 
مع��اون اول رييس جمه��ور تاكي��د ك��رد: مراكز 

آموزش��ي در مناط��ق زلزله زده بايد تا قبل از ش��روع 
س��ال تحصيلي جديد به بهره برداري برس��د و در غير 
اينصورت با استفاده از ساير مراكز و ساختمان هاي قابل 
بهره برداري شرايطي فراهم شود كه دانش آموزان براي 

شروع سال تحصيلي مشكل نداشته باشند. 
او با بي��ان اينكه ايران به لح��اظ جغرافيايي روي 
گسل هاي زلزله قرار گرفته و هر از چند گاه شاهد اين 
واقعه طبيعي در گوشه و كنار كشور هستيم، تصريح 
كرد: بازس��ازي و مقاوم سازي خانه ها در كشور وظيفه 
مه��م دولت اس��ت. تاكنون بي��ش از ۲ ميليون واحد 
مسكوني روستايي به همت بنياد مسكن بازسازي شده 

است و بايد اين روند ادامه يابد. 
جهانگي��ري با اب��راز خرس��ندي از موفقيت بنياد 
مس��كن در بازسازي و نوسازي 5 هزار خانه در منطقه 
مسكوني س��رپل ذهاب و قصرشيرين گفت: خواست 
م��ردم منطقه افزايش مي��زان وام هاي بالعوض يا كم 
بهره يا بدون بهره براي جبران تخريب ها است و دولت 
تالش كرده در كنار افزايش كمك هاي بالعوض ميزان 
وام ها را نيز از ۲5 به 3۰ ميليون و سپس 4۰ ميليون 
افزايش دهد و اميدوارم بتوانيم در جلس��ه آتي هيات 

دولت اين ميزان را نيز افزايش دهيم. 
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: اهتمام دولت 
به ساخت و ساز مسكن روستايي و شهري جدي است 
و اينگونه نيست كه دولت نقش و نظارتي در اين امور 
نداش��ته باش��د بلكه با نظارت بر پرداخت تسهيالت 
اعطايي و عملكرد بنياد مسكن و مردم تالش مي كند 
تا مقاوم سازي خانه ها به نحو احسن انجام شود. دولت 

هيچ��گاه امور را رها نكرده و اينگونه نيس��ت كه پس 
از اهداء كمك كنار كش��يده و كاري با ساير مسائل و 

مشكالت مردم نداشته باشد. 

 مقابله با تحركات دشمن
او ب��ا تاكي��د بر ض��رورت فعاليت بي��ش از پيش 
مسووالن براي توسعه كشور گفت: اگر مسوولي انگيزه 
كار ندارد يا كاربلد نيس��ت بهتر اس��ت كنار بكشد. ما 
مطمئن هستيم كه با انگيزه و برنامه در ميان مسووالن 
و با كمك مردم قادر خواهيم بود مشكالت را يكي پس 

از ديگري پشت سر بگذاريم. 
جهانگي��ري از قص��ر ش��يرين به عن��وان يكي از 
قطب هاي صنعتي آينده كش��ور ن��ام برد و گفت: اين 
منطقه با توجه به همجواري با كش��ور عراق و س��اير 

زيرساخت ها مي تواند به منطقه يي مهم مبدل شود. 
مع��اون اول رييس جمه��ور همچنين با اش��اره به 
تحريم هاي امريكا عليه ملت اي��ران و برنامه هاي اين 
كش��ور براي ممانع��ت از تجارت و داد و س��تد مالي 
توسط ايران گفت: در شرايط جديد كشورهاي هم مرز 
و شهرهايي مثل قصر شيرين مي توانند داالن جريان 
داد و ستد كشور باشند و بايد مسووالن استان در اين 

رابطه فعال تر عمل كنند. 
گفتني اس��ت معاون اول رييس جمه��ور پيش از 
حضور در اين مراس��م از واحدهاي مسكوني بازسازي 
ش��ده در روستاي دستك عليا، ش��هر سرپل ذهاب و 
روس��تاي شيرين آب بازديد و به صورت نمادين كليد 

يكي از واحدها را به مالك آن اهدا كرد. 

گروه ايران| 
در حالي جدال لفظي مقام��ات ايراني و امريكايي 
در چن��د هفته اخير گزينه مذاك��ره را به محاق برده 
بود، اظهارات جديد ترامپ مبني بر مذاكره بدون هيچ 
پيش شرط بار ديگر اين پرسش را به ميان آورد كه آيا 
مي شود با امريكاي ترامپ مذاكره كرد. رييس جمهور 
امريكا كه ش��ديدترين لفاظي ها عليه ايران را داشت، 
دوش��نبه ش��ب در چرخش��ي مبهم، از مذاكره بدون 
هيچ پيش ش��رط با ايران س��خن گفت. دونالد ترامپ 
اعالم كرد كه آماده است، »بدون هيچ پيش شرطي«با 
مقام هاي ايران گفت وگو كند، البته به گفته او »اگر آنها 
)مقامات جمهوري اسالمي( خواهان مالقات باشند.« 
او تلويحا آنچه ميان ايران و امريكا در جريان اس��ت را 
ش��رايطي دانست كه به سوي جنگ در حركت است، 
از اين رو گفت كه با هر كس��ي حاضر اس��ت مالقات 
كند، زيرا اهل گفت وگو اس��ت، به ويژه وقتي كه خطر 
جنگ در ميان باش��د. س��خنان ترام��پ در حالي بود 
ك��ه چند روز پيش، او و روحان��ي در مواضعي تند به 
يكديگر تاختند. حسن روحاني رييس جمهوري ايران، 
در س��خناني هشدار داد »دشمنان بايد خوب بفهمند 
ك��ه جنگ با ايران مادر جنگ ه��ا و صلح با ايران مادر 
صلح ها است و ما هيچ وقت از تهديد نترسيده و در برابر 
تهديد، تهديد خواهيم كرد«. ترامپ در واكنش به اين 
موضع روحاني در توييتي تند، گفت كه » ديگر هرگز 
اياالت متحده را تهديد نكن. چراكه مستوجب عواقبي 
خواهي ش��د كه در طول تاريخ تاكنون كمتر كسي با 

آن روبرو شده است.«

 رفت و آمدهاي سياسي و شايعه مذاكره
اما در كنار اين موضع گيري هاي تند عليه يكديگر، 
برخي رف��ت و آمد هاي مقامات، ش��ايعه يي مبني بر 
مذاكره غيرمس��تقيم يا در س��طحي پايين ت��ر، رد و 
بدل ش��دن پيام را مطرح ك��رد. چنانكه چندي پيش 
در س��فري پيش بيني نش��ده، محمد جواد ظريف به 
عمان س��فر و با يوسف بن علوي همتاي عماني خود 
ديدار كرد. ديداري كه برخي آن را تالش دوباره عمان 
براي ميانجيگري بين دو كشور دانستند. پيش از اين، 
نخستين گفت وگوهاي سري ايران و امريكا در دوران 
محمود احمدي نژاد كه منجر به توافق هسته يي ايران 

و كش��ورهاي 1+5 در دوران رياست جمهوري حسن 
روحاني ش��د، در عمان برگزار ش��د. اين ش��ايعه آنجا 
قوت گرفت كه روز ش��نبه اين هفته، يوسف بن علوي 
وزي��ر امور خارجه عمان به امريكا س��فر كرده بود و با 
چند تن از مقامات اياالت متحده ديدار داشت.در اين 
بين برخي رسانه ها از سفر بن علوي در روز جمعه به 
تهران، درس��ت چند روز پس از س��فر او به واشنگتن 
خبر دادند كه هرچند س��خنگوي وزارت خارجه اين 

خبر را تاييد نكرد.

 پيشنهاد مذاكره را رد نكنيم
در اين بين، موضع مقامات ارش��د دولتي نسبت 
ب��ه پيش��نهاد مذاكره بدون پيش ش��رط از س��وي 
ترامپ س��كوت بوده اس��ت. با اين ح��ال، تني چند 
از نماين��دگان مجل��س و اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام موضع گيري متفاوتي به اين موضوع 

داش��ته اند. صريح تري��ن موض��ع را حجت االس��الم 
علي اكبر ناطق نوري داشته است. او كه عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است، در گفت وگويي تاكيد 
كرده كه نبايد س��ريع پيش��نهاد مذاكره را رد كنيم. 
او در اي��ن ب��اره گف��ت: اصل قص��ه و چنين چيزي 
منفي نيست و پيش بيني هم مي شد و مي شود، نوع 
خلقي��ات آقاي ترامپ هم همين اس��ت. ترامپ اول 
توپ هاي محكمي را مي زند و با توپ پر مي آيد، اگر 
مقابلش مرعوب شوند و جا بزنند، ادامه مي دهد، ولي 
اگر ببيند آن طور نيست خيلي سريع نظرش عوض 

مي شود و سناريوي بعدي را پيدا مي كند. 
عض��و مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام ادامه 
داد: ابت��دا به س��اكن ما نبايد مذاك��ره را رد كنيم و 
بگوييم بيخود كرده اس��ت؛ بايد تامل داشته باشيم 
و دستپاچه نش��ويم، ذوق زده هم نشويم كه ترامپ 
از همين ذوق زدگي ممكن اس��ت سوءاستفاده كند، 

ممكن است ما را تست كرده باشد. 
ناطق ن��وري اضافه كرد: مس��ووالن ذيربط بايد با 
تدبير و درايت موضوع را رصد كنند. در ش��وراي عالي 
امني��ت ملي مورد بحث قرار بگيرد و نهايتا با توجه به 
موخراتي كه شايد داش��ته باشد ببينند چگونه عمل 
كنند. به گفته اين چهره سياسي، »نبايد همين طوري 
اين پيش��نهاد را رد كنيم كه بگوين��د ايران به دنبال 
خش��ونت و جنگ است و متهم نش��ويم از اين طرف 
هم ذوق زده نشويم بايد به عنوان يك موضوع از طريق 
مسووالن ذي ربط مورد بررسي و تحليل قرار بگيرد و 

بعد تصميم گيري شود.«

 پيشنهاد ترامپ، بي ارزش است
اما در مقابل، كمال خرازي رييس شوراي راهبردي 
روابط خارجي معتقد است كه »ترامپ عاشق مالقات 
براي مالقات است و چندان به نتايج مالقات هاي خود 

و سخنان متناقض خويش نمي انديشد.« از اين رو، »با 
توجه به تجربه تلخ��ي كه از مذاكره با امريكا و نقض 
مكرر تعهدات دولتمردان آن كشور داشته ايم، طبيعي 
اس��ت كه ارزشي براي پيشنهاد وي قائل نباشيم.« به 
اعتقاد خرازي ترامپ بايد قبل از هر چيز، خروج امريكا 
از برجام را جبران كند و نشان دهد كه براي تعهدات 

اسالف خود و قوانين بين المللي احترام قائل است. 
علي مطهري نائب رييس مجلس هم نظري مشابه 
خرازي دارد. او معتقد اس��ت با تحقيرهايي كه ترامپ 
نسبت به ايران داشته مذاكره مناسب نيست، چرا كه 
مذاك��ره در اين وضعيت توام با ذلت، خواري و تحقير 
اس��ت. او درباره ديدگاه خود توضيح داد: اگر ترامپ از 
برجام خارج نشده بود و تحريم هاي جديد به تصويب 
نمي رساند، مذاكرات اشكال نداشت البته براي ما بهتر 
ب��ود در زمان اوباما روابط و مذاكرات را با امريكا انجام 
مي داديم و بسياري از مشكالت را با دولت اوباما حل 
مي كرديم. مطهري در عين حال مذاكره در ش��رايط 
عادالنه و توام با احترام متقابل را مفيد دانست و افزود: 
مذاكره و رابطه دو مفهوم جداگانه است. ممكن است 
رابطه با امريكا برقرار شود تا تسهيالتي مثال براي اتباع 
ايراني ساكن در امريكا به وجود آيد ولي مذاكره يعني 

توافق با امريكايي ها در حوزه ها و مسائل مختلف. 
از ميان مقامات دولتي هم تنها يكي از مش��اوران 
روحان��ي در توييتي به اين پيش��نهاد ترامپ واكنش 
نشان داده اس��ت. حميد ابوطالبي، در صفحه توئيتر 
خود نوش��ت: احترام ب��ه ملت بزرگ اي��ران، كاهش 
خصومت ها، و بازگشت امريكا به برجام، همواركننده 
مس��ير س��نگالخ كنوني اس��ت. گفت وگ��وي تلفني 
روس��اي جمهوري دوكشور در س��ازمان ملل در سال 
13۹۲، بر اين باور اس��توار بود ك��ه مي توان با التزام 
به ابزار گفت وگو در مسير اعتمادسازي گام برداشت. 
برجام دس��تاورد التزام ب��ه گفت وگو اس��ت؛ بايدآن 
را پذيرفت. به گفته مش��اور روحاني، س��ال گذش��ته 
در مجمع عمومي س��ازمان مل��ل پس از تهديد ملت 
بزرگ ايران، موضوع مالقات دو رييس جمهور مطرح 
ش��د؛ اكنون هم پس از خروج از برجام، مالقات بدون 
پيش شرط عنوان مي شود! كساني كه به گفت وگو به 
عن��وان روش حل اختالفات در جوام��ع متمدن باور 

دارند، بايد به ابزار آن هم ملتزم باشند. 
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ايران2

چهرهها

ريي��س كميس��يون امنيت ملي 
مجل��س گف��ت: ه��دف جمه��وي 
اسالمي ايران حركت به سوي ثبات 
و پايداريس��ت و م��ا در هيچ بحران 
مگر  نمي كنيم  مداخل��ه  منطقه يي 
آنكه اي��ن حضور به دع��وت دولت 
مستقر باشد. به گزارش خانه ملت، 
مسعود بن احمد البرواني س��فير عمان در تهران )سه شنبه 
۹ مرداد ماه( با حش��مت اهلل فالحت پيشه رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي در مجلس ش��وراي اسالمي 
دي��دار و گفت وگو ك��رد. در ابتداي اين ديدار حش��مت اهلل 
فالحت پيش��ه ضمن تاكيد بر رواب��ط تاريخي ايران و عمان، 
گفت: جمهوري اس��المي ايران از توسعه و تقويت روابط در 
حوزه هاي مختلف به ويژه پارلماني با كش��ور عمان استقبال 
مي نماي��د و نقش عمان در حفظ تع��ادل و رابطه مبتني بر 
حس��ن نيت همواره براي ما مهم اس��ت. رييس كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي با 
اش��اره به تحوالت منطقه افزود: مسير حق در جهان كنوني، 
صلح اس��ت و بايد در اين مس��ير گام برداشت. وي در ادامه 
عنوان داش��ت: هدف جمهوي اسالمي ايران حركت به سوي 
ثبات و پايداري اس��ت و ما در هيچ بحران منطقه يي مداخله 
نمي كنيم مگر آنكه اين حضور به دعوت دولت مستقر باشد. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در خصوص پيشنهاد ترامپ براي 
مذاكره بدون ش��رط با ايران، گفت: مذاك��ره براي ايران تابو 
نيس��ت ضمن اينكه برخي بازيگران ثالث زمام دشمني بين 
ايران و امريكا را در دست گرفته اند. اعتقادم بر اين است كه 
ايران و امريكا راهبردي براي رفع چالش ندارند و كانال هاي 

ديپلماتيك بين آنها بسته است. 

ايران در هيچ بحران منطقه اي مداخله نمي كند 
مگر به درخواست دولت مستقر

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
تاكي��د ك��رد: اي��ران، هرگون��ه اقدام 
تروريس��تي در نقاط مختلف دنيا، از 
جمله حادثه اخير عليه گردش��گران 
خارج��ي در تاجيكس��تان را محكوم 

مي كنيم. 
به گزارش ايسنا، بهرام قاسمي در 
پاسخ به سوالي در خصوص حمله اخير انجام شده به گردشگران 
خارجي در تاجيكس��تان كه به كشته و مجروح شدن شماري از 
آنها انجاميد، ضمن ابراز تاس��ف از اي��ن حادثه و محكوم كردن 
آن گفت: ما هرگونه اقدام تروريس��تي در نقاط مختلف دنيا، از 
جمله حادثه اخير عليه گردش��گران خارجي در تاجيكستان را 
محكوم مي كنيم. وي با انتقاد از مطالب خالف واقع اعالم ش��ده 
در بيانيه وزارت داخله تاجيكس��تان عليه ايران افزود: جمهوري 
اسالمي ايران هرگونه ارتباط با اين حادثه و وجود هرگونه پايگاه 
جه��ت آموزش اقدام��ات خرابكارانه در خاك خود را به ش��دت 
تكذيب مي كند و آمادگي دارد جهت بررس��ي ابعاد اين قضيه با 
مقامات ذيربط تاجيكي همكاري كند. قاس��مي طرح اين قبيل 
مس��ائل بي پايه را به زيان روابط دوس��تانه و برادرانه ميان ايران 
و تاجيكستان دانست و ابراز اميدواري كرد كه طرفين با كمك 
يكديگر به تقويت مناس��بات في مابين بپردازند و اجازه ندهند 
كه دش��منان با طرح اين قبيل مس��ائل خلل��ي در روابط ايجاد 
نمايند. وزارت كش��ور تاجيكس��تان با انتشار اطالعيه يي مدعي 
ش��ده اس��ت كه حزب نهضت اس��المي و افراد آموزش ديده در 
ايران مسوول حمله به گردشگران خارجي در اين كشور بوده اند. 
بنابر گزارش دويچه وله، اين در حالي است كه به نقل از شبكه 
اعماق، داعش مسووليت كشتن چهار جهانگرد در تاجيكستان 

را به عهده گرفته است. 

آمادگي ايران براي همكاري با تاجيكستان براي 
بررسي اقدام تروريستي اخير در اين كشور

 وزير اطالعات گفت: رهبر معظم انقالب
اس��المي با درايت و صالبت كش��تي 
انقالب را در امواج خروشان و سهمگين 
عبور مي دهند و ما نيز بايد با همدلي و 
وحدت در پيشبرد اهداف انقالب ايفاي 
نقش كنيم. به گزارش ايس��نا، س��يد 
محمد علوي در جلسه شوراي اداري 
آذربايجان شرقي با اشاره به آيات و روايات معصومين)ع(، عزت 
را در گرو همدلي دانس��ت و افزود: وحدت مايه قدرت مي شود و 
اگر بخواهيم از گردنه ها با موفقيت عبور كنيم نخستين الزمه آن 
باهم بودن و برادري است و در صورتي مي توانيم راهكارهاي عبور 
از بحران را اثرگذار كنيم كه وحدت داشته باشيم. وزير اطالعات 
افزود: مردم ايران با مش��اهده نا امني ها در كش��ورهاي منطقه، 
قدر امنيت حاكم بر كش��ور را كه ثمره تالش نيروهاي نظامي و 
امنيتي اس��ت را به خوبي درك مي كنند. علوي گفت: پيش نياز 
امور فرهنگي، علمي، رسانه و سرمايه گذاري امنيت است تا بتواند 
به خوبي و با سرعت پيشرفت كند. امنيت بايد در چارچوب قانون 
و شرع و با به كارگيري راهكارهاي عالمانه برقرار شود. او با اشاره 
به اينكه تهديدات دشمن به ويژه امريكا و ترامپ كاري از پيش 
نمي برد، گفت: در صورت بروز هر مشكلي، مردم در اين شرايط 
نيز وارد عرصه مي شوند و با دشمنان مبارزه خواهند كرد و پاي 
نظام ايستاده اند. وزير اطالعات گفت: ما توانايي تبديل تهديدها 
به فرصت ها را داريم كه رش��د و پيش��رفت ها بعد از پش��ت سر 
گذاشتن سختي ها حاصل خواهد شد و به لطف خدا از تحريم ها 
و فشارهاي دشمنان عبور خواهيم كرد و آن را به فرصت تبديل 
مي كني��م. او در پايان از زحمات مديركل س��ابق اداره اطالعات 
استان تقدير و مديركل جديد اداره كل استان آذربايجان شرقي 

را معرفي و منصوب كرد. 

 بايد با همدلي و وحدت در پيشبرد 
اهداف انقالب ايفاي نقش كنيم

وزي��ر كش��ور در واكن��ش ب��ه 
رييس جمه��وري  اخي��ر  س��خنان 
امريكا مبني بر انجام مذاكره بدون 
پيش ش��رط با ايران گفت: امريكا 
قاب��ل اعتماد نيس��ت وقت��ي اين 
كش��ور با قلدري و ب��ه صورت يك 
طرفه از برجام خارج مي ش��ود چه 
طور مي ت��وان اعتماد كرد. به گزارش »تع��ادل« به نقل از 
وزارت كش��ور، عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در همايش 
معاونان سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هاي سراسر 
كشور افزود: از طرفي مي گويند به ايران فشار آورده شود تا 
ايران تعهدات جديدي را بپذيرد و از طرف ديگر صحبت از 

مذاكره بدون پيش شرط مي كنند. 
رحماني فضلي اميد، اعتماد، نش��اط و كارآمدي را چهار 
ويژگي مهم در يك جامعه پويا عنوان كرد و افزود: دش��من 
در س��ه س��طح با جمهوري اس��المي ايران در حال مقابله 
اس��ت، سطح اول تهديدات نظامي س��طح دوم تحريم هاي 
اقتصادي و سطح سوم ايجاد تنش ها و نارضايتي اجتماعي 
اس��ت كه از نظر ما س��طح س��وم يعني ايج��اد تنش هاي 
اجتماعي هدف اول دشمن اس��ت. وي ادامه داد: در حوزه 
نظامي دش��من قدرت مواجهه با جمهوري اسالمي ايران را 
ندارد و در حوزه اقتصادي نيز درس��ت است كه مي تواند با 
اعم��ال تحريم هاي به ايران فش��ار بياورند اما ما 4۰ س��ال 
اس��ت كه با اين مساله روبه رو هستيم و مي دانند كه با اين 
اقدام ها نمي توانند به اهداف اصلي خود برس��ند اما اين دو 
اقدام مي تواند زمينه س��از ايجاد تنش و نارضايتي اجتماعي 
در كش��ور شود بنابراين بايد با ايجاد اميد و نشاط و تقويت 

رضايت مندي مردم جلوي اين نقشه دشمن را بگيريم. 

 خروج يك طرفه از برجام 
گواه بي اعتمادي به امريكاست
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3 كالن
 بانك مركزي از افزايش شاخص 

بهاي توليد كننده خبر داد
شاخص بهاي توليدكننده در ايران در دوازده ماه منتهي 
به تير ماه 1397 نس��بت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 
1396 به ميزان 13.1 درصد افزايش يافته است. به گزارش 
بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده در ايران براساس 
س��ال پايه 100=1395 در تير ماه 1397 به عدد 135.6 
رسيد كه نس��بت به ماه قبل 10.3 درصد افزايش داشته 
اس��ت. اين شاخص در تير ماه 1397 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 27.8 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
در ادبيات اقتصادي، شاخص بهاي توليد كننده به عنوان 
پيش��ران نرخ تورم محسوب مي شود؛ به عبارت ساده تر از 
آن جايي كه افزاي��ش قيمت كاالها پس از افزايش قيمت 
توليد عملي مي ش��ود، افزايش نرخ تورم در شاخص بهاي 
توليدكننده خبر از افزايش چش��مگير قيمت انواع كاال و 
خدمات در ماه هاي آينده دارد و از هم اكنون ديگر مي توان 
ادعا كرد كه تورم تك رقمي ميهمان رفتني اقتصاد كشور 
اس��ت. در ميان بخش هاي مختلف، گروه ساخت يا همان 
صنعت بيشترين افزايش شاخص بها را به خود اختصاص 
داده اس��ت. آنط��ور ك��ه محاس��به گران بان��ك مركز ي 
مي گويند، اين بخش با افزايش 37.9 درصدي شاخص بها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه است. شاخص 
اين بخش نس��بت به ماه خرداد 13.1 درصد رشد داشته 
اس��ت. پس از بخش صنعت، حم��ل و نقل و انبار داري با 
23.3 درصد و كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري با 21.2 
درصد بيشترين افزايش را نسبت به تيرماه سال قبل تجربه 
كردند. نكته نگران كننده در اين بخش، افزايش ش��اخص 
بهاي توليد در دو حوزه اصلي توليد كش��ور يعني صنعت 
و كشاورزي است. كمترين ميزان افزايش اين شاخص به 
گروه اطالعات و ارتباطات مربوط است. شاخص اين بخش 
نسبت به تيرماه 96 كمتر از يك درصد و نسبت به خرداد 
ماه امسال 0.2 درصد رشد كرده است. پس از آن، هتل و 
رس��توران و آموزش به ترتيب با افزايش 13.9 درصدي و 
14.1 درصدي كمترين افزايش قيمت ر ا نس��بت به سال 
گذشته داشتند. بخش خدمات نيز كه سهم 50 درصدي 
در اقتصاد ايران دارد نسبت به سال گذشته با رشد 17.8 
درصدي شاخص توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

مواجه شده است.

 ۸۲ درصد بيكاران 
»غير ارادي« بيكار شده اند 

مهر| بر اس��اس نتايج آمارگيري ني��روي كار از حدود 
3ميليون و 200 هزار جمعيت بيكار در كشور، يك ميليون 
و 700 هزار نفر در گذش��ته شاغل بودند كه از اين تعداد 
9. 81 درصد به صورت غير ارادي بيكار ش��دند. مطالعات 
پژوهشي مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار نشان 
مي ده��د، يكي از عوامل مهم و موثر بر نرخ بيكاري پديده 
»ترك شغل« است. البته ترك شغل ممكن است در جهت 
رونق بازار كار و تالش فرد ش��اغل براي جست وجوي كار 
بهت��ر يا اينكه در مقابل، به داليل ركود در بازار، نارضايتي 
شغلي، تعطيلي محل كار يا ساير موارد ديگر باشد. نتايج 
ط��رح آمارگيري نيروي كار مربوط به س��ال 95 نش��ان 
مي دهد، كه از حدود 3.2 ميليون نفر »بيكار 10 س��اله و 
بيشتر در كش��ور«، حدود 1.7 ميليون نفر )54.3 درصد( 
قبال ش��اغل بوده اند كه در اين ميان تعداد 314293 نفر 
)18.1 درص��د( به ص��ورت ارادي و تعداد 1425141 نفر 
)81.9 درص��د( به صورت غيرارادي ش��غل خود را ترك 
كرده اند. بر اس��اس اين گزارش، »عوامل ترك ش��غل« به 
دو گروه »عوامل غيرارادي ترك ش��غل« و »عوامل ارادي 
ترك شغل« تقسيم بندي مي شود؛ از مجموع بيكاران قبال 
شاغل، بيكاراني هس��تند كه به صورت ارادي و اختياري 
شغل خود را ترك كرده و به نوعي در بيكاري خود سهيم 
هستند. اين افراد، بيكاران قبال شاغلي هستند كه به داليل 
ارادي ش��امل »پايين بودن درآمد«، »مسائل خانوادگي«، 
»مهاج��رت«، »جابه جاي��ي مح��ل كار« و »تحصي��ل يا 
آموزش« ترك شغل كرده و بدين ترتيب به جمع بيكاران 
كشور پيوسته اند. در گروه عوامل »غيرارادي« ترك شغل 
ني��ز، تعطيلي دايمي محل كار، فصلي بودن كار، اخراج يا 
تعديل نيرو، بازنشس��تگي، به پايان رسيدن دوره خدمت 
وظيفه، كهولت س��ن وبيماري بيشترين عواملي است كه 

منجر به بيكاري افراد شاغل شده است. 

  ماليات برعايدي امالك براي 
كنترل بازار مسكن ضروري است

مهر| نتايج يك پژوهش كه توسط معاونت اقتصادي 
وزارت اقتصاد انجام ش��ده، بر لزوم اخذ ماليات بر عايدي 
امالك براي كنترل و تنظيم بازار مس��كن صحه گذاشته 
است. بر اس��اس گزارش معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد 
در خصوص لزوم اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در امالك، 
يكي از ابزارهاي مهم سياس��تي كنترل نوس��انات بخش 
مسكن ابزار ماليات بر عايدي سرمايه است كه به كارگيري 
آن نه تنها موجب افزايش قيمت و اجاره مسكن نمي شود 
بلك��ه ابزار بس��يار قوي در جهت كنت��رل قيمت و اجاره 
اس��ت و در كش��ورهاي مختلف نتايج مطلوبي به دنبال 
داش��ته اس��ت. معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي 
ديروز گزارش پژوهش��ي جامع��ي را در رابطه با موضوع 
مالي��ات بر عايدي امالك منتش��ر ك��رد. در اين گزارش 
لزوم وض��ع ماليات بر عايدي س��رمايه در امالك، تجربه 
و نتاي��ج اخذ اين نوع ماليات در كش��ورهاي ديگر و آثار 
مثبت آن در حوزه اقتصاد و مس��كن بررسي شده است. 
تفكيك تقاضاي مصرفي و سرمايه يي به ساماندهي بخش 
مسكن كمك مي كند. در بخشي از متن آن آمده، تفكيك 
تقاضاي مس��كن به تقاضاي مصرفي، تقاض��اي دارايي و 
تقاضاي س��وداگري مهم ترين كمك علمي اقتصاددانان 
به ساماندهي و كنترل اقتصاد مسكن به ويژه در خصوص 
كشورهاي در حال توسعه است و به درك صحيح عملكرد 
اي��ن بخش و به تبع آن سياس��ت گذاري بخش مس��كن 
كمك ش��اياني نموده اس��ت. در تقاضاي مصرفي مسكن 
صرفاً تامين س��رپناه خانوار مطرح اس��ت، ح��ال آنكه از 
منظر دارايي و س��وداگري، بازدهي سرمايه گذاري مبناي 
تصميم گيري اس��ت. به عالوه، از منظر تقاضاي سوداگري 
رفتار س��رمايه گذاراني كه وارد بخش مسكن مي شوند و 
با خريد و ف��روش در دوره زماني كوتاه مدت درآمد قابل 
توجهي به دس��ت مي آورند حائز اهميت است و غفلت از 
آن آس��يب هاي جبران ناپذيري را متوجه بخش مسكن و 

اقتصاد ملي مي نمايد.

اخبار كالن

يك اقتصاددان اعالم كرد

بازار ايران گرفتار رفتارهاي هيجاني
يك فعال اقتصادي مطرح كرد

ذخاير ارزي بيش  از ۱۲۰ ميليارد دالر 
ي��ك مدرس اقتصاد با بي��ان اينكه ب��ازار ارز ايران گرفتار 
رفتارهاي هيجاني ناش��ي از سياس��ت هاي نادرس��ت اس��ت، 
گفت: با حذف صفر از پول ملي اوضاع بازار آرام نش��ده و هيچ 
مشكلي برطرف نمي شود. محمد كالمي در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص طرح حذف صف��ر از پول ملي، اظهار كرد: ارزش 
پول به دو قس��مت تقسيم مي ش��ود يكي ارزش اسمي پول و 
ديگري ارزش واقعي پول كه همان قدرت خريد اس��ت، حذف 
صفر در ق��درت خريد و ديدگاه مردم به ب��ازار ارز هيچ گونه 

تاثيري نخواهد داشت. 
 وي ادام��ه داد: با ح��ذف صفرهاي پول تنه��ا حجم پول 
كاهش مي يابد، به عنوان مثال در آلمان اين روند براي راحتي 

مردم در هنگام حمل و نقل پول اجرا شده است. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه آزاد اس��المي آذربايجان شرقي با 
بي��ان اينكه بازار ارز ايران دچار رفتار هيجاني ش��ده اس��ت، 
اظه��ار كرد: بي اعتم��ادي مردم به سياس��ت هاي ارزي دولت 
و عملكرد غير ش��فاف و سياست هاي نادرس��ت اقتصادي، به 
هيجاني ش��دن رفتار بازار ارز منجر ش��ده است، به طوري كه 
تيم اقتصادي دولت هيچ سياس��تي را براي كنترل نوس��انات 

ارز اتخاذ نمي كند. 
كالم��ي با بيان اينكه در صورت تداوم اين روند قيمت دالر 
تا 25 هزار تومان افزايش مي يابد، گفت: دالر 11 هزار توماني 

گوياي واقعيت هاي اقتصاد ايران نيست، چون اقتصاد ايران در 
اين حد، ضعيف نش��ده كه قيمت دالر 11 هزار تومان باش��د، 

اين روند نتيجه حاكم شدن رفتار هيجاني در بازار است. 
 وي ب��ا بي��ان اينكه رفت��ار هيجاني در ب��ازار عامل اصلي 
افزايش نرخ دالر است، افزود: بخشي از موضوع افزايش قيمت 
ارز ناشي از داليل اقتصادي و تحريم هاست، چون اين ذهنيت 
را ايجاد كرده كه كشور در عرصه صادرات دچار مشكل خواهد 
ش��د، اما تنها داليل اقتصادي به افزايش 300 درصدي قيمت 
دالر منجر نمي شود. استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تبريز با اشاره 
به اينكه به علت سه برابر شدن نرخ دالر، ارزش پول ملي 120 
درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: بنده معتقدم كه با اين 
سياس��ت هاي دول��ت، در كوتاه مدت ن��رخ دالر از مرز 9 هزار 
تومان ب��ه پايين نمي آيد. كالمي تصريح كرد: هيچ سياس��ت  
مكتوب��ي از دولت براي كاهش قيم��ت ارز دريافت نمي كنيم، 
بلكه سياس��ت هاي غلط نيز اعمال مي شود، به عنوان مثال ارز 
دو نرخي سياست غلطي است كه دولت در پيش گرفته است، 

چون جز ايجاد رانت هيچ دستاوردي ندارد. 
وي در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينكه آيا بازار ثانويه ارز 
مي تواند در كاهش قيمت ارز در بازار آزاد موثر باش��د؟، افزود: 
در بازار ثانويه ارز هدف مش��خصي وجود ندارد و تنها در حد 

صحبت است. 

در پي روند صعودي قيمت ها در بازار ارز و طال و شدت گرفتن 
آن، عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي ايران دليل آن را جو 
رواني و س��وداگري عنوان و تصريح كرد: ذخاير ارزي كش��ور از 
120 ميليارد دالر هم بيشتر است؛ لذا كمبودي نداريم. از سوي 
ديگر هفت س��ال نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است و اكنون يا 

نمي توانند روال قبل را ادامه دهد يا نمي خواهند. 
جمش��يد عدالتيان ش��هرياري به ايس��نا اظهار كرد: هرچه 
قيمت ه��ا افزايش يابد و به تبع آن كاهش ارزش ريال پيش  آيد، 
جو رواني بازار نيز به هم مي ريزد. عالوه بر اين، جوس��ازي هايي 
همچون مطلبي كه چند روز گذش��ته تحت عنوان اينكه »دالر 
دولتي 5000 تومان مي ش��ود«، سبب التهابات و متشنج كردن 

افكار عمومي است. 
وي تصريح كرد: اين مس��ائل همه كم كاري بوده كه نيازمند 
شفاف سازي براي مردم است. دولت بايد قدرت استدالل خود را 
باال ببرد و تدابيري بيانديش��د تا اعتماد مردم را به س��مت خود 

جلب كند. 
اين عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي ايران گفت: عدم 
عرضه ارز به بازار و ش��ركت هاي توليدي و همچنين ناكارآمدي 
سامانه نيما سبب اختالالت در اقتصاد كشور شده كه دولت كامال 
به آن واقف اس��ت. همچنين در اين شرايط احتمال مي رود كه 
نرخ تبديل ارز افزايش و ارزش ريال باز هم كاهش داشته باشد. 

عدالتي��ان تصريح كرد: با تغيير ريي��س بانك مركزي و روي 
كار آمدن »همتي« به عنوان ميانجي و منجي اقتصادي، منتظر 
عكس العم��ل دولت خواهيم بود. ع��الوه براين، اين تمايل وجود 
دارد ك��ه ن��رخ دالر دولتي را از 4200 توم��ان به بيش از 4400 
افزايش دهند كه اكنون در حال آماده كردن افكار عمومي است. 
وي تاكيد كرد: سرنخ تمام مسائل دست دولت بوده و تا زماني 
ك��ه نخواهد، تغييري در ش��رايط حاصل نخواهد ش��د و به نظر 
مي رس��د منتظر است ببيند تحريم ها چگونه بر كشور و شرايط 
اقتصادي تاثير خواهد گذاش��ت. دولت نس��بت به اين مس��ائل 
بي تفاوت نبوده و بايد منتظر سياست هاي جديد در آينده باشيم. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، رييس جديد 
بان��ك مركزي را ناجي خوانده تا مردم را با دالر 7000 - 8000 
توماني نس��بت به 10 تا 15 هزار توماني راضي كند، چراكه اگر 

اينطور نباشد همه معترض خواهند شد. 
عدالتيان درباره منبع اعالم ذخاير ارزي دولت گفت: عالوه بر 
اينكه بانك جهاني اين مبلغ را اعالم كرده، رييس سازمان برنامه 
و بودجه نيز اين موضوع را اذعان كرده كه »مشكل ارزي نداريم 
و ذخاير نفتي 120 ميليارد دالر است«. همچنين رييس جمهور 
اعالم كرده كه »صادرات غيرنفتي نسبت به واردات پيشي گرفته 
اس��ت«؛ بنابراين با توجه به مجموع صادرات نفتي و غير نفتي، 

ذخاير ارزي از 120 ميليارد دالر هم بايد بيشتر باشد. 

تعادل از پيش نويس گزارش طرح »قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي ايران« گزارش مي دهد: 

بانك مركزي در يك قدمي استقالل 
تعادل|

در پيش نوي��س گزارش ط��رح »قانون جامع 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران«، كه اين روزها 
در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي مي شود، 
انتخ��اب رييس كل بانك مركزي از هيات دولت 
گرفته مي ش��د و در اختيار افرادي قرار مي گيرد 
ك��ه در دولت حض��ور ندارند اما بنا بر پيش��نهاد 
وزير امور اقتصادي و حكم رييس جمهور منصوب 
مي شوند. اين هيات رييس كل و قايم مقام وي را 
انتخاب و ب��راي انتصاب به رييس جمهور معرفي 
مي كنند. به گزارش تعادل، كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي از امروز )چهارشنبه(، 
يازدهم مرداد ماه تا س��يزدهم ماه جاري جلسه 
بررس��ي پيش نويس گزارش طرح »قانون جامع 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران«، را در مشهد 
مقدس برگ��زار مي كند. اين طرح ش��امل ادغام 
دو طرح »بانكداري جمهوري اس��المي ايران« و 
»بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران«، و اليحه 
»اص��الح قانون پول��ي و بانكي مصوب 1351« و 
ني��ز اح��كام مرتبط با تش��كيل »بانك توس��عه 

جمهوري اسالمي ايران«، مي شود. 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س از نهادهاي 
اقتصادي ديگر نيز خواس��ته است كه نظرات اين 
دس��تگاه درباره اصالح اين طرح به كميس��يون 
اقتصادي تا انتهاي زمان بررسي طرح در مجلس 

ارسال كند. 
در فصل اول، اين طرح كه در اختيار روزنامه 
تع��ادل قرار گرفت��ه، در توضي��ح عمليات بانكي 
آمده اس��ت: »دريافت سپرده از عموم مردم و به 
كارگيري آن در قالب اعطالي تسهيالت يا ايجاد 

اعتبار.«
در توضي��ح موسس��ه اعتبار هم آمده اس��ت: 
»شخصي حقوقي است كه با مجوز بانك مركزي 
ي��ا به موجب قانون تاس��يس ش��ده و ب��ه انجام 
عمليات بانكي و ارائه تمام يا بخش��ي از خدمات 

بانكي مبادرت مي كند.«
يك��ي از تعاري��ف ديگر اين ط��رح مربوط به 
»موسسه اعتباري غير بانكي« است كه درباره آن 
چنين توضيح داده شده است: »موسسه اعتباري 
است كه در چارچوب اين قانون به انجام عمليات 
بانكي به اس��تثناي افتتاح انواع س��پرده ديداري 
يعني سپرده هايي كه سپرده گذار مي تواند بدون 
اعالم قبلي تمام يا بخش��ي از سپرده را برداشت 
كن��د، اقدام مي كند. در اين قانون از اين پس هر 
جا از واژه بانك اس��تفاده ش��ود، منظور بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غير بانكي است مگر آنكه 

خالف آن تصريح شود.«
در ماده دوم فصل دوم اين طرح درباره اهداف 
و دامنه ش��مول اين قانون آمده اس��ت: استقرار 
نظ��ام پول��ي و اعتباري بر مبن��اي حق و عدل و 
منطق بر ضوابط اس��المي، ب��راي تنظيم گردش 
س��ريع پول و اعتبار در جهت س��المت و رش��د 
اقتصاد كش��ور، فعاليت در جه��ت تحقق اهداف 
و اح��كام اقتص��ادي من��درج در قانون اساس��ي 
جمهوري اسالمي، تامين اس��تقالل و كارآمدي 
بانك مركزي،  تضمين سالمت و كارآمدي شبكه 
بانكي و جلوگي��ري از ايجاد نقدينگي مخرب در 
اقتصاد كش��ور، هدايت اعتبارات بانكي در جهت 
تامين مالي زيرس��اخت هاي اساس��ي كش��ور و 
حمايت از واحدهاي توليدي فعال و ارزش آفرين. 
در بخ��ش دوم اين طرح،  تحت عنوان »بانك 
مركزي«، فصل سوم با عنوان »اهداف، وظايف و 
اختيارات بانك مركزي«، مطرح ش��ده است كه 
در ماده چهارم آن آمده است: مسووليت استقرار 
بانك��داري س��ازگار با ش��رع اس��الم و برقراري 
مناسبات عادالنه در بازار پول كشور در چارچوب 

قانون بر عهده بانك مركزي است. 
در اين قس��مت اهداف بان��ك مركزي چنين 
تعريف ش��ده اس��ت: 1: ثبات قيمت ها به عنوان 
هدف اصلي و اولويت اول بانك مركزي. 2: تامين 
ثبات و س��المت نظام بانكي 3: حمايت از رش��د 

اقتصادي،  اشتغال و ثبات مالي. 

در م��اده 5 بخش��ي از وظاي��ف بانك مركزي 
به اين ش��رح عنوان شده اس��ت1: تعيين اجراي 
سياس��ت هاي پولي و ارزي، نگهداري و مديريت 
ذخاي��ر بين المللي كش��ور، انتش��ار اس��كناس و 
مسكوك رسمي، نگهداري جواهرات ملي،  ايفاي 
نقش به عنوان بانك دار بانك ها، ايجاد بسترهاي 
الزم براي تشكيل بانك جامع و متمركز عمليات 
و خدمات تركنش هاي بانكي در راستاي شفافيت 
نظام بانكي، ايفاي نقش به عنوان بانكدار،  نماينده 

مالي و مشاور دولت و... 
در فص��ل چه��ارم اين ط��رح س��اختار بانك 
مركزي ش��امل هيات عالي، رييس كل، س��ازمان 
نظ��ارت بر موسس��ان اعتباري، ش��وراي فقهي، 
كميت��ه سياس��ت گذاري پول��ي ارزي،  كميت��ه 
مقررات گذاري و نظ��ارت بانكي، هيات انتظامي، 
بازرس قانوني و حسابرس مستقل مشخص شده 

است. 
در ادامه درباره اعضاي س��اختار بانك مركزي 
توضيحاتي ارائه شده است. مثال در تعريف هيات 
عال��ي آمده اس��ت: هيات عال��ي باالترين مرجع 
سياست گذاري،  وضع مقررات و نظارت بر حسن 
اجراي قوانين و مقررات در بانك مركزي اس��ت. 
تركيب اين هيات عبارت است از اعضاي اجرايي 
و غي��ر اجرايي. رييس كل به عنوان رييس  هيات 
عال��ي و قائم مقام رييس كل به عنوان نايب رييس 
و دبير هيئت عالي و همچنين رييس سازمان به 

عنوان اعضاي اجرايي شناخته مي شوند. 
در بخ��ش غي��ر اجرايي دو كارش��ناس حوزه 
اقتصاد كالن و آش��نا به مس��ائل پولي و بانكي، 
 دو صاح��ب نظر در حوزه مديريت مالي و آش��نا 
به مس��ائل پولي و بانكي،  يك نفر خبره مديريت 
بانكي،  يك نفر حس��ابدار بانك��ي،  يك نفر خبره 
حق��وق بانك��ي و ي��ك صاحب نظ��ر در زمين��ه 
بانكداري اسالمي اعضاي غير اجرايي هيات عالي 

را تشكيل مي دهند. 
در قس��مت نحوه انتخاب اعضاي هيات عالي 
نيز آمده اس��ت: اعضاي غير اجرايي به پيشنهاد 
وزي��ر امور اقتص��ادي و داراي��ي و تاييد و حكم 
رييس جمه��ور منصوب مي ش��وند. رييس كل به 
پيشنهاد اكثريت اعضاي غير اجرايي هيات عالي 
و تاييد و حكم رييس جمهوري منصوب مي شود، 
 قائم مقام رييس كل و رييس سازمان به پيشنهاد 
رييس كل و تاييد و حكم رييس جمهور منصوب 

مي شوند. 
درب��اره عزل اعض��اي هيات عال��ي نيز آمده 
اس��ت: چنانچه رييس جمهور خواس��تار عزل هر 
يك از اعضاي هيات عالي باش��د درخواست خود 
را به همراه داليل و مس��تندات ب��ه هيات عالي 
ارس��ال مي كند و در ص��ورت موافقت حداقل دو 

س��وم از اعضاي هي��ات عالي عض��و مزبور عزل 
مي ش��ود. رييس جمهور در طول دوره مسووليت 
خود مي توان��د يك عضو اجرايي و يك عضو غير 
اجرايي را به هيات عالي پيشنهاد دهد. قائم مقام 
ريي��س كل با پيش��نهاد ريي��س كل و موافقت 

رييس جمهور عزل مي شود. 
در بخش ساير مقررات هيات عالي آمده است: 
رييس جمهور موظف است در فرآيند انتخاب 
و عزل اعضاي هيات عالي با روساي قواي مقننه و 
قضاييه و روساي اتاق هاي سه گانه مشورت كند. 
همچنين اعضاي هيات عالي، همس��ر و فرزندان 
آنها نمي توانند س��هام دار، عض��و هيات مديره يا 

هيات عامل اشخاص تحت نظارت باشند. 

 تاكيد بر شفافيت و پاسخگويي
در م��اده 12 فصل مربوط ب��ه اعضاي هئيت 
عالي آمده اس��ت: اصل در مذاك��رات و مصوبات 
هئيت عالي غي��ر محرمانه بودن آنه��ا و قابليت 
انتش��ار عمومي اس��ت. اطالع رساني در خصوص 
مذاك��رات و مصوب��ات هيات عالي صرفا توس��ط 
ريي��س كل صورت مي گيرد. دس��تور العمل نحوه 
طبق بندي و انتشار مشروح مذاكرات و مصوبات 
هيات عالي به پيش��نهاد ريي��س كل به تصويب 

هيئت عالي خواهد رسيد. 
رييس كل و رييس س��ازمان موظف هس��تند 
در نخس��تين در جلسه علني ماه هاي ارديبهشت 
و آب��ان مجل��س حضور يابن��د. در اين جلس��ه 
ريي��س كل ب��ه نمايندگي از ط��رف هئيت عالي 
گ��زارش عملك��رد و برنامه ه��اي بان��ك مركزي 
و مباح��ث مربوط ب��ه اقتصاد را ب��ه نمايندگان 
مجلس ارائه مي دهد. همچنين رييس س��ازمان 
گزارش��ي از وضعيت سالمت و ثبات نظام بانكي 
ارائه مي كند. رييس كل و رييس سازمان مكلف 
هس��تند با حضور در كميس��يون هاي اقتصادي 
مجلس نسبت به عملكرد بانك مركزي و سازمان 

پاسخگو باشند. 

 وظايف آقاي رييس كل
در يخ��ش رييس كل اين طرح آمده اس��ت: 
ريي��س كل باالترين مق��ام اجرايي بانك مركزي 
است كه مسووليت حس��ن اداره بانك مركزي و 
اجراي قوانين و مقررات مربوط به آن را بر عهده 
دارد. ريي��س كل عه��ده دار كليه ام��ور بانك به 
اس��تثناي وظايفي است كه به موجب اين قانون 

به عهده ديگران گذاشته شده است. 
رييس كل عالوه بر اين،  بايد اجراي مصوبات 
هيات عال��ي، نمايندگي بانك مرك��زي در كليه 
مراجع رس��مي داخلي و خارج��ي با حق وكيل، 
س��خنگويي بانك مركزي و هيات عالي، امضاي 

قرارداد و توافق نامه به نمايندگي از بانك مركزي 
و تهيه و تدوين ساختار و حكمراني داخلي بانك 
مركزي و ارائ��ه آن به هيات عالي جهت تصويب 

را بر عهده دارد. 
ريي��س كل مي تواند حق امضا يا بخش��ي از 
وظايف خ��ود را بر عهده قائم مقام،  معاونين خود 

يا كارمندان بانك مركزي واگذار كند. 

 نقش شوراي فقهي در طرح مجلس 
در م��اده 21 اين طرح ش��وراي فقهي تعريف 

شده و درباره آن آمده است: 
براي حصول اطمنان از اجراي صحيح عمليات 
بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت 
بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها 
و ابزارهاي رايج، شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، 
بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها 
از جه��ت انطباق با موازين فقه اس��المي در بانك 
مركزي و اش��خاص تحت نظارت، ش��وراي فقهي 
بانك مركزي با تركيب زير تش��كيل  مي شود: پنج 
فقي��ه )مجتهد متجزي( در ح��وزه فقه معامالت و 
صاحب نظر در مس��ائل بانكي و پولي، رييس كل، 
رييس سازمان، يك نفر حقوق دان آشنا به مسائل 
پول��ي و بانك و يك اقتص��اددان )هر دو با معرفي 
رييس كل(، يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي با اولويت آش��نايي با بانكداري اسالمي به 
انتخ��اب مجلس )به عنوان عضو ناظر( و يك نفر از 
مديران عامل بانك هاي دولتي به انتخاب وزير امور 

اقتصاد و دارايي. 
در تبص��ره يك توضيح داده ش��ده اس��ت كه 
فقهاي عضو اين ش��ورا به پيشنهاد رييس كل و 
تاييد فقه هاي ش��وراي نگهبان و با حكم رييس 
كل بان��ك مركزي منص��وب مي ش��وند و طبق 
تبصره دوم مصوبات ش��وراي فقه��ي الزم الرعايه 
است. رييس كل اجراي مصوبات شوراي پيگيري 
و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين 
م��اده نافي اختيارات و نظارت فقه هاي ش��وراي 
نگهبان در اصل چهارم قانون اساس��ي نيس��ت. 
همچنين طبق تبصره س��وم اعضاي صاحب راي 
اين ش��ورا براي چهار سال تعيين مي شوند و اين 
ماموري��ت براي يك دوره ديگ��ر هم قابل تمديد 
اس��ت. طبق تبصره چهارم جلس��ات اين شورا با 
حضور دو س��وم اعضا مش��تمل بر رييس شورا و 
حداقل س��ه نفر از فقه هاي عضو ش��ورا رسميت 
مي ياب��د و تصميمات آن ب��ا راي موافق اكثريت 

فقه هاي عضو شورا اتخاذ مي شود. 
در تبص��ره پن��ج آمده اس��ت ش��وراي فقهي 
موظف اس��ت در صورت اطالع از هرگونه تخطي 
بانك مركزي از مصوبات شورا مراتب را به رييس 
كل اعالم كند. مس��ووليت نهايي پاسخگويي در 

اين زمينه بر عهده رييس كل است. 
در اي��ن طرح كميته سياس��ت گذاري پولي و 
ارزي نيز تعريف ش��ده و در ماده 22 آن اعضاي 

اين كميته به اين شرح تعريف شده است. 
1. ريي��س كل ب��ه عنوان ريي��س كميته. 2. 
قائم مق��ام به عنوان دبير كميت��ه 3. اعضاي غير 
اجرايي هيات عال��ي 4. دو نفر از معاونان رييس 
كل به انتخاب وي 5. حداقل و حداكثر چهار نفر 
خبره اقتصادي مسلط به ابزارهاي سياست پولي 

به پيشنهاد رييس كل و تصويب هيات عالي. 
وظايف كميته سياس��ت گذاري پولي و ارزي 

نيز عبارتند از: 
پاي��ش مس��تمر اقتصاد كش��ور، ب��ازار پول، 
ارز و س��رمايه و تاثي��ر متقابل آنها ب��ر يكديگر، 
تصميم س��ازي در خصوص سياست هاي پولي و 
ارزي و نحوه استفاده از ابزارها، ارزيابي اثربخشي 
مرك��زي،  بان��ك  ارزي  و  پول��ي  سياس��ت هاي 
تصميم سازي در خصوص ميزان، تركيب و ذخاير 
بين المللي كش��ور، تصميم سازي درباره ابزارهاي 
پرداخ��ت، تهيه پيش نويس در گزارش هاي بانك 
مركزي ش��امل گزارش هاي ش��ش ماهه رييس 
كل به رييس جمهور، مجلس ش��وراي اسالمي و 
مردم، انجام س��اير اموري كه توسط هيات عالي 
ي��ا رييس كل به اين كميته ارجاع مي ش��ود. در 
تبص��ره اين ماده آمده اس��ت: تصميمات كميته 
سياس��ت گذاري پولي و ارزي پس از تصويب در 

هيات عالي نافذ خواهد بود. 
در ماده 24 اين ط��رح عنوان هيات انتظامي 
و موسس��ات اعتباري آمده است كه در ذيل آن 
نوشته شده جهت رسيدگي به تخلفات اشخاص 
تح��ت نظ��ارت و صدور اح��كام انتظام��ي براي 
آنه��ا، هيات ه��اي انتظامي ب��دوي و تجديدنظر، 
موسس��ات اعتباري در سازمان تشكيل مي شود. 
هيات انتظامي بدوي موسسات اعتباري متشكل 
از پنج نفر اس��ت كه اعم است از دو قاضي خبره 
با شناخت كافي در امور بانكي به انتخاب رييس 
قوه قضاييه، س��ه كارش��ناس خبره م��ورد تاييد 
هيات عالي، يك نفر به پيشنهاد رييس كل و دو 

نفر به پيشنهاد رييس سازمان. 
در بخ��ش ابزاره��اي سياس��ت هاي پولي نيز 
آورده ش��ده: بانك مركزي مي تواند براي نيل به 
اهداف خود از روش هاي و ابزارهاي زير استفاده 

كند: 
1- عمليات بازار باز،

2- تامي��ن كس��ري نقدينگ��ي كوتاه م��دت 
اشخاص تحت نظارت،

3- اعطاي تس��هيالت ميان مدت به اشخاص 
تحت نظارت،

4- وضع سپرده قانوني،
5- پذيرش سپرده ويژه،

در م��اده 30 اي��ن ط��رح آمده اس��ت: بانك 
مرك��زي مي تواند به منظر اعمال سياس��ت هاي 
پولي و حفظ نرخ س��ود در مح��دوده مورد نظر 
خود در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي 
فقهي مي رسد از روش هاي زير هم استفاده كند. 
الف. خريد و فروش اوراق بهادار منتش��ر شده 
توس��ط دولت كه اجازه انتشار آنها قانونا تسهيل 

شده باشد. 
ب. خريد و فروش اوراق بهادار منتش��ر شده 

توسط بانك مركزي. 
ج. خريد و فروش ارزهاي معتبر خارجي

در تبص��ره ي��ك آن آمده اس��ت: بانك مركزي 
صرفا مجاز به خريد و فروش اوراق، بهادار دولتي در 
بازار ثانويه و با قيمت هايي اس��ت كه در بازار مزبور 
كشف مي شود. خريد مستقيم اوراق بهادار دولتي 
از دولت، س��پرده گذاري در حس��اب هاي دولتي يا 
اعطاي تس��هيالت به دولت توس��ط بانك مركزي 
ممنوع اس��ت. به گزارش تعادل اين موارد بخشي 
از پيش نوي��س گ��زارش كميس��يون اقتص��ادي 
درباره طرح جامع بانكداري جمهوري اس��المي 
بوده اس��ت كه البته احتمال تغيير آن در جريان 

تصويب وجود دارد. 

نگاه
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اثر رياضت مالي بر رشد اقتصادي 
ژاله زارعي| 

ه��دف از اجراي برنامه هاي رياض��ت مالي بهبود اعتبار 
بودجه و وضعيت مالي كشور و همچنين توانمند كردن آن 

براي تثبيت رشد اقتصادي است. 
بس��ياري از ناظ��ران درباره روند بدهي ه��اي دولت، به 
خص��وص با توجه به افزايش هزينه هاي مربوط به پرداخت 
مستمري ها و دستمزدها و پير شدن جمعيت در آينده يي 
نه چندان دور، ابراز نگراني كرده اند. از اين رو، مباحث درباره 
اينكه آيا دولت براي كاهش بدهي هاي خود بايد هزينه هاي 
خود را به طور چشم گيري كاهش دهد يا ماليات را افزايش 
دهد، ش��دت گرفته اس��ت. آنها بر اين موضوع تاكيد دارند 
كه با توجه به ش��رايط انقباضي حاكم بر منابع مالي بخش 
عمومي كشور در سال هاي اخير، يا هزينه ها كاهش يابند يا 
ماليات به حدي افزايش يابد كه مازاد بودجه ايجاد ش��ده و 
بدهي دولت كاهش يابد. در علم اقتصاد به اين مجموعه از 
اقدامات دولت، رياضت مالي گفته مي شود. رياضت مالي به 
ش��رايطي اطالق مي گردد كه دولت ها براي كاهش كسري 
بودجه، اقدام به كاهش مخارج يا افزايش درآمدها مي كنند. 
از اي��ن رو، در برخي ش��رايط، دولت ه��ا ترجيح مي دهند 
كاهش يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي را در 
دستور كار قرار دهند يا ميزان ماليات دريافتي و استقراض 
از سيس��تم بانكي داخل��ي يا نهادهاي مال��ي بين المللي و 
خارجي را افزايش دهند. هدف از اجراي برنامه هاي رياضت 
مالي بهبود اعتبار بودجه و وضعيت مالي كش��ور و توانمند 

كردن كشورها براي تثبيت رشد اقتصادي است. 
در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران مي ت��وان با اقتباس به 
تجربه ساير كشورها همچون يونان، پرتغال و ايرلند به اين 
موضوع پرداخت كه آيا تصميمات رياضتي در شرايط ركود 
اقتصادي مي تواند اجرا ش��ود؟ آيا رياضت مالي در واقعيت 
مي تواند با تضمين تع��ادل بودجه بين دوره يي و اثرگذاري 
بر نرخ بهره، در راستاي افزايش رشد اقتصادي گام بردارد؟ 
ميزان كاهش مخارج و افزايش ماليات به چه اندازه يي باشد؟ 
در كوتاه م��دت كدام يك از اين سياس��ت ها اولويت خواهد 
داش��ت؟در س��ال هاي اخير، در برخي اقتصادهاي توسعه 
يافته، دولت ها اقدام به اتخاذ سياست هاي مالي انقباضي يا 
به بيان ديگر رياضت مالي كرده اند تا بر اس��اس آن بتوانند 
پايداري بودجه ي��ي )Sustainability Fiscal( را برقرار 
نمايند. بررس��ي ها نش��ان مي دهد ديدگاه غالب بسياري از 
كارشناس��ان اين است كه در ركود اقتصادي يا در شرايطي 
كه رشد اقتصادي كند است، براي بازگرداندن ظرفيت كامل 
اقتصاد، دولت ها مي بايست اقدام به اتخاذ سياست هاي مالي 
انبساطي )و نه انقباضي( نمايند. آنها بر اين باورند كه مي توان 
تع��ادل بودج��ه در كوتاه مدت را ناديده گرف��ت. اما، برخي 
ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه نمي توان عواقب بلندمدت 
اين سياست ها را از اثرات كوتاه مدت آن جدا كرد. چون آنها 
بر اين موضوع تاكيد دارند كه مخارج دولت جزئي از توليد 
ناخالص داخلي )GDP( اس��ت. بنابراين، به نظر مي رس��د 
با فرض ثبات س��اير ش��رايط اقتصادي، انقباض سياس��ت 
مالي، عالوه بر اثرگذاري مس��تقيم بر GDP و كاهش آن، 
اثرات ثانويه يي نيز بر روي فعاليت هاي بخش هاي مختلف 
اقتصادي خواهد داش��ت كه با وقفه خود را نش��ان  خواهد 
داد. هرچند، محققان صندوق بين المللي پول معتقدند كه 
تثبيت هاي مالي مبتني بر مخارج در مقايسه با تثبيت هاي 
مالي مبتني بر ماليات، آس��يب هاي كمتري بر اقتصاد وارد 
مي كنن��د. زيرا ب��ه اعتقاد آنها، با افزايش ماليات، انباش��ت 
س��رمايه س��رمايه گذاران كاهش يافته و از اي��ن رو فضاي 
كس��ب و كار نيز دچار اختالل مي ش��ود. بنابراين بر اساس 
ديدگاه آنها، افزايش ماليات در زماني كه فضاي كسب و كار 
در ش��رايط مطلوبي قرار ندارد، براي رشد اقتصادي مضرتر 
است. لذا، با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران، نمي توان 
به اثرگذاري افزايش درآمدهاي مالياتي بر مديريت پايداري 

بودجه يي در ايران اميدوار بود. 

حميد تهرانفر مديرعامل بانك 
كارآفرين شد

حميد تهرانفر با تاييد بانك مركزي، مديرعامل 
بانك كارآفرين ش��د.به گزارش رواب��ط عمومي بانك 
كارآفري��ن، مراس��م توديع مهندس عطاء ال��ه آيت اللهي 
مديرعامل پيش��ين و معارفه حمي��د تهرانفر مديرعامل 
جدي��د بان��ك كارآفرين، روز سه ش��نبه ۹ م��رداد ماه با 
حضور جمعي از اعضاي هيات مديره و مديران ارشد، در 
س��اختمان مركزي بانك كارآفرين برگزار شد و تهرانفر 

رسماً سكان هدايت اين بانك را بر عهده گرفت. 

پيش بيني كاهش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي با تهاتر

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر 
ضرورت تهاتر زنجيره يي بدهي هاي دولت با پيمانكاران، 
پيمان��كاران با بانك ها، دولت با بانك ها و بانك ها با بانك 

مركزي تاكيد كرد. 
محمد حس��يني در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به رقم 
بااليي ك��ه از پول بانك ها نزد بانك مركزي قفل ش��ده 
اس��ت، گفت: با توجه به سياس��ت هاي پولي، مصوبات و 
بخشنامه هايي كه بانك مركزي دارد هر زمان بانك ها به 
علت ناتواني در اجراي سياست هاي پولي بدهي به بانك 
مركزي داش��ته باش��ند، در مقابل اين بدهي ها بايد يك 
سود قابل مالحظه يي را به بانك مركزي بپردازند. نماينده 
مردم تفرش در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه 
اكن��ون رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي افزايش يافته 
است، افزود: افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي موجب 
شده كه ميزان اعتبار دهي آنها كم شده و كاهش سرمايه 
داش��ته باشند. حس��يني با بيان اينكه اگر بانك مركزي 
 بتوان��د تا ح��دودي از منابع بانك ه��ا را آزاد كند ميزان 
اعتباردهي و تسهيالت دهي بانك ها را افزايش داده است، 
تصريح كرد: ب��ا اين اقدام بس��ياري از بانك ها از نگراني 
ورشكستگي نجات مي يابند. وي با تاكيد بر اينكه در حال 
حاضر در قانون بودجه پيش بيني كاهش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي صورت گرفته است، گفت: تنها مكانيزمي 
كه در قانون بودجه سال ۹۷ پيش بيني شده بحث ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان است كه مي توان با تهاتر بدهي هايي 
كه پيمانكاران از دولت طلب داشته و به بانك ها بدهكار 

هستند تا حدودي از اين رويه بدهي ها بكاهند.

يادداشت

اخبار

طالي 18 عيار 301 هزار تومان، سكه 4.1 ميليون تومان 

ريزش قيمت ارز و سكه در بازار 
استيو هنكه: ايران براي مقابله با بحران ارزي، طال را پشتوانه ريال قرار دهد

گروه بانك و بيمه| 
روز سه ش��نبه ۹ م��رداد ۹۷، در حالي بازار س��كه 
و ط��ال به دنبال ركورد ش��كني هاي يك هفته اخير، 
ب��ا ريزش قابل توجه مواجه ش��د، ك��ه برخي فعاالن 
ب��ازار، دليل آن را ارائه بس��ته سياس��ت جديد ارزي 
بانك مرك��زي در روزهاي آينده، احتمال گس��ترش 
فعاليت بازار ثانويه ارز، توقف معامالت توس��ط برخي 
طالفروش��ي ها به دنب��ال افزايش ش��ديد قيمت ها و 
همچني��ن اعالم آمادگي رييس جمه��ور امريكا براي 

مذاكره با ايران ارزيابي كرده اند. 
به گ��زارش »تعادل«، به دنبال ريزش قيمت س��كه، 
برخي فعاالن بازار معتقدند كه نرخ ارز نيز تاحدودي نسبت 
به روزهاي اول هفته كاهش داش��ته و به نظر مي رسد كه 
عالوه بر ارائه بسته سياست جديد ارزي بانك مركزي كه 
همتي رييس كل بانك مركزي وعده آن را داده و مسعود 
پزش��كيان نايب رييس اول مجلس و اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور نيز از ارائه آن در روزهاي آينده 
خبرداده اند، موضوع گس��ترش و عمق بخشيدن به بازار 
ثانويه ب��راي عرضه و تقاضاي بخش ديگ��ري از ارزهاي 
صادرات��ي و همچني��ن واردات گروه ه��اي دوم تا چهارم 
كااليي كه در انتظار امضا و دس��تور رييس جمهور است، 
و همچني��ن آمادگي ترامپ براي مذاك��ره با ايران، عامل 
عمده اين كاهش نرخ ها بوده اس��ت. زيرا تا زماني كه اين 
سياست ها به نتيجه نرسد بازار نمي تواند براي معامالت و 
كاهش يا افزايش نرخ ها تصميم گيري با ثباتي داشته باشد 
و به همين خاطر برخي طالفروشي ها معامالت و خريد و 

فروش را متوقف كرده اند. 
اي��ن موضوع و انتظار بازار براي تحوالت جديد، به 
ح��دي افزايش يافته، كه بعد از ظهر روز دوش��نبه 8 
مرداد ۹۷، بخش عمده يي از طالفروشي ها از خريد و 
فروش خود داري كردند و بسياري از آنها معتقد بودند 
كه چنين افزايش هاي شديد و ركورد شكني طال و ارز 
نمي تواند ادامه پيدا كند و كسب وكار و تكليف خريدار 
و فروش��نده مشخص نيس��ت و لذا بايد منتظر بود تا 
اثر سياست هاي جديد ارزي بانك مركزي و گسترش 
بازار ثانويه ارز و همچنين چگونگي پاسخ به اظهارات 
اخير ترامپ رييس جمهور امريكا مش��خص شود. روز 
سه شنبه نهم مردادماه ۹۷ بانك مركزي دالر را با ۲۰ 
ريال افزايش نسبت به روز گذشته 44۰۷ تومان، پوند 
 انگليس با ۱۲۲ ريال افزايش نس��بت به روز دوشنبه

3. 5۷83 توم��ان و ه��ر يورو نيز با ۲۶۹ ريال رش��د 
5۱5۹. ۶ تومان اعالم كرد. 

در همين حال قيمت دالر در بازار غيررس��مي به 
۱۰هزار تومان و يورو به ۱۱ هزار تومان كاهش يافت.
طالفروشي ها، نرخ سكه تمام طرح جديد را 4 ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان، طرح قديم 3 ميليون و 8۰۱ هزار 
تومان، نيم س��كه ۲ ميليون و 3۰ ه��زار تومان، ربع 
س��كه ۱. ۱ ميليون تومان و سكه گرمي را 5۱۰ هزار 
توم��ان اعالم كردند. همچنين گ��رم طالي ۱8 عيار 
3۰۱ هزار تومان، ط��الي ۲4 عيار 4۰۱ هزار تومان، 
و اونس ط��ال ۱۲۱8 دالر بوده اس��ت. در اين رابطه، 
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر گفت: نرخ 
س��كه روز سه ش��نبه، در بازار روند نزولي پيدا كرده و 
حب��اب قيمت از يك ميلي��ون و 3۰۰ هزار تومان به 
يك ميليون تومان رس��يده است. محمد كشتي آراي 
درباره دليل توقف اعالم نرخ از س��وي اتحاديه گفت: 
قيمت ها در دو شرايط از سوي اتحاديه اعالم نمي شود 
يكي در حالي كه قيمت ها به شدت رو به افزايش باشد 
و حالت دوم زماني اس��ت كه قيمت ها كاهش بسيار 
شديدي دارد. قيمت سكه در حال حاضر 4 ميليون و 
5۰ هزار تومان است كه نسبت به روز دو شنبه ۷5۰ 

هزار تومان ريزش داشته است. 
وي درب��اره وضعيت بازار س��كه اظهار داش��ت: 
قيمت ها در بازار به ش��دت در حال كاهش است كه 
اين كاهش عوامل متعددي دارد، قيمت ها به شدت 
باال رفته و بايد تعديل انجام مي شد و اكنون قيمت 
طال تغيير زيادي نداشته و حباب در حال كم شدن 

اس��ت. در حال حاضر حباب سكه 3۰۰ هزار تومان 
كاهش يافته اما هنوز يك ميليون تومان حباب وجود 
دارد. وي درباره علت افزايش اختالف قيمت خريد و 
فروش نيز گفت: طبيعتا زماني كه قيمت ها در حال 
كاهش است، تمايلي به خريد وجود ندارد و حاشيه 
س��ود بااليي براي خريد در نظر گرفته مي ش��ود تا 
 ريسك معامله كمتر باشد و اكنون قيمت خريد زير

4 ميليون تومان است. 

 راه عالج از ديد استيو هنكه اقتصاددان 
مشهور امريكايي

به گزارش ايس��نا به نقل از فوربس، در ش��رايطي 
كه اختالف بين قيمت دالر در بازار س��ياه و رس��مي 
 ارزي ايران به ۱54 درصد افزايش يافته اس��تيو هنكه 
اقتصاد دان مش��هور و جنجالي امري��كا كه پيش تر با 
بيان اينك��ه تورم ايران بيش از اعالم مراجع رس��مي 
اس��ت جنجال به پا كرده ب��ود، راهكارهايي براي حل 
بحران ارزي ارائه كرد. هنكه نوشته است: در شرايطي 
كه اوضاع مخاطره آميز شده است، راهي براي درمان 
بيمار وجود دارد كه اتفاقا راه عالج سريعي هم هست. 
من اين راه دسته اول را از آنجا مي شناسم كه تاكنون 
با آن، كشورهاي با تورم مرگبار را حمايت كرده ام. براي 
مثال در بلغارس��تان و هنگامي كه مشاور نخست وزير 

)پتر اسويانوف( در سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ بودم. 
اس��تيو هنكه با اش��اره به تجربه بلغارستان گفت: 
براي توقف سريع روند كنوني، ايران بايد همان كاري 
را كند كه بلغارس��تان در س��ال ۱۹۹۷ كرد. بايد يك 
هيات ارزي ايجاد كند و به جاي مارك آلمان كه ديگر 
وجود خارجي ندارد، طال را پش��توانه ريال قرار دهد. 
بدين ترتي��ب ايران ريالي خواهد داش��ت كه به جاي 

ارزي بي ارزش به اندازه طال با ارزش خواهد بود. 
در فوريه ۱۹۹۷ بلغارستان به پديده ابرتورم دچار 
شده بود و نرخ تورم ماهانه آن به ۲4۲ درصد رسيده 
بود. اين نرخ تورم ماهانه بود و نه س��االنه كه بيش��تر 
از برآورد من از تورم س��االنه ايران است؛ ضمن اينكه 
نرخ تورم ايران هنوز خيلي پايين تر از آس��تانه تحمل 
اين كشور است. چه كرديم تا در چند ساعت ابرتورم 

بلغارس��تان را مهار كني��م؟ در يكم ژوئيه ۱۹۹۷ يك 
هيات ارزي تش��كيل داديم كه اسكناس و سكه هاي 
قابل تبديل به ارزهاي ديگر را در نرخي ثابت منتشر 
مي كرد. اي��ن اوراق مالي اوراق ذخيره يي با ريس��ك 
پايين بود كه توس��ط ارزهاي خارجي و به ويژه مارك 
آلمان حمايت مي ش��د )آلمان در س��ال ۲۰۰۲ يورو 
را جايگزي��ن مارك كرد( . س��ود اين اق��دام از طريق 
اختالف بين به��ره دارايي هاي ذخي��ره و هزينه هاي 

بدهي به دست مي آمد. 
اين اقدام نوعي سياست ارزي و نه سياست پولي 
بود. عمليات هيات ه��اي ارزي تاثيرپذير و خودكار 
اس��ت و نفس عملكرد آن، تبديل ارز داخلي به ارز 
لنگر )در خصوص بلغارس��تان مارك آلمان( با نرخ 
ثابت اس��ت. در نتيج��ه حجم پول در گ��ردش ارز 
داخلي تنها توسط نيروهاي بازار تعيين مي شود كه 
آن را تقاضاي ارز داخل��ي مي گوييم. از آنجا كه ارز 
منتش��ر شده توس��ط هيات ارزي مشابه ارز لنگر يا 
باثبات است، هيات ارزي آن كشور بخشي از منطقه 

ارزي ارز باثبات خواهد بود. 
به اذعان وي تجربه هيات ارزي بلغارستان تجربه 
بس��يار موفقي بود چرا كه در سال ۱۹۹۷ ابرتورم اين 
كش��ور كه در فوري��ه ۱۹۹۷ به ۲4۲ درصد رس��يد 
متوقف ش��د و به بلغارستان اجازه داد تا از بحران هاي 
خارجي نظير س��قوط روبل روسيه در سال ۱۹۹8 و 

ركود بزرگ سال ۲۰۰۹ جان سالم به در برد. 
از هم��ه مهم ت��ر از آنجا كه دول��ت نمي تواند از 
هيات ارزي اس��تقراض كند، سياست هاي مالي از 
طرف هيات ارزي به سياستمداران تحميل مي شود 
نه برعكس. از زمان ايجاد هيات ارزي در بلغارستان 
در س��ال ۱۹۹۷، كس��ري مالي ب��ه خوبي كنترل 
شده است و بدهي هاي بلغارستان به نحو آشكاري 
كاهش يافته اس��ت. عملكرد بلغارس��تان در حوزه 
مالي و كاهش بدهي، آن را به كش��وري درخشان 

در اتحاديه اروپا تبديل كرده است. 
استيو هنكه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز و 
از اعضاي موسس��ه »كاتو« است. او طي چهار دهه به 

بسياري از رهبران جهان مشاوره داده است. 

 بسته سياستي ارز هفته آينده اعالم مي شود
همچنين نايب رييس اول مجل��س اعالم كرد كه 
بسته سياستي دولت كه بانك مركزي آن را تهيه و با 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ادغام مي شود، هفته 
آينده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي اعالم مي شود. 
به گزارش خانه ملت، مس��عود پزشكيان با بيان اينكه 
در اي��ن نشس��ت تاكيد ش��د كه سياس��ت دولت در 
رابطه با ارز بايد مش��خص ش��ود، يادآور شد: قرار شد 
بسته سياس��تي دولت كه رييس بانك مركزي تهيه 
مي كند با پيشنهادات س��ازمان برنامه و بودجه ادغام 
ش��ود و پس از نهايي ش��دن هفته آينده در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتي اعالم شود. وي تصريح كرد: نوع 
مداخله دولت در ارز بايد مش��خص شود و ارز بيشتر 

بايد به دارو و كاالهاي اساسي پرداخت شود. 

 حذف صرافي ها درست نبود
همچنين محمدحسين حسين زاده بحريني رييس 
كميت��ه پولي و بانكي مجلس عن��وان كرد كه دولت 
پذيرفته تا تصميمات كميسيون اقتصادي مجلس را 
در ب��ازار ارز اجرا كند. بانك مركزي به عنوان مدير و 
متول��ي بازار ارز در اين عرصه غايب اس��ت و اين يك 
نقيصه مهم است. تنها كاري كه بانك مركزي در طول 
اين س��ال ها كرده است اين بوده كه ارز را گرفته و در 
نهايت فروخته يا طال را تبديل به س��كه كرده و آن را 
هم به فروش مي رساند.  تصميم دولت براي عرضه ارز 
به نرخ ثابت براي تمام مصارف و به هر ميزان نادرست 
بود. بازار ارز نيازمند مديريت فعال و نه منفعالنه بانك 
مركزي است و حذف صرافي ها از بازار ارزي كشور به 

هيچ وجه درست نبود. 
وي گف��ت: مهارت فن��ي كه مي تواند در كش��ور 
بازارگردان��ي كند در بانك مركزي وج��ود ندارد. اگر 
پتروش��يمي ها ارز حاصل از صادراتش��ان را به قيمت 
آزاد بفروش��ند ما به التفاوت 8۰ هزار ميليارد توماني 
ايجاد مي ش��ود كه در حقيق��ت آن را از بخش توليد 
دريغ كرده اي��م و به وارد كنن��دگان داده ايم. چنانچه 
پتروش��يمي ها ارزش��ان را در بازار ثانويه عرضه كنند 
ن��رخ ارز كاه��ش مي يابد و بازار به آرامش مي رس��د. 

تالش هاي س��ه ماه��ه در حال نتيجه دادن اس��ت و 
دول��ت پذيرفته ت��ا تصميمات كميس��يون اقتصادي 
مجلس را در حوزه ب��ازار ارز اجرا كند. رييس كميته 
پولي بانكي مجلس اظهار داش��ت: گاه��ي اوقات در 
شرايط تورمي پيش مي آيد كه افراد بخواهند سرمايه 
خ��ود را از كش��ور خارج كنند و به همي��ن دليل ارز 
را خري��داري مي كنند، اما س��ازوكارها در بازار ثانويه 
تصويب مي كن��د كه از ارز دولتي باي��د براي واردات 

كاال استفاده شود. 

 2 دليل جهش ناگهاني نرخ ارز
از سوي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به اينكه ميزان درآمدهاي ارزي امسال كشور 
ح��دود ۱۰۰ ميلي��ارد دالر برآورد مي ش��ود، ضعف 
مديري��ت و عدم كنترل بازار غيررس��مي را دو دليل 
رش��د نرخ در بازار ارز دانس��ت. منابع ارزي كشور دو 
برابر مصارف اس��ت، پيش بيني ها از درآمدهاي ارزي 
امس��ال كش��ور حدود ۱۰۰ ميليارد دالر اس��ت، در 
حالي ك��ه مجموع مصارف ارزي 45 ت��ا 5۰ ميليارد 
دالر ارزيابي مي ش��ود. 55 درصد از منابع ارزي كشور 
از ف��روش منابع نفتي و 45 درص��د ديگر از صادرات 
غير نفتي اس��ت. عوامل بيروني اقتصاد از جمله عدم 
پذيرش دولت براي كنترل بازار غيررس��مي و س��وء 
مديريت بانك مركزي باعث افزايش قيمت نامتعارف 

نرخ ارز در بازار است. 
پورابراهيمي با بيان اينكه دولت دهم بازار ثانويه را 
پس از سه ماه راه اندازي كرد، گفت: براي بهبود شرايط 
بازار ارز بايد بازار ثانويه بر مبناي عملكرد درست ارزي 
فعاليت كند. معامالت در بازار ثانويه تاكنون تنها 3۰۰ 
ميليون دالر بوده و اين نش��ان مي دهد كه تقاضاهاي 
دالري از محل هاي ديگر تامين مي ش��ود. اعالم نرخ 
تك رقمي براي ارز يك خطاي راهبردي بود كه بايد 
براي ما درس عبرت باشد. در حالي كه پتروشيمي ها 
امس��ال 3.5 ميليارد دالر صادرات داشتند، تنها ۲.۱ 
ميلي��ارد دالر ثبت كردند و مابقي ب��ه جاهاي ديگر 
رفته اس��ت. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس در 
خصوص ارز ترجيحي گفت: هنگامي كه كشور دچار 
التهاب مي ش��ود، براي آنكه بتواني��م كاالي ضروري 
مردم را تامين كنيم بايد نرخ ترجيحي را ايجاد كنيم. 
وي با بي��ان اينكه بازار ثانويه از مح��ل صادرات غير 
نفتي به وجود مي آيد اظهار داش��ت: اين بازار از محل 
ص��ادرات غير نفت��ي به وجود مي آي��د و هنگامي كه 
ارز دچار التهاب ش��ود بازار ديگري بايد ايجاد ش��ود. 
ما طرح دوفوريتي ب��ازار ثانويه را در مجلس تصويب 
كرديم و رييس بان��ك مركزي هم آن  را پذيرفت، اما 
آنها سپس قيمت مصوب خود را به وجود آوردند و به 

مصوبه مجلس توجهي نكردند. 

 دستگيري 3۵ نفر در ۷ پرونده 
از سوي ديگر، در ادامه برخوردهاي انتظامي و 
قضايي با دالالن بازار ارزي، حسين رحيمي رييس 
پليس پايتخت گفت: در ۷ پرونده فساد اقتصادي 
35 نفر دس��تگير و 5 نفر روان��ه زندان و ده ها نفر 
در اين رابطه احضار ش��دند. ني��روي انتظامي در 
خص��وص پرونده مفاس��د اقتص��ادي هماهنگي و 
همكاري خوبي با دس��تگاه قضايي دارد كه در اين 
زمينه ۷ پرونده بسيار مهم اقتصادي در حوزه ارز، 

سكه و خودرو تشكيل شده است. 
وي افزود: تيم هاي بسيار زبده در اين زمينه در 
حال بررسي هس��تند و اين كار با جديت در حال 
پيگيري اس��ت. رحيمي همچنين به كس��اني كه 
هم اكنون در بازار ارز و سكه فعاليت مي كنند و جو 
رواني بازار را بر هم مي زنند، هش��دار داد و گفت: 
هم اكنون در بازار هيچ خريد و فروشي وجود ندارد 
اما عده يي س��عي مي كنند قيمت ها را بدون هيچ 
دليلي افزايش دهند و اين موضوع توس��ط پليس 

مرتبا رصد مي شود. 

تعادل از آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسك در ايران گزارش مي دهد

۶ بيمه گر از ميان 30 شركت اجازه پذيرش بيمه اتكايي دارند
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 

بيمه مركزي ايران به عنوان ناظر و بيمه اتكايي 
صنع��ت بيمه ايران، آخرين وضعيت ظرفيت مجاز 
نگهداري ريسك و سقف بيمه اتكايي داخلي مجاز 
براي شركت هاي بيمه در اين كشور را اعالم كرد. 

 به گ��زارش تعادل، ايشانش��ورنس ريويو اعالم 
ك��رد: عالوه بر بيمه مركزي، ۶ بيمه گر از ميان 3۰ 
ش��ركت بيمه در ايران اجازه پذيرش بيمه اتكايي 
داش��ته و تنها بيم��ه گران اتكاي��ي اختصاصي در 
كش��ور، ش��ركت بيمه اتكايي امين و شركت بيمه 

اتكايي ايرانيان هستند
. شركت بيمه ايران، تنها بيمه گر كامال دولتي، 
اجازه پذيرش بيشترين پوشش بيمه اتكايي با سقف 
8۰۰ ميلي��ارد تومان مع��ادل ۲۰۶ ميليون دالر را 

دريافت نمود. 
پس از بيمه ايران، بيمه پاسارگاد با سقف بيمه 
اتكايي۶3 ميليارد توم��ان )۱4٫8۰ ميليون دالر(، 
بيمه ملت با 55.8 ميلي��ارد تومان معادل ۱۲.3۰ 
ميلي��ون دالر و ايران معين ب��ا 3۹ ميليارد تومان 
معادل ۹ ميلي��ون دالر قرار دارند. به عبارت ديگر، 
چهار ش��ركت بيمه ايران، پاس��ارگاد، ملت و ايران 
معين ۲۶۰ ميليون دالر ظرفيت بيمه اتكايي دارند. 
 از لح��اظ ظرفي��ت مج��از نگهداري ريس��ك، 
ش��ركت بيمه ايران با ظرفي��ت بيش از يك هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان مع��ادل 4۱3 ميليون دالر باز 

در ص��در قرار مي گيرد و پس از آن، بيمه گر دولتي 
البرز و شركت بيمه آسيا به ترتيب با ۲۷۰ ميليارد 
تومان معادل ۶3ميليون دالر و ۲4۰ ميليارد تومان 
مع��ادل 5۷ ميليون دالر در رتبه ه��اي بعدي قرار 
مي گيرند. ش��ركتهاي خصوصي پارسيان و دانا كه 
جزو پنج شركت برتر شناخته شده اند نيز به ترتيب 
۲۰۱ ميلي��ارد توم��ان و ۲۰۰ ميليارد تومان مجاز 
به نگهداري ريس��ك هس��تند. كه روي هم ۲۶۰۰ 
ميليارد تومان ظرفيت مجاز نگهداري ريسك دارند. 
ناظر بيم��ه در ايران به بيمه گران توصيه كرده 
تا هن��گام تخصي��ص ظرفيت نگهداري ريس��ك، 
به رتبه بندي بيمه مركزي نس��بت ب��ه توان مالي 

شركت ها توجه داشته باشند. 
ب��راي اينكه ش��ركت هاي بيمه ي��ي بتوانند به 
فعاليت بيمه گ��ري خود ادامه دهن��د و بتوانند به 
تعهدات خود در قبال پوش��ش هاي پذيرفته شده 
و بيمه گذاران عمل كنند بايد برنامه هاي مشخصي 
براي مديريت ريسك فعاليت هاي بيمه گري خود، 
داشته باشند. نهادهاي ناظر در كشورهاي مختلف، 
اقدام به ايجاد محدوديت هايي براي پذيرش ريسك، 
در شركت هاي بيمه يي مي كند. به اين صورت كه 
نه��اد ناظر با در نظر گرفتن معيارهاي مش��خصي 
اقدام به تعيين س��قف مجازي ب��راي پذيرش هر 
ريسك )بيمه نامه( مي كند. اين سقف مجاز همان 

ظرفيت نگهداري در شركت هاي بيمه است. 

تعيين اين سقف اصوال بايد بر اساس سرمايه و 
ذخاير آزاد )Free Reserves( ش��ركت باشد كه 
در ادام��ه در خصوص مفه��وم آن، اهميت و نحوه 
محاسبه اش بحث مي ش��ود. ظرفيت نگهداري در 
شركت هاي بيمه عبارت است از ميزاني از ريسك 
و متناس��ب با توان مالي ش��ركت كه شركت بيمه 
مي تواند در هر رش��ته، در هر بازار و در هر منطقه 
قبول كند. به عبارتي ظرفيت نگهداري مش��خص 
مي كند كه شركت بيمه در هر ريسك )بيمه نامه( 

چه ميزان از ارزش موضوع بيمه را مي تواند نزد
خود نگهداري و بقيه آن را بايد به ش��ركت هاي 
واجد شرايط اتكايي كند. در واقع ظرفيت نگهداري 
امكان��ي را براي ش��ركت بيمه فراه��م مي آورد كه 
 Worst -( شركت بيمه بتواند در بدترين حالت ها
case scenarios( نيز توانايي پرداخت خسارت به 
بيمه گذاران را داشته باشد. تعيين ظرفيت نگهداري 
براي شركت هاي بيمه، منجر به اين خواهد شد كه 
از تمركز ريسك در شركت هاي بيمه يي جلوگيري 
شود. همچنين تعيين اين ظرفيت توسط نهاد ناظر، 
امكاني را براي شركت هاي بيمه يي فراهم مي كند 
كه بتوانند توازن مطلوبي را بين ميزان ريسكي كه 
مي توانند نزد خود نگهداري و ميزان ريس��كي كه 

بايد اتكايي كنند، برقرار شود. 
حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز موسس��ه بيمه 
از ه��ر بيمه نامه با هر ريس��ك، مع��ادل ۲۰ درصد 

مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخاير 
فني س��هم نگهداري )به استثناي ذخيره خسارت 
مع��وق و ذخيره رياضي( هس��تند. بر اس��اس اين 
آيين نامه صدور بيمه نامه براي ريسكهايي كه ارزش 
آنها بيش از سقف ظرفيت نگهداري موسسه بيمه 
باش��ند، صرفا در صورتي مجاز اس��ت كه موسسه 
بيمه، براي بخش مازاد آن پوشش اتكايي تحصيل 
كرده باش��ند. به طور مثال شركتي كه داراي سقف 
نگه��داري ۱۰۰ ميليارد تومان اس��ت اگر بخواهد 
م��ورد بيمه يي ب��ه ارزش ۱5۰ ميلي��ارد تومان را 
بيمه كن��د بايد مبلغ 5۰ ميليارد توم��ان آن را به 
صورت اجباري، به شركت هاي واجد شرايط اتكايي 
كند. اصوال باي��د ارتباطي بين ظرفيت نگهداري و 
مجموع ريسكي كه هر شركت مي تواند تقبل كند 

وجود داش��ته باش��د. اين ارتباط در تبصره 3 ماده 
۲، ويرايش جديد آيين نامه نحوه محاسبه ظرفيت 
نگهداري در شركتهاي بيمه )آيين نامه شماره 55. 

۱ در نظر گرفته شده است. 
تبص��ره 3 ماده ۲ اين آيين نام��ه بيان مي كند، 
پذيرش و نگهداري مجموع ريس��ك هاي موسسه 
بيمه، بر اس��اس ضوابط مندرج در آيين نامه نحوه 
محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه 
آيين نام��ه ۶۹( خواهد بود. به عبارت��ي، آيين نامه 
شماره55.۱ عالوه بر محدود كردن ميزان پذيرش 
ريس��ك در هر بيمه نامه( براي اطمينان از توانايي 
ش��ركت، در ايفاي تعهدات خ��ود در قبال مجموع 
ريسك هاي پذيرفته شده، اين ارتباط را بين اين دو 

آيين نامه برقرار كرده است. 

فعاالن بازار معتقدند عالوه بر ارائه بسته سياست جديد ارزي بانك مركزي كه همتي رييس كل بانك مركزي وعده آن را 
داده و نايب رييس اول مجلس از ارائه آن در روزهاي آينده خبرداده، موضوع گسترش بازار ثانويه كه در انتظار امضا و دستور 

رييس جمهور است، و همچنين آمادگي ترامپ براي مذاكره با ايران، عامل عمده اين كاهش نرخ ها بوده است. زيرا تا زماني كه اين 
سياست ها به نتيجه نرسد بازار نمي تواند براي معامالت و كاهش يا افزايش نرخ ها تصميم گيري با ثباتي داشته باشد و به همين خاطر 

برخي طالفروشي ها معامالت و خريد و فروش را متوقف كرده اند
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5 بورس و فرابورس
قيمت زعفران بر تابلوي 

بورس كاال مرجع دنيا مي شود
در سال هاي آينده با استفاده از ظرفيت هاي بورس 
كاال، ايران مرجع تعيين قيمت جهاني زعفران خواهد 
ش��د. مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
با اش��اره به اجراي طرح خريد توافقي زعفران و عرضه 
اين محصول از طريق بورس كاال گفت: در س��ال هاي 
آينده با استفاده از ظرفيت هاي بورس كاال، ايران مرجع 
تعيي��ن قيمت جهاني زعفران خواهد ش��د. همچنين 
به مرور قيمت ب��ازار آتي زعفران جذابيت و مرجعيت 
مناسبي در بازارهاي جهاني پيدا خواهد كرد و سايت ها 
و مجالت و ژورنال هاي معتبر محصوالت كش��اورزي 

نسبت به انتشار و پيگيري آن اقدام خواهند نمود. 
به گزارش سازمان مركزي تعاون روستايي، حسين 
شيرزاد با اشاره به اينكه سال گذشته با هدف حمايت 
از زعفران كاران استان هاي خراسان رضوي و جنوبي، 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به نمايندگي از 
وزارت جهاد كشاورزي اجراي سياست حمايتي خريد 
توافقي زعفران را در دستور كار قرار داد، اظهار داشت: 
در قال��ب اين طرح، مقدار قاب��ل توجهي انواع زعفران 
رش��ته يي بريده شامل نگين و شبه نگين )يا سرگل(، 
رش��ته يي درجه يك شامل پوش��ال مرغوب و پوشال 
معمولي بر اس��اس استانداردهاي برگرفته از استاندارد 

ملي ۱-۲۵۹ از كشاورزان خريداري شد. 
وي گفت: با توجه به حاكميت مطلق ايران در توليد 
زعفران )نزديك به ۸۵ درص��د توليد زعفران جهان(، 
نقش ارزآوري محصول زعفران و آثار آن بر كليه فعاالن 
ملي و بين الملل��ي زعفران و همچني��ن جهت گيري 
صادراتي وزارت جهاد كشاورزي در طرح خريد توافقي 
زعفران، س��ازمان تعاون روس��تايي نس��بت به عرضه 
صادرات محور محصول خريداري ش��ده از طريق بازار 

بورس كاالي ايران اقدام كرده است. 
ش��يرزاد درباره اه��داف عرضه زعف��ران در بورس، 
برنامه ها و چشم انداز آينده اينگونه حضور موثر در بازار 
محصوالت كش��اورزي، تصريح كرد: اي��ن طرح داراي 
اهداف ملي و بين المللي اس��ت كه در دو چش��م انداز 
كوتاه و بلندمدت طراحي ش��ده است؛ به عنوان مثال 
اهداف��ي همچ��ون بازيابي جاي��گاه زعف��ران ايران در 
بازارهاي جهاني، اعتالي برند زعفران ايران، مرجعيت 
قيم��ت زعفران در ايران ب��راي بازارهاي بين المللي به 
جاي تبعيت از قيمت ديگران، تناسب جايگاه تجاري 
با جايگاه توليد و صادرات زعفران ايران در دنيا، كاهش 
آثار رقابت مخ��رب تجار در بازارهاي هدف صادراتي و 
ايجاد يك بازار بين المللي و معتبر زعفران در كش��ور 
با جايگاه و ب��رد جهاني از اهداف و رويكردهاي جديد 

سازمان مركزي تعاون روستايي است. 

صادرات زعفران با گواهي بورس
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در 
زمينه چگونگي روند عرضه زعفران روي تابلوي بورس 
توسط س��ازمان تعاوني روستايي در آينده، پيش بيني 
كرد: برنامه عرضه زعفران قاعدتا توأم با كش��ش بازار و 
در عين حال با هدف حفظ و ارتقاي منافع كش��اورزان 
ايراني و حفظ منافع مصرف كنندگان نهايي خواهد بود. 
به نظر مي رس��د در صورت تحقق اهداف اين برنامه، ما 
در س��ال هاي آينده شاهد خواهيم بود كه يگانه مرجع 
تعيين قيم��ت زعف��ران در جهان، كش��ور جمهوري 
اس��المي ايران و بورس بين المللي آن خواهد بود و در 
عين حال ش��اهد يك ش��فافيت كم نظير در قيمت و 
كيفيت زعفران كشور عزيزمان در دنيا خواهيم بود كه 
شهرت و اعتمادسازي حاصل از آن براي ما بزرگ ترين 
س��رمايه خواهد بود. وي ادامه داد: چشم انداز ما همين 
شهرت و اعتماد بازار جهاني نسبت به برند زعفران ايران 
و قيمت و كيفيت اعالمي در بورس بين المللي آن است 
و به گونه يي عمل خواهيم كرد كه از اين پس، صادرات 
زعفران فقط با گواهي بورس امكان پذير باشد.  شيرزاد 
درباره اينكه محصول خريداري شده با چه قيمتي عرضه 
مي شود؟خاطرنشان ساخت: در وهله نخست، محصول 
بر اس��اس بهاي تمام شده با حاشيه سود پايين عرضه 
مي ش��ود تا اعتماد تجار و بازارهاي جهاني جلب شود. 
به اي��ن ترتيب، قيمت عرضه هر گرم زعفران پوش��ال 
معمولي ۴۸هزار و ۵۶۶ ريال، پوشال مرغوب ۵۳، ۹۵۴ 
ريال، رشته يي بريده ممتاز )شبه نگين( ۵۷ هزارو ۱۸۷ 
ريال و رش��ته يي بريده ممتاز )نگي��ن( ۶۰هزار و ۴۱۹ 
ريال اس��ت كه قيمت مناسبي براي بازارهاي صادراتي 
تلقي مي ش��ود.  وي افزود: حج��م عرضه ها به گونه يي 
تنظيم مي ش��ود كه تعادل نس��بي در بازار حاكم باشد 
و با ش��يوه عرضه مناسب، نوسانات بازار اين محصول با 
ارزش كنترل مي شود تا خريداران خارجي بتوانند روي 
قيمت هاي ايران برنامه ريزي كرده و به فعاليت اقتصادي 
با ايران بپردازند. شيرزاد يادآور شد: در آينده با ايجاد و 
تجهيز بستر مناسب جهت حفظ و نگهداري، موجبات 
تعادل )قيمت و بازار( اين محصول را فراهم مي كنيم تا 
ضمن حمايت از توليدكنندگان در خريد به موقع هنگام 
پيك برداشت، منافع مصرف كنندگان را نيز مد نظر قرار 
داده و از طريق صادرات آن در جهت تقويت تراز تجاري 

قدم موثري برداريم. 
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
در خص��وص نحوه خريد زعفران توس��ط تجار داخلي 
و بين المللي، تصريح كرد: در بازار ايجاد ش��ده نگاه بر 
فعاليت تجار داخلي است و همه فعاالن و عالقه مندان 
صنعت زعفران مي توانند نس��بت ب��ه خريد زعفران از 
تابل��وي بورس ب��ه دو صورت نقدي و اعتب��اري اقدام 
نمايند؛ به ويژه افرادي كه س��ابقه فعاليت در بازارهاي 
داخل��ي و صادراتي زعف��ران را دارن��د.  وي ادامه داد: 
واقعيت اين است كه ظرفيت تجار صادركننده زعفران، 
براي كشور يك س��رمايه بوده و ترجيح مي دهيم اين 
عزيزان كم��اكان در بازار حضور داش��ته باش��ند و از 
ظرفيت هاي تجاري آنان جهت ارتقاي س��هم ايران در 
بازارهاي جهاني زعفران استفاده شايسته به عمل آيد. 
ضمنا قيمت گذاري و تسويه در اين معامالت به صورت 
ريالي خواهد بود.  ش��يرزاد اضاف��ه كرد: در هر صورت 
اولويت با اس��تفاده از ظرفي��ت صادركنندگان داخلي 
اس��ت ليكن در صورتي كه صادركنن��دگان داخلي از 
ظرفيت ايجاد شده استفاده بهينه ننمايند، بديهي است 
كه فروش و تس��ويه ارزي در رينگ صادراتي نيز انجام 
خواهد شد.  شيرزاد افزود: در اين بازار تمام خريداران 
اع��م از خارجي و داخل��ي مي توانند با يكديگر معامله 

كنند و به آن اطمينان داشته باشند.

ديدگاه

»تعادل« از ركوردشكني تازه بورس و ضرورت اعمال سياست هاي ارزي جديد گزارش مي دهد

بازار ثانويه را انحصاري نكنيد
گروه بورس| مسعود كريمي| 

بازار س��رمايه  اي��ران اين روز ها تح��ت تاثير 
گمانه زني هاي��ي در خص��وص ت��داوم تغيي��رات 
در بدن��ه دولت، كاهش ريس��ك سيس��تماتيك 
ناش��ي از اخبار مثبت سياس��ي، افزايش نرخ ارز 
بازار هاي غير رس��مي در محدوده ۱۲۰۰۰تومان 
و احتمال ورود شركت هاي پتروشيمي، پااليشي  
و فل��زي به ب��ازار ثانويه ارزي ق��رار دارد كه در 
پي اين موضوعات ش��اخص ب��ورس تهران طي 
۴روز معامالتي اخير توانس��ت ب��ا افزايش بيش 
از ۱۲ ه��زارو ۳۰۰ واحد براي نخس��تين بار وارد 
كان��ال ۱۲۱۰۰۰ واحدي ش��ود. در همين حال، 
با نگاهي به گذش��ته مشاهده مي ش��ود كه بازار 
ثانوي��ه ارزي مدت ه��ا پ��س از اعالم سياس��ت 
تك نرخي دولت در بيس��تم فروردين ماه، كه در 
ادامه هم با شكس��ت همراه شد سرانجام با شرط 
عدم حضور ش��ركت هاي پتروشيمي، پااليشي و 
فلزي در سيزدهم تير ماه در سامانه نيماي بانك 
مرك��زي راه اندازي ش��د. بر اين اس��اس، به طور 
ناخواس��ته ۳ نرخ در نظام ارزي كشور اعم از نرخ 
۴۲۰۰ توماني رس��مي، نرخ مورد معامله در بازار  
غيررس��مي و در آخر نرخ كش��ف ش��ده در بازار 
ثانوي��ه ارزي ش��كل گيري ش��د. از همين رو، در 
شرايط فعلي اغلب كارشناسان بر ضرورت حضور 
س��اير صنايع در بازار ثانوي��ه تاكيد دارند زيرا بر 
اي��ن باورند كه حضور اغلب صنايع و عدم حضور 
صنايع و ش��ركت هاي بزرگ اعم از پتروش��يمي، 
پااليش��ي و فلزي در بازار ثانوي��ه ارزي مي تواند 
در گام نخس��ت منج��ر به ايجاد انحصار ش��ود و 
در ادام��ه به طور قطع رانت و فس��اد را به همراه 
خواهد داش��ت. گفتني اس��ت، ورود شركت هاي 
ب��زرگ با توجه به حج��م نقدينگي باالي آنها در 
بازار ثانويه مي تواند نقش بس��زايي در ممانعت از 
جوالن س��فته بازان ارزي در اقتصاد كشور داشته 
باش��د. به هر حال با توج��ه به صحبت هاي اخير 
علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
مبني بر اينكه قيمت ارز بايد شناور هدايت شده 
باشد و از طرفي اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور روز گذش��ته از سياست هاي جديد 
بانك مركزي در خصوص مديريت بازار ارز كشور 
خبر داده اس��ت پيش بيني مي ش��ود با موافقت 
حس��ن روحاني رييس دولت دوازدهم در زمينه 
تعميق بازار ثانويه ش��اهد تحولي عظيم در نظام 

ارزي كشور باشيم. 

 گمانه زني هاي ارزي
در همي��ن رابطه، مهدي طحاني مديرعامل 
شركت مش��اور س��رمايه گذاري آواي آگاه در 
خص��وص چراي��ي افزايش بي��ش از ۱۲۰۰۰ 
واح��دي ش��اخص ب��ورس ته��ران در ۴ روز 
معامالتي اخير در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: گمانه زني  هايي درباره ب��ازار ثانويه ارزي 
به گوش مي رس��د چرا كه اين ب��ازار تا كنون با 
پتروشيمي،  محصوالت  نرخ گذاري  محدوديت 
فوالدي و پااليش��ي همراه بوده اس��ت. بر اين 
اساس، گفته مي ش��ود كه نرخ ۴۴۰۰ توماني 
براي اين دست از شركت  ها مي بايست به نرخ 
باالت��ري تبديل ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: 

عده يي از دالالن بازار كه با نرخ ۴۴۰۰ توماني 
اقدام به خريد در بورس كاالي ايران مي كردند 
در ب��ازار غير رس��مي دالر را با ن��رخ ۱۰ هزار 
توم��ان به فروش مي رس��اندند. ب��ه گفته اين 
كارشناس بازار سرمايه نرخي مابين ۴۴۰۰ تا 
۱۰ ه��زار تومان يا احتمال نرخ ۷۵۰۰ توماني 
مبن��اي قيمت گذاري محصوالت ق��رار بگيرد. 
از همي��ن رو چني��ن عامل��ي عالوه ب��ر اينكه 
گمانه زني از افزايش سودآوري شركت ها را به 
دنبال خواهد داشت، نقش مهمي را در جذب 

پول به سمت بازار سرمايه نيز ايفا مي كند. 
مهدي طحاني با اشاره به موضوع نقدينگي 
تاكي��د كرد: مي��زان جريان نقدينگي كش��ور 
در ش��رايط فعلي فوق العاده زياد اس��ت. به هر 
حال، طي چند سال گذش��ته سود سپرده يي 
به س��رمايه گذاران توس��ط بانك ه��ا پرداخت 
 )GDP( شده است كه توليد ناخالص داخلي
چني��ن ارزش افزوده ي��ي را تايي��د نمي كند. 
ب��ه اي��ن معني ك��ه چنين س��ودي حاصل از 
)GDP ( ي��ا ي��ك اتف��اق واقع��ي در اقتصاد 
كش��ور نبوده اس��ت. مديرعامل شركت مشاور 
س��رمايه گذاري آواي آگاه تصريح كرد: بر اين 
اس��اس، جريان نقدينگي به سمت دالر، سكه، 
خودرو، ملك و به طور طبيعي به س��مت بازار 
س��رمايه حرك��ت كرد كه همي��ن عامل باعث 
شد تا اس��تقبال مناس��بي از اين بازار صورت 
بگيرد. اين تحليلگر بازار سرمايه با بيان اينكه 
دالر يكي از منطقي ترين موضوعات در بورس 
مطرح مي شود، گفت: شركت هايي كه در حال 
حاض��ر محص��والت خود را در ب��ورس كاال به 
فروش مي رسانند تقريبا با نرخ برابري دالر به 
ريال ۴۹۰۰ توماني اين مهم صورت مي گيرد. 
چرا ك��ه قيمت عرض��ه ۴۴۰۰ توم��ان بوده و 
حداكثر با ۱۰درصد رقابت خريد حدود ۴۸۰۰ 

الي ۴۹۰۰ رقم پاياني خواهد بود. 

دالر  پيرام��ون  گمانه زن��ي  اف��زود:  وي 
۷۰۰۰الي ۷۵۰۰ توماني وج��ود دارد. اين در 
حالي اس��ت كه در ب��ازار غير رس��مي نرخ ها 
بي��ش از ۱۲۰۰۰ توم��ان م��ورد معامله قرار 
مي گيرند. بر اين اساس، زماني كه شركت هاي 
پتروشيمي ، پااليش��ي و فلزي  وارد بازار ثانويه 
ش��وند به طور قط��ع عرض��ه ارز افزايش پيدا 
خواهد كرد و در پي اين مهم دالالن و س��فته 
بازان ب��ه ناچار عقب نش��يني مي كنند. مهدي 
طحاني عنوان كرد: گمانه زني هاي سياسي كه 
احتماال با آرامش هاي سياس��ي همراه خواهد 
ب��ود نيز در ح��ال روي دادن اس��ت. از همين 
رو، مجموعه عوامل فوق منجر خواهد ش��د به 
اينك��ه دالر ۱۰۰۰۰ ال��ي ۱۲۰۰۰ توماني در 
بازار غيررس��مي به رقم ۷۰۰۰ تومان كاهش 
پيدا كند و به ش��ركت ها اجازه داده ش��ود كه 
در چنين دامنه يي اقدام به معامله محصوالت 
مش��اور  ش��ركت  مديرعام��ل  كنن��د.  خ��ود 
س��رمايه گذاري آواي آگاه درباره اقداماتي كه 
مي تواند در راس��تاي پوش��ش ريس��ك ارز از 
طريق بازار سرمايه صورت بگيرد نيز بيان كرد: 
بازار سرمايه به عنوان بهترين گزينه در جهت 
جذب نقدينگي مردم مطرح است. به هر حال، 
زماني كه بازار سرمايه مبناي جذب منابع قرار 
بگي��رد و افزايش نرخ دالر به نوعي در اين بازار 
محقق ش��ود، سرمايه هاي س��رگردان به جاي 
 اين ك��ه در دالر و س��كه س��فته بازي كنند به 
سمت بازار س��رمايه تغيير جهت خواهند داد. 
بر اين اس��اس، به دلي��ل اينكه تقاض��ا از بازار 
غيرمول��د با كاهش مواجه مي ش��ود در نهايت 
به ط��ور اتوماتي��ك قيمت هاي ب��ازار با تعديل 

همراه خواهند شد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه نقدينگي 
زي��اد جامع��ه را عل��ت اصلي افزاي��ش قيمت 
ارز مط��رح ك��رد و گف��ت: عالوه ب��ر نقدينگي 

زي��اد در جامعه نب��ود بازاري مش��خص براي 
س��رمايه گذاري از دالي��ل قيمت ارز به ش��مار 
مي رود. وي ابراز داش��ت: زمان��ي كه دولت به 
حقوق سرمايه گذاران در بورس احترام بگذارد، 
مردم هم در مقابل ياد  مي گيرند كه در چنين 
مواقعي اقدام به خريد س��هام كنند و نه اينكه 
در خيابان ه��ا به خري��د دالر بپردازند. بر اين 
اساس بازار س��رمايه  مي تواند جايگزين خيلي 
خوبي براي بخش داللي ارز در داخل كش��ور 

محسوب شود. 

 منافع سرمايه گذاران
از س��ويي ديگ��ر، حامد س��تاك مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان با اشاره 
به روند صعودي ش��اخص  هاي بورس تهران در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: رشد قيمت ارز 
كه به تبع آن تمام دارايي ها مي بايس��ت خود را 
به نوعي متناسب با شرايط فعلي تعديل كنند از 
عوامل تاثير گذار در افزايش شاخص هاي بورسي 
محسوب مي شود. اين در حالي است كه صعود 
نماگر بورس در ۲ روز اخير بيش��تر تحت تاثير 
گمانه زني ها درخصوص فروش دالر شركت هاي 
پتروش��يمي، پااليش��ي و فلزي در بازار ثانويه 
قرار گرفته اس��ت كه در نهاي��ت باعث افزايش 
اقبال خريد اين دس��ت از ش��ركت ها در داد و 
ستد روزانه بازار سهام شد. اين كارشناس بازار 
سرمايه درخصوص ورود چنين شركت هايي به 
بازار ثانوي��ه نيز عنوان ك��رد: به طور كلي هيچ 
بازاري را نمي توان براي هميش��ه طرد يا مورد 
حماي��ت ق��رار داد. دخالت ها ش��ايد در برخي 
مواقع امري ضروري در بازار محس��وب شود اما 
در بلندمدت به طور قطع كارايي الزم را نخواهد 
داشت. حامد ستاك خاطرنشان كرد: بازار    هاي 
مختلف مي بايست به سمت شفافيت پيش روي 
كنند. بر اين اس��اس، به هر ميزاني كه اتفاقات 

در بازار ها به صورت ش��فاف تر صورت بگيرد در 
نهايت منافعي را براي س��رمايه گذاران و كليت 

بازار در پي خواهد داشت. 
به گفته مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري 
توس��عه آذربايجان ورود اين ش��ركت ها به بازار 
ثانوي��ه به طور قطع ن��رخ واقعي كه خريداران و 
فروشندگان آن را پذيرفتند كه به واسطه عرضه 
و تقاضاي شفاف كشف مي شود را نشان خواهد 
ش��د. وي در پاسخ به اينكه نرخي كه به واسطه 
عرضه و تقاضا تعيين شده آيا بيانگر ارزش ذاتي 
و واقع��ي خواهد بود يا خير ني��ز گفت: حضور 
تمام ش��ركت ها در بازار ثانوي��ه اين موضوع را 
نش��ان مي دهد كه حجم زي��ادي از خريداران 
و فروش��ندگان روي يك نرخي توافق كرد ه اند 
و معام��الت در ن��رخ توافق��ي به ط��ور قطع به 
نف��ع فعاالن و ب��ازار خواهد بود. اي��ن تحليلگر 
بازار س��رمايه درخصوص مي��زان نرخ احتمالي 
پتروش��يمي ها در ب��ازار ثانويه اذعان داش��ت: 
تعيين نرخ به واس��طه عرض��ه و تقاضا صورت 
مي گي��رد. در اين بين موضوع مهم اين اس��ت 
ك��ه با يك حج��م بزرگ��ي از عرضه كنندگان و 
تقاضاكنندگان معامالت صورت خواهد گرفت. 
بر اين اس��اس، در صورت��ي كه اين مهم محقق 
ش��ود نرخ كش��ف ش��ده، نرخي پذيرفته شده 
ب��ه عنوان ن��رخ دالر يا ه��ر ارز ديگري معرفي 
خواهد ش��د. وي افزود: ممكن است نرخ جديد 
تا حدودي با ارزش واقعي انحرافاتي را داش��ته 
باش��د اما به طور كلي نرخي را كه تعداد زيادي 
از خري��داران و فروش��ندگان روي آن به توافق 
برس��ند به طور قطع ن��رخ محترمي خواهد بود. 
بنابراي��ن مي ت��وان چنين نرخي را ب��ه عنوان 

قيمت واقعي ارز در نظر گرفت. 
حامد س��تاك درباره نقش بازار س��رمايه در 
راس��تاي پوشش ريس��ك ارز در اقتصاد كشور 
نيز تاكيد كرد: بازار سرمايه ظرفيت هاي بسيار 
بااليي را در اين زمينه دارد كه در كش��ور هاي 
پيشرفته از اين ظرفيت ها به طور كامل استفاده 
مي ش��ود. اما به طور كلي در بازار سرمايه ايران 
مي بايست تمام تمهيدات و زيرساخت ها فراهم 
شود تا بتوان به صورت كامل ارز را وارد اين بازار 
كرد. از طرفي در صورتي كه بخش��ي از ارز وارد 
بازار س��رمايه شود و در راستاي پوشش ريسك 
ارز اقداماتي در بورس صورت بگيرد به طور قطع 
به دليل اينكه بازار ها به حالت زنجيره يي متصل 
به يك ديگرن��د اين مهم به س��رانجام مطلوبي 
نخواهد رسيد. مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
توس��عه آذربايجان تصريح كرد: به طور كلي هر 
پديده يي زماني كه وارد بازار شود و با مكانيسم 
بازار تعيين قيمت صورت بگيرد اين امر مناسب 
ارزيابي خواهد ش��د. وي ابراز داشت: اميدواريم 
كه بازار ارزي تشكيل شود كه با مكانيسم بازار 
و به ص��ورت كامال آزاد كه هر فع��ال اقتصادي 
ني��از به ارز داش��ت يا با م��ازاد ارز مواجه بود و 
حتي بازارگردانان ي��ا افرادي كه دغدغه داللي 
و سفته بازي داشته باش��د بتواند وارد آن بازار 
شود و در آن موقعيت شاهد كشف قيمت  ها بر 
اس��اس عرضه و تقاضاي واقعي در حجم بسيار 

زياد باشند. 

روز گذش��ته معامله گران ب��ورس تهران با 
صف نشيني خريداران سهام در اغلب نمادهاي 
معامالت��ي روبرو ش��دند. در اين روز ش��اخص 
كل قيم��ت و بازده نقدي ب��ورس اوراق بهادار 
تهران )تدپيكس( در پايان معامالت با افزايش 
۴۴۱۳ واحدي به رقم ۱۲۱ هزار و ۱۷۳ واحد 
رس��يد. ش��اخص كل هم  وزن هم ب��ا افزايش 
۴۶۵ واح��دي عدد ۱۸ هزار و ۸۳۰ واحد را به 
نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز 
با افزاي��ش ۴۶۴۴ واحدي به رقم ۱۳۰ هزار و 
۶۷۳ واحد دست يافت.  بر اساس اين گزارش، 
معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي 
بانك تج��ارت با ۳۲ واحد، كش��تيراني ج.ا.ا با 
۲۴ واح��د و خدم��ات انفورماتيك با ۱۶ واحد 

كاه��ش بيش��ترين تاثي��ر منفي را ب��ر برآورد 
ش��اخص كل بورس به نام خ��ود ثبت كردند.  
در مقاب��ل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي صنايع پتروش��يمي خليج فارس 
ب��ا ۴۲۹ واحد، فوالد مباركه ب��ا ۴۱۲ واحد و 
ملي صنايع مس اي��ران با ۲۴۸ واحد افزايش، 
بيشترين تاثير مثبت را در محاسبه اين نماگر 
به دوش كش��يدند.  به گزارش ف��ارس، ارزش 
كل معامالت دي��روز بورس تهران در حالي به 
بيش از ۳۵۹ ميليارد تومان نمايش داده ش��د 
كه ناش��ي از دست به دست شدن بيش از يك 
ميليارد و ۲۹۱ ميليون سهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي ۷۵ هزار و ۶۷۵ نوبت داد و س��تد 
بود.  در روز سه ش��نبه، همچنين شاخص كل 

فراب��ورس )آيفكس( نيز با افزايش ۵۷ واحدي 
روي رقم يك هزار و ۳۹۴ واحد متوقف ش��د. 
رش��د ۴.۳درصدي ش��اخص كل فرابورس كه 
در س��ه س��ال و چهار ماه اخير يعني از تاريخ 
۱۵ فروردين ۹۴ تا كنون بي س��ابقه بوده است، 
همچون دوشنبه تحت تاثير نماد هاي مربوط به 
گروه شيميايي ها، فلزات اساسي و فرآورده هاي 
نفت��ي رقم خورد. نماد هاي��ي نظير »مارون« و 
»زاگرس« متعلق به گروه محصوالت شيميايي 
و نماد ه��اي »ميدك��و«، »هرم��ز«، »ذوب« و 
»ارف��ع« زير مجموع��ه گروه فلزات اساس��ي و 
»ش��اوان « واق��ع در گ��روه فراورده هاي نفتي 
در مجم��وع با اهرم مثبت بيش از ۴۳ واحدي 
بيش��ترين تاثير را ب��ر اين ميزان از رش��د در 
معامالت روزگذشته گذاش��تند و بيشينه اين 
تاثي��رات از جانب نماد  هاي گ��روه محصوالت 
شيميايي بود.  همچنين نماد هاي »ريشمك«، 
»زشگزا« و »س��مگا« بيشترين افزايش قيمت 
تا سقف ۳۲ درصد را تجربه كردند و نماد هاي 

»ذوب«، »زاگ��رس« و »چكاپا« پُربيينده ترين 
نماد هاي معامالتي بودند. معامالت س��هام در 
بازار  ه��اي اول و دوم فرابورس ايران در روزي 
كه گذشت با جا به جايي بيش از ۲۴۳ ميليون 
س��هم به ارزش نزديك ب��ه ۹۸۴ ميليارد ريال 
ادامه يافت و نماد »ميدكو« با حجم معامالتي 
ب��ه ميزان بي��ش از ۳۰ ميليون س��هم و نماد 
»سرچش��مه« ب��ا ارزش معامالتي ب��ه ميزان 
نزديك به ۱۴۲ ميليارد ريال بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي را در اختيار گرفتند. سه تابلو 
ب��ازار پايه نيز ميزبان نقل و انتقال بيش از ۱۵۸ 
ميليون س��هم به ارزش افزون بر ۲۶۹ ميليارد 
ريال بودند كه نزديك به ۱۰۰ درصد از حجم 
و ارزش حاص��ل از معام��الت روز سه ش��نبه 
در اي��ن ب��ازار، مربوط به تابلو ب بوده اس��ت.  
معام��الت در تابلو اوراق با درآم��د ثابت نيز با 
دست به دست ش��دن بيش از ۲ ميليون ورقه 
به ارزش يك ه��زار و ۸۰۷ ميليارد ريال ميان 
معامله گران پيگيري ش��د ك��ه تغيير مالكيت 

۳۰۰ه��زار ورقه به ارزش ۳۰۰ميليارد ريال در 
نماد »ريل۱۴۰۱« منجر به صدر نش��يني اين 
نماد به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش در 
معامالت روز گذش��ته اين تابلو شد. همچنين 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قاب��ل معامله يا 
ETFه��ا در س��اعات معامالتي به اس��تقبال 
معامل��ه بي��ش از ۱۵ ميليون س��هم به ارزش 
اف��زون بر ۱۶۰ميلي��ارد ريال رفتن��د كه نماد 
»اعتماد« بيشترين حجم و ارزش معامالتي را 
در اختيار گرفت.  در تابلو تس��هيالت مس��كن 
هم در روز سه ش��نبه ۹ مرداد ۹۷ بيش از ۹۴ 
ه��زار ورقه به ارزش بي��ش از ۶۲ميليارد ريال 
دس��ت به دست ش��د و تس��ه تير ۹۷ همچون 
روز هاي اخير بيش��ترين حج��م و ارزش را به 

خود اختصاص داد. 
در نهاي��ت، پرونده معام��الت  در بازار هاي 
نُه گان��ه فراب��ورس ايران ب��ا معامل��ه بيش از 
۴۲۰ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر سه 

هزار و ۲۸۹ميليارد ريال بسته شد. 
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شفافسازينگاه

ب��ه گفت��ه پورابراهيمي در جلس��ه اعضاي قوه 
مقننه و قضاييه بر س��ر اينكه توجه به بازار سرمايه 
بسيار ضروري است و بايد از ابزارهاي بازار سرمايه 
كشور به درستي استفاده شود، اتفاق نظر داشتند 
و مقررش��د مش��وق هايي براي جذاب و س��ودآور 
كردن طرح ه��اي نيمه تمام براي بخش خصوصي 
اختصاص يابد.  به گزارش س��نا رييس كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در خص��وص راهكارهاي جذب 
نقدينگي براي دولت در وضعيت كنوني اقتصادي 
كش��ور گفت: وزارت نف��ت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مي توانند بس��ته هاي پيشنهادي را براي 
طرح هاي��ي كه از طري��ق فرابورس به م��ردم ارائه 
خواهد ش��د و امكان س��رمايه گذاري در آن وجود 
دارد، تهيه كنند.   محمدرضا پور ابراهيمي، با اشاره 

به جلسه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با 
حضور سران س��ه قوا و به رياست رييس جمهوري 
كه براي كنترل نقدينگي و سوق دادن آن به بخش 
توليد و بازار س��رمايه تش��كيل شد، گفت: موضوع 
واگذاري ش��ركت هاي ب��زرگ دولت��ي و نهادهاي 
عمومي ب��ه بخش خصوصي و عرض��ه آن در بازار 
س��رمايه و اين پيشنهاد كه تقويت بازار سرمايه در 
دس��تور كار قرار گيرد در اين جلس��ه مطرح شد.  
به گفت��ه پورابراهيمي در اين جلس��ه اعضاي قوه 
مقننه و قضاييه بر س��ر اينكه توجه به بازار سرمايه 
بسيار ضروري است و بايد از ابزارهاي بازار سرمايه 
كشور به درستي استفاده شود، اتفاق نظر داشتند 
و مقررش��د مش��وق هايي براي جذاب و س��ودآور 
كردن طرح ه��اي نيمه تمام براي بخش خصوصي 

اختصاص يابد.  پور ابراهيمي با اش��اره به اينكه اگر 
مسير حركت نقدينگي را به سمت سرمايه گذاري 
مولد اقتصادي هدايت كنيم، مي تواند ابزار بس��يار 
مفيدي براي بهبود ش��رايط اقتصادي كشور باشد 
اما اگر براي اين نقدينگي برنامه يي نداش��ته باشيم 
با چالش ه��اي جدي مواجه خواهيم ش��د، گفت: 
يكي از راهكاره��اي كنترل حجم باالي نقدينگي، 
ج��ذب نقدينگي از طريق ارائه طرح هاي نيمه تمام 
و قرار دادن مشوق هايي براي سرمايه گذاري در اين 
طرح هاست و با توجه به وضعيتي كه در حوزه نفت، 
ان��رژي و معادن داريم اين ام��كان وجود دارد. وي 
افزود: البته در مرحله اول بايد با مش��خص كردن 
نرخ بازده س��رمايه گذاري، مشوقي براي ورود افراد 

به سرمايه گذاري در پروژه ها در نظر گرفته شود. 

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مشكل 
مالياتي را مان��ع اجراي طرح اوراق پيش فروش 
سكه دانس��ت و گفت: با رفع اين مشكل به طور 

حتم اين طرح اجرايي مي شود. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مشكل 
مالياتي را مان��ع اجراي طرح اوراق پيش فروش 
سكه دانس��ت و گفت: با رفع اين مشكل به طور 

حتم اين طرح اجرايي مي شود. 
به گزارش ايبنا، ش��اپور محمدي درباره دليل 
عدم اجراي طرح اوراق پيش فروش س��كه كه در 
راس��تاي ايجاد تعادل قيمت سكه در دستور كار 
بانك مركزي قرار گرفت و تاكنون اجرايي نشده، 
اظهار داش��ت: بورس كاال آمادگ��ي اجراي اين 
طرح را دارد اما در حال حاضر بحث مهم مشكل 

ماليات��ي و تعيين تكليف اين موضوع اس��ت كه 
پ��س از حل آن، به طور حت��م اين طرح اجرايي 

خواهد شد. 
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار درباره 
ورود ارز پتروشيمي به بورس، گفت: اين موضوع 
بايد از س��وي همكاراني كه مسووليت قانوني در 
اي��ن زمينه دارند، از جمله بان��ك مركزي اعالم 
شود.  مقرر بود، بانك مركزي با هماهنگي بورس 
و اوراق به��ادار از ۱۰ تيرم��اه در اقدامي جديد، 
امكان عرضه تمامي حواله هاي پيش فروش شده 
س��كه را در بورس فراهم كن��د و اين اوراق پس 
از موعد سررس��يد در حكم مالكيت س��كه طال، 
قابل خريد و فروش باشد، اما اجراي اين طرح با 

تاخير مواجه شد. 

رييس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد

امكان جذب نقدينگي از طريق بازار سرمايه
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

مشكل مالياتي، مانع اجراي طرح اوراق پيش فروش سكه
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يادداشت

اخبار

در جلسه اتاق ايران و چين با مسووالن چيني مطرح شد

همكاريهايايرانوچينباتحريممتوقفنميشود
تعادل| 

موعد آغاز دور جديد تحريم ها بسيار سريع رسيده 
اس��ت. اتاق ها و تش��كل هاي بخش خصوصي بسيار 
س��ريع به دنبال كم��ك گرفتن از كش��ورهاي ديگر 
براي آس��يب كمتر تحريم به اعضاي خود هستند. در 
هفته هاي قبل اتاق تهران جلسه با سفراي خارجي را 
آغاز كرد. سپس در روزهاي اخير تشكل ها و اتاق هاي 
مش��ترك در اتاق ايران با سفرا و مسووالن ايراني در 
كشورهاي ديگر جلسه داشتند. حال شاهد برگزاري 
جلسه اتاق ايران و چين با مسووالن مهم ترين شريك 
تجاري ايران به ويژه در ايام تحريم هستيم. انگ سن 
سفير چين در »نشست روابط اقتصادي ايران و چين« 
ب��ا تاكيد بر ضرورت حفظ برج��ام گفت: چين روابط 
خود را با ايران به طور شفاف ادامه مي دهد و تداوم اين 

رابطه به هيچ وجه بر خالف قوانين بين المللي نيست. 

 چين امروز با 2 سال قبل تفاوت دارد
نشس��ت روابط اقتصادي ايران و چين به ميزباني 
اتاق ايران و چين با حضور اسداله عسگر اوالدي رييس 
اتاق اي��ران و چين، مجيد رض��ا حريري نايب رييس 
ات��اق ايران و چي��ن، محمد خزاعي رييس س��ازمان 
س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتص��ادي و فني ايران، 
پانگ سن س��فير چين در ايران و اوي پيمني رايزن 

بازرگاني چين در ايران برگزار شد. 
بررسي ادامه همكاري هاي ايران و چين در شرايط 
جدي��د برجام مهم ترين محور برگزاري اين نشس��ت 
تخصصي بود و حضور سفير و رايزن بازرگاني چين در 
اتاق ايران اين فرصت را فراهم كرد تا فعاالن اقتصادي 
بتوانند مهم ترين مشكالت خود را در زمينه مراودات 
تج��اري با چين ب��ا مقامات اقتصادي اين كش��ور به 

صورت حضوري در ميان بگذارند. 
محمد خزاعي رييس س��ازمان س��رمايه گذاري و 
كمك هاي اقتصادي و فني ايران، با اشاره به پيشينه 
روابط اقتصادي ايران و چين بيان كرد: شرايط جديد 
بين الملل��ي سياس��ي و اقتصادي ام��روز مي طلبد تا 
برنامه ريزي دقيق و متناسبي براي اين شرايط اتخاذ 
شود. نگاهي به تحوالت 1000 ساله اخير در منطقه 
و خاورميانه حاكي از اين است كه رابطه چين و ايران 
همواره از تعادل برخوردار بوده است. هرچند در برخي 
مواقع اين رابطه با مشكالتي هر چند كوچك مواجه 
ش��ده، اما تعادل همواره در روابط ايران و چين وجود 
داشته اس��ت. به گفته رييس سازمان سرمايه گذاري 
خارج��ي، حجم مبادالت تجاري مي��ان ايران و چين 
ش��امل نفت و ميعانات گازي، به بيشترين رقم خود 
در سال هاي اخير رسيده است و پروژه هاي متعددي 
از سوي چين در حال اجراست كه سطح روابط تجاري 
ايران و چين را در مقايسه با قبل كم سابقه كرده است. 
خزاع��ي اع��الم ك��رد: همكاري ه��اي دو كش��ور 
زمينه انرژي، اس��تفاده از پول ملي چين در مبادالت 
بين المللي، درآمدهاي حاصل از فروش نفت به چين، 
استفاده از منابع ايران به منظور اجراي پروژه ها و خريد 
منابع موردنياز و همكاري هاي دوجانبه ميان ايران و 
چين از مهم ترين موضوعاتي است كه در دستور كار 
دو دولت ق��رار دارد. خزاعي تصريح كرد: چين امروز 
با چين ۲ س��ال پيش بس��يار فرق كرده است. امروز 
اين كش��ور به يكي از قدرتمندترين كش��ورها ازنظر 
اقتصادي و سياسي تبديل  ش��ده است. همانطور كه 
ايران در س��طح منطقه از قدرت برخوردار اس��ت. او 
با اش��اره به س��فر اخير رييس جمهور به كشور چين 

و دي��دار ب��ا مقامات اقتصادي اين كش��ور، بيان كرد: 
در مالقات صورت گرفته تصمي��م قطعي براي ادامه 
همكاري ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياس��ي 
و فرهنگي گرفته شد تا متناسب با شرايط جديد اين 
همكاري ها ادامه پيدا كند. ضمن اينكه در همين سفر 
چارچوب همكاري ها پيش بيني شد و تفاهم نامه هاي 

همكاري هم به امضا رسيد. 
ب��ه اعتقاد محم��د خراعي معاون وزي��ر اقتصاد و 
دارايي، ش��رايط اقتصادي امروز بس��يار پيچيده تر از 
گذش��ته است و اين ش��رايط پيچيده ايجاب مي كند 
تا دول��ت و بخش خصوصي اي��ران در همكاري هاي 
اقتصادي با كشورهاي دوست و ساير شركاي تجاري، 

دقت بيشتري به خرج دهند. 
او همچنين ب��ا تاكيد بر اهميت برق��راري روابط 
اس��تراتژيك ميان ايران و ديگر كش��ورهاي همسايه، 
گف��ت: در تداوم همكاري هاي اقتص��ادي ميان ايران 
و چين، هستند كش��ورهايي كه مي خواهند اين نوع 
رابطه صدمه ببيند. خزاعي خطاب به س��فير و رايزن 
بازرگاني چيني گفت: ما ايراني ها اصطالحي داريم كه 
وقتي با يك نفر دوست هس��تي، سطح انتظاراتت را 
از او ب��اال ببر؛ ب��ا تكيه بر همين اصطالح و با توجه به 
سابقه چندين ساله ايران و چين كه مشخصه مهم آن 
هم »جاده ابريشم« است، انتظار مي رود سطح روابط 

گسترده تر از قبل شود. 

 همكاري هاي چين و ايران مكمل هم هستند
در ادامه، پانگ سن سفير چين در ايران نيز با اشاره 
به روابط دوجانبه دو كش��ور ايران و چين و همچنين 
پيشينه برقراري روابط دو كشور به وسيله جاده ابريشم، 
اظهار داشت: بعد از شكل گيري روابط ديپلماتيك در 
س��ال 1971 ش��اهد برقراري تبادالت صورت گرفته 
ميان ايران و چين در زمينه هاي سياس��ي، اقتصادي 

و فرهنگي هستيم. 
س��فير چين در اي��ران با تاكيد بر اي��ن نكته كه 
توس��عه همكاري هاي اي��ران و چين به نف��ع هر دو 
كش��ور اس��ت، تصريح ك��رد: در حال حاض��ر ايران 
سومين شريك تجاري بزرگ چين و ششمين كشور 
بزرگ صادركننده نفت به چين اس��ت و با پيش��برد 
همكاري هاي اقتصادي و سياس��ي شرايط مساعدي 

پيش��روي دو كش��ور قرار خواهد گرفت. پانگ سن با 
اش��اره به آمارهاي منتشرشده از حجم تبادالت ميان 
اي��ران و چي��ن در نيمه اول س��ال ۲018، بيان كرد: 
حجم تجارت دوجانبه ميان ايران و چين سال به سال 
افزايش مي يابد. به طوري كه از ابتداي ماه ژانويه حجم 
مبادالت تجاري دو كشور 16 ميليارد و 670 ميليون 
دالر محاسبه شده است كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل افزايش داشته است. 

 سرمايه گذاري چين در ايران افزايش مي يابد
س��فير چين در اي��ران با اعالم اي��ن خبر كه 
حجم س��رمايه گذاري هاي چين در ايران افزايش 
خواه��د داش��ت، اف��زود: در حال حاض��ر تعداد 
س��رمايه گذاران چيني كه داراي مدرك موردنياز 
بين الملل��ي براي اين س��رمايه گذاري هس��تند، 
57نفر هستند. اين س��رمايه گذاران نه تنها باعث 
انتق��ال تكنولوژي و تجربيات پيش��رفته به ايران 
مي ش��وند، بلكه منجر به اشتغال زايي نيز شده اند 

كه به نفع اقتصاد ايران است. 
پانگ س��ن در ادامه توضيحات خود در خصوص 
همكاري هاي دوجانبه اي��ران و چين در پروژه هاي 
مش��ترك به وي��ژه احياي جاده ابريش��م ب��ا عنوان 
»ي��ك كمربند و يك ج��اده« گفت: خوش��بختانه 
در اين زمينه به دس��تاوردهاي مثبتي رسيده ايم و 
عالوه بر اين پروژه، ش��ركت هاي چيني پروژه هاي 
معيش��تي مهمي در ايران به اجرا گذاش��ته اند كه 
پروژه ه��اي مرتب��ط در زمين��ه قطارسريع الس��ير، 
آبياري و آب رس��اني، ان��رژي و... ازجمله مهم ترين 
آنها است. سفير چين در ايران، »آموزش در زمينه 
مناب��ع انس��اني« را يك��ي ديگر از مهم تري��ن ابعاد 
همكاري هاي دو كش��ور ايران و چين دانس��ت كه 
به اعتقاد او باعث انتقال تجربيات ميان نخبگان هر 

دو كشور مي شود. 
بنابر اعالم پانگ س��ن از ابتداي ماه ژوئن ۲018، 
تعداد ايراني هايي ك��ه در 100 پروژه  مربوط به چين 
مشاركت داش��تند و آموزش ديده اند، ۲۲7 نفر است 
كه عمدتا آم��وزش اين منابع انس��اني نيز در زمينه 
انرژي ه��اي تجديد پذير، كش��اورزي، ساخت وس��از 

زيربنايي بوده است. 

 برجام، دستاورد ديپلماسي چندجانبه است
پانگ  س��ن كه دومين بخش از سخنراني خود را 
به ضرورت حفظ برجام با هدف حفظ صلح و ثبات 
در خاورميان��ه اختص��اص داده بود، ب��ه نمايندگي 
از وان��گ ي��ي وزير ام��ور خارجه چين، پي��ام او را 
به حاضران در نشس��ت ابالغ ك��رد.  او گفت: وزير 
امور خارجه چين هم��واره تاكيد دارد كه قوانين و 
مقررات بين المللي رعايت شود و شركت هاي بزرگ 
همواره مس��ووليت اش��تباهات خود را بپذيرند. به 
اعتقاد وان��گ اي تحريم هاي يك جانبه تنها نتايجي 
برعك��س خواهد داش��ت كه بايد مانع از آن ش��د. 
عالوه بر اين، حفظ برجام راه بس��يار طوالني اس��ت 

كه كارهاي زيادي بايد در اين راستا انجام داد. 
او تاكي��د ك��رد:  چي��ن بايد ب��ا هم��كاري ايران، 
هماهنگي هاي الزم را انجام داده و براي اجراي برجام 
تالش خواهيم كرد. پانگ س��ن در ادامه بر مهم ترين 
 نظ��رات وزير ام��ور خارجه چين درخص��وص برجام 
تاكيد كرد: چين مخالف اين اس��ت كه هر كش��وري 
بخواهد صرفاً براس��اس قوانين داخل��ي خود اقدام به 
اعم��ال تحريم هاي يك جانبه يا هرگونه تبعيض عليه 
كشور ديگر كند. بر همين اساس چين روابط خود را 
به صورت شفاف با ايران ادامه مي دهد و چارچوب ادامه 
اين همكاري ها برخالف قوانين بين الملل نخواهد بود. 

 چين مدافع تجارت آزاد است
پانگ سن س��فير چين در ايران همچنين تاكيد 
كرد: چين با پيروي از ايده تجارت WTO همواره از 
تجارت آزادچندجانبه دفاع مي كند. تاكيد اين كشور 
بر ايده »درهاي باز« است. همانطور كه در كتابي هم 
كه با عنوان »چين و WTO« منتش��ر ش��ده است، 
مواضع چين در خصوص مشاركت در نظام چندجانبه 
بين الملل��ي توضيح داده ش��ده اس��ت و از آغاز زمان 
پيوس��تن چين به س��ازمان تجارت جهاني تا احياي 
جاده ابريش��م، اين كش��ور همواره س��هم خود را در 
اقتصاد جهان با هدف بهبود و معيشت ادا كرده است. 
به اعتقاد س��فير چين در ايران، با تاكيد بر همين 
ايده اس��ت كه چين زمينه هاي هم��كاري در احياي 
جاده ابريشم را توسعه داده است و تمايل دارد تا اين 
همكاري را با روش هاي ابتكاري با ايران تقويت كند. 

س��فير چين در ايران در پاسخ به انتقادات برخي 
از حاض��ران در جمع در خصوص نح��وه همكاري با 
بانك »كونلون« چين، به رايزني هاي صورت گرفته با 
مديران اين بانك اش��اره كرد و اين اطمينان را داد تا 

مشكالت حل شود. 

 چين شريك قابل اعتماد ايران است
در ادامه مجيدرضا حري��ري نايب رييس اتاق ايران 
و چي��ن، بيان كرد: روابط مي��ان ايران و چين در هيچ 
دوره يي متوقف نش��ده و خوشبختانه رو به رشد است. 
آمار منتشر شده از صادرات و واردات ميان ايران و چين 
هم حاكي از اين رش��د است. به طوريكه صادرات ايران 
به چين در 5 ماهه اول سال، 9.68 ميليارد دالر برآورد 
شده است كه با رشد ۲0.9 درصدي در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل مواجه بوده است. واردات ايران از چين 
نيز در همين مدت و در مقايس��ه با زمان مش��ابه سال 

قبل ۲.1 درصد كاهش داشته است. 
به گفته حريري و با احتساب تبادالت صورت گرفته 
ميان ايران و چين بايد گفت تراز تجاري ميان دو كشور 

مثبت و به نفع ايران است. 
او خطاب به حاضران گفت: اما متاسفانه جوي عليه 
روابط مي��ان ايران و چين در ميان م��ردم وجود دارد 
كه وظيفه شما فعاالن اس��ت كه اين نگاه منفي را در 
جامعه رفع كنيد. خيلي از كش��ورها مايل به گسترش 
همكاري ه��اي ميان ايران و چين نيس��تند، اما ما اين 
ب��اور را داريم كه چين ش��ريك تجاري معتمدي براي 
ايران اس��ت. حريري تاكيد كرد: م��ا فكر مي كنيم در 
آينده نق��ش بخش خصوصي و بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط در روابط ايران و چين پررنگ تر خواهد ش��د 
و به همين دليل بايد اين آمادگي را در خودمان ايجاد 
كنيم. ش��رايط جديد مي تواند اشكاالت و فرصت هاي 
جديدي به همراه داشته باشد. در همين راستا ممكن 
است شاهد تغييراتي باشيم كه بخش عمده آنها ناشي 
از تحريم هاست و اين شرايط مي طلبد تا قبل از اينكه 

مشكالت گسترده تر شود، از آنها باخبر شويم. 
حريري با تشبيه شرايط فعلي به جنگ اقتصادي، 
فعاالن اقتصادي را س��ربازاني دانس��ت كه بايد از تمام 
توان خود بيش از گذشته براي توسعه كسب وكارشان با 
دنيا استفاده كنند. در ادامه اوي پيمني رايزن بازرگاني 
چي��ن در ايران بيان كرد: برگزاري اين جلس��ه در اين 
برهه از زمان بس��يار حائز اهميت اس��ت و باور دارم با 
هم��كاري نزديك ميان دولت و بنگاه هاي دو كش��ور، 
راه حل هاي بس��يار خوبي براي همكاري در آينده پيدا 
خواهد ش��د. رايزن بازرگاني چي��ن در ايران از تمايل 
زياد ش��ركت هاي چيني براي سرمايه گذاري در زمينه 
انرژي هاي نوي��ن و تجديدپذير خبر داد كه در صورت 
اجرايي ش��دن اين پروژه ها، مشوق بسيار خوبي براي 

ديگر سرمايه گذاران است. 
موض��وع حم��ل و نق��ل مي��ان اي��ران و چي��ن و 
محدوديت هايي ك��ه در اين زمينه وجود دارد، از ديگر 
مش��كالت مطرح شده توس��ط حاضران بود كه رايزن 
بازرگان��ي چي��ن در ايران خطاب به آن��ان گفت: از دو 
س��ال پيش با تاسيس قطارهاي سريع السير در برخي 
ش��هرهاي چين كه به ايران بار انتقال مي دهند سعي 

داشتيم تا اين موضوع را حل كنيم. 
او پيش��نهاد داد تا تقاضا براي حم��ل و نقل ريلي 
افزايش يابد. به اين دليل كه وقتي قطار باربري از چين 
به ايران مي رس��د، اين قطار مي بايست با بار مجدد به 

چين بازگردد. 

در پي اعالم كمبود مواد اوليه واحدهاي توليدي صنعت آبميوه 
كشور از س��وي فعاالن اين حوزه، ولي اهلل داوود آبادي دبير انجمن 
صنايع آبميوه و كنس��انتره كش��ور ضمن تاييد اين مطلب، گفت: 
تامي��ن مواد اوليه مورد نياز صنايع آبميوه و كنس��انتره براي حفظ 
اين صنعت ضروري است و اگر بناست حمايتي از اين صنعت انجام 
ش��ود، بايد با سرعت بيشتري صورت بپذيرد چرا كه بازار فروش به 
راحتي به دس��ت نمي آيد و نبايد با فرصت س��وزي و ايجاد موانع 
مقرراتي آن را از دس��ت داد.  داوودآبادي با اش��اره به اينكه صنايع 
آبميوه و كنسانتره كشور همانند ساير صنايع تحت تاثيرات منفي 
ع��دم ثبات نرخ ارز ق��رار دارد، بيان داش��ت: در حالي كه به دليل 
بالتكليفي در حوزه ارزي، توليد كننده ها در شرايطي قرار دارند كه 
حتي براي اوليه ترين اصول فعاليت خود كه خريد مواد اوليه است 
دچار ترديد و دودلي هستند، قوانين محدود كننده واردات مواد اوليه 
صنايع آبميوه و كنس��انتره، مشكالت اين بخش را دو چندان كرده 

اس��ت. وي افزود: ثبت س��فارش چند مورد از مواد اوليه مورد نياز 
صناي��ع آبميوه، از جمله پالپ پرتق��ال، پرك نارنگي، دايس هلو به 
بهانه توليد اين مواد در داخل كشور، بسته شد، حال آنكه توليد اين 
مواد مستلزم زيرساخت هاي تكنولوژيكي خاصي است كه كشور آن 
را ندارد و عمال ساختار فني توليد مواد اوليه صنايع آبميوه در كشور 
وج��ود ندارد.  دبير انجمن آبميوه وكنس��انتره ايران در ادامه گفت: 
كارخان��ه ترخوش يكي از كارخانج��ات توليد كننده پرك نارنگي و 
پرتقال در كشور بود كه به دليل مشكالت حوزه صنعت، تعطيل شد. 
وي خاطرنشان كرد: در حالي كه در مجموع نياز كارخانجات ما 
به مواد اوليه حدود 15 هزار تن در س��ال اس��ت، توليد داخلي اين 
محصوالت به 1 هزار تن نيز نمي رسيد. گرچه برخي از كنسانتره ها 
مانند سيب، انگور و انار در كشور توليد مي شود اما كماكان ميوه هاي 
متنوعي هستند كه در كشور وجود ندارند و به دليل از دست ندادن 
بازار اين اين بخش از آبميوه ها، ضروري اس��ت كه مواد اوليه آن از 

خارج از كشور وارد شود.  داوودآبادي به تاخير در ترخيص مواد اوليه 
كارخانه جات آبميوه و كنسانتره در گمرك اشاره كرد و گفت:  اين 
مش��كل با پا درمياني و مذاكره مقامات وزارت كشاورزي و انجمن 
حل شد. اما در حال حاضر مجددا شركت هاي زيادي اعالم كرده اند 
كه با بسته شدن ثبت سفارش مواد اوليه واحدهاي خود دوباره دچار 
مشكل شده اند.  اين فعال اقتصادي اذعان داشت: هرچند مسووالن 
وزارت كش��اورزي براي رفع اين مش��كل ت��الش مي كنند، اما اين 

صنعت نيازمند عزم جدي تر براي حل مشكل اساسي خود است. 
 داوود آبادي با ذكر اين مهم كه صنعت آبميوه و كنس��انتره از 
جمله صنايع ارزآور كشور است، گفت: خوشبختانه صنعت آبميوه 
ارزش اف��زوده ايجاد مي كند و ب��ه دليل اينكه جزو صنايع تبديلي 
كشاورزي محسوب مي شود، به لحاظ اشتغالزايي نيز صنعتي حائز 
اهميت ش��مرده مي ش��ود و همچنين در حوزه صادرات نيز حرف 
براي گفتن دارد.  وي اذعان داش��ت: صادرات آبميوه كش��ور نيز از 
ضرب��ه تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد ش��ده در مس��ير صادرات 
در امان نماند اما به هر روي توانس��ت با وجود از دس��ت دادن بازار 
صادرات��ي اروپا، بازارهاي جديدي براي خود، مانند بلوك ش��رق و 
كش��ورهاي همس��ايه پيدا كند و همچنين اين فرصت را دارد كه 
در قبال ارائه كنس��انتره، مواد اوليه مورد نياز خود را از كشورهايي 

كه تمايل به اين ش��كل از مبادله دارند، فراهم كند. وي همچنين 
بر لزوم ارتقاي تكنول��وژي و تجهيزات واحدهاي توليدي آبميوه و 
كنسانتره در كشور تاكيد كرد و گفت: اعطاي تسهيالت ارزان قيمت 
براي ارتقاي تكنول��وژي اين صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ در 
حال حاضر كارخانه هاي تولي��دي اين بخش عالقه يي به واردات و 
تقبل هزينه هاي باالي آن ندارند، حال آنكه دغدغه اصلي واحدهاي 
توليدي آبميوه در كشور، توليد باكيفيت است. در حال حاضر ارقام 
متنوعي از مركبات در داخل ايران توليد مي شود، با اين حال پرتقال 
تامسون توليدي باغ هاي كشور، براي توليد آبميوه با پالپ مناسب 
نيس��ت. داوودآبادي همچنين بر تامين نقدينگي مورد نياز واحدها 
و كارخانه هاي توليدي اين بخش به ش��رط اعمال س��ود مناسب، 
تاكيد كرد و گفت: واحد هاي توليدي ما با مش��كل نقدينگي دست 

به گريبانند و متاسفانه سود تسهيالت ارائه شده به آنها باالست. 
شايان ذكر اس��ت به گفته اسفندياري مديركل صنايع تبديلي 
وزارت جهاد كشاورزي، اين وزارت خانه در حال پيگيري پيشنهاد 
ق��رار گرفتن مواد اوليه صنايع تبديلي در گروه دوم كااليي اس��ت. 
وي در كميسيون كشاورزي اتاق تهران اعالم كرد براي بخش هايي 
در صنعت آبميوه كشور كه توليد داخل وجود ندارد، ثبت سفارش 

واردات مواد اوليه مورد نياز اين واحدها انجام مي گيرد.

 دبير انجمن صنايع آبميوه و كنسانتره مطرح كرد:

كاهشمواداوليهدرصنعتآبميوهكشور

كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران خبر داد

امكانبهرهمنديمعدنكارانازبيمهنامههاياعتباري
رييس مجمع واردات مطرح كرد

درخواستبازگشتثبتسفارشكاالبهوضعيتعادي
كميس��يون معادن و صنايع معدني ات��اق ايران اعالم كرد بر 
اساس تعامل با صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، 
معادن كوچك و متوس��ط كش��ور مي توانند در صورت استفاده 
از تس��هيالت صندوق توسعه ملي در طرح اش��تغال زايي پايدار 
روس��تايي و عش��ايري، از بيمه نامه هاي اعتب��اري اين صندوق 
استفاده كنند. توافق نامه »حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از صندوق توسعه ملي 
در بخش معدن و صنايع معدني« كه اس��فندماه گذش��ته ميان 
ايميدرو، وزارت كار، وزارت صنعت و معاونت توس��عه روستايي و 
مناطق محروم كشور به امضا رسيد، امكان استفاده معدن كاران 
و دارندگان س��ايت فرآوري از منابع اختص��اص يافته در قانون 
»حمايت، توسعه و ايجاد اش��تغال پايدار« را فراهم كرده است.  
در ادامه بر اس��اس مذاكرات انجام ش��ده از س��وي كميس��يون 
معادن و صنايع معدني اتاق ايران با صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني، معادن كوچك و متوسط مي توانند از طريق 

ثبت نام در س��امانه كارا از تس��هيالت تخصيص يافته از س��وي 
صندوق توسعه ملي به اين طرح، بهره مند شده و از بيمه نامه هاي 
اعتباري استفاده كنند.  در اين ميان، صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت ه��اي معدني نيز اقدام به ص��دور بيمه نامه هاي اعتباري 
بهره برداري ف��رآوري معادن ك��رده و در اين چارچوب چنانچه 
متقاضيان ثبت نام ش��ده در س��امانه »كارا« كه در حال تكميل 
مدارك براي بانك هستند، مشكلي در تامين وثايق خود داشته 
باشند مي توانند به اين صندوق بيمه مراجعه كنند. صندوق بيمه 
سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني اعالم كرده است: متقاضياني 
كه از اين به بعد براي اس��تفاده از تسهيالت توافق نامه »حمايت 
از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با 
استفاده از صندوق توسعه ملي در بخش معدن و صنايع معدني« 
در سامانه كارا ثبت نام مي كنند نيز بايد پس از اتمام بررسي هاي 
استاني به صورت مستقيم براي تكميل مدارك و همچنين ارزيابي 

طرح هاي ارائه شده به اين صندوق مراجعه كنند. 

عليرضا مناقبي در پاسخ به اين سوال كه توقف ثبت سفارش چه 
تاثيري بر روند واردات كشور داشته است، اظهار داشت: علت اين امر 
را بايد در جريان هاي موازي بازار ارز جست وجو كرد كه تاثيرگذاري 
قابل تاملي در روند كار فعالين اقتصادي داشته اند. در اين زمينه اعالم 
كردند ثبت سفارش جديد انجام نمي شود زيرا بايد ثبت سفارش هاي 
قديمي نيز مورد بررس��ي مجدد قرار بگي��رد و نحوه تخصيص ارز و 
تعيين گ��روه كااليي جديد براي اعمال تعرفه مجدد توس��ط دفاتر 
تخصصي وزارت صنعت صورت بگيرد. اين آشفتگي در نحوه نظارت 
مشكالت عديده يي براي فعالين اقتصادي اين بخش به وجود آورده 
است.  رييس مجمع واردات كشور با بيان اينكه تحوالت بازار ارز و باال 
رفتن غيرمترقبه قيمت دالر و يورو در بازار آزاد رخدادي است كه با 
اين ميزان نوسان هيچ ارتباطي به واردات و صادرات يا به طور كلي به 
تجارت كشور و فعالين اقتصادي ندارد، اظهار داشت: براي رسيدن به 
جواب درس��ت بايد جريان هاي ديگري را در اين خصوص دنبال كرد 
زيرا باال رفتن قيمت ارز كار مردم يا فعالين اقتصادي نيست.  وي با 

تاكيد براينكه بخش اقتصادي قدرت ايجاد اين تغييرات با گستردگي 
باال را ندارد، گفت: اين اتفاق در هر جاي دنيا نيز با تغيير يك درصدي 
قيمت ارز، اقتصاد و ديگر شاخص هاي آن كشور را به هم مي ريزد. اين 
اتفاقات كار مردم نيست، بايد ديد چه كساني هستند كه از اين مسير 
سود مي برند.  مناقبي تاثير بازار ثانويه در جهش قيمت ارزي و توقف 
ثبت سفارش را ضعيف دانست و عنوان كرد: اين بازار هنوز به صورت 
عملي فعاليت نداش��ته كه بتوانيم در مورد نقش مثبت يا مخرب آن 
نظر بدهيم. با وجود اعالم راه اندازي اين بازار هنوز دستور العمل هاي 
ش��فاف و اجرايي آن صادر نش��ده و تا اين تاريخ گزارشي به مجمع 
واردات مبني بر معامله بين وارد كنندگان و صادر كنندگان تحت بازار 
ثانويه ارائه نشده است.  به عقيده رييس مجمع واردات تاثير جو رواني 
توقف ثبت س��فارش و معطل نگه داش��تن كار وارد كنندگان موجب 
ش��ده اس��ت كه بازار تغيير رويه دهد زي��را نمي داند كه زمان بعدي 
واردات اجناس مورد نياز چه زماني و با چه قيمتي است؟ ضمن اينكه 

از ذخيره انبارها نيز آگاه نيست.

3 راهكار براي توسعه كوچك 
و متوسط  ها در حوزه معدن

سجاد غرقي| عضو كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران| 
معادن كوچك و متوسط تقريبا حدود دو سال است 
كه وارد ادبيات حاكميتي ش��ده اس��ت. تا قبل از اين، 
معادن كوچك و متوس��ط فاق��د اهميت بودند و حتي 
ش��ايد از تعطيلي  آنها استقبال هم مي شد. براي نمونه 
وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاونان او تعطيلي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط را در حوزه معادن، طبيعت 
بازار تلقي مي كردند و در جلسات متعددي كه در زمان 
آقاي نعمت زاده در اتاق ايران تشكيل شد، گفته شد كه 
به خاطر ماهيت كوچك بنگاه ها، ممكن است در چرخه 

بازار از بين روند. 
با تحقيقات انجام شده، اين نكته مشخص شد كه 
85 درصد اش��تغال بخش معدن در ايران مربوط به 
SME هاس��ت و اين معادن كوچك و متوسط بيش 
از 60 درص��د از س��هم س��رمايه گذاري ها را به خود 
اختص��اص داده اند. با توجه به اين موضوع كه معادن 
كوچك و متوسط زمينه سازي براي كشف كاني هاي 

بزرگ را انجام مي دهند. 
اما همانطور كه از اس��م آنها مشخص است، معادن 
كوچك و متوس��ط به اين دليل ك��ه از منابع عمومي 
اس��تفاده نمي كنند، آسيب پذير هستند و با تعطيلي و 

رونق بازار نيز آسيب پذيري آنها بيشتر مي شود. 
ب��ا درك اهميت مع��ادن كوچك و متوس��ط، بايد 
نوس��انات منفي بازار را براي معادن كوچك و متوسط 
به حداقل برسانيم و به اصطالح سپري طراحي شود كه 
از يك سو نياز برنامه ريزي فعاالن و تشكل هاي فعال در 
اين حوزه و از س��وي ديگر نيازمند توجه ويژه از سوي 

حاكميت به ويژه در حوزه تامين مالي است. 
در همي��ن زمينه، چند راهكار مش��خص با هدف 
توس��عه فعاليت SMEها در حوزه مع��ادن وصنايع 
معدني كه مي تواند مورد توجه مسووالن قرار بگيرد، 

پيشنهاد مي شود: 
1. در دوران ركود حقوق دولتي از بنگاه هاي كوچك 
و متوسط گرفته نشود. در همين راستا مي توان بسته يي 
طراح��ي كرد تا زم��ان خروج اقتص��اد از ركود، حقوق 
دولتي از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اخذ نشود و به 
عنوان بدهي اين بنگاه ها به زمان ديگري موكول شود. 
به عنوان مثال براي حداقل ۳ س��ال، معادن كوچك و 

متوسط از پرداخت حقوق دولتي معاف شوند. 
۲. در زمينه صادرات محصوالت معدني، تامين مالي 
يكي از منابع بسيار مهم است كه در اين زمينه ضروري 
اس��ت تا حمايت ه��اي الزم صورت بگي��رد و از اطالق 
عناويني مانند خام فروش��ي يا غيره، خودداري ش��ود. 
ضمن اينكه معادن كوچك و متوسط براي دريافت ارز، 
از »سامانه نيما« خارج شوند تا بتوانند ارز دريافتي را در 

جهت سرمايه گذاري صرف كنند. 
۳. سياس��ت هاي تش��ويقي كه قبال وجود داشت، 
مانند معافيت هاي مالياتي كه براي صادرات محصوالت 

معدني زماني وجود داشت، مجددا برگردانده شود.

قيمت مرغ از مرز 10 هزار تومان 
عبور كرد

مهدي يوسف خاني رييس اتحاديه پرنده و ماهي 
از افزاي��ش قيمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ 
ه��ر كيلو مرغ زنده درب مرغ��داري 6 هزار و 400، 
مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه 9هزار و 100، توزيع 
درب واحد هاي صنفي 9هزار و ۲50 و خرده فروشي 
10 هزار و 100 تومان اس��ت. به گفته وي، نرخ هر 
كيلو ران مرغ با كمر 9 هزار و 100 و ران مرغ بدون 
كمر برابر با قيمت مرغ 10 هزار و 100 تومان است. 
يوس��ف خاني با اش��اره به نرخ س��اير مشتقات 
اف��زود: قيمت هر كيلو س��ينه با كت��ف 15 هزار، 
س��ينه بدون كتف 16 ه��زار و فيله مرغ 17 هزار 
تومان است. به گفته رييس اتحاديه پرنده و ماهي 
با توجه به شرايط كنوني، امكان پيش بيني قيمت 

مرغ در بازار وجود ندارد. 

پيش از برخورد بايد 
نقدينگي را كنترل كرد

رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق گفت: نقدينگي 
عظيمي در بانك ها به صورت سپرده موجود بود كه به 
داليل مختلف اين حجم از پول از بانك ها خارج ش��د. 
پيش از برخورد با س��وداگران بايد نقدينگي را كنترل 
كرد. يحيي آل اس��حاق، رييس اتاق مش��ترك ايران و 
عراق با اشاره به نقش س��وداگري در ركود اقتصادي و 
از بين رفتن اش��تغال گفت: نقدينگي در دست عده يي 
اس��ت و اين افراد براي كسب سود بيشتر معامالتي را 
انجام مي دهند كه موجب گراني كاالها در بازار مي شوند. 
وي افزود: برخي اف��راد براي حفظ ارزش پول خود 
در برخ��ي موارد وارد بازاره��اي مختلف از جمله طال، 
ارز و مس��كن مي ش��وند كه اين ام��ر مي تواند موجب 
اخالل و س��وداگري ش��ود.  رييس اتاق مشترك ايران 
و ع��راق گفت: نقدينگي عظيمي در بانك ها به صورت 
سپرده گذاري موجود بود كه به داليل مختلف اين حجم 
از پول از بانك ها خارج شد و با ورود به بازارهاي مختلف 
موجب ايجاد فس��اد و س��وداگري در اين بازارها شده 
است.  آل اسحاق ادامه داد: ورود نقدينگي به بازارهايي 
كه رش��د توليد در آنها پايين است تنها باعث مي شود 
ك��ه به فعاليت هاي غيرمولد دامن زده ش��ود و اين امر 
اش��تغال و توليد را در كشور كاهش مي دهد.  وي بيان 
كرد: ابتدا به جاي برخورد با سوداگران بايد برنامه ريزي 
و سازوكار مناسبي را در جهت كنترل و هدايت سيالن 
نقدينگي در كشور انجام داده زيرا در صورت عدم وجود 
نقدينگي و فضا براي سوءاس��تفاده از آن سوداگري نيز 
كاهش خواهد يافت.  رييس اتاق مشترك ايران و عراق 
تصريح كرد: مشكل ما در نظام تدبير و مديريتي ماست 
اگرچه مسائل فرامرزي نيز در وضعيت اقتصادي اثرات 
منفي دارد، اما در كش��ور ما تصميم گيري ها معموال با 

تعلل انجام مي پذيرد كه موجب سوءاستفاده مي شود.
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7  جهان

 حزب حاكم و اپوزيسيون
مدعي پيروزي در انتخابات زيمبابوه

 تقويت سهام آسيايي
در پي ثبات نرخ بهره ژاپن

 كره شمالي در تالش براي
ساخت موشك هاي تازه  است

گروه جهان|
رييس جمهوري كنوني زيمبابوه و رهبر اصلي اپوزيسيون اين كشور، هر دو مدعي 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري كشورشان شدند. به گزارش اسپوتنيك، نلسون 
چاميسا رهبر اپوزيس��يون زيمبابوه در پيامي توييتري نوشت: »پيروزي قاطع... ما 
اكنون نتايچ اكثريت ۱۰ هزار ش��عبه اخذ راي را در اختيار داريم. عملكرد ما بسيار 
عالي بود. منتظريم تا كميسيون انتخابات زيمبابوه طبق قانون اساسي به وظيفه  خود 
عمل و نتايج انتخابات را رس��ما اعالم كند. ما آماده تش��كيل دولت هستيم.« رهبر 
اپوزيسيون زيمبابوه در حالي خود را پيروز انتخابات مي داند كه امرسون منانگاگوا، 
رييس جمهوري كنوني زيمبابوه تاكيد دارد اطالعات »كامال مثبتي« از ش��عب اخذ 
راي دريافت كرده اس��ت. او در پيامي توييتري نوش��ت: »اطالعات نمايندگان ما از 
اخبار كامال مثبتي حكايت دارد.« دوش��نبه نخستين انتخابات رياست جمهوري و 
پارلمان��ي زيمبابوه از زمان عزل رابرت موگابه از قدرت، برگزار ش��د. ۲۳ نفر نامزد 
رياست جمهوري بودند كه امرسون منانگاگواي ۷۵ ساله از حزب حاكم زانو-پي اف و 
نلسون چاميساي ۴۰ ساله از جنبش اپوزيسيون ائتالف تغيير دموكراتيك بيشترين 
بخت براي پيروزي را داشتند. موگابه نوامبر ۲۰۱۷ كه همزمان پست نخست وزيري 
را هم در دس��ت داش��ت، مجبور به استعفا ش��د و منانگاگوا كه سابقا معاون او بود، 
به عنوان جانشينش س��وگند ياد كرد. ديپلمات هاي غربي و گروه هاي ناظر محلي 
معتقدند كه پيش بيني نتايج انتخابات كه با مش��اركت مردمي ۷۵ درصدي روبرو 
شد، دشوار است. كميسيون انتخابات زيمبابوه ظرف پنج روز نتايج رسمي را اعالم 
مي كند، اما نتايج غير رس��مي پيش از آن تاريخ مشخص مي شود. چنانچه چاميسا 
پيروز انتخابات ش��ود، اين مس��اله چندان به مذاق ژنرال ه��اي ارتش زيمبابوه كه 
خودشان زمينه سرنگوني دولت موگابه را فراهم كرده بودند، خوش نمي آيد. برخي از 
ژنرال هايي كه در آن كودتا دست داشتند، اكنون در دولت هستند كه از جمله آنها 

مي توان به كونستانتينو چيونگا معاون رييس جمهوري زيمبابوه اشاره كرد. 

گروه جهان|
 پس از اينكه بانك مركزي ژاپن در جلس��ه سياست گذاري خود، تنها تغييرات 
اندكي در سياس��ت پولي بسيار تسهيل شده خود ايجاد كرد، سهام آسيايي از افت 

خود در روز سه شنبه كاست و قيمت اوراق قرضه باال رفت. 
ب��ه گزارش رويترز، بانك مركزي ژاپن به دنبال اجالس ۲ روزه خود اعالم كرد 
فع��ال نرخ بهره خود را خيلي پايي��ن نگاه مي دارد. اين بانك اقداماتي را هم براي 
انعطاف پذيرت��ر كردن برنامه مش��وق هاي مالي عظيم خود اعالم كرد كه نش��ان 
مي دهد رس��يدن ت��ورم به نرخ هدف ۲ درصدي، زمان ب��ر خواهد بود. اين بيانيه 
موجب شد تا سرمايه گذاران اوراق قرضه تا حدودي آسوده خاطر شوند، چراكه به 
نظر نمي رس��د با اصالحات انجام شده، تغيير شديدي در مواضع قبلي اين بانك 
كه طرفدار سياس��ت پولي آزاد و تسهيل شده بود، ايجاد شود. در واكنش به اين 
بيانيه، س��ود اوراق قرضه ۱۰ س��اله دولت ژاپن ۳ صدم درصد افت كرد و از اوج 
۱.۵ ساله ۰.۱۱ درصدي خود فاصله گرفت. سود اوراق ۴۰ ساله ژاپن هم ۹ صدم 
درصد افت كرد. اين حركت باعث ش��د كه نرخ س��ود اوراق ۱۰ساله خزانه داري 

امريكا هم پايين بيايد. 
در بازار ارز دالر هر چه در برابر ين افت كرده بود را جبران كرد و در نرخ ۱۱۱.۰6 
ين تثبيت ش��د. ش��اخص دالر در برابر سبدي از ارزهاي مهم جهان تغيير چنداني 
نداشت و در ۹۴.۳۱۴ واحد باقي ماند. در بازار سهام، باقي ماندن سياست پولي آسان 
ژاپن، براي بهبود ريسك پذيري مفيد واقع شد و سهام آسيا بخشي از افت خود را كه 
به دنبال سقوط سهام تكنولوژي در جهان، ثبت كرده بود، جبران كرد. نيكي ژاپن 
ك��ه بيش از ۰.۵ درصد افت كرده بود، ميزان افت خود را تا ۰.۱ درصد كاهش داد. 
كوسپي كره جنوبي هم با وجود عملكرد قدرتمند سامسونگ الكترونيكس كه سود 
آن ۵.۷ درصد جهش كرده بود، ۰.۱ درصد افت كرد. گس��ترده ترين شاخص سهام 
آسيا اقيانوسيه بدون ژاپن ام اس س��ي آي، ۰.۳ درصد پايين آمد، درحالي كه سهام 

استراليايي بدون تغيير ماند. 

گروه جهان|
رس��انه هاي امريكايي گزارش داده اند تصاوير ماهواره ي��ي حاكي از فعاليت هاي تازه 
كره ش��مالي در تاسيسات س��اخت موش��ك هاي قاره پيما اس��ت. بنا بر اين گزارش ها 
ماهواره هاي جاسوسي امريكا فعاليت هاي تازه يي را، در يكي از تاسيسات كره شمالي كه 
محل ساخت نخستين موشك باليستيك قاره پيما با قابليت رسيدن به امريكا بود، رصد 
كرده اند. اين تاسيسات در سنوم دُونگ قرار دارد كه يك پژوهشگاه موشكي است. بنا بر 
گزارش ها تصاوير ماهواره يي و مادون قرمز ورود و خروج خودروهايي به اين تاسيس��ات 
را ثبت كرده اند، اما مش��خص نيس��ت اقدامات احتمالي در اين زمين��ه تا چه اندازه يي 
پيش رفته است. واشنگتن پس��ت نوشته، به نظر مي رسد كره شمالي در حال توليد يك 
يا دو موش��ك قاره پيما با س��وخت مايع اس��ت. يك مقام طرف گفت وگو با رويترز هم 
گفته يكي از تصاوير خودرويي را نشان مي دهد، شبيه هماني كه كره شمالي براي حمل 
موش��ك هاي قاره پيما استفاده كرده بود. واشنگتن پست نيز اظهارات مشابهي را منتشر 
كرده است. هرچند هر دو رسانه تاكيد كرده اند اين تريلي مستور بود و به همين دليل 
مش��خص نيست حامل چه چيزي بوده اس��ت. گزارش ها در برگيرنده اظهارات مقام يا 
مقام هاي دولتي آشنا با مساله در اياالت متحده است. هنوز هيچ مقام رسمي در امريكا 
يا كره ش��مالي به اين گزارش ها واكنش نشان داده است. كره جنوبي نيز هنوز واكنشي 
به اين گزارش نش��ان نداده اس��ت. يك مقام ارشد س��ئول به رويترز گفته سازمان هاي 
اطالعاتي كره جنوبي و امريكا بر اقدامات مختلف كره شمالي از نزديك نظارت مي كنند، 
ام��ا از بي��ان جزييات ديگر خودداري كرده اس��ت. رهبران امريكا و كره ش��مالي دو ماه 
پيش ديداري تاريخي داشتند و بر سر حركت به سوي غير اتمي شدن شبه جزيره كره 
توافق كردند. از آن پس گزارش هايي گاه متناقض در مورد اقدامات پيونگ يانگ منتشر 
مي شود؛ از يك سو گزارش هايي در مورد همكاري كره شمالي در جهت خلع سالح و از 
س��وي ديگر تالش هاي حكومت آن براي پنهان كاري يا توليد جنگ افزارهاي تازه. وزير 
خارجه امريكا قرار اس��ت در هفته ميالدي جاري، براي انجام گفت وگوهايي در پيوند با 

سياست هاي واشنگتن در شرق آسيا راهي سنگاپور شود. 

 زنگ خطر 
براي نظام بانكي تركيه 

گروه جهان| در ش��رايطي ك��ه كاهش ارزش لير 
تركي��ه در براب��ر دالر امري��كا همچنان ادام��ه دارد، 
موسسه اعتبارسنجي فيچ نيز در گزارشي اعالم كرده 
است كه نظام بانكي تركيه در سال جاري با تهديدهاي 
جدي مواجه اس��ت و انتظار م��ي رود عملكرد آن در 

بخش هاي مختلف با شاخص هاي منفي همراه شود. 
بر اساس گزارش موسسه اعتبارسنجي فيچ، بررسي 
عملك��رد بانك هاي تركي��ه در ماه هاي اخي��ر از تداوم 
ريسك هاي خطرناك اقتصادي در فعاليت نظام بانكي 
اين كشور حكايت دارد. بنابر اعالم اين موسسه، سقوط 
ارزش لير در برابر دالر، باال بودن نرخ بهره و كاهش رشد 
اقتصادي بي ترديد تاثيراتي منفي بر دارايي، نقدينگي، 
بودج��ه و كيفيت عملكرد نظام بانك��ي تركيه خواهد 
داشت كه اين روند تهديدي جدي براي بانك هاي اين 
كشور محسوب مي ش��ود. اين موسسه چندي پيش با 
انتشار گزارشي رتبه اعتباري تركيه را به دليل كسري 
 »BB+« تراز تجاري، افزايش تورم و سقوط ارزش لير از
ب��ه »BB« كاهش داد كه اين رتبه پايين تر از س��طح 
اطمينان الزم براي س��رمايه گذاري محسوب مي شود. 
فيچ موسس��ه خدمات مال��ي امريكايي اس��ت كه در 
زمينه ارائه خدم��ات تجزيه و تحليل بازار اوراق قرضه، 
تخمين رش��د اقتصادي، مبادله اوراق بهادار، مديريت 
بحران و مديريت صندوق هاي س��رمايه گذاري فعاليت 
مي كند. بنابر اعالم فيچ، سياست هاي اقتصادي تركيه 
در ماه هاي اخير متعارف نبوده و اقدامات صورت گرفته 
پس از انتخابات اخير باعث افزايش بي اعتمادي ها و به 
مانعي بر سر راه اوج گيري اقتصاد اين كشور تبديل شده 
است. اين موسسه اعتبارسنجي مدعي شد كه كسري 
ت��راز تجاري تركيه در س��ال ۲۰۱8 برابر با 6.۱ درصد 
توليد ناخالص داخلي خواهد بود كه اين امر ناش��ي از 
افزايش سطح عمومي قيمت ها و مصرف خانوارهاست. 
موسسه اعتبارس��نجي فيچ در ادامه گزارش خود رشد 
اقتصادي تركيه در س��ال جاري ميالدي را ۴.۵ درصد 
و رش��د اقتصادي س��ال آينده را ۳.6 درصد پيش بيني 
كرد كه اين ارقام پايين تر از رقم رش��د اقتصادي سال 
گذش��ته تركيه خواهد بود. اواخر سال ۹6 نيز موسسه 
اعتبارسنجي مونيز در گزارشي رتبه اعتباري تركيه را 
به دليل درگيري هاي منطقه يي و تنش خارجي كاهش 
 »Ba۱« داده بود. اين موسسه رتبه اعتباري تركيه را از
ب��ه »Ba۲« كاهش داد كه اين رتبه، دو پله پايين تر از 
س��طح اطمينان الزم براي سرمايه گذاري بود. پيش از 
آن رتبه اعتباري تركي��ه »B ۳« بود كه رتبه اعتباري 

مطلوبي براي اقتصاد اين كشور محسوب مي شد. 

 تكذيب توافق 
وزارت برق عراق با عربستان 

پس از سخنگوي نخس��ت وزير، سخنگوي وزارت 
برق عراق هم گزارش بلومبرگ مبني بر توافق رياض 
و بغداد براي هرگونه خريد و واردات برق از عربستان 
سعودي را تكذيب كرد. به گزارش ايرنا، مصعب سري 
المدرس گفته اطالعات منتشر شده در بلومبرگ در 
خصوص خريد و واردات برق از عربس��تان س��عودي 
صحت ندارد. گفته ش��ده بود، عربس��تان سعودي با 
س��اخت يك كارخانه انرژي خورشيدي و فروش برق 
به عراق با قيمت بسيار پايين تر نسبت به ايران توافق 
كرده اس��ت. عراق در هفته هاي اخير با اعتراض هاي 
مردمي به دليل مشكل كمبود برق مواجه بوده است. 

اعالم تاريخ انتخابات 
رياست جمهوري افغانستان 

كميسيون مس��تقل انتخابات افغانس��تان پس از 
رايزني هاي بسيار اعالم كرد انتخابات رياست جمهوري 
اين كشور ۳۱ فروردين سال آينده برگزار خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاري صنا، تاريخ انتخابات افغانستان 
در شرايطي اعالم ش��ده جنجال هاي سياسي بر سر 
تغيي��ر نظام انتخاباتي در اين كش��ور وج��ود دارد و 
احزاب سياس��ي هش��دار داده اند كه اگر در اين باره 
تصميم گرفته نشود، انتخابات را تحريم خواهند كرد. 

 بازگشايي سفارت امارات
در دمشق

مناب��ع ديپلماتيك به پايگاه خب��ري »عربي ۲۱« 
گفته اند امارات با برعهده گرفتن حفاظت از ساختمان 
س��فارت خود در دمشق، مقدمات بازگش��ايي آن را 
فراهم مي كند. علي محمد الشامسي رييس دستگاه 
اطالعاتي ام��ارات اخيرا با علي ممل��وك مدير دفتر 
امنيت ملي س��وريه ديدار و با وي درباره از سرگيري 
روابط ديپلماتيك دو كش��ور بحث و گفت وگو كرده 
اس��ت. س��فارت امارات در دمش��ق نوامب��ر۲۰۱۱ از 
سوي تروريس��ت ها مورد حمله قرار گرفت و ابوظبي 
دولت س��وريه را مسوول حفاظت از امنيت سفارت و 
ديپلمات هاي خود دانست. امارات از اين تاريخ روابط 

ديپلماتيك را با سوريه قطع كرد. 

پايان بازرسي آژانس از 
زيرساخت هاي عربستان سعودي

آژانس بين المللي انرژي اتمي بازرسي و بازنگري 
كامل در زيرس��اخت هاي اتمي عربستان را به پايان 
رس��اند. به گزارش اليوم الس��ابع، طي اين بازرسي، 
هي��ات آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي در جريان 
تالش هاي عربس��تان ب��راي تهيه زيرس��اخت الزم 
جهت ورود مس��المت آميز انرژي اتمي به اين كشور 
به عنوان بخشي از پروژه ملي انرژي قرار گرفت. اين 
هيات با رياس��ت دوهي هان، معاون دبيركل آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي طي دوره ۱۵ تا ۲۴ جوالي 
از شهرك اتمي ملك عبداهلل بازديد و دوره بازنگري 

و بررسي خود را تكميل كرد.  

دريچه

كوتاه از منطقه

فدرال رزرو نرخ بهره را افزايش نمي دهد

نگراني درباره استقالل بانك مركزي امريكا
گروه جهان| طال تسليمي|

انتظار م��ي رود ف��درال رزرو در پايان جلس��ه 
چهارشنبه )امروز( نرخ بهره را بدون افزايش، ثابت 
نگه دارد، اما رش��د اقتصادي به همراه افزايش نرخ 
بهره احتماال س��بب خواهند شد كه بانك مركزي 
امريكا طبق برنامه قبلي، امسال دو مرتبه ديگر نرخ 
بهره را افزايش دهد. اين در حالي اس��ت كه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا ب��ا انتقاد از افزايش 
ن��رخ بهره درباره تاثير منفي احتمالي آن بر رش��د 
اقتصادي هش��دار داده اس��ت. برخي حتي نگران 
اين مساله هس��تند كه انتقاد ترامپ از فدرال رزرو 
كه اقدامي غيرمت��داول براي يك رييس جمهوري 
امريكا محس��وب مي شود، به معناي تالش او براي 

تاثيرگذاري بر سياست هاي پولي باشد. 
به گزارش رويترز، بانك مرك��زي امريكا از ابتداي 
سال جاري ميالدي تاكنون هزينه وام گيري )نرخ بهره( 
را دو مرتب��ه در ماه هاي مارس و ژوئ��ن افزايش داده 
است و سرمايه گذاران پيش بيني مي كنند نرخ بهره دو 
مرتبه ديگر در ماه هاي سپتامبر و دسامبر افزايش يابد. 
سياست گذاران پولي فدرال رزرو روند افزايش تدريجي 

نرخ بهره را از ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ آغاز كرده اند. 
فدرال رزرو تصميم نهايي خود را درباره افزايش 
يا ثابت نگه داش��تن نرخ بهره در آغاز ماه جاري در 
پايان جلسه امروز چهارشنبه اعالم خواهد كرد. هيچ 
كنفرانس خبري براي اين جلسه برنامه ريزي نشده 
اس��ت و قرار است تنها تغييرات كوچكي نسبت به 
بيانيه سياست گذاري ماه ژوئن فدرال رزرو صورت 
بگيرد؛ بيانيه يي كه در آن بر تسريع رشد اقتصادي، 
افزايش س��رمايه گذاري تجاري و افزايش نرخ تورم 

اشاره شده بود. 
ماي��كل فرول��ي تحليل گر اقتص��ادي »جي پي  
مورگان« در اين باره گفت: »پيش بيني و انتظارات 
درست همانند آنچه آنها )سياس��ت گذاران پولي( 
مي خواهن��د، پيش مي رود. ش��ايد الزم باش��د در 
خصوص واژه هايي كه براي اش��اره به نرخ تورم به 
كار مي برند ظرافت به خرج دهند، اما فكر مي كنم 

پيام نهايي مشابه بيانيه جلسه ماه گذشته باشد.«
اطالع��ات و آماره��اي وزارت بازرگان��ي امريكا 
نش��ان مي دهد اقتصاد اين كش��ور در س��ه ماهه 
دوم سال با بيشترين س��رعت در نزديك به چهار 
سال گذشته رشد داشت كه نتيجه افزايش هزينه 
مصرف كنندگان و اقدام كشاورزان به ارسال هر چه 
سريع تر محموله هاي دانه هاي سويا به چين تا پيش 
از تعرفه هاي تجاري تالفي جويانه اين كشور بود. آن 
آمارها همچنين نش��ان مي دهند كه نرخ تورم در 
س��ه ماهه دوم سال افزايش يافته و به نرخ مطلوب 
۲ درصدي فدرال رزرو رس��يده است. كارشناسان 
اقتصادي انتظ��ار دارند كه اطالعات مربوط به نرخ 

تورم از افزايش ۲ درصدي قيمت مصرف كنندگان 
در قياس با س��ال گذشته حكايت داشته باشد كه 
به معناي هماهنگي نرخ تورم با نرخ مطلوب فدرال 

رزرو براي دو ماه متوالي خواهد بود. 
رش��د اقتصادي در پي بس��ته كاهش ماليات  و 
مخارخ دولتي معرفي ش��ده از سوي دولت ترامپ 
در نوس��ان است و جرومي پاول رييس فدرال رزرو 
گفته در كل اقتصاد در وضعيت واقعا خوبي است. 
ن��رخ بيكاري ب��ر ۴ درصد ثابت مان��ده كه از نظر 
فدرال رزرو پايين تر از س��طح دوام آوردني اس��ت. 
انتظ��ار مي رود فدرال رزرو در س��ال ۲۰۱۹ نيز به 
رون��د افزايش تدريج��ي نرخ بهره ادام��ه دهد، اما 

سياست گذاران مش��تاقانه درباره زمان فرارسيدن 
»ن��رخ خنثي« گفت وگ��و مي كنن��د، يعني نقطه 
شيريني كه سياست هاي پولي نه متمايل به توسعه 

است و نه محدود كننده. 
تعيين كنندگان نرخ بهره نش��انه هاي محتمل 
تس��ريع نرخ تورم را زيرنظر گرفته اند و پيش بيني 
مي كنند با محو شدن محرك هاي مالي، از سرعت 
رشد اقتصادي كاسته شود. آنها همچنين تاثيرات 
محتمل جنگ تج��اري ممتد امري��كا به چين را 
ك��ه مي تواند به افزايش قيمت كاالها و آس��يب به 
برنامه ه��اي س��رمايه گذاري ش��ركت ها بيانجامد، 

زيرنظر گرفته اند. 

 ناديده گرفتن انتقادهاي ترامپ
در مس��يري ك��ه ف��درال رزرو ب��راي افزايش 
ن��رخ بهره طي مي كند، حداكثر نرخ در س��طحي 
پايين تر از سيكل پيشين اقتصادي در نظر گرفته 
شده اس��ت. با اين حال، ترامپ در اقدامي متمايز 
از روال گذش��ته ك��ه روس��اي جمهوري درب��اره 
سياس��ت هاي فدرال رزرو اظهارنظ��ر نمي كردند، 
گفته نگران تاثير منفي موارد افزايش نرخ بهره بر 
رشد اقتصادي اس��ت. مقامات دولت سعي كردن 
از اهمي��ت اظه��ارات ترامپ بكاهن��د و گفتند او 

به دنبال تاثيرگذاري بر فدرال رزرو نبوده است. 
ترامپ در كمپين هاي انتخاباتي بارها از ژانت 
يلن رييس پيش��ين ف��درال رزرو به دليل پايين 
نگه داش��تن نرخ بهره انتقاد ك��رد. او پاول را به 
جاي يل��ن و راندال كوارلز را ب��ه عنوان يكي از 
اعضاي هيات مديره ف��درال رزرو منصوب كرده 
اس��ت و س��ه نامزد هم براي كميته تعيين نرخ 
به��ره دارد ك��ه براي ش��روع كار خ��ود منتظر 
راي اعتماد س��نا هس��تند. تقريبا هم��ه آنها از 
نظ��ر ديدگاه اقتصادي، نقاط اش��تراك زيادي با 
يكديگر دارن��د. تحليل گران اقتصادي مي گويند 
ترامپ جداي از تغييرات شخصي كه اخيرا ايجاد 
ك��رده، نفوذ بس��يار اندكي در سياس��ت گذاري 

فدرال رزرو دارد. 
ام��ا توئيت ه��اي ترام��پ بس��يار متف��اوت 
از ده��ه ۱۹۷۰ اس��ت ك��ه ريچ��ارد نيكس��ون 
رييس جمه��وري وقت ب��ه رييس ف��درال رزرو 
گفته بود تعيين كنندگان نرخ بهره را تحت فشار 
بگذارد تا نرخ ها را تا بعد از انتخابات، پايين نگه 
دارن��د. اين مس��اله به افزايش ن��رخ تورم منجر 
شد و در نهايت اس��تقالل فدرال رزرو را تقويت 
كرد. پائول اش��ورث كارشناس اقتصادي كپيتال 
»اكونوميست« گفت: »پاول آشكارا فردي است 
كه به اس��تقالل فدرال رزرو ارزش مي نهد. فكر 
نمي كنم آنها تحت فش��ارهاي سياسي در مسير 

فعاليت خود تغييري ايجاد كنند.«

»آسه آن«، عرصه تقابل ها و منازعات منطقه اي و جهاني 

طرح 113ميليون دالري امريكا براي مقابله با نفوذ چين 
گروه جهان|

 وزير خارجه امريكا براي ش��ركت در نشس��ت 
آ س��ه آن و گفت وگوهاي منطقه يي از چهارش��نبه 
)امروز( به مالزي، سنگاپور و اندونزي سفر مي كند. 
پنجاه و يكمين اجالس وزيران خارجه آس��ه آن و 
چند نشس��ت بين المللي مرتبط با آن در روزهاي 

۳۱ جوالي تا ۴ اوت در سنگاپور برگزار مي شود. 
استريت تايمز نوشته، وزير خارجه امريكا در اين 
سفر منطقه يي پيشنهادي مبني بر سرمايه گذاري 
اي��االت متح��ده در صناي��ع ديجيتال، ان��رژي و 
زيرساخت هاي منطقه يي هند � پاسيفيك به ارزش 
۱۱۳ ميليون دالر خواهد داشت. پمپئو دوم و سوم 
اوت در كواالالمپ��ور درب��اره تقويت همكاري هاي 
جامع و پيشبرد منافع اقتصادي و امنيتي مشترك 
با دولت جديد مالزي گفت وگو خواهد كرد. به گفته 
وي، وزي��ر خارجه امريكا از چهارم و پنجم اوت در 
س��نگاپور خواهد بود تا در نشس��ت ساالنه وزيران 
خارجه عضو آسه آن شركت كند. بنا بر اعالم وزارت 
خارج��ه امريكا، جاكارتا پايتخ��ت اندونزي، مقصد 
ديگ��ر پمپئو خواه��د بود. رويترز نوش��ته: »دولت 
امريكا در ش��رايطي بس��ته س��رمايه گذاري ۱۱۳ 
ميليون دالري خود را در منطقه هند و پاسيفيك 
رونماي��ي كرده كه واش��نگتن درگي��ر يك جنگ 
تجاري تمام عيار با چين و ديگر كشورهاي منطقه 
است، جنگي كه ديپلماسي تجاري واشنگتن را در 

لبه پرتگاه قرار داده است. «
گرچه يك مقام امريكايي در گفت وگو با رويترز 
تاكيد كرده هدف اين سرمايه گذاري مقابله با طرح 

»يك كمربند، يك جاده« چين نيست كه بسياري 
از پروژه هاي زيرساختي مرتبط با آسيا و بخش هايي 
از آفريقا و اروپا را ش��امل مي شود؛ مايك پمپئو در 
سخنراني اتاق بازرگاني امريكا خود با اشاره تلويحي 
به سياس��ت هاي منطقه يي و اقتصادي چين گفته 
واشنگتن با تالش هر كشوري براي سلطه بر منطقه 

مقابله خواهد كرد. 
اين درحالي اس��ت كه صن��دوق بين المللي پول 
در گزارش اخير خود با تمجيد از عملكرد اقتصادي 
چين گفته اين كش��ور به تنهايي يك سوم بار رشد 
اقتص��ادي جه��ان را به دوش مي كش��د و حتي در 
صورت كندتر ش��دن نرخ رش��د اقتصاد نيز تا سال 
۲۰۳۰ به بزرگ ترين اقصاد جهان تبديل خواهد شد. 

 تالش براي جلوگيري از منازعه
كش��ورهاي عضو اتحاديه جنوب ش��رق آس��يا 
آس��ه آن و چي��ن كه اختالف��ات گس��ترده يي در 
دري��اي جنوبي چين دارند، قرار اس��ت در پنجاه و 
يكمين اجالس وزيران خارجه درباره يكي از قوانين 
پيش نويس مرتبط ب��ا كدهاي رفتاري در اين دريا 

توافق كنند. 
چين و برخي كشورهاي آسه آن كه در درياي 
جنوب��ي چين اختالف ارضي دارند مدت هاس��ت 
برس��ر ايجاد قوانين ويژه و كدهاي رفتاري خاص 
در دري��اي جنوبي چي��ن گفت وگو مي كنند تا از 
بروز منازعه و درگيري در اين پهنه آبي جلوگيري 
كنند. ديپلمات نوش��ته، مقامات ارش��د آسه آن و 
پكن درباره پيش نويس مرتبط با كدهاي رفتاري 

در اين دريا گفت وگوهاي مفصلي خواهند داشت 
و احتماال در روزهاي آتي درباره يكي بندهاي اين 
پيش نويس به توافق خواهند رس��يد، بندي كه بر 
نظم رفتاري در عب��ور و مرور در اين دريا ارتباط 
دارد. گفته شده، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حداقل 
۳8 مورد پرونده قضايي در دادگاه هاي كشورهاي 
منطقه به عل��ت حوادث كوچك عمدتا مرتبط با 
ماهيگيري در درياي جنوبي چين تش��كيل شده 
كه البته با مصالحه اختالفات مرتبط با آن حل و 

فصل شده است. 
درياي جنوبي چين دريايي در اقيانوس آرام به 
وسعت ۳ و نيم ميليون كيلومتر مربع از سنگاپور تا 
تنگه تايوان را شامل مي شود و پس از پنج اقيانوس 
جهان اين دريا بزرگ ترين پهنه آبي جهان است. در 
اين دريا صدها جزيره كوچك و بزرگ قرار دارد اما 
دو جزيره مهم آن اسپارتلي و پارسل است. زيرا در 
اين مناطق مخازن نفت و گاز بسياري كشف شده 
و از اين رو مورد ادعاي كشورهاي همسايه اين آبها 
واقع ش��ده است. مالزي، برونئي و ويتنام از اعضاي 
آ س��ه آن هس��تند كه اكنون با پكن بر سر مالكيت 
بخش هاي��ي از درياي جنوبي چي��ن كه از منابع و 
 ذخاير انرژي سرش��اري برخوردار اس��ت و ساالنه
۵ ه��زار ميليارد دالر تجارت جهان��ي از اين پهنه 
آب��ي مي گذرد، اخت��الف دارند. البت��ه چين و ۱۰ 
كشور عضو آ س��ه آن در سال ۲۰۰۲ در »پنوم پن« 
كامبوج توافقنام��ه غيرالزام آوري را امضا كردند كه 
اين سند چارچوب اصلي مذاكرات بعدي و رسيدن 
به كدهاي رفتاري به عنوان راهنما براي جلوگيري 

از درگيري را ايجاد كرد كه براساس آن طرف هاي 
درگي��ر براي حل مس��المت آميز اختالفات خود از 
طريق مذاكرات دوس��تانه توافق كردند و متعهد به 
اجراي قوانين بين المللي ش��دند. البته تاكنون اين 
كدهاي رفتاري مشخص نشده است و طرف ها در 

اين زمينه به توافق نرسيده اند. 

 پيگيري صلح در شبه جزيره كره 
صلح در ش��به جزيره ك��ره نيز يك��ي ديگر از 
دس��توركارهاي نشست آس��ه آن اعالم شده است. 
وزارت خارجه كره جنوبي اعالم كرده، وزير خارجه 
اين كشور قرار است در حاشيه نشست، نشست هاي 
دو جانبه و چند جانبه برگزار كند كه محور اصلي 
مذاكراتش برقراري صلح در شبه جزيره كره است. 
به گ��زارش يونهاپ، كانگ كيونگ وها وزير خارجه 
كره جنوب��ي، و همتايانش از كش��ورهاي مختلف 
شامل كره شمالي قرار است در نشست منطقه يي 
آ سه آن كه ش��نبه برگزار مي شود، حضور يابند. در 

بيانيه وزارت خارجه كره جنوبي آمده: »س��ئول در 
اين نشست اقدامات خود را براي خلع سالح كامل 
اتمي ش��به جزيره كره و برقراري صلح در منطقه 
ش��رح مي دهد. كره جنوبي همچنين از كشورهاي 
عض��و و جامعه بين المل��ل خواهد خواس��ت تا از 

سياست هاي سئول در اين باره حمايت كنند. «
نشست منطقه يي آ سه آن تنها گروه مشاوره يي 
آسيا-پاسيفيك است كه كره شمالي عضوي از آن 
محسوب مي شود. كش��ورهايي كه در اين نشست 
حضور دارند ۱۰ كش��ور آس��يايي ش��امل برونئي، 
كامبوج، اندونزي، الئوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، 
س��نگاپور، تايلند و ويتنام هس��تند. كش��ورهاي 
ديگر به عنوان ش��ريك گفت وگو ش��امل استراليا، 
كان��ادا، چين، ژاپ��ن، كره جنوبي، هن��د، اتحاديه 
اروپا، نيوزيلند، امريكا و روس��يه هستند. همچنين 
نمايندگاني از ايران، تركيه، مغولس��تان، پاكستان، 
بنگالدش، سريالنكا، تيمور شرقي، پاپوآ گينه نو در 

اين نشست حضور دارند. 
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پرونده8
  خريد برنج مازندران

تضمين شد
ارقام مختلف برنج مازندران با گذر از كش��اورزي 
سنتي به مكانيزه به ويژه در بخش برداشت، از امسال 
به صورت رس��مي به خريد تضميني دولت پيوست. 
ش��وراي اقتصاد دو هفته پس از آغاز برداش��ت برنج 
اين اس��تان، قيمت خريد تضميني ارقام مختلف اين 
محصول را روز سه شنبه اعالم كرد. بر اساس تصميم 
اين ش��ورا، هر كيلوگرم برنج طارم محلي مازندران ٩ 
هزار و ٨٢٨ تومان، برنج ش��يرودي پنج هزار و ٨٨6 
توم��ان و رقم ندا و نعمت كيلويي پن��ج هزار و ٢٢٨ 
تومان قيمت گذاري ش��ده اس��ت. برداش��ت شالي از 
ش��اليزارهاي مازندران اواخر ماه تير آغاز شد و بسته 
به شرايط آب و هوايي مناطق مختلف تا پايان شهريور 
ادامه مي يابد. اين نخس��تين بار در تاريخ ش��اليكاري 
مازندران اس��ت كه برنج اين استان در فهرست خريد 
تضميني قرار مي گيرد تا عالوه بر حفظ تعادل قيمت 
در طول سال، دغدغه برنجكاران را از هرگونه نوسان 
پس از برداش��ت از بين ببرد. رييس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي مازندران روز گذشته در گفت وگو با ايرنا 
ب��ا بيان اينكه ب��ا پيگيري هاي اس��تانداران مازندران 
وگيالن و وزارت جهاد كش��اورزي دولت با پيش��نهاد 
اعالم س��ريع و به موقع قيم��ت خريد تضميني انواع 
برنج موافقت كرده است، گفت: مصوبه خريد تضميني 
برنج امروز به سازمان غله ابالغ شد و خريد تضميني 
اين محصول در استان مازندران از اين هفته در مراكز 
خريد آغاز مي شود. عزيزاهلل شهيدي فر افزود: شركت 
غله و خدمات بازرگاني خريد برنج ها را در پنج ش��هر 
بابل، آمل، نكا، محمودآباد و ساري انجام مي دهد. وي 
ب��ا تاكيد بر اينكه مراكز خريد، برنج كش��اورزان را به 
صورت مستقيم از آنان خريداري مي كنند، ادامه داد: 
دول��ت با انجام به موقع خريد تضميني كمك زيادي 
به شاليكاران كرده است، چراكه در حال حاضر كمتر 
از 10 درصد شالي استان برداشت شده است. رييس 
سازمان جهاد كش��اورزي مازندران با بيان اين نكته 
قيمت تضميني برنج ارقام محلي نس��بت به س��ال 
گذش��ته حدود 750 تومان در هر كيلو گرم بيشتر 
از سال گذشته است، اظهار داشت: مهم ترين مزيت 
حمايت دولت در س��ال جاري، اعالم قيمت و خريد 
به موقع اس��ت چرا كه دس��ت دالالن و واسطه ها در 

تعيين نرخ و خريد كوتاه شد. 

  شناسايي استان هاي
بحراني آبخيزداري

مدي��ركل آبخي��زداري و حفاظت خاك س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اعالم كرد كه استان هاي 
كرمان، سيستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و غيره 
به همراه حوزه هايي مانند كرخه و كارون جزو مناطق 
بحراني و اولويت دار براي اجراي طرح هاي آبخيزداري 
معرفي شدند كه اميدواريم با افزايش بودجه و توجه به 
اين موضوع بتوان امسال در اين زمينه پيشرفت هاي 
فراواني داش��ت. آبخيزداري كه همان اجراي اقدامات 
الزم براي مديري��ت حوزه هاي آبخيز اعم از طبيعي، 
كشاورزي و انساني بدون ايجاد اثرات منفي در منابع 
آب و خاك اس��ت، همواره در كشور مورد توجه ويژه 
قرار نگرفت و مس��ووالن س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري از كم ب��ودن بودجه و اعتبار در اين حوزه 
كه مي تواند به تعادل بخشي به يك حوزه آبخيز مانند 
دش��ت ها كمك كند، انتق��اد كرده ان��د، چراكه براي 
اجراي طرح هاي آبخي��زداري در عرصه هاي مطالعه 
شده اعتباري بالغ بر ٢6 هزار ميليارد تومان نياز است، 
در حالي كه س��االنه رقمي حدود ٨0 تا 100 ميليارد 
تومان اعتبار به اين بخش اختصاص پيدا مي كند. البته 
هوشنگ جزي - مديركل آبخيزداري و حفاظت خاك 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخي��زداري - به افزايش 
بودج��ه اين حوزه اش��اره كرد و به ايس��نا گفت: در 
كش��ور ٢6 ميليون هكتار از اراضي و عرصه هايي كه 
بايد طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري روي آنها اجرا 
ش��ود، مورد مطالعه قرار گرفته ك��ه براي اجراي اين 
طرح ها به يك ميلي��ون تومان اعتبار براي هر هكتار 
نياز داريم كه شامل عمليات بيولوژيكي، بيومكانيكي 
و غيره مي ش��ود. وي ادامه داد: اگر سدسازي در يك 
نقطه انجام مي ش��ود، آبخي��زداري در كل يك حوزه 
اتفاق مي افتد و هم اكنون همه مناطق بحراني از جمله 
دش��ت ها، مناطق روي آبخوان ه��ا، مناطق در خطر 
فرسايش، رسوب و س��يل شناسايي شده و اليه هاي 
اطالعاتي آنها مش��خص است و در صورت تخصيص 
اعتب��ار مي ت��وان از اين حوزه هاي اولويت دار ش��روع 
كرد. مديركل آبخيزداري و حفاظت خاك س��ازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخيزداري اظهار ك��رد: كرمان، 
سيستان و بلوچس��تان، فارس، اصفهان و غيره جزو 
استان هايي هستند كه براساس معيارها و پارامترهاي 
مشخص ش��ده اولويت بيشتري براي اجرا دارند و در 
كنار آنها حوزه هايي مانند كرخه و كارون جزو مناطق 
بحراني و اولويت دار براي اجراي طرح هاي آبخيزداري و 
آبخوانداري محسوب مي شوند كه در صورت تخصيص 
بودجه ابتدا از آنها شروع مي كنيم. جزي گفت: بودجه 
در اين حوزه بس��يار نسبت به اعتبارات دستگاه هاي 
اجرايي و عمراني مانند وزارت نيرو كم است كه البته 
در سال جاري 700 ميليارد تومان از طريق صندوق 
توسعه ملي دريافت كرديم كه با موافقت مقام معظم 
رهب��ري صورت گرفته اس��ت و 150 ميليارد تومان 
اعتب��ار اين حوزه در س��ال جاري ب��وده كه با توجه 
به اينكه اعتبارات س��ال گذش��ته عمدتا به صورت 
اوراق بهادار و اس��ناد خزانه بود همه آن به پرداخت 
ديون پارس��ال اختصاص پيدا كرد، اما مسلما اگر به 
اين حوزه بيش��تر توجه ش��ود، مي توان بهره و سود 
بيشتري نس��بت به ديگر طرح هاي عمراني به دست 
آورد. وي اضاف��ه ك��رد: ب��ا توجه به هزينه و س��ود 
درنظر گرفته ش��ده براي اجراي عمليات آبخيزداري 
و آبخوانداري مي توان گفت كه بازگش��ت سرمايه و 
س��ودآوري آن 4.5 تا پنج برابر خواهد بود، از سويي 
ديگر نيز براس��اس عملكرد طرح هاي اجرا شده، به 
اين نتيجه رس��يديم، در مناطق��ي كه آبخيزداري و 
آبخوانداري مانند كن و الب��رز انجام داده ايم، موفق 
به مهار س��يالب و ايجاد عملك��رد مثبتي در اهداف 

درنظر گرفته شده ايم. 

اخبار كشاورزي

چالش هاي پايداري سرزمين

كنش تغييرات اقليم و مهاجرت بر يكديگر

توليد گندم كاهش خواهد يافت
رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس با اش��اره 
ب��ه كيفيت باالي گندم هاي تولي��د داخل گفت: بر 
اس��اس محاسبات انجام ش��ده بايد قيمت گندم در 
س��ال جاري با حدود 10 درص��د افزايش به 14٨٨ 

تومان افزايش پيدا مي كرد. 
رحيم زارع رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس 
ش��وراي اسالمي در مورد كليات تشكيل جلسه روز 
گذش��ته اين كميته با موضوع بررس��ي مش��كالت 

زنجيره گندم، آرد و نان توضيحاتي ارائه داد. 
اين جلس��ه در صحن كميته اقتصاد مقاومتي با 
حض��ور نمايندگان وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت 
صنع��ت، اصناف مرتبط ب��ا ن��ان و آرد، نمايندگان 
كميس��يون هاي اقتصاد و كش��اورزي و كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس و شبكه تحليلگران اقتصاد 

مقاومتي برگزار شد. 
زارع در اي��ن خص��وص به ف��ارس گفت: بخش 
كشاورزي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي است كه 
امنيت غذايي جامعه را تامين مي كند و مواد خام و 

و اولي��ه مورد نياز بخش صنعت را فراهم مي كند از 
س��ويي ديگر اين بخش حدود يك چهارم اشتغال 
و بي��ش از يك س��وم س��هم ص��ادرات غيرنفتي و 
يك چهارم توليد ناخالص داخلي را تامين مي نمايد. 

رييس كميته اقتص��اد مقاومتي مجلس تصريح 
ك��رد: بازار محص��والت اين بخش ب��ه دليل وجود 
برخي خصوصي��ات و ويژگي هاي خ��اص از جمله 
فصلي بودن، حجيم بودن، و فساد پذيري، وابستگي 
به ش��رايط آب و هوايي و همچنين منطقه يي بودن 
توليد، نسبت به محصوالت توليدي در بخش صنعت 

داراي نوسانات قابل توجهي است. 
وي ادامه داد: به همين دليل نوس��ان در عرضه 
و تقاضاي اين محص��والت موجب تغييرات قيمت 
و تهديدي براي توليد محص��والت و امنيت غذايي 
جامعه و در برخي ش��رايط منجر به بحران مي شود. 
بنابراين، بخش كشاورزي با داشتن مزيت هاي بالقوه 
طبيعي و همچنين دارا بودن نقش حساس در امنيت 
غذاي��ي جامعه بيش از س��اير بخش ها نياز به توجه 

دارد. زارع تاكيد كرد: از ديرباز دولت ها سياست هايي 
را در مورد محصوالت كشاورزي در زمينه رشد توليد 
و صادرات يا افزايش رفاه عمومي اتخاذ كردند كه از 
جمله مهم ترين راهبردهاي اقتصادي در اين بخش، 

سياست هاي حمايتي است. 
نماينده مردم اس��تان ف��ارس در مجلس اظهار 
داش��ت: سياس��ت هاي حمايتي ب��راي جبران عدم 
تعادل هاي ايجاد شده بين بخش هاي مختلف توليد، 
توزيع، مصرف و تجارت خارجي بخش كش��اورزي 
از اواس��ط س��ال 1360 آغاز شد و در سال 136٨ با 
تصويب قانون تضمين خريد محصوالت زراعي شكلي 
قانون مند يافت. از اين رو، سياست خريد تضميني از 
جمله سياست هاي حمايتي است كه براي اثرگذاري 
بر روند توليدات، حمايت از توليد كنندگان داخلي و 
رفع وابستگي، بهبود وضعيت درآمد توليدكنندگان، 
كاهش فقر، ايجاد اشتغال و تش��ويق صادرات اجرا 
شده اس��ت. رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس 
گف��ت: گندم يكي از اصلي ترين مواد غذايي اس��ت 
كه مي��زان توليد و نح��وه قيمت گ��ذاري آن براي 
دولتمردان همواره قابل اهميت بوده است به نحوي 
كه غ��الت ح��دود 63 درصد جيره غذاي��ي روزانه 
خانوارهاي ايراني را تش��كيل مي ده��د. زارع با بيان 

اينكه مصائب و مشكالت پيش روي زنجيره گندم، 
آرد و نان طي 3 س��ال گذشته تقريبا به يك شكل 
بوده اس��ت، تصريح كرد: در سال جاري اين موضوع 
وارد مرحله جديدي ش��ده اس��ت به نحوي كه طي 
سال هاي گذشته با وجود تغيير جزيي قيمت گندم، 

اما قيمت نان تغييري نيافته است. 
وي اف��زود: هرچن��د بر اس��اس قان��ون تضمين 
خريد محصوالت كش��اورزي قيمت گندم هر ساله 
باي��د حداقل به ميزان نرخ ت��ورم افزايش پيدا كند، 
اما قيمت اين محصول نيز در س��ال جاري با وجود 
افزايش ساير هزينه هاي كشاورزان بدون تغيير باقي 
مانده است و مسلما عدم تغيير قيمت گندم منجر به 
كاهش توليد اين محصول در سال هاي آينده خواهد 
ش��د. رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس گفت: 
تجربه خريد تضميني در دو س��ال 13٨6 و 13٩7 
تقريبا به صورت يكسان تكرار شده است، به نحوي 
كه عدم تغيير قيمت اين محصول تاثيري منفي بر 
ميزان توليد آن داش��ته و در آخرين آمار اعالم شده 
از سوي سازمان برنامه و بودجه تا اواخر تيرماه سال 
جاري حدود 14 درصد ميزان توليد گندم نسبت به 

سال گذشته كاهش داشته است. 
زارع همچنين افزود: بر اس��اس محاسبات انجام 

ش��ده بايد قيمت گندم در سال جاري با حدود 10 
درصد افزايش به 14٨٨ تومان افزايش پيدا مي كرد 
كه اين موضوع به دليل مخالفت مسووالن سازمان 

برنامه و بودجه اجرايي نشد. 
نماينده استان فارس اظهار داشت: اين در حالي 
اس��ت كه اعضاي محترم شوراي اقتصاد دليل اصلي 
عدم تغيير قيمت گندم را ناتواني دولت در پرداخت 
يكجاي پول كش��اورزان و نيز ارزان بودن گندم هاي 
خارجي عنوان كرده بودند. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: بر اساس محاسبات انجام شده 
اگر دولت بخواهد همين ميزان گندم را با احتس��اب 
نرخ ارز آزاد از كشورهاي ديگر تهيه كند بايد حدود 
1٩ هزار ميليارد توم��ان پرداخت كند در حالي كه 
سال ٩6 حدود 11 هزار ميليارد تومان به كشاورزان 
طي دو مرحله پرداخت شد كه اين موضوع عالوه بر 
تامين امنيت غذايي توانست نرخ اشتغال اين بخش 
را در ح��د معقول حفظ و از توليد محصوالت آب بر 
جلوگيري كند. زارع گفت: در كميته اقتصاد مقاومتي 
به اين نتيجه رسيدند كه به دليل اهميت توليد گندم 
دولت محترم هر ساله براساس قانون تضمين خريد 
محصوالت كشاورزي قيمت اين محصول را افزايش 

دهد تا امنيت غذايي كشور به خطر نيفتد.

كامران داوري- آمنه ميان آبادي|
در گذشته، در مناطق خشك سعي مي شد تا كشت 
ن��وع گياهان منطبق با بارش منطقه صورت گيرد؛ اما 
با دستيابي انسان به ابزار و فناوري ها، الگوي كشت در 
مناطق خشك تغيير كرده و كشاورزان اقدام به كشت 
گياهان مختلف با نيازهاي آبي متفاوت نمودند. عالوه 
بر آن، با پيشرفت فّناوري، متاسفانه سطوح كشت نيز 
افزايش چشمگيري پيداكرده است؛ بنابراين كشاورزان 
ب��راي تامين ني��از آبي اي��ن گياهان، ب��ه روش هاي 
مختلفي مسير آب هاي سطحي را به سوي مزارع خود 
منحرف كرده ي��ا با حفر چاه، آب هاي زيرزميني را به 
س��طح زمين مي آورند. چنين دخالت هايي در مسير 
طبيع��ي جريان آب، مش��كالت بس��ياري را به دنبال 
دارد. س��امانه هاي درهم تنيده و دست نخورده آبي، به 
سامانه هاي بدخيمي تبديل شده اند كه در حال حاضر 
مديريت و پيشبيني رفتار هيدرولوژيكي آنها به سادگي 
امكان پذير نيست. در برخي از حوضه هاي آبريز، اعمال 
مديريت هاي مختلف براي استفاده از آب در باالدست 
حوضه، باعث ايجاد مش��كالتي در پايين دست حوضه 
ش��ده اس��ت كه اين مس��اله ناش��ي از وجود رويكرد 
جزيي نگ��ر در مديري��ت منابع آب اس��ت. برآيند اين 
رويكرد، باعث تقليل گرايي موضوعيت آب از مس��ائل 
اصلي به مسائل فرعي مي ش��ود. درحالي كه به دليل 
وجود اث��رات متقابل و بازخورد بي��ن اجزاي مختلف 
در يك س��امانه درهم تنيده آب��ي، بايد آن را با ديدگاه 

كلي نگر بررسي كرد. 
يك��ي از نتاي��ج رويك��رد جزئي نگر، وق��وع پديده 
مهاج��رت ناش��ي از تغييرات محيطي اس��ت. اگرچه 
شرايط محيطي و اقليمي هميشه در طول تاريخ يكي 
از عوامل تعيين كننده توزيع و جابه جايي جمعيت بوده 
است، اما دخالت در سامانه هاي طبيعي بدون توجه به 
ظرفيت هاي س��امانه و اقدامات و برنامه هاي نامناسب 
مديريت��ي منج��ر به افزاي��ش ش��كنندگي و افزايش 
روند مهاجرت ش��ده اس��ت. عالوه بر عوامل اقتصادي 
و سياس��ي، تغيي��رات محيطي يكي ديگ��ر از عوامل 
موث��ر بر افزايش روند مهاجرت به ويژه از روس��تاها به 
شهرها در دهه هاي اخير بوده كه موردتوجه محققان 
و سياس��ت گذاران قرارگرفته است و از آن به مهاجرت 
محيطي ياد مي كنند. براساس نظر الهناوي )1٩٨5(، 
تغييرات محيطي منجر به مهاجرت مي تواند ش��امل 
تغييرات طبيعي مانند وقوع خشكس��الي يا تغييرات 
ناشي از فعاليت هاي انساني مانند ساختن سدها باشد. 
اين تغييرات مي تواند منجر به مهاجرت دايم يا موقتي 
ش��ود. با توج��ه به اهميت مس��اله مهاجرت محيطي 
به ويژه از روستاها به شهرها و لزوم مديريت صحيح آن، 

اين مقاله نگاه كوتاهي به اين مساله دارد. 

 تغييرات محيطي
سامانه هاي آبي، سامانه هايي محلي-جهاني هستند 
و بنابراي��ن ايجاد يك مش��كل در يك حوضه مي تواند 
باعث ايجاد مش��كل ديگري در حوضه ديگر ش��ود. به 
عنوان مثال توسعه كشاورزي در باالدست رود هيرمند 
در افغانستان و احداث س��دهاي مختلف و كانال هاي 
آبياري و انحراف مس��ير آب، باعث كاهش جريان آب 
رود هيرمند به منطقه سيستان، خشك شدن درياچه 
هامون و كاهش رونق كشاورزي، ماهيگيري و دامداري 
در منطقه ش��ده است. همچنين خشك شدن درياچه 
باعث ش��ده كه وزش بادها روي بستر خشك درياچه، 
حجم زيادي از گرد و خاك را به س��مت مزارع و محل 
س��كونت مردم منتقل كند. در جنوب غرب كشور نيز 
مشابه چنين معضلي ديده مي شود. افزايش مصارف در 
باال دس��ت رود كارون و همچنين در برخي از استان ها 
ازجمله اصفهان باعث اجراي طرح هايي چون انتقال آب 
كارون به ساير مناطق و احداث سدهاي مختلف بر روي 
سرشاخه هاي كارون ش��ده كه مشكالت عديده اي در 
زمينه تامين آب موردنياز در اس��تان خوزستان ايجاد 
كرده اس��ت. به گونه اي كه ب��ه عنوان مثال اخيرا دولت 
كاش��ت برنج در خوزستان را ممنوع نمود كه منجر به 
اعتراض كشاورزان ش��د. از سوي ديگر، سدسازي هاي 
دول��ت تركيه در باالدس��ت دو رود دجله و فرات باعث 
كاه��ش آورد اين دو رودخانه به كش��ور عراق ش��ده و 
خشك ش��دن هورها را به دنبال داشته است. خشك 
شدن بستر هورها دركنار تغيير كاربري اراضي در برخي 
از نقاط خوزس��تان و بيابان زاي��ي در اين منطقه باعث 
ايجاد پديده ريز گردها ش��ده اس��ت. در كنار دخالت 
مس��تقيم انس��ان در س��امانه هاي آبي، از نقش تغيير 
اقليم ناش��ي از فعاليتهاي انس��اني نيز نمي توان غافل 

شد. افزايش شدت و فراواني رخدادهاي اقليمي ازجمله 
سيل، خشك س��الي و همچنين كاهش رژيم برفي در 
دهه هاي گذشته، اثرات قابل توجهي بر نرخ مهاجرت در 
جوامع آسيب پذير به ويژه در كشورهاي درحال توسعه 
داشته اس��ت. البته بايد اين نكته بسيار مهم را درنظر 
داش��ت كه تمام تغييرات ذكرش��ده در باال به تنهايي 
باعث مهاجرت و افزايش حاشيه نشيني نمي شود. بلكه 
حكمراني ضعيف و مديريت نامناسب آب و زمين باعث 
مي ش��ود كه اين تغييرات به يك عامل موثر برافزايش 
نرخ مهاجرت و حاشيه نشيني تبديل شود. به عنوان مثال 
در سوريه سيستم هاي آبياري و حكمراني نامناسب آب 
باعث عدم آمادگي در برابر خشك س��الي هاي به وقوع 
پيوسته شده است. به طوركلي مي توان گفت مهاجرت 
نه تنها به رخداد اقليمي، بلكه به سياس��ت هاي دولت، 
ظرفيت سازگاري و ميزان آسيب پذيري افراد و جوامع 

به رخداد نيز بستگي دارد. 

 مهاجرت محيطي
با تش��ديد اثرات تغيير اقلي��م بر محيط و تغيير 
شرايط محيط زيست به ويژه در روستاها و شهرهاي 
كوچ��ك، مهاجرت مردم به ش��هرهاي بزرگ براي 
دستيابي به شرايط زندگي بهتر افزايش يافته است. 
به عنوان نمونه در س��ال ٢00٨، حدود ٢0 ميليون 
نفر در سرتاس��ر جهان به دليل رخدادهاي اقليمي 
مهاج��رت كرده ان��د اين درحالي اس��ت ك��ه تعداد 
مهاج��ران ناش��ي از تنش و خش��ونت در جهان در 
همين سال فقط حدود 4/6 ميليون نفر بوده است. بر 
اساس گزارش مركز آمار ايران، در فاصله بين 1375 
تا 13٩5 حدود ٢4 ميليون نفر )حدود 1/٢ ميليون 
نفر در س��ال( در داخل كشور مهاجرت كرده اند كه 

دليل عمده آن وقوع مخاطرات طبيعي بوده است. 

 درهم تنيدگي محيط زيست و مهاجرت
با وج��ود ارتب��اط غيرقابل انكار بي��ن عوامل 
محيط��ي و مهاج��رت، عوامل ديگ��ري ازجمله 
عوامل سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، 
ني��ز بر تصميم افراد براي اقدام به مهاجرت موثر 
اس��ت ك��ه البته جدا ك��ردن اثر اي��ن عوامل بر 
مهاجرت از عوامل محيطي و اقليمي به س��ادگي 
امكان پذير نيس��ت. از بين هم��ه عوامل مختلف 
موث��ر ب��ر مهاج��رت - ازجمله بيكاري، س��ن و 
جنس��يت- فقر يكي از عوامل مرتبط با تغييرات 
محيط زيس��تي اس��ت كه باع��ث مهاجرت مردم 
مي ش��ود؛ اما از س��وي ديگر ع��دم توانايي مالي 
براي سفر و ش��روع يك زندگي جديد در مكاني 
جديد نيز باعث مي ش��ود ك��ه همه مردم نتوانند 
مهاجرت كنند. نكته جالب توجه ديگر اين اس��ت 
كه برخي از مردم بدون اجبار و به ش��كل كامال 
اختياري به ش��هرهايي كه كيفيت محيط زيستي 
بهت��ري دارند مهاجرت مي كنند؛ بنابراين ارتباط 
بين تغييرات اقليمي و محيط زيستي با مهاجرت 
رابطه اي درهم تنيده اس��ت و به راحتي نمي توان 
عوامل و بخش هاي مختلف آن را تفكيك نموده 

و به صورت جداگانه بررسي كرد. 

 مهاجرت؛ گزينه اي براي سازگاري يا نتيجه 
ناكارآمدي ساير گزينه هاي سازگاري؟

در اكث��ر مق��االت، يادداش��ت ها و گزارش ه��اي 
علمي، از مهاجرت به عنوان گزينه اي براي سازگاري 
ب��ا تغييرات اقليمي و محيط��ي )كه حتي برخي آن 
را گزينه منفي س��ازگاري مي دانند( يادش��ده است. 
به عنوان مثال مهاجرت به عنوان يك راهكار سازگاري 
مي تواند فش��ار ناش��ي از افزايش جمعي��ت بر منابع 
طبيع��ي در ي��ك منطق��ه ي در مع��رض مخاطرات 
اقليمي را كاهش دهد. از سوي ديگر برخي معتقدند 
ك��ه ناكارآمدي گزينه هاي مختلف س��ازگاري باعث 
مي ش��ود كه مردم اقدام به مهاجرت كنند، اما سوال 
اينجاس��ت كه كداميك از اين نظرات درست است؟ 
براي پاسخ به اين س��وال بايد ابتدا تعريف دقيقي از 
س��ازگاري ارائه كرد. ازنظر علوم طبيعي و اجتماعي 
سازگاري مي تواند شامل تطبيق با تغييرات محيطي، 
توانايي براي كاهش خس��ارات بالق��وه، توانايي براي 
س��ود بردن از فرصت ها، افزايش ظرفيت براي حفظ 
زندگي و معيشت و توانايي براي مقابله با پيامدهاي 
مخاطرات محيطي باش��د؛ اما به طور خاص درزمينه 
تغيير اقليم، IPCC )2007؛ ٢014(، س��ازگاري در 
دستگاه هاي انساني را »فرآيند تطبيق با اقليم واقعي 
يا مورد انتظار و اثرات آن، به منظور كاهش آسيب ها و 
استفاده از فرصت هاي مفيد آن« تعريف كرده است. 
بر اس��اس چنين تعريفي آيا مهاجرت به عنوان يك 

گزينه سازگاري در اين تعاريف مي گنجد؟
حتي در اين زمينه دو واژه »سازش« و سازگاري 
وجود دارد كه گاهي به جاي هم اس��تفاده مي ش��ود، 
درحالي كه اين دو واژه تفاوت هاي مهمي با يكديگر 
دارند. بر طبق تعاريف موجود، »سازش« با رخدادهاي 
اقليمي و محيطي، راهكاري فوري و كوتاه مدت است، 
اما س��ازگاري پاس��خي به اين تغييرات در درازمدت 
و ب��راي ارتق��اء امنيت زندگي طوالني مدت هس��ت. 
برخالف »س��ازش«، س��ازگاري فرآيندي پيوسته و 
مداوم اس��ت و با برنامه هاي انطباقي همراه است، در 
حالي كه راهكارهاي مربوط به »س��ازش« در صورت 
وقوع رخ��داد موردتوجه قرار مي گي��رد. گزينه هاي 
»س��ازش« معموال ممكن اس��ت با تخري��ب منابع 
همراه شود و همچنين معموال گزينه هاي جايگزين 
براي آن وجود ندارد، اما در مورد س��ازگاري، استفاده 
پاي��دار و كارآم��د از منابع طبيعي اهميت داش��ته و 
همواره گزينه هاي جايگزين در صورت عدم موفقيت 
گزينه ه��اي ديگر وجود دارد. راهكارهاي »س��ازِش« 
كوتاه مدت با اثرات مخاطرات اقليمي در برخي موارد 
ممكن اس��ت به عنوان گزينه هاي س��ازگاري ديده 
شود، اما در بس��ياري از موارد در درازمدت منجر به 
»بدسازگاري«  هايي ش��ده است. بد سازگاري در اين 
مبحث طبق تعريف اقداماتي اس��ت كه درواقع براي 
پيش��گيري يا كاهش آس��يب پذيري به تغيير اقليم 
انجام مي ش��ود، اما عمال باعث افزايش آسيب پذيري 

ساير سيستم ها و بخش هاي اجتماعي مي شود. 
آگاهي از تفاوت بين اين دو اصطالح مي تواند منجر 
به شناس��ايي راهكارهاي پايا ب��راي تغييرات اقليمي 
و محيطي درازمدت ش��ود؛ بنابراين بايد براي پاسخ 

به اين س��وال، در مرحله اول تعريف مناس��بي براي 
واژه س��ازگاري ارائه شود. در مرحله بعدي بايد درك 
مناسبي از ويژگي هاي مهاجرت هاي محيطي تحت 
شرايط خاص داشته باشيم و بدانيم كه آيا مهاجرت 
ويژگي ها و اس��تانداردهايي مشابه با ساير گزينه هاي 
سازگاري دارد؟ به عنوان مثال آيا مي توان مهاجرت را 
در كنار گزينه هايي چون آموزش، سرمايه گذاري در 
بخش آب، احداث سيستم هاي ذخيره آب، روش هاي 
كشاورزي نوين به منظور حفاظت آب وخاك و... قرار 
داد؟ يا اينكه مهاجرت درواقع ناشي از عدم موفقيت 
سياست گذاران در ارائه گزينه هاي مناسب سازگاري 

با تغييرات در منطقه تحت تاثير مي باشد؟
دراين ارتباط دو نكته مهم را بايد در نظر داش��ت. 
نكته اول اينكه به دليل مكانيزه ش��دن كشاورزي و 
نيز افزايش س��طح توقع انس��ان ها از زندگي، كاهش 
جمعيت روس��تايي و مهاجرت روستاييان به شهرها 
اجباري بوده و در اكثر نقاط دنيا اتفاق افتاده اس��ت. 
نكته دوم اين است كه در اثر تغيير اقليم، ظرفيت هاي 
تجديد پذيري و آمايش س��رزمين در روستاها تغيير 
كرده و متناس��ب با جمعيت موج��ود نبوده و منابع 
موجود نيز پاس��خگوي نياز اين جمعيت نيست. لذا 
كاه��ش جمعي��ت و مهاجرت به منظ��ور تعادل بين 
ظرفيت ه��اي موجود و جمعيت نيز ام��ري اجباري 
بوده و بايد اتفاق بيفتد. چنين مهاجرت هايي نيازمند 
مديري��ت و برنامه ريزي مناس��ب ب��راي جابه جايي 
جمعيت و اس��كان آنها در مناطق ديگر با امكانات و 
س��طح زندگي مناسب اس��ت. در اين حالت مي توان 
گفت كه مهاجرت يك پاسخ مناسب براي سازگاري 
با تغييرات ش��رايط محيطي است؛ اما مهاجرت هايي 
كه امروزه در برخي از نقاط دنيا رخ داده اس��ت، تنها 
ناش��ي از اين دو عامل نبوده، بلك��ه در برخي موارد، 
نتيجه ضع��ف مديريت و عدم برنامه ريزي مناس��ب 
براي س��ازگاري با تغييراِت رخ داده است و به همين 
دليل است كه نتيجه آن افزايش حاشيه نشيني، فقر، 
بيكاري و مش��كالت امنيتي و اجتماعي شده است. 
چني��ن مهاجرتي را نه تنها نمي ت��وان گزينه اي براي 
س��ازگاري به تغييرات محيطي دانست، بلكه درواقع 
ناكارآمدي گزينه هاي سازگاري به تغييرات محيطي 
است. مهاجرت هاي برنامه ريزي شده، انتقال از شرايط 
بد به شرايط مصيبت بار نيس��ت، بلكه انتقال از يك 
فضاي شغلي و كاري نامناسب به يك فضاي شغلي و 

كاري پايدار هست. 
بنابراين با توجه به آنچه مطرح شد، اين مساله كه 
آيا مهاجرت يك گزينه سازگاري با تغييرات محيطي 

است يا خير، هنوز مورد شك و ترديد است. 

 مهاجرت؛ مشكل يا راه حل مشكل؟
در جوامع روس��تايي به ويژه در كشورهاي درحال 
توس��عه، وابس��تگي به كش��اورزي و منابع طبيعي، 
ظرفيت هاي نامناسب سازگاري، كمبود منابع مالي، 
انس��اني و طبيعي و توانايي هاي محدودس��ازماني و 
فناوري باعث مي ش��ود كه تغييرات محيط زيستي و 
اقليمي منجر به افزايش مهاجرت از روستا به شهرها 
ش��ود. كمبود آب، خشك س��الي و بيابان زايي به طور 

مس��تقيم باعث كاهش درآمد روستاييان كه وابسته 
به آب و كش��اورزي هستند، ش��ده و مي تواند منجر 
ب��ه افزايش نرخ مهاجرت ش��ود؛ بنابراين از ديد يك 
روس��تايي كه مش��كالت زي��ادي را در منطقه محل 
سكونت خود متحمل شده است و توانايي مالي كافي 
براي سازگار شدن با شرايط محيطي جديد را ندارد، 
مهاجرت راه حل مش��كالت اقليمي و محيط زيستي 
به وجود آمده تلقي مي ش��ود. البته بايد توجه داشت 
كه خشكسالي و كم آبي به دليل گستردگي مكاني و 
زماني، مدت بيش��تري طول مي كشد تا توسط مردم 
منطقه درك گردد و بنابراين مردم به سرعت در پاسخ 
به اين رخدادها اقدام به مهاجرت نمي كنند، بلكه ابتدا 

روش هاي ديگر سازگاري را امتحان مي كنند. 
اما از ديد كالن، مهاجرت مي تواند يك مش��كل 
باشد. مهاجرت و جابه جايي مردم به ويژه جابه جايي 
بين الملل��ي، مي تواند تهديدي ب��راي امنيت ملي، 
منطقه اي و بين المللي باش��د. از طرف ديگر تغيير 
اقليم نيز پتانس��يل ايجاد تن��ش را دارد؛ بنابراين از 
اين منظر مهاجرت را مي توان بخشي از يك مساله 
ديد و نه يك راه حل. البته برخي از محققان معتقدند 
كه مس��اله تضاد و تنش ناش��ي از مهاجرت چندان 
قابل توجه نخواهد بود، چراكه خالقيت و نوآوري بشر 
مي تواند باعث كاهش شدت اين مساله شود. از سوي 
ديگ��ر برخي معتقدند كه درواقع اين كميابي منابع 
نيست كه باعث تضاد مي شود؛ بلكه بيشتر تنش ها، 
ناش��ي از فراواني منابع اس��ت؛ اما ب��ا وجود چنين 
نظراتي، اين نكته نيز مطرح ش��ده اس��ت كه اگرچه 
هم��واره مهاجرت منجر به تنش نمي ش��ود؛ اما اگر 
منجر به تنش شود، شدت آن بسيار باال خواهد بود. 
بايد اذعان نمود كه بخشي از مهاجرت از روستاها 
به ش��هرها ناشي از مدرنيزه ش��دن كشاورزي است 
كه مي تواند خوب و حتي الزم باش��د؛ اما اگر ميزان 
مهاج��رت بدون برنامه و بدون توجه به ظرفيت هاي 
موجود باشد، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي زيادي 
در مبدأ و مقصد به دنبال دارد. بخشي از مردم روستا 
بايد در روستاهاي خود بمانند، چراكه توليد غذا )از 
طريق كشاورزي ودامپروري( و امنيت منطقه )به ويژه 
در مرزها( به آنها بس��تگي دارد. مهاجرت از روستاها 
به ش��هرها و خالي شدن روستاها به ويژه در نزديكي 
مرزها باعث كاهش يا از بين رفتن رونق كش��اورزي 
ش��ده و درنتيجه مشاغل ديگري مانند قاچاق شكل 
مي گي��رد. اگرچه مهاج��رت به ش��هرهاي كوچك 
مي تواند ازنظر محيط زيستي تبعات مثبتي به دنبال 
داش��ته باش��د، چراكه تجميع جمعيت متناسب با 
ظرفيت منطقه، اث��رات ردپاي اكولوژيكي را كاهش 
مي دهد، اما مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ تبعاتي 
دارد كه مي تواند منجر به توليد مشكالت بيشتري در 
شهر شود. بيشتر مهاجران كه ازنظر شرايط اقتصادي 
و اجتماعي در س��طح پايين ق��رار دارند، معموال در 
حاش��يه ش��هرها كه در معرض مخاطرات محيطي 
زيادي اس��ت، مستقرشده و نسبت به اين مخاطرات 
آس��يب پذير مي باش��ند. ازآنجاكه معموال مهاجران 
ازنظر س��طح سواد و دانش نيز در سطح پاييني قرار 
دارن��د، به ندرت مي توانند با اين مخاطرات س��ازگار 
ش��ده يا خود را از اثرات آن دورنگ��ه دارند. افزايش 
حاشيه نشيني ناشي از مهاجرت باعث افزايش جرم 
و جنايت و ايجاد مش��كالت ناش��ي از نابرابري، فقر، 
بيكاري و شرايط نامناسب كار و سكونت در مناطق 
مقصد مي شود. مهاجرت در كشورهاي درحال توسعه 
مي تواند منجر به ايجاد تضاد بر سر استفاده از منابع 
طبيعي به ويژه منابع آب ش��ود. افزايش تقاضاي آب 
)چه براي كس��ب وكار و چه براي مصارف ش��رب و 
بهداش��تي( از مهم ترين مس��ائل مرب��وط به تبعات 
مهاجرت به شهرهاي بزرگ است. نكته مهم ديگري 
كه بايد در نظر داش��ت اين است كه رابطه مهاجرت 
و محيط زيس��ت يك رابطه دوطرفه اس��ت، به گونه 
اي كه تغيير محيط زيست مي تواند موجب مهاجرت 
ش��ده و در مقاب��ل مهاجرت ني��ز مي تواند تغييرات 

محيط زيستي را به دنبال داشته باشد. 
درنهايت بايد توجه داش��ت ك��ه درهم تنيدگي 
ارتباط بين محيط زيس��ت، اقلي��م، آب و مهاجرت 
به قدري اس��ت كه باعث شده است سياست گذاران 
در تعيين سياس��ت هاي مناس��ب، ب��راي مديريت 
مس��اله مهاجرت به خوبي عمل نكنند. رسيدگي به 
مساله مهاجرت و تبعات منفي حاصل از آن نياز به 

همكاري محققان و سياست گذاران دارد. 
منبع: شمس
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چاله ارزي در مسير صنعت هوايي
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

آغاز نوسانات نرخ ارز از همان روزهاي مياني 
فروردين ماه س��ال جاري مش��كالت بسياري را 
ب��راي تمام بخش هاي صنعتي كش��ور و به ويژه 
صنع��ت هواي��ي ايجاد ك��رد، از هم��ان روزهاي 
نخس��ت قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي 
س��ير صع��ودي پيدا ك��رد و ش��يب هزينه هاي 
تحمي��ل ش��ده ب��ه ايرالين هاي داخلي با رش��د 
قيمت س��وخت، خدمات فرودگاه��ي و... به اوج 

خود رسيد. 
در اين ش��رايط دول��ت براي تعدي��ل اوضاع 
تصمي��م ب��ه پرداخ��ت ارز دولتي ب��ه ايرالين ها 
خارج��ي  پروازه��اي  مس��افران  همچني��ن  و 
ك��رد تصميمي ك��ه متاس��فانه در اجرا ب��ا فراز 
و نش��يب هاي متفاوت��ي همراه بود ج��دا از اما و 
اگرهايي كه درباره سواس��تفاده هاي ايجاد شده 
در پرداخ��ت ارز دولت��ي به مس��افران پروازهاي 
خارجي ايجاد ش��د )انجام سفرهاي يكروزه تنها 
ب��راي درياف��ت ارز دولتي(، ط��رح پرداخت ارز 
دولتي به ايرالين ها هم با مشكالتي همراه بود. 

به عنوان نمونه درحالي كه به گفته دبيرانجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي حدود يك ماه است كه 
ايرالين هاي داخلي ارز دولتي دريافت نكرده اند، 
معاون ام��ور فرودگاه��ي ش��هر فرودگاهي امام 
خمين��ي )ره( با قاطعي��ت از پرداخت ارز دولتي 
به شركت هاي هواپيمايي سخن مي گويد و هنوز 
درباره پرداخت ارز دولتي طي يكماهه گذش��ته 
شفاف س��ازي نشده اس��ت، ضمن اينكه مديران 
اغلب ايرالين ها از ادام��ه وضع موجود و افزايش 

بيش از پيش نرخ ارز ابراز نگراني كرده اند. 
در اي��ن مي��ان كارشناس��ان ح��وزه هواي��ي 
موضع گيري هاي متفاوتي نسبت به افزايش نرخ 
دالر طي ماه هاي گذش��ته و ارائ��ه ارز دولتي به 
ايرالين ه��ا داش��ته اند برخي معتقدن��د كه نبايد 
تفاوت��ي بين بخش هاي مختل��ف اقتصادي قائل 
ش��د و ارز دولتي فقط بايد ب��ه واردات كاالهاي 
اساس��ي اختصاص يابد، اين دسته از كارشناسان 
مي گويند اگرچه ممكن اس��ت آزادسازي نرخ ارز 
ب��راي ايرالين ها موجب تعطيل��ي تعدادي از اين 
ش��ركت هاي هواپيمايي ش��ود اما اثر مثبتي كه 
اين تصميم مي تواند بر عملكرد س��اير ايرالين ها 
داش��ته باش��د اين اس��ت كه مديريت بر بخش 
هزين��ه- درآمد آنها دقيق تر مي ش��ود و از انجام 
پروازهايي با س��وددهي پايين جلوگيري مي شود 
موضوعي ك��ه هم اكنون در بيش��تر ايرالين هاي 

داخلي چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. 
تع��داد ديگري از كارشناس��ان با آزادس��ازي 
نرخ ارز مخالفند و با قاطعيت خواس��تار حمايت 
دولت از ايرالين هاي داخلي با پرداخت ارز دولتي 
دارند آنها مي گويند در ش��رايطي كه شركت هاي 
هواپيماي��ي داخل��ي توان رقابت با ش��ركت هاي 
قدرتمند همس��ايه )قطر ايرويز، تركيش اير و...( 
را ندارند آزاد سازي نرخ ارز موجب ضعيف شدن 
بيشتر ايرالين هاي ايراني مي شود و در اين ميان 
صنع��ت هوايي كش��ور و مردم قربان��ي اين عدم 

پشتيباني دولت خواهند بود. 
برخ��ي ديگ��ر از كارشناس��ان معتقدن��د كه 
آزادس��ازي نرخ ارز باي��د انجام ش��ود اما دولت 
حمايت هاي ديگري را براي پابرجاماندن و ادامه 
حيات ايرالين هاي داخلي و صنعت هوايي كشور 
در اين ش��رايط انجام دهد، آنه��ا مي گويند بايد 
تالش شود تا بيش��تر هزينه خدمات فرودگاهي 
ب��ه ايرالين ه��ا به ص��ورت ريالي دريافت ش��ود 
)هم اكنون هزينه بس��ياري از اين خدمات ارزي 
اس��ت( تا بدين ش��كل از تحميل فشار بيشتر بر 
ايرالين هاي داخلي و ش��ايد تعطيلي فعاليت آنها 

جلوگيري شود. 
در شرايط كنوني يعني افزايش لحظه يي نرخ 
ارز، عدم پرداخت ارز دولتي طي يكماهه گذشته 
به ايرالين هاي داخلي و همچنين انتشار شايعاتي 
درباره  آزادسازي نرخ ارز براي ايرالين ها روزنامه 
تع��ادل گفت وگوهايي را با كارشناس��ان صنعت 
هوايي ترتيب داده و نظرات آنها را درباره حال و 
روز صنعت هوايي طي س��ه چهارماهه گذشته و 
اثرات آزادسازي نرخ ارز براي ايرالين هاي دولتي 
و همچني��ن بر قيمت بلي��ت پروازهاي داخلي و 

خارجي جويا شده است. 

حذفتعداديازمتقاضيانسفرهايهوايي
محمد يوس��في، كارش��ناس اقتص��اد حمل و 
نق��ل هوايي كه از منتق��دان پرداخت ارز دولتي 
ب��ه ايرالين ها و تبعيض بي��ن بخش هاي مختلف 
اقتصادي اس��ت، در گفت وگو با »تعادل« ضمن 
اش��اره به افزايش نرخ ارز طي ماه هاي گذشته و 
ارائه ارز دولتي ب��ه ايرالين هاي داخلي مي گويد: 
پرداخ��ت ارز دولتي به ايرالين ها اقدام درس��تي 
نيس��ت و نرخ ارز بايد آزاد باشد و مشكل اصلي 
ايرالين ه��ا بدنه س��نگين و مديريت نامناس��ب 

آنهاست. 
يوسفي مي افزايد: ساختار كنوني ايرالين هاي 
داخلي، موجب ش��ده كه هزينه اي��ن ايرالين ها 
نس��بت به ايرالين هاي خارجي بيشتر باشد، در 
حالي ك��ه بدنه آنها بايد چابك باش��د و هزينه- 

درآمد آنها با هم همخواني داشته باشد. 
او ادام��ه مي ده��د: ب��ا آزادس��ازي ن��رخ ارز، 
اتفاقات بس��ياري براي ايرالين ه��اي داخلي رخ 
مي دهد،  بخش زيادي از هزينه هاي ش��ركت هاي 
هواپيمايي اعم از مهندس��ي و تعميرات، خدمات 
فرودگاهي، ناوبري، نشست و برخاست و... ارزي 
حس��اب مي ش��ود و با آزاد س��ازي نرخ ارز براي 
ايرالين هاي داخلي ش��اهد افزايش قيمت بليت 

پروازهاي داخلي و خارجي خواهيم بود. 
ب��ه گفته اين كارش��ناس اقتصاد حمل و نقل 
هواي��ي، در ص��ورت آزادس��ازي ن��رخ ارز براي 
ايرالين هاي دولتي، هزينه تمام ش��ده پرواز براي 
مسافران افزايش خواهد يافت و قطعا اگر ايرالين 
بخواهد به فعاليت هاي خود در اين شرايط ادامه 

دهد بايد نرخ بليت را افزايش دهد. 
او اظه��ار مي كن��د: ب��ا افزايش قيم��ت بليت 
پروازهاي داخلي و خارجي، تعدادي از متقاضيان 

سفرهاي هوايي حذف مي شوند. 
يوس��في بيان مي كند: افزاي��ش قيمت بليت 
هواپيم��ا فق��ط محدود ب��ه پروازه��اي خارجي 
نمي ش��ود و بلي��ت پروازهاي داخلي هم رش��د 

مي كند. 
اي��ن كارش��ناس اقتصاد حم��ل و نقل هوايي 
درباره تبعات آزاد شدن نرخ ارز براي ايرالين هاي 
داخلي مي گويد: با اين اقدام، هزينه همه خدمات 
هوايي افزاي��ش مي يابد به عنوان نمونه اگر براي 
بخش مهندس��ي و تعميرات، قطعه يي خريداري 
ش��ود اين قطعه فق��ط براي پروازه��اي خارجي 
نيس��ت و در هواپيماي��ي م��ورد اس��تفاده قرار 
مي گي��رد كه هم پرواز داخل��ي دارد و هم پرواز 

خارجي. 
او تصري��ح مي كن��د: آزاد ش��دن ن��رخ ارز بر 
قيم��ت س��وخت دريافت��ي ايرالين ها ه��م موثر 
اس��ت زيرا هزينه س��وخت پروازهاي خارجي با 
ارز پرداخت مي شود و آزاد شدن نرخ ارز موجب 
فشار اقتصادي بس��يار بر شركت هاي هواپيمايي 
مي ش��ود، زيرا با اين اقدام ايرالين ها س��وخت را 
باي��د با هزين��ه باالتري خري��داري كنند اگرچه 
قيمت س��وخت آنه��ا افزايش نيافت��ه اما هزينه 

پرداختي ايرالين ها بيشتر شده است. 
يوسفي اضافه مي كند: دراين ميان بايد به اين 
موضوع هم دقت شود كه با افزايش قيمت بليت 
حجم تقاضا و تعداد مسافران هوايي تا چه ميزان 
كاهش مي يابند و رشد قيمت تا چه حد مي تواند 

كاهش تعداد مسافران را پوشش دهد. 

رشدبيشترقيمتپروازهايخارجي
يوس��في با اش��اره به افزايش بيش��تر قيمت 
بلي��ت پروازهاي خارجي نس��بت ب��ه داخلي با 
آزاد س��ازي نرخ ارز مي گوي��د: در ظاهر اين نوع 
پروازها افزايش بيشتري خواهند داشت اما اينكه 
ه��ر ك��دام از اين پروازها با چه نس��بتي افزايش 
مي يابن��د معلوم نيس��ت و نياز ب��ه يك پژوهش 

ميداني دارد. 
او مي افزايد: با توجه به اينكه بيش��تر هزينه ها 
در پروازهاي خارجي، در كش��ور مقصد پرداخت 
مي شود طبيعي است كه قيمت بليت اين پروازها 
افزايش بيشتري خواهد داشت، ضمن اينكه نبايد 
اين موض��وع را ناديده گرفت كه بيش��تر درآمد 
پروازهاي خارجي برگشت هم براي ايرالين هاي 
داخلي ارزي خواهد بود و حجم كمي از آن ريالي 

است. 
يوسفي اضافه مي كند: بليت فروخته شده در 
استيشن )ايس��تگاه( فرودگاه هاي خارجي ارزي 
اس��ت و به طور دقيق نمي توان مشخص كرد كه 
هزينه هاي تحميل شده به ايرالين ها و همچنين 
درآم��د آنه��ا در كدام نوع از پروازه��ا )داخلي يا 

خارجي( بيشتر خواهد بود. 
اي��ن كارش��ناس اقتصاد حم��ل و نقل هوايي 
درباره هزينه تحميل شده به مسافران پروازهاي 
داخل��ي و خارجي مي گويد: قطعا هزينه يي كه با 

آزاد ش��دن نرخ ارز به مس��افران داخلي تحميل 
مي شود كمتر از مسافران خارجي است. 

ب��ه گفته او، اين افزايش هزينه ها فقط مربوط 
به مس��افران پروازهاي خارجي نمي شود بلكه در 
تمامي بخش ه��اي اقتص��ادي از جمله توليدي، 
خدماتي و... ش��اهد افزايش هزينه ها نس��بت به 
گذشته هستيم. يوس��في اظهار مي كند: افزايش 
قيم��ت در تمامي بخش ه��ا منجر ب��ه تعطيلي 
بس��ياري از بنگاه ه��اي اقتص��ادي و از جمل��ه 
ايرالين ها مي شود و در اين شرايط نوسانات نرخ 
ارز و آزادس��ازي آن اث��ر منف��ي بزرگي بر حجم 

تقاضا خواهد داشت. 

راهكاريتكراريبرايكاهشهزينهها
يوسفي با اش��اره به راهكاري كه درسال هاي 
س��وختي  هزينه ه��اي  كاه��ش  ب��راي  قب��ل 
اجراي��ي مي ش��د، مي گويد: در س��ال هاي قبل، 
ايرالين هايي كه پرواز خارجي داش��تند، صد در 
صد س��وخت گيري را در داخ��ل انجام مي دادند 
ت��ا در مقصد و براي پ��رواز برگش��ت مجبور به 
س��وخت گيري و تحمي��ل هزينه هاي س��نگين 
نش��وند. يوس��في مي افزايد: اين راه��كار تبعاتي 
را ه��م ب��ه همراه داش��ت و تعداد مس��افران در 
پروازهاي رفت و برگش��ت نسبت به حالت عادي 
كمتر اس��ت تا ايمني هواپيما حفظ ش��ود چون 
دريافت س��وخت كامل و پ��رواز با ظرفيت كامل 
امنيت پرواز را تهديد مي كند زيرا با افزايش وزن 

برد هواپيما كاهش مي يابد. 
او درباره آزاد ش��دن ن��رخ ارز اظهار مي كند: 
باي��د به قوانين بازار احترام بگذاريم و با توجه به 
اينكه هم اكنون بس��ياري از بخش هاي اقتصادي 
ب��ا ارز آزاد فعاليت مي كنند بايد ايرالين ها هم با 
ارز آزاد به فعاليت خود ادامه دهند. در واقع بايد 
بپذيريم كه ايرالين ها مديريت درست و مناسبي 
دارن��د و اصرار براي دريافت ارز دولتي به معناي 

وجود مشكل در ايرالين هاست. 

اين كارش��ناس بررس��ي اقتص��ادي حمل و 
نقل هوايي ادامه مي دهد: مش��كل اينجاست كه 
ايرالين ها نتوانسته اند كه خود را با روش هاي روز 
دنيا تطبيق دهند، بهره وري هواپيماها را افزايش 

دهيم و... 
يوس��في با اش��اره ب��ه اينكه مش��كل اصلي 
نامناس��ب  ايرالين ه��اي داخل��ي در مديري��ت 
آنهاس��ت، مي گوي��د: پرداخ��ت ارز دولتي تنها 
مش��كالت آنه��ا را براي مدتي پنه��ان مي كند و 
همين مقاومت ها در گذش��ته در برابر آزادسازي 
نرخ بليت وجود داشت و ايرالين ها معتقد بودند 
كه ش��اهد كاهش شديد تقاضا با آزاد كردن نرخ 
دالر خواهي��م بود درحالي ك��ه قيمت بليت بايد 

براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. 

پرداختارزدولتيمنطقينيست
او ادامه مي ده��د: پرداخت ارز دولتي به تمام 
ايرالين ه��ا و تبعيض بين اي��ن بخش از حمل و 
نقل در ش��رايطي ك��ه ايرالين ها تالش��ي براي 
كاه��ش تاخيرهاي پ��روازي انج��ام نمي دهند، 

منطقي نيست. 
اي��ن كارش��ناس اقتصاد حم��ل و نقل هوايي 
اضافه مي كند: عدم پرداخت ارز دولتي و استفاده 
ايرالين ه��اي از ارز آزاد موجب مي ش��ود كه آنها 
در برنامه ريزي پروازهاي خود دقت بيش��تري به 
خرج دهند و پروازها در صورت بازدهي اقتصادي 
انجام مي شوند ضمن اينكه آنها باالخره مجبور به 

پذيرش شرايط و تطبيق خود مي شوند. 
به گفته يوس��في، با افزاي��ش قيمت بليت كه 
درپي آزاد شدن نرخ ارز رخ مي دهد به طور حتم 
بخشي از متقاضيان س��فرهاي هوايي ديگر قادر 
به اس��تفاده از اين مود حمل و نقل نخواهند بود 
و ب��ا اين روش هم تقاضا تعريف مي ش��ود و هم 

هزينه هاي يك شركت پوشش داده مي شود. 
او بي��ان مي كن��د: ارائه ارز دولت��ي به واردات 
كاالهاي اساس��ي مانن��د دارو كه قش��ر ضعيف 
جامع��ه از آن اس��تفاده مي كنن��د پرداخ��ت ارز 
منطقي اس��ت ام��ا براي اس��تفاده از هواپيما كه 
در تم��ام دنيا به عنوان كااليي لوكس محس��وب 
مي شود پرداخت ارز دولتي اقدام درستي نيست. 
كارش��ناس ارش��د برنامه ريزي حم��ل و نقل 
هواي��ي درباره پرداخت ارز دولت��ي به ايرالين ها 
مي گوي��د: اگ��ر اين ارز ب��ه ايرالين ه��ا پرداخت 
نمي ش��د و آنه��ا مجبور ب��ه هماهنگ��ي خود با 
وضعيت موجود مي ش��دند، ش��رايط براي رقابت 
ب��ا ايرالين ه��اي خارجي ايجاد مي ش��د، اما بايد 
اي��ن موضوع را ه��م درنظر گرفت ك��ه به دليل 
سياس��ت هاي اش��تباه در بخش اقتص��اد كالن، 
ايرالين ه��ا بايد حمايت ش��وند و هزينه- درآمد 

آنها همخواني نخواهد داشت. 
ابراهي��م پور ادامه مي دهد: ب��ا درنظر گرفتن 

اين موضوع كه ايرالين هاي داخلي با ايرالين هاي 
مهم دنيا كه در همس��ايگي ايران هس��تند بايد 
دولت راهكارهايي را ب��راي حمايت از ايرالين ها 
به كار بندد. او تصريح مي كند: البته اين حمايت 
دولتي با حس��اب و كتاب باش��د و ب��دون آناليز 
ص��ورت نگيرد و مق��داري از هزينه هاي دريافت 
ش��ده از ايرالين ها به صورت ارزي و مابقي ريالي 
باشد و براساس آن مقداري از هزينه هاي ارزي با 

نرخ دولتي در اختيار ايرالين ها قرار گيرد. 

افزايشبدهيايرالينهابهشركتفرودگاهها
كارش��ناس  پ��ور،  ابراهي��م  محمدرض��ا 
برنامه ريزي حمل و نقل هوايي به تبعات منفي 
آزاد سازي نرخ دالر براي ايرالين هاي مي پردازد 

و افزاي��ش بده��ي ش��ركت هاي هواپيمايي به 
ش��ركت فرودگاه ها را يكي از اي��ن اثرات منفي 
معرفي مي كن��د. او درباره تاثير نوس��انات نرخ 
ارز ب��ر پروازه��اي داخلي و خارج��ي به تعادل، 
مي گويد: جهش قيمت دالر طي هفته هاي اخير 
بيش از پيش بر قيمت بليت پروازهاي خارجي 
تاثير داشته است زيرا هزينه ناوبري اين پروازها 
به دالر حس��اب مي ش��ود اگرچه هزينه ناوبري 
پروازهاي داخلي هم به دالر است اما اين هزينه 

با تخفيف از ايرالين دريافت مي شود. 
خدم��ات  هزين��ه  مي افزاي��د:  ابراهيم پ��ور 
فرودگاهي در داخل كشور عمدتا ريالي حساب 
مي ش��ود اما اين هزين��ه در پروازهاي خارجي 
به دالر اس��ت ضم��ن اينكه س��وخت پروازهاي 

خارجي هم به دالر حساب مي شود. 
ع��وارض  و  ماليات ه��ا  مي ده��د:  ادام��ه  او 
فرودگاهي در پروازهاي خارجي دالري اس��ت و 
اين موارد در پروازهاي داخلي ريالي است كه با 
در نظر گرفتن تمام اين موارد مشخص مي شود 
ك��ه هزينه پروازهاي خارجي افزايش بيش��تري 

نسبت به پروازهاي داخلي خواهد داشت. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د برنامه ريزي 
حمل و نقل هوايي، البته برخي آيتم ها از جمله 
هزينه هاي تعمير و نگهداري، تامين قطعات و... 
براي تمام پروازهاي داخلي و خارجي به صورت 

ارزي حساب مي شود. 
ابراهي��م پ��ور اضاف��ه مي كند: بس��ياري از 
آيتم ه��اي هزينه ي��ي ش��ركت فرودگاه ه��ا كه 
ايرالين ه��ا باي��د آنه��ا را پرداخ��ت كنن��د به 
ص��ورت ارزي از آنها دريافت مي ش��ود كه رقم 
آن به صورت توافقي بين ش��ركت فرودگاه ها و 

ايرالين ها تعيين مي شود. 
او تصري��ح مي كند: با توجه به اينكه مطالبات 
ش��ركت فرودگاه ها از ايرالين ها به دالر اس��ت با 
افزايش نرخ دالر يا ع��دم پرداخت ارز دولتي به 
ش��ركت هاي هواپيمايي، بدهي آنها به ش��ركت 
فرودگاه ها بسيار بيشتر از رقم كنوني خواهد بود. 

تعطيليايرالينهاباتوقفارزدولتي
كاپيتان هوشنگ ش��هبازي كه از موافقان 
ادام��ه پرداخ��ت ارز دولت��ي ب��ه ايرالين هاي 
داخل��ي و حمايت از آنها اس��ت، درباره تاثير 
رشد نرخ ارز بر قيمت بليت پروازهاي داخلي 
و خارجي به »تعادل« مي گويد: افزايش قيمت 
بلي��ت در پروازهاي داخلي و خارجي با رش��د 
نرخ دالر و همچنين قطع پرداخت ارز دولتي 

رخ مي دهد. 
او مي افزايد: باتوجه به اينكه هزينه هاي وارده 
ب��ه ايرالين ها با اين تصميم��ات افزايش مي يابد 
و هزينه-درآمد يك ش��ركت هواپيمايي و بنگاه 
اقتصادي بايد با هم همخواني داش��ته باش��د، بر 
همين اساس، آنها مجبور به افزايش قيمت بليت 

هواپيما مي شوند. 
ش��هبازي ادامه مي دهد: درصورت آزادسازي 
نرخ بليت براي ايرالين هاي داخلي، اين شركت ها 
براي اينك��ه از نظر مالي ضرر نكنند، بايد قيمت 
بلي��ت پروازهاي داخلي و خارجي خود را 3 تا 4 

برابر افزايش دهند. 
او اظهار مي كند: البت��ه وضعيت ايرالين هاي 
دولتي در اين شرايط متفاوت است، زيرا دولت با 
ارائه ياران��ه از اين ايرالين ها حمايت مي كند، اما 
با قطع پرداخت ارز دولتي به ايرالين ها خصوصي 
شاهد تعطيلي و توقف فعاليت آنها خواهيم بود. 
ب��ه گفته اين كاپيتان با س��ابقه كش��ورمان، 
در حس��اب و كتاب ه��اي س��ازمان هواپيماي��ي 
كش��وري و قيمت گذاري ه��ا، هزينه هاي دريافت 
ش��ده براس��اس فرمول صندلي-س��اعت- پرواز 
تعيين مي ش��ود، يعني محاسبه مي شود كه يك 
صندلي در هر پرواز چند س��اعت اشغال مي شود 

و براساس آن قيمت ها تعيين مي شود. 
او مي افزايد: چون هزينه هاي هواپيما براساس 
دالر حساب مي ش��ود، هزينه هاي پرواز داخلي و 
خارج��ي تفاوتي نمي كند و ب��ا افزايش نرخ دالر 
ش��اهد افزاي��ش هزينه هاي وارده ب��ه ايرالين ها 

خواهيم بود. 
ش��هبازي اظهار مي كند: وضعيت ايرالين هاي 
داخلي ب��ا توجه به تحميل هزينه هاي س��نگين 
ارزي روز به روز نامناسب تر مي شود و در صورت 
قط��ع ارز دولتي به ش��ركت هاي هواپيمايي، در 
س��ه چهار ماه پس از اجراي اين تصميم ش��اهد 

تعطيلي تعدادي از اين ايرالين ها خواهيم بود. 
او بي��ان مي كن��د: ب��ا تعطيل��ي تع��دادي از 
ايرالين ها شاهد افزايش نرخ بيكاري هم خواهيم 
بود، زي��را هم اكنون حدود 50 ه��زار نفر در 17 
ايرالين كش��ور فعاليت مي كنند ك��ه با تعطيلي 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي تع��دادي از آنها بيكار 

مي شوند. 
شهبازي اضافه مي كند: با توجه به اينكه اغلب 
هزينه هاي مربوط به هواپيما ارزي اس��ت، يعني 
خود هواپيم��ا به دالر خريده مي ش��ود، قطعات 
تعميري آن با دالر خريداري مي ش��ود، آموزش 
خلبان و گروه پروازي به دالر محاس��به مي شود، 
رش��د نرخ ارز تاثير بس��ياري ب��ر هزينه هاي آن 

خواهد داشت. 
اي��ن خلبان باس��ابقه كش��ورمان بااش��اره به 
تاثيرتحريم ه��ا ب��ر صنع��ت هواي��ي مي گوي��د: 
هم اكنون قطعات هواپيما سه تا چهاربرابر قيمت 
اصلي از بازار س��ياه خريداري مي ش��ود و همين 
موض��وع هزينه هاي زي��ادي را ب��ه ايرالين وارد 
مي كند بر همين اس��اس دولت بايد از ايرالين ها 

حمايت كند. 

ايرالينها
وهزارويكمشكل

افزاي��ش لحظه يي ن��رخ دالر طي چهار پنج 
ماه اخير، عالوه بر اينكه بازار سفرهاي خارجي 
را تح��ت تاثي��ر ق��رارداده و حجم س��فرها به 
صورت محسوس��ي كاهش يافته است، عملكرد 
ايرالين ه��اي داخلي هم تحت تاثير اين رخداد 
اقتص��ادي بوده و مديريت هزين��ه- درآمد اين 

شركت ها را با مشكالتي همراه كرده است. 
البته براساس تصميم سياست گذاران بخش 
ارزي با اعطاي س��هميه ارزي به ش��ركت هاي 
فع��ال در بخ��ش حم��ل و نق��ل بين المل��ل، 
تاحدودي از مشكالت ش��ركت هاي هواپيمايي 
با وجود افزايش چش��مگير نرخ دالر حل ش��د 
اما طي يك ماه��ه اخير و عدم همكاري برخي 
بانك ه��اي عام��ل در پرداخ��ت ارز دولت��ي به 
ايرالين ها، مش��كالت شركت هاي هواپيمايي به 

اوج خود رسيده است. 
 با توجه به اهميت حمل و نقل هوايي و تاثير 
ش��گرف افزايش نرخ دالر بر فعاليت ايرالين هاي 
داخل��ي تع��ادل گزارش��ي از مش��كالت كنوني 
شركت هاي هواپيمايي و واكنش مسووالن حمل 

و نقلي به اين موضوع تدوين كرده است. 
*در ش��رايطي كه مس��ووالن دولتي صنعت 
هوان��وردي اع��الم مي كنن��د ك��ه پرداخت ارز 
دولت��ي به ايرالين هاي داخل��ي همچنان ادامه 
دارد، مسووالن بخش خصوصي از عدم پرداخت 
يكماهه اين نوع ارز و بي مهري برخي بانك هاي 

عامل با ايرالين ها گاليه دارند. 
* ب��ه گفت��ه دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي 
هواپيمايي، اين انجمن جلس��ات زيادي با بانك 
مرك��زي براي تامي��ن ارز نق��دي ايرالين هاي 
ايراني داشته وهمچنين پيگيري هايي را هم به 
صورت كتبي داشته اس��ت، مسووالن مربوطه 
در بان��ك مركزي هم قول هاي��ي براي حل اين 
مش��كل داده اند اما از آنجايي كه در بانك هاي 
عام��ل، بعض��ا س��ردرگمي هايي وج��ود دارد، 
همچن��ان ايرالين ه��اي داخل��ي در تامين ارز 

نقدي با مشكل مواجه هستند. 

مشكالتاصليايرالينباافزايشنرخدالر
اگرچ��ه افزايش نرخ دالر و عدم پرداخت ارز 
دولتي مشكالت بس��ياري را براي ايرالين هاي 
داخل��ي ايجاد مي كند، در اي��ن گزارش تنها به 

بخشي از اين مشكالت پرداخته شده است. 
*به گفت��ه فعاالن بخش هواي��ي ايرالين ها 
براي تامين نيازهاي اصلي خود از دالر استفاده 
مي كنن��د كه 5 فق��ره از مهم تري��ن اين نياز ها 
عبارتن��د از هندلينگ، حق��وق و مزاياي گروه 
پ��روازي و خلبان��ان خارجي، لندين��گ، بيمه 
هواپيما و س��وخت، ضمن اينكه ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي غير از اين 5 م��ورد، 1۲ فقره نياز 
ارزي ديگ��ر هم دارند كه ش��امل خريد قطعه، 
تعمير و نگهداري، خريد هواپيما، اجاره هواپيما، 
حق ماموريت كروي پروازي، حق عضويت ياتا، 

حق عضويت سيتا، هزينه اوور فالي. 
*ني��از ماهان��ه كل ايرالين ه��اي ايراني به 
مجم��وع ارز )نقدي و حواله ي��ي( ۲50 تا 300 
ميليون دالر اس��ت كه در ح��ال حاضر امكان 
تامي��ن ارز نق��دي ب��راي برخي ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي وجود ن��دارد و ايرالين هاي دولتي 
يا وابس��ته به نهادهاي ش��به دولت��ي مجبورند 
در صورت هاي مال��ي خود دالر را 4 هزار ۲00 
تومان ثب��ت كنند، درحالي ك��ه گاهي مجبور 
به خريد ارز آزاد مي ش��وند و براي شركت هاي 
هواپيمايي خصوصي هم به صرفه نيست كه ارز 
آزاد با قيمت موجود در بازار را خريداري كنند. 
*ايرالين ه��اي ايران��ي در ح��ال حاض��ر به 
س��ختي با مش��تريان خود مي توانند همكاري 
كنن��د و ب��ا ام��روز و ف��ردا ك��ردن پرداخ��ت 
بدهي هايشان، ش��ركت هاي هندلينگ كننده و 
س��وخت رس��ان را مجاب به فروش سوخت و 

ارائه خدمات مي كنند. 
*يك��ي ديگ��ر از مش��كالت اصل��ي برخي 
ايرالين هاي ايراني تاخير در پرداخت اجاره بهاي 
هواپيماهاي اجاره يي ب��ه ايرالين هاي خارجي 
اس��ت، ش��ركت هاي مالك هواپيما پيوسته در 
حال فش��ار آوردن به ايرالين هاي اجاره كننده 
هس��تند ك��ه درص��ورت ادامه وض��ع موجود، 

هواپيماي مذكور زمين گير خواهند كرد. 
* دو ماه اس��ت كه حقوق برخي از خلبانان 
خارجي پرداخت نش��ده است و همين موضوع 
ادامه فعالي��ت برخي ايرالين ها را ب��ا اما و اگر 

روبرو مي كند. 

واكنشمسووالنبهپرداختارزدولتي
در شرايطي كه بخش خصوصي مي گويد ارز 
دولتي حدود يكماه اس��ت اختصاص نمي يابد و 
دولتي ه��ا بر پرداخت اين ن��وع ارز اصرار دارند 
نگاه��ي به واكنش نمايندگان مجلس كه طرف 

دعوا نيستند خالي از لطف نيست. 
*حس��ين افضلي، يكي از نمايندگان مجلس 
و عضو كميسيون عمران معتقد است كه لزومي 
به پرداخت ارز دولتي به شركت هاي هواپيمايي 
وج��ود ندارد و در ش��رايط فعلي كه مش��كالت 
عديده يي در كشور از حيث اقتصادي وجود دارد 
نبايد به ش��ركت هايي كه خود بايد تامين كننده 

ارز كشور باشند ارز يارانه يي پرداخت شود. 
*س��يدهادي بهادري، نماينده مردم اروميه 
در مجل��س دراين زمينه گف��ت: پروازي كه به 
بهانه نرس��يدن ارز دولتي لغو يا با تاخير انجام 
ش��ود، مصداق بارز سوءاس��تفاده ش��ركت هاي 
هواپيمايي است. متاسفانه در ايران شركت هاي 
هواپيماي��ي هم خواه��ان درياف��ت ارز دولتي 
هس��تند كه اين نش��ان از ضع��ف برنامه ريزي 
مسووالن دارد زيرا دس��تگاه ها به وظايف خود 
عم��ل نمي كنند. به گفته او در همه كش��ورها 
ايرالين ها ازجمله ارزآورترين دستگاه ها هستند 

اما در ايران نه. 

گزارش

كارمندان يكي از آژانس هاي هواپيمايي ش��هر تهران درباره تاثير 
افزاي��ش نرخ دالر بر قيمت بليت هواپيما ب��ه »تعادل« مي گويد: در 
س��ه چهار ماه گذش��ته همراه با نوس��انات نرخ ارز، قيمت بليت هاي 

پروازهاي داخلي و خارجي رشد كرده است. 
او مي افزاي��د: ع��دم افزايش قيمت بليت به وي��ژه بليت پروازهاي 
خارج��ي در ش��رايط كنوني و هم��گام با افزايش ن��رخ ارز به معناي 
معجزه اس��ت برهمين اس��اس طبيعي است كه قيمت ها رشد داشته 
باش��د. به گفته اين كارمند فعال در يك��ي از آژانس هاي هواپيمايي 
پايتخ��ت، بليت رفت و برگش��ت به اس��تانبول ك��ه در ماه هاي قبل 
600هزار تومان فروخته مي ش��د، هم اكنون يك ميليون و ۲00 هزار 

تومان شده است. 

او اظه��ار مي كند: تقريبا قيمت بليت پروازهاي خارجي رش��د دو 
برابري داش��ته اس��ت. البت��ه آژانس هايي كه چارت��ر مي كنند، چون 
هزينه هايش��ان براساس نرخ آزاد دالر است، مجبور به افزايش قيمت 

بليت با رشد نرخ ارز هستند. 
او بي��ان مي كن��د: البت��ه برخ��ي آژانس ها ه��م از اي��ن وضعيت 
سوءاستفاده كرده و قيمت بليت پروازهاي خارجي را به شدت افزايش 

داده اند، درحالي كه اين افزايش منصفانه نبوده است. 
او درباره وضعيت قيمت بليت پروازهاي داخلي طي ماه هاي اخير 
مي گويد: قيمت اين نوع از بليت ها تفاوت چنداني نكرده است، اگرچه 
با آزاد ش��دن نرخ دالر و عدم پرداخت ارز دولتي به ايرالين ها قيمت 

اين نوع از بليت ها هم در آينده رشد چشمگيري خواهد داشت. 

افزايش 2 برابري قيمت پروازهاي خارجي 

محمد يوسفي: عدم پرداخت ارز دولتي و استفاده ايرالين هاي از ارز آزاد موجب 
مي شود كه آنها در برنامه ريزي پروازهاي خود دقت بيشتري به خرج دهند و پروازها 

در صورت بازدهي اقتصادي انجام مي شوند ضمن اينكه آنها باالخره مجبور به 
پذيرش شرايط و تطبيق خود با آن شرايط مي شوند

هوشنگ شهبازي : وضعيت ايرالين هاي داخلي با توجه به تحميل هزينه هاي سنگين 
ارزي روز به روز نامناسب تر مي شود و در صورت قطع ارز دولتي به شركت هاي 

هواپيمايي، در سه چهار ماه پس از اجراي اين تصميم شاهد تعطيلي تعدادي از اين 
ايرالين ها خواهيم بود. 
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 وزير ارتباطات: مخابرات در صورت تاييد
سرقت IP هاي تلگرام، جريمه سنگيني مي شود

مه�ر| در پ��ي انتش��ار خب��ري مبن��ي بر 
سرقت نش��اني هاي IP ش��بكه تلگرام توسط 
شركت مخابرات ايران، وزير ارتباطات دستور 

رسيدگي به اين موضوع را داد. 
 برخي اخب��ار در ش��بكه اجتماعي توئيتر 
مبن��ي بر خطاي فاحش مخابرات در خصوص 
سرقت و جعل نشاني  IPهاي )هايجك( شبكه 
تلگرام منتش��ر شده است. در اين راستا گفته 
مي ش��ود كه اين موض��وع قطعي ه��اي چند 
س��اعته در اين پيام رس��ان را به وجود آورده 

است. 
در اي��ن زمينه محمدج��واد آذري جهرمي 

وزي��ر ارتباطات در پاس��خ به س��وال كاربران 
توئيت��ر اع��ام كرد: بن��ا ب��ر گزارش هايي كه 
تاكنون دريافت كردم، شركت مخابرات ايران 
هشتم مرداد ماه از ساعت ۴ تا ۶ بامداد درگير 
تغيير توپولوژي و تجميع ش��بكه استاني خود 

در شيراز و بوشهر بوده است.
وي اف��زود: در صورت تايي��د اين خطا چه 
س��هوي و عم��دي، مخاب��رات اي��ران جريمه 
س��نگيني خواهد ش��د.  وزير ارتباطات تاكيد 
كرد: س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي مام��ور رس��يدگي به اي��ن موضوع 
ش��ده است. همچنين وزير ارتباطات در جمع 

خبرن��گاران با ارائ��ه توضيحات فن��ي درباره 
مشكات زيرس��اختي مخابرات ايران در سال 
گذش��ته، گفت: اين مش��كل برطرف ش��ده و 
بعيد است اختاالت تلگرام مربوط به آن باشد 
چون اين اتفاق شامگاه روز گذشته رخ داده و 

ارتباطي هم به اين مساله ندارد.
محمدج��واد آذري جهرم��ي ب��ا بي��ان اينكه 
هايجكين��گ روز گذش��ته در ش��بكه مخابرات 
ايران اتفاق افتاده، گفت: روز گذش��ته از ساعت 
۴ تا ۶ بام��داد يك تغيير توپولوژي و بهس��ازي 
زيرساخت هاي ش��بكه در شركت مخابرات ايران 
بوده است. طبق دس��تور قضايي صادرشده براي 
IP ،فيلت��ر كردن تلگرام، آنها در جدول روتينگ

ه��اي مختلف��ي را هدايت كردند به س��متي كه 
اختال ايجاد ش��د. نبايد چنين اتفاقي مي افتاد؛ 
فقط هم تلگرام نبوده، بيش از ۱۰۰ پرفيكس در 
شبكه مخابرات ايران ادورتايز شده به شبكه دنيا 

كه البته افكار نسبت به تلگرام حساس ترند. وي 
ادامه داد: اين مش��كل برطرف شده و بعيد است 
اختاالت تلگرام مربوط به آن باش��د، چون اين 
اتفاق شامگاه روز گذشته رخ داده و ارتباطي هم 

به اين مساله ندارد. 
در هر حال چه خط��اي فني و چه عمدي، 
ما سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي را 
مام��ور كرديم كه با جديت پيگيري كنند؛ اين 
هم خاف پروتكل هاي بين المللي و هم داخلي 
اس��ت و با مجموعه مخاب��رات بابت اتفاقي كه 
رخ داده برخورد خواهد شد. ما منتظر گزارش 
نهايي هس��تيم و بايد موضوع را بررسي كنيم. 
در س��ازمان رگوالتوري هم جلسه گذاشتند و 

جوانب موضوع اعام مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات در پاس��خ 
به شايعات مطرح شده درباره محدوديت فعاليت 
تاكس��ي هاي اينترنتي به دلي��ل اليحه وزارت 

كش��ور، بيان كرد: اين موضوع دعواي جديدي 
نيس��ت كه ش��هرداري ها معتقدند تاكسي هاي 
اينترنتي بايد زيرنظر آنها باش��د. از بعد نظارت 
و مديريت ش��هري ش��ايد حرف درستي باشد 
اما وقتي ش��هرداري ها س��ازمان تاكسي راني را 
دارند كه به نوعي رقيب تاكس��ي هاي اينترنتي 
هستند، اين بحث زيرنظر بردن به لحاظ منطق 

اقتصادي خيلي درست نيست. 
جهرم��ي ادام��ه داد: ش��هرداري ها چنين 
 پيش��نهادي را دادند و وزارت كشور به عنوان 
نقطه تماس شهرداري ها با دولت اليحه را ارائه 
كرده است؛ البته اين اليحه به طور كلي درباره 
ساماندهي حمل و نقل است كه بندي از آن به 
اين برمي گردد كه در اين جلس��ه كميسيون 
زيربنايي دولت بررسي نشد و شايد در جلسه 
بعد بررسي شود. نظر ما اين است كه فضا بايد 

رقابتي باشد و ما تاشمان را مي كنيم.

دريچه

اخبار

افزايش نجومي قيمت و آرامشي كه بازنگشت

گوشي هاي توقيفي به بازار تزريق نشد
گروه دانش و فن|

چهارش��نبه س��وم مرداد ماه س��ال جاري وزير 
ارتباط��ات و فناور ي اطاع��ات اعام كرد كه براي 
بازگشت آرامش به بازار موبايل، اين هفته ۱۰۰هزار 

گوشي هوشمند توقيف شده عرضه مي شود. 
آذري جهرم��ي در ادامه با اش��اره به نرخ ارز 
به عن��وان يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر قيمت 
گوش��ي، اعام كرد از آنجايي ك��ه هنوز نرخ ارز 
ب��راي واردات گوش��ي تصويب نش��ده، از اين رو 
وزارت ارتباطات منتظر تثبيت نرخ ارز اس��ت. او 
تثبيت نرخ ارز را روش��ن گر سياست هاي رييس 
كل جديد بانك مركزي دانست و ابراز اميدواري 

كرد در اين زمينه سريع تر تصميم گيري شود. 
اما نه تنها يك هفته بلكه تاكنون هيچ گوشي 
به بازار تزريق نش��ده اس��ت و خبر مي رس��د كه 
ممانعت��ي براي تزريق گوش��ي به بازار از س��وي 
سازمان تعزيرات حكومتي در حال انجام است. 

تقريب��ا از يك ماه پيش درس��ت از زماني كه 
وزارت ارتباطات ليس��ت واردكنندگاني را منتشر 
ك��رد كه ارز دولتي دريافت كرده اند، اين موضوع 
باعث ش��د تا فعاليت واردكنندگان به نوعي زير 
ذره بين س��ازمان تعزيرات حكومت��ي قرار گيرد. 
از آن زم��ان به بعد در حال��ي كه انتظار مي رفت 
نظارت بيش��تري بر بازار صورت گيرد، اما چنين 
نش��د. اگرچه فهرست شركت هاي دريافت كننده 
ارز دولت��ي منتش��ر و مش��خص ش��د ك��ه اين 
واردكنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت كرده اند؛ 
اما گوشي هاي موجود در بازار با دالر ۸ تا ۹ هزار 

توماني در اختيار مشتريان قرار گرفت. 
در اين اثني برخي از شركت ها اقدام به عرضه 
گوش��ي با دالر ۴۲۰۰ تومان��ي كردند، اما ظاهرا 
عرضه گوش��ي با چني��ن قيمتي ني��ز به صورت 
محدود و به دليل فش��ار دولت انجام ش��د. با اين 
همه در طول يك ماه گذش��ته تقريبا هيچ اتفاق 
خوب��ي براي بازار موبايل نيفتاد و هر روز ش��اهد 

افزايش قيمت ها بوديم. 

حال پس از گذش��ت بيشتر از يك ماه خبرها 
حاك��ي از آن هس��تند كه واردكنن��دگان اجازه 
تزري��ق كاال ب��ه ب��ازار را ندارند و اي��ن موضوع 
باعث كمبود كاال در بازار ش��ده اس��ت. اگر اين 
روزها س��ري به بازار موبايل بزنيد، قطعا افزايش 
قيمت ها و كمبود برخي از گوش��ي ها را ش��اهد 
خواهيد بود، در فروشگاه هاي آناين، اكثر كاال ها 
با برچسب »ناموجود« به چشم مي خورند. براين 
اس��اس س��راغ واردكنندگان رفتيم و نظر آنها را 

جويا شديم. 
براس��اس گ��زارش واردكنن��دگان موبايل، از 
زمان انتشار ليست واردكنندگاني كه ارز ۴۲۰۰ 

تومان��ي درياف��ت كرده ان��د، س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي به آنه��ا اجازه تزريق كاال ب��ه بازار را 
نداده اس��ت و دليل آن هم ظاه��را فقط تخلف 
واردكنندگان��ي بوده كه گوش��ي را با قيمت باال 
عرض��ه كرده ان��د؛ ام��ا ش��ركت هاي واردكننده 
مي گوين��د ك��ه از آن زمان به بعد نه گوش��ي از 
مبادي قانوني وارد كش��ور ش��ده و نه گوش��ي 
به بازار ارائ��ه كرده اند؛ بنابراين افزايش ش��ديد 

قيمت ها ناشي از همين اقدامات است. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطاعات چندي 
پيش اعام كرده بود كه ۱۰۰ هزار گوشي توقيف 
ش��ده، براي بازگشت آرامش، به بازار بازمي گردد 

كه هن��وز اقدامي در اين زمين��ه صورت نگرفته 
اس��ت؛ البته به گفته واردكنندگان اين گوشي ها 
قطعا همانند روش فروش خودروهاي ثبت نامي 
به فروش خواهد رس��يد؛ چرا كه عرضه گوشي با 
قيمت دولتي با هجوم خريداران روبرو مي شود و 

باعث بروز مشكاتي خواهد شد. 
ش��ركت هاي واردكنن��ده معتقدن��د كه براي 
جلوگيري از هرج ومرج، اين گوش��ي ها به شكل 
آناي��ن به فروش خواهد رس��يد؛ بنابراين خيلي 
هم نمي ت��وان به عرضه واقعي آنه��ا اميدوار بود 
و احتماال مثل هميش��ه با آغاز فروش س��ايت از 
دس��ترس خارج مي ش��ود و فقط تعداد كمي از 

خريداران ش��انس خريد اين گوشي ها را خواهند 
يافت؛ البته واردكنن��دگان معتقدند كه با تزريق 
كاال به بازار قيمت ها فروكش مي كند؛ اما تجربه 
ثابت كرده، قيمت  كاال هميشه با شيب رو به باال 
همراه مي شود و هرگز قيمتي كه باال رفته نزول 
نمي كند و در خوشبينانه ترين حالت مي توان به 

تثبيت قيمت ها اميدوار بود. 
گفتني اس��ت با افزايش نرخ ارز و باتكليفي 
واردكنن��دگان در خص��وص اختص��اص يا عدم 
اختص��اص ارز ب��ا ن��رخ دولت��ي ب��راي واردات 
گوشي هاي هوشمند باعث شده است تا وضعيت 
آش��فته يي را در تمام بازار ها از جمله گوشي هاي 
هوش��مند ش��اهد باش��يم؛ به طوري ك��ه اكنون 
در اغل��ب فروش��گاه هاي اينترنتي ب��ا انبوهي از 
گوش��ي هاي هوش��مند ناموجود طرف هستيم و 
خرده فروش هاي فيزيكي ني��ز اغلب قيمت هايي 

نجومي در قبال كاالهاي خود طلب مي كنند. 
 اين در حالي اس��ت كه باز هم وزير ارتباطات 
طي هفته جاري از ورود گوشي هاي توقيف وانبار 
ش��ده در گمرك به بازار خبر داد تا براي تعديل 
در قيمت ه��ا صورت بگيرد ولي به نظر مي رس��د 
هنوز اين تصميم به مرحله اجرا نرس��يده است و 
همچنان بازار تلفن همراه دستخوش كمبود كاال 

و افزايش لحظه يي قيمت ها است. 
از س��وي ديگر چندي پيش فعاالن بازار اعام 
كرده ان��د كه هيچ گوش��ي براي ف��روش ندارند و 
اين مساله كه عنوان مي ش��ود فروشندگان براي 
س��ود بيش��تر اقدام به ف��روش نمي كنند صحت 
ن��دارد، چرا كه ب��ا باالرفتن دالر ام��كان واردات 
نيست و فروشندگان كاالهايي را كه موجود بوده 
فروخته اند و خبري از احتكار نيست،  اين صحبت 
فعاالن البته مورد تاييد برخي از مسووالن نيست. 
به نظر مي رس��د بر خاف گفته وزير ارتباطات 
زمان مش��خصي براي ورود اين گوشي ها به بازار 
تعيين نشده است كما اينكه مخالفت هايي نيز در 

اين خصوص وجود دارد.

هكرها اطالعات هزاران بيمار را به سرقت بردند

اطاع��ات  توانس��ته اند  هك ني�وز| هكره��ا 
ش��خصي و درماني خيل عظيم��ي از بيماران در 
بيمارس��تان بويز تاون اياالت متح��ده امريكا را 

هك كرده و به دست آورند. 
به نظر مي رسد هك و سرقت اطاعات پزشكي 
بيماران در بيمارستان ها و مراكز حساس پزشكي 
رو به افزايش است چراكه در گوشه و كنار جهان 
به خصوص در يك س��ال گذشته، شاهد حمات 
سايبري مش��ابه زيادي بوده ايم كه از بزرگ ترين 
حمات سايبري اينچنيني مي توان به حمات به 
مراكز درماني و بهداشت انگلستان و اوكاهاماي 

اياالت متحده امريكا اش��اره كرد. حاال تازه ترين 
گزارش هاي منتش��ره نشان مي دهد كه هكرها و 
مجرمان سايبري توانسته اند به اطاعات درماني، 
پزشكي و ش��خصي بس��ياري از بيماراني كه در 
بيمارستان و مركز درماني و بهداشتي بويز تاون 

پرونده داشتند، دسترسي پيدا كرده اند. 
اين اطاع��ات كه به گفته پزش��كان مربوطه 
و فع��ال در اين بيمارس��تان، از اهميت خاص و 
بس��زايي برخوردار بوده اس��ت، توسط هكرها و 
مجرمان س��ايبري هك ش��ده و به سرقت رفته 
اس��ت. پزش��كان و مديران اين مركز بهداش��تي 

تاكي��د كرده ان��د ك��ه س��رقت و دسترس��ي به 
اطاعات پزش��كي و ش��خصي ۱۰۵ هزار و ۳۰۹ 
نفر از بيماران و كاركنان فعال در اين بيمارستان 
مي تواند خس��ارات جبران ناپذي��ري را به بخش 
بهداش��ت و درمان اين كش��ور بزند و بسياري از 

شهروندان را با مشكات جدي مواجه سازد. 
البت��ه پژوهش��گران فع��ال در ح��وزه امنيت 
سايبري پيش تر درباره حمات سايبري گسترده 
به مراك��ز درماني، بيمارس��تاني و كلينيك هاي 
بخش س��امت و بهداش��ت تمامي كش��ورها در 
جهان هش��دارهاي ج��دي داده بودن��د كه بايد 
هرچ��ه زودتر اقدام��ات پيش��گيرانه يي را درباره 
مقابله ب��ا آس��يب پذيري در براب��ر اين حمات 
سايبري پيشرفته و خطرناك اتخاذ كرده و انجام 

دهن��د چراكه در غي��ر اين صورت، ب��ه احتمال 
خيل��ي زياد ه��دف اين هكره��ا ق��رار خواهند 
گرفت و متحمل هزينه هاي هنگفت و خس��ارات 

جبران ناپذيري خواهند شد. 
اما ب��ا توجه ب��ه افزايش روزاف��زون حمات 
س��ايبري از سوي هكرها، كش��ورهاي زيادي در 
سراسر جهان هدف اينگونه حمات قرار گرفته اند 
و آس��يب ها و خس��اراتي را متحم��ل ش��ده اند. 
براس��اس گزارش هاي منتش��ره، آم��ار حمات 
سايبري و هك در س��ال گذشته ۲۰۱۷، به اوج 
خود رس��يده است.  سال گذشته حمله سايبري 
بدافزار واناكراي به بيمارس��تان ها و كلينيك هاي 
بهداشت و درمان و خدمات پزشكي در انگلستان 
بدون ش��ك يكي از بزرگ ترين حمات سايبري 

در ط��ول تاري��خ بود كه مش��كات بي س��ابقه و 
وحشتناكي را براي كادر پزشكي و بيماران ايجاد 
كرد و وضعيت سامتي بسياري از افراد را به طور 

مستقيم تحت تاثير قرار داد.

سايبر

نيواطل�س| محقق��ان سوييس��ي 
موف��ق به توليد دس��تگاهي به نام تي 
ب��ي اي چ��ك ش��ده اند كه با بررس��ي 
تنها يك قطره از خون انس��ان قادر به 
شناس��ايي آس��يب هاي خطرناك وارد 

شده به مغز است. 
اين دستگاه آزمايش خون را مي توان 
براي بررسي سطح هوشياري افراد بعد از 

وقوع سوانح مختلف به كار گرفت. 
دس��تگاه يادش��ده كوچك بوده و به راحتي قابل حمل اس��ت و افراد عادي هم 
مي توانند از آن براي بررس��ي ش��رايط اش��خاص بعد از وقوع س��وانح مختلف مانند 
تصادف، سقوط از ارتفاع و غيره استفاده كنند تا مشخص شود آيا فرد به علت وقوع 

حوادث يادشده دچار آسيب مغزي شده است يا خير. 
آس��يب هاي مغ��زي ناش��ي از س��وانح در بس��ياري از موارد به س��ادگي قابل 
تش��خيص دادن نيس��تند و به همين علت مي توانند منجر به خونريزي داخلي در 
مغز و مرگ ناگهاني ش��وند. تشخيص س��ريع اين نوع مشكات براي نجات جان 
اف��راد ضرورت دارد و دس��تگاه تي ب��ي اي چك مي تواند چنين مش��كاتي را در 

عرض چند دقيقه تش��خيص دهد. 
تا به حال براي كش��ف اين نوع آسيب هاي مغزي از روش سي تي اسكن استفاده 
مي ش��د كه نه تنها روش��ي وقت گير و مستلزم معطلي افراد در مراكز درماني است، 
بلكه مغز اشخاص را هم در معرض تشعشعات مضر قرار مي دهد. اين روش جايگزين 
كه در دانش��گاه ژنو س��ويس و با همكاري محققان اسپانيايي كشف شده، هيچ يك 
از مضرات روش هاي قبلي را ندارد و دسترس��ي به نتيجه را هم در عرض ده دقيقه 

ممكن مي كند.

مش�بل| يك اپليكيشن پيام رسان 
قابليت تماس ويديويي را ميان ۴ كاربر 
ارائه مي كن��د. واتس آپ مش��غول ارائه 
ويژگي جديدي است كه قابليت هاي آن 
را با پيام رسان هاي ديگر يكسان مي كند. 
در همين راستا واتس آپ قابليت تماس 
ويديويي گروهي را ارائه كرده است. اين 
اپليكيش��ن اكنون مشغول اضافه كردن 
تماس ويديويي گروهي به نس��خه هاي 

iOS و اندرويد خود اس��ت. البته واتس آپ از ۲۰۱۶ ميادي قابليت تماس ويديويي را 
پشتيباني مي كند اما تاكنون اين نوع تماس فقط بين دو كاربر ممكن بوده است. اكنون 

اين پيام رسان از تماس ويديويي بين چهار كاربر پشتيباني مي كند. 
 البته در مقايس��ه ب��ا خدمات پيام رس��ان هاي ديگر اين تغيير كوچكي اس��ت. 
فيس ب��وك از تماس ويديويي ميان ۵۰ كاربر پش��تيباني مي كند و اس��نپ چت نيز 
قابليت اين نوع تماس ميان ۱۶ كاربر را فراهم مي كند. اپليكيشن فيس تايم متعلق 
به اپل نيز وعده داده با ارائه iOS۱۲ در سال جاري از تماس ويديويي بين ۳۲كاربر 

پشتيباني خواهد كرد. 
البته ارائه اين ويژگي در واتس اپ نيز كمي چالش برانگيز است. زيرا تماس هاي 
ويديويي مانند بقيه پيام هايي كه در اين اپليكيش��ن رد وبدل مي شود به طور »سربه 
س��ر« )end to end( ارائه مي ش��ود. بنابراين شركت بايد تضمين كند اين ويژگي 
براي كاربراني كه س��رعت اينترنت پايين دارند يا دستگاه هايش��ان قديمي است نيز 
با كيفيت ارائه ش��ود.  پس از ارائه اي��ن ويژگي، فرد مي تواند هنگام تماس ويديويي 
با ضربه روي گزينه »اضافه كردن ش��ركت كننده« در گوش��ه باالي س��مت راس��ت 

نمايشگر اين قابليت را به طور گروهي ايجاد كند.  

ايسنا| اتحاديه اروپا به تازگي خطاب 
ب��ه غول ه��اي تكنولوژي هش��دار داده 
درصورتي كه با انتشار اخبار تروريستي 
و محتواي خشونت آميز برخورد نكنند، 

جريمه خواهند شد. 
ب��ا اينكه غول ه��اي تكنولوژي نظير 
و  توييت��ر  فيس ب��وك،  ش��ركت هاي 
گوگل همگي در س��ال هاي اخير تحت 
تاثير وقايع مختلف��ي همچون اقدامات 

مداخله جويان��ه هكرهاي تحت حمايت روس��يه در جريان انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا، انتشار اخبار تروريست هاي گروهك داعش و محتواي خشونت بار، شايعه پراكني 
و اخبار كذب و دروغين قرار گرفتند و از س��وي نهادهاي سياسي و امنيتي بسياري از 
جمله مجلس س��نا و كنگره، فشارهاي متعدد و فزاينده يي را متحمل شدند، اما به نظر 
مي رسد كه همچنان اين فشارها ادامه خواهد داشت و اتحاديه اروپا نيز درصدد تشديد 
و وض��ع قوانين و مقررات س��ختگيرانه يي براي مقابله با افراد س��ودجو از پلت فرم هاي 

آزادانه شبكه هاي اجتماعي است. 
اتحاديه اروپا براي جلوگيري از انتشار اخبار كذب و همچنين محتواي تروريستي و 
خشونت بار در فضاي باز توييتر، فيس بوك، يوتيوب و غيره تصميم گرفته است كه هر 
ش��ركت تكنولوژي را كه داراي پلت فرم ش��بكه اجتماعي و پيام رسان است و درصورت 
مش��اهده محتواي مش��كوك با صاحبان حس��اب هاي كاربري مذك��ور برخورد نكنند، 
جريمه هاي هنگفتي خواهد كرد.  پيش تر نيز س��ران و مسووالن بسياري از كشورهاي 
اروپايي درباره لزوم مقابله با انتش��ار محتواي خش��ونت بار و تروريس��تي سخن گفته 
بودند و از نهادهاي امنيتي درخواس��ت مقابله جدي تر و وضع قوانين سخت گيرانه تري 

را كرده بودند.

هشدار جدي اتحاديه اروپا به شبكه هاي اجتماعيبرقراري تماس تصويري ۴ نفره در »واتس اپ« كشف آسيب هاي خطرناك مغزي با يك قطره خون

رويداد فراسوكاربر

 حمله هكرهاي چيني
با سي دي آلوده به رايانه

انگج�ت| هكره��اي چين��ي س��عي دارن��د با 
ارسال س��ي دي هاي حاوي بدافزار وارد رايانه هاي 
س��ازمان هاي ايالت��ي امريكا ش��وند. مركز تحليل 
امري��كا ايالت��ي  اطاع��ات  اش��تراك گذاري   و 
 Multi-State Information Sharing(
and Analysis( به مقامات اين كش��ور هش��دار 
داده هكرهاي چيني س��عي دارند با ارس��ال س��ي 
دي هايي حاوي بدافزار به رايانه هاي آنان نفوذ كنند. 
چند موسسه ايالتي پاكت هايي از چين دريافت 
كرده اند كه حاوي فايل هاي هاي ورد حاوي ويروس 

و همچنين نامه هايي بوده اند. 
البته هنوز هدف اين هكرها مشخص نيست اما 
به نظر مي رسد هكرها قصد دارند با ارسال اين سي 

دي ها حمله خود را به طور گسترده نشان دهند. 
البته ب��ه نظر مي رس��د دريافت كنن��دگان اين 
س��ي دي ها هدف اصلي عمليات هاي هك نيستند. 
آرش��يو هاي ايالتي، بنيادهاي تاريخي و س��ازمان 
روابط فرهنگي همه چنين سي دي هايي را دريافت 

كرده اند. 
مركز تحليل و اش��تراك گذاري اطاعات ايالتي 
امري��كا اعام نكرده آيا دريافت كنندگان اين س��ي 
دي ها را داخل رايانه قرار داده اند يا خير. در گذشته 
هكرهاي چيني براي مقاصد سوءاس��تفاده جويانه 
س��ازمان ها ه��دف مي گرفتن��د و دزدي اطاعات 

مطرح نبود.

احتمال ممنوعيت فروش 
سالح هاي چاپي در امريكا

انگجت| تاش براي مقابله با انبوه س��اح هاي 
تولي��دي در امري��كا ب��ا اس��تفاده از چاپگره��اي 
س��ه بعدي از فض��اي مجازي فرات��ر رفته و برخي 
اي��االت امريكا قصد دارند فروش اين س��اح ها را 

ممنوع كنند. 
تع��دادي از مس��ووالن ايالت ه��اي مختلف 
امري��كا قص��د دارن��د به ط��ور مش��ترك دولت 
ترامپ را ب��ه همين علت م��ورد پيگرد قضايي 
قرار دهند. باب فرگوس��ن دادس��تان كل ايالت 
واشنگتن با صدور بيانيه مطبوعاتي اعام كرده 
كه تعدادي از اي��االت امريكا قصد دارند فروش 
آناين اسلحه هاي توليدي با چاپگر سه بعدي را 
غيرقانون��ي اعام كنند و ب��ه همين منظور يك 
دادخواس��ت قضاي��ي نيز آماده ارائ��ه به دادگاه 

كرده اند.
از جمله ديگر اي��االت امريكا كه قصد انجام 
اقداماتي مش��ابه را دارند مي توان به ايالت هاي 
كنكيتات،  پنس��يلوانيا،  نيوجرس��ي،  نيويورك، 

اورگان و مريلند اشاره كرد. 
برخ��ي  در  تصمي��م  اي��ن  عوام��ل  از  يك��ي 
 ايالت ه��اي امري��كا عملك��رد ش��ركتي ب��ه ن��ام
انتش��ار  Defense Distributed اس��ت ك��ه 
نقش��ه هاي توليد اس��لحه با چاپگر سه بعدي را از 
س��ال ۲۰۱۳ آغاز ك��رد. اما به درخواس��ت دولت 

امريكا فعاليت خود را متوقف كرد. 
با اين حال ش��ركت يادش��ده از س��ال ۲۰۱۵ 
توانس��ت ب��ا مراجعه ب��ه دادگاه و طرح ش��كايت 
فعاليت خود را از سر بگيرد. عاوه بر مقامات ايالتي 
تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد در امريكا نيز در 
تاش براي اعمال چنين ممنوعيت هايي از طريق 

توسل به نهادهاي قضايي هستند.

روياي تبديل مريخ به 
سكونتگاه انسان محقق نشد

نيواطلس| بش��ر هميشه اميدوار بوده تا بتواند 
روزي مري��خ را ب��ا ايجاد تغييرات به زيس��تگاهي 
مناس��ب براي انس��ان ها مبدل كند، اما تحقيقات 
جديد ناس��ا عملياتي بودن چني��ن ايده يي را زير 

سوال برده است. 
 برخي پژوهشگران قبا بر اين عقيده بودند كه 
مي توان با دس��تكاري محيط زيست مريخ، جوي 
پاي��دار را در آن به وج��ود آورد كه زمينه را براي 
ش��كل گيري درياهاي جديد ايج��اد كند تا بتوان 
بدون نياز به اس��تفاده از پوش��ش ها و س��ازه هاي 

حفاظتي به راحتي در مريخ زندگي كرد. 
اما پژوهش جديد ناس��ا نشان مي دهد كه مواد 
موجود در مريخ حت��ي براي ايجاد يك جو پايدار 
حداقلي در اين سياره كافي نيست و لذا نمي توان 
انتظار داشت مريخ روزي به يك مستعمره جذاب 

براي ساكنان كره زمين مبدل شود. 
ج��و مريخ به طور عم��ده از دي اكس��يدكربن 
تش��كيل ش��ده و تراكم آن كمتر از يك صدم جو 
ك��ره زمين اس��ت. از همين رو حت��ي در صورت 
وجود آب در كره مريخ، اين آب به س��رعت تبخير 

شده و از بين مي رود. 
نتيج��ه اين وضعيت آن اس��ت كه س��طح كره 
مريخ هزار برابر بيش��تر از خشك ترين صحراهاي 

موجود در كره زمين خشك است. 
از جمله ديگر چالش هايي كه س��كونت عادي 
در مريخ را ناممكن مي كند، مي تواند به س��رماي 
شديد و كش��نده هوا در شب و همين طور تابش 
دايمي و شديد تشعشعات ماوراء بنفش و كيهاني 

اشاره كرد. 
از همين رو اگر قرار باشد انسان ها براي طوالني 
مدت در مريخ زندگي كنند چاره يي جز اس��تفاده 
از لباس هاي فضانوردي و تاسيس��ات و تجهيزات 

پيشرفته و محافظ ندارند.
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چهره هاي استاني

اضافهشدنناگهانييكقلبهسهقلوها

س�منانيك مادر ش��اهرودي در دومين زايمان خود 
صاح��ب چهار فرزند دختر ش��د. خانم نيك پور اهل و 
س��اكن شهرستان شاهرود در زايمان دوم خود صاحب 
چه��ار نوزاد دختر ش��د.  پ��در اين چهار ن��وزاد با ابراز 
خرس��ندي از تولد اين چهارقلوها آن را هديه خداوند 
دانس��ت و خاطرنشان كرد: با توجه به مشورت با دكتر 
همسرم در شهرس��تان شاهرود تصميم بر اين شد كه 
براي تولد فرزندانم به بيمارستان اميرالمومنين سمنان 
مراجعه كنيم.  نيك پور افزود: در تمامي سونوگرافي هاي 
انجام ش��ده در مراكز مختلف تا لحظه زايمان سه قلو 
مشاهده مي شد كه در نهايت پزشك در هنگام زايمان 
همسرم با قل چهارم مواجه شد و الحمداهلل همگي در 
سالمت به س��ر مي برند. به دنبال پيگيري هاي قندالي، 
مديركل ثبت احوال اس��تان س��منان، دكتر چاووشي 
استاندار سمنان به فرمانداري شاهرود دستور داد كه به 

مشكالت احتمالي اين خانواده توجه ويژه كنند. 

چقدر»بس�تني«بخوريم؟؛كرمانش�اه| رييس 
انجمن تغذيه اس��تان كرمانش��اه گفت: ميزان مصرف 
بس��تني تاحدي كه براي س��المتي مضر نباشد براي 
هر فرد متفاوت اس��ت و اين ميزان با توجه به ش��رايط 
جس��مي افراد تعيين مي ش��ود. هادي عب��داهلل زاد با 
بيان اينكه تركيب اصلي بستني از شير، شكر و چربي 
تشكيل شده، اظهار كرد: بستني نيز همانند شير ارزش 
غذايي خوبي دارد و به عنوان يك منبع خوب پروتئين، 
كلسيم، ويتامين B 12، ريبوفالوين و ساير ريز مغذي ها 
محس��وب مي شود. او با اشاره به مقدار باالي كالري در 
بس��تني، گفت: اگر يك ليوان ش��ير بي��ن ٩٠ تا 1۵٠ 
كيلوكالري انرژي به بدن انس��ان برساند، همين ميزان 
بستني مي تواند دو برابر كالري به بدن برساند، به همين 
دليل افراد بايد مواظب ميزان كالري دريافتي باش��ند. 
مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تصريح 
كرد: مصرف بستني براي بچه هاي كم وزن يا افرادي كه 
به دنبال افزايش وزن هستند گزينه تغذيه يي مناسبي 
اس��ت، اما ساير افراد بايد توجه داشته باشند كه ميزان 

كالري باالي بستني مي تواند موجب چاقي آنها شود.
 

آذربايج�انش�رقي كارآفري�ندر 4ه�زار
وج�وددارد؛تبري�ز| مدي��ركل تع��اون، كار و رفاه 
آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه 4 هزار كارآفرين محلي 
در اين استان وجود دارد، گفت: همچنين 1۵٠كارآفرين 
ملي نيز در اين خطه مشغول فعاليت هستند. ميراحد 
حس��يني در دوازدهمي��ن جش��نواره كارآفرينان برتر 
آذربايجان ش��رقي با بي��ان اينكه كارآفرين��ان در همه 
بخش ها حضوري فعال داش��ته و در لحظات سخت به 
داد كشور رسيده اند، اظهار داشت: اميدواريم بيشترين 
رشد كشور و استان در امر تقويت كارآفريني باشد. وي 
با اش��اره به اينكه براي برپايي اين جشنواره از سه ماه 
پيش اقدام كرده و نزديك به 2٠٠ نفر در سامانه ثبت نام 
كردند، گفت: با ش��اخص هاي ارائه شده از سوي هيات 
داوران و مسائلي از قبيل محيط زيست، ۷۵ نفر منتخب 
وجود داشت كه از بين آنها 14 كارآفرين نمونه استان 
براي اين جشنواره انتخاب شدند. مديركل تعاون، كار و 
رفاه آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد: تمام كارفرمايان 
و صاحبان توليد كارآفرين بوده ولي طبق چارچوب هاي 

تعيين شده فقط 14 نفر انتخاب شدند.

پرداخت64ميلياردريالتس�هيالتمشاغل
خانگيدرلرستان؛خرمآباد| مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي لرستان گفت: ۶4 ميليارد و ۸٠٠ميليون 
ريال تس��هيالت ب��ه 1141 طرح مش��اغل خانگي در 
لرس��تان پرداخت ش��د. علي آش��تاب در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در راس��تاي طرح مش��اغل 
خانگي در لرس��تان تاكنون يك ه��زار و ۸۷3 طرح به 
بانك ها معرفي شده است. او افزود: از اين تعداد تاكنون 
يكه��زار و 141 طرح، ۶4 ميليارد و ۸٠٠ ميليون ريال 
تس��هيالت از بانك ه��ا دريافت كرده اند كه بيش��ترين 
طرح ه��ا در زمين��ه قالي باف��ي، خياط��ي، گليم بافي و 

بسته بندي محصوالت كشاورزي بوده است. 

س�قفقيمتكليه25ميليونتوماناس�ت؛
مشهد| در شرايطي كه طي روزهاي اخير گزارش هاي 
متعددي درباره افزايش متقاضيان فروش كليه منتشر 
ش��ده، رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي مشهد 
گفت: قيمت اعالم  ش��ده كليه از سوي انجمن بيماران 
كليوي ب��ه اهداكنندگان تا س��قف 2٠ ميليون تومان 
است كه بسته به وضعيت مالي بيمار و توافق ميان دو 
طرف اين مبلغ تا 2۵ ميليون تومان درحال تغيير است. 
خجسته در رابطه با حمايت از بيماران كليوي عضو اين 
انجمن و شرايط آنها، اظهار كرد: قيمت اعالم  شده كليه 
از سوي انجمن بيماران كليوي به اهداكنندگان تا سقف 
2٠ ميليون تومان است كه بسته به وضعيت مالي بيمار 
و تواف��ق ميان دو طرف اين مبلغ تا 2۵ ميليون تومان 

درحال تغيير است. 

بهرهبرداريازخطلولهنهمسراس�ريانتقال
گازكردس�تان؛س�نندج| مديرعامل ش��ركت گاز 
كردس��تان از پيش��رفت ۷٠ درصدي اجراي خط لوله 
نهم سراس��ري انتقال گاز خب��ر داد كه با تزريق گاز به 
بخش دهگالن تا مياندوآب، اين خط پاييز امس��ال به 
بهره برداري مي رسد. احمد فعله گري ديروز در نشست با 
اهالي رسانه كردستان درباره عملكرد سال گذشته اين 
شركت افزود: در س��ال گذشته بيش از ۷۵٠ كيلومتر 
ش��بكه گذاري در س��طح شهرها و روس��تاهاي استان 
كردس��تان انجام  گرفته و تعداد 12 هزار و 4٠٠ مورد 
انش��عاب نصب و بيش از 33 هزار مش��ترك جديد به 
 صف مصرف كنندگان اين اس��تان اضافه شده است.  او 
اظهار داش��ت: در حال حاضر يك ميليون و ۵3٠ هزار 
نفر از جمعيت اس��تان كردستان از نعمت گاز طبيعي 
برخوردارند كه ٩۵. ۶ درصد از كل جمعيت اس��تان را 

شامل مي شود. 

اخبارشهرستانها

»تعادل«ابعادمختلفتسهيالتاشتغالروستاييرابررسيميكند

اثر تسهيالت اشتغال زايي بر افزايش نقدينگي

عضوكميسيوناجتماعيمجلسدهم:

تصويبمنطقهآزادسببتوسعهميشود

گروهبنگاهها|
يكي از برنامه هاي اساس��ي دولت دوازدهم براي 
مهار بحران بيكاري در طرحي متبلور شد كه با هدف 
توسعه اشتغال زايي روستايي تدوين شده بود؛ طرح 
اشتغال روستايي با هدف توسعه اشتغال در مناطق 
محروم روستايي، عشايري و مرزي و اولويت تاسيس 
تعاوني در روس��تاهاي داراي مزيت نسبي در دستور 
كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته و 
اجراي موفق اين ط��رح موجب كاهش مهاجرت به 
شهرها و اشتغال زايي در مناطق روستايي و عشايري 
مي ش��ود. سال گذش��ته مجلس با تصويب برداشت 
مبلغ يك ميليارد و ۵٠٠ ميليون دالر از محل منابع 
صندوق توسعه ملي، براي توسعه اشتغال در مناطق 
روس��تايي موافقت ك��رد كه از اين مي��زان 12 هزار 
ميليارد تومان به عنوان پشتوانه اجراي طرح »روستا 
تع��اون« با اولويت مناطق مرزي و عش��ايري و براي 
اشتغال در مناطق محروم روستايي و شهرهاي كمتر 
از 1٠ هزار نفر جمعيت در نظر گرفته شد. اما نكته يي 
كه به نظر مي رسد در روند تخصيص تسهيالت اين 
ط��رح به اندازه كافي م��ورد توجه قرار نگرفته؛ اثري 
است كه اين تسهيالت بر روي افزايش نقدينگي در 

كشورمان به جاي مي گذارد. 
تجربي��ات گذش��ته اقتص��اد اي��ران در اجراي 
طرح هاي��ي چ��ون بنگاه ه��اي زودب��ازده در زمان 
دولت هاي نهم و دهم نش��ان مي دهد تا زماني كه 
طرح هاي اش��تغال زايي براساس برنامه هاي اصولي 
و كارب��ردي و مبتني بر عملكرد پيش نرود نه تنها 
دس��تيابي به اهداف از پيش تعيين ش��ده ممكن 
نخواهد بود بلكه در بسياري از مواقع اين تسهيالت 
خود ب��ه عاملي در جهت افزايش نقدينگي مخرب 
در جامع��ه و افزاي��ش بيكاري منجر خواهد ش��د. 
تجربه يي ك��ه در زمان دول��ت احمدي نژاد از اين 
نوع تزريق نقدينگي مشاهده شد؛ تبديل جمعيت 
باالي بيكاران كش��ور به بيكاران��ي بدهكار بود كه 

خود مشكالت فراواني را به وجود آورد. 
بنابراي��ن تا زمان��ي كه دولت نتواند تس��هيالت 
تخصيص يافته در اين طرح را در مسير اشتغال زايي 
واقعي و بهبود ش��اخص هاي معيش��تي مردم به كار 
بگيرد؛ نمي توان صرف تخصيص بودجه به برنامه هاي 
اش��تغال زايي را موضوع مثبتي محس��وب كرد تنها 
پيگي��ري طرح هاي معق��ول و كاربردي اس��ت كه 
مي توان��د به اين طرح هاي جهت درس��ت بدهد. در 
جريان اين گزارش و با در كنار هم قرار دادن آخرين 
اظهارنظرهاي مس��ووالن اين حوزه تالش ش��ده تا 
نوري به ابعاد گوناگون اين نوع طرح ها انداخته شود. 

توزيعتسهيالتبههرقيمتي
ربيعي وزير كار در نشستي كه خردادماه برگزار 
كرد اعالم كرد كه كل منابع طرح اشتغال روستايي 
تا پايان شهريورماه ٩۷ توزيع مي شود. او گفت كه با 
وجود ميل باطني و با وجود فشاري كه براي اجراي 

اين طرح بر دوش وزارت كار است اما خود را نسبت 
به توزيع تسهيالت اشتغال روستايي متعهد مي داند. 
او دس��تور صري��ح رييس جمه��وري را دليل 
پرداخ��ت كل منابع طرح اش��تغال روس��تايي تا 
ش��هريورماه عنوان ك��رد و گفت: ه��دف ما اين 
نيس��ت كه ظرف چهار يا شش ماه وام را بدهيم، 
بلكه رييس جمهور دس��تور س��رعت در پرداخت 
را دادند. تاكيد ما بحث اش��تغال است، ولي بايد 
س��رعت مدنظر رييس جمهور را هم لحاظ كنيم.  
عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار هم با 
اش��اره به رفع مشكل برخي متقاضيان تسهيالت 
اش��تغال زايي كه داراي چك برگشتي و اقساط 
معوق��ه بودند نيز گفت: ب��ا ابالغ وزير تعاون، كار 
و رف��اه اجتماع��ي ب��ه 4 بانك و موسس��ه عامل 
اجراي برنامه اشتغال روستايي مقرر شد تا برخي 
متقاضيان دريافت اين تسهيالت با وجود داشتن 
چك برگشتي و اقس��اط معوق البته مشروط به 
قواعدي بتوانند از اين تس��هيالت استفاده كنند 
تا اين دو موضوع مانعي براي پرداخت تسهيالت 
به افراد داراي طرح هاي اشتغال زا نشود چرا كه 
ارزياب��ي ما اين اس��ت در اين ش��رايط اقتصادي 
كمتر فع��ال اقتص��ادي پيدا مي ش��ود كه چك 

برگشتي و اقساط معوق نداشته باشد. 
هرچن��د تالش دول��ت براي توزي��ع به موقع 
اين تس��هيالت ارزش��مند اس��ت اما كارشناسان 
معتقدند كه براي اين منظور بايد تالش شود كه 

تسهيالت روستايي در مسير پروژه هاي اقتصادي 
مولد به كار گرفته ش��ود نه اينكه با ورود دالالن 
ب��ه فرآيند تخصي��ص بودجه هاي اش��تغال زايي 
روستايي جهت گيري اين طرح از اهداف از پيش 

تعيين شده دور شود. 

اعدادوارقامتسهيالتروستايي
با وجود اين ضرورت مع��اون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مي گويد: مجموع تسهيالت مصوب 
شده در چارچوب اشتغال روستايي كشور ۶٠ هزار 
ميليارد ريال در قالب 1۷ هزار و ۶1٩ طرح است كه 
تاكنون پرداخت 2٩ هزار ميليارد ريال آن تصويب 
شده است.  برخي كارشناسان بازار كار معتقدند در 
طرح اشتغال روستايي وزارت كار نبايد از متقاضيان 
تسهيالت اش��تغال، انتظار ارائه طرح هاي توليدي 
زودبازده داش��ته باشد چون ريسك كار توليدي در 
ش��رايط فعلي باال اس��ت و در ادامه مي تواند باعث 
افزايش دامنه هاي نقدينگي شود و روستايياني كه 
براي اخذ تس��هيالت روستايي اقدام مي كنند قادر 
نيس��تند در زمان كوتاه اين طرح ها را به سرانجام 

مطلوب برسانند. 
حميد حاج اسماعيلي يكي از كارشناسان بازار 
كار در گفت وگو با ايس��نا مي گويد: با رشد شتابان 
تورم، عقل حكم مي كند كه روستاييان فعال براي 
كارهاي توليدي سرمايه گذاري نكنند لذا وزارت كار 
در شرايطي كه ثبات در بازار كار نيست و قيمت ها 

در تالطم اس��ت، نبايد از متقاضيان وام اش��تغال 
بخواهد كه طرح هاي توجيهي توليدي كوتاه مدت 
بدهند چون هم ريسك كار به شدت باالست و هم 

ارزش سرمايه ها به سرعت پايين مي آيد. 
او با بيان اينكه بس��ياري از افراد وام هاي بانكي 
را در جايي غير از توليد به كار مي گيرند، افزود: در 
حال حاضر نمي توان وام هاي اش��تغال را در جايي 
غير از كارهاي داللي و واسطه گري جست وجو كرد 
و اين تس��هيالت عمدتا به بانك ها برنمي گردد. در 
طرح بنگاه هاي زودب��ازده افراد وام هاي دريافتي را 
در بازار س��كه و ارز يا خريد خ��ودرو بردند و عمال 
هيچ اشتغالي ايجاد نش��د؛ امروز هم عده بسياري 
ترجيح مي دهند وامي ك��ه گرفته اند را در بانك ها 
س��پرده گذاري كنند و س��ودش را بگيرند به جاي 
اينكه در بازار كسب و كار مولد سرمايه گذاري كنند. 
به اعتقاد اين كارش��ناس بازار كار، سرمايه ها در 
شرايط كنوني به س��مت بازار كار و توليد نخواهد 
رف��ت و افراد آن را به جايي مي برند كه بيش��ترين 
س��ودآوري و ارزش افزوده را برايش��ان داشته باشد 
بنابراين دولت در تخصيص بودجه به روس��تاييان 

بايد مراقب باشد. 

نقدينگيدردستمردمچقدراست؟
حاج اس��ماعيلي درعين حال ميزان نقدينگي 
موج��ود در دس��ت م��ردم را بر اس��اس آمارهاي 
بان��ك مركزي، 1۶٠٠ هزار ميلي��ارد تومان عنوان 

كرد و گفت: چنين س��رمايه  هنگفتي در دسترس 
توليد كنندگان نيس��ت و بازار به ش��دت با كمبود 
س��رمايه در گردش مواجه اس��ت؛ از س��وي ديگر 
بانك ها هم به چنين نقدينگي دسترس��ي ندارند، 
چون منابع صرف س��اخت و ساز و خريد امالك يا 
كارهايي شده كه تاثير مستقيمي در بازار كار كشور 
نداشته است لذا تسهيالتي كه دولت مي خواهد در 
قالب طرح اشتغال روستايي هزينه كند جز اينكه 
بازار را محدودتر و ميزان نقدينگي را بيش��تر كند، 

آثار ديگري در بازار كار ندارد. 
او ب��ر ضرورت جهت گي��ري اقتصاد كش��ور از 
بخش خدمات به بخ��ش مولد تاكيد كرد و گفت: 
اگر كاالهاي داخلي بازارهاي جهاني داشت هيچگاه 
صادرات كشور دچار مشكل نمي شد. امروز بيشتر 
كااله��اي توليدي ب��ه جاي داش��تن جهت گيري 
صادراتي به مصرف داخل مي رسد و كمكي به رشد 

صادرات غيرنفتي نمي كند. 

نقشبانكهاصدرتوسعهاشتغالزايي
 معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد: 
مجموع تسهيالت مصوب شده در چارچوب اشتغال 
روستايي كشور ۶٠ هزار ميليارد ريال در قالب 1۷ 
هزار و ۶1٩ طرح است كه تاكنون پرداخت 2٩ هزار 

ميليارد ريال آن تصويب شده است. 
حميد كالنتري ديروز در كارگروه اشتغال استان 
اي��الم اظهار داش��ت: انعقاد ق��رارداد مرحله بعدي 
بانك ها در پرداخت تس��هيالت اش��تغال روستايي 
اس��ت كه تاكنون از 1۷ ه��زار و ۶1٩ طرح معرفي 
ش��ده به بانك ه��ا 14 هزار و 222 ط��رح با اعتبار 
22هزار و ۵٠٠ ميليارد ريال مصوب شده كه براي 

44هزار نفر اشتغال ايجاد مي كند. 
او با بيان اينكه هدف تسهيالت روستايي، ايجاد 
اش��تغال از نوع پايدار و دايمي است، افزود: بانك ها 
در فراين��د پرداخت اين تس��هيالت به متقاضيان، 
نبايد سختگيري كرده و مانع از اجراي طرح شوند. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد 
بر افزاي��ش فعاليت بانك هاي اس��تان به خصوص 
كشاورزي، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد 
و پس��ت بانك در حوزه اشتغال روس��تايي يادآور 
شد: اگر در بازاريابي بين طرح هاي اشتغال فراگير 
و روس��تايي و همبستگي نباشد مشكالت و موانع 
بس��ياري در حوزه فروش محص��والت و توليد به 
وجود مي آيد. او يادآور ش��د: اگر تعاوني ها به شكل 
خوشه هاي كسب و كار ظاهر شوند، توانمندي هاي 
خود را بهتر به نمايش مي گذارند، اين نياز مشترك 
موجب مي شود كسب  وكارهاي خوشه يي با سطح 

باالتري براي توليد كاال و خدمات ايجاد شود. 
مجموع تسهيالت اشتغال روستايي 12٠ هزار 
ميليارد ريال است كه در سه بخش تعاوني، مشاغل 
خانگي و خويش فرما به روس��تاييان سراسر كشور 

پرداخت مي شود. 

 نماين��ده مردم شهرس��تان خ��اش، ميرجاوه، 
نصرت آب��اد و كورين در مجلس دهم گفت: ايجاد 
و راه اندازي منطقه آزاد سيس��تان در دس��تور كار 
مجل��س قرار دارد كه با تصويب آن چرخ توس��عه 

استان به چرخش در مي آيد.
عل��ي كرد دي��روز اظهار داش��ت: فعاليت هاي 
ارزش��مند تجاري و صنعتي منطق��ه آزاد چابهار 
نياز به پش��توانه قوي چون منطقه آزاد سيستان 
دارد ك��ه ب��ا تصويب اين منطق��ه اتصال مرزهاي 
دريايي با خش��كي سيس��تان و بلوچستان برقرار 
مي ش��ود و اج��راي طرح ه��اي مهم خ��ط آهن و 
راه ترانزيت��ي چابه��ار به »ميل��ك« و بهره بردن 
از ظرفيت هاي برجس��ته اس��تان سرعت مي گيرد 
و مي توان��د به حل مش��كالت م��ردم كمك كند.  
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس دهم با اش��اره 

به اينكه در 2 دهه خشكس��الي مداوم و مس��تمر 
آسيب ها و خسارت هاي زيادي به مردم سيستان 
و بلوچستان وارد شده است، بيان كرد: راه اندازي 
منطقه آزاد سيس��تان در كنار منطقه آزاد چابهار 
مي تواند بس��ياري از مشكالت مردم اين استان را 

كاهش دهد. 
كرد ض��رورت توجه به مرزداران سيس��تان و 
بلوچستان و استفاده بهينه از مرز ميرجاوه، روتك 
خاش و س��اير مرزهاي سيس��تان و بلوچستان را 
خواستار شد و تاكيد كرد: در هر نقطه اين استان، 
فرصت براي س��رمايه گذاري و خدم��ت به مردم 
فراهم است كه ايجاد منطقه آزاد سيستان بهترين 

ظرفيت براي بهره گيري از اين سرمايه ها است. 
او ادام��ه داد: در دولت، مجلس و س��اير اركان 
كش��ور بايد با نگاه هاي وس��يع و ب��ه دور از تنگ 

نظ��ري كاره��ا در جهت تس��هيل ام��ور مردم و 
رون��ق دادن به فعاليت هاي توس��عه  يي، اقتصادي 
و معيش��تي پيش برود. نماينده مردم شهرستان 
خ��اش، نصرت آب��اد و كورين در مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: از س��ال هاي قب��ل كار پيگيري 
ايجاد منطقه آزاد سيستان در دستور كار دولت و 

نمايندگان مردم در مجلس بوده است. 
او ادام��ه داد: در چند روز اخير اين پيگيري ها 
نتيج��ه داد و در نشس��ت اين هفته كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي اليحه ايجاد 
مناط��ق آزاد تجاري و صنعتي مورد بررس��ي قرار 
گرفت و در نهايت اعضاي اين كميسيون با ايجاد 
مناط��ق آزاد بانه - مريوان در كردس��تان، اينچه 
ب��رون در گلس��تان، مهران در ايالم، جاس��ك در 
هرمزگان، اردبيل در اس��تان اردبيل، سيستان در 

سيس��تان و بلوچستان، بوشهر در استان بوشهر و 
قصر شيرين در كرمانشاه موافقت كردند. 

نائب رييس فراكسيون اشتغال و توليد مجلس 
دهم اظهار داش��ت: همچنين اعضاي كميس��يون 
اقتصادي ب��ا ايجاد مناطق وي��ژه اقتصادي بافق، 
بناب، مل��كان، ورزقان، ب��وكان، ابهر، ايرانش��هر، 

س��راوان، مهري��ز، مرن��د، آب��اده، انار، آم��ل، نور، 
محمودآب��اد، اورامان��ات، اش��نويه، انرژي هاي نو 
سربيش��ه، اس��فراين، بيجار، گردش��گري پارسه، 
اميديه، سپيدان، معدني بوانات و خرم بيد، داراب، 
قزوين، س��قز، ريلي زرند، ش��هر بابك و گل گوهر 

سيرجان موافقت كردند. 

زنجان وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي از سفر قريب الوقوع 
رييس جمهوري به استان زنجان خبر 
داد و گفت: براي سفر رييس جمهور به 
زنجان پروژه هايي در حال آماده سازي 
و بهره برداري اس��ت.  به گزارش ايلنا، 
سيد حس��ن قاضي زاده هاشمي، وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ديروز در مراسم افتتاح 41 
پروژه بهداش��تي و درماني به صورت ويدئو كنفرانس اظهار كرد: 
سالمت از اولويت هاي همه مردم به شمار مي رود و اگر اين مقوله 
دچار نقصي شود زندگي افراد با سختي روبه رو مي شود.  اين مقام 
مس��وول از روند اجراي پروژه هاي بهداشتي و درماني در زنجان 
ابراز خرس��ندي كرد و افزود: بيمارس��تان 42٠ تختخوابي و فاز 
توس��عه بيمارستان وليعصر )عج( زنجان از ديگر طرح هايي است 
كه اميد مي رود به زودي شاهد به بهره برداري رسيدن آن باشيم.  
قاضي زاده هاشمي با اشاره به حضور شخصيت هاي برجسته علمي 
همچون پروفسور ثبوتي و شهيد شهرياري از زنجان خاطرنشان 
كرد: بايس��تي زيرساخت ها و امكانات بهداشتي و درماني در اين 
استان تقويت شود.  وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي با 
ابراز ناخرس��ندي از عدم وجود امكانات و تخت هاي بيمارستاني 
با وجود گسترش جمعيت در شهرها افزود: با تزريق نااميدي در 
جامعه مشكلي حل نمي شود بلكه بايستي از زمان استفاده و براي 

حل مشكالت و كمبودها در جامعه تالش كرد. 

سفرقريبالوقوع
رييسجمهوربهزنجان

ارزيابي  معاون   آذربايجانشرقي
كيفيت س��ازمان ملي استاندارد گفت: 
ميانگي��ن مان��دگاري و خ��واب كاالها 
در گمرك هاي كش��ور به واس��طه اين 
س��ازمان 2.۵ ت��ا 3روز اس��ت و تالش 
مي ش��ود اين ميزان به حداقل ممكن 
برس��د. مس��لم بيات ديروز در حاشيه 
برگزاري گردهمايي 2 روزه مديران ادارات كل اس��تاندارد منطقه 
ش��مال غرب كش��ور در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: خ��واب كاالها در 
گمركات متناس��ب با نوع، حجم و مجوزهاي صادر شده براي آنها 
متفاوت است.  او با بيان اينكه در تجارت بين الملل رتبه هاي كسب 
و كار كشورها براساس 2 فاكتور زمان ماندگاري كاال در گمرك و 
هزينه هاي مترتب آن مشخص مي شود، يادآوري كرد: اين سازمان 
با بازنگري شيوه ها و ارتقاي آنها تالش مي كند با به حداقل رساندن 
اين زمان نگذارد آسيبي به مصرف كننده از لحاظ ايمني و سالمت 
كاالها وارد ش��ود.  معاون ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي استاندارد 
اظهار داش��ت: تس��هيالتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته 
ش��ده تا واحدهايي كه مواد اوليه و حدواس��ط آنها به تاييد وزارت 
صنعت معدن و تجارت رس��يده با ثبت اين كاالها، در كوتاه ترين 
زمان كاالهاي خود را ترخيص كنند.  بيات ادامه داد: تسهيالتي نيز 
براي واحدهاي بسيار موفق كشور از جمله آنهايي كه موفق به اخذ 
جوايز ملي كيفيت كشور شده اند در نظر گرفته شده تا مواد اوليه 

و حدواسط خود را در كوتاه ترين زمان از گمرك ترخيص كنند.

ماندگاريكاالهادرگمرك
حداكثر3روزاست

اصفهانش��هردار اصفهان »آگاه 
شدن و آگاهي بخش��ي« را كليد واژه 
رش��د جامعه دانست و گفت: مديريت 
ش��هري س��عي دارد زمينه و بس��تر 
مساعدي براي رشد شخصيت بانوان و 
احياي حقوق مادي و معنوي اين قشر 
را فراهم كند و مديران شهري در اين 
راستا گام بر مي دارند.  به گزارش تعادل به نقل از اداره ارتباطات 
رسانه يي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در نخستين جلسه 
شوراي راهبردي امور بانوان و خانواده شهرداري در قالب سلسله 
نشست هاي »اصفهان فردا« افزود: تاكنون سي و چهار نشست از 
سلسله نشست هاي اصفهان فردا با حضور اصناف، اقشار مختلف 
جامعه و فرهيختگان براي اس��تفاده از نقطه نظرات و مش��اركت 

مردمي در امور شهر به صورت كارشناسي برگزار شده است. 
او با اش��اره به برگزاري نخس��تين جلسه ش��وراي راهبردي 
امور بانوان و خانواده ش��هرداري اظهار داش��ت: شايسته ساالري 
از سياس��ت هاي كالن مديريت ش��هري است كه اين مهم داراي 
مولفه هاي تعهد، تخصص، تجربه و عدالت است.  شهردار اصفهان 
با بيان اينكه مديريت ش��هري به معيار شايس��ته ساالري توجه 
ويژه يي داشته اس��ت، ادامه داد: در مدت مديريت فعلي شهري، 
12 نف��ر از زنان توانمند بدون نگاه به حزب و گرايش خاصي در 
بخش هاي مختلف مديريتي منصوب شده اند كه دو نفر از آنها به 

عنوان شهردار منطقه و مديرعامل سازمان انتخاب شدند. 

براياحيايحقوقمادي
ومعنويبانوانگامبرميداريم

چهارمحالوبختياريمديركل 
مي��راث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
و  چهارمح��ال  اس��تان  گردش��گري 
بختياري گفت: ش��هركرد ب��ه عنوان 
»شهر ملي نمد« ثبت شد.  به گزارش 
ايس��نا، بهمن عس��گري س��وادجاني 
اظه��ار ك��رد: در نشس��ت ش��وراي 
راهبردي انتخاب ش��هرها و روستاهاي ملي با توجه به قابليت ها 
و ظرفيت هاي هنر دس��تي نمدمالي و قدمت ديرينه اين هنر در 
چهارمحال و بختياري، پرونده شهركرد به عنوان »شهر ملي نمد« 
از س��وي معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري كشور در ساختمان كوشك )دفتر غرب آسيا( 
بررس��ي پس از تاييد اعضاء ثبت شد. نمد چهارمحال و بختياري 
داراي نش��ان يونسكو و نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي ايران 
است. عسگري سوادجاني تصريح كرد: اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري چهارمحال و بختياري به دانشگاه 
ش��هركرد پيش��نهاد كرده تا نس��بت به ايجاد و راه اندازي رشته 
تحصيلي نمد در دانش��كده هنر اين دانشگاه اقدام كند.  او بيان 
كرد: هم اينك 2۵٠ كارگاه كوچك و 1۵ كارگاه بزرگ توليد نمد 
در چهارمحال و بختياري با اشتغال زايي مستقيم براي ۵٠٠ نفر 
فعال است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اس��تان اضافه كرد: ساالنه 4٠ تن انواع محصوالت نمدي در اين 

استان توليد مي شود كه قابليت افزايش تا ۵٠ تن را دارد.

شهركردبهعنوان
»شهرملينمد«ثبتشد
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اقتصاد اجتماعي12
مخالفت ستادكل و مجلس 

با طرح سربازي داوطلبانه
معاون حقوقي و امور مجلس س��تادكل نيروهاي 
مسلح از مخالفت ستادكل با طرح اصالح قانون خدمت 
وظيفه عمومي كه در رس��انه ها تحت عنوان داوطلب 
بسيجي و خدمت حرفه يي مطرح شده بود، خبر داد. 

مسعود مطهر درباره طرحي كه اخيرا از سوي يكي 
از نماينده هاي مجلس با عنوان »داوطلب بس��يجي« 
مطرح ش��ده است، گفت: طرحي از سوي جناب آقاي 
ابوالفضل ابوترابي با عنوان طرح اصالح قانون خدمت 
وظيفه عمومي در كميس��يون امني��ت ملي مجلس 
شوراي اس��المي مطرح ش��د كه پس از بررسي هاي 
مختلف اي��ن طرح ب��ا مخالفت مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، اعضاي كميسيون امنيت ملي 
و همچنين ستادكل نيروهاي مسلح رد شد. او با بيان 
اينكه اين طرح هش��ت ماده دارد، به ايس��نا گفت: در 
هيچ بخشي از مواد اين طرح عنوان داوطلب بسيجي 
يا سربازي داوطلبانه نيامده است و من نمي دانم چطور 
در رسانه ها طرح اصالح قانون خدمت وظيفه عمومي با 
اين عنوان مطرح شده است و چرا جناب آقاي ابوترابي 

از اين عنوان برايش استفاده كرده اند. 
معاون حقوقي و امور مجلس س��تادكل نيروهاي 
مسلح با بيان اينكه ستادكل نيروهاي مسلح اشكاالت 
خ��ود به اين طرح را وارد كرده اس��ت، اظهاركرد: اين 
ط��رح داراي مغايرت هاي فراوان در تمام مواد با قانون 
اساسي است و به عبارتي طرح خامي است كه قابليت 
اج��را ندارد، اما طوري آن را مط��رح كرده اند كه گويا 
قانون س��ربازي، اختياري ش��ده و تنها ستادكل با آن 
مخالفت كرده است. مطهر اضافه كرد: به عنوان مثال 
در يك��ي از مواد اين قان��ون اينطور آمده كه هرفردي 
كه نمي خواهد به س��ربازي برود، بايد معادل سه برابر 
هزينه يك س��رباز در طول خدمت را يكجا يا قسطي 
پرداخت كرده و اين هزينه براي خود سربازان در حال 
خدمت صرف شود، خب اين اقدام مصداق بارز فروش 
سربازي و برخالف قانون اساسي و منافع كشور است و 
برفرض اگر اجرا مي شد، آنوقت افراد داراي تمكن مالي 
از سربازي معاف شده و افراد ضعيف تر جامعه بايد به 
سربازي بروند كه اين مغاير با عدالت اجتماعي است. 

معاون حقوقي و امور مجلس س��تادكل نيروهاي 
مس��لح همچنين افزود: همچنين يكي ديگر از موارد 
مطرح ش��ده در اين طرح آن است 90 درصد حقوق 
كاركنان، به سربازان داده شود در حالي كه هم اكنون 
ام��كان اج��راي چنين ام��ري با توجه به مش��كالت 
بودجه يي و اعتب��اري وجود ن��دارد و اتفاقا قانون آن 

وجود دارد. 
او درب��اره وضعيت فعلي اين ط��رح نيز اظهاركرد: 
بنا ش��د تا طرح دوباره مورد بررس��ي قرار گرفته و به 
احت��رام آقاي ابوترابي به كارگروه كميس��يون امنيت 
ملي مجلس برود تا بازهم مورد بررسي قرار بگيرد، اما 
درخواست ما اين است كه نمايندگان محترم مجلس 
طرح ه��اي اينچنيني خود را حتما قبل از رس��انه يي 
كردن با س��تادكل نيروهاي مسلح در ميان بگذارند تا 
موارد الزم در مورد آنها مورد بررس��ي قرار بگيرد و از 
ارائه طرح هاي خام و فاقد قابليت اجرا جلوگيري شود. 

وزير بهداشت: نگران كمبود 
دارويي نباشيد 

وزير بهداشت به مردم اطمينان داد كه با وجود 
تحريم ها، كمبود دارويي وجود ندارد و مردم نبايد 
نگران باشند.  حس��ن قاضي زاده هاشمي با اشاره 
ب��ه اينكه س��المت براي اف��راد جامعه حكم نفس 
كش��يدن را دارد، ادامه داد: ۵0 پروژه در سراس��ر 
اس��تان زنجان م��ورد بهره برداري ق��رار مي گيرد 
و همزم��ان ب��ا س��فر قريب الوق��وع رييس جمهور 
پروژه هاي��ي نيز آماده بهره برداري و افتتاح خواهد 
ب��ود. او با اش��اره به اينكه اميد اس��ت با قدم هاي 
برداش��ته ش��ده در جهت ارتقاي سالمت، رضايت 
مردم جلب شود، اظهار كرد: خيرين حوزه سالمت 
در استان زنجان در سطح ملي قابل افتخار هستند 
و مي توان از اين ظرفيت ها بهترين استفاده را برد. 
هاش��مي اظهار كرد: در حوزه درمان و بهداش��ت 
در اس��تان زنجان كارهاي نيمه تمام مانده اس��ت. 
اگر چه مس��ووليت اين كارها به دست مسووالني 
شايسته سپرده شده، اما بايد اين پروژه ها به اتمام 
برسد كه از جمله اين پروژه هاي نيمه تمام مي توان 
به بيمارستان ۴۲0 تختخوابي بيمارستان وليعصر 
)عج( اش��اره كرد. وزير بهداشت افزود: بايد زمينه 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي را تقويت كنيم و 
از اين ظرفيت بهره ببريم. اس��تان زنجان استعداد 
سرمايه گذاري در اين زمينه را دارد و معتقديم كه 
ژن خوب از نوع فرهيختگي براي رشد و بالندگي 

در استان زنجان وجود دارد. 
او اظهار كرد: استان زنجان يكي از كالن مناطق 
ما اس��ت كه بايد تالش ش��ود تا همه رش��ته هاي 
تخصصي و فوق تخصصي را در دانش��گاه داش��ته 
باش��د و متاس��فانه در اي��ن زمين��ه در برخ��ي از 
رش��ته ها كمبود مش��اهده مي ش��ود. با گسترش 
ش��هر و افزايش جمعيت هنوز با كمبود امكانات و 
تخت هاي درماني در بيمارستان ها مواجه هستيم 
و هم��واره ب��ا هم��كاري و همدل��ي كاركنان اين 

نقايص جبران مي شود. 
او افزود: ش��رايط كنوني س��خت تر از گذش��ته 
اس��ت و محرومان تحت فشار هس��تند و مطالبه 
مي كنن��د و اين وظيفه ما اس��ت ت��ا تالش كنيم، 
دلسردي و نااميدي را از بين ببرند. وزير بهداشت 
اظهار كرد: همه مشكالت را نبايد گردن بيگانگان 
انداخ��ت و بايد به خودمان بياييم و مش��كالت را 
شناس��ايي و راه حل را پيدا كني��م. همچنين بايد 
قدر داشته هاي مان را بدانيم و در عين حال تالش 
كنيم تا زمينه هاي مثبت خود را تقويت كنيم. در 
همه كش��ور بايد به نحوي عمل كنيم كه كمترين 

نگراني در مردم ايجاد شود. 
هاش��مي همچني��ن در جم��ع خبرن��گاران با 
بيان اينكه ش��اخص هاي بهداشتي ساالنه منتشر 
مي شود و در اختيار سازمان بهداشت جهاني قرار 
مي گيرد، افزود: كشور ما در مقايسه با كشورهايي 
كه در منطقه با آنها سنجيده مي شويم، از وضعيت 

خوبي در شاخص هاي بهداشتي برخوردار است. 

اخبار

برخالف وجود قانون، توجه به آموزش به زبان هاي محلي در مدارس ناديده گرفته مي شود

سكوت زبان مادري در چرخه آموزش

هور در آتش، هويزه در دود

حدود ي��ك ماه پيش و در نيم��ه تيرماه بود كه 
شبانه دود غليظي شهرهاي خوزستان را فرا گرفت. 
مردم اهواز، هويزه، سوس��نگرد و برخي ديگر شهرها 
در خانه هايشان بودند كه بوي دود را احساس كردند 

ولي منشأ دود مشخص نبود. 
فرداي آن ش��ب مشخص ش��د كه بخش عراقي 
تاالب هورالعظيم دچار آتش س��وزي شده و با وزش 
باد به سمت كشور ما دود شهرهاي مرزي خوزستان 
و اهواز را فرا گرفته است. هورالعظيم، تاالب مرزي و 
مشترك بين كشورهاي ايران و عراق است كه عالوه 
بر گس��تردگي در چندين ش��هر مرزي خوزستان از 
جمله هويزه و دشت آزادگان، بخش عمده اين تاالب 
در عراق قرار دارد.  با گذشت چند روز و تداوم انتشار 
دود و ادام��ه آتش س��وزي در هورالعظيم و در پي آن 
ايجاد مش��كالت تنفسي براي مردم شهرهاي مرزي، 
مس��ووالن خوزس��تان بر آن ش��دند تا خود آستين 
ب��اال بزنند و آتش را خاموش كنند.  به اين منظور با 
هماهنگي وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت 

دفاع ايران، دو فروند بالگ��رد و يك فروند هواپيماي 
آبپاش در چندين مرحله به كانون هاي آتش س��وزي 
در كشور عراق اعزام شدند. پس از آن در 3 مردادماه 
اعالم ش��د كه آتش در بخش عراقي هورالعظيم مهار 
شده است. با اين وجود كيامرث حاجي زاده، مديركل 
مديريت بحران خوزس��تان، هم��ان روز گفت كه به 
دليل گرماي هوا امكان آتش سوزي مجدد وجود دارد. 
يكي دو روز نگذشته بود كه دوباره دود شبانه در اهواز 
و ش��هرهاي مرزي پيچيد و فرداي آن روز از س��وي 
اداره كل محيط زيس��ت خوزستان به استناد تصاوير 
ماهواره اي، شعله ور شدن مجدد آتش در بخش عراقي 
هورالعظيم تاييد شد. اكنون آن سوي مرز عرصه يي 
طبيعي و باارزش همچنان در آتش مي سوزد و دودش 
اين سوي مرز به چش��م مردم هويزه و اهواز مي رود. 
ش��هر مرزي هويزه نزديك ترين منطقه خوزستان به 
كانون آتش س��وزي هورالعظيم در كشور عراق است. 
مردم اين ش��هر در گفت وگو با ايس��نا از پيامدهاي 

انتشار دود در شهرشان مي گويند. 

 دود هور در نفس مردم هويزه
يك تعميركار كولر كه در بازار هويزه مغازه دارد، 
در اين باره به ايسنا مي گويد: وضعيت دود در شهر 
هويزه نس��بت به ۲0 روز پيش بهتر شده است اما 
هنوز شب ها دود در شهر مي پيچد. با وجود اينكه به 
پزشك مراجعه كرده ام اما آثار آن هنوز وجود دارد. 
ديگر ريه هايمان خراب شده. او با اشاره به مشكالت 
تنفسي كه با انتشار دود برايش به وجود آمده، ادامه 
مي دهد: تا حاال هيچ س��ابقه يي از آلرژي يا آسم يا 
بيماري تنفس��ي ديگري نداشته ام اما حاال دود در 

حلق مان ما را مريض مي كند. 

 مسووالن به داد مردم هويزه برسند
عادل مري پور هم كه به همراه دختر كوچكش 
ب��راي خريد به بازار آمده، مي گوي��د: اوضاع هويزه 
خيلي ب��د اس��ت و بچه هايمان به س��ختي نفس 
مي كشند. قبال فقط گرماي هوا بود و روزها مشكل 
داش��تيم ام��ا حاال ك��ه ش��ب ها دود مي آيد ديگر 
شب و روز آس��ايش نداريم. با اين وضعيت چطور 

بچه هايمان مي توانند بيرون بروند؟
او ادام��ه مي دهد: با انتش��ار دوب��اره دود، باز هم 
مشكل تنفسي پيدا كرده ايم و حالمان بدتر شده است. 
دود ش��ب هاي گذشته با همان شدت دفعه قبل بود. 
مري پور مي گويد: در اين مدت يك بار توزيع ماس��ك 
در س��طح ش��هر از طريق هالل احمر انجام شد اما از 

مسووالن مي خواهيم كه به داد مردم هويزه برسند. 

 صبح ها دود غليظ است
حسين ساكي، سبزي فروش جوان بازار هويزه هم 
مي گويد: س��ه شب پيش وضعيت دود خيلي بد بود 
اما ديشب كمي بهتر بود. از ساعت 10 شب تا نزديك 
صبح همه ش��هر را دود مي گيرد و مردم و مخصوصا 

بچه ها نمي توانند از خانه بيرون بروند. 
او افزود: اول صبح دود خيلي غليظ اس��ت و اصال 
نمي توانم س��بزي براي فروش بي��اورم. حتي رفت و 
آمد مردم در ش��هر كمتر ش��ده و در درآمد من هم 
تاثير دارد. عاطفه س��اعدي، همس��ر س��اكي هم به 
كودك نوزادش اش��اره مي كند و مي گويد: بچه ام از 

قبل آس��م دارد و اين دود بس��يار برايش خطرناك 
اس��ت. او مي گويد: از نظر تامين دارو مشكلي نداريم 
اما مراكز درماني خيلي ش��لوغ هستند و كساني كه 
وضعيت حادي دارند مجبورند به سوسنگرد يا اهواز 
بروند. اينجا رس��يدگي خوب نيس��ت و حتي براي 

كوچك ترين مورد بايد به شهرهاي بزرگ تر برويم. 
در يكي از مراكز درماني هويزه در نيمه روز خبري 
از بيماران تنفس��ي نيست. با اين حال جواني كه به 
اين مركز مراجعه كرده، مي گويد: در روز كسي دچار 
مشكل تنفسي نمي شود و معموال مراجعه كنندگان 
ش��ب وقتي دود منتش��ر مي ش��ود، دچار مش��كل 

مي شوند و به مراكز درماني مي آيند. 
وي ادامه داد: مادرم و برادرزاده ام با وجود اينكه 
سابقه بيماري تنفسي نداشتند، فقط به دليل همين 

دود مشكل تنفسي پيدا كرده اند. 

 اقدامات درماني موقتي هستند
ماجد مري پور، مدير ش��بكه بهداش��ت و درمان 
هوي��زه، در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به وضعيت 
ش��هر پس از انتش��ار دود مي گويد: دو مركز درماني 
به ص��ورت ش��بانه روزي در هويزه و ش��هر رفيع از 
توابع اين شهرس��تان فعالي��ت مي كنند. همچنين 
اتوبوس آمبوالنس در منطقه مس��تقر شده است. او 
در خصوص اقدامات درماني انجام شده هم مي گويد: 
اكسيژن تراپي و نصب دستگاه نبواليزر براي كمك به 
تنفس بيماران، برخي از اقدامات درماني هستند كه 

براي شهروندان انجام مي شود. 
مدير شبكه بهداشت و درمان هويزه با بيان اينكه 
در بين مراجعه كنندگان با مش��كل تنفسي ناشي از 
انتش��ار دود كودكان 6 ماه��ه و 9 ماهه هم بوده اند، 
بيان مي كند: كودكان، زنان باردار و سالمندان بيشتر 
در مع��رض خطر هس��تند كه جهت پيگش��يري از 
طريق بروشور و بنر اطالع رساني انجام شد. همچنين 
نسبت به توزيع ماسك اقدام كرده ايم. مري پور عنوان 
مي كند: كمبود خاصي در زمينه درمان وجود ندارد 
اما اقدامات درماني موقتي هس��تند و بايد مش��كل 

تاالب هورالعظيم حل شود. 
وي با اش��اره به طوالني شدن مدت آتش سوزي 

بخش عراقي تاالب هورالعظيم و انتشار دود در هويزه 
مي گويد: از ماه گذش��ته تاكن��ون در مجموع حدود 
1۵۴ نفر از مردم شهرس��تان هويزه و شهر رفيع به 
دليل انتش��ار دود به مراكز درماني مراجعه كرده اند 
كه به صورت س��رپايي درمان ش��ده اند. مدير شبكه 
بهداشت و درمان هويزه مي گويد: در مرحله نخست 
آتش سوزي و انتشار دود در مجموع مراجعه كنندگان 
شهرس��تان هويزه هر ش��ب حدود 1۴ ت��ا 1۵ نفر 
بودند. اكنون با آتش س��وزي مجدد در نقطه ديگري 
از تاالب و تغيير جهت دود طي س��ه ش��ب گذشته 
مراجعه كننده يي با عارضه تنفس��ي در ش��هر رفيع 
نداش��ته ايم اما در اين بازه زماني تع��دادي از مردم 
هويزه ب��ه مراكز درماني مراجع��ه كرده اند. مري پور 
در مورد خدمات رس��اني به بيماران در مراكز درماني 
گفت: فضاي فيزيكي مراكز درماني كم اس��ت اما با 
توجه به اينكه مراجعين با عارضه تنفسي بيشتر در 
ش��ب ها مراجعه مي كنند، ازدحامي وجود ندارد. در 
مرك��ز درماني هويزه 1۴ تخت وجود دارد و با وجود 
اتوبوس آمبوالنس تقريبا مي توانيم حدود 30 بيمار را 

به صورت همزمان پوشش دهيم. 
آن س��وي مرز، نيزارهاي هورالعظيم مي سوزند و 
اين سوي مرز ستاد مديريت بحران خوزستان هشدار 
مي دهد كه وزارت خارجه بايد عراق را براي خاموش 

كردن آتش هور پاي كار بياورد. 
معاون دفت��ر نمايندگي وزارت ام��ور خارجه در 
خوزستان با بيان اينكه امكان شكايت ايران از عراق 
در ص��ورت عمدي ب��ودن آتش س��وزي هورالعظيم 
وجود دارد، مي گويد كه در صورتي كه آتش س��وزي 
هورالعظيم عمدي باش��د و مس��تنداتي در دس��ت 
داشته باش��يم و به وزارت خارجه ارائه كنيم، وزارت 
خارجه مي تواند در اين خصوص عليه كش��ور عراق 
شكايت كند. از طرف ديگر مديركل مديريت بحران 
خوزستان از پيگيري برگزاري نشست با كشور عراق 
در خصوص تعيين تكليف وضعيت تاالب هورالعظيم 
خب��ر مي دهد و مي گويد: بايد هر دو كش��ور ايران و 
عراق نس��بت به رهاس��ازي آب در هورالعظيم اقدام 
كنند. با همه اين حرف ها، هور هنوز در آتش است و 

خوزستان در دود. 

ريحانه جاويدي|
تا هفت سالگي، در خانه و محله به زبان مادري 
ح��رف مي زنند؛  ك��ردي، تركي، ل��ري، بلوچي و... 
اما ناگهان زماني كه به س��ن مدرس��ه مي رس��ند، 
 كتاب هايي در دستانشان است كه با زبانش آشنايي 
چنداني ندارند.  اگرچه فارس��ي زبان رسمي كشور 
اس��ت اما براي كودكان برخ��ي مناطق ايران كه تا 
زمان ش��روع مدرسه چيز زيادي از آن به گوششان 
نخورده، تبديل به عاملي مي شود كه شيريني درس 
خواندن را به كامشان تلخ مي كند و كيفيت آموزش 
را كاه��ش مي دهد. ح��ال آنكه در بن��د 1۵قانون 
اساس��ي به آموزش زبان مادري تاكيد ش��ده و در 
اين بند آمده است: »زبان و خط رسمي و مشترك 
مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون 
رس��مي و كتب درس��ي باي��د با اين زب��ان و خط 
باش��د ولي اس��تفاده از زبان هاي محلي و قومي در 
مطبوعات و رس��انه هاي گروهي و تدريس ادبيات 
آنها در مدارس در كنار زبان فارس��ي آزاد است. « 
اما به داليل نامعلومي مس��ووالن وزارت آموزش و 
پرورش در تمام اين سال ها اين قانون را اجرا نكرده، 
آن را به تعويق انداخته اند و تنها اقدامي كه در اين 
راس��تا داش��تند، تاكيد گاه و بيگاه بر لزوم آموزش 

زبان مادري است. 

 جلوگيري از انقراض زبان هاي بومي
با گسترش آموزش

موض��وع »احي��اي زبان هاي محلي« و از س��ر 
گرفت��ن آموزش آن در م��دارس اگرچه همواره از 
دغدغه هاي فعاالن فرهنگي استان هاي مختلف از 
جمله مناطق كردنش��ين و آذري زبان بوده است 
اما نخس��تين بار حسن روحاني، رييس جمهور، در 
س��فرهاي تبليغاتي خود در سال 139۲ به نقاط 
مختلف كش��ور اين موضوع را رسما مطرح كرد و 
بعد از آن، علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش 
هم از اجرايي ش��دن اين طرح كه ب��ه گفته او با 
ماده 1۵ قانون اساس��ي ممانع��ت اجرايي ندارد، 
خب��ر داده ب��ود. بع��د از آن در س��ال 1393، نيز 
حجت االسالم والمسلمين يونس��ي، دستيار ويژه 
رييس جمهور در ام��ور اقوام و اقليت هاي ديني و 
مذهبي، بر اين امر تاكيد كرده، آن را عاملي مهم 
در حفظ و بقاي زبان فارس��ي دانست و درباره آن 
گفت: »ما مصر هستيم كه آموزش زبان  و ادبيات 
محلي در مدارس و دانشگاه ها وجود داشته باشد. 
اين، هم براي زبان هاي محلي الزم است هم براي 
زبان فارس��ي. ما اي��ن دو را ضد ه��م نمي دانيم. 
« با اي��ن وجود اگرچه از س��ال 93 تاكنون لزوم 

آم��وزش زبان هاي مادري در كنار زبان فارس��ي، 
مس��كوت مانده بود، روز گذشته محمد بطحايي، 
وزير آموزش و پرورش، در ديدار فراكس��يون اهل 
س��نت مجلس ش��وراي اس��المي، بار ديگر بر آن 
تاكيد كرد. بطحايي درب��اره اين موضوع گفت: » 
بر اس��اس قانون اساس��ي در مناطق دو زبانه بايد 
آموزش ها به زبان رس��مي ص��ورت گيرد اما نبايد 
از اهمي��ت زب��ان قومي در فرآين��د آموزش غافل 
ش��ويم، بنابراين تقويت زبان ه��اي بومي و محلي 
را در كنار زبان رس��مي كش��ور خواهيم داشت.« 
ب��ا اين وج��ود هنوز ه��م موضوع آم��وزش زبان 
مادري در كنار زبان فارس��ي در مدارس، موافقان 
و مخالفان خود را داش��ته و شايد نبود اتفاق نظر 
در اين موضوع عاملي باش��د ك��ه اجراي قانون را 
تاكنون به تعويق انداخته است. حسن ذوالفقاري، 
مدير گروه آموزش زبان فارسي فرهنگستان زبان 
و ادب فارس��ي از جمله افرادي اس��ت كه اعتقاد 
دارد، آموزش گويش هاي محلي در مدارس، زيره 
به كرمان بردن اس��ت. او پي��ش از اين درباره اين 
موضوع به تس��نيم گفته بود: » تاكيد مدارس در 
مناط��ق دو زبانه نيز بايد بر آموزش زبان فارس��ي 
باشد، نه زبان مادري؛ چرا كه دانش آموز وقتي به 

مدرس��ه وارد مي شود با زبان مادري خود آشنايي 
دارد. وقت��ي فرد مي تواند با اين گويش ها صحبت 
كند و مشكلي در اين زمينه ندارد، چرا بايد دوباره 
در مدارس روي اين موضوع تمركز كرد؟ چرا بايد 
وقتي فردي چي��زي را مي داند، دوباره آن را به او 

آموزش داد؟« 
با اين حال كارشناس��ان آم��وزش نظر ديگري 
درباره اين موضوع دارند. مهدي بهلولي، كارشناس 
مس��ائل آموزشي، معتقد است در سندهاي جهاني 
مانند يونسكو درباره آموزش زبان، تاكيد بر »آموزش 
زبان مادري« اس��ت، چراكه بس��ياري از زبان هاي 
محلي و بومي در سراس��ر جه��ان در حال انقراض 

است و با اين روش مي توان از آن جلوگيري كرد. 
او افزود: »آموزش به زبان مادري« با »آموزش 
زبان مادري« فرق دارد، يونس��كو تاكيد دارد كه 
در س��ال هاي نخس��ت آموزش ها به اين ش��كل 
ص��ورت گيرد چرا كه كودكان��ي كه زبان مادري 
و نخس��ت آنها زبان يا زبان هاي رس��مي كش��ور 
نيست، در آموزش، به ويژه در سال هاي ابتدايي با 
دشواري هايي روبرو مي شوند، اما همين يونسكو 
ادام��ه »آموزش به زبان م��ادري« را در پايه هاي 

تحصيلي باالتر قبول ندارد.«

نكته ديگري كه موافق��ان آموزش زبان مادري 
ب��ه آن تاكيد مي كنن��د، بحث اف��ت تحصيلي در 
بين دانش آموزاني اس��ت كه زبان اولش��ان فارسي 
نيس��ت و تحصيل را براي آنها دشوار مي كند، آنها 
معتقدند كه آموزش به زبان مادري ادامه تحصيل 
را ب��راي ك��ودكان راحت تر مي كند ب��ا اين وجود 
بهلولي اين نظري��ه را رد كرده و گفت: اينكه نبود 
آموزش به زبان مادري، يكي از ريشه هاي مهم افت 
آموزش��ي اس��ت، به نظر، آسيب شناسي نادرست و 
غيرواقع بينانه يي است. افت آموزشي و پايين بودن 
كيفي��ت آموزش��ي در ايران، ريش��ه هاي گوناگون 
ديگري همچ��ون پايين بودن حق��وق فرهنگيان، 
نظري بودن بيش از اندازه درس ها و خس��ته  كننده 
بودن آنها و در كل محيط مدرس��ه، فقر اقتصادي 
و فرهنگ��ي خانواده ها و بس��ياري از عامل هاي ريز 
و درش��ت ديگري دارد و كمتر كارشناس آموزشي 
جهان��ي، نبود آم��وزش به زبان م��ادري را يكي از 
علت هاي مهم افت آموزش��ي دانسته و مي داند. از 
اين رو، كش��يدن پاي افت آموزش��ي در وسط اين 
داس��تان و بيش از اندازه بزرگ كردن آن، مي تواند 
ما را از برخورد با س��ازه هاي اصل��ي و مهم تر افت 

آموزشي، دور سازد.«

  به دنب�ال آموزش رس�مي زبان ه�اي بومي 
نيستيم

اگرچ��ه فعاالن آموزش��ي و فرهنگ��ي بر اين 
نكته تاكيد دارند كه تاكن��ون هيچ اقدام عملي 
در راس��تاي اجراي بند 1۵قانون اساس��ي كه به 
آموزش زبان مادري تاكيد مي كند، انجام نش��ده 
است، رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش اي��ن موض��وع را رد 
مي كن��د، البته نظر او درب��اره آموزش زبان هاي 
م��ادري در كنار زبان فارس��ي، تاح��دي با نظر 
مقامات رسمي كشور مانند رييس جمهور و وزير 
آم��وزش و پرورش تفاوت دارد. در حالي كه آنها 
بر لزوم توجه رسمي به زبان مادري تاكيد دارند، 
حكيم زاده معتقد اس��ت، آم��وزش و پرورش به 
دنبال آموزش رس��مي زبان هاي بومي نيست. او 
بيان كرد: »اين نكته را اصال قبول ندارم چرا كه 
هم اكنون در نظام آموزشي ما، زبان هاي مادري 
به ش��كل غيررس��مي در مدارس آم��وزش داده 
مي ش��ود و استان ها به شكل غيرمتمركز در اين 

زمينه توليد محتوا مي كنند.«
 مع��اون وزير آموزش و پرورش به اين نكته 
ك��ه آم��وزش غيررس��مي و غيرمتمركز قطعا 
منظور رييس جمهور و قانون اساس��ي نيس��ت 
و آم��وزش و پرورش باي��د در اين زمينه توليد 
محتواي رس��مي آموزشي داشته باشد اينگونه 
پاس��خ داد: »در قانون هيچگاه عنوان نشده كه 
آموزش زبان مادري بايد رسمي باشد بنابراين 
هرجا اس��تان ها خالقي��ت و ابت��كاري در اين 
زمينه داش��ته باش��ند، ما نه تنها با آن مشكل 
نداريم بلكه از آن اس��تقبال هم مي كنيم. مثال 
چند وقت پيش من در بازديدي كه از مدارس 
استان سمنان داش��تم، دانش آموزان با گويش 
محلي س��رودي را خواندند ك��ه خب اين يك 
نمونه از خالقيت در آموزش زبان مادري است؛ 
حتم��ا كه نباي��د كتاب ادبي��ات در اين زمينه 

تاليف شود.« 
او اف��زود: » ب��ه اس��تان ها اب��الغ كردي��م كه 
براس��اس اقتضائ��ات و ش��رايط منطقه ي��ي خود 
مي تواني��د آم��وزش زبان ه��اي م��ادري را دنبال 
كني��د. برنامه ريزي غيرمتمركز در اين زمينه قطعا 
نتايج بهتري خواهد داش��ت و دانش آموزان حتي 
مي توانن��د عالوه بر زبان، گويش محلي خود را نيز 
دنبال كنند. ما به دنبال آموزش رس��مي زبان هاي 
بوم��ي نيس��تيم ول��ي در عين حال نگه��داري از 
خرده فرهنگ ه��ا كه اين زبان ها ني��ز جزئي از آن 
به حساب مي آيد، برايمان ارزشمند و مهم است.«

نايب ريي��س كميس��يون بهداش��ت ودرمان 
مجلس گفت: جاذبه هاي پرداختي به پزش��كان 

به ميزان كافي نيست. 
محم��د نعي��م اميني فرد با اش��اره به برخي 
مس��ائل مبني بر اينكه 1۵ هزار پزش��ك داراي 
ش��ماره نظام پزشكي در مش��اغل ديگر فعاليت 
مي كنند، گفت: براي تربيت پزشك دركشور ما 
هزينه س��نگيني پرداخت مي شود، البته كه اين 
هزينه تنها مس��اله مالي نبوده و حداقل 7 سال 
و حداكثر 11 تا 13 صرف آموزش پزش��كي در 

دوره ه��اي تخصصي و فوق تخصصي مي ش��ود؛ 
بنابراين بهترين زمان و بهترين نيروي انساني به 
كارگرفته مي شود؛ تا پزشكي مجرب، كارآزموده 
و متخصص تربيت شود.  نماينده مردم ايرانشهر 
در مجل��س ش��وراي اس��المي، در م��ورد علت 
اس��تفاده نكردن از برخي پزش��كان در سيستم 
س��المت، افزود: در حال حاضر براي سيستم و 
ش��بكه خدمات بهداش��تي ودرماني نه دربخش 
دولت��ي و ن��ه عمومي با وجود برخ��ي كمبودها 
ام��ا جانمايي براي اين پزش��كان انجام نش��ده 

اس��ت، يعني جايگاه پزشك درسيستم خدماتي 
بهداشتي ودرماني تعريف نشده و متناسب با آن 
امكانات س��خت افزاري مناسبي وجود ندارد؛ يا 
اينكه جاذبه هاي پرداختي به پزشكان به ميزان 
كاف��ي نبوده اس��ت، ضمن اينكه ممكن اس��ت 
برخوردهاي نامناس��ب با پزشكان سبب جدايي 
اين گروه از سيس��تم سالمت ش��ده است. او با 
بيان اينكه آموزش پزش��كي متناس��ب با چنين 
شرايطي بايد متحول شود، اظهار كرد: متاسفانه 
اي��ن تحوالت ص��ورت نگرفت��ه و به طورمعمول 

درح��ال حاضر ب��ه ازاي هر ه��زار نفر جمعيت 
تعريفي براي آموزش پزش��كي صورت مي گيرد، 
البت��ه درس��اليان اخير برخ��ي رويكردها مانند 
اختصاص س��هميه براي مناط��ق محروم و اخذ 
تعهد از اين پزش��كان ب��راي فعاليت درمناطق 
محروم بخشي از مشكالت را اصالح مي كند؛ اما 
بايد با تعريف جايگاه ها به لحاظ س��خت افزاري 
يعني ت��دارك تخت ه��اي بيمارس��تاني، مراكز 
بهداشتي و درماني درسيستم دولتي و متناسب 
ب��ا همي��ن تعاريف درسيس��تم عموم��ي مانند 
تامين اجتماعي و بخش خصوصي اين مش��كل 
را كاهش داد. نايب رييس كميس��يون بهداشت 
و درم��ان مجلس، با تاكيد ب��ر اينكه تعداد قابل 

توجهي از اين پزش��كان از كش��ورخارج شدند، 
ب��ه خانه ملت گف��ت: تعدادي از اين پزش��كان 
درجايگاه ه��اي ديگ��ر در داخل كش��ور فعاليت 
كرده و تعداد قابل توجهي به دنبال فرصت هاي 
ش��غلي بهتر از كشور خارج شدند، بنابراين بايد 
متناسب با نيازها در تربيت پزشك تعاريف ها را 
متحول كرد؛ يعني سهميه بيشتري را براي رفع 
مشكالت مناطق محروم به اين نقاط اختصاص 
داد؛ ضم��ن اينكه بايد مش��كالت ب��ه كارگيري 
پزش��كان را رفع كرد و جاذبه هاي كافي مالي را 
براي اين قشردر نظرگرفت، درحال حاضر براي 
بيش از ۵0 درصد پزشكان معيشت متناسب با 

شأن آنها وجود ندارد. 

موج مهاجرت پزشكان در پي بيكاري ۱۵ هزار پزشك
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شهرداري و شوراي شهر تهران براي اجراي پيشنهاد همايون شجريان اعالم آمادگي كردند

تزريق نشاط به شهر با موسيقي خياباني

رشد صادرات كاال و خدمات از شركت هاي بنياد مستضعفان 

گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري| 
براساس تحقيقات انجام شده، عراق نخستين، 
ايران دومين، مصر س��ومين و س��وريه چهارمين 
كشور ناشاد جهان هستند و همچنين افسردگي 
از نظر بار بيماري ها رتبه چهارم را در ايران دارد 
و براس��اس پيش بيني ه��ا اين بيماري در س��ال 

2030 در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. 
نتاي��ج تحقيق ديگري نش��ان مي دهد، ايران 
رتبه اول خش��ونت اجتماعي در جهان را به خود 
اختصاص داده و بيكاري، مش��كالت معيشتي و 
فقدان نش��اط از مهم ترين علل افزايش خشونت 
و جرايم خش��ن در جامعه است. در همين حال، 
ته��ران نيز چند م��اه پيش در ي��ك رتبه بندي 
جهاني،  جايگاه شش��مين ش��هر جه��ان از نظر 

استرس زا بودند را به خود اختصاص داد. 
در شرايط كنوني كه شرايط اقتصادي وخيم تر 
از گذش��ته شده و س��بد هزينه خانواده ها هر روز 
كوچك تر مي ش��ود، 23.4 درصد جمعيت كشور 
در مقطع س��ني 15 تا 64 س��ال دچار اختالالت 
رواني هس��تند و مش��كالت اقتصادي و اجتماعي 
نف��س مردم را بريده اس��ت. در اين ميان، دو روز 
پيش خبري در رسانه ها منتشر شد كه تا حدودي 
دلگرم كنن��ده بود، هماي��ون ش��جريان خواننده 
مردمي ك��ه پيش تر كنس��رت خ��ود را به دليل 
ش��رايط بد اقتصادي مردم لغو ك��رده بود، اين بار 
از تصمي��م خود براي برگزاري كنس��رت خياباني 
خبر داد تا در اين ش��رايط مردم براي ساعاتي هم 
كه شده مش��كالت و نگراني هاي خود را فراموش 
كنند و به رايگان از موس��يقي سنتي لذت ببرند. 
شجريان در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: 
»عزي��زان در اين ايام كه چون س��ياوش در گذر 
از آتش هس��تيم نمي دانيم چ��ه كنيم تا حالمان 
كمي به ش��ود، چنانچه مشكل مجوز نباشد سراپا 
در خدمتم تا بدون هيچ انتفاعي كنسرت خياباني 
گس��ترده يي براي ش��ما عزيزان اجرا كنم، شايد 

دلمان در كنار يكديگر آرام بگيرد.«

 اعالم آمادگي شهرداري تهران
 اين تصميم همايون ش��جريان براي مردمي 
كه به داليل مختلف احساس مي كنند مسووالن 
درگير بازي هاي سياس��ي شده و آنها را فراموش 
كرده ان��د، امي��د بخش اس��ت و قابل س��تايش. 
ش��هرداري تهران نيز واكنش مثبتي نس��بت به 
اين تصميم نش��ان داد و روز گذشته محمدعلي 
كريمي، ريي��س مركز ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداري تهران از آمادگي شهرداري تهران براي 
برگزاري كنس��رت خياباني همايون شجريان در 

پايتخت خبر داد. 
كريم��ي ب��ا بي��ان اينك��ه ش��هرداري تهران 
تجربيات موفقي در برگزاري رويدادهاي خياباني 
دارد، گف��ت: ما آمادگي داري��م در برگزاري اين 
كنس��رت خياباني كنار آقاي ش��جريان باشيم تا 
در نقاط مختلف ش��هر از شمال تا جنوب تهران 
و همچنين بوستان هاي مختلف، هماهنگي هاي 
الزم براي برگزاري كنس��رت انجام شود. به گفته 

كريمي قرار اس��ت چهارش��نبه )امروز( با حضور 
مس��ووالن فرهنگي ش��هرداري تهران، جلسه يي 
براي بررسي جوانب و همين طور تامين و تمهيد 
ضرورت هاي اجرايي كنسرت برگزار شود و نتايج 

آن به اطالع مردم و رسانه ها خواهد رسيد. 

 استقبال شوراي شهر از ايجاد نشاط
اعضاي ش��وراي شهر تهران نيز از اين تصميم 
ش��جريان اس��تقبال كردند و آن را اقدامي مفيد 
در ش��ادي مردم ش��هر تهران دانس��تند. حجت 
نظ��ري، عضو كميس��يون فرهنگ��ي و اجتماعي 
ش��ورا در اي��ن باره گف��ت: از خوانن��ده محبوب 
كش��ورمان كه در ش��رايط خاص كشور به دنبال 
راهكاري براي بهتر ش��دن روحيه مردم و ارتقاي 
نشاط اجتماعي اس��ت، قدرداني مي كنم و البته 
از ديگر هنرمندان، ورزشكاران، مسووالن و افراد 
تاثيرگ��ذار جامع��ه نيز دعوت مي كن��م كه براي 

نشاط مردم كشورشان گام بردارند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه پيگي��ر اجرايي ش��دن 
پيش��نهاد همايون شجريان هس��تم، گفت: بعيد 
مي دانم ش��وراي تامين و دس��تگاه هاي امنيتي 
و انتظام��ي نيز مخالفتي ب��ا برنامه هاي منجر به 
شادي و نشاط شهروندان داشته باشند چراكه ما 
در آخرين تجربه، تماش��اي خانوادگي فوتبال در 
ورزشگاه آزادي را داشتيم كه بدون هيچ مشكل 
امنيتي و ايمني برگزار شد و عالوه بر آن، ساالنه 
چندين راهپيمايي و جش��ن بزرگ همچون 22 
بهمن نيز در اوج امنيت برگزار مي شود. به همين 
دليل است كه معتقدم دستگاه هايي با اين توان و 
اقت��دار امنيتي، قطعا مي توانند امنيت اين برنامه 

را نيز تامين كنند. 
نظري درباره محل هاي برگزاري اين كنسرت 

نيز گف��ت: در نق��اط مختلف ته��ران محل هاي 
مناسبي براي برگزاري چنين كنسرت هايي وجود 
دارد و من شخصا معتقدم كه بايد براي برقراري 
توازن و عدالت در اس��تفاده از امكانات ش��هري، 
بهت��ر اس��ت اين كنس��رت و حتي مراس��م هاي 
مش��ابه آن در مناطق جنوب��ي و مركزي تهران 
بزرگ برگزار شود. در همين راستا پيشنهاد بنده 
محل هايي چون بوس��تان واليت كه بخش عمده 
آن در منطقه 1۹ واقع اس��ت، بوس��تان آزادگان 
در منطقه 15، پارك س��رخه حص��ار در منطقه 
13، ميدان مش��ق در منطق��ه 12 و محل هايي 
با مش��خصات مشابه اس��ت. البته بايد نظر گروه 

موسيقي نيز تامين شود.
به گفته نظري، كساني كه از چنين اقدام هايي 
انتقاد مي كنند، يا آمارهايي از مش��كالت روحي 
و روان��ي و افس��ردگي در ش��هرها به دستش��ان 
نرس��يده، يا مغرضانه به دنبال غمگين و افسرده 
نگه داش��تن مردم هستند. سخنگوي كميسيون 
فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تاكيد كرد 
كه براي برگزاري كنسرت همايون شجريان تمام 

تالش و اقدامات خود را به كار خواهد بست. 
ب��ه اعتقاد برخ��ي از روانشناس��ان در جامعه 
غم زده، انرژي افراد ص��رف برطرف كردن اندوه 
و ناراحت��ي ش��ده و ديگر فرصتي ب��راي توليد و 
توس��عه باقي نمي ماند. در مقابل در محيط شاد، 
ذهن انسان پويا، زبانش گويا و استعدادش شكوفا 
مي ش��ود، بايد توجه داش��ت كه نس��ل غم زده، 
محكوم به شكس��ت اس��ت. هر چند سال هاست 
غ��م و اندوه بخش جدايي ناپذير زندگي ايراني ها 
ش��ده اما به نظر مي رسد در كالن شهر تهران كه 
با مش��كالت عديده اجتماع��ي و اقتصادي رو به 
روس��ت و با وج��ود ارائه خدمات ان��دك  هزينه 

زندگي در آن بس��يار باالست، ميزان غم و اندوه 
شهروندان نيز بيشتر باشد. 

متاس��فانه نهادهاي مسوول هم تالش چنداني 
براي رفع اين مش��كل و شاد كردن فضاي شهري 
ندارند. برگزاري كنسرت و تئاتر هاي خياباني يكي 
از راه هايي اس��ت كه مي تواند در شاد كردن مردم 
تاثيرگذار باشد. در سال هاي اخير نيز شاهد حضور 
برخي گروه هاي موسيقي خياباني در سطح شهر 
تهران بوده ايم اما فعاليت همين گروه هاي محدود 
ني��ز گاه با برخورده��اي تند از س��وي مقام هاي 
انتظامي مواجه ش��ده اس��ت. ش��هرداري تهران 
نيز در مناس��بت هاي مختل��ف در برخي پارك ها 
برنامه هاي��ي اجرا مي كند اما اي��ن موارد مقطعي 
نمي توان��د چندان مفيد باش��د و بايد مانند آنچه 
در پارك هنرمندان انجام مي ش��ود كه هنرمندان 
اج��ازه اجراي برنامه براي م��ردم را دارند، در كل 
پارك هاي شهر تهران چنين شرايطي فراهم شود. 

 نشاط تهران در شب
البت��ه بايد ب��ه اين نكت��ه توجه داش��ت كه 
برگزاري كنس��رت و اج��راي برنامه هاي خياباني 
يك��ي از عوام��ل و عناصر موثر در ش��ب بيداري 
تهران است. موضوعي كه سال هاست در شوراي 
شهر و ش��هرداري در مورد آن بحث مي شود اما 
به دليل اينكه نهاده��اي باالتر بايد در اين مورد 
تصميم بگيرند همچنان در حد حرف باقي مانده 
اس��ت. تعطيلي ش��هر تهران با رسيدن ساعت به 
نيمه ش��ب باعث شده تا عمال شهروندان امكاني 
براي اس��تفاده از امكانات هر چند محدود شهر و 
نيز تفريح نداشته باش��ند. مردمي كه در روز دو 
شيفت كار مي كنند و خسته از كار، شب به خانه 
باز مي گردن��د، نياز دارند چند س��اعت در خانه 

اس��تراحت كرده و بعد براي گذران اوقات فراغت 
وارد خيابان هاي ش��هر ش��وند. گرماي تهران نيز 
مزيد برعلت اس��ت تا مردم تمايل بيشتري براي 
شب گردي داشته باشند اما تا امروز اين فرصت 
از آنها گرفته ش��ده است. اين در حالي است كه 
در ماه رمضان ش��اهد بوده و هستيم كه مغازه ها 
تا صبح باز هس��تند و حضور مردم در خيابان ها 
باعث نش��اط و نيز امنيت بيش��تر شهر مي شود. 
قطع��ا برگزاري و اج��راي برنامه هاي تفريحي در 
خيابان ها و پارك هاي ش��هر هم در س��اعات روز 
ممك��ن نيس��ت و بايد در س��اعات پاياني ش��ب 

صورت گيرد. 

 مرهمي بر زخم هاي مردم
دراين خصوص امان قرايي مقدم جامعه شناس 
در گفت وگو با »تعادل« با تاييد تصميم همايون 
ش��جريان عنوان كرد كه انجام اينگونه برنامه ها 
باعث ايجاد نش��اط و ش��ادي در جامعه مي شود. 
وي در اين باره گفت: موس��يقي باعث ش��ادي و 
دلخوش��ي مردم وحتي باعث دلبس��تگي جامعه 
ب��ه نظام مي ش��ود. در ش��رايطي ك��ه جامعه از 
بحران ه��اي اقتص��ادي رن��ج مي ب��رد، برگزاري 
چنين برنامه هايي مي تواند به مثابه يك مس��كن 
عم��ل كند. اين جامعه ش��ناس با تاكيد بر اينكه 
موس��يقي در ذات خود آرامبخش و شادي آفرين 
است، به گروه هاي موسيقي خياباني اشاره كرد و 
گفت: حضور جوانان در خيابان ها و ساز زدن آنها 
چهره ش��هر را زيباتر مي كن��د و بايد با برگزاري 
جشنواره هاي موس��يقي خياباني مانند آنچه در 
شهرهاي پيشرفته انجام مي ش��ود، جوانان را به 

ادامه كار تشويق كرد. 
قرايي مقدم در پاسخ به اينكه كاركرد المان هاي 
ش��هري در ايج��اد ش��ادي براي مردم چيس��ت؟ 
گفت: ديوارنويسي ها، رنگ آميزي مبلمان شهري، 
ايجاد فضاهاي س��بز، تمي��زي و زيبايي خيابان ها، 
آرايش و پيرايش شهر، زيبايي و نوع ساختمان ها، 
 لباس هاي��ي ك��ه اصناف مختلف ب��ر تن مي كنند 
همه و همه بر ش��ادي شهر تاثيرگذارند. اكنون در 
شهر مكزيكوس��يتي، براي رانندگاني كه 58 ثانيه 
پش��ت چراغ قرمز مي ايس��تند، عده يي برنامه هاي 
سرگرم كننده اجرا مي كنند. نظير اين برنامه ها بايد 
در كشور ما نيز اجرا شود. متاسفانه برخي گروه هاي 
سياس��ي تمايلي به شاد ش��دن جامعه ندارند و در 

برابر آن واكنش مي دهند. 
ب��ه گزارش تع��ادل، به دنبال اع��الم آمادگي 
هماي��ون ش��جريان ب��راي برگ��زاري كنس��رت 
موسيقي رايگان براي اميدافزايي و نشاط بخشي 
به قشرهاي مختلف جامعه، دفتر موسيقي تهران 
ني��ز همگام با اي��ن حركت مثبت، ب��راي صدور 
مجوز اين نوع كنس��رت ها اع��الم آمادگي كرد. 
اميدواريم تا نهادهاي مس��وول ب��ا اعطاي مجوز 
برگ��زاري كنس��رت هماي��ون ش��جريان در اين 
شرايط نابسامان اقتصادي براي ساعاتي به مردم 
اجازه دهند غم و غصه هاي خود را با گوش دادن 

به نواي موسيقي به دست فراموشي بسپارند. 

رييس بنياد مستضعفان گفت: شركت هاي بنياد به 
32 كشور صادرات باالي يك ميليون يورو دارند و به 
صورت منظم در حال توس��عه شركت هاي خود بابت 

رشد  صادرات به كشورهاي جديد هستيم. 
به گزارش فارس، محمد س��عيدي كيا در حاشيه 
مراس��م ديدار با  س��فراي جمهوري اسالمي ايران ، در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: چندي پيش مقام معظم 
رهبري در مالقات با مديران نمايندگي هاي جمهوري 
اس��المي ايران در خارج از كشور توصيه كردند براي 
توسعه فعاليت هاي اقتصادي ايران در خارج از كشور، 
آنها بايد شناخت بيش��تري از اقدامات انجام شده در 
داخل داشته باشند، در همين راستا جلسه يي برگزار  
و در اين باره با س��فراي جمهوري اس��المي ايران در 

كشورهاي مختلف، ديدار و گفت وگو شد. 
سعيدي كيا اضافه كرد: بنياد مستضعفان و دامنه 
فعاليت ه��اي اي��ن ارگان، در خارج از كش��ور كمتر 
شناخته ش��ده است؛ در همين راس��تا اين جلسه را 
برگ��زار كرديم تا از مجموع��ه توانمندي ها و امكانات 
موجود در ساير كش��ورها در حوزه سرمايه گذاري در 

خارج كشور  از اطالعات سفرا استفاده كنيم. 
وي اظهار داش��ت: در س��ه سال گذش��ته برنامه 
صادرات توس��ط بنياد به صورت جدي دنبال شد، در 

سال ۹5 نسبت به ۹4، ميزان 45 درصد رشد صادرات 
داش��تيم و در سال ۹6 نسبت به سال ۹5، ميزان 48 
درصد رشد داشتيم كه اميدواريم اين رشد ادامه يابد. 
رييس بني��اد مس��تضعفان درب��اره ظرفيت هاي 
صادراتي بنياد مستضعفان اظهار كرد: در زمينه هايي 
دام��داري  و  س��يمان  ف��والد،  كش��اورزي،  نظي��ر 
توانمندي هاي بااليي داريم،   13 درصد سيمان توليدي 
در كش��ور توسط بنياد توليد مي شود، ضمن آنكه در 
آينده نزديك زنجيره كام��ل توليد فوالد را به تدريج 

تكميل مي كنيم. 
وي اضافه كرد: در زمينه گردشگري بنياد امكانات 
فراوان��ي دارد همچني��ن در زمين��ه صناي��ع غذايي، 
عمليات توسعه در حال انجام است و اميدواريم بتوانيم 
با ساير كشورها سرمايه گذاري مشترك داشته باشيم 

تا صادرات ما ادامه دار و مستمر باشد. 
س��عيدي كيا اظهار داش��ت: در زمينه هايي نظير 
ني��روگاه، حفاري، روغ��ن و روانكارها توانمندي بنياد 
بس��يار باال است و اين پروژه هاي توليدي را در برخي 

كشورها آغاز كرده ايم. 
رييس بنياد مس��تضعفان افزود: در كشور عمان، 
پروژه تولي��د روانكارها را آغاز كرده اي��م و كارخانه با 
مشاركت خودشان ثبت مي كنيم، همچنين در زمينه 

فوالد در حال مذاكره با عماني ها هس��تيم و در زمينه 
س��يمان و حوزه چوب هم همكاري هاي مشتركي با 
عم��ان داريم. وي با بيان اينكه با كش��ورهاي عراق و 
قطر مذاكره هايي براي همكاري هاي مشترك داريم، 
اضافه كرد: بنياد حدود 50 ش��ركت صادركننده دارد  
و صادرات ما در حال حاضر حدود 750 ميليون دالر 
اس��ت كه با ارزآوري از طريق گردش��گري به بيش از 
۹00 ميليون دالر در س��ال رس��يده است و در حال 
نزديك شدن به رقم يك ميليارد دالر درآمد صادراتي 

هستيم. 

 موافقت ايران و بالروس براي تهاتر كاال
در نشس��ت س��فراي جمهوري اس��المي ايران با 
مديران بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، سفير ايران 
در بالروس از توافق مقامات اين كش��ور با جمهوري 
اسالمي ايران براي تهاتر نفت با ماشين آالت سنگين 

صنعتي خبر داد. 
مصطفي اويس��ي، س��فير ايران در بالروس نيز با 
بيان اينكه اين كش��ور توليد كننده قوي ماشين آالت 
صنعتي است، گفت: مي توانيم نفت را با ماشين آالت 
سنگين توليد بالروس تهاتر كنيم كه توانسته ايم نظر 

موافق بالروس ها را در اين زمينه جلب كنيم. 

وي تصريح كرد: بالروس از ايران خش��كبار، پسته 
و خرما مي خرد اما طرف ايراني اهتمامي مناسبي در 
اين زمينه نداشته است كه بنياد مي تواند به اين حوزه 
ورود كند. به گزارش مهر، محمود حيدري، سفير ايران 
در بوسني و هرزگوين نيز با بيان اينكه متاسفانه پس 
از جنگ بوس��ني نتوانسته ايم حضور اقتصادي داشته 
باشيم، گفت: حتي حضور سياسي و فرهنگي مان نيز 
در بوسني از بين رفته است و در مقابل رقباي ما مانند 
عربستان، مالزي و چند كشور اروپايي حضور قوي در 
بوسني و هرزگوين دارند. اين كشور در زمينه صنايع 
چوب و توليد قطعات خودرو جاي سرمايه گذاري دارد 
و با توجه به اينكه تعرفه گمركي بوسني با اروپا صفر 
است مي توانيم از اين كشور به ساير كشورهاي اروپايي 
صادرات داشته باشيم. ابوالفضل خزاعي ترشيزي، سفير 
ايران در ش��يلي نيز اين كشور را سومين توليد كننده 
مس دنيا دانس��ت و گفت: 38 درصد درآمد شيلي از 
صادرات مس اس��ت و يك شركت ايراني قرار است به 
زودي در زمينه اس��تحصال مس از معادن اين كشور 

صادرات خود را آغاز كند. 
حجت االس��الم نوري شاهرودي، س��فير ايران در 
عمان هم با اش��اره به فعاليت بنياد مس��تضعفان در 
زمينه احداث كارخانه هاي فوالد و س��يمان و اجراي 

پروژه هاي ساختماني در عمان گفت: پيش نويس چند 
قرارداد جديد نيز از س��وي مقامات عمان به سفارت 
ايران تحويل داده شد تا به مسووالن بنياد داده شود. 
وي به ديدار مديران بنياد مستضعفان با وزير حمل 
و نقل عمان اشاره كرد و افزود: عماني ها اخيرا مناقصه 
پروژه ي��ك ميلي��ارد دالري س��اخت آزاد راه را آغاز 
كرده اند و با توجه به سابقه خوب بنياد مستضعفان در 
احداث 80 كيلومتر تونل در آزادراه تهران – ش��مال، 
عالقه مند به سرمايه گذاري بنياد مستضعفان در اين 

پروژه عظيم آزادراهي عمان هستند. 
در اين نشس��ت نيز ولي اهلل محم��دي نصرآبادي، 
س��فير ايران در اندونزي با اش��اره ب��ه وجود 17 هزار 
جزي��ره و 260 ميليون نفر جمعي��ت به همراه روابط 
خوب سياس��ي ايران و اندونزي افزود: اين كشور بازار 
خوبي ب��راي كاالها و خدمات فني مهندس��ي ايران 
اس��ت كه بنياد مس��تضعفان مي تواند در اين زمينه 

سرمايه گذاري كند. 
رضا عامري، سفير نمايندگي ايران در الجزاير نيز 
به قرارداد بنياد مستضعفان مبني بر راه اندازي كشت 
فراس��رزميني و ساخت كارخانه س��يمان در الجزاير 
گفت: براي صادرات كاالهاي ايراني به ش��مال آفريقا 

الزم است خط كشتيراني قوي مد نظر قرار گيرد. 

 700 اتوبوس پايتخت 
در انتظار نصب فيلتر

مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران از 
ل��زوم نصب فيلتر دوده روي اتوبوس هاي ديزلي ش��هر 

خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محسن پورسيد آقايي در خصوص 
سرانجام نصب فيلتر دوده، اظهار كرد: نصب فيلتر دوده 
جزو ابالغيات ش��وراي شهر اسالمي تهران و همچنين 
در مصوبه دولت مورد تاكيد قرار گرفته است و نه تنها 
اتوبوسراني، بلكه تمامي كاميون هايي كه در سطح شهر 

تردد مي كنند، بايد فيلتر دوده را نصب كرده باشند. 
وي با اش��اره به اينكه در سال هاي گذشته تنها 50 
فيلتر دوده روي اتوبوس ها ش��ركت واحد نصب ش��د، 
گفت : با اين حال برنامه ابالغي به اتوبوسراني اين است 
كه نيمي از اتوبوس هاي »بي آر تي« يعني حدود 700 
دستگاه را مجهز به فيلتر دوده كنند كه در حال  حاضر 
اتوبوسراني در مرحله مذاكره با شركت هاي سازنده و در 

حال  انجام مذاكرات قيمتي است. 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران، با 
بيان اينكه البته فيلتر دوده نيز محصولي وارداتي است و 
نوسانات بازار ارز بر خريد اين فيلتر تاثيرگذار است، ابراز 
اميدواري كرد: تا پايان سال بتوان 700 دستگاه اتوبوس 

بي آرتي را مجهز به فيلتر دوده كنيم. 
پورسيدآقايي در پاس��خ به اين سوال كه هزينه هر 
فيلتر دوده به چه ميزان اس��ت؟ خاطرنش��ان كرد: در 
ش��رايط ارزي يك ماه قبل، هر فيلت��ر دوده حدود 60 
ميليون تومان قيمت داشت، اما اگر ما بتوانيم فيلترها 
را ب��ا ارز دولتي خريداري كنيم، قطعا قيمت آن كمتر 
خواهد شد، ولي اگر قرار باشد بر اساس قيمت ارز بازار 
ثانويه خريداري شود، نمي توانيم قيمت  دقيقي را اعالم 

كنيم. 

اليحه واكنش اضطراري در 
برابر زلزله در راه شوراي شهر

س��اختار مديريت بحران ش��هر تهران با تصويب 
اليحه ي��ي جديد در ش��وراي اس��المي ش��هر تهران 
تقوي��ت و روند اجراي طرح هاي كاهش خطر پذيري، 
آمادگ��ي و مقابله پايتخت در برابر س��وانح و حوادث 

تسريع خواهد شد. 
به گ��زارش مه��ر، در ح��ال حاضر مت��ن اليحه 
پيش��نهادي براس��اس مصوبه ارديبهشت ماه شوراي 
اسالمي ش��هر تهران از سوي س��ازمان پيشگيري و 
مديريت بحران ش��هر تهران ارائه ش��ده است كه به 
زودي پس از طي مراحل قانوني از س��وي شهرداري 
تهران براي تصويب در دستور كار شوراي شهر تهران 
قرار مي گيرد، به اين ترتيب پس از گذش��ت بيش از 
يك دهه از تاس��يس سازمان پيش��گيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران و پيش بيني س��اختار ش��وراي 
هماهنگ��ي مديري��ت بح��ران تهران، قان��ون جديد 
باالدس��تي در اين حوزه تصويب و زمينه تغييرات و 
تحوالت جديد در حوزه ايمني و تاب آوري پايتخت 
در برابر س��وانح طبيعي و حوادث انس��ان ساز فراهم 
مي ش��ود. احمد صادقي در نشست نهايي سازي اين 
اليحه كه پيش نويس آن با عنوان »واكنش اضطراري 
در مقابل زلزله ش��هر تهران« تهيه شده است، گفت: 
به دنبال مصوبه ارديبهش��ت ماه سال جاري شوراي 
شهر تهران مبني بر تهيه اليحه يي براي تقويت توان 
مديريت ش��هري در برابر زلزل��ه احتمالي، بالفاصله 
كميته يي ويژه در س��ازمان با عضويت كارشناسان و 
متخصصان داخل و خارج از س��ازمان تشكيل شد و 
طي ده ها جلس��ه در س��طوح كارشناسي و مديريتي 
موضوع مورد تقاضا شوراي شهر مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و پيش نويس اليحه تهيه ش��ده ماحصل 
س��اعت ها بحث و بررس��ي كارشناسان و متخصصان 
در اين حوزه اس��ت كه انتظ��ار مي رود با تصويب آن 
در ش��وراي اسالمي ش��هر تهران، بس��تر الزم براي 
تقويت ساختار مديريت بحران پايتخت و هم افزايي 
و تعامل بيش��تر مديريت ش��هري در راستاي تحقق 
اهداف كالن ترس��يم ش��ده در تاب آوري ش��هر در 
برابر حوادث و س��وانح به وي��ژه زمين لرزه به عنوان 

مهم ترين مخاطره تهران فراهم شود. 
وي گفت: سير حوادث و سوانح در نظام بين الملل 
و كشورهاي توسعه يافته همواره از رابطه معني داري 
با تصوي��ب قوانين و الزامات قانون��ي برخوردار بوده 
اس��ت و تجربه حاصل از هر حادثه و س��انحه منجر 
به بهبود روش ها، تقويت س��اختارها براساس قوانين 
جديد ش��ده اس��ت و از همي��ن رو انتظ��ار مي رود 
حوادث س��ال هاي اخير به وي��ژه زمين لرزه 2۹ آذر 
سال گذش��ته تهران كه هشداري ملي توصيف شده 
منج��ر ب��ه اصالح��ات الزم و تقوي��ت چارچوب ها و 
زيرساخت هاي مديريت بحران در تهران و برخوردار 

از حمايت ها و اعتبارات ملي شود. 
وي گفت: پيش نويس اين اليحه در 88 ماده تهيه 
ش��ده و بهره گي��ري از دان��ش روز مديريت بحران و 
تجربه ه��اي جهاني در اين حوزه از ديگر ويژگي هاي 
اين اليحه به ش��مار مي آيد كه به زودي در دس��تور 
كار شوراي شهر قرار مي گيرد و تحولي جديد را نويد 

مي دهد. 

ايرانشهر

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 97/12

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد تعداد 1000 عدد دريچه منهول از جنس چدن داكتيل به قطر 60×60 سانتيمتر با سطح مقطع دايره 
به صورت لوالدار از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد ش��رايط مي توانند جهت دريافت اس��ناد مناقصه 
از تاريخ ۹7/5/10 لغايت ۹7/5/20 به سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس: IR.SETADIRAN.WWW مراجعه نمايند. ضمنا كليه مراحل 
مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيش��نهادات و بازگش��ايي پاكت ها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل پاكت هاي الف- ب و ج عالوه بر ارسال از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت، به صورت فيزيكي 

نيز به دفتر حراست و امور محرمانه شركت نيز ارسال نمايند.
مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار 400.000.000 ريال مي باشد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات ۹7/5/2۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۹7/5/30

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم

شركت آب و افضالب 
استان ايالم

آگهي فراخوان 
شركت فوالد مباركه اصفهان

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مدارك

مديريت
مرتبط

48464385مناقصه عمومي1
انجام عمليات تعميراتي تجهيزات برقي خطوط توليد و عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات برق 
و روشنايي محوطه هاي عمومي، سالن هاي توليد، ساختمان هاي صنعتي، اداري و كارگاهي در 

شركت فوالدمباركه
قراردادهاي خريد13۹7/05/14

48445570مناقصه عمومي2
قراردادهاي خريد13۹7/05/20طراحي، خريد تجهيزات، ساخت ، نصب و راه اندازي كمپرسورهاي ازت واحد اكسيژن و هيدروژن4844557۹

انجام فعاليت آج زني نوك پهن و نوك تيز بر روي غلتك كاري48466287مناقصه عمومي3
قراردادهاي خريدF5 –F613۹7/05/20 مجتمع فوالد سبا شركت فوالد مباركه.

خريد مواد مصرفي13۹7/05/21فروش ريز دانه آهك پخته زير 5 ميليمتر۹7400022مزايده4

مناقصات: جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشاني  www.msc.ir لينك مناقصات و مزايدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد 
نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. ساير فراخوان ها: جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني www.msc.ir بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرماييد.

كد آگهي: ر -۹7033

 روابط عمومي شركت فوالدمباركه اصفهان

 
نوبت اول
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

بر اساس يك گزارش پژوهشي تشريح شد

صنعت در دوران تحريم و پساتحريم
گروه صنعت|

وضعي��ت كنوني بخش صنع��ت در ايران، در 
طول يك دهه گذش��ته دس��ت كم يك بار ديگر 
هم تكرار ش��ده و از اين جهت تجربه يي آزموده 
شده است: در فاصله سال هاي 1392 تا 1394، 
اقتصاد ايران از تحريم هاي فراگير به گشايش��ي 
اقتصادي-ديپلماتي��ك رس��يد و از س��قوط در 
پرتگاه نج��ات پيدا كرد. اكنون ك��ه تحريم ها با 
شدتي مش��ابه قبل در حال بازگشت هستند اما 
ش��ايد تجربه گذشته، براي عبور از بحران به كار 
بيايد. موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
در گزارش��ي به وضعيت بخش صنعت در دوران 
تحري��م و پس��اتحريم پرداخته و با برش��مردن 
ويژگي ه��اي اين دو وضعي��ت، توصيه هايي براي 
گذار از ش��رايط تحريم در اين بخش به دس��ت 
داده اس��ت. در بخش نخس��ت اين گ��زارش، به 
بررس��ي آماره��اي صنعت��ي، ش��امل صنايعي با 
بيش��ترين ميزان رش��د و بيش��ترين ميزان افت 
در توليد در پيش و پس از برجام اش��اره ش��ده 
اس��ت. در بخ��ش دوم نيز دس��تاوردهاي برجام 
و البته پيش��نهادات سياس��تي ارائه شده است. 
ب��ر اين اس��اس، سياس��ت گذاران اقتص��ادي در 
كش��ور مي توانن��د تصميمات��ي اتخ��اذ كنند تا 
تهدي��د كنوني به فرصت تبديل ش��ود. از جمله 
پيش��نهادهاي سياس��ت گذارانه اين گ��زارش اما 
مي ت��وان به »بازبيني نظ��ام قيمت گذاري كاالها 
با ه��دف تامين س��هم ب��ري عادالن��ه در طول 
زنجي��ره ارزش«، »اصالح نظ��ام ارزي در جهت 
افزاي��ش انگي��زه صادرات و اس��ترداد ارز حاصل 
از صادرات«، »انعق��اد موافقت نامه هاي دوجانبه 
سرمايه گذاري« و »سياست جايگزيني تدريجي 
واردات با سرمايه گذاري در توسعه زنجيره ارزش 

پايين دستي صنايع واسطه اي« اشاره كرد. 
***

 از ركود به رونق
آم��ار تولي��دات صنعتي در فاصله س��ال هاي 
1392ت��ا 1394 نش��ان دهنده آن اس��ت ك��ه 
تولي��د در بخش هاي صنعت��ي مختلفي از جمله 
تراكتور س��ازي، كارتن س��ازي، توليد سموم دفع 
آف��ات نبات��ي، دي ام ت��ي، ش��مش آلومينيوم، 
كنسانتره زغال سنگ و س��يمان، طي اين دوره 
زمان��ي به طور متناوب كاهش��ي بوده اس��ت. به 
عنوان نمونه ه��اي ديگر، ط��ي دوره يازده ماهه 
1394 نس��بت به مدت مشابه سال پيش از آن، 
صناي��ع توليد الياف پلي اس��تر، با ح��دود 38.6 
درصد رش��د، صنايع توليد اتوبوس و ميني بوس 
با حدود 37.5 درصد رش��د و ظروف شيشه يي با 
حدود 20.6 درصد رش��د، در همين دوره زماني، 
توليد كمباين با افت 59.7 درصدي، توليد وانت 
ب��ا افت 53.5 درصدي و توليد كاميون كش��نده 
با افت 51.5 درصدي بيش��ترين كاهش توليد را 

داشته اند. 
از نظ��ر تعداد كارگاه ه��اي صنعتي با 10 نفر 
كارك��ن و بيش��تر، تولي��د محص��والت از توتون 
و تنباكو با رش��د 66 درصدي، بازيافت با رش��د 

9درص��دي و توليد زغال كك و پااليش��گاه هاي 
نفت با رش��د 8.6 درصدي، بيشترين ميزان رشد 
را ش��اهد بوده اند. توليد ماشين آالت و تجهيزات 
طبقه بندي نش��ده در جاي ديگر با كاهش 28.8 
درصدي، توليد ماش��ين آالت اداري، حسابگر و 
محاس��باتي با كاهش 18 درصدي و توليد راديو 
و تلويزي��ون و دس��تگاه ها و وس��ايل ارتباطي با 
كاهش 14.9 درصدي، ش��اهد بيشترين كاهش 
طي اين م��دت بوده اند. از ديگر س��و، در بخش 
اش��تغال در كارگاه هاي صنعتي با 10 نفر كاركن 
و بيش��تر، در س��ه زيرگروه تولي��د زغال كك و 
پااليشگاه هاي نفت با رشد 31.6 درصدي، توليد 
چوب و محصوالت چوبي با رش��د 30 درصدي و 
توليد مواد و محصوالت ش��يميايي با رش��د 14 
درصدي بيشترين رشد را داشته اند. سه زيرگروه 
تولي��د ابزار پزش��كي، ابزار اپتيك��ي، ابزار دقيق، 
ساعت مچي و انواع ديگر ساعت، با كاهش 89.5 
درص��دي و توليد كاغذ و محص��والت كاغذي با 
كاه��ش 23 درصدي، توليد ماش��ين آالت مولد، 
انتقال ب��رق، دس��تگاه هاي برقي  دس��تگاه هاي 
و طبقه بن��دي نش��ده در جاي ديگ��ر با كاهش 
10درصدي بيشترين كاهش را تجربه كرده اند. 

به طور كلي، سه زير گروه انتشار، چاپ و تكثير 
رس��انه هاي ضبط ش��ده، با افزاي��ش 4 درصدي 
و تولي��د محصوالت الس��تيكي و پالس��تيكي با 
افزاي��ش 6 درص��دي، توليد ابزار پزش��كي، ابزار 
اپتيكي، ابزار دقيق، س��اعت مچ��ي و انواع ديگر 
س��اعت با افزاي��ش 9 درص��دي، كمترين ميزان 
رشد را داشته اند. توليد زغال كك، پااليشگاه هاي 
نفت و سوخت هسته يي، از نظر تعداد كارگاه ها، 
اش��تغال و ايجاد ارزش افزوده، بيشترين رشد را 

در بين زيرگروه هاي بخش صنعت داشته اند. 
جهت بررس��ي رس��وب كااله��ا در انبارها، از 

شاخص ارزش موجودي انبار كارگاه هاي صنعتي 
با 10 نفر كاركن و بيش��تر اس��تفاده شده است. 
اين ش��اخص در مورد كاالهاي مهم و اثرگذاري 
مانند فوالد و س��يمان مورد بررس��ي قرار گرفته 
است. بر اين اساس، مقدار موجودي انبار سيمان 
طي س��ه سال مورد بررسي رش��د مثبت داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ رش��د آن در 
سال 1392، نسبت به سال قبل از آن نصف شده 
بود. از ديگر س��و، موجودي انبار فوالد كشور در 
س��ال 1390 با كاهش 92 درصدي مواجه بوده 
است. اين در حالي است كه اين شاخص در سال 
1392، نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش 

55 درصدي را شاهد بود. 

 برجام، دستاوردي كه به دست نيامد
پس��ابرجام  دوره  در  صنع��ت،  بخ��ش  در 
گش��ايش هاي بس��ياري صورت گرفته است. به 
دنبال آزادس��ازي بخش��ي از دارايي ه��اي بلوكه 
شده ايران در بانك هاي خارجي، توان مالي بانك 
مركزي ايران و در واقع كليت دولت، افزايش پيدا 
ك��رد. از ديگر نتايج اين رخداد هم البته مي توان 
به افزايش ذخاير بانك مركزي به عنوان پشتوانه 
يكسان سازي نرخ ارز و ثبات اقتصاد كالن اشاره 
ك��رد. به اين ترتيب، اين امكان به وجود آمد كه 
تسهيالت بيشتري با بهره پايين تر به بخش هاي 

توليدي تخصيص داده شود. 
در بعدي ديگر، گش��ايش ديپلماتيك موجب 
افزايش امكان استقراض از نهادهاي پولي و مالي 
بين الملل��ي نظي��ر بانك جهاني و بانك توس��عه 
اسالمي براي توس��عه زيرساخت هاي كشور شد. 
از موارد ديگر نيز مي ت��وان به امكان بهره مندي 
از فرصت هاي اقتص��اد بين المللي، كاهش هزينه 
مبادله صادرات به كشورها، امكان انتقال فناوري 

از كش��ورهاي صاحب ن��ام فن��اوري، حضور در 
بازارهاي ه��دف جديد و امكان تن��وع بازارهاي 
صادراتي، كاهش هزين��ه انتقال وجوه بين نظام 
بانكي در داخل و خارج از كش��ور و البته كاهش 

ريسك تجاري كشور اشاره كرد. 
از نظ��ر تامين مال��ي نيز برج��ام فرصت هاي 
تازه يي در اختيار اقتصاد ايران گذاشت. به عنوان 
نمونه، ش��رايط جديد امكان تامين مالي پروژه ها 
از طريق فاينان��س را فراهم آورد و افزون بر آن، 
ام��كان جذب س��رمايه گذاري خارج��ي در بازار 
بورس را نيز به وجود آورد. از ديگر دستاوردهاي 
برجام در بخش تامين مالي هم مي توان به امكان 
تامين ارز مورد نياز طرح هاي صنعتي نيمه تمام 
از كان��ال س��رمايه گذاري خارج��ي اش��اره كرد. 
برج��ام ام��ا در زمينه ش��فافيت و كاهش قاچاق 
نيز دستاوردهاي جالب توجهي داشت. به عنوان 
نمونه، حصول توافق در زمينه هس��ته يي موجب 
كاهش انتظارات بدبينانه فعاالن اقتصادي نسبت 
به آين��ده، افزاي��ش ام��كان پيش پيني ناپذيري 
برنامه هاي درآمدي و هزينه يي بنگاه ها و كاهش 
انگيزه ه��اي قاچاق به واس��طه توس��عه مجاري 

تجارت رسمي شد. 
مزيت هاي بخش صنعت در دوره پسابرجام را 
نيز مي توان در قالب موارد ذيل مورد اش��اره قرار 
داد: سرمايه گذاري در صنايع مرتبط با حمل و نقل 
ريلي و جاده يي، با هدف اصالح سيستم حمل و 
نقل ش��هرهاي بزرگ و كاه��ش مصرف انرژي با 
مشاركت سرمايه گذاران خارجي؛ سرمايه گذاري 
در صناي��ع و خدمات��ي كه ب��ه افزايش بهره وري 
مص��رف انرژي كم��ك مي كنند؛ توس��عه صنايع 
مهندس��ي در قال��ب س��رمايه گذاري مش��ترك 
خارج��ي جهت بهره من��دي از مزي��ت نيروهاي 
تحصيل كرده و آموزش پذي��ر؛ صادرات خدمات 

فني-مهندس��ي و ترانزيت و س��رمايه گذاري در 
صنايع پايين دس��ت پتروش��يمي كه منابع اوليه 

آن قابل دسترس است. 

 درسي براي امروز
در شرايط كنوني كه برجام به شكل يك طرفه 
از س��وي اياالت متح��ده امريكا زير پا گذاش��ته 
شده، ش��ايد توجه به برخي سياست گذاري هاي 
اقتصادي در راستاي حمايت از صنعت در ابتداي 
دوران پس��ابرجام، بتواند ت��ا حدي به عنوان يك 
نقش��ه راه ب��راي تصميم س��ازي هاي آتي عمل 
كند. بر اين اس��اس، گزارش موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني پيش��نهاداتي در خصوص 
حماي��ت از توليد و رفع مش��كالت در اين زمينه 
ارائه مي دهد. بر اين اس��اس، پيش��نهاد مي شود 
بازبيني نظام قيمت گذاري كاالها با هدف تامين 
س��هم بري عادالن��ه در طول زنجي��ره ارزش، به 

سرعت در دستور كار قرار بگيرد. 
عالوه بر اين، زيرس��اخت هاي پشتيبان توليد 
با مش��اركت بخش غيردولتي بايد تجهيز شوند. 
در اين زمين��ه، قراردادهاي BOT و EPCF و 
امتيازاتي نظي��ر اس��تفاده از زيربناهاي حمل و 
نقل ريلي و انتقال حق دسترس��ي به آن تا زمان 
اس��تهالك كامل س��رمايه يا س��ود مورد توافق، 
مي تواند راهگش��ا باشد. شبكه س��ازي واحدهاي 
كوچك با شركت هاي بزرگ پيمانكاري نيز راهي 

براي افزايش بازدهي پيمانكاران است. 
در زمين��ه مديري��ت تجارت نيز اص��الح نظام 
ارزي در جهت افزايش انگيزه صادرات و اس��ترداد 
ارز حاصل از صادرات، تقويت خوش��ه هاي توليدي 
و صادراتي و نيز برنامه ريزي در جهت ايجاد پيوند با 
زنجيره هاي ارزش جهاني، پيشنهاد مي شود. انعقاد 
موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري و ماليات 
مضاعف با كش��ورهاي مبدأ سرمايه گذاري با هدف 
تسهيل ورود س��رمايه خارجي و ارائه ضمانت هاي 
كافي مرتبط، از ديگر پيشنهاداتي است كه مي تواند 
در ش��رايط كنون��ي به ت��داوم رونده��اي تجاري 
كشور ياري برس��اند. از ديگر سو، به دليل افزايش 
نرخ ارز، سياس��ت جايگزيني تدريج��ي واردات با 
س��رمايه گذاري در توس��عه زنجي��ره ارزش پايين 
دستي صنايع واسطه يي )مانند صنايع پتروشيمي، 
فلزات اساس��ي و محصوالت معدني غيرفلزي( در 
داخل با اس��تفاده از روش هاي مش��اركت با بخش 
غيردولتي يا شركت هاي خارجي، نتايج مثبتي به 

بار خواهد آورد. 
ديپلماس��ي تج��اري كش��ور نيز بايد س��مت 
و س��وي مش��خص تري به خ��ود بگي��رد. بر اين 
اس��اس، ايران مي تواند حركت به سمت توافقات 
ترجيح��ي و عضويت در س��ازمان هاي اقتصادي 
را در دس��تور كار خ��ود ق��رار دهد. تس��هيل در 
اصالح قانون��ي جلب و جذب س��رمايه گذاري و 
آيين نامه اجرايي آن با هدف توس��عه مشوق هاي 
جلب سرمايه گذاري خارجي و برقراري تعامالت 
مش��ترك بين المللي نيز از ديگر توصيه هاي اين 

گزارش به سياست گذاران است. 

 داخلي سازي
10 ميليارد دالري توليد 

ش�اتا| معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن 
وتجارت از برنامه ريزي براي داخلي سازي 10 ميليارد 
دالري توليدات داخلي كشور خبر داد. رضا رحماني 
در ديدار با انجمن هاي تخصصي صنفي كارفرمايي و 
صنعت آلومينيوم و صنايع وابسته با بيان اين مطلب 
اف��زود: برنامه ما بر اين خواهد ب��ود كه 10 ميليارد 
دالر از توليدات كشور را داخلي سازي كنيم؛ چراكه 
تحريم ها براي ما پايان دنيا نيست و شايد بتوان آن را 
به عنوان فرصتي دانست كه موجب پيشرفت هرچه 
بيش��تر برخي از كسب و كارها شود. او با بيان اينكه 
در بره��ه كنوني مهم ترين اص��ل در بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور همدلي و هم گام شدن تمام اجزاي 
توليد و سياست گذاري است، اظهار كرد: بايد از همه 
پتانسيل ها در مسير كم اثر كردن تحريم ها استفاده 
كرد و با همدلي بيش��تر به فكر ايده پ��ردازي و ارائه 
طرح هايي بود كه تهدي��د را به فرصت تبديل كند. 
رحماني همچنين حضور تشكل ها در تصميم گيري ها 
را نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت دانس��ت و افزود: 
انجمن ه��ا اتاق فك��ر وزارت صنع��ت در حوزه هاي 
مختلف هس��تند و مشاركت حداكثري انجمن ها در 
تصميم گيري ها، مصداق بارز سياست هاي اقتصادي 
مقاومتي اس��ت. در اين نشس��ت صميمانه اعضاي 
انجم��ن تخصصي صنف��ي كارفرماي��ي ضمن بيان 
ديدگاه هاي خود راهكارهايي را براي بهبود وضعيت 
صنعت آلومينيوم و صنايع وابسته كشور ارائه دادند 
و در پاي��ان اين ديدار پيش��نهاد ها و راهكارهاي اين 
تشكل ها براي بررسي بيشتر به كميته ها و بخش هاي 

ذيربط ارسال شد. 

 آغاز پايش 
كارت هاي بازرگاني 

پاي�گاه خب�ري اتاق ته�ران| ريي��س اتاق 
بازرگان��ي ته��ران در واكنش ب��ه اتفاقات روزهاي 
گذش��ته و ب��راي هرچه بيش��تر شفاف س��ازي و 
جلوگي��ري از هرگونه سوءاس��تفاده و تقلب اعالم 
كرد: اتاق بازرگاني تهران از هفته گذشته، فرآيند 
پايش كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده توسط اين 
اتاق را آغاز كرده اس��ت. مس��عود خوانس��اري با 
تاكيد ب��ر اينكه همواره تمام مراحل قانوني صدور 
و تمدي��د كارت بازرگاني در اين اتاق به طور كامل 
اجرا ش��ده اس��ت گفت: با توجه به سياس��ت هاي 
ارزي جدي��د، اقبال ب��ه درياف��ت كارت بازرگاني 
بس��يار زياد ش��د و اين هجوم كه ناش��ي از تالش 
براي دريافت ارز دولتي بود، ممكن بود ش��رايطي 
ايجاد كند كه سوءاس��تفاده هايي نيز شكل بگيرد. 
در نتيجه اتاق بازرگاني تهران خود تصميم گرفت 

تا كار پايش مجدد را آغاز كند. 
خوانس��اري ادام��ه داد: در اي��ن پايش مجدد، 
تمام اف��رادي ك��ه داراي كارت بازرگاني بوده اما 
آدرس يا ش��ماره تلفن و س��اير مدارك ارائه شده 
توس��ط آنها با واقعيت تطبيق نداش��ته باش��د، به 
فوريت مسدود خواهد ش��د و در صورت مشاهده 
هر تخلف��ي، متخلفان به مراج��ع ذي ربط معرفي 
خواهند شد. رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين 
با اش��اره به محدوديت هايي كه به تازگي از سوي 
دولت براي كارب��رد كارت بازرگاني اعمال ش��ده 
اس��ت، تاكيد كرد كه پايش اين مساله در حيطه 
مس��ووليت هاي اتاق نيس��ت مگر اينكه اطالعات 
مربوط به تخصيص هاي ص��ورت گرفته از ابتداي 

سال در اختيار اتاق قرار گيرد. 
مس��عود خوانس��اري از بانك مركزي خواستار 
شد: كليه گش��ايش هايي كه از ابتداي سال صورت 
پذيرفت��ه، به ات��اق بازرگاني تهران اعالم ش��ود تا 
براب��ر مصوبه دولت مبني بر محدوديت در س��قف 
كارت هاي يكس��اله و دوساله اقدام مقتضي صورت 
پذيرد. گفتني است، برابر محدوديت هايي كه دولت 
در كارب��رد كارت هاي بازرگاني وضع كرده اس��ت 
دارنده كارت بازرگاني در س��ال اول تا سقف 500 
هزار دالر و در صورت عملكرد مثبت در س��ال دوم 

تا سقف دو ميليون دالر اجازه واردات كاال دارند.

پروانه بهره برداري صنعت و 
معدن به روايت آمار

وزارت صنع�ت| مطاب��ق آماره��ا، در بهار 97، 
يك هزارو 123 پروانه بهره برداري صنعتي ش��امل 
پروان��ه بهره ب��رداري ايج��ادي و توس��عه يي و نيز 
126 پروانه بهره برداري معدني صادر ش��ده اس��ت. 
همچنين در اين مدت 4هزارو 653 جواز تاس��يس 
صنعت��ي در كش��ور صادر ش��ده، ك��ه در قياس با 
تعداد 3877 مجوز صادره در مدت مش��ابه س��ال 
قبل 20 درصد افزايش را نش��ان مي دهد. از آنسو، 
تعداد پروانه هاي اكتش��اف معدني صادر شده طي 
اين مدت 235 و گواهي كش��ف معدني 101 فقره 
بوده اس��ت. اين در حالي است كه تعداد 82 هزارو 
 243پروانه صنفي، يك هزارو 699 كارت بازرگاني،
26 هزار و 10 گواهي امضاي الكترونيكي و 3 هزارو 
814 نماد الكترونيك��ي و 2 پروانه بهره برداري نرم 
افزار ازابتداي سال تا تيرماه سال جاري صادر شده 
اس��ت. همچني��ن در همين بازه زمان��ي، در حوزه 
پژوهش، فني و مهندسي و تحقيق و توسعه تعداد 
پروانه هاي صادر ش��ده فني و مهندس��ي 35فقره، 
ج��واز خدمات فني و مهندس��ي 52 فق��ره، جواز 
تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني 3فقره 
و پروانه مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني 2 فقره 
بوده است. 20 گواهي تحقيق و توسعه و 32 پروانه 
تحقيق و توس��عه نيز درمدت ياد ش��ده صادر شده 
اس��ت. آمارها همچنين نشانگر اين است كه صدور 
تعداد پروانه هاي اكتشاف معدني 9.8درصد، گواهي 
امضاي الكترونيكي 102.9، نماد الكترونيكي 38.3 
درص��د، پروانه بهره برداري نرم اف��زار 100 درصد، 
پروانه فني و مهندس��ي 40درصد و پروانه تحقيق 
و توسعه 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزايش داشته است.

وزير صنع��ت، معدن و تجارت ط��ي ابالغيه يي با تاكيد 
بر مواردي درخصوص بازبيني و كنترل ثبت س��فارش هاي 
مرب��وط به واردات كاال در ح��وزه صنعت، معدن و تجارت و 
انطباق درخواست ها با مقدورات ارزي، دستور نظارت كامل 

بر عمليات اجرايي از سوي معاونين خود را صادر كرد. 
به گ��زارش ش��اتا، محمد ش��ريعتمداري با اش��اره به 
ل��زوم توجه و دقت ب��ر اصالت و صالحي��ت واردكننده با 
درنظرگرفت��ن س��وابق و مس��تندات تاكيد كرده اس��ت: 
»صرف داشتن كارت بازرگاني دليل برتاييد ثبت سفارش 
نيست و قطعا بررسي س��ابقه يك ساله وارد كننده )سابقه 
واردات در س��ال 1396( مگ��ر براي واحده��اي توليدي 
ش��ناخته ش��ده داراي كارت بازرگان��ي در اي��ن مرحل��ه 
الزامي اس��ت. همچنين رعايت مقررات واحدهاي تعيين 
ش��ده مجاز براي واردات متناس��ب با س��ابقه صدوركارت 
ضروري اس��ت.« همچنين براس��اس ابالغ شريعتمداري، 
قيمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبناي پيش فاكتور 
نباي��د از قيم��ت جهاني و عرف��ي كاالي موردنظر باتوجه 
به س��وابق خريدهاي گذشته، بيش��تر باشد. در ادامه اين 
ابالغيه آمده است: »اولويت ها و ضرورت هاي تعيين شده 
از سوي دولت و اهميت كاالي وارداتي در تامين نيازهاي 
ضروري و اساس��ي مواد اوليه توليدات استراتژيك بايد به 
دقت مدنظر باش��د و اطمينان از ميزان اعالم ش��ده براي 
واردات متناس��ب با نيازهاي داخلي و سقف ارزي تعيين 
ش��ده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد«. همچنين بر 
پايه اين ابالغيه، بايد مجموعه اقدامات و عمليات كاركنان 
به س��هولت در دس��ترس واحده��اي نظارت��ي وزارتخانه 

ازجمله حراس��ت مركزي و دفتر بازرس��ي و رسيدگي به 
ش��كايات قرار گرفته و امكان بازرس��ي و كنترل لحظه يي 

فراهم باشد. 
وزي��ر صنعت،  مع��دن و تجارت در بخ��ش ديگري از 
اين ابالغيه تاكيد كرده اس��ت: »نتيج��ه اقدامات هفتگي 
در قال��ب گروه بندي كاالهاي ه��ر اداره با ذكر تعداد ثبت 
س��فارش، رقم كل موارد تاييد ش��ده و مواردي كه رد يا 
كاهش يافته اند، بايد به دفتر وي اعالم و گزارش ش��ود«. 
طبق ابالغيه اخير ش��ريعتمداري، مراجع��ه ذي نفعان به 
دفاتر و اماكن وزارتخانه براي اين  منظور ممنوع اس��ت و 
بايد به طور جدي از سوي حراست ممانعت شود. همچنين 
مديران و كارشناس��ان هم بايد از پذيرش مراجعان به اين 

منظور خودداري كنند. 
در بخش ديگري از اين ابالغيه آمده است: »در صورتي 
كه ثبت س��فارش كننده نس��بت به فرآيند رسيدگي يا رد 
درخواس��ت، معترض باش��د تنها مي تواند اصالت��ا با ارائه 
مدارك شناسايي معتبر، به دبيرخانه رسيدگي به شكايت 
ثب��ت س��فارش در اداره كل مقررات ص��ادرات و واردات 
مراجعه و كتبا اعتراض خود را تسليم كند، اين اعتراضات 
به معاونت ذي ربط ارجاع و مورد رس��يدگي قرار مي گيرد 
و در ص��ورت ني��از، پاس��خ آن به صورت كتبي و توس��ط 
پس��ت به نشاني متقاضي ارس��ال مي شود«. گفتني است 
ش��ريعتمداري اين ابالغيه را خطاب ب��ه معاون صادراتي 
خود و رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران، معاون امور 
صناي��ع، معاون امور معادن و صنايع معدني و معاون امور 

اقتصادي و بازرگاني صادر كرده است. 

س��خنگوي ات��اق اصناف اي��ران گفت: تنظيم ب��ازار يكي 
از مهم تري��ن اقدامات اتاق اصناف ايران اس��ت و اين اتاق در 
ش��رايط كنوني با قدرت حركت خواهد كرد. مجتبي صفايي، 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف ايران گفت: واحدهاي 
كوچك و متوس��ط توليدي، توزيع��ي و خدماتي همواره بايد 
مورد توجه و حمايت دولت قرار گيرند و معتقد هس��تيم در 
صورتي كه تسهيالت با بهره منطقي به آنان در سراسر كشور 
داده ش��ود، درصدي از مش��كالت بيكاري در كش��ور كاهش 
خواهد ياف��ت. او ادامه داد: واحدهاي صنفي طي س��ال هاي 
گذش��ته نقش كليدي در روند ايجاد اشتغال كشور داشته اند 
و با توجه به سهم آنان در اقتصاد بايد مقامات در تصميمات و 

برنامه ها بيش از هر زمان به اتاق هاي اصناف كه منتخب آنان 
هس��تند اهميت دهند. صفايي خاطرنشان كرد: برند سازي و 
توجه به واحد هاي صنفي اگر با برنامه و اولويت بندي در دستور 
كار مقامات امر قرار گيرد، س��هم اصن��اف در GDP افزايش 
خواهد يافت. بنا به گفته صفايي، بنا بر گفته رييس جمهوري 
مبني بر حضور ش��ركت هاي كوچك و متوسط خارجي، اتاق 
اصن��اف ايران با توجه به نقش��ي كه در كش��ور دارد مي تواند 
بيشترين ميزان همكاري با آنان را داشته و اميدواريم در آينده 
نزديك بتوانيم گره از مشكالت توليد كه در برخي واحدهاي 
توليدي وجود دارد باز كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه اتاق 

اصناف در اين خصوص از آمادگي الزم برخوردار است. 

با ابالغ شريعتمداري صورت مي گيرد

نظارت كامل بر مراحل ثبت سفارش 

آمادگي اتاق اصناف براي همكاري با شركت هاي خارجي 

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
ب��ه افزايش قيمت ارز گفت: اين افزايش قيمت فرصت كوتاهي 
را براي رش��د صادرات به وجود آورد كه با صدور بخشنامه هاي 
ارزي اين فرصت از صادركنندگان گرفته شد. عدنان موسي پور 
در گفت وگو با فارس بيان كرد: سياس��ت هاي اخير ارزي دولت 
ب��ه بخش اعظ��م اقتصاد، از جمل��ه بخش ه��اي توليد، جذب 
س��رمايه  گذاري خارجي، معدن، صادرات و كشاورزي لطمه زده 
است. رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق بازرگاني ايران با 
بيان اينكه در كنار هر چالش فرصتي وجود دارد، افزود: بنابراين 
وقتي اين سياس��ت ها و چالش ها هزينه هاي بسيار سنگيني را 
براي اقتصاد كشور ايجاد كرد بايد از فرصت ها حداكثر استفاده 

صورت مي گرفت. 
او با اشاره به افزايش قيمت ارز بيان كرد: اين افزايش قيمت 
مي توانست به رشد صادرات كمك كند، اما بخشنامه هاي ارزي 
كامال بر س��ر راه ص��ادرات مانع ايجاد كرد و ب��ا محدود كردن 
صادركنن��دگان اين فرصت موق��ت را از صادركنندگان گرفت. 
موسي پور با بيان اينكه اين فرصت موقت بود، اظهار كرد: درست 
است كه افزايش قيمت ارز، در دراز مدت  روي قيمت كاالهاي 
توليدي اثرگذار اس��ت و منجر به افزايش آن مي شود اما به هر 
حال افزايش قيمت ارز در زم��ان كوتاهي براي صادركنندگان 
فرصت ب��ود كه با مانع تراش��ي ها، اس��تفاده از اي��ن فرصت از 
صادركنندگان گرفته شد و بخشنامه هاي ارزي منجر به ايجاد 

ترس و بالتكليفي در جامعه صادراتي شد. 
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به بازار ثانويه و اينكه تشكيل بازار ثانويه يكي از مطالبات بخش 
خصوصي بود، گفت: بخش خصوصي واقعي آن بخش��ي است 

كه هيچ رانت و امتيازي از دولت نمي گيرد. او افزود: اين بخش 
بين 8 تا 10 درصد صادرات كشور را به ارزش حدود 10 تا 12 
ميليارد دالر به عهده دارد. موس��ي پور بيان كرد: با تشكيل بازار 
ثانويه صادركنندگان قادر شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را 
به متقاضيان واردات گروه كااليي 3 كه شامل كاالهاي ساخته 
شده و مصرفي است و اولويت وارداتي زيادي ندارد بفروشند و به 
عبارتي ارز اين دسته از واردكنندگان از محل صادرات كاالهاي 

غيرپتروشيمي و غيرفوالدي تامين مي شود. 
رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق بازرگاني ايران بيان 
كرد: اگرچه بازار ثانويه براي صادركنندگان داراي محاسني است 
و اين امكان را به وجود آورده كه ارز به صورت مستقيم توسط 
صادركنن��دگان به متقاضي داده ش��ود اما به دليل مبادالت در 
م��واردي كارايي ندارد. او افزود: برخي كش��ورها به دليل روابط 
خ��وب تجاري با ايران اين فرصت را براي صادركنندگان ايراني 
فراهم آورده اند كه صادركنندگان پول خود را به ايران بازگردانند 
اما با توجه به تنگ ش��دن حلقه تحريم ها و همچنين مش��كل 
تبادالت بانكي امكان حواله ارز از كش��ور مقصد به كشور ثالث 
وجود ندارد. موس��ي پور اظهار ك��رد: به عنوان مثال نمي توان از 
كشور امارات ارز را به كره جنوبي حواله كرد تا واردكننده كاالي 
م��ورد نياز خود را از آن كش��ور وارد كند ي��ا اينكه نمي توان از 
كويت ارز را به كش��ور آلم��ان حواله كرد. او با بي��ان اينكه ارز 
حاصل از صادرات، صادركنندگان بخش خصوصي محدود شده 
به واردات گروه 3 كااليي، بيان كرد: اين در حالي است كه اين 
بخش س��االنه حدود 4 تا 5 ميليارد دالر واردات به كشور دارند 
در حالي كه صادركنندگان بخش خصوصي ساالنه حدود 10 تا 

12 ميليارد دالر صادرات دارند. 

معاون اموراقتص��ادي و بازرگاني وزارت صنعت،  معدن 
و تج��ارت اعالم كرد: نگهداري كاال در حجم غير متعارف 
مشمول احتكار بوده و دس��تگاه ها و سازمان هاي نظارتي 
به ط��ور روزانه از محل انبارهاي نگهداري كاالها بازرس��ي 
و ضم��ن برخورده��اي قانون��ي، گ��زارش آن را به اطالع 
عموم مي رسانند. به گزارش ش��اتا، حسن يونس سينكي 
در نخس��تين جلس��ه س��تاد تش��ديد مبارزه با احتكار و 
اختف��اي كاال، افزود: براي بررس��ي موضوعات مطروحه و 
اعالم نظريه هاي كارشناس��ي، دبيرخانه س��تاد متشكل از 
نمايندگان اعضاي س��تاد در دفت��ر امور خدمات بازرگاني 
فعال خواهد شد. سينكي ادامه داد: با توجه به محدوديت 

قانون��ي حيطه اختي��ارات و وظاي��ف س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي مبني ب��ر عدم اجازه ورود به اماك��ن و انبارها، 
هماهنگي هايي با دادس��تان كل كش��ور به عمل آمده كه 
با مس��اعدت قوه قضاييه اين مش��كل مرتفع خواهد شد. 
مع��اون اموراقتصادي و بازرگان��ي وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت در ادام��ه از توافق با رييس كل گمرك براي ارائه 
خدمات في مابين س��امانه جامع انبارها و مراكز نگهداري 
كاال با س��امانه پنجره واحد گمركي خبر داد و افزود: كليه 
اطالعات مورد نياز تبادل گردد و مردم و مصرف كنندگان 
نيز مي توانند اطالعات مربوط به انبارهاي نگهداري كاال را 

به سامانه 124 گزارش نمايند. 

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني عنوان كرد

عدم امكان حواله ارز در بازار ثانويه 

رصد روزانه بازار توسط دستگاه هاي نظارتي 
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15 نفت و انرژي
 شدت مصرف انرژي

3 برابر متوسط جهاني
پاون| محمودرضا حقي فام، س��خنگوي صنعت برق 
كش��ور درباره گزارش ش��وراي جهاني انرژي با موضوع 
مصرف سرانه برق خانگي برخي كشورها از جمله ايران، 
اظهار داشت: مقايسه مصرف سرانه انرژي بين كشورها 
ب��دون ن��گاه و توجه به س��رانه توليد ناخال��ص داخلي 
)GDP( اش��تباه بوده و بر اين اساس بايد كشورمان از 
نظر مصرف س��رانه انرژي را با كشوري كه GDP سرانه 
نزديك به ايران دارد مقايس��ه ك��رد البته عواملي مانند 
شرايط محيطي، پراكندگي جغرافيايي نيز در اين مقايسه 

بايد مد نظر قرار گيرد. 
حقي ف��ام عن��وان داش��ت: در اي��ران خانوارها براي 
درياف��ت انرژي مصارف مختلف، هم زم��ان از برق و گاز 
بهره مي برند، از اين رو براي مقايسه ميزان برق مصرفي 
به ازاي هر مش��ترك با كش��ورهايي كه فق��ط از انرژي 
الكتريك��ي بهره مي برن��د بايد مصرف گاز ب��ه ازاي هر 
مش��ترك به معادل برق تبديل شود و طبق محاسبات 
انجام گرفته بر اس��اس اطالعات مراكز معتبر در كشور، 
اگر بخواهيم ميزان گاز دريافتي به ازاي هر مشترك را به 
برق معادل تبديل كنيم، تقريبا معادل 10 هزار كيلووات 
ساعت مصرف معادل سرانه گاز مصرفي مشترك خواهد 
بود. وي با بيان اينكه در اين حالت به ازاي هر مشترك 
خانگي در ايران تقريبا 13 هزار كيلووات س��اعت ميزان 
مصرف س��رانه خواهد بود، بيان داش��ت: اين رقم بسيار 
قابل توجهي اس��ت و مي ش��ود آن را با كشورهاي ديگر 
مقايس��ه ك��رد. از طرفي در حال حاضر ش��دت مصرف 
انرژي در كش��ورمان 3 برابر متوس��ط جهاني و 7 برابر 
كشورهاي صنعتي است كه خود نشان دهنده لزوم توجه 

به بهره وري در بخش مصرف است. 

 تامين آب تهران؛
در حالت سربه سر

ايسنا| مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران 
بيان كرد: وضعيت منابع آبي در شهر تهران در حالت سر 
به س��ر قرار دارد و اگر مش��تركان ميزان مصرف خود را 
افزايش ندهند، هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد. اما اگر 
ميزان مصرف افزايش يابد، ممكن است در برخي مناطق 

با افت فشار روبرو شويم. 
محمدرضا بختياري با بي��ان اينكه در غرب تهران و 
شهرستان هاي اطراف استان وضعيت تامين آب در حالت 
زرد ق��رار دارد، اظهار كرد: با توجه به كمبود منابع آبي 
در اين مناطق با مشكل افت فشار آب مواجه هستيم كه 
دليل اين مساله نيز افزايش حرارت دما است. وي افزود: 
در اطراف استان تهران مشكلي از نظر كيفيت آب وجود 
ندارد و تنها بحث بر س��ر كميت است كه اميدواريم اين 
مس��اله نيز با مديريت مصرف جبران شود. بختياري در 
خصوص ميزان مصرف آب در شهر تهران گفت: تاكنون 
3۸7 ميليون مترمكعب آب در پايتخت مصرف شده كه 
اين ميزان 10 ميليون مترمكعب نسبت به سال گذشته 
افزايش داش��ته است.  وي خاطرنش��ان كرد: تا به امروز 
بيش از يك سوم از آب سال مصرف شده است. در حال 
حاضر دركالن شهر تهران با جمعيتي بالغ بر ۸. ۵ ميليون 
نفر س��اكن و در حدود 1. ۵ ميليون نفر جمعيت شناور، 
س��االنه 103۵ ميليون مترمكعب و متوسط در هر ثانيه 

3۵ هزار ليتر آب مصرف مي شود. 

 كاهش 100 هزار بشكه اي
توليد نفت ايران

تسنيم| نتايج تحقيقات جديد رويترز نشان مي دهد 
ميزان توليد نفت اوپك در ماه جوالي به باالترين رقم در 
س��ال 201۸ رسيده، اما توليد نفت ايران و ليبي كاهش 

يافته است. 
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( در ماه 
جوالي روزانه 32.64 ميليون بشكه نفت توليد كرده كه 
70 هزار بشكه نسبت به ماه ژوئن افزايش نشان مي دهد. 
اين تحقيق نشان مي دهد ميزان پايبندي جمعي اوپك 
به توافق كاهش توليد از 116 درصد در ماه ژوئن به 111 
درصد در ماه جوالي كاهش يافته و اين بدان معناس��ت 
كه هنوز اعض��اي اوپك جا براي افزايش توليد بيش��تر 
دارن��د. پس از تصميم اوپك، كويت و امارات توليد نفت 
خود را در ماه جوالي به ميزان ۸0 و 40 هزار بش��كه در 
روز افزايش داده اند. رياض هم توليد نفت خود را در ماه 
جوالي ۵0 هزار بش��كه نفت نسبت به ماه ژوئن افزايش 
داده اس��ت. بيشترين كاهش توليد در اين ماه مربوط به 
ايران بوده كه توليدش 100 هزار بش��كه در روز كاهش 
داشته است. ميزان صادرات نفت ايران نيز به دليل ترس 
مشتريان تهران از تحريم هاي امريكا كاهش داشته است.

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« در گفت وگو با روساي فعلي و سابق موسسه آب دانشگاه تهران بررسي مي كند 

داستان يك تالش براي نگاه چند وجهي به آب
گروه انرژي| نادي صبوري- فرداد احمدي| 

ت�ا پي�ش از آنكه موض�وع »س�د گتوند« و 
حواشي آن داغ شود، كمتر كسي نام »موسسه 
آب دانشگاه تهران« را شنيده بود. اين موسسه 
ام�ا از س�وي س�ازمان مديري�ت و برنامه ريزي 
انتخاب شد تا تاثير سازه گتوند بر شوري كارون 
را ان�دازه بگيرد. اين گزارش در نهايت منتش�ر 
ش�ده و مشخص كرد كه گتوند عامل 25 درصد 
ش�وري كارون اس�ت و مابقي از عوامل ديگري 
سرچشمه مي گيرند. پس از انتشار اين گزارش 
اما توجه چنداني به ماهيت آن و همچنين ماهيت 
انتخاب يك نهاد علمي بيطرف براي قضاوت در 
خصوص يك سازه فني، نشد. »تعادل« با توجه 
به مس�ائلي كه اخيرا دوباره پيرامون سد گتوند 
مطرح ش�د، با مسووالن موسس�ه آب دانشگاه 
تهران ارتباط برقرار كرد. در گفت وگوي پيش رو 
پيمان بديعي رييس اين موسس�ه و محمد علي 
بني هاش�مي عضو هيات مديره، به پرسش هاي 
»تع�ادل« در خصوص انگيزه هاي ش�كل گيري 
اي�ن موسس�ه، تاثيرگ�ذاري آن در نهاده�اي 
اجراي�ي و نحوه ارتباط�ات آن در حال حاضر با 
تصميم گيري ها در حوزه آب پاسخ دادند. شما را 

به مطالعه اين گفت وگو دعوت مي كنيم. 
  

تا قبل از اينكه ماجراي متهم كردن گتوند به 
ش�وري كارون تا اين اندازه داغ ش�ده و واكنش 
عموم مردم را به دنبال داشته باشد، نام موسسه 
آب حتي براي خبرنگاران حوزه نيرو نيز چندان 
ش�ناخته شده نبود. اين موسس�ه اساسا با چه 

هدف و انگيزه يي تاسيس شده است؟ 
دانش��گاه تهران، يكي از دانشگاه هاي جامع كشور 
اس��ت كه در اكث��ر گرايش ه��ا و رش��ته هاي علمي 
فعاليت مي كن��د. از طرف ديگر، مقول��ه آب نيز يك 
مقوله چندوجهي است و حل مسائل و مشكالت آبي 
نيازمن��د به كار گيري دانش و فن��اوري در زمينه هاي 
فني-مهندسي، محيط زيستي، كشاورزي، اقتصادي، 
اجتماعي، حقوقي و... اس��ت. همچنين به دليل آنكه 
كشور ايران از گذشته هاي دور با محدوديت منابع آب 
روبرو بوده اس��ت و مصارف كش��ور نيز روند افزايشي 
دارد، ش��اهد شكل گيري تعارضات و تنش ها هستيم. 
تنش ها مي تواند ابع��اد اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، 
بهداش��تي و محيط زيستي داشته باش��ند. در حال 
حاضر يكي از مسائلي كه با آن روبرو هستيم انحطاط 
و از بين رفتن محيط و شرايط زندگي ما به دليل زوال 
و نابودي پيكره هاي آبي و سرزميني است. همچنين 
زماني كه با محدوديت منابع روبه رو باش��يم، مباحث 
مديريتي نيز جدي مي شود. بنابراين به طور مشخص، 
بحث هاي مديريتي، اجتماعي و محيط زيستي در كنار 

بحث هاي فني در موضوع آب مطرح هستند. 

در دوره يي به همه مباحث آب با رويكرد مهندسي 
نگريسته مي شد. در آن زمان اين ديدگاه غلط وجود 
داش��ت كه مهندس��ي مي تواند به همه مسائل آب 
پاسخ دهد. از همين رو سدسازي ها گسترش بيش 
از حد پيدا كرد و تالش شد استحصال آب با حداكثر 
ظرفيت انجام شود. اين روند ادامه يافت تا به جايي 
رسيديم كه ديگر منبع جديدي براي استحصال آب 
در دسترس نيست و منابع موجود نيز پايداري خود 
را از دس��ت داده اند. از طرف ديگر، تقاضاي آب نيز 
همچنان رو به رشد است. بنابراين بايد رويكردهاي 
خ��ود را تغيي��ر دهيم. حدود 17 س��ال پيش ايده 
تشكيل موسسه آب در دانشگاه تهران شكل گرفت 
تا بتوانيم با استفاده فرصتي كه جامعيت علمي اين 
دانش��گاه ايجاد مي نمايد در راستاي كمك به حل 
مسائل چندوجهي و پيچيده آب كشور گام برداريم. 
اين ايده ابتدا به صورت تشكيل يك كميسيون كار 
خود را شروع كرد و به تدريج تبديل به موسسه آب 

دانشگاه تهران شد. 
پس به نوعي شكل گيري اين موسسه پاسخي 
به تغيير شكل در ساز و كار توزيع آب در ايران 
و دخيل كردن طيفي از رش�ته هاي مختلف در 

تصميمات اين حوزه به حساب مي آيد؟ 
به نوعي همين طور است. دانشگاه تهران به دليل 
آنكه داراي همه وجوه به شكل علمي و آموزشي است؛ 
يعن��ي مديريت، حقوق )اكنون بح��ث حقوق آب در 
ايران به صورت جدي مطرح اس��ت(، اقتصاد، محيط 
زيست، مهندسي، كشاورزي و...؛ پتانسيل استفاده از 
پتانسيل تمامي اين رش��ته ها در يك موضوع خاص 
مثل آب را دارد. گرد آمدن تمامي اين امكانات باعث 
شد تا در حدود 14 سال پيش به اين نتيجه برسيم از 

اين فرصت جامعيت دانشگاه تهران استفاده كنيم و به 
صورت چندوجهي به صنعت آب خدمات ارائه كنيم. 
اين ايده ابتدا به صورت تش��كيل يك كميسيون كار 
خود را ش��روع كرد و به تدريج تبديل به موسسه آب 

دانشگاه تهران شد. 
ابعاد و فعاليت نفرات در اين موسس�ه به چه 
شكل اس�ت؟ چه طيفي از رش�ته هاي مختلف 
تحصيلي و با چه دغدغه هايي در اين حوزه وارد 

شده اند؟ 
موسس��ه آب پرس��نل ثابت بس��يار كمي دارد و 
به صورت ش��بكه يي به همه دانش��كده ها، پرديس ها 
و موسس��ات مرتبط اس��ت تا حس��ب مورد بتواند از 
توان تخصصي گسترده يي بهره ببرد. انگيزه تشكيل 
موسس��ه آب را در س��ه گزاره مي توان خالصه كرد. 
نخس��ت اينكه آب يك مقوله چندوجهي است و نياز 
به رويكردي جامع دارد. دوم آنكه دانشگاه تهران به 
دليل آنكه دانش��گاه جامعي است، پتانسيل برخورد 
جامع با چنين مسائلي را دارد و سوم آنكه با استفاده 
از ظرفيت متخصصان غيرثابت از درون دانش��گاه، از 
به وج��ود آمدن يك تش��كيالت وس��يع و هزينه بر 
اجتناب مي ش��ود و هزينه ها كاهش مي يابد. بنابراين 
موسسه آب هيچ گونه بودجه دولتي دريافت نمي كند 
و هزينه ه��اي خود را از خدماتي ك��ه به بيرون ارائه 

مي دهد تامين مي كند. 
در ط�ول اين 14 س�ال حوزه اثرگ�ذاري در 
مس�ائل اجراي�ي ت�ا االن چق�در بوده اس�ت؟ 
مسووالن اجرايي در چه مواردي به اين موسسه 

رجوع كرده اند؟ 
دانش��گاهيان به چند طري��ق مي توانند با صنعت 
ارتباط داش��ته باش��ند. يكي از راه ها ايجاد ارتباط به 

صورت فردي اس��ت. راه ديگر آن چيزي است كه ما 
در موسس��ه آب انجام مي دهيم و به صورت نهادي با 

صنعت ارتباط برقرار مي كنيم. 
حت��ي ممكن اس��ت ب��راي برق��راري ارتباط با 
صنعت، ش��ركت هايي در داخل دانش��گاه تش��كيل 
شوند، اما از نظر بنده آن نوع ارتباط هم يك ارتباط 
نهادي نيس��ت. زيرا صنعت بايد احس��اس كند كه 
مي توان��د نيازه��اي چندوجهي خود را با دانش��گاه 
درمي��ان بگذارد. در رابطه با مس��اله آب، هدف اين 
موسس��ه ايجاد ارتباط چندوجهي با صنعت اس��ت. 
ما داراي جايگاهي رس��مي در دستگاه هاي اجرايي 
نيس��تيم و يك موقعيت رسمي نداريم كه بر اساس 
آن دس��تگاه هاي اجرايي با ما تعامل كنند. از زماني 
كه كميس��يون آب تش��كيل ش��د و بحث تشكيل 
موسس��ه پيش آم��د، نخس��تين گام اي��ن بود كه 
ش��روع به رايزني با وزارتخانه ه��اي ذي ربط كرديم 
و ب��ه معرفي خود پرداختي��م. در حال حاضر هنوز 
با ميزان تاثيرگ��ذاري مطلوب فاصله زيادي داريم، 
اما همواره پيش��رفت داشته ايم. نشانه آن هم اينكه 
در گذش��ته اي��ن ما بوديم كه از طرف موسس��ه به 
دستگاه هاي اجرايي مراجعه مي كرديم. اما در چند 
س��ال اخير كم كم صنعت به ما مراجعه كرده است. 
بنابراين همان جايگاهي كه دانش��گاه بايد داش��ته 

باشد، كم كم دارد حاصل مي شود. 
در كل، انگيزه تش��كيل موسسه آب ايجاد ارتباط 
سازنده بين دانشگاه و صنعت و پاسخگويي دانشگاه به 

نياز صنعت در حوزه آب بوده است. 
ميزان اثر گ��ذاري مجموعه هايي مثل موسس��ه 
آب تابعي از ميزان اثر گذاري كل نهاد دانش��گاه در 
دستگاه هاي اجرايي يا نهاد صنعت است و متاسفانه 

از اي��ن نظر تا رس��يدن به وضعي��ت مطلوب فاصله 
زيادي داريم. حتي اگر از طرف دانشگاه همه شرايط 
فراهم باش��د، ميزان تاثيرگذاري دانشگاه ها بستگي 
به اراده مديران ارش��د و سياس��ت مداران دارد. آنها 
بايد بخواهند از توان دانش��گاه ها براي حل مس��ائل 
كش��ور اس��تفاده كنن��د. البت��ه گله مندي هايي نيز 
از طرف صنعت نس��بت به دانش��گاه مطرح اس��ت 
ك��ه به حق مدعي هس��تند كه در برخ��ي مواقع به 
دانش��گاه مراجع��ه كرده ان��د و نتيجه م��ورد انتظار 
خ��ود را نگرفته اند. اصوال اين بحث تابعي از موضوع 
معروف ارتباط صنعت و دانش��گاه اس��ت كه بحثي 
بس��يار مفصل اس��ت. داليل و انگيزه هاي افزايش يا 
كاهش مراجعه به دانشگاه ها مي تواند بسيار متفاوت 
ب��وده و مثال تابعي از ش��رايط اقتصادي، سياس��ي 
كش��ور و باور مديران كش��ور به توان دانشگاه ها در 
حل مس��ائل مختلف يا حتي عالقه ايشان به جلب 
حمايت دانش��گاهيان به عنوان يك حركت سياسي 
باش��د. در مقاطعي ش��اهد اين بوده ايم كه مديران 
اجراي��ي خواه��ان كمك گرفت��ن از دانش��گاهيان 
و اعتبار علمي ايش��ان جهت توجي��ه و قانع كردن 
س��اير مس��ووالن يا مردم بوده اند. يعن��ي صادقانه 
اعتراف مي كنند كه كس��ي به حرف كارشناسي ما 
توجه نمي كند و اگر ش��ما حرف م��ا را قبول داريد 
بياييدكمك كنيد تا مطلب جا بيفتد. و البته اين امر 
يك شمش��ير دو لبه است چرا كه ممكن است نظر 
كارشناسي دانشگاهيان با نظر كارشناسي مسووالن 

مراجعه كننده يكي نباشد. 
در خصوص مي��زان تاثيرگذاري دانش��گاه ها بر 
مس��ائل اجرايي، با تاكيد بر اينكه اين امر بس��تگي 
به ط��رف مقابل هم دارد مي توان��م به عنوان مثال 
ب��ه پروژه گتوند كه به دانش��گاه تهران ارجاع ش��د 
اش��اره كنم. در اين پروژه خود دولت به اين نتيجه 
رس��يد كه در مراحلي براي اخذ تصميمات اجرايي 
خود از دانش��گاه كمك بگي��رد. ولي اين كار، يعني 
درخواس��ت كمك از دانشگاه تهران، نيمه كاره رها 
شد و با گذشت زمان طوالني از شروع ماجرا، هنوز 
كسي رسما از تصميم نهايي دولت در اين خصوص 

خبر ندارد. 
اين پرس�ش براي افكار عمومي مطرح است 
كه در ط�ول تهيه گزارش نقش س�د گتوند در 
ش�وري كارون از س�وي اين موسسه، ذي نفعان 
مختلف در رودخانه كارون به شما فشاري وارد 

مي كردند؟ 
اين سوال شما نسبت به مباحث كلي انگيزه هاي 
ش��كل گيري يا ميزان تاثيرگذاري موسسه در مسائل 
اجرايي، خيلي جزئي و ريز اس��ت. پيش��نهاد مي كنم 
در فرصت مناس��ب ديگري در خدمت شما باشيم و 
راجع به س��د گتوند و كليات و جزييات كار دانشگاه 

صحبت كنيم. 

در پي انتش��ار پيماي��ش رويترز كه نش��ان 
م��ي داد توليد اوپك در ماه ژوئيه به بيش��ترين 
ميزان خود در س��ال 201۸ رس��يده است، روز 
سه ش��نبه قيمت نفت كاهش يافت و اوراق آتي 
برنت بيشترين كاهش ماهانه را در دو سال آخير 

به ثبت رساند. 
به گزارش رويترز، بهاي معامالت نفت برنت 
تحوي��ل در س��پتامبر در س��اعت 6:4۵ به وقت 
گرينويچ، با 2۵ س��نت يا 0.3 درصد كاهش، به 
74 دالر و 72 سنت در هر بشكه رسيد. اين در 
حالي بود كه اين قرارداد روز دوشنبه حدود يك 
درصد افزايش داش��ت. قرارداد تحويل سپتامبر 
روز جاري منقضي مي ش��ود و ق��رارداد اكتبر با 
0. 3 درص��د كاه��ش، 7۵ دالر و 3۵ س��نت در 

هر بشكه بود. 
به��اي معام��الت آت��ي نفت وس��ت تگزاس 
اينترمدي��ت امريكا كه روز دوش��نبه بيش از دو 

درصد صعود كرده بود، 24 س��نت يا 0.3 درصد 
كاه��ش يافت و به 69 دالر و ۸۸ س��نت در هر 

بشكه رسيد. 
به��اي معامالت آت��ي نفت برن��ت 6 درصد 
كاه��ش ماهانه نش��ان مي دهد ك��ه بزرگ ترين 
كاه��ش ماهانه از ژوييه س��ال 2016 اس��ت در 
حال��ي كه به��اي معامالت آتي وس��ت تگزاس 
اينترمديت امري��كا ۵.۸ درص��د كاهش ماهانه 
داش��ته كه بزرگ ترين كاه��ش ماهانه از مارس 

سال 2017 است. 
بر پايه نظرس��نجي رويترز، توليد نفت اوپك 
در ژويي��ه ب��ه ميزان 70 ه��زار بش��كه در روز 
افزاي��ش يافته و به باالترين حد خود در س��ال 
201۸ رسيده است. اوپك مجموعا 32 ميليون 
و 64 هزار بش��كه در روز نف��ت در ژوييه توليد 
ك��رد تا باالترين ميزان توليد در س��ال ميالدي 
جاري را به ثبت رس��اند. اي��ن گروه صادركننده 

نفت و متحدانش براي كاهش تاثير حذف سهم 
نفت و سومين توليد كننده نفت اوپك در آستانه 
بازگشت تحريم هاي واشنگتن عليه تهران، در ماه 
ژوئن موافقت كردند ميزان عرضه خود را افزايش 
دهند. به نظر مي رس��د كه رييس جمهور اياالت 
متحده، دونالد ترامپ، رويكرد س��هل گيرانه تري 
را نس��بت به اي��ران اتخاد كرده اس��ت. وي روز 
دوش��نبه عنوان كرد كه حاضر است بدون هيچ 
پيش ش��رطي با رييس جمهور ايران ديدار كند. 
اين اظهارنظر تنها ي��ك هفته پس از اين اعالم 
شد كه ترامپ ايران را با شديدترين لحن تهديد 
كرده ب��ود. اياالت متحده باره��ا اعالم كرده كه 
مي خواه��د صادرات نفت ايران را با اس��تفاده از 
تحريم ها به صفر بكش��اند. خبر بازگشت تحريم 
در م��اه مه و پس از خروج امريكا از برجام اعالم 
ش��د و قرار است كه رس��ما در ماه نوامبر اعمال 
محدوديت ه��ا بر ص��ادرات نفت اي��ران اجرايي 

شوند. ويراندرا چوهام از شركت انرژي اسپكتش 
در س��نگاپور در مورد وضعيت بازار در سنگاپور 
گفت: »با اينكه قيمت ها روز سه ش��نبه كاهش 
ماليمي را تجربه كردند، نش��انه هاي از افزايش 
قيم��ت در ب��ازار فراورده ه��اي نفتي مش��اهده 
مي شود. تقاضا براي محصوالتي از اين قبيل رو 
به افزايش است و اگر قيمت در اين بازار افزايش 
باش��د، آنگاه قيمت نفت خام نيز افزايش خواهد 

يافت«. به گزارش رويترز، ممكن است داده هاي 
مربوط به حج��م ذخاير كه در هفته جاري قرار 
است منتشر ش��ود قيمت ها را افزايش دهد. در 
آستانه انتشار گزارش موسسه امريكن پتروليوم 
و اداره اطالعات انرژي امريكا، شش تحليل گر در 
نظرس��نجي رويترز پيش بيني كردند كه ذخاير 
نف��ت امري��كا در هفته منتهي ب��ه 27 ژوييه به 

ميزان 3.2 ميليون بشكه كاهش يافته است. 

افزايش توليد اوپك مصرف كنندگان نفت خام را اميدوار ساخت

كاهش اندك قيمت طالي سياه

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
TENDaER NO. : 08-38-9640011

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY INTENDS
TO PURCHASE THE FOLLOWING GOODS:

QuantityUNITDESCRIPTION

60

06

06
18
24
06

ON

ST
ST
ST
ST
ST

 01)ROCK BITS,JET TYPE,LESS NOZZLES WITH API REGULAR TOOLJOINT PIN CONNECTION
 LEVEL OF INSPECTION :2 (L.O.I.:2) QCP/MPS DOCUMENTS ARE ESSENTIAL TO REVIEW &
 CONFIRM» ITP DOCUMENTS IS ESSENTIAL FOR TECHNICAL EVAKUATION» 5-7/8 IN. X 3-1/2
IN. MOTOR TYPE HIGH RPM,MIN.RPM:250 5-7/8 IN.
 NOZZLES FOR DRILLING BITS ONE SET CONSING OF 3 NUMBERS CONNECTION SIZE AS
SPECIFIED FOR SIZE 5-5/8 TO 6-3/4 INCH
02)NO.14.14/32 IN. ID
03) NO.15.15/32 IN. ID
04) NO.16.16/32 IN. ID
05) NO.18.18/32 IN. ID
06) NO.20.20/32 IN. ID

 Vendors who intend to participate in the A/M tender are requested to send their resume & tendency letter via fax/ mail to the following address not
 later than 14 days after the second announcement. The applicants should have  relevant background in supplying the required goods and capability to
 provide a bid bond of Euro 7,195/ Rls 366,000,000 in favor of NISOC. Iranian vendors shall submit their resume Acc. To forms Nos. 01, 02 and 03
which are available at www.shana.ir and www.nisoc.ir

 FOREIGN PURCHASING DEPT
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site) Bldg. No. 104, Ahvaz, Iran

                   Tel/ Fax No.: 061 3445 7437

شماره مجوز 1397.2003

روزنامه : تعادل  نوبت اول 97/5/10 نوبت دوم :97/5/13

شركت ملي نفت اريان

Public Relations
WWW.NISOC.IR
WWW.SHANA.IR

http://IETS.MPORG.IR

نوبت اول

N.I.S.O.C
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 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         
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عكسروز

عكس:مهر كشفياتسيزدهمينطرحرعدنيرويانتظامي

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

اميدوارمديگرسردارآزمونراجلويدوربيننبينم
س��عید عزت اللهي بازيكن تیم ملي 
فوتبال ايران پس از تماش��اي مستند 
»س��ريك« ساخته بهاره افشاري اظهار 
امیدواري كرد كه ديگر س��ردار آزمون 

را جلوي دوربین نبیند. 
س��عید عزت اللهي بازيكن تیم ملي 
فوتبال ايران پس از تماش��اي مستند 
»سريك« ساخته بهاره افشاري گفت: 
ابتدا فكر مي كردم شايد مستندي باشد 

كه حوصله ام را س��ر ببرد و از آنجايي كه ما اساس��ا 
عادت به تماش��اي مس��تند نداريم تصور مي كردم 
شايد نتوانم ارتباط برقرار كنم اما وقتي فیلم را تماشا 
ك��ردم نظرم كامال عوض ش��د، از همین رو نه تنها 
خسته نش��دم بلكه راغب شدم آن را تا انتها دنبال 
كنم. عزت اللهي ادامه داد: فیلمبرداري، موس��یقي 
متن و صداي س��یامك انصاري روي پالن هايي كه 

به درس��تي كنار هم قرار گرفته بودند 
بسیار تاثیرگذار بود. 

او س��پس به ش��وخي گف��ت: البته 
امیدوارم ديگر س��ردار آزمون را جلوي 
دوربی��ن نبینم. اي��ن بازيكن تیم ملي 
اي��ران درباره حضور س��ردار آزمون در 
فیلم »سريك« گفت: حرفه ما و سردار 
آزم��ون چیز ديگري اس��ت طبیعتا ما 
نمي توانیم نقش بازي كنیم اما مهم اين 
بود كه در فیلم »س��ريك« آنچه واقعیت اس��ت به 
تصوير كشیده ش��ود و همین طور هم شده است و 
سردار تماما آنچه زندگي و تجربه كرده در فیلم به 

نمايش گذاشته است. 
عزت الله��ي در پاي��ان گفت: امی��دوارم از فیلم 
»سريك« و تمام مستند هايي كه در سینما ساخته 

مي شود، حمايت شود. 

»گاليله«دوبارهشانسشراامتحانميكند
عل��ي پوي��ان قص��د دارد نماي��ش 
»گالیل��ه« را ك��ه س��ال گذش��ته در 
تماش��اخانه ايرانشهر به صحنه برد، بار 
ديگر در يكي از س��الن هاي خصوصي 

تئاتر روي صحنه ببرد. 
علي پويان مدرس و كارگردان تئاتر 
كه پیش تر اعالم كرده بود قصد اجراي 
۲ اثر نمايش��ي جديد را در سال جاري 
دارد درباره برنامه خود در زمینه اجراي 

تئاتر به مهر گفت: س��ال گذشته نمايش »گالیله« 
اثر برتولت برش��ت را در س��الن ناظ��رزاده كرماني 
تماش��اخانه ايرانش��هر روي صحنه ب��ردم ولي اين 
نمايش به دلیل اينكه همزمان با يك نمايش ديگر 
اجرا مي شد و همچنین تعداد اجراهايش كافي نبود 
به خوبي ديده نش��د از اين رو قصد دارم تابس��تان 
سال جاري بار ديگر اين نمايش را روي صحنه ببرم. 
او درباره س��الن مدنظر براي اج��راي »گالیله« 
افزود: قرار است اين نمايش را در يكي از سالن هاي 
خصوصي تئاتر و در ايام باقیمانده تا پايان تابستان 

س��ال جاري اجرا كنم. پويان همچنین 
از برنامه ري��زي ب��راي اج��راي نمايش 
»كوريوالن��وس« در س��ال جاري خبر 
داد و گف��ت: صحبت ه��اي اولیه براي 
اجراي اين نمايش در نیمه دوم س��ال 
جاري در س��الن چهارس��وي مجموعه 
تئاتر ش��هر شده است و به زودي زمان 
قطعي اجراي »كوريوالنوس« مشخص 

مي شود. 
او در پايان به پیش��نهاد اجراي نمايش »چنین 
گفت س��یمرغ« به تاالر وحدت اشاره و اظهار كرد: 
يك سال قبل اين نمايش را كه فرازهايي از شاهنامه 
فردوس��ي و اثري ملي اس��ت، براي اج��را در تاالر 
وحدت پیشنهاد دادم و با آقاي صفي پور مديرعامل 
بنیاد نیز گفت وگويي داشتیم. در حال رايزني هستم 
تا وضعیت اجراي »چنین گفت سیمرغ« را مشخص 
كن��م و اگر امكان اجراي اين نمايش فراهم نش��ود 
براي اجراي »شاهزاده و گدا« در تاالر وحدت اقدام 

خواهم كرد.

وقتيمخاطبدايمدرحالكشفاست
محمد س��اربان گفت: مخاطب با 
ديدن نماي��ش »ريچارد س��وم اجرا 
نمي ش��ود«، دايم��اً در حال كش��ف 
كردن اس��ت و لحظه يي نمي تواند از 
وقايعي كه براي او تصوير مي ش��ود، 

عقب بماند. 
محمد س��اربان پس از اينكه روز 
دوش��نبه هش��تم مرداد به تماشاي 
نمايش »ريچارد سوم اجرا نمي شود« 

در تاالر چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر نشست، 
درباره اجراي اين نمايش به ايلنا گفت: كس��اني 
كه م��را مي شناس��ند، مي دانند ك��ه بي دلیل از 
نمايش��ي تعريف نمي كنم يا اگر نمايش��ي خوب 
نباش��د، اهل گارد گرفتن در برابر آن نیس��تم و 
فقط بي سرو صدا از سالن در انتها خارج مي شوم. 
اما در بعضي از نمايش ها من آخرين نفر هس��تم 
كه از س��الن بیرون مي روم، حت��ي بازيگرها هم 
مي روند كه گريم هايش��ان را پاك كنند، ولي من 
هنوز در س��الن حضور دارم. اين دير بیرون رفتن 
از سالن براي آن است كه نمايش، مرا جذب خود 
كرده است. نمايش »ريچارد سوم اجرا نمي شود« 
كه امشب آن را به دراماتورژي و كارگرداني دكتر 
روح اهلل جعفري در تاالر چهارس��و ديدم، يكي از 
همین نمايش هايي اس��ت كه فوق العاده اجرايش 

جالب بود و روي من تاثیر زيادي گذاشت. 
س��اربان ادامه داد: من ازجمله كساني هستم 
كه در هفته س��ه تا پن��ج نمايش مي بینم، گاهي 
اوقات دو يا حتي س��ه نماي��ش در روز مي بینم؛ 
هم��ه اين نمايش ها را با دقت مي بینم، چون كار 

و رشته من اين است و بعضي موقع ها 
آنقدر تحت تاثیر قرار مي گیرم كه تا 
چند روز پر از انرژي هس��تم. اجراي 
نمايش »ريچارد سوم اجرا نمي شود« 
در زم��ره آث��اري اس��ت ك��ه دل��م 
نمي خواست سالن را ترك كنم، چون 
از ديدن��ش ان��رژي گرفت��م و بعد از 
اجرا به دلی��ل حال خوبي كه دريافت 
كردم، ب��ه تك تك بازيگران و اعضاي 
گروه اين انرژي را منتقل كردم. اين كارگردان و 
بازيگر يادآور شد: »ريچارد سوم اجرا نمي شود« 
س��واي متن خوبي كه دارد، خ��وب هم ترجمه 
شده و درخش��ان، كارگرداني شده و جزيي ترين 
مس��اله از ن��گاه كارگردان، پنهان نمانده اس��ت. 
جعفري روي تم��ام جزيیات كار كرده و به همه 

بخش هاي نمايش مسلط است. 
ساربان ادامه داد: من به افرادي كه كارگرداني 
مي كنند، پیش��نهاد مي كنم كه به تماش��اي اين 
نمايش بنش��ینند. اين افراد باي��د از اين فرصت 
به بهترين ش��كل ممك��ن اس��تفاده كنند، چون 
دي��دن اين نمايش براي آنه��ا مي تواند يك دوره 
كارگرداني عملي كه پیش��رفته و خالق اس��ت، 
به حس��اب آيد. آنها با دي��دن اين نمايش متوجه 
خواهند ش��د كه وقتي كارگ��ردان احاطه بر كار 
دارد، چ��ه تاثی��ر ش��گرفي را در اذهان مخاطب 
ايج��اد مي كن��د . مخاطب با دي��دن اين نمايش، 
دايم��اً در حال كش��ف كردن اس��ت و لحظه يي 
نمي تواند از وقايعي كه براي او تصوير مي ش��ود، 

عقب بماند. 

ترامپ،اينباردرايتاليا
فايننشالتايمز:

اول  صفح��ه  دي��روز، 
بس��یاري از نش��ريات، به 
مطبوعات��ي  كنفران��س 
ب��ا  ترام��پ  دونال��د 
نخست وزير ايتالیا پرداخته 
آنطور ك��ه گفته  اس��ت. 
ش��ده، يكي از محورهاي 
صحب��ت ترام��پ، درباره 
بحران مهاجرت بود. آنطور 

كه گفته ش��ده، جوزپه كنته نخست وزير ايتالیا كه 
براي سفري رس��مي به امريكا رفته است وارد كاخ 
س��فید ش��د و دونالد ترامپ ريیس جمه��ور امريكا 
از او اس��تقبال كرد. طبق گزارش فايننش��ال تايمز 
ريیس جمهوري امريكا از سیاس��ت هاي تند ايتالیا 
علیه مهاج��رت حمايت كرد. ترام��پ در اين ديدار 
اعالم كرد كه با اقدامات ايتالیا درخصوص مهاجرت 
و مهاجرت غیرقانوني و حتي مهاجرت قانوني بسیار 
مواف��ق ب��وده و ايتالیا در مرزهايش مواضع بس��یار 
قاطعي اتخاذ كرده است. به عقیده ترامپ، ايتالیا، كار 
درس��تي انجام داده كه بسیاري از ديگر كشورهاي 
اروپايي نیز بايد همین كار را انجام دهند. همچنین 
در اين ديدار ترامپ اعالم كرد كه »ما درباره تجارت 
و مسائل نظامي و سفارش شمار زيادي هواپیما براي 
خريد از ما صحبت مي كرد. امريكا همانند همیشه 
كسري تجاري قابل توجهي در تجارت با ايتالیا دارد 
كه رقم آن حدود 31 میلیارد دالر اس��ت. مطمئن 
هستم كه بسیار س��ريع اين مساله را حل خواهیم 
كرد.« همچنین، در ادامه اين گزارش گفته شده كه 
نخست وزير ايتالیا گرچه مايل به كاهش تحريم هاي 
امريكا و اتحاديه اروپا علیه روس��یه اس��ت اما ظاهرا 
نتوانس��ته عقیده دونالد ترامپ را با وجود دوس��تي 
خودش��ان كه بر سر مس��اله مهاجرتي حاصل شد، 

تغییر دهد. 

والاستريتژورنال:
صفحه اول اين روزنامه 
نیز، به دنبال ديدار ترامپ 
ايتالی��ا،  نخس��ت وزير  و 
گزارشي از اعالم آمادگي 
امريكا  ريیس جمه��وري 
ب��راي مذاك��ره ب��ا ايران 

منتشر كرد. 
گ��زارش،  اين  طبق 
ريیس جمه��وري امريكا 

اعالم كرد، اين آمادگي را دارد كه با ايران »بدون 
پیش ش��رط« وارد مذاكره شود. آنطور كه گفته 
ش��ده، دونال��د ترامپ اعالم كرده ك��ه اگر ايران 
بخواهد مالقات كند، من هم مالقات خواهم كرد؛ 
هر زمان كه آنها بخواهند. اين كار براي اين كشور 
خوب است، براي آنها خوب است، براي ما خوب 
است و براي جهان خوب است. ريیس جمهوري 
امريكا در اين كنفرانس مطبوعاتي با بیان اينكه 
»من ب��ه مالقات ك��ردن اعتق��اد دارم«، اضافه 
ك��رد: درب��اره گفت وگو با ديگ��ران به خصوص 
وقتي صحب��ت از احتمال جنگ، مرگ، قحطي 
و بس��یاري از چیزهاي ديگر مطرح اس��ت، بايد 
مذاكره كرد. هیچ مشكلي با مذاكره وجود ندارد. 
اين در حالي است كه وزير امور خارجه امريكا در 
مصاحبه يي با برشمردن چندين شرط گفت در 
صورتي كه اين ش��روط اجرا شود در آن صورت 
ترامپ آماده اس��ت تا با مقامات اي��ران ديدار و 
گفت وگ��و كند. گفته مي ش��ود »مايك پامپئو« 
وزير امور خارجه امريكا در مصاحبه با س��ي ان 
بي سي گفت كه از خواسته ترامپ براي ديدار با 

سران ايران حمايت مي كند.
 ب��ه گفته پامپئ��و، ريیس جمه��وري امريكا 
خواستار ديدار براي حل مشكالت است. او گفته 
كه اگر ايراني ها تعهدي براي تغییرات اساس��ي 
بدهن��د در آن صورت همانطور كه ترامپ گفت 

او آماده است تا بنشیند و با آنها گفت وگو كند.

كيوسك

نگراناستقاللمننباشيد
دبیر سي و هفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر در پاسخ به سوالي مبني بر استقالل دبیر هنري جشنواره و آيین نامه 
جشنواره تئاتر فجر متذكر شد: بايد به كساني كه نگران استقالل من به عنوان دبیر جشنواره هستند بگويم كه وقتي شهرام 
كرمي اين مساله را با من در میان گذاشت من از همان ابتدا بر استقاللم به عنوان دبیر جشنواره تاكید داشتم. تا به حال هم 
كرمي برادرانه پاي كار ايستاده است و نه مخالفتي با من داشته نه مساله يي را به من تحمیل كرده است. من به يكپارچگي 
سیس��تم بس��یار اعتقاد دارم و معتقدم يكي از ركن هاي اين يكپارچگي هماهنگي با مدير باالدستي است. ما داريم برادرانه و 

همدالنه و با اخوت كارمان را پیش مي بريم. 
نادر برهاني مرند ادامه داد: من نه تنها موافق آيین نامه هستم بلكه به آن معتقدم چون وقتش بود كه چنین رويداد بزرگي 
آيین نامه و چارچوب مشخصي داشته باشد. اين آيین نامه كمي شتابزده نوشته شده است اما قرار است با همراهي شهرام كرمي 

و تیمي از افراد يك بازنگري روي آن صورت گیرد تا براي سال آينده به شكلي مطلوب تحويل دبیر آينده شود. 

چهرهروز

بررسيشمارپناهجويانيكهازآبهايمديترانهواردخاكاروپاميشوند

مديترانه؛پايانرويايمهاجرت
گروهگوناگون|

در هفته هاي گذش��ته، داس��تان ورود 
مهاجران غیرقانوني به اس��پانیا، تنش هاي بس��یاري در 
مرزهاي اين كش��ور ايجاد كرده است. اوج اين تنش  ها، 
با درگیري صدها مهاجر با پلیس مرزي اس��پانیا بود كه 
در نهايت، منجر به ورود 600 پناهجو به خاك اس��پانیا 
شد. آنطور كه گفته ش��ده، اين اتفاق، بزرگ ترين ورود 
غیرقانوني به خاك اس��پانیا از ماه فوريه ۲017 تاكنون 
بود. پس از اين موضوع، وزارت كش��ور اسپانیا به دنبال 
افزايش موج ورود پناهجوي��ان از راه درياي مديترانه به 
اين كشور از اتحاديه اروپا درخواست كمك كرد. ريیس 
آژانس محافظ��ت از مرزهاي اروپا نیز، هش��دار داد كه 
ممكن است شمار بیشتري از مهاجران از مرزهاي اسپانیا 
وارد شده و به سمت غرب اروپا بروند. چندي پیش نیز، 
يك كشتي حامل صدها پناهجو، به سواحل اسپانیا وارد 
شد. آنطور كه در گزارش ها گفته شده بود، ايتالیا اجازه 
ورود به اين كشتي را نداده و با پذيرش مادريد، مهاجران 

آواره بر آب هاي مديترانه، وارد اسپانیا شدند. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، پس از بحران 
مهاجرت سال ۲015 و ورود بیش از 8 میلیون پناهجو 
به اتحاديه اروپا، میزان ورود غیرقانوني پناهجويان به 
اتحاديه اروپا در سال ۲017 حدود 60 درصد كاهش 
يافت. با اين حال، در سال ۲017، شمار قابل توجهي 
از مهاجران به خاك ايتالیا وارد شدند. آنطور كه گفته 
ش��ده، در 6 ماهه نخست سال ۲017، بیش از صدها 
ه��زار مهاجر از درياي مديترانه به اروپا رس��یدند كه 
طب��ق آم��ار، ايتالیا پذيراي ح��دود 85 درصد از اين 
مهاجران بود كه بیشتر اهل مناطق جنوبي صحراي 
افريق��ا و لیبي بودن��د. طبق تازه تري��ن گزارش هاي 
بین الملل��ي از امور مهاجران، در فوريه ۲017، حدود 
95 هزار پناهج��و، از طريق آب ه��اي مديترانه وارد 
خ��اك ايتالیا ش��دند. آنطور كه گفته ش��ده، اكنون 
يكي از مهم تري��ن راه هاي مهاجرت به اروپا از طريق 
قايق و از مبدا لیبي به مقصد ايتالیا بود؛ مسیري كه 
قاچاقچیان انسان با خیال راحت فعالیت مي كنند. اما 
قربانیان اصلي اين توافق پناهجويان بي پناه هستند. 
بر اين اس��اس، ش��مار قابل توجهي از مهاجران كه از 
اين مسیر اقدام به گذر از آب هاي مديترانه و ورود به 
خاك ايتالیا مي كردند، اگر مي توانستند از قاچاقچیان 
انسان و بازارهاي برده داري رها شوند، تعداد بسیاري 
در آب هاي مديترانه، جان خود را از دست مي دادند. 

طبق آمار اعالم شده، حدود ۲ هزار و 500 پناهجويي 
كه خواس��تار ورود به ايتالیا از طريق درياي مديترانه 
بودند، در قس��مت هاي مركزي اين دريا غرق شدند. 
در اين س��ال ها، يونان نیز يك��ي از مهم ترين مقاصد 
پناهجويان به ش��مار مي رود. آنطور كه گفته ش��ده 
آنه��ا نیز از طريق آب ه��اي مديترانه خود را به خاك 
يونان مي رسانند. بر اساس آمارهاي اعالم شده، بیش 
از 10 هزار پناهجويي كه به ناچار س��رزمین خود را 
ترك كرده بودند، در س��ال ۲017، از طريق راه هاي 
دريايي و غیرقانوني به خاك يونان رسیدند. همچنین 
گفته شده حدود 30 نفر از آنها، در نیمه نخست سال 

۲017، در قسمت شرقي مديترانه، غرق شدند. 
همانطور كه گفته ش��د، اس��پانیا در نیمه نخست 
س��ال ۲018، پذيراي شمار قابل توجهي از پناهجويان 
غیرقانوني بود. اين در حالي اس��ت كه در زمان مشابه 
س��ال ۲017، جمعیت مهاجراني كه از طريق آب هاي 
مديترانه به اسپانیا مي رسیدند، بسیار اندك بود. آنطور 
كه گفته شده، زماني كه بزرگ ترين میزبان پناهجويان 
غیرقانوني، ايتالیا بود، اسپانیا تنها حدود 6 هزار و 500 
پناهج��و را پذيرفت كه اين م��وج پناهندگي در نیمه 
نخست سال ۲017، حدود 1۲4 تلفات به دنبال داشت. 
طبق آمار منتشر شده، میزباني از پناهجويان در ايتالیا، 
در س��ال ۲018، جاي خود را به اس��پانیا داده اس��ت. 
آنطور كه گفته شده، در روزهاي گذشته، وزارت كشور 
ايتالیا اعالم كرد كه در س��ه ماهه نخست سال ۲018 

میالدي بیش از 18 هزار پناهجو وارد ايتالیا شدند كه 
در قیاس با مدت مش��ابه در سال ۲017 میالدي، 75 
درصد كاهش داش��ت. اين در حالي اس��ت كه ش��مار 
پناهجوياني كه به اسپانیا وارد شدند، افزايش داشته و 
به بیش از ۲0 هزار نفر رسیده است. هرچند كه شمار 
تلفات اين جابه جايي ها همچنان تغییري نكرده است. 
آنطور كه گفته ش��ده، در 6 ماهه نخست سال ۲018، 
بیش از صدهزار نفر از پناهجويان در آب هاي مديترانه 
غ��رق ش��ده و به ايتالیا نرس��یدند. اين آم��ار در غرب 
مديترانه، جايي كه مهاجران را به اس��پانیا مي رس��اند، 

حدود 304 نفر اعالم شده است. 
در اي��ن می��ان نی��ز، خبرهاي��ي از افزاي��ش ورود 
پناهجوي��ان به يون��ان به گوش مي رس��د. در روزهاي 
گذش��ته، گارد س��احلي يونان در بیانیه يي از افزايش 
چش��مگیر و نگران كننده پناهجويان به س��واحل اين 
كشور خبر داد. آمارهاي منتشر شده نیز، اين موضوع را 
تايید مي كند؛ در نیمه نخست سال ۲017، حدود 10 
هزار و 500 پناهجو از شرق مديترانه وارد يونان شدند 
كه اين آمار در نیمه نخست ۲018، به بیش از 15 هزار 
نفر رسید. آنطور كه گفته شده، بیشتر اين پناهجويان از 
تركیه پس از عملیات نظامي دولت اردوغان در سوريه، 
به يونان پناهنده شده اند. درياي اژه يكي از مسیرهاي 
اصلي عبور مهاجران از تركیه به يونان است. اين مسیر 
به دنبال توافقنامه اتحاديه اروپا با تركیه و در پي بحران 

مهاجرت به شدت تحت نظارت قرار دارد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

موافقت با پرداخت غرامت به انگليس به دليل ملي شدن صنعت نفت 
درجري��ان  اي��ران  دول��ت  م��رداد 1333،  ده��م 
گفت وگوهاي كنسرس��یوم، موافقت كرد بابت حوادث 
ملي شدن صنعت نفت به دولت انگلیس غرامت بپردازد. 
ق��رارداد كنسرس��یوم قراردادي اس��ت ك��ه پس از 
كودتاي ۲8 مرداد بین دولت ايران و كنسرس��یومي از 
شركت هاي نفتي بین المللي براي بهره برداري از منابع 

نفتي ايران بسته شد. 
پ��س از كودت��اي ۲8 مرداد٬ نخس��ت وزير جديد٬ 
فض��ل اهلل زاهدي روابط با دولت انگلیس را كه در زمان 
مصدق قطع ش��ده بود از س��ر گرفت. مذاكرات نفت از 
۲۲ فروردي��ن 1333 ب��ا سرپرس��تي وزي��ر اقتصاد و 
دارايي، دكتر علي امیني آغاز ش��د كه منجر به قرارداد 
كنسرس��یوم يا قرارداد امیني - پیج گرديد. دكتر علي 
امیني وزير دارايي پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد 
درخش��ش نماين��ده ته��ران در دوره هجدهم مجلس 
شوراي ملي در مخالفت با قرارداد كنسرسیوم سخنراني 
كرد. بر اساس قرارداد جديد كه پس از ماه ها مذاكره در 
۲8 ش��هريور، به امضاي طرفین و در ۲9 مهر به تايید 
مجلس ش��وراي ملي و در 6 آب��ان به تصويب مجلس 
س��نا رسید، اگرچه ملي شدن نفت و صنايع نفت ايران 
مورد پذيرش طرف هاي خارجي قرار گرفت ولي دولت 
اي��ران تضمین مي كرد كه تا ۲5 س��ال نفت تولیدي را 
به ش��ركت هاي عضو كنسرسیوم )امريكايي، انگلیسي، 
هلندي و فرانس��وي( بفروشد. بدين ترتیب فروش نفت 
ايران پس از نزديك به چهار س��ال وقفه در بهمن سال 

1333 از سر گرفته شد. 
محمد درخش��ش نماينده تهران در دوره هجدهم 
مجلس ش��وراي ملي در مخالفت با قرارداد كنسرسیوم 
 س��خنراني هفت س��اعته ك��رد ام��ا در نهايت مجلس 

با تنها 5 راي مخالف قراداد كنسرس��یوم را در ۲9 مهر 
1333 تصويب كرد. 

در اي��ن قرارداد ك��ه به »ق��رارداد امیني-پیج« نیز 
معروف شده است برخالف قانون ملي شدن نفت ايران 
باز هم اكتش��اف و اس��تخراج و فروش نفت را به دست 
شركت هاي خارجي سپرد و ايران به دريافت حق االمتیاز 
)با نام مبهم »پرداخت اعالم شده«( براساس اصل كلي 
پنجاه-پنجاه اكتفا كرد. بر اس��اس اين قرارداد شركت 
نفت ايران و انگلیس 40٪، ش��ركت هاي امريكايي نیز 
40٪، ش��ركت شل 14٪ و شركت نفت فرانسه 6٪ در 

منافع كار سهیم بودند. 
بهمن 1351 در پي مالقاتي كه بین ش��اه و روساي 
كمپاني ه��اي نفت��ي غربي در ش��هر »س��ن ورتیس« 
انگلس��تان ص��ورت گرف��ت، مقدم��ات ش��كل گیري 

كنسرسیوم جديد با شركت اكثر كمپانیهاي نفتي غرب 
فراهم ش��د. در ق��رارداد جديد كه در تابس��تان 135۲ 
)1973( ب��ه تصويب رس��ید 8 كمپان��ي نفتي حضور 
داش��تند كه به زودي 6 كمپاني ديگر به آن پیوستند. 
در اي��ن قرارداد ك��ه مدت اعتبار آن ۲0 س��ال تعیین 
شده بود شركت هاي نفتي غرب در زمیني به مساحت 
۲6۲/189 كیلومت��ر مربع حق عملیات س��اختماني يا 
حفاري داشتند. بدين ترتیب قراداد كنسرسیوم در سال 
135۲ به موجب قانون »قرارداد الغاء نفت با كنسرسیوم 
مصوب س��ال 1333 و اجازه اجراي ق��رارداد فروش و 
خريد نفت بین دولت شاهنش��اهي ايران و ش��ركتهاي 
خارجي« مصوب هش��تم مرداد 135۲ لغو و با قرارداد 
خريد و فروش نفت به مدت بیست سال ديگر بین ايران 

و كنسرسیوم جايگزين گرديد. 

ميراثنامه

معاون میراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري مي گويد: بعد از بررسي اسناد اولیه، 
مالكی��ت اين خانه ب��راي پدر فروغ فرخزاد محرز ش��ده و 
اقدامات اولیه براي ثبت ملي آن در دس��ت انجام است. با 
انتشار دوباره خبرهايي مبني بر تمايل مالكان كنوني خانه 
پدري فروغ فرخزاد در امیريه تهران، كه دست كم از هفت 
سال گذشته مطرح بوده، اين بار حرف هاي بیشتري نسبت 
به بي توجهي میراث فرهنگ��ي براي تنها اثر باقي مانده از 
خانواده فروغ فرخزاد ش��نیده مي شود، آن هم بعد از خراب 
كردن خانه او در دروس كه دو س��ال گذش��ته اتفاق افتاد. 
مسووالن دفتر ثبت میراث فرهنگي استان تهران نخست 
اعالم كردند نسبت به مالكیت اين خانه توسط پدر فرخزاد 
در سال هاي گذشته ش��ك و ترديد وجود دارد و تا زماني 

كه س��ندي براي تايید اين مساله به دست مان نرسد، بايد 
اين وضعیت بررسي شود. »قو«ي حك شده روي در خانه 
در انته��اي كوچه »خادم آزاد« در محله امیريه انگار هنوز 
منتظر است تا كسي از خاندان فرخزادها در را باز كند و اين 
خبر را تكذيب. مغازه داران س��ر كوچه در خیابان ولي عصر 
)عج( هم نس��بت به هر اتفاقي كه بت��وان آن را به خاندان 
فرخزادها نس��بت داد، اظه��ار بي اطالعي مي كنند و حتي 
هیچ كدام از مالكان سه زنگ نصب شده روي در خانه هم 
پاسخگوي صداي آن نیستند. هر چند مالك اصلي خانه كه 
مدتي پیش درگذشته است، تا زمان حیاتش بارها گفته بود 
»چرا خانه را بكوبم؟ از 35 سال پیش كه اين جا را خريده ام، 
تا ب��ه حال يك آجر از اين خان��ه آخ نگفته، هنوز يك بار 
هم آن را تعمیر نكرده ام. « حاال سپیده سیروس نیا، معاون 

میراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي استان تهران كه 
در طول چند روز گذشته منتظر اسناد جديدي از اين خانه 
بوده است، بعد از بررسي سندها، به ايسنا مي گويد: سندي 
كه دستمان رسیده، نشان مي دهد زماني اين خانه متعلق 
ب��ه محمد فرخزاد - پدر فروغ - بوده و او خانه را س��ال ها 
بعد به ش��خص ديگري فروخته است و چند بار ديگر اين 
خانه دست به دست شده تا به وارثان امروزي رسیده است. 
او ادامه مي دهد: عكس هايي نیز از خانه به دس��ت مان 
رسیده است كه بايد آنها را با تصاويري كه متعلق به زمان 
حض��ور خانواده فرخ��زاد در ان خانه اس��ت تطابق دهیم، 
هرچند گويا خانه تا دهه 50 تغییرات زيادي كرده اس��ت، 
اما سندي كه وجود دارد، نشان مي دهد آن متعلق به پدر 

فروغ فرخزاد بوده است. 

خانهفرخزادهامليميشود
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