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  عبده تبريزي مطرح كرد
نرخ دوم ارز به تدريج خود را تحميل مي كند 

يك كارش��ناس مديريت مالي با بيان اينكه شرايط براي يكسان سازي نرخ ارز 
فراهم نيس��ت، گفت: به تدريج نرخ دوم ارز خ��ودش را تحميل مي كند و دولت 

مجبور به پذيرش آن خواهد شد. 
به گزارش فارس، حس��ين عبده تبريزي در نشست بررسي بحران ارزي كشور 
با اشاره به استراتژي دولت براي اين مساله اظهار كرد: استراتژي از شروع كار با 
مش��كل مواجه بود و هم اكنون هم اگر قيمت سكه را بررسي كنيد، مي بينيد كه 

بازار قيمت دالر 4200 تومان را نپذيرفته است. 
وي با طرح اين س��وال كه اس��تراتژي قيمت گذاري نرخ ارز چگونه بايد باشد، 
افزود: بايد به گونه يي براي ارز رسمي نرخ گذاري كرد كه فاصله آن با ارز بازار كم 
باش��د و البته تعيين نرخ با فاصله كم و تعيين با فاصله زياد هر دو نقاط قوت و 
ضعفي دارند اما با تعيين نرخي با فاصله زياد از نرخ بازار و ممنوع كردن معامالت 

در صرافي ها نرخ ارز يكسان نمي شود. 
اين كارشناس مديريت مالي تصريح كرد: در شرايط فعلي امكان يكسان  سازي 
نرخ ارز نيست و بايد نظام دو نرخي را بپذيريم زيرا اگر نپذيريم باز هم نرخ دوم 

خودش را تحميل خواهد كرد. 
وي با اش��اره به كاهش 19ميليارد دالري خالص حس��اب س��رمايه در س��ال 
96 گفت: تراز خالص حس��اب س��رمايه در س��ال 96 منفي 19ميليارد دالر بوده 
است؛ بنابراين اگر رشد 22ميليارد دالري ذخاير ارزي بانك ها را در نظر بگيريم، 
مي بينيم كه در مجموع حدود 41ميليارد دالر ارز در س��ال 96 از كش��ور خارج 
ش��ده است. دولت نگران اين وضعيت اس��ت و يكي از داليل اعمال سياست هاي 

فعلي ارزي، جلوگيري از خروج سرمايه است. 
اين اس��تاد دانش��گاه درخصوص داليل و ريش��ه هاي بحران ارزي اظهار كرد: 
ش��وك ارزي سال هاي 73و 74 ناشي از سوءمديريت در كنترل بدهي هاي ارزي 
و نقدينگي بود و بحران س��ال 78و 79 و كاه��ش درآمدهاي نفتي. دليل بحران 

ارزي سال 90 و 91 تحريم ها و نقدينگي بود. 
عبده تبريزي ادامه داد: اما بحران س��ال 96و 97 از چند مس��اله تشكيل شده 
اس��ت كه يك علت آن بحران نظام بانكي اس��ت. نظام بانكي با عدم تناس��ب در 
دارايي هاي و بدهي ها روبه روست و اين تفاوت بسيار قابل مالحظه است به طوري 
كه در صورت هاي مالي برخي بانك ها زيان انباشته چند هزارميليارد توماني ثبت 

شده و اين اتفاق جديدي است كه پيش از اين نداشتيم. 
وي با بيان اينكه خريد ارز از سوي مردم تنها به دليل رشد قيمت ارز نيست، 
گفت: يكي از داليل ورود مردم به بازار ارز، عدم اطمينان از سيستم بانكي است 
و در واق��ع بح��ران بانكي موجب روي آوردن مردم به س��اير بازارها ازجمله بازار 

ارز شده و يك فشار قابل مالحظه يي از اين ناحيه به بازار ارز وارد شده است. 
يك كارش��ناس مديريت مالي با به كار ب��ردن عنوان بحران همزاد افزود: آثار 
مخ��رب اي��ن بحران از تك تك بحران ها موثر تر اس��ت و به  ش��دت ذخاير بانك 

مركزي را از بين مي برد و اين مساله نجات سيستم بانكي را سخت تر مي كند. 
وي ب��ا بيان اينكه دولت و بانك مرك��زي به تدريج نرخ ارز دوم را مي پذيرند، 
تصري��ح كرد: به طور طبيعي سيس��تم ارز دونرخي برمي گ��ردد و همزمان بانك 
مركزي بايد گام هاي مهمي در حوزه اصالح نظام بانكي بردارد زيرا بانكي كه دو 
برابر سرمايه زيان ثبت كرده، نمي تواند به فعاليت ادامه دهد. اينكه چطور بحران 

سيستم بانكي را حل كنيم، بحث ديگري است. 
عبده تبريزي تاكيد كرد: بدون حل مس��ائل بانك ها نمي توانيم مش��كل ارز را 
حل كنيم زيرا تا نگراني مردم از سيس��تم بانكي برطرف نشود، تقاضا براي حفظ 

دارايي ها از بازار ارز خارج نخواهد شد. 
وي دليل اصلي رش��د زيان و عدم تناس��ب در دارايي ها و بدهي هاي بانكي را 
نرخ هاي باالي سود بانكي دانست و افزود: چطور وقتي يك بانك به عنوان مثال 
5 درصد س��ود كرده است 20درصد يا 25درصد س��ود به سپرده گذار مي دهد؟ 
اساس��ا در اين شرايط نرخ سود تس��هيالت به 30درصد افزايش مي يابد و با اين 

نرخ ها توليد و سرمايه گذاري هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد. 
اين كارشناس مديريت مالي اضافه كرد: اگر مديريت و كنترل تورم و اقتصاد 
كالن اينقدر راحت بود، دولت انگلستان نرخ سود بانكي را 20درصد مي گذاشت و 
مردم انگليس هم پا روي پا مي گذاشتند و كار نمي كردند و فقط سود مي گرفتند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 10  صفحه 2 

دبي��ركل  اس��تولتنبرگ«  »ين��س 
س��ازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( 
گفت: مس��ائل منطقه يي و موضوع برنامه 
موشكي ايران بايد خارج از چارچوب توافق 
هسته يي موسوم به برجام مورد رسيدگي 

قرار گيرند. 
به گ��زارش ايرنا، وزي��ران امور خارجه 
ناتو در نشس��ت روز جمعه در بروكس��ل 
موضوع��ات مختلف��ي از جمل��ه اي��ران و 
روابط با روسيه را مورد بررسي قرار دادند. 
دبيركل ناتو در كنفرانس خبري روز جمعه 
پس از نشس��ت وزيران ام��ور خارجه ناتو 
در بروكس��ل در پاس��خ به سوال جهت دار 
خبرنگار ش��بكه العربيه عربس��تان، با رد 
ادع��اي خبرنگار اين ش��بكه در خصوص 
لزوم احتمالي تكميل برجام با يك توافق 
ديگر براي دوره پس از سال 2030، گفت: 
ناتو از توافق هسته يي ايران در سال 2015 
اس��تقبال كرد و از ايران خواس��ت كه اين 

توافق را به طور كامل اجرا كند. 
استولتنبرگ افزود: اين توافق با اعمال 
تدابيري ايران را از توليد س��الح هسته يي 
دور كرده است اما ما در عين حال نسبت 
به س��اير فعاليت هاي ايران از جمله برنامه 

موشك بالستيك ابراز نگراني كرده ايم. 
وي تصريح كرد: اين مسائل در برجام 
پوشش داده نشده اند و بايد خارج از برجام 

مورد رسيدگي قرار گيرند. 
دبيركل ناتو همچنين گفت: پرداختن 
به نگراني هايي كه در برجام پوش��ش داده 
نش��ده، حائز اهميت اس��ت و من از همه 
تالش ها براي پرداختن به مساله موشكي 

ايران استقبال مي كنم. 
وي ضمن تاكيد بر اجراي كامل برجام 
گفت: ناتو در موقعيتي نيس��ت كه درباره 
اين مس��اله قض��اوت كند و اي��ن برعهده 
آژانس بين المللي انرژي اتمي اس��ت.  اين 
درحالي اس��ت ك��ه اين آژان��س تاكنون 
10 ب��ار پايبندي كامل اي��ران را به توافق 
هسته يي تاييد كرده است. دبيركل ناتو در 
كنفرانس خبري روز جمعه درباره مباحث 
مربوط به روس��يه گفت: ما سياس��ت دو 
وجهي بازدارندگي و دفاع نيرومند در كنار 
گفت وگوي معنادار با روسيه، تاكيد داريم. 
وي ب��ا مته��م ك��ردن روس��يه ب��ه 
»تالش هايي براي ايجاد ارعاب و بي ثباتي 
ش��امل حمالت س��ايبري، اقداماتي براي 
نهاده��اي دموكراتيك  مخدوش ك��ردن 
غربي، انتشار اطالعات نادرست و پروپاگاندا 
و حمله ش��يميايي به اسكريپال جاسوس 
روس��ي در سالزبري انگليس گفت: ما بايد 
به همبس��تگي و عزم خ��ود ادامه دهيم و 
ابزاره��اي نيرومندي ب��راي برخورد با اين 

تهديدهاي تركيبي ايجاد كنيم. 
وي تاكي��د كرد: نات��و در عين حال به 
گفت وگو با روس��يه متعهد است. بوريس 

جانس��ون وزير امور خارج��ه انگليس نيز 
گفت ك��ه وزيران خارجه ناتو در جلس��ه 
جمعه درباره فعاليت هاي بدخواهانه روسيه 
و چگونگ��ي پاس��خ جمعي ب��ه آن بحث 
مي كنند. همچنين اسون ميكسر وزير امور 
خارجه استوني در اين جلسه گفت: رفتار 
روس��يه درباره اوكراين و مخدوش كردن 
نظم امنيتي اروپا تغييري نكرده است و ما 

در ناتو بايد متحد بمانيم. 
در اين جلسه همچنين وزيران خارجه 
ناتو در جلسه با حضور »فدريكا موگريني« 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، 
راه هاي تقويت همكاري ها در خاورميانه و 

شمال آفريقا را بررسي مي كنند. 
دبيركل ناتو در حاشيه نشست وزيران 
خارجه ناتو در بروكسل با مايك پمپئو وزير 
امور خارجه امريكا نيز ديدار كرد و حضور 
سريع وي در جلس��ه چند ساعت پس از 
انتصاب به مقام وزي��ر امور خارجه را يك 
ركورد دانست و گفت كه اين مساله تعهد 
ش��خصي نيرومند او و تعهد واش��نگتن و 

ترامپ به اين پيمان را نشان مي دهد. 
وي دي��دار ب��ا پمپئو را بس��يار خوب 
و مفي��د دانس��ت و گفت: به مس��ائلي از 
جمله مقدمات اجالس س��ران اين ناتو در 
م��اه ژوئيه، روس��يه و موضوعات دفاعي و 
چگونگي تقويت حضور اين پيمان در عراق 
از طريق ماموريت آموزشي را مورد بررسي 

قرار داديم. 

  قط�ر خواس�تار مذاك�ره مس�تقيم 
امريكا با ايران شد

از س��وي ديگ��ر » ش��يخ محم��د بن 
عبدالرحمن آل ثاني « معاون نخست وزير 
و وزي��ر ام��ور خارج��ه قط��ر خواس��تار 
گفت وگوي مس��تقيم امريكا و كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس با ايران شد. 
به گزارش ايرن��ا، وزير امورخارجه قطر در 
گفت وگو با ش��بكه فران��س 24 گفت كه 
خواستار توسعه روابط با جمهوري اسالمي 
ايران هستيم. وي افزود: دوحه براي پاسخ 
به نگراني هاي امريكا و كشورهاي شوراي 
)ف��ارس( گفت وگوي  هم��كاري خلي��ج 
مس��تقيم با تهران را پيش��نهاد مي كند. 
وزي��ر ام��ور خارجه قطر با اش��اره ضمني 
به تالش هاي اخير عربس��تان ب��راي آغاز 
فعاليت هاي هس��ته يي گفت ك��ه قطر با 
مس��ابقه تسليحات هس��ته يي در منطقه 
مخالف است.  »محمدجواد ظريف« وزير 
امو خارجه جمهوري اس��المي ايران اخيرا 
طي س��خناني در ش��وراي روابط خارجي 
امريكا با بي��ان اينكه ما در منطقه از نبود 
گفت وگ��و رنج مي بريم، گفت: پيش��نهاد 
مي كنيم كه ي��ك گفت وگوي منطقه يي 
ميان طرف ها انجام شود. وزير امور خارجه 
اي��ران با بيان اينكه تصور ه��راس ايران از 

گفت وگو در منطقه تصوري كامال اشتباه 
اس��ت، اظهار داشت: مس��ائل مختلفي در 
منطق��ه وجود دارد كه باي��د در مورد آنها 
گفت وگو كنيم. ما تصميم گرفتيم كه اين 
موضوع را وارد توافق هسته يي نكنيم اما ما 
نيز براي گفت وگو در مورد مسائل منطقه 
درخواس��ت هاي جديدي داري��م. ظريف 
اف��زود: بر مبناي اصول احترام به تماميت 
ارض��ي و همچنين عدم دخال��ت در امور 
داخلي يكديگر، مي توان وارد گفت وگوهاي 

منطقه شد. 

  متيس: هنوز تصميمي براي خروج از 
برجام اتخاذ نشده است

همچنين  وزي��ر دفاع امريكا گفت كه 
هنوز تصميم��ي درباره خ��روج امريكا از 
توافق هسته يي سال 2015 با ايران گرفته 
نشده است اما واشنگتن با متحدان اروپايي 
خود كار مي كند تا ببين��د آيا راهي براي 
اصالح آن وج��ود دارد يا خير. به گزارش 
ايس��نا به نقل از واشنگتن اگزمينر، جيمز 
متيس وزير دفاع امريكا در جلسه استماع 
گزارش كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا 
اظهار كرد: هنوز نمي دانيم امكان اصالحات 
در توافق تا اندازه يي باشد كه رييس جمهور 

را براي ماندن در توافق راضي كند. 
او ادامه داد: بحث هايي ميان تيم امنيت 
ملي و اف��رادي كه براي ارائه مش��اوره به 
رييس جمهور مس��ووليت دارند در جريان 
است. طبعا جنبه هايي از توافق قابل اصالح 

است. ما داريم روي آن كار مي كنيم. 
متيس اف��زود: همه مي دانن��د توافق 
هس��ته يي يك توافق كنترل تس��ليحاتي 
ناقص بود. توافق براساس اين فرض تنظيم 
ش��ده كه ايران تقلب خواهد كرد. بنابراين 
عنصر راستي آزمايي به آن اضافه شده كه 
عمال هم بس��يار محكم است اما اينكه آيا 
كافي هس��ت يا خير، فكر مي كنم س��وال 

بجايي باشد.

 چين: برجام بايد حفظ شود
س��خنگوي وزارت خارج��ه چين نيز 
اظهار كرد: باي��د گفت وگوها و هماهنگي 
پيرامون وضعي��ت كنوني برجام را تقويت 
و با جديت ب��راي حفاظت از تماميت آن 
تالش ك��رد. به گزارش ايرن��ا، »هوا چون 
يينگ« سخنگوي وزارت خارجه چين روز 
گذشته در نشس��ت خبري خود در پكن 
افزود: برجام توافقنامه چندجانبه بين 5+1، 
اتحاديه اروپا و ايران است و طي قطعنامه 
شماره 2231 شوراي امنيت سازمان ملل 

به تصويب رسيده است. 
او ضافه كرد: چين مايل است براساس 
واقع نگري، عدالت و مسووليت شناسي، به 
تالش خ��ود براي حفظ و اج��راي برجام 

ادامه دهد. 

»هوا چون يينگ« س��خنگوي وزارت 
خارجه چين در ادامه با اش��اره به اجالس 
س��ران دو كره اظهار كرد: چين برداش��ته 
شدن گام تاريخي ميان دو كره را تشويق 

مي كند. 
او گف��ت: ما از طريق تلويزيون مالقات 
بي��ن رهب��ران دو كره را تماش��ا كرديم و 
ضمن كف زدن براي برداش��ته شدن اين 
گام تاريخي ميان دو طرف، عزم سياسي و 

شجاعت آنان را تقدير مي كنيم. 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه چين 
آرزو كرد اين مالقات به نتايج مثبت برسد. 
او گف��ت: ما انتظار داري��م دو طرف با 
اس��تفاده از اين فرص��ت، روند جديدي را 
براي برقراري آرامش پايدار در شبه جزيره 

كره آغاز كنند. 

 زنگنه: رده هاي باالتر از دولت درباره 
پسابرجام تصميم گيري مي كنند

در همي��ن ارتب��اط وزير نف��ت دولت 
دوازده��م با بي��ان اينكه رده ه��اي بااليي 
كش��ور در مورد مواضع ايران بعد از برجام 
برنامه ري��زي مي كنند، گف��ت: در صورت 
خ��روج امري��كا از برج��ام وزارت نفت به 
فعاليت خود ادامه خواهد داد. بيژن زنگنه 
در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت، در خصوص 
برنام��ه وزرات نف��ت در ص��ورت خ��روج 
امريكا از برجام، گفت: جمهوري اس��المي 
براي خروج امريكا از برجام نيازمند برنامه 
ملي است كه برنامه ريزي هاي الزم در اين 
زمينه انجام شده اس��ت. وزير نفت دولت 
دوازده��م در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
دولت برنامه  مش��خصي براي شرايط اداره 
كش��ور در ش��رايط بعد از برج��ام در نظر 
دارد، تصري��ح كرد: تصمي��م اتخاذ برنامه 
مش��خص با دولت نيست و رده هاي باالتر 
در اين زمينه تصميم گيري و برنامه ريزي 
مي كنند. وزي��ر نفت دول��ت دوازدهم در 
خص��وص تاثير خروج امري��كا از برجام بر 
فعاليت ه��اي وزارتخان��ه نفت، اف��زود: در 
صورت��ي كه امريكا از برجام خارج ش��ود، 
وزارت نفت به برنامه هاي خود ادامه خواهد 
داد البت��ه ادامه برخ��ي فعاليت به عوامل 
متعددي بس��تگي دارد كه اي��ن ابعاد در 
حال بررسي است. رييس جمهور امريكا در 
چند ماه اخير بارها درمورد خروج از برجام 
صحبت كرده اس��ت و قرار اس��ت روز 12 
مه  )22 ارديبهش��ت ماه( درباره سرنوشت 
توافق هسته يي ايران و گروه 1+5 )برجام( 
تصميم خود را اعالم كند. گفتني اس��ت؛ 
رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا 
نيز با بيان اينكه در ماه مه )ارديبهش��ت( 
در خصوص برجام تصميم گيري مي شود، 
تاكيد كرد كه ترامپ احتماال آن را تمديد 
نخواهد كرد مگر اينكه ما با شركاي اروپايي 
بر سر يك چارچوب به اتفاق نظر برسيم. 

تحليل سرمقاله

از شعار تا شعور

 روز گذش��ته در حال��ي كه »كيم جونگ اون« رهبر كره ش��مالي به 
دع��وت »مون جائه اي��ن« رييس جمهور كره  جنوبي پاس��خ مثبت داد 
و پ��اي خود را از مرز كره  ش��مالي فراتر نهاد و وارد كره  جنوبي ش��د و 
بالعكس، اتفاق بي نظيري را نه تنها در تاريخ دو كره بلكه در جهان رقم 
زد، اتفاقي كه بنا به تحليل برخي كارشناس��ان طي 28س��ال گذشته و 
پس از فروپاش��ي شوروي بي نظير بوده اس��ت. رويترز با توصيف كردن 
صحنه ه��اي ق��دم زدن دو رهب��ر در حالي كه لبخند بر لب داش��تند و 
جوك گفتن رهبر كره ش��مالي مي نويسد كه اين صحنه ها درست متضاد 
آزمايش هاي موش��كي سال گذشته كره ش��مالي است كه منطقه و شبه 

جزيره را تا لبه پرتگاه جنگ برده بود. 
اينكه چرا رفتار »كيم جونگ اون« طي س��ه ماهه گذشته به سرعت 
تغيير كرد، داراي تحليل هاي مختلف و گاهي اوقات متفاوتي اس��ت اما 
شايد هيچ تحليلي به اندازه اين سخن خود »كيم جونگ اون« كه گفته 
بود، نمي خواهد صدام دوم يا قذافي دوم بش��ود ش��فاف و واضح نيست. 
كش��وري كه طي سال گذش��ته ميالدي 8 آزمايش موشكي انجام داده 
بود – هر يك ماه و نيم يك موشك – و برد بالقوه موشك هاي خود را تا 
13هزار كيلومتر باال برده بود به طوري كه مي توانس��ت واشنگتن دي سي 
را هدف قرار دهد، اكنون به مرحله يي رس��يده كه حاضر اس��ت نه تنها 
دست از اين كارها بردارد بلكه شايد پايگاه هاي خود را هم تخريب كند. 
اصرار ورزيدن كره ش��مالي بر رفتار هسته يي خود سبب تحريم هايي 
شد كه بنا بر گزارش سال گذشته نيويورك تايمز )چهارم آگوست( بين 
يك تا س��ه ميليارد دالر بر آن كش��ور خس��ارت وارد مي كرد،  رقمي كه 

تقريبا يك چهارم توليد ناخالص داخلي آن كشور است. 
هم  اكنون كسي دقيقا نمي داند، باطن »كيم جونگ اون« از اين رفتار 
چيس��ت، حتي ديروز تا پايان نشست مشترك رهبران دو كره و مراسم 
ش��ام گزارشگران و تحليلگران خارجي از اين اتقاق گيج و حيران بودند 
كه آيا آنچه مي بينند، واقعيت اس��ت؟ اما چنانچه هر اتفاقي كه بعدا رخ 
دهد، مثال رهبر كره شمالي خيانت كند و دنيا را فريب داده باشد يا واقعا 
در رفتار و سياستش صداقت داشته باشد،  عقب نشيني رهبر كره شمالي 
يك سمبل تاريخي نه فقط براي شبه جزيره كره بلكه براي جهان است. 
اما رفتار كره ش��مالي براي جهان درس هايي دارد و مي تواند داش��ته 

باشد. 
نخس��تين درس آن اس��ت كه كره ش��مالي بدون هيچ گونه پيمان يا 
معاهده يي سعي در هسته يي كردن خود داشت. آن كشور نه تنها وقعي 
به همس��ايگان خودش بلكه به جهان نمي نهاد كشور ايزوله شده يي بود 
كه در هيچ معاهده يي شركت نمي كرد و تمام معاهدات را عليه خودش 
مي دانست،  در حالي كه دنياي فعلي دنياي معاهدات و پيمان ها و  دنياي 
»عقل و قدرت« اس��ت؛ معلوم اس��ت كه در اين دنيا هيچ كشوري حتي 
همس��ايه يي مانند چين نمي تواند پشت كشوري درآيد كه بر هيچ اصلي 
متعهد نيست،  بنابراين نخستين اصل تعهد پايدار و تعامل است. دومين 
درس، ضعف اقتصادي كش��ور اس��ت. آخرين آماري ك��ه از ارزش توليد 
ناخالص داخلي كره ش��مالي وجود دارد مربوط به س��ال 2011 است كه 
ميزان آن بالغ بر 12ميليارد دالر اس��ت. بدون شك با توجه به تحريم ها 
و ع��دم توس��عه ارزش توليد ناخالص داخلي فعل��ي آن از اين مقدار اگر 
پايين ت��ر نيامده باش��د، باالتر نرفته اس��ت در حالي كه در همان س��ال 
ارزش تولي��د ناخالص داخلي كره جنوبي يك ه��زار و 200 ميليارد دالر 
بوده است،  يعني 1200 برابر كره شمالي. به همين خاطر يكي از شروط 
قدرت در طول تاريخ بنيه باالي اقتصادي است. سومين و آخرين درس، 
ش��عور به جاي شعار است. كره ش��مالي در تمام اين مدت شعار مي داد، 
 عليه هر كشوري كه با او نبود شعار مي داد اما زماني كه همه راه ها بسته 
ش��د، به نظر مي آيد تازه به ش��عور رسيده است و وارد مرحله يي شد كه 

بتواند دو درس اول را فرا بگيرد. 
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بانك مركزي گزارش رسمي از تحوالت بازار مسكن تهران در فروردين 97 را منتشر كرد

تورم ملك در افت معامالت
 صفحه 13 

ديدار تاريخي رهبران كره شمالي و كره جنوبي

مرزها شكسته شد 

 صفحه 7 

پرونده

هزار راه نرفته سياست

9

دبيركل ناتو:  مسائل منطقه اي و موشكي در حوزه برجام نيست

 منصور بيطرف   
سردبير

ين
رد

 گا
س:

عك

 روز گذشته در حالي كه »كيم جونگ اون« 
رهبر كره ش��مالي به دع��وت »مون جائه اين« 
ريي��س جمهور كره  جنوبي پاس��خ مثبت داد و 
پاي خود را از مرز كره  شمالي فراتر نهاد و وارد 
كره  جنوبي ش��د و بالعكس، اتفاق بي نظيري را 
ن��ه تنه��ا در تاريخ دو كره بلك��ه در جهان رقم 
زد، اتفاقي كه بنا به تحليل برخي كارشناس��ان 
طي 28سال گذشته و پس از فروپاشي شوروي 
بي نظير بوده اس��ت. رويترز ب��ا توصيف كردن 
صحنه ه��اي ق��دم زدن دو رهب��ر در حالي كه 
لبخند ب��ر لب داش��تند و ج��وك گفتن رهبر 
كره شمالي مي نويس��د كه اين صحنه ها درست 
متضاد آزمايش هاي موش��كي س��ال گذش��ته 

كره شمالي است...

اتفاقات انتخابات اتاق بازرگاني ايران و روس��يه 
بس��ياري از فع��االن اقتص��ادي ك��ه چن��دان در 
جريان اين اتفاقات نبودند را ش��وكه كرد. اسداهلل 
عسگراوالدي كه 32 س��ال رياست اين اتاق را در 
اختيار داش��ت، نتوانست در ليس��ت هيات مديره 
اتاق ج��اي گيرد و با فاصله يي زي��اد از حضور در 
هيات مديره جا ماند. بعضي رس��انه ها تحليل هايي 
مبني ب��ر تغيير دوران اتاق، پايان دوره س��نتي ها 
و حتي نتيجه گيري براي دوره نهم اتاق را ش��روع 
كردند. گذش��ته از اينكه اين نتاي��ج چندان قابل 
تعميم به كل انتخابات اتاق بازرگاني نيس��ت ولي 
نگاهي به روند واقعي نش��ان مي دهد اتاق در حال 
پوس��ت اندازي است اما نه به شكلي كه بسياري از 

وضعيت فعلي برداشت كرده اند...

از شعار تا شعور

 پوست اندازي بين نسلي 
در اتاق بازرگاني

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

نفت و انرژي

15

معناي قرارداد نفتي آذربايجان 
در خزر براي ايران

گروه انرژي  نادي صبوري 
دي��روز ش��ركت نف��ت جمه��وري آذربايجان و 
ش��ركت بريتيش پتروليوم قراردادي براي اكتشاف 
يك ميدان نفتي در درياي خزر امضا كردند. اما اين 
امضاي قرارداد از يك جهت با ديگر قراردادهايي كه 
روزان��ه در صنعت نفت به امضا مي رس��ند، متفاوت 
است. تفاوت اين ماجرا نيز به مشخص نبودن رژيم 
حقوق��ي درياي خزر و وضعي��ت بالتكليف ايران در 
اين دريا بازمي گردد كه از زمان فروپاش��ي شوروي 
تاكنون ب��ه نتيجه قابل توجهي دس��ت پيدا نكرده 
اس��ت. اگرچ��ه فروردين م��اه امس��ال و در جريان 
س��فر حس��ن روحاني به باكو، ايران و آذربايجان به 
تفاهمنامه يي مهم در توسعه 2 بلوك نفتي در خزر 
دس��ت پيدا كردند اما همچنان اي��ن دريا با وجود 
ذخاي��ر قاب��ل توجه نف��ت و گاز و ث��روت عظيمي 
كه از اي��ن طريق براي كش��ورهاي حاضر در رژيم 
حقوقي اش ايجاد مي كند، پيشرفت قابل توجهي را 
نكرده اس��ت. به همين دليل سال 2002 پژوهشگر 
دانش��گاه آكسفورد در مقاله يي وضعيت درياي خزر 

را به كودكي 6 ساله تشبيه كرد...

 منصور بيطرف   

خجسته ميالد حضرت علي اكبر عليه السالم را تبريك مي گوييم



 درخواس�ت ۱۵ نماينده مجلس براي تش�كيل 
كميس�يون ويژه فض�اي مجازي؛ تس�نيم  عليرضا 
رحيمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��امي از درخواس��ت 3 فراكسيون  
سياس��ي مجلس براي تشكيل كميس��يون ويژه فضاي 
مجازي خبر داد و گفت: هنوز اين طرح در صحن پارلمان 
بررسي نش��ده، اما طرح كلي آن با درخواست 15 نفر از 
نمايندگان مجلس تقديم هيات رييسه مجلس شده است. 
عضو فراكسيون اميد مجلس افزود: نيازمند اين هستيم تا 
كميسيون ويژه يي در مجلس به طور تخصصي موضوعات 
مربوط به فضاي مجازي يا گاهي حاشيه هاي ايجاد شده 

پيرامون آن را مورد بررسي قرار دهد. 
 برج�ام منطق�ه اي در كار نخواهد بود؛ تعادل   
حسين اميرعبداللهيان دستيار رييس مجلس شوراي 
اس��امي در امور بين الملل در توييتر خود نوش��ت: 
»آق��اي ترام��پ! برج��ام منطقه ي��ي در كار نخواهد 
بود. جمهوري اس��امي ايران اقتدار و قدرت سازنده 
منطقه يي خ��ود را معامله نخواهد ك��رد. در موضوع 
منطق��ه عناص��ر زائد و اخالگ��ر امريكا و اس��راييل 
هس��تند كه اولي بايد به خان��ه خود برگردد و دومي 
ه��م ب��ه زودي هيچ خانه ي��ي در فلس��طين نخواهد 

داشت.«
 ترجم�ه غل�ط رس�انه معاند مبن�اي قضاوت 
برخي رس�انه هاي ارزش مدار ش�د؛ ايرن�ا   روابط 
عموم��ي وزارت امور خارجه در پاس��خ به انتقادات و 
اتهامات برخي رس��انه ها از سفر وزير امور خارجه به 
نيويورك تاكيد كرد: ظريف از منافع ايران دفاع كرد 
ولي اعتماد به ترجمه غلط يك رس��انه معاند، مبناي 
قضاوت برخي رس��انه هاي ارزش مدار شد. در بخشي 
از اين بيانيه آمده اس��ت: دكتر ظريف چون هميشه 
چه در كس��وت وزير و چه در ديگر سمت هاي عالي 
خود در حوزه سياس��ت خارجي و مسائل بين المللي 
اين بار نيز با درك درست از شرايط خاص بين المللي، 
تحوالت منطقه و جهان س��عي وافري داش��تند تا با 
صرف وقت بس��يار عاوه بر ماقات ها و سخنراني ها 
و ب��ا اس��تفاده از ابزار ديپلماس��ي عموم��ي و انجام 
مصاحبه ه��اي متعدد با رس��انه هاي معتب��ر، مهم و 
اثرگ��ذار به تبيين نگاه و رفتار و سياس��ت هاي ايران 
در منطق��ه و جهان بپردازند كه آث��ار عملي و نتايج 
حاصله از تم��ام اين زحمات براي تم��ام تحليلگران 
و متخصصان مس��ائل بين المللي در عرصه جهاني و 

منطقه كاما قابل درك است. 
 مواض�ع ايران در قبال خ�روج امريكا از برجام 
منطقي و كارشناس�انه اس�ت؛ فارس   س��خنگوي 
پيش��ين وزارت خارجه گفت: بايد براي امريكا و س��اير 
طرف ه��اي 1+5 و جامعه جهاني روش��ن كنيم كه هم 
در قبال خروج امريكا از برجام و هم در برابر ماندن آن 
كشور در برجام و ادامه رفتار مشمئزكننده و نقض هاي 
فاح��ش و مك��رر او از گزينه هاي مختل��ف و متنوعي 
برخورداريم. محمدعلي حس��يني رفتار ايران در قبال 
عهدش��كني امريكا را منطقي و كارشناس��انه دانست و 
گف��ت: هنگامي كه يك ط��رف از مجموعه طرف هايي 
كه قرار اس��ت نس��بت به تعهدات خ��ود در يك توافق 
چندجانب��ه بين المللي مانند برج��ام، پايبندي و التزام 
عملي نشان دهد، همواره مرتكب نقض عهد و كارشكني 
مي شود و مرتبا موجوديت اين توافق را تهديد مي كند و 
جامعه جهاني را به سخره مي گيرد، ايران به عنوان يك 
طرف اصلي و متعهد اين توافق بايد هزينه هاي اين رفتار 
مخرب و بيمارگونه را گوش��زد و از گزينه هاي متنوع و 
مشروع خود در قبال اين روند غيرمتعارف با صراحت و 

قاطعيت رونمايي كند. 
 منكر مش�كالت اقتص�ادي مردم نيس�تيم؛ 
ف�ارس  رييس ش��وراي هماهنگي تبليغات اس��امي 
كش��ور با بيان اينكه نبايد دس��تاوردهاي ۴۰س��اله 
انقاب اسامي را دست كم گرفت، گفت: در ۴۰سال 
گذش��ته با همه فشارها ايران توانست روي پاي خود 
بايس��تد.  به گزارش ايسنا، آيت اهلل احمد جنتي روز 
پنج ش��نبه در همايش سراسري روس��ا و سرپرستان 
دفاتر استاني ش��وراي هماهنگي تبليغات اسامي با 
اش��اره به اينكه با جلوگيري از قاچاق مي توان كمك 
بس��ياري ب��ه توليد ملي و اش��تغال در كش��ور كرد، 
گفت: وقتي جلو قاچاق گرفته ش��ود، سرمايه گذارها 
سرمايه ش��ان را به جاي بانك ه��اي خارجي در دايره 
توليد داخلي سرمايه گذاري مي كنند. او با بيان اينكه 
ما منكر مش��كات اقتصادي مردم نيس��تيم، اضافه 
كرد: بيان اين دستاوردها به معني نداشتن مشكات 
نيس��ت، بلكه به اين معناست كه بايد تاش كنيم به 

آنجا كه شايسته نظام است، برسيم. 
 اگ�ر امري�كا از برجام خارج ش�ود قطعا فكر 
ديگري مي كنيم؛ روابط عمومي وزارت كش�ور  وزير 
كشور با اشاره به برخي پيش بيني ها از خروج يا عدم 
خروج امريكا از برجام گفت: اگر آنها در برجام بمانند 
همين مس��ير را ادامه مي دهيم و اگر از برجام خارج 
ش��وند قطعا فكر ديگري مي كنيم ل��ذا ما براي همه 
ش��رايط آماده ايم. رحماني فضلي وزير كش��ور ديروز 
در همايش روس��اي ش��وراهاي هماهنگي سراس��ر 
كش��ور كه به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقاب 
اسامي در مش��هد مقدس برگزار شد، طي سخناني 
اظهار داش��ت: دشمنان كشور در ۴۰سال گذشته به 
دنب��ال براندازي و ناكارآمد نش��ان دادن ايران بودند 
ام��ا اكنون مواجهه آنها با م��ا روي موضوعات، حريم 
و مناط��ق ممنوعه يعني تكنولوژي هاي پيش��رفته و 
به ط��ور خاص داش��تن انرژي صلح آميز هس��ته يي و 

توازن و تعادل سازي منطقه يي است. 
 ۵تفاهمنامه فروش محص�والت صنايع هوايي 
بين ايران و تركيه امضا ش�د؛ ايرنا  مسوول صادرات 
س��ازمان صنايع هوايي ايران اعام ك��رد: 5تفاهمنامه 
فروش ان��واع محص��والت صنايع هوايي بي��ن ايران و 
تركيه در حاش��يه نمايش��گاه هوايي ايرش��و اورآس��يا 
2۰18 در آنتاليا امضا شد. جعفر زدوار ديروز گفت: اين 
5تفاهمنامه ش��امل فروش محصوالت صنايع هوايي از 
جمله پيچ و مهره هاي فني صنعت هوايي، انواع قطعات 
مرتب��ط با صنع��ت هوا و فضا، موتور طل��وع ۴ و موتور 
صراط 2 است. وي همچنين از تفاهم در زمينه صادرات 
محصوالت صنعت هوايي توليد شركت صاايران و فروش 
انواع راديوها و انواع نش��ان دهنده هاي هوايي بين طرف 

ايراني و تركيه يي در اين نمايشگاه خبر داد. 
 لغو س�خنراني وزي�ر اطالع�ات در نماز جمعه 
تهران؛ تسنيم  سخنراني وزير اطاعات در نماز جمعه 
ديروز تهران لغو شد.  سخنراني سيدمحمود علوي وزير 
اطاعات به عنوان س��خنران پي��ش از خطبه هاي نماز 
جمعه تهران )هفتم ارديبهش��ت( به علت كسالت وي 
لغو شد.  پيش از اين ستاد اقامه نماز جمعه اعام كرده 
بود كه حجت االسام علوي وزير اطاعات قرار است به 
عنوان س��خنران پيش از خطبه ه��ا در نماز جمعه اين 

هفته تهران سخنراني كند.

روي موج خبر

شمخاني سياست هاي جنگ طلبانه امريكا در منطقه را مورد انتقاد قرار داد

گفت وگو كليد بحران خاورميانه

معاون رييس جمهور خبر داد
افزايش 64 درصدي بودجه كشور

بودجه ريزي در سال آينده متفاوت از سال هاي ديگر است

معاون رييس جمهور از افزايش 6۴درصدي بودجه 
كش��ور و 9۰درصدي بودجه عمراني خبر داد و گفت: 
بودجه مصوب دولت در س��ال 92 ح��دود 21۰هزار 
ميلي��ارد توم��ان بود كه اين مبلغ در س��ال جاري به 

3۴6هزار ميليارد تومان رسيد. 
به گ��زارش ف��ارس محمدباقر نوبخت ش��امگاه 
توس��عه  و  برنامه ري��زي  ش��وراي  در  پنج ش��نبه 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه گزارش هايي راجع به 
شاخص تورم، كاهش بيكاري و افزايش اشتغال ارائه 
ش��د، اظهار كرد: روند متغيرها و ش��اخص ها مثبت 
ب��ود البته به اين معني نيس��ت كه اس��تان در رفاه 
است و مشكلي ندارد بلكه با اهداف موردنظر فاصله 

زيادي داريم كه بايد محقق شود. 
او گفت: آمدن مسووالن ملي به استان ها بركاتي 
دارد از اين نظر كه هم مي توانند در جريان مس��ائل 
قرار بگيرند و هم در توس��عه استان و حل مشكات 

مشاركت داشته باشند. 
معاون رييس جمهور با اشاره به سفر قبلي روحاني 
به اس��تان ادامه داد: در اين س��فر 731ميليارد تومان 

براي اجراي پروژه ها تصويب ش��د كه تا امروز بيش از 
يك هزار ميليارد تومان در اين استان براي دولت تعهد 
ايجاد ش��ده است.  او افزود: تعهدات دولت در مواردي 
فراتر از بودجه مصوب پرداخت ش��ده، به عنوان مثال 
براي مترو به شهرداري 7۰۰ميليارد تومان اختصاص 
پي��دا كرد كه اين مبلغ به 8۰۰ميليارد تومان افزايش 

پيدا كرد و پرداخت شد. 
نوبخت خاطرنشان كرد: در سال گذشته بايد قانون 
برنامه ششم توسعه و سياست هاي اقتصاد مقاومتي را 
اجرايي مي كرديم، مقام معظم رهبري از 2۴سياست 
اقتصاد مقاومتي، دو سياست توليد و اشتغال را متمايز 
كردند و اين استان در اين خصوص نسبت به سال 95 

رشد داشته است. 
او يادآور ش��د: قيمت هر بش��كه نفت در آبان 92 
ح��دود 1۰۴دالر ب��ود كه بر اس��اس آخرين گزارش 
وزارت نفت، متوسط قيمت نفت در 6 ماهه اول سال 
گذش��ته ۴7 دالر براي هر بش��كه بوده اس��ت؛ منابع 
درآمدي در حوزه نفت از 251ميليارد دالر در س��ال 
92 ب��ه 157 ميليارد دالر در س��ال 95 كاهش پيدا 

كرده است. رييس سازمان برنامه  و بودجه اظهار كرد: 
طبق اعام صندوق بين الملل پول، پس از تحليل ۴۰ 
شاخص در 7 بخش از چند سال اخير، ايران موفق به 
تقليل نرخ بيكاري از س��ال 9۴ شده است و توانسته 

تورم را تك نرخي قرار دهد. 
او افزود: ما براي چرخيدن چرخ اقتصادي كشور، 
عاوه بر سرمايه گذاري خارجي از دو مسير پرداخت 
تس��هيات به واحدهاي توليدي بخش خصوصي و 
اختص��اص اعتبارات دولتي ب��راي اجراي طرح هاي 
عمران��ي اقدام كرديم كه در اين راس��تا پيش بيني 
م��ا پرداخت 16ه��زار ميليارد تومان تس��هيات به 
7هزار و 5۰۰ واحد توليدي بود اما درخواست براي 
تسهيات به 17هزار و 9۰۰ واحد رسيد و هم اكنون 
ب��ه 25 ه��زار واحد توليدي در كش��ور تس��هيات 
پرداخت شده، اين در حالي است كه كل واحدهاي 

توليدي در كشور 8۰ هزار واحد است. 
نوبخ��ت از افزاي��ش 6۴درصدي بودجه كش��ور 
و 9۰ درص��دي بودج��ه عمراني خب��ر داد و گفت: 
درآمده��اي دولت در چهار س��ال گذش��ته رش��د 
چنداني نداش��ت، از سوي ديگر بودجه مصوب سال 
92 حدود 21۰هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ 
در سال جاري به 3۴6 هزار ميليارد تومان رسيد. 

او بيان كرد: در سال 92 حدود 22هزار ميليارد 
تومان براي طرح هاي عمراني كش��ور پرداخت شد 
كه اين مبلغ در س��ال گذش��ته به ۴2هزار ميليارد 
تومان رس��يد.  معاون رييس جمهور اضافه كرد: در 
س��ال 92 بودجه جاري كش��ور 12۰ه��زار ميليارد 

تومان بود كه اين مبلغ در پايان س��ال گذش��ته به 
2۰5ه��زار ميليارد تومان رس��يد كه نش��ان دهنده 
رش��د 7۰درص��دي در اين بخش اس��ت.  او افزود: 
بودجه ري��زي در س��ال آينده متفاوت از س��ال هاي 
ديگ��ر خواه��د بود، به اي��ن صورت ك��ه بودجه به 
در  دولت��ي  ادارات  و  نمي ش��ود  داده  وزارتخان��ه 
اس��تان ها بودجه مربوط به خ��ود را از محل توزيع 
اس��تاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
دريافت مي كنند.  رييس سازمان برنامه  و بودجه به 
پروژه برقي كردن قطار مشهد � تهران اشاره كرد و 

گفت: دولت 15 درصد پيش پرداخت خود در زمينه 
فاينانس پروژه برقي كردن قطار مش��هد � تهران را 
تا آذرماه پرداخت مي كن��د.  او از پيش بيني رديف 
بودجه براي زيارت استان خراسان رضوي در بودجه 

سال آينده خبر داد. 
نوبخت در خصوص عام��ل افزايش ارز اظهار كرد: 
عامل اول اين افزايش، مقاصد سياس��ي بود، دشمنان 
تاش كردند در كش��ور ناامني س��رمايه گذاري ايجاد 
كنن��د و عامل ديگر در افزايش ن��رخ ارز، كاهش نرخ 

ارز بانكي است. 

سياس��ت هاي امريكا در خاورميانه ش��عله هاي 
آتش جنگ را برافروخته است. اين اعتقاد مقامات 
ايران اس��ت و آن��ان در هر نشس��ت بين المللي از 
چراي��ي اي��ن اعتقاد س��خن مي گوين��د؛ چه اين 
نشس��ت در امريكا و س��خنرانش ظريف باش��د و 
چه نشس��ت امنيتي سوچي روس��يه با سخنراني 
علي شمخاني. هفته گذش��ته دبير شوراي امنيت 
ملي ايران كه براي حضور در نشس��ت مس��ووالن 
عالي امنيت 5 قاره جهان به س��وچي روسيه رفته 
بود، سياس��ت هاي جمهوري اسامي ايران را براي 
مقام��ات ارش��د امنيتي كش��ورهاي حاضر در اين 
نشس��ت تبيين كرد. چالش آفريني سياس��ت هاي 
امريكا در منطقه و حل تمامي مشكات در سوريه، 

يم��ن و... از دريچ��ه گفت وگ��و دو نكت��ه كليدي 
س��خنان علي شمخاني بود. درحالي كه اين روزها 
ترام��پ و مقامات دولت او از يك س��و و حاكمان 
تعدادي از كش��ورهاي منطقه از سوي ديگر تاش 
دارند براي پيش��برد سياس��ت هاي مداخله جويانه 
خود، ايران را به عنوان كش��ور تهديد كننده امنيت 

منطقه معرفي كنند. 

 امريكا، محور شرارت در منطقه
ام��ا ش��مخاني در س��خنراني خود در نشس��ت 
عمومي مسووالن امنيت 5 قاره جهان، سياست هاي 
امريكا را نش��انه گرفت و با اشاره به فروش چندين 
ميلي��ارد دالري اس��لحه در جه��ان توس��ط امريكا 

كه بي��ش از 7۰درص��د آن به كش��ورهاي منطقه 
خاورميانه است، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا با 
چنين بازار پرس��ودي امريكا مي تواند حتي تمايلي 

براي پايان جنگ ها داشته باشد؟
ب��ه اعتق��اد دبي��ر ش��وراي امنيت مل��ي ايران 
تصوير س��ازي هاي ذهني امريكا از ايران، روس��يه و 
چي��ن به عنوان 3 كش��ور تهديدكنن��ده، كمك به 
داعش براي سيطره بر نيمي از خاك سوريه و عراق 
و... همگي براي حضور نظامي امريكا در كش��ورها و 
فروش اس��لحه است. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اس��امي ايران از خطر وقوع دوباره جنگ 
س��رد ابراز نگراني كرد و با اشاره به حقايقي روشن 
از تاش هاي آش��كار و پنهاني براي كشاندن جهان 
به آن دوران گفت كه س��طوح اصطكاك و درگيري 
بين كش��ورها رو به افزايش اس��ت و نظم حاكم بر 
مناس��بات بين المللي درحال به هم ريختگي است و 

حركت در مسير خشونت طلبي است. 
ش��مخاني گذري هم به برخ��ورد اياالت متحده 
امري��كا ب��ا توافق هس��ته يي زد؛ توافق��ي كه مورد 
حمايت جامعه بين الملل است اما با اقدامات دولت 

امريكا چيزي تا فروپاشي نمانده است.
اين مقام ارش��د امنيتي كش��ورمان با اش��اره به 
مذاك��رات هس��ته يي ايران با اعضاي دايم ش��وراي 
امنيت س��ازمان مل��ل و اتحاديه اروپ��ا گفت:»اين 
مذاكرات يك مثال روش��ني براي جهان اس��ت كه 
مي ت��وان با گفت وگ��و و مذاكره ب��ه راه حل توافقي 
ب��راي پايان دادن به يك بحران س��اختگي دس��ت 
يافت.« اما به اعتقاد او مهم تر از اصل دس��تيابي به 
توافق، پايبندي طرفين به تعهداتش��ان براي اعتبار 
و پايداري اين توافق اس��ت. آنچنانكه اكنون دنيا با 
دولتي مواجه اس��ت كه نه تنها تعهد دولت پيشين 

امريكا را به س��خره گرفت��ه بلكه اصول اوليه حقوق 
بين الملل را نه فقط در توافق هس��ته يي ايران بلكه 
در معاهدات دوجانبه و بين المللي كش��ورش زير پا 
مي گذارد. دبير ش��وراي امني��ت ملي در عين حال 
از آمادگ��ي ايران براي حل مش��كات و بحران هاي 
منطقه يي و تروريسم سخن گفت و با اشاره به اينكه 
ايران طراح ايده گفت وگوي تمدن ها و جهان عاري 
از افراط و خش��ونت در مجمع عمومي سازمان ملل 
بوده، افزود ك��ه ايران آمادگي دارد، توان و ظرفيت 
خود را ب��راي حل بحران ه��اي منطقه يي و مبارزه 
جدي و موثر با تروريس��م، با مش��اركت كشورهاي 
منطقه، به كار گيرد، آنچنانكه تاكنون به درخواست 
دولت هاي قانوني عراق و سوريه پاسخ مثبت داده و 
در كنار آنها موفق شده است با جانفشاني نيروهاي 
مس��لحش به حاكمي��ت جعلي داع��ش در اين دو 

كشور پايان بخشد. 

 ديدارهاي دو جانبه شمخاني با مقامات امنيتي
اما حضور علي شمخاني در روسيه به سخنراني 
در نشس��ت عموم��ي كنفرانس مس��ووالن امنيتي 

5قاره جهان ختم نشد.
او در حاش��يه اين اجاس با مقامات كشورهاي 
منطقه ديدارهايي داش��ت؛ از دي��دار با »نيكاي« 
پاتروش��ف، دبير ش��وراي امنيت ملي فدراس��يون 
روس��يه تا »ژوش��ينگ كان« وزي��ر امنيت عمومي 
چي��ن. ديدارهايي ك��ه محور همگي آن��ان دخالت 
امريكا در كش��ورها و سياس��ت هاي اين كشور بود. 
همان ط��ور ك��ه پاتروش��ف در ديدار با ش��مخاني 
بدعهدي امريكا در اجراي تعهدات خود در برجام را 
محكوم و تاكيد كرد، فدراس��يون روسيه قاطعانه از 
حفظ و اجراي برجام حمايت مي كند و معتقد است 
كه ايران باي��د بدون هيچ گونه مانع��ي از مجموعه 

مزاياي اين توافقنامه بين المللي بهره مند شود. 
به اعتقاد دبير شوراي امنيت ملي روسيه، اياالت 
متحده امريكا تاش مس��تمري را براي وارد كردن 
ضرب��ات اقتصادي و سياس��ي به ايران و روس��يه با 
ه��دف محدود س��ازي فعاليت ه��اي ثبات آفرين دو 
كش��ور دنبال مي كند كه به ط��ور قطع نتيجه يي از 

آن نخواهد گرفت.  ديدار با »حنيف اتمر« مش��اور 
امنيت مل��ي رييس جمه��وري افغانس��تان دومين 
برنامه دبير ش��وراي امنيت ملي ايران بود. شمخاني 
كه در سخنراني عمومي خود از امنيت افغانستان و 
لزوم حل بحران اين كشور از طريق گفت وگو سخن 
گفته بود در ديدار دو جانبه هم امنيت اين كش��ور 

را مورد بحث قرار داد.
از سوي ديگر مشاور امنيت ملي رييس جمهوري 
افغانس��تان هم روابط دوستانه و رو به توسعه ايران 
و افغانستان را مورد اشاره قرار داد كه به گفته اتمر 
عليه هيچ كش��وري نيست و از رويكردهاي سياسي 

كشورهاي ديگر نيز تاثير نمي گيرد.
اين مقام امنيتي افغانس��تان به خبرها از انتقال 
تروريس��ت هاي داعش به اين كش��ور واكنش نشان 
داد و گف��ت كه تعداد زيادي از اتب��اع بيگانه عضو 
داعش از س��وي دس��تگاه هاي امنيتي اين كش��ور 

دستگير شده اند. 
»ژوش��ينگ كان« وزي��ر امني��ت عمومي چين 
ني��ز در ديدار ب��ا ش��مخاني موض��ع حمايتي اين 
كش��ور از برجام را اعام كرد و س��رپيچي امريكا از 
اجراي تعهدات��ش در توافقنامه برج��ام را غيرقابل 
قبول خواند. او با اش��اره به مفاد سخنراني دريابان 
ش��مخاني در نهمي��ن كنفرانس امنيتي روس��يه و 
بي��ان نگراني هاي جدي درخصوص توس��عه ناامني 
و بي ثبات��ي در منطقه گفت ك��ه او هم رويكردها و 
دغدغه هاي مطرح ش��ده از سوي شمخاني را تاييد 
مي كند و معتقد است، امريكا به عنوان كشوري كه 
به صورت پنهان از عوامل ناامني در منطقه حمايت 
مي كند با اعمال تحريم عليه ايران، چين و روس��يه 
به دنبال محدود سازي و ضربه زدن به اين 3 كشور 

است. 
ام��ا علي ش��مخاني پي��ش از ترك س��وچي در 
ديداري س��ه جانبه با »ناصرخان جنجوعه« مشاور 
امني��ت مل��ي نخس��ت وزير پاكس��تان و ني��كاي 
پاتروش��ف، دبير ش��وراي امنيت ملي فدراس��يون 
روس��يه به گفت وگو نشست كه نتيجه اش توافق بر 
س��ر برگزاري كنفرانس امنيتي مش��ترك با حضور 

ساير كشورهاي منطقه يي بود.

 Sat. April  28. 2018  1089   شنبه 8  ارديبهشت 1397     11 شعبان 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

 رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
راهبرد ايران در حمايت از مظلومان و تمام 
آزاديخواهان جهان و مقابله با توطئه هاي 
س��ازمان يافته سران استكبار، تغييرناپذير 
اس��ت.  به گزارش ايرنا، س��ردار سرلشكر 
پاس��دار محمد باقري دي��روز در همايش 
صعود بس��يجيان كشور به ارتفاعات بازي 
دراز در س��رپل ذهاب اف��زود: پنبه تغيير 
راهب��رد در ايران را از گوش خود بيرون بياوريد، خط مش��ي ما را امام 
راحل ترس��يم كردند و رهبر فرزانه انق��اب نيز روزبه روز اين راهبردها 
را تحكيم كرده اند.  او اظهار داش��ت: اينكه امريكا، متحدانش و برخي 
كش��ورهاي مرتجع منطقه ح��رف از تهديد و تحريم بزنن��د كاري از 
پي��ش نخواهند برد چراكه ملت ما س��رد و گرم چش��يده و معجزات 
 الهي را لمس كرده اند.  سردار باقري با بيان اينكه رژيم صهيونيستي با 
ترق��ه بازي در اطراف خ��ود به جايي نخواهد رس��يد، بيان كرد: ملت 
اي��ران تكفيري ها و كش��ورهاي مرتجع را از مرزهاي اي��ران و حتي از 
عراق و س��وريه بيرون كرد و اين توفيق ها در س��ايه توكل به خداوند 
متعال حاصل شده اس��ت.  او با اشاره به اينكه ائتاف هاي كودكانه به 
عمر رژيم صهيونيستي اضافه نخواهد كرد، اظهار كرد: مردم منطقه با 
حضور گروه هاي تكفيري طعم واقعي معناي توسعه غربي را چشيده اند 
و البته حمايت هاي ايران و خون هايي كه خود مردم منطقه براي آزادي 

ملت هاي خود داده اند را هم ديدند. 

 راهبرد ايران
تغييرناپذير است

امام جمعه موقت تهران گفت: برخي 
دستگاه ها نس��بت به افزايش حقوق خود 
اق��دام كرده اند، در واق��ع اينها حوزه هايي 
هستند كه سطح درآمدشان بسيار باالتر از 
كاركنان دولت است. ابوترابي فرد در ادامه 
اين مطلب گفت: آقايان دستگاه هاي قوا! 
كشور توان افزايش حقوق و دستمزدهاي 
شما را ندارد با صراحت مي گويم كه يكي 
از داليل جدي مش��كات جامعه كارگ��ري افزايش بي ضابطه حقوق و 
دستمزد در كشور است.  به گزارش فارس، حجت االسام محمدحسن 
ابوترابي فرد در خطبه هاي نماز جمعه عبادي سياسي تهران اظهار داشت: 
دولت بايد از همه توان و ظرفيت هاي خود براي خلق اين اجماع جمعي 
اس��تفاده كند. قوه مجريه باتوجه به ظرفيت ها و ابزارهاي فراوان كه در 
اختيار دارد، مي تواند راه را براي اجماع و وحدت جمعي براي رسيدن به 
هدف واالي نظام هموار كند اما نيازمند فكر و برداشتن قدم هاي استوار 
اس��ت.  ابوترابي افزود: به نظر مي رسد رييس جمهور امريكا فاقد تجربه 
سياسي الزم است و از مشاوران مناسب هم بهره نگرفته است. اما الزم 
است كه به اين سخن كوتاه اما پرمحتواي رييس جمهور فرانسه درباره 
اي��ران توجه كند.  ابوترابي فرد عنوان كرد: التهابات و تنش هايي كه در 
بازار ارز و در عملكرد اقتصادي ايران در حوزه رش��د اقتصادي، اشتغال، 
بيكاري و تورم مش��اهده مي شود، ناشي از عملكردهاي قواي مرتبط با 

اين حوزه است. 

 اجماع نخبگان
راهكار حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي است

نماينده دايم  جمهوري اسامي ايران 
در س��ازمان ملل متحد گفت: اگر شوراي 
امني��ت در برق��راري صل��ح و امنيت در 
خاورميانه جدي اس��ت بايد به سياس��ت 
استثنا بودن رژيم صهيونيستي خاتمه داده 
شود.  غامعلي خوشرو در نشست شوراي 
امنيت سازمان، اش��غال فلسطين توسط 
رژيم اس��راييل را عامل اصل��ي و مركزي 
همه كشمكش ها و منازعات در خاورميانه دانست و با اشاره به استمرار 
سياست هاي تجاوزكارانه، توسعه طلبانه و آپارتايد اين رژيم افزود: نمايش 
سياسي امريكا و رژيم اسراييل نمي تواند سياست هاي تجاوزكارانه اين 
رژيم نسبت به همسايگان را كه منبع اصلي تهديد عليه صلح و امنيت 
در منطقه اس��ت، بپوشاند.  خوشرو با اش��اره به استمرار اشغالگري در 
سرزمين فلسطين و بخش هايي از خاك سوريه در جوالن از سوي رژيم 
صهيونيستي تصريح كرد، اخيرا وزير همكاري هاي بين المللي اين رژيم 
اعتراف كرده اس��ت كه بيش از 1۰۰بار حمله هوايي به سوريه و لبنان 
انجام داده است كه اين اقدامات تجاوزكارانه و ناقض قوانين بين المللي 
با هدف حمايت از گروه هاي تروريس��تي صورت مي گيرد. او اس��راييل 
را رژيم س��ركش دانس��ت و افزود: كش��ورهايي كه از اسراييل حمايت 
مي كنند، دستشان به خون مردم فلسطين آغشته است. نماينده دايم 
ايران، تصميم غيرقانوني امريكا در اعام بيت المقدس به عنوان پايتخت 

رژيم صهيونيستي را نقض صريح قوانين بين المللي دانست.

 شوراي امنيت به سياست استثنا بودن
رژيم صهيونيستي خاتمه دهد

مش��اور مق��ام معظم رهب��ري گفت: 
نگاه اس��تراتژيك در آينده نگاه به ش��رق 
اس��ت. تجار، س��ازمان صنايع و سفرا در 
روس��يه، چي��ن و هن��د مي توانند كمك 
كنند تا جهت گيري به سمت شرق برود، 
همان گونه كه سياست خارجي به سمت 

شرق متمايل شده است. 
علي اكب��ر واليت��ي اف��زود: از ديدگاه 
مقام معظ��م رهبري دولت و م��ردم بايد از تولي��دات داخلي حمايت 
كنن��د. نظارت بر محصوالت صنفي بايد بر عهده صنف باش��د. اصناف 
و س��نديكاها بايد از منافع صنف حمايت و از صحت عمل آن مراقبت 
كنند. اگر اين كار صورت نگيرد خود صنف توليدكننده بايد اعام كند 
كه كدام كارخانه استانداردها را رعايت نكرده و از او حمايت نمي كنند. 
تا زماني كه از صنعت حمايت نش��ود، توليد داخلي پيش نمي رود.  او 
افزود: مساله ديگر ترانزيت است. در اين زمينه روس ها قصد همكاري با 
ما را دارند و به دنبال همتا هستند. اگر در اين منطقه همتاهاي روسيه 
و قزاقس��تان پيدا شوند، مي توان در بخش خصوصي ترانزيت را سامان 
داد. بايد از روس��يه كاميون وارد شود و دولت نيز حمايت خواهد كرد. 
اكنون كه ما نمي توانيم كاميون هاي فرس��وده را جايگزين كنيم بايد از 
آنها كاميون بگيريم. واليتي با بيان اينكه بيشتر راه ها در آينده به چين 
و روس��يه ختم مي ش��ود تا غرب ادامه داد: ما بايد بتوانيم روسيه را در 

صنعت و چين را در اقتصاد جايگزين سيستم هاي غربي كنيم. 

 نگاه استراتژيك در آينده
نگاه به شرق است

شركت كنندگان در سي و پنجمين دوره مسابقات 
بين المللي قرآن كريم صبح روز پنج ش��نبه با رهبر 
معظم انقاب اس��امي ديدار كردند. در اين مراسم 
اس��اتيد و نفرات برگزيده مس��ابقات به قرائت قرآن 
پرداختند و فضاي حس��ينيه امام خميني)ره( را با 

تاوت كام الهي عطرآگين كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهب��ري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين مراس��م 
تنها راه پيش��رفت و س��عادت امت اسامي را عمل 
ب��ه ق��رآن دانس��تند و گفتن��د: عمل به ق��رآن در 
واقع تمس��ك به حبل اهلل اس��ت و موجب مي ش��ود 
مس��لمانان در زندگي فردي، اجتماعي و سياس��ي 
دچ��ار س��قوط، انحراف و ذلت نش��وند.  ايش��ان با 

تاكي��د بر اينكه بي توجهي و عم��ل  نكردن به قرآن 
موجب ضربه پذيري خواهد ش��د، افزودند: متاسفانه 
امروز كش��ورهاي اس��امي به  دليل عم��ل نكردن 
به ق��رآن گرفتار ضربه عقب ماندگي و تس��لط كفار 
ش��ده اند.  رهب��ر معظم انقاب اس��امي همچنين 
گفتند: كش��ورهاي اس��امي بر اثر تمسك نجستن 
به ق��رآن دچار »بيم��اري ذلت« ش��ده اند و اينكه 
رييس جمه��ور امريكا ب��ا كمال وقاح��ت مي گويد: 
»اگر ما نباش��يم، برخي كشورهاي عربي يك هفته 
ه��م دوام نمي آورند.« نتيجه همين بيماري اس��ت.  
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره ب��ه آيات قرآن 
خاطرنش��ان كردند: قرآن به م��ا مي گويد كه مومن 
باي��د در مقابل كفار و زورگويان عالم همچون س��د 

مس��تحكمي بايس��تد وگرنه مبتا به ذلت، فس��اد، 
خونريزي و عقب ماندگي خواهد شد. 

ايش��ان افزودند: قرآن همچنين به ما مي گويد، 
مومنين بايد با يكديگر »وحدت« و »پيوند واليتي« 
داش��ته و با جبهه كفار هيچ گون��ه پيوند و ارتباطي 
نداشته باشند، اما متاسفانه امروز شاهديم كه برخي 
كشورهاي اسامي با رژيم صهيونيستي در ارتباطند 
و نتيجه اين عمل نكردن به دس��تور قرآن، جنگ و 
جنايت ه��اي كنوني در منطقه اس��ت.  رهبر معظم 
انقاب اسامي گفتند: شرايط مردم يمن را ببينيد 
كه گرفت��ار چه مصيبتي ش��ده اند و عروس��ي آنها 
تبديل به عزا مي ش��ود يا وضعيت مردم افغانستان، 
پاكس��تان و سوريه. همه اين مس��ائل به خاطر اين 

است كه واليت ميان مومنين فراموش شده است و 
به تاكيدات قرآن عمل نمي شود. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه عمل 
به قرآن موجب عزت خواهد شد، افزودند: جمهوري 
اس��امي اي��ران چهل س��ال اس��ت ك��ه در مقابل 
زورگويي هاي اس��تكبار ايس��تاده و به كوري چشم 
دش��مناني كه مي خواستند اين نظام را نابود كنند، 
پيشرفت و توانايي و قدرت او روزافزون شده است. 
ايش��ان حفظ و ت��اوت ق��رآن را مقدمه فهم و 
عمل كردن به آن دانس��تند و ب��ا توصيه جوانان به 
اتخ��اذ چنين نگاه��ي به قرآن خاطرنش��ان كردند: 
اگر تاوت و حفظ قرآن مقدمه عمل به آن باش��د، 
قطعا فرداي دنياي اس��ام از امروز آن بهتر خواهد 
بود و ديگر امريكا نخواهد توانس��ت براي كشورها و 
امت اس��امي، خط و نشان بكش��د و آنها را تهديد 
كند.  پيش از س��خنان رهبر معظم انقاب اسامي، 
حجت االس��ام محمدي نماينده ولي فقيه و رييس 
س��ازمان اوقاف و ام��ور خيريه با بيان گزارش��ي از 

مس��ابقات قرآن گفت: سي و پنجمين دوره مسابقات 
بين المللي قرآن كريم با حضور نمايندگان 8۴كشور 
دنيا و 37۰ش��خصيت قرآني يعني حافظان، قاريان، 

داوران، محققان و پژوهشگران قرآني برگزار شد. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار شركت كنندگان در مسابقات بين المللي قرآن: 

ايران با عمل به قرآن مقابل امريكا ايستاده و پيشرفت كرده است
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3 كالن
نرخ محاسباتي ارز در قانون 

بودجه ۴۰۵۰ تومان است
 عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس گفت: دولت 
نرخ ارز محاس��باتي بودج��ه ۹۷ را ۳۵۰۰تومان پيش بيني 
كرد اما در قانون ۴۰۵۰تومان برآورد ش��د. به گزارش فارس، 
محمد حس��يني درباره اينكه با افزاي��ش درآمدهاي نفتي از 
حي��ث افزايش قيمت نفت آيا درآمدهاي بودجه نيز افزايش 
خواهد يافت،  اظهار كرد: طبق بودجه سال ۹۷ دولت مي تواند 
حدود ۱۰۷هزارميليارد توم��ان از محل واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه يي كه بخش اعظم آن نفت و ميعانات گازي است، 
درآمد كس��ب كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
تاكيد كرد: در صورتي كه قيمت نفت از متوسط مفروض شده 
يعني ۵۵ دالر در هر بشكه باالتر برود، درآمدهاي مازاد طبق 
قانون به حس��اب ذخيره ارزي خواهد رفت و امكان استفاده 
آن در بودجه جز از راه قانون وجود ندارد. اين نماينده مجلس 
در پاس��خ به اين سوال كه نرخ تس��عير ارز در اليحه بودجه 
۳۵۰۰تومان پيش بيني شد اما اكنون با تك نرخي شدن ارز 
۴۲۰۰تومان محاسبه شده است، تصريح كرد: آنچه در بودجه 
به عنوان نرخ تسعير ارز وجود دارد براي محاسبات درآمدي 
اس��ت و رقم آن ۳۵۰۰تومان نيست؛ مس��ووالن در يكي از 
رديف ه��اي درآمدي بودجه تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز 
ناشي از صادرات نفت بالغ بر ۱۰هزارميليارد تومان پيش بيني 

كرده بودند كه مجلس با آن مخالفت كرد.  

 انتصاب ۶ مدير جديد 
در گمرك ايران

رييس كل گمرك در احكام جداگانه يي سرپرست حوزه 
نظارت گمركات استان بوش��هر، سرپرست گمرك تهران، 
سرپرست گمرك غرب تهران، مديركل گمرك استان البرز، 
مديركل گمرك بندر چابهار و مدير گمرك س��لفچگان را 
منصوب كرد. به گزارش ايبنا، براس��اس احكام ياد ش��ده، 
منصور بازيار به س��مت سرپرس��ت حوزه نظارت گمركات 
اس��تان بوشهر منصوب ش��د. بازيار مديركل گمرك گناوه 
بوده و از مديران با س��ابقه گمركات كشور به شمار مي رود. 
در كارنامه كاري منصور بازي��ار مديريت گمركات كنگان، 
دي��ر، ريگ و خ��ارك نيز ديده مي ش��ود. همچنين رييس 
كل گمرك ايران در حكم ديگري محمدرضا اس��دي را به 
سمت سرپرس��ت اداره كل گمرك تهران منصوب كرد. در 
حكم ديگري رسول صفريان نيز به عنوان سرپرست گمرك 
غرب تهران منصوب شد. در كارنامه كاري صفريان مديركل 
گمركات اس��تان اردبيل ديده مي شود. بنابراين گزارش در 
حكم ديگري صادق كريمي به سمت مديركل گمرك استان 
البرز منصوب شد. كريمي پيش از اين مديركل گمرك بندر 
چابه��ار بود. با انتصاب كريمي به س��مت مديركل گمرك 
استان البرز، شمس به سمت مديركل گمرك بندر چابهار 
منصوب ش��د. وي قبال مس��ووليت هاي متعددي در مركز 
واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي داش��ته اس��ت. 
اين گزارش حاكي اس��ت، محمدرضا آگاهي نيز به س��مت 
سرپرست گمرك س��لفچگان منصوب شد. آگاهي معاونت 
امور گمركي حوزه نظارت گمركات اس��تان بوش��هر را در 

كارنامه كاري خود دارد. 

اخبار كالن

فرشاد مومني در جلسه دين و اقتصاد تحليل كرد

فلسفه حمايت تعرفه اي از توليد داخلي
  گروه اقتصادكالن |

فرش��اد مومني اقتصاددان در تحليلي كه راجع 
ب��ه »حماي��ت از توليد ملي« ارائه ك��رد، دو مفهوم 
حمايت اس��مي و حقيقي را از يكديگر تفكيك كرد 
و گفت: فلس��فه حمايت از ن��وع اول فقط براي آزاد 
كردن زمان جهت جب��ران پس افتادگي هاي توليد 
صنعتي مدرن اس��ت. به گفته مومني در كشورهاي 
در ح��ال توس��عه به خصوص از ن��وع رانتي معموال 
دولت ها نس��بت به حمايت هاي اسمي رغبت نشان 
مي دهند چون براي آنها امكان درآمدزايي كس��ب 
مي كن��د؛ اين دولت ها دوس��ت دارند كه تعرفه ها را 
باال ببرند نه با ه��دف حمايت واقعي از توليد ملي، 
بلكه تنها به دليل عادت كردن به مفت و بي زحمت 
درآمد كسب كردن. به گفته اين استاد دانشگاه يك 
مثال روش��ن در اين خصوص ش��وك درماني هايي 
است كه با توهم كسب درآمد عمال اقتصاد كشور را 
با افزايش هزينه دولت، افزايش فس��اد و ناكارآمدي 
و ايجاد ضدانگيزش ب��راي نيروهاي توليدي همراه 

كرد. 

 نامگذاري اقتصادي سال ها
به گزارش »تعادل« جلس��ه اخير موسس��ه دين 
و اقتصاد ب��ه موضوع »اقتصاد سياس��ي حمايت از 
توليد ملي« پرداخته ش��د. در اين جلس��ه فرش��اد 
مومني با بي��ان اينكه برخ��ي از روي بي اعتنايي و 
برخ��ي با انگيزه هاي ديگر ترجي��ح مي دهند كه بر 
س��ر مس��ائلي كه جامعه بابت آن هزينه هاي مادي 
و معنوي ج��دي مي دهد بحث بايس��ته يي صورت 
نگي��رد، گفت: به همين داليل اين موضوع به همان 
ش��كلي كه بوده ادامه پيدا مي كند و با وجود اينكه 
رسم نامگذاري مي تواند به يك فرصت براي جامعه 
تبديل شود ولي براي اينكه اين فرصت به دستاورد 
برس��د، لوازمي نياز دارد و چون اين لوازم به اعتبار 
اصال بحث نكردن مطرح نمي شود طبيعتا درباره آن 

نمي توان داوري كرد. 

 3 ويژگي توليد معيشتي
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي در ادامه 
گفت: در هر كوش��ش جدي علمي درباره مس��ائل 
معطوف به توس��عه يك مس��اله حياتي وجود دارد 
كه اگر م��ا نتوانيم صورت بندي دقي��ق و عملياتي 
از مفاهي��م آن ارائه كني��م، طبيعتا نمي توان انتظار 

دستاورد داشته باشيم. 
به گفته مومني شايد بهترين روش اين باشد كه 

ابتدا بابي درب��اره دركي كه از توليد ملي داريم، باز 
كنيم. »اگر بپذيريم در يك س��اخت توسعه نيافته 
رانت��ي بحث از توليد صرفا از نگاه س��طح توس��عه 
معن��ادار خواهد ب��ود، آن وق��ت مي توانيم، قضاوت 
كني��م يك توليد توس��عه گرا واجد چه خصوصياتي 
اس��ت و وضعيت كنون��ي توليد چه نس��بتي با آن 
دارد. مث��ال در چارچوب دانش توس��عه وقتي راجع 
به توليد صحبت مي ش��ود منظور توليدي است كه 
بر مبناي تكنولوژي و دانش صورت مي گيرد، چون 
فقط اين نوع توليد اس��ت كه متضمن برون رفت از 
فقر اس��ت. گزينه رقيب در اين زمينه مفهوم توليد 
در چارچوب توليد معيش��تي است، يعني جايي كه 
س��هم دانش و تكنولنولوژي بس��يار پايين است. در 
اين چارچوب فعالي��ت توليدي صورت مي گيرد اما 
به اعتبار سه ويژگي مهم آن مفهوم توليد هيچ وقت 

توسعه يي نخواهد بود. 
بر اس��اس گفته ه��اي مومني ويژگ��ي اول اين 
است كه گفته مي شود در چارچوب توليد معيشتي 
فعالي��ت تولي��دي ي��ك فعالي��ت جانكاه و بس��يار 
پرمشقت اس��ت. وي گفت: ويژگي دوم مي گويد با 
وج��ود اينكه در اي��ن نوع توليد ب��راي خلق ارزش 
افزوده مش��قت زيادي برده مي ش��ود، اما دستاورد 
و بازدهي آن بس��يار اندك است. س��ومين ويژگي 
هم اين اس��ت كه امكان بهره برداري در آن بس��يار 

محدود است. 
وي اضافه كرد: بنابراين گفته مي ش��ود وقتي در 
ربع اول قرن بيس��تم صحبت از توليد زده مي شود، 
منظ��ور تولي��د صنعتي مدرن اس��ت و اي��ن توليد 
متناس��ب با درك ما از صنعت با يك توليد كارخانه 
نيس��ت بلك��ه در چارچ��وب يك درك توس��عه گرا 
مفه��وم توليد صنعتي مدرن به مثابه حيات جمعي 
در نظر گرفته مي ش��ود. بنابراي��ن در اين چارچوب 
وقتي از كش��اورزي هم صحب��ت مي كنيم، منظور 
تفكيك توليد كش��اورزي در كادر معيشتي در برابر 
كشاورزي صنعتي ش��ده و مبتني بر دستاوردهاي 

علمي و فني است. 
مومني در ادامه به فردريك ليس��ت اقتصاددان 
اش��اره كرد كه در اين خصوص مي گويد: اگر كسي 
بنيه توليد خود را در پيوند با صنعت ارتقا دهد، اين 
توس��عه در ارتباط با وضعيت فرهنگ، رفاه، امنيت 
ملي و غيره است. وي گفت »ليست« در اين زمينه 
اضاف��ه مي كند اگر جنگجويي ه��م بخواهيد بكنيد 
ب��راي پيروزي الزم اس��ت كه آن بر اس��اس توليد 

سالح هاي مدرن صورت بگيرد. 

اي��ن اس��تاد اقتص��اد در ادام��ه افزود: اساس��ا 
موضوعي��ت پيدا كردن انديش��ه توس��عه به معناي 
رمزگش��ايي چرايي پيش��رفت گروهي از كشورها و 
عقب ماندگي گروهي ديگر ريش��ه در اين مس��ائل 
دارد، لذا يكي از راه حل هاي كليدي اين اس��ت كه 
ابتدا به روش��ن كردن مفاهيم بپردازيم بدين گونه 
كه آيا هر فعاليتي با هر شكل توليد ارزش افزوده يي 
توليد اس��ت يا توليدي كه با ارتقاي سطح كيفيت 
زندگي همراه اس��ت. وي همچني��ن اضافه كرد كه 
البته درباره خاص ايران يك پديده ديگر هم وجود 

دارد و آن فروش مواد خام است. 

 اشتباه روش شناختي در واحدهاي تحليل 
ب��ه گفت��ه مومن��ي در نيم��ه دوم ۱۳6۰ يكي 
از متفك��ران اصلي توس��عه به نام ش��وماخر كتابي 
درخش��ان نوشت كه يكي از ش��اه بيت هاي آن، اين 
اس��ت كه مي گويد تا زماني كه فروش مواد خام را 
ج��زو توليد بداني��د تا آخر در دور توس��عه نيافتگي 

خواهد ماند. 
وي صادرات مش��تقات نفتي را هم جزو فروش 

مواد خام دانست و گفت: درباره مفهوم حمايت هم 
بايد تكليف خود را روش��ن كنيم. اكنون به گونه يي 
رفتار مي ش��ود كه وقتي بح��ث از حمايت از توليد 
ملي مي ش��ود ان��گار مخاطب عامه مردم هس��تند. 
اين يك اش��تباه راهبردي است و در يك چارچوب 
توسعه گرا مخاطب حمايت بايد در درجه اول دولت 
توس��عه گرا و بعد توليدكننده ها باش��د و در نهايت 

نوبت به مردم مي رسد. 
به گفت��ه مومني ما وقتي از انس��ان هاي منفرد 
صحب��ت مي كنيم از نظر روش ش��ناختي داريم از 
س��طح خرد صحبت مي كنيم؛ در سطح خرد وقتي 
گفته مي ش��ود م��ردم كااله��اي ك��م كيفيت تر و 
گران ت��ر مصرف كنند به نوعي دعوت كردن آنها به 
غيرعقاليي رفتار كردن است كه نوعي نقض غرض 
اس��ت. اين مسووليت دولت اس��ت كه بايد آرايش 
نهادي را به گونه يي ترتيب دهد كه واحدهاي خرد 
با رفتارهاي عقالني ترجيح دهند محصوالت داخلي 

را مصرف كنند. 
وي گف��ت: در اي��ن زمينه مي ت��وان يك مثال 
درب��اره موضوع »الم��پ اضافي خام��وش « زد كه 

ب��راي كاهش مص��رف حامل ه��اي ان��رژي تبليغ 
مي ش��د. طي دو دهه گذش��ته تقريبا روزانه معادل 
يك ميليون بشكه نفت خام در فرآيندهاي انتقال و 
توزيع حامل هاي انرژي اتالف منابع داشته ايم. همه 
خانوارها اگر تمام تالش خود را در راس��تاي مصرف 
ولنگار و باال انجام دهند باز هم به اندازه بي كفايتي 
عرضه كننده انحصاري و ناكارآمد حامل هاي انرژي 

نمي توانند اتالف انرژي كنند. 
مومني افزود: بنابراين درس��ت اس��ت كه گفته 
مي شود بايد س��ازه هاي ذهني مردم را براي اهداف 
توس��عه گرا آماده كرد اما در اين زمينه بايد در نظر 
داش��ته باش��يم كه اوال آنها هدفش��ان در ماجراي 
دس��تكاري قيمت ه��اي كلي��دي هيچ نس��بتي با 
توسعه نداش��ت بلكه در تضاد كامل با اين امر بود، 
چراك��ه با تش��ديد نابرابري هاي ناموجه و تش��ويق 
ناكارآمدي ه��اي توليدكننده انحصاري همراه بود و 
ثانيا اين موضوع تمام مس��ائل و احساس گناه ها را 
به مردم معطوف مي كردند در حالي كه خود مردم 

قرباني اوليه اين ساختار بودند. 
مومن��ي در اين خصوص نتيج��ه گرفت: بايد در 
زمين��ه مفهوم حمايت از منظر س��طح توس��عه هم 
بحث هاي ج��دي صورت گيرد. با كمال تاس��ف به 
اعتبار اقتضائات جامعه يي كه در آن انديشه توسعه 
در غربت اس��ت و س��لطه غيرمتعارف كوته نگري و 
بي اعتنايي به دس��تاوردهاي علم��ي در فرآيندهاي 
تصميم گي��ري و توزيع منابع وجود دارد، حمايت را 

در چارچوب تعرفه تعريف مي كنند. 
مومن��ي با بيان اينك��ه در دانش توس��عه گفته 
مي ش��ود كه دو نوع حمايت اسمي و حقيقي داريم، 
گف��ت: فلس��فه حمايت از نوع اول فق��ط براي آزاد 
كردن زم��ان براي جب��ران پس افتادگي هاي توليد 

صنعتي مدرن است. 
مومن��ي با بي��ان اينكه در كش��ورهاي در حال 
توس��عه بخص��وص از ن��وع رانتي معم��وال دولت ها 
نسبت به حمايت هاي اسمي رغبت نشان مي دهند 
چون براي آنها امكان درآمد كس��ب مي كند، افزود: 
اين دولت ها دوس��ت دارند كه تعرفه ها را باال ببرند 
نه با هدف حمايت واقع��ي از توليد ملي، بلكه تنها 
ب��ه دليل عادت كردن به مف��ت و بي زحمت درآمد 
كسب كردن. به گفته اين استاد دانشگاه يك مثال 
روش��ن در اين خصوص ش��وك درماني هايي است 
كه با توهم كس��ب درآمد عمال كش��ور را با افزايش 
هزين��ه دولت، افزايش فس��اد و ناكارآمدي و ايجاد 

ضدانگيزش براي نيروهاي توليدي همراه كرد. 
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»تعادل« امكان پذيري پوشش و بيمه نوسانات نرخ ارز را بررسي مي كند 

از كاهش انحصار دولت تا قرارداد آتي و هجينگ ارزي
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  

اين روزها با فراز و نش��يب هاي نرخ ارز دوباره 
موضوع پوش��ش بيمه يي نوسانات نرخ ارز مطرح 
ش��د كه آيا در عمل امكان پوشش نوسانات نرخ 
ارز وج��ود دارد و ب��راي ش��ركت هاي بيمه يي و 
كارشناس��ان بيمه، مدل هايي كه بتوان نوسانات 

نرخ ارز را پيش بيني كرد، وجود دارد يا خير؟
به گزارش»تعادل« اين موضوع با عكس العمل 
صري��ح ريي��س كل بيمه مركزي و بس��ياري از 
كارشناس��ان بيمه يي مواجه شده و چندي پيش 
ريي��س كل بيمه مرك��زي در گفت وگو با صدا و 
س��يما صراحتا اعالم كرد: به طور قاطع مي گويم 
كه بيمه نوس��انات ن��رخ ارز مفهومي ندارد و در 
هر جاي دنيا هم كه هس��ت به صورت بازار هاي 
آت��ي در نظر گرفته مي ش��ود. در هيچ جاي دنيا 
نوس��انات نرخ ارز را بيمه نمي كنند و هر كس��ي 
هم كه مي گويد مي شود بيمه كرد، نمي تواند اين 

كار را انجام دهد. 
از اي��ن س��خن ريي��س كل بيم��ه مرك��زي 
مي توان نتيجه گرفت كه نوس��انات ب��ازار ارز را 
بايد در مجموعه عوامل بازار هاي سرمايه پوشش 
دهيم نه خود ن��رخ ارز و مي توان اثر متغيرهاي 
مختلف را بر كل بازار س��رمايه در شرايط تقريبا 
قابل پيش بين��ي مورد توجه ق��رار دهيم. يعني 
نوس��ان بايد منطقي و معقول و متناسب با نرخ 
تورم باش��د و نمي توان چند برابر ش��دن و رشد 
30درص��د به ب��اال را ج��زو پيش بيني ها در نظر 

گرفت. 
ني��ز  قرارداده��ا  و  اقتص��ادي  حق��وق  در 
پيش بيني هاي��ي در مورد فورس ماژور يا حوادث 
غيرقابل پيش بيني مانند س��يل و زلزله، جنگ، 
درگيري، قيام و انقالب، بحران هاي ارزي و پولي 
و... وج��ود دارد ك��ه در بس��ياري از موارد باعث 
فس��خ قراردادها و اجراي تعهد مجري قراردادها 
مي ش��ود. زيرا عمال امكان اجراي اين قراردادها 
وج��ود ندارد و گفته مي ش��ود كه ش��رط ضمن 
عقد يعني پوش��ش خسارت ها و چند برابر شدن 
هزينه ها باطل اس��ت و نمي توان متعهد و مجري 
قرارداد را مجبور كرد كه تمام نوس��انات نرخ ها و 

هزينه ها و خسارت ها را پوشش دهد. 
بر اي��ن اس��اس حت��ي در قراردادهاي پيش 
فروش مسكن نيز كه مجري بايد در هر شرايطي 
ب��ه تعهد خود عم��ل كند عمال اج��راي قرارداد 
ممكن نيست و در اين موارد نيز با مطرح كردن 
موضوع چند برابر شدن قيمت مصالح و نرخ ها و 
تورم موج��ود و تغيير قيمت ها عمال رقم قرارداد 
افزايش مي يابد. از اين رو نمي توان انتظار داشت 
كه پوش��ش نرخ ارز و چند برابر شدن آن تحت 
تاثير بحران مالي، تحريم هاي اقتصادي و... بيمه 

شود. 

 هجينگ ارزي 
 نوس��انات ارزي يك��ي از دغدغه ه��اي اصلي 
اشخاص تجاري در معامالت بين المللي است كه 
ب��ا وجود اثر تحوالت ن��رخ ارز خارجي به دنبال 
آن هس��تند كه چگونه مي توان قراردادهاي چند 
س��اله و تح��ت تاثير نرخ ت��ورم، ن��رخ ارز و... را 
اجرايي كرد. در اين راس��تا قرارداد هاي هجينگ 
ارزي با هدف پوش��ش دادن ريس��ك هاي ارزي 
ت��ا حدودي به مقابله با اين خطر و آس��يب هاي 
ج��دي آن كمك كرده اما راهكارهايي كه بتواند 
تمام نوسانات نرخ ارز را تحت پوشش قرار دهد، 

وجود ندارد. 
براساس پژوهش هاي صورت گرفته، هجينگ 
ارزي را نمي ت��وان به عنوان عق��د بيمه ارزيابي 
كرد. هر چند ش��باهت هاي موج��ود، اين امر را 
ممكن مي س��ازد تا در قياس ب��ا بيمه، عناصر و 
خصوصيات هجينگ ارزي مش��خص ش��ود. اما 
مقايس��ه آن مي تواند براي قانون گذار و مديران 
ايراني در شناسايي و تنظيم مقررات قانوني اين 
ق��رارداد مدرن مفيد باش��د و از آنج��ا كه تدابير 
دولتي براي ارائه اين ق��رارداد در ايران غيرموثر 
واقع ش��ده اس��ت، بررس��ي هاي انجام ش��ده و 

پيش بيني هاي عملي اين ابزار مي تواند دستاورد 
جديدي پيش روي مسووالن قرار دهد. 

در بازاره��اي مال��ي و ارزي دنيا، نرخ ارزهاي 
گوناگ��ون همواره تحت تاثي��ر عوامل مختلف از 
افت و خيز ارزش��ي در مقايسه با ساير ارزها قرار 
دارند. اين نوسانات عمده در جريان داد و ستد و 
معامالت تجاري خلل ايجاد مي كند. بس��ياري از 
تجار و شركت هاي تجاري در نتيجه اين تغييرات 
با كمبود سرمايه براي ادامه فعاليت هاي خود رو 

به رو و در بدترين حالت ورشكست مي شوند. 
اي��ن موض��وع بس��ياري از مدي��ران مالي و 
اقتص��ادي ش��ركت ها را در انديش��ه مقابله و در 
امان ماندن از ضررهاي بالقوه اين ريس��ك مالي 
به چالش كشيده است. واقعي و محسوس بودن 
اين جنبه، راه چاره را در ايجاد ابزارهاي پوششي 
مناس��ب با ه��دف حمايت از فعاالن ب��ازار ديده 
اس��ت. هر چند تخصصي و فن��ي بودن اين ابزار 
ني��از به دانش و مديريت صحيح براي اس��تفاده 
از اي��ن ابزارها دارد اما ام��روزه نهادهاي مالي و 
سرمايه داري ازجمله بانك هاي بين المللي با ارائه 
اين خدمات در قالب قراردادهايي به نام هجينگ 
ارزي نياز مش��تريان و متقاضيان هج را برطرف 

مي كنند. 
از اي��ن طري��ق ابزارهاي پوشش��ي ريس��ك 
نوسانات ارزي با سازوكار ويژه خود تا حد زيادي 
اطمين��ان و ثبات را ب��راي فعاليت هاي تجاري و 
امنيت س��رمايه ها و دارايي افراد ايجاد مي كنند. 
هر چند ب��ه احتمال زيان خود اي��ن ابزار باعث 
مي ش��ود تا در هر حالت با بررسي تمام جوانب و 
اس��تفاده از مشاوران فني اين احتمال به حداقل 
ممكن برس��د زي��را قرارداده��اي هجينگ ارزي 
با فراهم كردن س��ازوكاري ش��بيه به بيمه براي 
مقابل��ه ب��ا نوس��انات ارزي از مقبوليت عمده يي 

برخوردارند. 
در اي��ن رابطه برخي كارشناس��ان معتقدند، 
چ��ون ارز ي��ك كاال و عدم اطمين��ان از نرخ آن 
از خصوصيات ريس��ك پذيري آن است و قيمت 
تاميني و س��ازوكار ارائه قيمت در زمان پرداخت 
خس��ارت براي آن وجود دارد و با رياضيات مالي 
و قوانين اكچوئري مي توان احتماالت خسارت را 
مش��خص كرد لذا نرخ و قيمت ارز همانند ساير 

كاالها قابليت بيمه پذيري را دارد. 

 بيمه نوسانات ارزي عملياتي نشد 
بررسي ادوار گذش��ته نشان مي دهد، شوراي  
عال��ي بيمه ب��راي كاهش خطرپذيري ناش��ي از 
نوس��انات قيمت ها در جلس��ه ۲۹فروردين سال 
۱3۹۱ اج��ازه صدور بيمه نامه نوس��انات نرخ ارز 
واحده��اي تولي��دي، صادراتي را ص��ادر كرد و 

اين بيمه نام��ه با عنوان بيمه نامه نوس��انات نرخ 
ارز ش��ناخته مي ش��ود اما در نهايت اين پوشش 

بيمه يي به مرحله عملياتي نرسيد. 
دلي��ل آن اين اس��ت كه هزينه تمام ش��ده و 
قيم��ت كااله��ا تحت تاثير عوامل ريز و درش��ت 
بس��ياري اس��ت كه باعث يك روند با ثبات رشد 
قيمتي مي ش��ود اما درمورد ن��رخ ارز، هر حادثه 
يا تحول سياس��ي مي تواند نرخ ارز را با نوس��ان 
مواجه كن��د و همچنين قيمت باالي نفت باعث 
س��ال ها ثبات نرخ ارز در ايران ش��ده اس��ت. لذا 
نوس��انات نرخ ارز به خاطر سياست هاي متفاوت 
دول��ت و بان��ك مرك��زي و همچني��ن تحوالت 
سياسي و متفاوت بودن آن با روند قيمت كاالها 
و خدمات، با ش��رايط كامال متفاوتي با بازار كاال 
مواجه اس��ت و به همين خاطر نمي توان پوشش 
بيمه ي��ي مناس��بي براي آن درنظ��ر گرفت. زيرا 
س��ال ها ممكن است كه با ثبات مواجه و يك باره 

با نوسان شديد مواجه شود. 
ب��ه عنوان مثال، نرخ ارز در مقطع س��ال هاي 
74، ۹0 ت��ا ۹۲ و ۹6 و ۹7 با نوس��انات ش��ديد 
مواجه ش��ده و در يك دوره تقريبا ۱۲ س��اله از 
78 تا ۱3۹0 با ثبات نس��بي مواجه بوده است و 
همين تاريخ نوسانات نشان مي دهد كه متناسب 

با نرخ تورم و رشد قيمت كاالها نبوده است. 
برخ��ي بيمه گ��ران معتقدن��د اين ام��ر قابل 
بيمه ش��دن در ش��ركت هاي بيمه نيس��ت بلكه 
صندوق ه��اي ضمانت صادرات باي��د آن را بيمه 
 كنند و اي��ن امر زيرمجموعه ريس��ك هاي قابل 
پوش��ش نيس��ت، زيرا ريس��كي اس��ت كه سود 
و زي��ان دارد و اگ��ر قيمت افزاي��ش پيدا كرد با 
مش��كل مواج��ه مي ش��ود و به اين ريس��ك ها، 
س��ودا گري مي گويند و معموال ي��ا صندوق هاي 
ضمانت صادرات يا اگزي��م بانك ها براي ترغيب 
صادر كنن��دگان اين نوس��انات را بيمه مي كنند. 
از اين طريق، بخش��ي از صادر كنندگان و فعاالن 
بازار ارز مي توانند ريس��ك خود را پوشش دهند 

و ب��ا هدف كمك به صادرات، نوس��انات نرخ ارز 
بيمه ش��ود. اما در هم��ه ب��ازار ارز عمال چنين 
كاري ممك��ن نيس��ت زيرا تقاض��اي ارز با تنوع 
زيادي مواجه اس��ت كه با نوع تقاضا در بازار كاال 
و خدمات نيز كامال متفاوت اس��ت و ارز را هم به 
صورت پول، هم به صورت دارايي، هم به صورت 
كاال مطرح كرده و نوع برخورد با آن نيز از سوي 

اشخاص مختلف متفاوت است. 
باتوجه به تدوين آيين نامه شماره 70 مربوط 
به بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي، 
صادراتي است و آن آيين نامه به صورت دستوري 
تدوي��ن ش��د، در حالي ك��ه بيمه گ��ري چنين 

ريسك هايي را شامل نمي شود. 

 انحصار دولت 
 در كش��ور ما به علت س��اختار ب��ازار، دولت 
قيمت ارز را مشخص مي كند يا به عبارتي دولت 
price maker است. اما در دنيا، كنترل نوسان 
نرخ توس��ط ابزارهاي ديگري صورت مي گيرد و 
عرض��ه و تقاضا تعيين كننده اس��ت. لذا تخصص 
كاف��ي در ش��ركت بيمه براي بررس��ي تحوالت 
وج��ود دارد. اما در ايران اي��ن تخصص نه وجود 

دارد و نه عملي است. 
موضوع نرخ ارز و سياس��ت ارزي از يك طرف 
در ارتباط تنگاتنگ با سياس��ت هاي تجاري و از 
طرف ديگر در ارتباط با سياس��ت هاي پولي قرار 
دارد ل��ذا دو نهاد يعن��ي وزارت صنعت و معدن 
و تج��ارت و بان��ك مرك��زي در م��ورد آن نقش 
تعيين كننده يي ايفا مي كنند ازجمله كاركردهاي 
نرخ ارز، رابطه نرخ ارز اس��مي و نرخ ارز حقيقي، 
موضوع تضعي��ف ارزش پول ملي، رابطه نرخ ارز 
و ت��ورم، نظام هاي مختلف ارزي، رابطه نرخ ارز و 
سياست هاي پولي، رابطه نرخ ارز و سياست هاي 
تجاري و...  در نرخ ارز موثر هس��تند كه رفتار و 
عملك��رد هر يك از آنها قابل پيش بيني نيس��ت 
و لذا براي كارش��ناس بيم��ه نيز قابل پيش بيني 

نخواهد بود. از س��وي ديگر، ارز در ايران كااليي 
اس��ت ك��ه در اختي��ار و انحصار دولت اس��ت و 
ب��ازاري به نام ب��ازار ارز به معن��اي واقعي وجود 
ندارد زيرا قيمت آن دس��توري تعيين مي شود و 
بر اين اس��اس نيز نمي توان رفت��ار انحصارگر را 
در بازار پيش بيني كرد و ش��ركت هاي بيمه تنها 
در ش��رايط رقابتي و قابل پيش بيني كه با ثبات 
نس��بي مواجه هستند قادر به بيمه كردن كاالها 

و خدمات هستند. 

 پوشش بيمه اي نوسانات نرخ ارز
با رياضيات مالي و قوانين اكچوئري

 نكت��ه مهم اين اس��ت كه ن��رخ ارز به عنوان 
يك كاالي قابل مبادله با تورم كش��ورهاي طرف 
مبادل��ه ني��ز ارتباط دارد و توس��ط محاس��بات 
رياض��ي مالي مربوطه تعيين مي ش��ود. بنابراين 
نرخ حقيقي و اسمي ارز اوال توسط سازوكارها و 
عوام��ل متعددي از قبيل عرضه و تقاضا و ميزان 
واردات و صادرات و تورم و فرضيه برابري قدرت 
خريد و تعرفه هاي گمركي مش��خص مي گردد و 
ثاني��ا در ارزش پول ملي و ص��ادرات و واردات و 

قيمت كاالهاي غيرمبادله يي تاثير دارد.
بنابراين مي توان گفت كه ارز يك كاالس��ت و 
نرخ آن داراي ريسك مالي در فعاليت هاي تجاري 
و اقتص��ادي خواهد بود پ��س اين عدم اطمينان 
از نرخ ارز به عنوان ش��اخصه ريس��ك پذيري آن 
خواهد بود كه از مباحث اصلي مديريت ريس��ك 
و بيمه گري محس��وب مي شود و چون در تعيين 
حق بيم��ه بايد فرض كرد كه قيمت بيمه نامه از 
ن��وع تاميني اس��ت و تعيين قيم��ت بيمه نامه با 

ساير كاالها و خدمات متفاوت است. 
برخي كارشناس��ان صنعت بيمه معتقدند كه 
ب��ا رياضيات مال��ي و قوانين اكچوئ��ري مي توان 
احتماالت خس��ارتي را مش��خص كرد لذا نرخ و 
قيمت ارز همانند ساير كاالها قابليت بيمه پذيري 
را دارد و در اين راس��تا آيين نامه ش��ماره 70 در 
س��ال ۹۱ توس��ط ش��وراي عالي بيمه تدوين و 
نگارش يافته اس��ت. اين دس��ته از كارشناس��ان 
معتقدن��د كه با دريافت حق بيمه واقعي و توجه 
ب��ه قانون اعداد بزرگ و برآورد مناس��ب ضريب 
احتياط در تعيين حق بيمه مي توان از فوايد اين 

عمليات بيمه گري منتفع شد. 
ازجمله فوايد عرضه اي��ن نوع بيمه نامه مي توان 
به كنترل و كمك به جلوگيري از نوس��انات شديد 
ن��رخ ارز، كاهش ريس��ك مال��ي صادر كنندگان و 
توليد كنن��دگان، مس��اعدت به رونق بازار مس��كن، 
افزايش درآمدي شركت هاي بيمه يي، ايجاد فضاي 
آرام��ش رواني در جامعه، كم��ك به توليد كنندگان 
داخلي و حمايت از كاالهاي ايراني و مس��اعدت در 

جهت كنترل نرخ تورم اشاره كرد.
اما عده يي ديگر معتقدند كه ريسك تغييرات 
نرخ ارز قابليت بيمه ش��دن را ندارد، كارشناسان 
طرف��دار اي��ن نظريه اعتق��اد دارند كه ريس��ك 
تغييرات نرخ ارز از نوع س��وداگرانه اس��ت و در 
دنياي كس��ب و كار بيمه گري تجربه صدور اين 
ن��وع بيمه نامه وج��ود ندارد و باي��د در بازارهاي 

مشتقه سرمايه پوشش داده شود. 

 قرارداد آتي 
قرارداد آتي كه يكي از انواع ابزار مشتقه است 
ب��راي كاهش عدم اطمينان و ريس��ك بي ثباتي 
قيمت ها در آينده اس��ت و داراي مزايا و معايبي 
است و يكي از انواع قرارداد آتي، قرارداد آتي نرخ 
ارز است كه از سال ۱۹70 ميالدي شروع شده تا 
بتواند نرخ ارز را با ثبات كند از جمله مش��كالت 
و نقاط ضعف آن مي توان به 4مورد اشاره كرد: 

اوال، در بانك ه��ا بايد ميز قرارداد آتي نرخ ارز 
مس��تقر شود تا بانك ها آن را اجرايي كنند. ثانيا، 
حجم قرارداد و تاريخ سررس��يد آن نامشخص و 
هر ش��خصي به نفع خ��ود آن را مي خواهد. ثالثا، 
ريس��ك نكول باالي��ي دارد زيرا س��اختار مدون 
ندارد تا ضمانت اجرايي داشته باشد و چهارم نيز 

مشكل نقدينگي در آن زياد است.

گروه بانك و بيمه  
بانك مركزي دس��تورالعمل نحوه تامي��ن مابه التفاوت ارز 
مورد نياز كاالهاي اساس��ي، دارو و كاغذ را به ش��بكه بانكي 

ابالغ كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر اس��اس مصوبه 
هي��ات وزيران و همچنين نامه مع��اون اول رييس جمهوري 
مقرر ش��ده بود براي جلوگيري از افزاي��ش قيمت كاالهاي 
اساسي، دارو و كاغذ مبلغ سه هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود كه واردكنندگان اين 
دس��ته از كاالها براي واردات خ��ود ارز به نرخ 4۲00تومان 

خريداري نكنند. 
بر همين مبنا و در پي نامه معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان برنامه و  بودجه به ريي��س كل بانك مركزي مبني 
بر تعه��د پرداخت مابه التف��اوت 400 توماني، بانك مركزي 
در نامه يي ب��ه بانك ها اعالم كرد هر گونه تخصيص و تامين 
ارز بابت واردات كاالهاي مشمول مصوبه اشاره شده به شرح 
فهرست پيوست، با كسر 4هزار ريال )400تومان( به ازاي هر 

دالر براي متقاضي ذي ربط امكان پذير خواهد بود. 
در همين راس��تا الزم اس��ت، بانك ها مع��ادل ريالي وجه 
ارزي را با كس��ر مبلغ ياد ش��ده به ازاي هر دالر از متقاضي 
اخ��ذ و ب��ا تامين مابق��ي ريال مربوطه، نس��بت به ارس��ال 
درخواست تامين ارز به نرخ روز بانك مركزي از طريق پرتال 

ارزي )سامانه تامين ارز( اقدام كنند. 
متعاقبا بعد از تامين ارز و اعالم موضوع از سوي اين بانك 
به س��ازمان برنامه و بودجه كشور و تامين منابع ريالي الزم 
از سوي سازمان ياد شده، مطالبات هر بانك در اين خصوص 

پرداخت خواهد شد. اين نامه روز ششم ارديبهشت به شبكه 
بانكي ابالغ شد. 

بر اس��اس اين گزارش، تعرفه كاالهاي مشمول از طريق 
وزارتخانه ه��اي بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، جهاد 
كش��اورزي و صنع��ت، مع��دن و تجارت اعالم خواهد ش��د. 
همچنين مبناي محاس��به معادل دالري س��اير اسعار، نرخ 
برابري بر اساس نرخ هاي اعالمي بانك مركزي در روز تامين 

ارز خواهد بود. 
گفتني اس��ت، اقالم اساس��ي مش��مول اين دستورالعمل 
عبارتند از: ذرت، دانه هاي روغني، كنجاله سويا، روغن خام، 
انواع كود شيميايي فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واكسن مواد 
ژنتيكي دام و طيور، گوش��ت گوس��فند و دام زنده، سموم و 
مواد موث��ره دفع آفات نباتي، كاغذ، م��واد اوليه كاغذ، كره، 
داروهاي س��اخته شده، شير خشك، تجهيزات مصرفي، مواد 

اوليه دارويي، ملزومات. 

در پي تعهد دولت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز صورت گرفت

ابالغ دستورالعمل نحوه تامين ارز كاالهاي اساسي به بانك ها
گروه بانك و بيمه  

در حالي كه نرخ اونس جهاني روزهاي پنج ش��نبه و جمعه به 
زير ۱3۲0دالر رسيده، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران روز پنج ش��نبه 6 ارديبهشت با 7هزار تومان 
افزايش يك ميليون و 768هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۲هزار تومان رش��د 

قيمت، يك ميليون و 7۲۵هزار و ۵00 تومان داد و ستد شد. 
به گزارش »تعادل«  هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با هزار تومان 
كاهش قيمت، 868هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي با 3هزار 
تومان رشد ۵36 هزار و ۵00 تومان معامله شد. همچنين هر قطعه 
سكه گرمي با افت ۲ هزار توماني 34۹هزار تومان فروخته شد. هر 
گرم طالي ۱8عيار نيز با 47۹ تومان رشد ۱7۱ هزار و 87۹ تومان 

ارزش گذاري شد. 
در بازار ارز نيز بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي، قيمت هر دالر 
امريكا بدون تغيير نسبت به روز گذشته 4 هزار و ۲00تومان تعيين 
شده بود. همچنين نرخ يورو با ۲۲تومان افت ۵ هزار و ۱۱4 تومان 
و هر پوند نيز با ۱6 تومان كاهش ۵ هزار و 8۵7 تومان تعيين شد. 
دبيركل بانك مركزي با اشاره به داليل توقف حراج سكه گفت: 

ترديد جدي در مورد ادامه حراج در بانك كارگشايي وجود دارد. 
سيد محمود احمدي در گفت وگو با ايبنا درباره داليل توقف 
حراج س��كه و احتمال از س��رگيري آن اظهار داشت: در حراجي 
ش��اهد اتفاقاتي بوديم كه براي ما خوش��ايند نبود، حراج در يك 
محل انجام مي ش��د و كافي بود كه چند نفر قيمت ساز باشند به 
نح��وي كه حتي در مواردي بس��ته هاي ۱00قطعه يي را باالتر از 
قيم��ت بازار مي خريدند. وي افزود: احس��اس ما اين بود كه اين 
محدوديت موجب بهره برداري سودجويان و بازارسازي شده بود 

و ب��ه همين دليل ترديد جدي در مورد ادامه حراج وجود دارد و 
در حال بررسي است. 

دبيركل بانك مركزي در مورد احتمال برگزاري حراجي س��كه 
در بورس كاال نيز گفت: جلساتي را با رييس سازمان بورس برگزار 
كرده ايم كه سكه حراجي را در بازار ثانويه عرضه كرده و با توجه به 

امكانات بورس از حالت عرضه انحصاري خارج كنيم. 
وي درباره سكه آتي نيز گفت: در مورد سكه آتي نيز مالحظاتي 
وجود داش��ت و نظر ما اين اس��ت كه بازار را بايد بانك مركزي به 
عنوان عرضه كننده بس��ازد كه در اين مورد ني��ز در حال مذاكره 
هستيم. احمدي در پاسخ به اينكه در سررسيد پيش فروش سكه 
امكان دارد به جاي سكه ريال عرضه شود، گفت: به هيچ وجه اين 
اتفاق نخواهد افتاد، بانك مركزي تعهد س��كه دارد و از اين تعهد 
عقب نش��يني نخواهد كرد، البته اگر كس��ي نخواهد سكه دريافت 
كند، مي تواند معادل ارزش آن پول دريافت كند كه سازوكار كارت 

به كارت را نيز براي آن فراهم كرده ايم. 

كاهش اونس جهاني به زير 1320دالر 

تشريح داليل توقف حراج سكه از سوي دبيركل بانك مركزي

هر چند كه پوشش بيمه نوسانات ارزي در تمام كشورهاي جهان كاري دشوار است و 
به صورت كامل قابل اجرا نيست اما تفاوت در ساختار بازار ارز ايران و انحصار دولت 

با فضاي رقابتي برخي كشورها مانع عمده بيمه نوسانات ارزي و پوشش خسارت 
نوسان ارز به شكل هاي مختلف است

همتي: به طور قاطع مي گويم كه بيمه نوسانات نرخ ارز مفهومي ندارد و در هر جاي 
دنيا هم كه هست به صورت بازار هاي آتي در نظر گرفته مي شود. در هيچ جاي دنيا 

 نوسانات نرخ ارز را بيمه نمي كنند و هر كسي هم كه مي گويد مي شود بيمه كرد
نمي تواند اين كار را انجام دهد 

                                                                                                      

بانك ملت غرفه برتر 
نمايشگاه بورس، بانك و بيمه

غرفه بانك ملت در نمايشگاه بين المللي بورس، بانك 
و بيم��ه به عنوان غرفه برتر انتخاب و معرفي ش��د. به 
گزارش روابط عمومي بانك مل��ت، در پي حضور فعال 
اين بانك و شركت هاي وابسته در يازدهمين نمايشگاه 
بين المللي ب��ورس، بانك و بيمه، غرف��ه بانك ملت به 

عنوان غرفه برتر نمايشگاه شناخته شد.
بر اس��اس اين گزارش برگزار كننده اين نمايشگاه با 
اهداي لوح و تنديس يادبود، غرفه بانك ملت را به عنوان 
غرفه برتر معرفي كرده اس��ت. گفتني است، نمايشگاه 
بورس، بانك و بيمه با ن��ام اختصاري FINEX از ۲7 
تا 30 فروردين ماه سال جاري در محل نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار شد. 

محدوديت فقدان يوترن 
اروپايي در مبادالت بانكي

مش��اور ريي��س كل بان��ك مرك��زي با اش��اره به 
ظرفيت ه��اي همكاري بانكي ايران و اروپا گفت: زمينه 
گسترش روابط بانكي ايران و اروپا در دو روز آتي فراهم 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و 
بانكي، احمد عزيزي اظهار كرد: برجام شرايط تعامالت 
بين المللي را در جهت مثبت تغيير و فرصت هاي بسيار 
زيادي را در كش��ور ايجاد كرد ول��ي به داليل مختلف 
ازجمله ع��دم واقع بيني در داخ��ل و نقايصي خارج از 
برج��ام نتوانس��تيم از اين فرصت ها به  ص��ورت كامل 

بهره برداري كنيم.
وي اذع��ان كرد: برجام در اليه هاي مختلف ازجمله 
بخ��ش صنعت، خدمات و بخش ه��اي ديگر اقتصادي، 
فرصت هاي سرمايه گذاري خارجيان در كشور همچنين 
س��رمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور را فراهم كرد 
اما ش��بكه بانكي كمتر از هر بخش��ي ديگري توانست 
از فرصت س��رمايه گذاري خارجي اس��تفاده كند.  اين 
صاحبنظر اقتصادي افزود: البته در صورت درك مناسب 
اين ام��كان وجود داش��ت كه حد مطل��وب در بخش 
بانكداري ايجاد نشده و امكان سرمايه گذاري در شبكه 
بانكي فراهم نش��ود.  عزيزي يادآور شد: در متن برجام 
سرمايه گذاري خارجي در ايران مجاز شمرده  شده بود 
در صورتي  كه خارج از برجام قوانين و مقررات همچنين 
موانع و محدوديت هاي بسيار وسيعي وجود داشت كه 
مان��ع از س��رمايه گذاري خارجي ه��ا در بخش مالي به 
خصوص بانكي در كش��ور مي شد. اين صاحب نظر امور 
پول��ي و بانكي يادآور ش��د: محدوديت هايي كه فقدان 
يوت��رن)U-turn( براي اروپايي ه��ا و غيرامريكايي ها 
ايجاد كرد، مبادالت و سرمايه گذاري ها در سيستم مالي 
و بانكي ايران را با محدوديت هاي فراوان مواجه كرد كه 
س��خت ترين بخش در برجام، تعامالت در بخش مالي 

اقتصاد ايران به خصوص بانكداري بود. 

 ايجاد حساب اقماري با
تغيير تركيب گردشگران

رييس س��ازمان مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري با اش��اره به تغيير تركيب گردش��گران 
ورودي به كشور از جلس��ه با رييس كل بانك مركزي 
براي رس��يدگي به حس��اب اقماري گردش��گري خبر 
داد.  ب��ه گزارش رواب��ط عمومي پژوهش��كده پولي و 
بانكي، علي اصغر مونسان درباره تغيير درآمدهاي حوزه 
گردش��گري پس از اجراي برج��ام اظهار كرد: با اجراي 
توافقنام��ه برجام، ميزان ورود گردش��گران به كش��ور 
افزايش يافت و موضوع مهم تر تغيير تركيب گردشگري 
در كش��ور است.  وي افزود: تركيب ورود گردشگران به 
كش��ور پس از اجراي برجام با تغييراتي مواجه ش��د به 
شكلي كه ما ش��اهد ورود گردشگران اروپايي به كشور 
بوديم كه به طور حتم ارزآوري و درآمدزايي بيشتري از 

اين محل براي ما به ارمغان خواهد آورد.
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري با تاكيد بر اينكه تغيير تركيب گردشگران 
ورودي به كش��ور ب��راي ما موضوعي بس��يار مهم بود، 
گفت: حس��ابي به نام حساب اقماري گردشگري وجود 
دارد كه در كش��ور ما تاكنون اين حساب شكل نگرفته 
است.  مونسان افزود: در همين راستا مذاكراتي با رييس 
كل بانك مركزي براي ايجاد اين حساب صورت گرفته 
و تقاضا ش��د تا با همكاري بان��ك مركزي عدد دقيقي 
اعالم شود.  وي ادامه داد: براساس برآورد ما درآمد ارزي 
حاصل از حوزه گردشگري 6 ميليارد دالر است.  معاون 
رييس جمهوري درباره حضور س��رمايه گذاري خارجي 
در ح��وزه گردش��گري گفت: س��رمايه گذاران خارجي 
به صورت مش��اركتي با ايران درح��ال فعاليت و انجام 

اقداماتي هستند. 

 نرخ حق الوكاله بانك ها
در سال ۹۷ اعالم شد

نرخ حق الوكاله يا همان كارمزد به كارگيري سپرده 
مش��تريان در اعطاي تسهيالت از س��وي بانك ها براي 
سال ۹7 اعالم شد و در حالي كه نرخ حق الوكاله بانك ها 
در س��ال هاي ۹0، ۹۱ و ۹۲ معادل ۵,۲درصد بوده و از 
س��ال ۹3 به ۲,۵درصد افت ك��رد و همچنين اين رقم 
در س��ال هاي بعد از ۲,۵ به 3درصد افزايش يافته است 
براي س��ال ۹7 نيز 3درصد اعالم شده است. به گزارش 
»تعادل«، بانك مركزي نرخ تمام كارمزدهاي سيس��تم 
بانك��ي از جمله نرخ حق الوكاله كه كارمزد به كارگيري 
سپرده مشتريان در زمينه اعطاي تسهيالت است را هر 
ساله اعالم مي كند. با اندك نگاهي به آمار تغييرات اين 
نرخ درخواهيم يافت كه نرخ تعيين شده از سوي بانك 

مركزي، براساس قانون پولي و بانكي كشور است.
هنگامي ك��ه نرخ س��ود ۱۵درصد به عنوان س��ود 
علي الحساب به سپرده گذاران پرداخت مي شود، امكان 
دارد ك��ه در جريان به كارگيري س��پرده مش��تريان، 
س��ودي بيش��تر از ن��رخ ۱۵درصد عايد بانك ها ش��ود 
كه در اين ش��رايط بانك ها بايد پس از محاس��به سود 
حاصل ش��ده، نس��بت به مدت و رقم سپرده مشتريان 
س��ود مازاد بر نرخ علي الحس��اب ۱۵درصدي را پس از 
كسر حق الوكاله 3درصدي بانك، به حساب سپرده گذار 
واريز كنند. كارمزد ي��ا حق الوكاله با نرخ باال جذابيتي 
براي س��پرده گذاران ندارد زيرا هر چه اين رقم بيش��تر 
باش��د، سود پرداختي به مش��تريان كمتر خواهد بود و 
برعكس؛ برهمين اساس هر چه رقم حق الوكاله بيشتر 
باشد رغبت سپرده گذار كمتر خواهد شد. البته ناگفته 
نماند كه حق الوكاله در واقع حق وكالت بانك در مورد 

حساب هاي سپرده گذاران است.

اخبار
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5 بورس و فرابورس
معامله بلوك 18.84 درصدي 

بيمه آسيا قطعي شد
ايس�نا   در م��اه پايان��ي س��ال گذش��ته ح��دود 
18.84درصد از سهام بيمه آسيا در بورس عرضه شده 
بود، اما اين معامله هنوز قطعي نبود كه گويا به تازگي با 
تاييد بيمه مركزي اين معامله قطعي شده است.  چندي 
پيش 18.84درصد از سهام شركت بيمه آسيا در بورس 
به صورت بلوكي عرضه ش��د. تعداد س��هام قابل عرضه 
433ميليون و 397هزار و 842س��هم است.  فروشنده 
اين سهم سازمان خصوصي سازي به وكالت از دولت بود 
و خريدار باي��د 30درصد قيمت بلوك 18.84درصدي 
را نقدا پرداخت كند.  قيمت پايه هر س��هم بيمه آسيا 
براي عرضه بلوكي در بورس تهران معادل قيمت بسته 
ش��دن روز قبل به عالوه 20درصد است؛ به شرط آنكه 
قيم��ت آن از 192 تومان كمتر نش��ود.  اين معامله به 
تازگي قطعي ش��ده و ظاهرا بيم��ه مركزي صالحيت 
خريدار را تاييد كرده اس��ت.  چندي پيش معاون بازار 
ش��ركت بورس درباره واگذاري ش��ركت هاي بيمه يي 
درباره خريدار بلوك 17.34درصدي بيمه البرز به ايسنا 
گفته بود كه اين خريدار به تاييد بيمه مركزي نرسيده 
و اين معامله انجام نشده است.  او درباره خريدار بلوك 
18.84درصدي بيمه آس��يا نيز گفت كه در اين مورد 

منتظر نظر بيمه مركزي هستيم. 

اعالم جزئيات فروش سهام 
كنتورسازي 

ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران طي اطالعيه يي 
شرايط معامله سهام شركت كنتورسازي را اعالم كرد.  
به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه )سنا(، بنا بر اين 
اطالعيه كليه س��هامداران حقيقي شركت كنتورسازي 
ايران )نم��اد آكنتور( بر اس��اس مصوب��ه هيات مديره 
محترم س��ازمان بورس و اوراق به��ادار مبني بر اجازه 
انجام معامالت در خارج از جلس��ه معامالتي، اشخاص 
حقيقي سهامدار شركت مذكور مي توانند براي فروش 
سهام خود مطابق شرايط زير پس از مراجعه به يكي از 
شركت هاي كارگزاري عضو شركت بورس اوراق بهادار 
تهران و ارائه دستور فروش و تكميل تعهدنامه، نسبت به 
واگذاري سهام اقدام كنند.  بر اساس اين اطالعيه فروش 
سهام شركت كنتورسازي حداكثر 7.000سهم است و 
در صورتي كه منابع تامين ش��ده از س��وي خريداران 
كافي نباش��د خريد از كمترين س��فارش فروش آغاز و 
بر اساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد 
متناسب با ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران 
مش��خص مي ش��ود.  همچنين قيمت خريد هر سهم 
مبلغ 21.075ريال تعيين شده است. افزون بر اين نوع 
سفارش فروش سهام كنتورسازي از نظر اعتبار زماني، 
س��فارش بدون محدوديت زماني اس��ت.  اين اطالعيه 
مي افزايد: ورود س��فارش فروش س��هام كنتورس��ازي 
براي مش��تريان آنالين امكان پذير نيست.  اين گزارش 
مي افزايد: مهلت ورود سفارش فروش در سامانه در نماد 
آكنتور2 تا 19 ارديبهشت ماه به مدت 10 روز كاري از 
ساعت 8:30 الي 15از سوي معاون بازار شركت بورس 

اوراق بهادار تهران تعيين شده است. 
 

ركود، شركت ها را براي ورود 
به بورس مردد مي كند

ايسنا   با وجود برنامه بورس تهران براي ورود حداقل 
12 ش��ركت جديد به بورس در س��ال 1397، ابهامات 
اقتصادي و ركود نس��بي در بازار س��رمايه باعث ش��ده 
ش��ركت ها براي ورود به بورس مردد ش��وند.  ش��ركت 
بورس اوراق بهادار تهران طي برنامه يي اعالم كرده كه براي 
سال 1397 به طور متوسط هر ماه يك شركت را بورسي 
كند.  در روزهاي پاياني سال 9۶ صحبت هايي شد كه يك 
ش��ركت در حوزه پرداخت بورسي ش��ود ولي در روز آخر 
عرضه آن متوقف ش��د، در سال 1397 هنوز صحبتي از 
بورس��ي شدن شركت جديدي نيست هر چند كه بنا به 
گفته مس��ووالن بورس تهران تعدادي شركت آماده براي 
عرضه هس��تند.  ركود نسبي در بازار سرمايه، ابهامات در 
بازار ارز و به طور كلي تغيير سياس��ت ها در بازارهاي مالي 
ناشي از اين ابهامات و مشكالت اقتصادي مي تواند از عواملي 
باشد كه شركت ها را براي ورود به بازار سرمايه مردد كرده 
اس��ت.  در سال 139۶ قسمتي از سهام شركت هاي وب، 
چدن سازان، سرمايه گذاري شفا دارو، به پرداخت ملت، فوالد 
كاوه جنوب كيش، تامين سرمايه اميد و شركت مديريت 
صنعت ش��وينده صنايع بهش��هر در بورس تهران عرضه 
ش��دند. البته قرار بر اين بود كه در آخرين روزهاي كاري 
سال 139۶ شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش نيز 
در بورس عرضه ش��ود كه به دليل ابه��ام در ارزش گذاري 
اين عرضه لغو شد.  ش��ركت بورس در اوايل سال 139۶ 
برنامه داشت كه 15 تا 20 شركت را وارد بورس كند اما در 
نهايت به 7 شركت اكتفا كرد؛ اما آن طور كه مسوول عرضه 
و پذيرش ش��ركت بورس مي گويد، براي سال 1397 قرار 

است 12 شركت وارد بورس شوند. 

عرضه فرآورده هاي پااليشگاه 
ستاره خليج فارس

ف�ارس  مديرعامل بوس ان��رژي از پذيرش كاالهاي 
بلندين��گ نفت��ا و حالل 404 ش��ركت نفت س��تاره 
خليج ف��ارس در بازار فيزيكي ب��ورس انرژي ايران خبر 
داد و گف��ت: پيش از اين نيز گاز مايع اين ش��ركت در 
ب��ازار فيزيكي بورس ان��رژي ايران پذيرش ش��ده بود. 
مديرعام��ل بورس انرژي با اش��اره به برگزاري جلس��ه 
كميت��ه عرضه بورس انرژي ايران در هفته جاري گفت: 
كاالهاي بلندينگ نفتا و حالل 404 شركت نفت ستاره 
خليج فارس در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران پذيرش 
شد.  سيد علي حسيني افزود: پيش از اين نيز گاز مايع 
اين شركت در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران پذيرش 
شده بود كه با توجه به راه اندازي فاز دوم اين پااليشگاه 
اميد م��ي رود، در آينده نزديك ش��اهد ش��روع عرضه 

محصوالت اين پااليشگاه در بورس انرژي باشيم. 
وي ادامه داد: با توجه به رسالت بورس انرژي در بحث 
تامين مالي صنعت انرژي كشور معادل با 3000ميليارد 
ريال اوراق سلف موازي استاندارد بنزين اكتان 92 جهت 
تامين مالي فعاليت هاي ش��ركت بر پاي��ه بنزين اكتان 
92 در س��ال 95 از طريق بورس انرژي منتش��ر شد. به 
گفته اين مقام مسوول شركت نفت ستاره خليج فارس 
به عنوان نخس��تين پااليش��گاه طراحي شده بر اساس 
خوراك ميعانات گازي با ظرفيت پااليش 3۶0هزار بشكه 
ميعانات گازي در روز با هدف توليد بنزين، گازوييل، گاز 

مايع و سوخت جت احداث شده است.

اخبار

مشاور معاون اول رييس جمهوري مطرح كرد

سنگ آهن، تكميل كننده پازل عرضه زنجيره فوالد
مصطف��ي موذن زاده در مي��ان فعاالن صنايع 
مختلف به خصوص حوزه معدن و صنايع معدني، 
فردي ش��ناخته ش��ده اس��ت؛ چرا كه از جمله 
س��وابق كاري او مي توان به رييس هيات عاملي 
ايميدرو، مديرعاملي ش��ركت ملي صنايع مس و 
مديرعاملي ش��ركت ملي فوالد ايران اشاره كرد. 
همچني��ن از وي به عنوان يك��ي از ايده پردازان 
اصلي راه اندازي بورس فلزات در سال 1382 ياد 
مي شود و به خوبي نسبت به كاركردهاي بورس 
كاال آشنايي دارد. او از نفس هاي آخر قيمت هاي 
دس��توري در اقتصاد ايران و پررنگ شدن نقش 
ب��ورس كاال در زمينه كش��ف واقع��ي قيمت ها 

به خصوص در زنجيره فوالد مي گويد. 
به گزارش سنا، مشاور معاون اول رييس جمهوري 
در گفت وگ��و ب��ا كاال خب��ر عنوان ك��رد: برخي 
اقدام��ات غيركارشناس��انه در صنع��ت فوالد در 
گذش��ته كه امروز در مرحله اصالح قرار گرفته، 
باعث ش��ده تا در س��ال هاي گذشته كل زنجيره 
ف��والد در بورس كاال كش��ف قيمت نش��ود؛ به 
اي��ن ترتيب هر بخش��ي به ش��كل مس��تقيم يا 
غيرمس��تقيم از غيرواقعي بودن قيمت ها آسيب 
ديده است كه اميدوارم با حمايت وزير صنعت از 
بورس كاال و ورود سنگ آهن، گندله و كنسانتره 
س��نگ آهن و كش��ف قيمت واقعي كل زنجيره 
فوالد در اين بورس، براي توس��عه فرداي صنعت 

فوالد خشت گذاري كنيم. 
م��وذن زاده ب��ا تاكيد ب��ر اينكه افق و فلس��فه 
ابتداي��ي ايجاد ب��ورس كاال در اي��ران، خروج از 
قيمت گذاري هاي سفارشي و دستوري بود، افزود: 
در س��ال 82، همراه با دوران آش��فته بازار فلزات 
كشور، بورس فلزات تهران راه اندازي شد كه رفته 
رفته اين بازار بزرگ و بزرگ تر و انواع محصوالت 
كشاورزي و پتروشيمي نيز راهي آن شد تا بورس 
كااليي ب��ا ارزش نيمي از معامالت بازار س��رمايه 
را داش��ته باش��يم؛ به دنبال ادامه اين روند امروز 
ب��ورس كاالي ايران ارزش��ي فراتر از بازار س��هام 
دارد كه اين امر نشان دهنده بلوغ و پيشرفت هاي 

غيرقابل انكار اين بورس در اين سال هاست. 
وي گفت: بورس كاالي ايران مسير پر پيچ و خم 
و ناهموار اقتصاد دولتي را به خوبي پيموده و امروز 
به جايگاهي رس��يده كه دولت و صنايع مي توانند 
ب��ه آن اعتم��اد كنند؛ در اين بين طي س��ال هاي 
گذش��ته ش��اهد برخي تصميمات غيركارشناسانه 
و تعيين دس��توري قيمت برخي كاالها بوديم كه 
اين رويكرد در مس��ير اصالح قرار گرفته و ش��ك 
ن��دارم كه اگر زنجيره تولي��د محصوالت در بورس 
كاال كش��ف قيمت ش��ود، نه تنها فشاري به دولت 
نمي آي��د بلكه در مدتي كوتاه بازار واقعي ش��ده و 

به تعادل مي رسد. 

   استقبال وزير از عرضه زنجيره فوالد
در بورس كاال

موذن زاده با بيان اينكه محمد شريعتمداري، 
وزير صنعت از موسس��ان ب��ورس كاال بوده و در 
اين س��ال ها در جريان فعاليت ه��اي بورس كاال 
در اقتصاد كش��ور قرار داشته است، گفت: ديگر 
دوران ديكته قيمت ها به توليدكننده پايان يافته 
و محصوالت اس��تراتژيك ما از جمله محصوالت 
زنجي��ره فوالد، براي توس��عه راهي جز كش��ف 
قيم��ت واقعي در بورس كاال ندارن��د؛ از اين رو، 
وزير صنعت از عرضه محص��والت زنجيره فوالد 
در بورس كاال اس��تقبال كرده و به زودي ش��اهد 

اتمام ش��يوه دستوري قيمت محصوالت از جمله 
سنگ آهن خواهيم بود. 

به گفته مش��اور اسحاق جهانگيري، وصل كردن 
كل قيمت ه��اي زنجي��ره فوالد به ي��ك محصول، 
منطق��ي و كارشناس��ي نيس��ت؛ چرا ك��ه هر يك 
از محص��والت ش��رايط خاص��ي دارن��د و از عوامل 
متفاوت��ي تبعي��ت مي كنند؛ بر اين اس��اس اتصال 
تمامي محصوالت ف��والدي از ابتدا ت��ا انتها به يك 
محصول خاص كارشناس��ي نيست كه اين موضوع 

در حال رفع است. 
م��وذن زاده عن��وان كرد: بطور مث��ال، قيمت 
س��نگ آهن، فوالد و بيل��ت در بازارهاي جهاني 

ممكن اس��ت نوس��ان هاي متعدد و روند قيمتي 
متفاوت��ي داش��ته باش��ند؛ همچنين مش��اهده 
مي كنيم يك روز بيلت گران تر از اسلب مي شود 
و روز ديگ��ر بالعكس؛ حت��ي گاهي وقت ها چين 
ب��ه عنوان بزرگ ترين بازار توليد و مصرف فوالد، 
تصميم مي گيرد محصوالت��ي باكيفيت باالتر در 
توليد س��نگ آهن استفاده كند؛ به همين ترتيب 
قيمت سنگ آهن دانه بندي يك روز باال مي رود و 
كنسانتره ارزان مي شود؛ بنابراين قيمت ها به هم 
ارتباطي ندارند و از همين رو با عرضه محصوالت 
گوناگ��ون در ب��ورس كاال، فعاالن آن محصوالت 
هر يك براساس فاكتورهاي خاص خود اقدام به 
كش��ف قيمت مي كنند تا مشكالت كنوني حل و 

فصل شود. 

 تفاهم براي بودن يا نبودن عوارض صادرات
م��وذن زاده در ادام��ه درباره وضع ع��وارض بر 
صادرات مواد معدني اظهار كرد: براي تعيين وضع 
عوارض بايد بخش خصوصي و دولتي به يك تفاهم 
بلندمدت دس��ت پيدا كنند؛ به عبارتي بايد حرف 
ه��ر دو طرف يعن��ي دولت و بخ��ش خصوصي را 
شنيد تا در اين رابطه بخش خصوصي با وزارتخانه 
و دول��ت به يك تفاهم دس��ت پيدا كنند. مش��اور 
معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: اين تفاهم 
بايد به صورتي باشد كه اگر قيمت ها از حدي باالتر 
رفت، بخش خصوصي ب��ه دولت كمك كند و اگر 
قيمت ها كاهش ياف��ت، دولت به بخش خصوصي 
كمك كند؛ بنابراين در اين رابطه بايد هر دو طرف 

به يك تفاهم نامه بلندمدت دست پيدا كنند. 
وي در پايان گفت: از س��ال ها پيش صادرات 
س��نگ آهن به بازارهاي جهان��ي از طريق بورس 
كاالي اي��ران انج��ام مي ش��ود و اج��راي م��اده 
37قان��ون رفع موان��ع تولي��د رقابت پذير كه به 
تعيين مي��زان نياز داخلي س��نگ آهن از طريق 
عرضه س��ه نوبت در ت��االر داخلي ب��ورس كاال 
مربوط مي شود مي تواند در زمينه بودن يا نبودن 

عوارض صادرات راهگشا باشد. 

ام��كان معامله ش��هروندان ايراني در بورس هاي روس��يه و 
داد و س��تد سهام ش��هروندان روس در بورس هاي ايران يكي 
از مهم ترين مفاد تفاهمنامه همكاري ش��ركت س��پرده گذاري 

مركزي ايران و سپرده گذاري ملي روسيه است. 
حسين فهيمي، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه با اش��اره به تفاهمنامه ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي ايران و سپرده گذاري ملي روسيه گفت: 
تب��ادل اطالعات تخصصي مرتبط با فعاليت هاي دو ش��ركت، 
افزاي��ش تعام��الت و كس��ب تجربيات يكديگ��ر، همكاري در 
حوزه هاي بيش و پس از معامالت و زمينه س��ازي براي توسعه 

همكاري هاي دو جانبه ازجمله مفاد اصلي اين تفاهمنامه ذكر 
شده است. 

فهيم��ي ب��ا اش��اره به اينك��ه تب��ادل دان��ش؛ تجربيات و 
دستاوردهاي هر دو شركت در زمينه فراهم كردن زيرساخت 
در بازار س��رمايه مهم ترين حوزه م��ورد توافق اين تفاهمنامه 
اس��ت، اظهار كرد: هر دو شركت دس��تاوردهاي قابل توجهي 
دارن��د به عنوان مث��ال ايران در بخش خدم��ات بنيادي پس 
از معامالت س��امانه يي را در داخل كشور طراحي و راه اندازي 
كرده كه 4 الي 5 س��ال اس��ت به صورت كامال قابل اتكا و با 
كمترين خطا درحال كار كردن است و دستاورد قابل توجهي 

محسوب مي شود. بر اين اس��اس سرويس هاي مبتني بر ارائه 
خدمات ارزش افزوده و س��اير دستاوردهاي ما به طرف روسي 

ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت. 
وي درباره خدمات طرف روسي گفت: دستاوردهاي طرف 
روس��ي در ح��وزه برگزاري مجام��ع الكتروني��ك و همچنين 
اس��تفاده از تكنولوژي جدي��د در انتش��ار اوراق؛ صندوق ها و 

فعاليت هاي رجيستري اوراق بهادار قابل توجه بود. 
مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه درباره ديگر مفاد اين تفاهمنامه گفت: يكي ديگر 
از حوزه هاي تفاهم و توافق اوليه ايجاد ارتباط بين بورس هاي 

مسكو و تهران بود كه در اين زمينه توافق اوليه صورت گرفت؛ 
هر دو طرف تفاهمنام��ه روي پروژه هاي احتمالي درحال كار 
هستند تا بتوانند چنين ارتباطي را بين دو بازار ايجاد كنند. 

وي مرحله اول را امكان فراهم ش��دن يك سري از خدمات 
س��رمايه گذاري در بازار سرمايه ايران براي شهروندان روس و 
بالعكس دانس��ت و گفت: در مراحل بعد امكان انتشار اوراق و 
سهام براي شركت ها براي تامين مالي براي هر دو شركت هاي 
ايران و روس در كش��ور مقابل حوزه ه��اي تفاهمي بود كه به 
تدريج بايد بررس��ي ش��وند تا تبديل به پروژه هايي براي اجرا 

شوند. 

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي خبر داد 

بورس هاي تهران و روس به هم متصل مي شوند

در نخس��تين هفته ارديبهشت امسال در پي دادوستد 853 
ميلي��ون ورقه به��ادار به ارزش 7ه��زار و 415ميليارد ريال در 
149ه��زار نوبت معامالت��ي، حجم و تعداد دفع��ات معامالت 
بازاره��اي 9 گان��ه فرابورس ط��ي يك هفت��ه كاري به ترتيب 
رش��د 11.35درص��دي را به همراه داش��ت و در مقابل ارزش 

دادوستدها نسبت به هفته گذشته 18درصد كاهش يافت. 
همچنين در اين مدت درحالي بازار اول فرابورس با 37.45 
درصد افت در حجم و ارزش مبادالتي مواجه ش��د كه در بازار 
دوم رش��د 9.۶8درص��دي در حجم و ارزش دادوس��تدها رقم 
خورد. بدين ترتيب معامله گران س��هام در ب��ازار اول فرابورس 

به جابه جايي 37ميليون سهم به ارزش ۶4 ميليارد ريال اقدام 
كردند و بازار دوم نيز ميزبان دست به دست شدن 3۶7ميليون 

سهم به ارزش 98۶ميليارد ريال بود. 
ب��ه گزارش تس��نيم،  در ب��ازار پايه فرابورس ه��م در هفته 
منتهي به هفتم ارديبهش��ت  ماه رشد 22.34درصدي حجم و 
ارزش معامالتي به ثبت رس��يد كه تابلو الف با حدود 90درصد 
رشد در حجم و ارزش مبادالت در صدر اين بازار قرار گرفت. 
در مجم��وع در بازار پاي��ه طي هفته گذش��ته معامله گران 
ش��اهد دادوس��تد 422ميليون س��هم بودند كه اي��ن حجم از 

مبادالت، ارزش ۶42 ميليارد ريالي را به ثبت رساند. 

از س��وي ديگر نگاهي به مب��ادالت اوراق در بازار ابزارهاي 
نوي��ن مالي نش��ان مي دهد كه ط��ي 5 روز كاري هفته يي كه 
پشت سر گذاش��تيم 27ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر 
5 هزار و 700ميليارد ريال در اين بازار دس��ت به دس��ت شده 

است. 
در اي��ن ب��ازار، اوراق بدهي و صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله با افت حجم و ارزش مبادالتي روبه رو ش��دند. اين 
درحالي اس��ت كه اس��تقبال خريداران و فروشندگان از اوراق 
تس��هيالت مس��كن با مبادله 400ه��زار ورقه تس��ه به ارزش 
239ميليارد ريال موجب شد، حجم و ارزش معامالت هفتگي 

اوراق تس��ه به ترتي��ب 55 و 50 درصد افزايش يابد. همچنين 
ش��اخص كل فرابورس ايران نسبت به آخرين روز كاري هفته 
پي��ش با 3واحد كاهش مواجه ش��د و در ارتفاع 10۶0واحدي 

مبادالت اين هفته را خاتمه بخشيد. 
اين گزارش مي افزايد: در هفته يي كه س��پري شد همچنين 
ارزش معامالت خرد بازار سهام به رقم يك  هزار و 472ميليارد 
ري��ال رس��يد كه از اي��ن ميزان گ��روه محصوالت ش��يميايي 

بيشترين سهم از ارزش كل معامالت را در اختيار گرفت. 
ارزش معام��الت در اين گ��روه 219ميليارد ري��ال بود كه 

15درصد از ارزش كل معامالت را شامل مي شد. 

افت 3 واحدي شاخص فرا بورس در هفته اول ارديبهشت

نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار همه ابزارهاي مورد اس��تفاده در بازار سرمايه را 
شرعي دانست و گفت: ابزارهايي كه در اين بازار مورد 
دادوستد قرار مي گيرند، قبل از به كارگيري، در كميته 
فقهي س��ازمان بررسي مي ش��وند لذا حتما مهر تاييد 

شرعي دارند. 
به گزارش سنا، سيدعباس موسويان گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار ترتيبي قانوني اتخاذ كرده تا همه 
ابزارهايي كه قرار اس��ت در بخش ه��اي مختلف بازار 
س��رمايه مورد اس��تفاده قرار بگيرد به تصويب كميته 
فقهي برس��د؛ اينگونه مردم به جهت شرعي مي توانند 
از محصوالت بازار سرمايه با اطمينان خاطر استفاده و 

در اين بخش سرمايه گذاري كنند. 
وي اظهار كرد: كميته فقهي در حقيقت يك بازوي 
مش��ورتي فقهي براي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
است؛ به ويژه اين كميته همواره در مرحله ابزارسازي 

و طراحي ابزارها در خدمت بازار سرمايه بوده است. 
نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار تصريح كرد: خوش��بختانه امروز مي ش��ود با 
اطمينان گفت كه ابزارهاي مورد داد و س��تد در بازار 
سرمايه همه تاييد شرعي را كسب كرده اند و در مقام 
اجرا هم خوشبختانه س��ازمان نظارت خوبي دارد كه 
اي��ن ابزارها مطابق مصوبات كميت��ه فقهي به جريان 

گذاشته شود. 
موس��ويان با اشاره به اينكه تفاوت مهمي بين بازار 
سرمايه اسالمي و بازار متعارف وجود دارد، خاطرنشان 
كرد: در واقع در بازار سرمايه كشور، كليه عقود و روابط 
موجود براس��اس عقود اسالمي سازمان دهي مي شود؛ 
ضمن اينكه در اين بازار، ارتباط طبيعي با بخش واقعي 

و مولد اقتصاد برقرار است. 

وي در ادامه، مهم ترين دغدغه در معامالت اسالمي 
را عملياتي ك��ردن و كاربردي كردن يافته هاي علمي 
دانس��ت و گفت: باي��د متفكران و اس��اتيد اين حوزه 
يافته هاي علمي را كه در عرصه اقتصاد اسالمي شكل 
گرفته به مرحله اجرا بياورند و متناسب با نياز جامعه به 

معرفي محصوالت و ابزارهاي جديد بپردازند. 
نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: مطالعات زيادي در حوزه مالي اسالمي 
انج��ام گرفته ولي همچنان احس��اس مي ش��ود در 
عرصه ابزارسازي و نهادس��ازي بازار سرمايه نياز به 

كار جدي تر داريم. 
وي با تاكيد بر اينكه اقدامات بازار سرمايه در نهايت 
باي��د در خدمت اقتصاد ملي باش��د، اظهار كرد: الزمه 
برخورداري از بازار س��رمايه غن��ي و قدرتمند نيز اين 
اس��ت كه طراحي نهاده��ا و ابزارهاي متنوع را با قوت 
ادامه دهيم تا افراد مطابق با نيازها و س��اليق خود به 

اين بازار وارد شوند. 
 موس��ويان با اشاره به ضرورت طراحي محصوالت 
به روز و جديد در بازار س��رمايه كش��ور گفت: كميته 
فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اخيرا بحث انتشار 
اوراق اجاره روي سهام را مطرح كرد كه جلسات زيادي 
هم صرف بررسي آن شد. در پايان هم به نتايج خوبي 
در اين خصوص رس��يديم و چند مورد از شركت هاي 
س��هامي كه قابليت اوراق اجاره روي س��هام داشتند، 

شناسايي شدند و اين ابزار مورد استفاده قرار گرفت. 
نايب رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در پايان اظهار كرد: كميته فقهي در سال جاري 
نيز متناسب با تحوالتي كه در بازار سرمايه رخ مي دهد 
طراحي و ارائه ابزارهاي مختلف تامين مالي و پوشش 

ريسك را در دستور كار خود قرار داده است. 

سيد عباس موسويان: 

ابزارهاي بازار سرمايه مهر تاييد شرعي دارند
مستخدمين حسيني: 

بورس ارز راه نيفتد، بازار سياه ايجاد مي شود
ي��ك اقتص��اددان مي گويد: دول��ت چاره يي 
جز آنچ��ه در مورد ارز تصمي��م گرفت و اعمال 
كرد، نداش��ت ول��ي اكن��ون بايد حلق��ه نقص 

سياست گذاري خود را تكميل كند. 
اكنون مي��زان ارزي كه در اختيار متقاضيان 
قرار مي گيرد در ش��أن مردم نيست و پيشنهاد 
من اين اس��ت كه دولت بورس ارز راه بيندازد تا 
م��ردم بتوانند ارز مورد ني��از خود را از آن محل 

تامين كنند. 
حي��در مستخدمين حس��يني در گفت وگ��و 
با ايس��نا اظهار كرد: به نظر م��ن تصميم دولت 
درب��اره ارز الزم ولي كافي نبود. حتما بايد حلقه 
نقص در حوزه سياس��ت ارزي هرچه س��ريع تر 
كامل ش��ود. براي دولت در اين مقطع راهي جز 
تصميمي كه ب��راي آن گرفت، وجود نداش��ت. 
ناگزي��ر باي��د تصميم آني مي گرف��ت و فرصتي 
مي ياف��ت كه حلقه سياس��ت هاي ارزي را كامل 
كرده و نقصي كه اكن��ون وجود دارد را برطرف 

كند. 
اي��ن اقتص��اددان ادام��ه داد: اكن��ون براي 
س��رمايه گذار داخلي و خارجي اين شبهه وجود 
دارد ك��ه چه برنامه ي��ي براي وضعي��ت ارز مد 
نظ��ر دولت خواهد بود؟ اكن��ون درباره وضعيت 
ارز دو دي��دگاه وج��ود دارد؛ ابت��دا اينكه ارزي 
ك��ه در اختيار دول��ت اس��ت و از محل فروش 
نفت به دس��ت مي آيد، بايد ب��راي فعاليت هاي 
زيربنايي كشور لحاظ شده و اين نفت نبايد وارد 
حيطه بازار و توزيع بين فعاالن اقتصادي ش��ود. 
طبق اي��ن ديدگاه اين ارز باي��د صرف جاده ها، 
سيس��تم هاي ريلي كش��تيراني و... هزينه شود. 

اين دي��دگاه همچنين مخالف ارز مس��افرتي و 
دانشگاهي و... است. 

او افزود: يك ديدگاه ديگر هم وجود دارد كه 
مي گويد ارزي كه به دس��ت دولت آمده بايد در 
تامين كاالهاي اساسي كشور و همچنين واردات 
كاالهاي واس��طه يي و سرمايه يي به كار رود. در 
كنار اين، نظر ديگري ه��م وجود دارد مبني بر 
اينك��ه بورس ارز ش��كل بگي��رد و ارز مورد نياز 
جامعه كه ضروري نيس��ت در آن بورس عرضه 
ش��ود و تابع عرضه و تقاض��ا براي مصارف مردم 

برقرار شود. 
مستخدمين حس��يني بيان كرد: دقيقا حلقه 
نقص تصميمات ارزي در كش��ور همين اس��ت. 
بان��ك مرك��زي اخي��را گفته اس��ت مس��افران 
مس��افرت خود را عقب بيندازند؛ از نظر من اين 
حرف درست نيس��ت. چطور كساني كه از قبل 
تدارك س��فر ديده اند و ويزا گرفته اند مس��افرت 
خود را عقب بيندازند ت��ا بانك مركزي تصميم 
بگي��رد؟! دولت و بانك مرك��زي نبايد زمينه يي 
فراهم كنند كه ايرانياني كه به س��فر مي روند با 
كمبود ارز روبه رو ش��وند. بايد تصميماتي گرفته 
شد كه ش��أن مردم در ش��رايط فرامرزي حفظ 
ش��ود. اكنون ارزي كه تخصيص داده مي ش��ود، 
ممكن است براي هزينه هتل مسافران هم كافي 
نباش��د؛ اين مسافران چه بايد بكنند؟ طبيعتا به 

بازار سياه روي مي آورند. 
معاون وزير اقتصاد اسبق توضيح داد: به نظر 
من ب��ا توجه به اينكه دولت نفت مي فروش��د و 
ارز آن را در اختي��ار دارد، مي توان��د آن را با هر 
قيمتي كه مي خواهد عرضه كند، اما در كنار آن 

براي ارزهاي متفرقه كه ضروري نيست، به جاي 
اينكه مردم را به س��مت فعاليت هاي زيرزميني 
بكش��اند و به اين ترتي��ب نيروي انتظامي را هم 
وارد عرص��ه ك��رده كه ب��ا مردم درگير ش��وند، 
بهترين كار اين اس��ت كه بورس ارز محدود راه 

بيندازد. 
وي در ادامه س��خنانش بيان كرد: اكنون گفته 
مي ش��ود ح��دود 20ميلي��ارد دالر ارز در خانه ها 
وجود دارد؛ اگر بورس ارز ايجاد ش��ود اين ارز در 
آنجا ارائه ش��ده و مردمي كه ب��ه آن نياز دارند از 
آن استفاده مي كنند. اكنون مي بينيم كه سياست 
س��پرده گذاري ارزي م��ردم در بانك ه��ا چندان 
موفقيت آمي��ز نبوده اس��ت چون م��ردم هنوز به 
برنامه هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي اعتماد 
ندارن��د، بنابراين خوب اس��ت كه دول��ت با ايجاد 

بورس ارز زمينه افزايش اعتماد را فراهم كند. 
وي گفت: الزم اس��ت، تاكي��د كنم كه اقدام 
دولت يكسان س��ازي نرخ ارز نب��ود. همين حاال 
ارز به صورت زيرزميني با قيمت هاي باال عرضه 
مي شود، در صورتي  كه در شرايط يكسان سازي 
چني��ن اتفاقي نمي افت��د. مثل وضعي��ت ارز از 
س��ال 1381 تا1390 كه در اين س��ال ها مردم 
به ميزاني كه نياز داش��تند ب��ا يك قيمت واحد 

ارز مي گرفتند. 
به گزارش ايس��نا، به دنبال نوس��انات شديد 
ارز در ابت��داي س��ال 1397 دول��ت ب��راي ارز 
نرخ 4200تومان��ي تعيين ك��رد، تصميمي كه 
رييس جمه��ور از آن ابراز ناخرس��ندي كرده و 
گفت به دنبال راه س��وم براي حل مش��كل ارز 

است. 
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ارزآوري 1/2 ميليارد دالري 
گردشگران عراقي

حميد حس��يني دبيركل اتاق مشترك بازرگاني 
اي��ران و عراق باش��اره ب��ه ميزان ص��ادرات ايران به 
عراق اظهار ك��رد: برخالف كاهش صادرات ايران در 
سال گذش��ته، ميزان صادرات ايران به عراق كاهش 
محسوسي نداشته است و كاال هاي متنوعي به ارزش 
۶ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار دالر به عراق صادر ش��د كه 

تقريبا مشابه سال ۹۵ بود. 
دبيركل اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و عراق با 
اشاره به سفر هاي درماني مردم عراق به ايران تصريح 
كرد: ساالنه ۲۰۰ هزار نفر از كشور عراق براي درمان 
به كش��ور وارد مي شوند كه حدود ۷۰۰ ميليون دالر 

ارز آوري خدمات پزشكي آن، برآورد مي شود. 
وي با بيان اينكه كش��ور ايران مقصد گردشگري 
س��ياحتي و زيارتي از سوي گردشگران عراق است، 
ابراز كرد: ۵/۲ ميليون نفر توريس��ت ساالنه از عراق 
به ايران سفر مي كنند كه حدود يك ميليارد و ۲۰۰ 

ميليون دالر براي ايران ارز آوري دارد. 
به گفته وي حمله داعش و تروريست ها به كشور 
عراق باع��ث كاهش مب��ادالت تجاري كش��ور هاي 
مختلف با عراق ش��د، اما ايران س��هم خود را در اين 

بازار حفظ كرد. 
حس��يني با بي��ان اينكه تعرفه ه��اي ترجيحي از 
س��وي عراق براي همه بازرگانان يكسان است، بيان 
كرد: برخي مواقع، استانداران با استفاده از اختيارات 
خود اقدام به افزايش تعرفه واردات مي كنند كه اين 
ش��بهه را به وجود مي آورد ك��ه تعرفه هاي گمركي 
يكس��ان نيس��ت، در حالي كه تعرفه واردات كاال به 

عراق براي همه كشور ها يكسان است. 
وي ادامه داد: دولت ع��راق ميان احزاب مختلف 
تقسيم شده اس��ت و به علت نظام فدرالي و تقسيم 
وزارتخانه ها چالش تجارت با عراق را بيشتر مي كند. 
حس��يني با اش��اره به موانع سختي ها پيش روي 
ص��ادرات به عراق تصريح كرد: كاركردن با عراق هم 
س��خت و هم سهل است. بازار عراق به دليل واردات 
۹۵ درصدي نياز هاي مصرفي، بازار جذابي براي تجار 
اس��ت و از طرفي ديگر به دليل ع��دم ثبات قوانين 
تجارت، مشكالت فراواني را براي بازرگانان به وجود 

آورده است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه درص��دد افتتاح فروش��گاه 
زنجيره ي��ي در بغداد و بصره هس��تيم، گفت: ايجاد 
چنين فروشگاه هايي باعث معرفي كاال هاي ايراني به 

مصرف كنندگان مي شود. 
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و ع��راق بيان كرد: 
تعداد كمي از كاال هاي ويترني ايران در عراق حضور 
دارن��د و براي افزاي��ش صادرات حضور نش��ان هاي 

تجاري معروف، الزم است. 
وي با بيان اينكه تركيه از اقليم كردستان اقدام به 
واردات به عراق مي كند، يادآور شد: تعرفه ترجيحي 
به اقليم كردس��تان ۵درصد اس��ت و درصورت وارد 
ش��دن به كشور عراق، مابه التفاوت آن از سوي عراق 
دريافت مي شود؛ بنابراين شرايط تجاري ميان ايران 

و تركيه يكسان است. 
اين مقام مسوول با اشاره به تالش عربستان براي 
حضور در بازار عراق تصريح كرد: عربس��تان پس از 
مشكالت سياس��ي با قطر و از دست دادن بازار اين 
كشور، اقداماتي براي حضور در بازار عراق انجام داد 
و توانس��ته بخش��ي از بازار عراق را در دست بگيرد، 
اما اقدام مناسب يكي از توليدكنندگان لبنيات براي 
احداث كارخانه در خاك عراق؛ س��هم ايران نه تنها 

كاهش نخواهد يافت، بلكه افزايش نيز دارد. 
حس��يني در پايان با اش��اره به نياز ب��ه افزايش 
حضور رايزن اقتصادي در كش��ور عراق گفت: حضور 
رايزن ه��اي اقتصادي در عراق به افزايش صادرات به 
اين كشور كمك مي كند و مي تواند شناخت خوبي از 

بازار عراق به فعاالن اقتصادي بدهد. 

 كاالهاي ترك با دالر
۴2۰۰ توماني وارد مي شوند

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و تركيه 
از انجام مب��ادالت تجاري اي��ران و تركيه و انجام 
واردات از اين كشور با دالر ۴۲۰۰ تومان خبر داد 
و تصريح كرد كه مش��كلي براي ثبت سفارش كاال 

از تركيه وجود ندارد. 
ح��دود دو هفته از تصمي��م دولت براي تعيين 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي مي گ��ذرد و در اي��ن م��دت 
بانك مرك��زي اعالم كرده كه مع��ادل دو ميليارد 
و ۳۶۲ ميلي��ون دالر ب��ا ن��رخ ۴۲۰۰ تومان براي 
واردات تخصيص داده شده است. برخي از فعاالن 
اقتص��ادي و اعضاي اتاق بازرگان��ي اظهار كرده اند 
ك��ه دالر ۴۲۰۰ توماني ب��راي مبادالت تجاري به 
آنها اختصاص داده نش��ده اس��ت ام��ا در اين باره 
رضا كامي مي گويد در مورد تركيه مش��كلي براي 
اس��تفاده از دالر ۴۲۰۰ توماني وجود ندارد و ثبت 

سفارش ها و گشايش اعتبار در حال انجام است. 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و تركيه 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هيچ تفاوتي بين 
تركيه و كش��ورهاي ديگر در زمينه تخصيص نرخ 

ارز براي واردات وجود ندارد. 
كامي ادامه داد: البته مدتي اس��ت كه مبادالت 
دالري بي��ن اي��ران و تركيه مطرح نيس��ت، يا به 
صورت يورو يا به صورت لير تركيه گشايش اعتبار 
انجام مي گيرد و با دالر گش��ايش اعتبار نمي شود. 
اخي��را هم با لير تركيه و پ��ول ملي ما يعني ريال 
معامالت تداوم پيدا مي كند و هيچ نوع ممنوعيتي 
در رابطه با مبادالت بازرگاني ايران و تركيه وجود 

ندارد. 
 رييس اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و تركيه 
افزود: مدتي قبل دولت اعالم كرد كه چهار كشور 
كه تركيه هم يكي از آنها بود معامالت تجاري بايد 
از طريق بانك ها ص��ورت بگيرد و بدون انتقال ارز 
امكان پذير نيست اما از طريق بانك و با روش هاي 

مختلف بانكي امكان پذير است. 
وي اضاف��ه ك��رد: دالر ۴۲۰۰ تومان��ي ب��راي 
معامالت با تركيه قابل اس��تفاده است و معادل آن 
به ص��ورت لير و ريال انجام مي ش��ود. در مجموع 
سياس��ت جديد ارزي در تبادالت با تركيه مثبت 
ارزيابي مي ش��ود اما مدتي اختالالتي در سيس��تم 
ثبت س��فارش به وج��ود آمده بود ك��ه ظاهرا اين 
مش��كالت رفع شده است. كس��اني هم كه از قبل 
ثبت س��فارش داش��ته از طريق بانك توانس��ته اند 

گشايش اعتبار كنند. 

اخبار

به مناسبت انتخابات اتاق بازرگاني ايران و روسيه

پوست اندازي بين نسلي در اتاق بازرگاني

رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تشريح كرد

بزنگاه هاي وارداتي براي توليد ملي

رييس كنفدراسيون صادرات از جزئيات جلسه فعاالن اقتصادي با روحاني خبر داد

دستور ايجاد اوراق سلف ارزي 

بررس��ي ها نش��ان مي دهند، بي��ش از ۷۰ درصد 
واردات رسمي كش��ور به واردات كاالهاي سرمايه يي 
و واس��طه يي تعلق دارد و آنچه به صورت جدي توليد 
را تحت تاثير قرار مي دهد قاچاق كاال به كش��ور است 
كه تمامي آن قاچاق كاالي مصرفي محسوب مي شود. 
بر همين اساس كارشناسان امر مي گويند رشد واردات 
نه تنها اتفاق بدي نيست بلكه نشان دهنده رشد توليد 
در بخش هاي مختلف و رشد تقاضا براي مواد اوليه و 

ماشين آالت توليدي است. 
ب��ه عقيده آنه��ا دول��ت بايد تم��ام همت خود 
را ص��رف مب��ارزه با قاچاق كن��د و در مورد ميزاني 
از واردات كااله��اي مصرف��ي ني��ز باي��د مديريت 
انج��ام دهد. در اين رابط��ه ابوالفضل روغني رييس 
كميس��يون اقتصادي صنايع ات��اق بازرگاني معتقد 
است بايد چارچوب و ضوابط مشخصي براي واردات 

در نظر بگيرد و آن را مديريت كند. 
پي��ش از اين نيز مجتبي خس��روتاج اعالم كرده 
ب��ود كه اگر واردات در قالب م��واد اوليه و كاالهاي 
واس��طه يي باشد براي اشتغال و پويايي توليد كشور 
مفيد اس��ت و خيلي از ممال��ك جهان اقتصاد خود 

را بر اس��اس واردات تنظيم تا ضمن ايجاد اشتغال 
و تولي��د بتوانن��د در عرص��ه ص��ادرات و حضور در 
بازاره��اي بين المللي خودي نش��ان دهن��د. وي با 
تصريح اينكه سيس��تم تجاري كش��ور بر پايه نظام 
تعرفه يي طراحي شده است، اظهارداشت: كاالهايي 
كه در داخل توليد مي ش��ود بايد با وضع تعرفه هاي 
باال مانع واردات ش��د تا توليد داخلي تقويت شود و 
از طرفي كاالهايي كه در كش��ور امكان توليد ندارد 
بايس��تي با وضع تعرفه هاي پايي��ن زمينه ورود اين 

نوع توليدات به جامعه را فراهم كرد. 
بر اين اس��اس ب��ه نظر مي رس��د مهم ترين ابزار 

دولت در شرايط فعلي تعرفه هاي وارداتي است. 
روغن��ي معتقد اس��ت درآمدهاي اي��ران نفتي 
هس��تند و همي��ن عامل دس��ت دولت ه��ا را براي 
واردات باز گذاشته و باعث شده مردم، تجار و كسبه 

هم به سمت واردات حركت كنند. 
وي در عي��ن حال بر ضرورت حركت به س��مت 
صادرات غيرنفت��ي به معني واقعي آن تاكيد كرد و 
گفت تراز بازرگاني در كشور ما دچار كسري است و 
جز سال ۹۵ كه اين تراز مثبت شده در ساير سال ها 

همواره واردات بر صادرات غيرنفتي چربيده اس��ت. 
به عالوه صادرات غيرنفتي ما نيز بيشتر به ميعانات 

و محصوالت پتروشيمي و پااليشي وابسته است. 
وي در عي��ن حال با انتق��اد از برخي صنايع به 
صنعت قطعه س��ازي اش��اره كرد و گفت: در كشور 
تعداد بسيار زيادي قطعه ساز داريم، اما همچنان از 
كش��ور چين كاال و قطعات يدكي وارد مي كنيم كه 
اي��ن امر به دليل نقصان در قوانين جاري كش��ور و 

سوءاستفاده از كدهاي تعرفه يي است. 
وي ادام��ه داد: به عنوان مثال ما در س��ال بيش 
از ۱۷ هزار تن كاغذ گالس��ه در كش��ور نياز نداريم 
ك��ه در ۴ س��ال اخير حداقل س��الي ۱۸۰ هزار تن 
واردات اين كاال انجام ش��ده به اين معنا كه به اسم 
كاغذ گالس��ه كاال و محصوالت ديگر وارد كرده ايم، 
زيرا كاغذ گالسه ش��امل ۹ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده نمي ش��ود و از ارز مبادله يي استفاده مي كند 
در واق��ع اين محص��ول از مزيت ه��اي زيادي براي 

واردات برخوردار است. 
رييس كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني تصريح 
كرد: در ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي و در بخش 

كس��ب و كارهاي خرد و متوس��ط تعداد زيادي از 
اين واحدها تعطيل شده اند، چراكه ارز ارزان قيمت 
و امكانات در اختيار واردكنندگان قرار داده ايم و در 
اين راس��تا برخي واردكنندگان ب��ا بداظهاري انواع 

كاال را وارد كشور مي كنند. 
روغن��ي گلپايگاني با بيان اينكه م��ا نمي توانيم 
بطور كام��ل از واردات جلوگيري كني��م اما بايد با 

مديري��ت صحيح اين موضوع را در يك چارچوب با 
ضوابط قانوني مش��خص كنيم، افزود: ما در صنعت 
موضوع��ي با عنوان زنجيره ارزش و تامين داريم كه 
بس��ياري از كاالها به يكديگر وابسته هستند و قرار 
بر اين نيست كه تمام خدمات در داخل توليد شود، 
بلك��ه دولت بايد ب��ا وضع تعرف��ه از ورود كاالهاي 

مشابه توليد داخل جلوگيري كند.

اتفاق�ات انتخاب�ات اتاق بازرگان�ي ايران و 
روسيه بسياري از فعاالن اقتصادي كه چندان 
در جري�ان اين اتفاقات نبودند را ش�وكه كرد. 
اسداهلل عسگراوالدي كه ۳2 سال رياست اين 
اتاق را در اختيار داش�ت، نتوانست در ليست 
هيات مدي�ره اتاق ج�اي گيرد و ب�ا فاصله يي 
زياد از حض�ور در هيات مديره جا ماند. بعضي 
رس�انه ها تحليل هايي مبني ب�ر تغيير دوران 
اتاق، پايان دوره سنتي ها و حتي نتيجه گيري 
براي دوره نهم اتاق را ش�روع كردند. گذشته 
از اينكه اين نتاي�ج چندان قابل تعميم به كل 
انتخاب�ات اتاق بازرگاني نيس�ت ول�ي نگاهي 
ب�ه روند واقعي نش�ان مي دهد ات�اق در حال 
پوس�ت اندازي اس�ت اما نه به شكلي بسياري 

از وضعيت فعلي برداشت كرده اند. 

 ميراث ايرواني
اتاق بازرگاني ايران و روس��يه از قديمي ترين اتاق هاي 
بازرگاني مش��ترك اس��ت و پي��ش از انقالب به رياس��ت 
محمدرحي��م متق��ي ايرواني با نام ات��اق بازرگاني ايران و 
شوروي تشكيل ش��د. ايرواني، كارآفرين قديمي و نامدار 
ايران��ي كه كف��ش ملي را بنيان گذاري كرده بود س��ال ها 
به ش��وروي كفش صادر مي ك��رد. در آن دوران برندهاي 
معتب��ري همچون معادن بافق، پايور، كالس��يمين، تريكو 
گلش��ن، گيالن متال، معدن باما، فني و مهندسي الويكو، 
تكم��اش ايمپورت و س��اكا در اين اتاق حضور داش��تند. 
همچنين ازبين س��ازمان هاي روسي اسامي بانك تجارت 
خارجي ش��وروي، واس��توگ اينت��ورگ، آتو اكس��پورت، 
انرگوم��اش اكس��پورت، ماش��ينو اكس��پورت، تكنوپروم 
اكسپورت، تراكتور اكس��پورت، بانك ايران و روس، ماش 
پريبور اينتورگ، س��ايوز گاز اكس��پورت، س��ايوز ش��يم، 
اكسپورت رازتو ايمپورت، سلخوز ونشتر السن و تخسناب 
اكسپورت در اتاق حاضر بودند. ساختار تجارت بين ايران 
و ش��وروي كمونيستي به گونه يي بود كه اهميت اين اتاق 
را دوچندان مي كرد. دفتر اقتصادي س��فارت ش��وروي در 
تهران ليس��ت كاالهاي م��ورد نياز ش��وروي را در اختيار 
داش��ت، تجار به اين دفتر در پامنار مراجعه كرده و مجوز 
صادرات دريافت مي كردند. اجناس در مرز ايران و شوروي 
تحويل داده مي شد و با رسيد ميزان صادرات معادل ريالي 

صادرات را از بانك مركزي ايران دريافت مي كردند. 
با وقوع انقالب ش��رايط دچار تغيير شد و اتاق هاي 
مش��ترك تعطيل ش��دند. همچنين در زمان جنگ و 
محدوديت ها عمال اتفاق مهمي در تجارت امكان وقوع 
نداشت. اما در سال ۱۳۶۵ موضوع فعاليت مجدد اتاق 
مشترك در سفر هيات اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن ايران به سرپرستي علينقي خاموشي به مسكو 
در س��ال ۱۹۸۵ از جانب طرف ايراني مطرح شد و در 
س��ال ۱۹۸۶ )ش��هريور ۱۳۶۵( در جلسه يي با حضور 
اعض��اء منتخب اتاق بازرگان��ي و صنايع و معادن ايران 
و اتاق بازرگاني و صنعت اتحاد جماهير شوروي اعضاء 
جديد هيات مديره اتاق مش��ترك انتخاب گرديدند. در 
همان جلسه اسداهلل عس��گراوالدي كه سابقه طوالني 

را در تجارت كاال با اتحاد جماهير ش��وروي در كارنامه 
خود داش��ت رياست اتاق مش��ترك را در دوره جديد 

فعاليت هايش برعهده گرفت. 

 اتاق شوروي در زمان عسگراوالدي
اتفاقات آن دوران باعث تغييرات شگرفي در اتاق 
ايران و شوروي ش��د. عسگراوالدي كه رابطه بسيار 
خوبي با روس ها داش��ت موفق شد در دوره بعد در 
حالي به رياست مجدد اتاق ايران و شوروي انتخاب 
ش��ود كه ملنيكوف رييس ات��اق بازرگاني و صنعت 
اتحاد جماهير شوروي نايب رييسي اتاق مشترك را 
بر عهده گرفت. قراردادهاي تجاري س��نگيني ميان 
ايران و ش��وروي به امضا مي رسيد و اين وضعيت تا 
چند س��الي ادامه داش��ت. با فروپاشي شوروي اين 
اتاق مش��ترك هم به اتاق بازرگاني ايران و روس��يه 
تغيير نام داد. عسگر اوالدي در آن دوران اوليه اتاق 
ايران و روس��يه عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني 
اي��ران و س��پس خزانه دار اين اتاق ب��ود اما از دوره 
پنجم شاهد خروج عس��گر اوالدي از هيات رييسه 
اتاق ايران هس��تيم. در دوره قبل عمال تيم نزديك 
به عسگر اوالدي نتوانست اكثريت هيات مديره اتاق 
ايران و روس��يه را به دست آورد اما رقباي وي خود 

رياست عسگراوالدي را پذيرفتند. 

 انتخابات ارديبهشت ۹۷
در س��ال هاي انتخاب��ات سراس��ري اتاق ه��اي 
بازرگان��ي معم��وال ه��ر انتخاباتي در تش��كل ها و 
اتاق هاي مش��ترك رن��گ و ب��وي انتخاباتي پيدا 

مي كن��د. با وج��ود آنكه مس��ائل انتخابات ۹۷ به 
ص��ورت چراغ خاموش از س��وي افراد و گروه هاي 
مختل��ف در ح��ال پيگي��ري اس��ت اما بس��ياري 
انتخاب��ات اتاق ايران و روس��يه با دي��د انتخاباتي 

مورد تحليل قرار دادند. 
اس��داهلل عسگر اوالدي بر اساس آيين نامه هاي 
جديد اتاق با توجه به رياس��ت بر اتاق مش��ترك 
ايران و چين اجازه رياست بر اتاق مشترك ديگري 
را نداش��ت. به همين دليل قرار هم نبود در ادامه 
در اين اتاق حضور داشته باشد. حضور دقيقه ۹۰ 
وي در انتخابات در شرايطي كه سازماندهي قوي 
براي اين انتخابات ص��ورت گرفته بود حتي براي 
تيم رقيب نيز دردناك محس��وب مي شد. بسياري 
انتظار داش��تند عس��گراوالدي با توج��ه به اينكه 
نمي تواند رياس��ت را ادامه ده��د خود براي هيات 

رييسه كانديدا نشود. 
در هفته گذش��ته انتخابات اتاق ايران و روسيه 
برگزار ش��د و نتيجه به ش��رح زير به دس��ت آمد. 
س��يده فاطمه مقيمي ۱۶۴ راي، هادي تيزهوش 
تابان ۱۶۱ راي، كاوه زرگران ۱۵۷ راي و كمترين 
راي گروه��ي كه از س��مت اتاق بازرگاني رش��ت 
هدايت شده بود ۱۴۴ را به دست آورد. علي البدل 
اول اس��داهلل عس��گر اوالدي ب��ا ۳۶ راي و پس از 
آن حس��ن شمس فرد ش��ريك قديمي وي با ۳۱ 
راي و قدير قيافه عضو هيات مديره كنفدراس��يون 
ص��ادرات با ۳۰ راي قرار دارند. عس��گر اوالدي با 
وجود اينكه حتي مدال دوس��تي روس��يه از طرف 
پوتي��ن دريافت كرد و بيش از ۳۲ س��ال اين اتاق 

را مديريت كرد نتوانس��ت در اي��ن دوره موفق به 
حضور در هيات مديره اتاق ايران و روسيه شود. 

بعضي رس��انه ها پس از اين اتفاق تحليل هايي 
مبني بر پيروزي چهره هاي مدرن بر سنتي را ارائه 

دادند. اما آيا واقعا اين گونه است؟

 برنده اتاق روسيه چه كسي بود؟
هدايت انتخابات اتاق ايران و روس��يه بر عهده 
هادي تيزهوش بود كه احتماال اين هفته به عنوان 
رييس جديد اتاق ايران و روس��يه معرفي خواهد 
ش��د. تيزهوش چندان چهره رس��انه يي محسوب 
نمي ش��ود اما در ميان اتاق ها كمتر كس��ي است 
كه از وي ش��ناخت نداش��ته باشد. رييس قديمي 
اتاق رشت كه س��ال ها اين اتاق را مديريت كرده 
است. تيزهوش كمتر كانديد سمت هايي همچون 
هيات رييس��ه اتاق ايران مي ش��ود ولي چهره يي 
كامال اثرگذار اس��ت كه معم��وال در خدمت تيم 
بازي مي كند و از چهره هاي اصلي شوراي روساي 
اتاق هاي بازرگاني اس��ت. براي مثال دو سال قبل 
در زمان انتخاب مجدد غالمحس��ين ش��افعي به 
رياس��ت، حمايت قاطع تيزه��وش از وي يكي از 
داليل موفقيت شافعي بود. وي در دوره قبل اتاق 
روسيه نيز مي توانس��ت رياست را به دست گيرد 
ولي به نفع عس��گراوالدي به صندلي نايب رييسي 

قناعت كرد. 
در هيات مدي��ره جدي��د ات��اق ايران و روس��يه 
بيشترين راي را س��يده فاطمه مقيمي عضو هيات 
رييس��ه اتاق بازرگان��ي تهران و همش��هري هادي 

تيزهوش آورده است. با توجه به رياست وي بر اتاق 
ايران و گرجستان و همچنين روابط حسنه مقيمي 
با تيزهوش عمال وي نيز از رياست رييس اتاق رشت 
بر اتاق روس��يه حمايت خواهد كرد. همچنين كاوه 
زرگران كه رياس��ت اتاق ايران و برزيل را عهده دار 
اس��ت در هيات رييس��ه حضور خواهد داشت. اكثر 
اعضاي هيات مديره از اس��تان هاي ش��مالي كشور 
هس��تند و عم��ال تيمي يك دس��ت براي ۳ س��ال 

عهده دار اين اتاق خواهد بود. 

 نگاه تحليلي بر نتيجه انتخابات
انتخابات اتاق روسيه چندان معيار خوبي براي 
س��نجش انتخابات ۹۷ نيست، چرا كه هم جامعه 
آماري آنها متفاوت اس��ت و هم اندازه نمونه براي 
تامي��م كفاي��ت نمي كند. اما چ��ون اين بحث در 
رس��انه ها و همچنين شبكه هاي اجتماعي مربوط 
به اتاق به صورت گس��ترده مطرح ش��د بايد چند 
واقعي��ت را پذيرفت. هرچند عس��گراوالدي براي 
بسياري نماد س��نتي هاي اتاق اس��ت اما تعريف 
س��نتي و مدرن در اتاق تا حد زيادي تغيير كرده 
اس��ت. همچنين تيزهوش و هيات مديره جديد را 
نمي توان چهره هاي جديد دانست چرا كه آنها نيز 
بيش از يك ده��ه در اتاق حضور فعال و پررنگي 

داشته اند. 
ام��ا مي توان ي��ك نتيجه كل��ي از اتفاقات اتاق 
ايران و روس��يه برداشت كرد. تيم برنده به صورت 
تيم��ي، با س��ازماندهي قوي و بدون ات��كا به نام و 
ش��هرت اقدام به حضور در انتخابات كرد. بيش از 
۹۰ راي عمال به يك ش��كل نوش��ته شده بود كه 
نش��ان مي داد همه تيم به ش��كل يكسان از منافع 
حركت تيمي منفعت برده اند. در مقابل چهره هايي 
ك��ه مطرح بودند اما داراي قدرت س��ازماندهي آرا 

نبودند نتوانستند موفق شوند. 
برخالف نظر بسياري نبايد انتخابات اتاق ايران 
و روسيه را مقابله چهره هاي سنتي و مدرن دانست 
بلكه باي��د تقابل حركت گروه��ي و غيرگروهي را 
ب��ه عنوان اتفاقي كه در اي��ن انتخابات افتاد مورد 

تحليل قرار داد. 
چند سال قبل بحث اين موضوع كه چهره هاي 
قديم��ي آرام آرام خ��ود كنار رفته و ج��ا را براي 
جوانان ب��از كنند مطرح بود اما عدم رخ دادن اين 
مهم باعث ش��ده است اتفاقات به شكل انتخابات و 
حذف با آرا رخ دهد. ش��ايد اگر جايگاه مناس��بي 
پي��ش از اين براي پيشكس��وتان در نظ��ر گرفته 
مي ش��د و در مقابل خود پيشكسوتان هم تا حدي 
در اين خصوص از خود گذشتگي مي كردند چنين 
اتفاقي رخ نمي داد و با احترام بيشتري از سمت ها 
كن��ار مي رفتند ام��ا نكته مثبت اين اس��ت كه نه 
جواناني كارنيازم��وده بلكه چهره هايي كه در تمام 
اين سال ها در تشكل ها حضور داشتند ولي فرصت 
رياس��ت كمتر به آنها داده ش��ده اكن��ون در حال 

جايگزيني هستند. 

رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با تش��ريح جزئيات جلسه 
فعاالن بخش خصوصي با رييس جمهور گفت: رييس جمهور دستور 
دادند تا ش��رايط پيش خريد ارز صادراتي )س��لف( راه اندازي شود. 
محمد الهوتي در خصوص جزييات جلسه فعاالن بخش خصوصي 
با رييس جمهور گفت: روز گذشته جلسه ستاد اقتصادي به رياست 
رييس جمهور در دفتر وي تش��كيل گرديد ك��ه در آن نمايندگاني 
از بخ��ش خصوصي، بانك ها و نماينده صادركنندگان پتروش��يمي 
حضور داشتند كه در اين جلسه بسيار صميمي، تمام دغدغه هايي 
كه صادركنندگان در حوزه ارز داش��تند، مطرح و تصميمات اخير 

ارزي دولت با صراحت و شفافيت مطرح شد. 
به گزارش كنفدراس��يون صادرات ايران، او افزود: موضوعاتي از 
قبي��ل نرخ گذاري خوراك صنايع باالدس��تي در ب��ورس كه اكنون 
باالتر از نرخ ۴۲۰۰ توماني صورت مي گيرد و تاثير بر صنايع پايين 
دس��تي دارد نيز مطرح شد؛ چرا كه اين صنايع كاال براي صادرات 
توليد مي كنند و اين موضوع بر روي نرخ تمام شده آنها تاثير دارد. 
ضمن اينكه در فروش ارز پتروشيمي ها در سيستم بانكي مشكالتي 

وجود داشت كه در اين جلسه طرح گرديد. 
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران تصريح ك��رد: موضوعاتي 
همچ��ون ص��دور ضمانتنامه ه��ا براي ش��ركت هاي خدم��ات فني 
مهندس��ي در خارج از كش��ور نيز از جمله مسائلي بود كه از سوي 
فعاالن اقتصادي با رييس جمهور در ميان گذاش��ته ش��د. الهوتي 

خاطرنش��ان كرد: صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به دليل 
عدم امكان پرداخت هزينه هايي كه ناشي از محدوديت ها در صدور 
حواله اس��ت، با توجه به دس��تورالعمل هاي اخير ارزي با مشكالتي 

مواجه هستند و خطر ضبط ضمانتنامه هاي آنها وجود دارد. 
عضو ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خاطرنش��ان 
ك��رد: مش��كالتي نيز در بخش ه��اي مختلف معدني وج��ود دارد؛ 
بطوري كه توليدكنندگان توانس��ته اند با اعتبارات خود خريدهاي 
مدت داري صورت دهند كه اكنون با سررس��يد موعد پرداخت آن، 
با مش��كالتي در تسويه مواجه هستند كه بايد مشكل آنها نيز حل 
ش��ود و بطور كلي موضع صادركنندگان اين بود كه سياس��ت هاي 
جديد ارزي تاثي��ري در صادرات غيرنفت��ي دارد كه بايد مديريت 
ش��ود. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: ب��ه اين معنا كه واردات 
كاال براي توليد داخلي بايد مديريت ش��ده و با نرخ ۴۲۰۰ توماني 
و بدون محدوديت، طبق وعده دولت تامين ارز ش��ود؛ ضمن اينكه 
تخصيص ارز واردكنندگان و س��رعت بخشي به اين مساله مي تواند 
تاثي��ر مثبت خود را در تس��هيل واردات و اطمين��ان به بازار براي 
تامين مواد اوليه نش��ان دهد و صادركنندگان بتوانند از مزاياي آن 

بهره مند شوند. 
الهوتي با بيان اينكه بانك مركزي نيز موضوعات بخشنامه هاي 
اخي��ر ارزي را مط��رح ك��رد و در نهاي��ت دس��تگاه هاي مختلف و 
وزارتخانه ه��ا نيز، ديدگاه هاي خود را در اي��ن زمينه طرح كردند؛ 

اما موضوعاتي كه از س��وي بخش خصوصي مطرح شد در مجموع 
روي اين مباحث تمركز داشت كه با توجه به رشد صادرات كه در 
ماه هاي اخير اتفاق افتاده اس��ت، سياست گذاري ها به سمتي پيش 
برود كه مانع از رش��د صادرات نشود و تصميمات به نحوي باشد تا 
مانع از رش��د صادرات نگ��ردد. الهوتي ادامه داد: تمام موضوعات و 
دغدغه هايي كه طي روزهاي گذش��ته از سوي فعاالن اقتصادي به 
كميته ارزي اتاق بازرگاني منتقل ش��ده بود به شفافيت و صراحت 
در اين جلسه ذكر گرديد و رييس جمهور ضمن استقبال از نظرات 
بخش خصوصي تاكيد كردند ك��ه بايد از نظرات نمايندگان بخش 
خصوصي در تصميم گيري ها اس��تفاده شود. او با اشاره به سخنان 
رييس جمه��ور در اين جلس��ه خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس تاكيد 
رييس جمه��ور، صادركنن��ده براي فروش ارز خ��ود نبايد لحظه يي 
معطل شود و بانك مركزي بايد شرايط خريد آني ارز را فراهم كند. 
ضمن اينكه ايش��ان پيش��نهاد دادند كه روابط خريد ارز به صورت 
س��لف ارزي راه اندازي ش��ود به اي��ن معنا كه اگ��ر صادركننده يي 
كاالي��ي را صادر كرد بتواند از بانك ها مناب��ع ريالي آن را دريافت 
نمايد و پس از مدت زمان مشخصي ارز آن را به بانك ها برگرداند. 
الهوت��ي ادام��ه داد: ب��ه هر حال ب��راي ارزهايي ك��ه در منازل 
انباش��ته ش��ده نيز تاكيد رييس جمهور آن بود كه شرايط مناسبي 
براي دارندگان ارز در نظر گرفته و آنها تش��ويق به س��پرده گذاري 
ارزي در بانك ه��ا ش��وند تا اي��ن منابع محدود ش��ده در منازل در 

چرخ��ه اقتصادي كش��ور به گردش درآيد. عضو هي��ات نمايندگان 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران خاطرنش��ان كرد: 
رييس جمهور تاكيد داش��ت كه در خصوص حواله ارزي ش��رايط به 
نوعي فراهم ش��ود تا هزينه هايي كه در برخي كشورها وجود دارد و 
عمال خارج از نرم هاي جهاني است به حداقل برسد و از سوي بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران براي رفع اين مشكل تدبير گردد. او 
ادامه داد: رييس جمهور تاكيد داشتند كه كنترل و نظارت در بورس 
در تعيين قيمت كاالهايي كه عرضه مي ش��وند صورت گيرد و نرخ 
محاسبه نبايد باالتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و با متخلفان برخورد شود. 
 او ادام��ه داد: رييس جمه��ور ضم��ن تاكي��د ب��ر اج��راي 
سياس��ت هاي ارزي اعالم كرد سياس��ت هاي جديد ارزي مورد 
تايي��د كل حاكميت اس��ت و ب��ر اجراي آن وف��اق كامل وجود 
دارد؛ وي همچنين بر اينكه دولت تمام تقاضاي واردات رس��مي 
و تقاض��اي ب��ازار را تامين خواهد كرد و نيز اينكه بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات با نرخ تعيين ش��ده است بار ديگر تاكيد كرد. 
الهوتي از ارائه پيش��نهاد وزير اقتصاد و دارايي به رييس جمهور 
خب��ر داد كه بر مبناي آن در كميته ۱۴ كه دس��تورالعمل هاي 
سياس��ت هاي جديد ارزي با حضور معاونان وزرا تدوين مي شود 
نماينده اتاق بازرگاني نيز به عنوان يكي از اعضاي كميته باش��د 
تا نظرات بخش خصوصي اعمال ش��ود و مقرر شد اين مساله از 

سوي معاون اول رييس جمهور تعيين تكليف شود. 
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ادامه مذاكرات براي حل بحران 
سياسي ارمنستان

 سفر پمپئو به عربستان
در قامت وزير خارجه امريكا 

 رهبران چين و هند
ديدار كردند

گروه جهان| 
ي��ك روز پ��س از انتصاب به عن��وان وزير خارجه امريكا، ماي��ك پمپئو جمعه در 
نخستين سفر رسمي خود در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو ناتو در بروكسل 
ش��ركت كرد. همچنين وزارت خارجه اياالت متح��ده اعالم كرد كه وي قصد دارد به 
عربستان س��عودي، سرزمين هاي اش��غالي و اردن برود. پمپئو به عنوان دومين وزير 
خارجه دولت دونالد ترامپ پنج ش��نبه از س��ناي امريكا راي اعتماد گرفت. به گزارش 
سي ان ان، سناي امريكا با ۵۷راي موافق و ۴۲راي مخالف مايك پمپئو را به عنوان وزير 
خارجه جديد امريكا تاييد كرد. س��ناتورهاي جمهوري خواه به اتفاق آرا به پمپئو راي 
مثبت دادند و 6 دموكرات هم به آنها پيوستند. برخي از اين دموكرات ها از ايالت هايي 
بودند كه ترامپ در انتخابات ۲۰۱6 ميالدي در آنها پيروز شده بود. اغلب دموكرات ها 
هفتادمين وزير خارجه امريكا را يك جنگ طلب و فردي با ديدگاه هاي ضد مسلمانان 
مي دانند. انتصاب پمپئو در اين مقام پس از آن ميسر شد كه ترامپ، ركس تيلرسون 
وزير خارجه پيشين خود را در ماه مارس از كار بركنار و خبر آن را در پيامي در صفحه 
توييتر اعالم كرد. او سپس در ۱۳ مارس پمپئو را به عنوان وزير خارجه معرفي كرد. 
يورونيوز نوشته: مايك پمپئو ۵۴ ساله، نظامي سابق و نماينده پيشين ايالت كانزاس 
در مجلس نمايندگان امريكا، تاكنون در مقام رييس سازمان اطالعات مركزي امريكا 
)سيا( فعاليت مي كرد. پمپئو كه دانش آموخته دانشگاه نظامي وست پوينت است و در 
دانش��گاه هاروارد نيز حقوق خوانده با درجه س��رواني خدمت در ارتش را ترك كرده 
است. پمپئو كه تاكنون به كرات عليه ايران و كره شمالي موضع گرفته است يكي از 
حرف شنوترين مردان ترامپ محسوب مي ش��ود. او پس از ورود دونالد ترامپ به كاخ 
س��فيد ش��خصا گزارش اطالعات روزانه را براي دونالد ترامپ مي برد و همين موضوع 
منجر به نزديكي آنها شده بود. اگرچه استعداد ديپلماتيك پمپئو هنوز در سايه يي از 
ابهام قرار دارد اما برخي خوش��بينانه بر اين باورند كه نبايد از ياد برد كه او كسي بود 
كه در اواخر ماه مارس و اوايل آوريل، سفري پنهاني به پيونگ يانگ براي ديدار با كيم 
جونگ اون داشته است؛ سفري كه به نظر مي رسد از عوامل اصلي بهبود روابط ميان 

كره  شمالي و اياالت متحده باشد. 

گروه جهان| 
نيك��ول پاش��ينيان، رهبر اپوزيس��يون ارمنس��تان اعالم ك��رده با آرمن سركيس��يان 
رييس جمهوري اين كش��ور براي يافتن راه حل خروج از بحران سياسي در آن كشور ديدار 
كرده است. به  گزارش رويترز، پاشينيان همچنين از گفت وگو با كارن كاراپتيان نخست وزير 
موقت خبر داده بود اما اين درخواست از سوي كاراپيتان رد شده است. رهبر اپوزيسيون نيز 
در پي رد اين درخواست گفته همچنان اعتراض هاي خياباني ادامه خواهد يافت. ديدار رهبر 
اپوزيسيون و رييس جمهوري ارمنستان يك روز پس از آن انجام شد كه پارلمان اعالم كرد 
يكم ماه مه  نخست وزير تازه را انتخاب خواهد كرد. اين بحران سياسي در پي اعتراض ها در 
ارمنس��تان و كناره گيري سرژ سركيسيان از مقام نخست وزيري شدت گرفته است. نيكول 
پاشينيان گفته به هيچ وجه با حزب حاكم جمهوري خواه مصالحه نخواهد كرد و ادعا كرده 
او تنها نامزد مشروع براي احراز پست نخست وزيري است. در همين حال نخست وزير موقت 
ارمنس��تان هش��دار داده، تداوم بحران سياس��ي مي تواند تهديدي جدي عليه اقتصاد ملي 
ارمنس��تان باشد. كاراپتيان گفته اگر معترضان خواس��تار روي كار آمدن رهبر اپوزيسيون 
هس��تند، مي توانن��د او را انتخاب كنند. از نظر قانوني احزاب حاضر در پارلمان ارمنس��تان 
۷روز وقت دارند تا پس از كناره گيري سركيسيان فرد ديگري را به جاي او برگزينند. سرژ 
سركيسيان از سال ۲۰۰۸ رييس جمهوري ارمنستان بود اما پس از دو دوره ۵ ساله با تغيير 
قانون اساسي در ۲۰۱۵ و انتقال قدرت به نخست وزيري درصدد ادامه اعمال قدرت در مقام 
نخست وزير برآمد. در پي اصالحاتي كه در قانون اساسي ارمنستان در دسامبر ۲۰۱۵ انجام 
گرفت، قرار ش��د نظام رياست جمهوري اين كشور به نظام پارلماني تبديل شود. طبق اين 
قانون قدرت اصلي عمال به نخس��ت وزير مي رسد. حزب جمهوري خواه سرژ سركيسيان 6۵ 
كرس��ي از ۱۰۵ كرسي پارلمان را در اختيار دارد. منتقدان سركيسيان او را به قبضه كردن 
قدرت و پياده كردن الگوي پوتين-مدودف متهم كرده اند. سركيسيان نيز اذعان كرده كه در 
برآورد شرايط سياسي كشور بر خطا بوده است. نيكول پاشينيان، رهبر اپوزيسيون مي گويد: 
قدرت هم اينك دست مردم است. ارمنستان در جنوب قفقاز واقع شده و يكي از فقيرترين 
جمهوري هاي ش��وروي س��ابق به حساب مي آيد. اين كش��ور با همسايه خودش جمهوري 

آذربايجان بر سر منطقه قره باغ عليا هنوز توافق نكرده است. 

گروه جهان| 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين و نارندرا مودي نخست وزير هند ديروز جمعه در 
يك نشست غيررسمي در شهر ووهان در مركز چين ديدار و بر »توسعه روابط و تقويت 

همكاري هاي اقتصادي« تاكيد كردند. 
به گزارش رويترز، نخست وزير هند ديروز جمعه در نخستين روز سفرش به چين يك 
تور موزه گردي داشت و شام خود را با رييس جمهوري چين صرف كرد. هدف از اين ديدار 
ترميم روابط به چالش كشيده شده ميان دو كشور بود. ديدار ۲۴ساعته نارندرا مودي  از 
شهر ووهان چند ماه پس از نزاع چين و هند بر سر مرز هيماليا صورت گرفت. براساس 
اعالم وزارت امور خارجه هند، پس از استقبال شي جين پينگ از مودي، نخست وزير هند از 
موزه  دست ساخته هاي باستاني چين ديدار و شام خود را با رييس جمهور چين صرف كرد. 
دو رهبر با يكديگر قدم زدند و سفر قايقي يك ساعته يي داشتند. سران دو كشور همچنين 

پيش از برگزاري نشست غيررسمي به تماشاي يك نمايش نشستند. 
ناظران سياسي دو كشور اميدوار بودند، اين ديدار به گفت وگوي بي پرده ميان دو كشور 
بينجامد. مودي پيش از اين سفر در توييتر خود نوشت: »شي جين پينگ و من در خصوص 
مسائل دوجانبه و موضوعات مهم جهاني تبادل نظر كرده و ديدگاه ها و اولويت هاي خود را 
درباره توسعه ملي به ويژه در وضعيت بين المللي حال حاضر و آينده مطرح خواهيم كرد. 
« حزب كمونيست چين نيز ديروز در بيانيه يي اظهار داشت: تبادالت دوستانه ميان چين 
و هند الگويي براي گفت وگوهاي ميان فرهنگي در جهان اس��ت. چين و هند به عنوان 
پرجمعيت ترين كشورهاي دنيا و بازارهايي در حال توسعه به دنبال ايجاد اعتماد متقابل 

و رسيدن به اجماع هستند. 
اختالفات ارضي دو كش��ور، طرح ابتكار عمل كمربند و جاده چين و رقابت بر س��ر 
گس��ترش نفوذ در ميان همسايگان كوچك تر، سه چالش عمده و اصلي هند و چين در 
شرايط كنوني محسوب مي شود. چين و هند سال ۱96۲ به سبب اختالفات مرزي درگير 
جنگ شدند. اختالفات چين و هند همچنين سال گذشته بر سر كشور بوتان حدود دو 
ماه رو به وخامت گذاش��ت. مودي نخست وزير هند اميدوار است، چين پيش از برگزاري 

انتخابات سراسري هند به بهبود رشد اقتصادي كشورش كمك كند. 

 رشد اقتصادي بريتانيا
به پايين ترين حد رسيد

گ�روه جهان| تازه ترين گزارش دفتر آمار ملي بريتانيا 
نش��ان مي دهد، رشد اقتصادي اين كش��ور در ۳ ماهه اول 
س��ال جاري ميالدي به پايين ترين حد در بيش از ۵ سال 
گذش��ته رسيده اس��ت. به گزارش ايرنا طبق داده هاي اين 
نه��اد بريتانيايي، توليد ناخالص داخل��ي در اين بازه زماني 
۰.۱درصد اعالم  شده كه اين ميزان در قياس با دوره ۳ ماهه 
آخر سال ۲۰۱۷ميالدي ۰.۴درصد كاهش نشان مي دهد. 
تحليلگران اقتصادي اصلي ترين عامل اين كاهش را به روند 
نزولي ساخت وس��از و توليد در بريتانيا نس��بت مي دهند. 
 همچنين س��رماي ش��ديد هوا در ماه مارس گذش��ته كه 
بر اثر آن شبكه حمل ونقل در سراسر بريتانيا دچار اختالل 
شد از ديگر عواملي است كه از نگاه كارشناسان بر كاهش 

رشد اقتصادي اين كشور تاثيرگذار بوده است. 
بر اس��اس داده ه��اي دفتر آمار ملي بريتانيا، ش��اخص 
ساخت وس��از در ۳ ماهه اول س��ال جاري حدود ۳.۳درصد 
كاهش  يافته اس��ت. همچنين ش��اخص توليد در مقايسه 
ب��ا دوره ۳ ماهه آخر ۲۰۱۷ نيز ۰.۲درصد كاهش داش��ته 
كه مجموع اين عوامل در كاهش س��رعت رش��د اقتصادي 
بريتانيا تاثير گذاش��ته است. اين تحوالت در كنار احتمال 
افزايش نرخ بهره بين  بانكي از سوي بانك مركزي بريتانيا 
ظرف چند روز آينده س��بب ش��ده ت��ا ارزش پوند در بازار 
معامالت ارزي صبح جمعه با كاهش مواجه شود. هر پوند 
بريتانيا جمعه با يك س��نت كاهش يك دالر و ۳۸س��نت 
در بازاره��اي ارزي معامل��ه ش��ده اس��ت. ش��اخص خرج 
مصرف كنندگان انگليسي نيز در اين دوره به  دليل كاهش 
درآمد و افزايش تورم در اين كش��ور كاهش  يافته اس��ت. 
كاهش رش��د اقتص��ادي بريتانيا درحال��ي رخ مي دهد كه 
اختالفات بر س��ر پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از خروج اين 
كشور از اتحاديه اروپا باال گرفته است. نمايندگان پارلمان 
بريتانيا اخيرا طرحي را پيش��نهاد كرده اند كه براساس آن 
از دولت خواس��ته  شده تا در اتحاديه گمركي اروپا در دوره 
پس��ابرگزيت باقي بماند. در اين ط��رح آمده دولت بايد در 
مذاكرات برگزيت درباره سازوكار گمركي موثري با اتحاديه 
اروپا گفت وگو كند. اين طرح با اشاره به اينكه اتحاديه اروپا 
بزرگ ترين بازار بريتانيا به ش��مار مي رود، يادآور شده تنها 
در ۲۰۱6ميالدي ۱۴۵ميليارد پوند واردات و ۲۴۱ميليارد 
پوند صادرات كاال ميان دو طرف صورت گرفته و بر همين 
اس��اس نقش اتحاديه گمركي اروپا را حائز اهميت خوانده 
اس��ت. مرحله دوم مذاكرات برگزيت درباره مسائل تجاري 
و امنيتي ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا در دوره پسابرگزيت 
در جريان است. دو طرف تالش مي كنند تا ماه اكتبر آينده 
درباره توافق برگزيت به تفاهم دست يابند تا پيش از خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا در ماه مارس ۲۰۱9 اين توافق را به 

تصويب پارلمان هاي اروپا و بريتانيا برسانند. 

عزل وزير خارجه پاكستان
دادگاهي در پاكس��تان وزير خارجه اين كشور را به 
جرم پولش��ويي از حضور در پارلمان و ادامه كار وزارت 
منع كرد، حال آنكه ممكن است اين حكم با درخواست 
تجديدنظ��ر مواج��ه ش��ود. به گ��زارش مه��ر، محمد 
خواجه آصف وزير خارجه پاكس��تان، به اتهام پولشويي 
ب��ه صورت مادام العمر از حضور در پارلمان اين كش��ور 
منع شد. وي همچنين از سمت وزارت خارجه پاكستان 
نيز عزل شده است. اين حكم ضربه مهلكي براي حزب 
حاكم مس��لم ليگ )نواز(، آن هم تنها چند ماه مانده به 

برگزاري انتخابات عمومي، تلقي مي شود. 

نرخ تورم؛ مهم ترين چالش 
آنكارا 

معاون نخس��ت وزير تركيه گفته آنكارا مش��كالت 
اقتصادي بس��يار سختي را پشت سر گذاشته اما مبارزه 
براي كاهش تورم، مهم تري��ن چالش پيش روي دولت 
براي تداوم توس��عه كشور است. به گزارش ايرنا، محمد 
شيمش��ك با حضور در اتاق تجارت و بازرگاني اس��تان 
غازي انتپ گفته: »با وجود تنگناهاي گوناگون سياسي 
و اجتماع��ي ناش��ي از رويدادهاي داخل��ي و خارجي، 
اقتصاد تركيه در ۱6 س��ال اخير ۲۳۰درصد رشد كرد 
و براي بيش از ۸ ميليون نفر در ۱۰ سال گذشته شغل 
ايجاد شد.« اين مقام تركيه يي تاثير برگزاري انتخابات 
زودهنگام را براي اقتصاد كشورش مثبت ارزيابي كرده 
و گفت��ه بايد هر چه س��ريع تر با ورود ب��ه نظام جديد 
حكومتي و رفع ابهامات در چرخه تصميم گيري بتوان 
به روند رشد اقتصادي تداوم بخشيد و تدابيري منطقي 

در مهار تورم اتخاذ كرد. 

محكوميت زنان تروريست 
خارجي در عراق

دادگاه مركزي رس��يدگي ب��ه جرايم عراق ۱۰ زن 
تروريس��ت عض��و داع��ش داراي تابعيت كش��ورهاي 
مختلف را به اعدام يا حبس ابد محكوم كرد. به گزارش 
ايرنا، سخنگوي رسمي دادگستري عراق گفته دادگاه 
جنايت هاي مركزي عراق ۵ زن تروريس��ت داعش��ي 
ك��ه ۲ نفر از آنها تبعه آذربايج��ان و ۳ نفر ديگر تبعه 
قرقيزستان هس��تند را به دليل عضويت در داعش به 
اعدام محكوم كرد. گفته شده، ۲ روسي، ۲ آذربايجاني 
و يك فرانس��وي ۵ زن ديگر عضو داعش هس��تند كه 
به دليل مش��اركت در عمليات تروريستي به حبس ابد 

محكوم شده اند. 

تالش براي توقف انتقال 
اف۳۵ به تركيه

۳ سناتور امريكايي با ارائه اليحه يي خواستار توقف 
انتقال جنگنده ه��اي اف۳۵ الكهيد مارتين به تركيه 
ش��دند. به گزارش رويترز، اي��ن اليحه مي تواند روابط 
نه چندان حسنه اين روزهاي امريكا و تركيه را وخيم تر 
كن��د. اردوغان در پي كودت��اي نافرجام ۲۰۱6 حالت 
فوق الع��اده اعالم ك��رده و از آن زم��ان ده ها هزار نفر 
بازداش��ت شده، مخالفان س��ركوب شدند و پاكسازي 
در س��طح اداري و نظام��ي ص��ورت گرفته اس��ت. او 
حاميان فتح اهلل گولن روحاني ترك تبار س��اكن امريكا 
را به اجراي اين كودتاي ناكام متهم كرده و خواس��تار 
اس��ترداد او از امريكاس��ت؛ درخواس��تي ك��ه تاكنون 

پذيرفته نشده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ديدار تاريخي رهبران كره شمالي و كره جنوبي

مرزها شكسته شد 
وعده رهبران 2 كره براي صلح پايان سال

صدراعظم آلمان به آمريكا رفت

ديدار مركل با ترامپ در سايه ماكرون
گروه جهان| طال تسليمي|

رييس جمهوري امريكا پس از سه روز خوش گذراني هاي 
صميمانه با همتاي فرانسوي خود در واشنگتن، جمعه به 
مدت دو س��اعت ميزبان نشست نه چندان خوشايند كاخ 
س��فيد با رهبر بزرگ ترين اقتصاد اروپايي بود. مس��ائلي 
همچون مازاد تجاري قابل توجه آلمان با امريكا، تخصيص 
هزينه اندك به بخش دفاع در آلمان و خط  لوله جديد گاز 
طبيعي از روسيه به اروپا همگي مواردي ناخوشايند براي 
دونالد ترامپ محس��وب مي شوند كه دستيابي به هرگونه 
توافق نظر زودهنگام با آنگال مركل را دشوار مي سازند. در 
حقيقت ديدار با صدراعظم آلمان به  اندازه يي براي ترامپ 
دش��وار بوده كه جايگاه امانوئل ماك��رون را به عنوان رهبر 

محبوب اروپايي نزد وي تثبيت كرده است. 
به گزارش رويترز، س��فر مركل به واشنگتن يك روزه 
و بيش��تر بر مس��ائل اقتصادي متمركز است كه ماهيتا با 
س��فر ماكرون تفاوت هايي دارد. يك مقام ارشد آلمان در 
آستانه اين سفر اعالم كرد: »صدراعظم آلمان از انجام اين 
سفر خش��نود است و به اين مس��اله اهميت مي دهد كه 
روابط پويا باشند.« در واشنگتن هم يك مقام كاخ سفيد، 
آلمان را به عنوان نزديك ترين شريك اياالت متحده و يك 
متحد راسخ ناتو اعالم كرد و افزود: »تمام واشنگتن آماده 
همكاري با دولت جديد صدراعظم آلمان اس��ت.« مركل 
جمعه در حالي در كاخ سفيد با ترامپ ديدار كرده كه در 
قياس با ماكرون، استقبال به مراتب سردتري از او صورت 
گرف��ت. رهبران امريكا و آلمان پ��س از حدود ۲۰ دقيقه 
گفت وگو، ناهار كاري 9۰ دقيقه يي با يكديگر صرف و پس 

از آن در يك نشست خبري مشترك شركت كردند. 
 هر چند رييس جمهوري فرانس��ه و صدراعظم آلمان 
در رابطه خود با دونالد ترامپ رويكرد متفاوتي را درپيش 
گرفته اند، اما به نظر مي رس��د ه��دف نهايي هر دوي آنها 
جلب نظر رييس جمهوري امريكا به مواضع اتحاديه اروپا 
در موضوعات مختلف است. ماكرون اميدوار بود با برقراري 
رابطه صميمانه با ترامپ بتواند بر موضع او در زمينه هايي 
همچون توافق هسته يي با ايران )برجام(، تغييرات اقليمي 

)پيمان پاريس(، تجارت جهاني و ديگر موارد تاثير بگذارد. 
در مقابل، مركل كه با باراك اوباما رييس جمهوري پيشين 
امري��كا، رابطه صميمانه داش��ت، از همان س��اعات اوليه 
پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا رويكرد 
متفاوت��ي را برگزيد. صدراعظم آلمان در نوامبر ۲۰۱6 در 
پيام تبريك خود به رييس جمهوري منتخب امريكا، او را 
به احترام به ارزش هايي همچون دموكراسي، حقوق بشر، 
آزادي و كرامت انس��اني دعوت كرد. بس��ياري از رسانه ها 
رابطه مركل و ترامپ را در جريان نخستين سفر صدراعظم 
آلمان به واشنگتن، »غيردوستانه« توصيف كردند. اكنون 
نيز رابطه نه چندان صميمانه ترامپ و مركل توجه رسانه ها 
را به خود جلب كرده است. هفته نامه آلماني اشپيگل روي 
جلد آخرين شماره تفاوت رويكرد سران آلمان و فرانسه در 
برابر ترامپ را با تيتر »چه كس��ي ناجي غرب مي شود؟« 
به تصوير كشيد. الزم به ذكر است كه رسانه ها خبرهايي 
را نيز درباره س��فر ترامپ به بريتانيا براي ديدار با ترزا مي  

نخست وزير اين كشور در ماه هاي آتي، منتشر كرده اند. 

 ترغيب ترامپ به عقب نشيني
پيش از انجام اين سفر مقام هاي آلماني گفتند انتظار 
مي رود مساله اعمال تعرفه هاي امريكا بر واردات فوالد و 
آلومينيوم اروپا كه از اول مه اجرايي مي شود، در دستور 
گفت وگو قرار داشته باشد. به گزارش بلومبرگ، مقامات 
آلماني معتقدن��د تهديد جنگ تجاري امريكا با اتحاديه 
اروپا مس��اله جنجال برانگيز ديگ��ري در روابط ترامپ و 
مركل اس��ت؛ آنها پيش از س��فر مركل پيش بيني كرده 
بودند ك��ه صدراعظم فرصت چنداني براي راضي كردن 
ترام��پ ب��ه خ��ودداري از اعمال تعرفه ه��ا در معامالت 
با اتحاديه اروپا، نداش��ته باش��د؛ اين در حالي است كه 
ماك��رون و مقام��ات اتحاديه اروپ��ا درخصوص حل اين 

مساله ابراز خوش بيني كرده اند. 
مركل احتماال ت��الش خواهد كرد برنامه خود را براي 
ترغيب ترامپ برمبناي همان رويكرد هميشگي خود كه 
در بيش از ۱۲ س��ال فعاليت خ��ود در مقام صدراعظمي 

به كار گرفته، پيش ببرد و كاري را انجام دهد كه ماكرون 
نتوانست؛ ترغيب ترامپ به عقب نشيني از رويكرد تهاجمي 
در زمين��ه تج��ارت و همچني��ن توافق هس��ته يي ايران. 
توماس كالين براكُهف معاون صندوق مارش��ال در برلين 
در مصاحبه يي گفت: »ماكرون ش��يوه متفاوتي دارد، يك 
رويكرد شخصي متفاوت و يك دستوركار دوجانبه ندارد. 
با وجود شيوه )صميمانه يي( كه اتخاذ كرده تا اين لحظه 
دس��تاوردي نداشته است. هنوز اثرات تاثيرگذاري او روي 

ترامپ مشهود نيست.«
اما به نظر مي رس��د مركل و ماكرون هفته گذشته 
ط��ي گفت وگوه��ا در برلين رويكرد خ��ود را در قبال 
ترام��پ هماهنگ كرده اند. ترامپ توافق  هس��ته يي با 
اي��ران را كه در دوران اوباما به دس��ت آمده، »توافقي 
فاجعه آمي��ز« مي داند و از س��وي ديگر طبق اظهارات 
ي��ك مق��ام كاخ س��فيد، از آلمان مي خواه��د كه به 
هم سطح س��ازي زمين بازي تج��ارت كمك كند و در 
مب��ارزه با اقدام��ات غيرمنصفانه در جه��ان به امريكا 
بپيون��دد و س��هم بزرگ ت��ري از مخ��ارج دفاعي ناتو 
را برعه��ده بگي��رد. در حالي كه ماكرون در س��فر به 
واشنگتن براي غلبه بر هر اعتراض احتمالي ترامپ به 
توافق هسته يي ايران برنامه چهارجانبه يي را پيشنهاد 
كرد، مركل س��عي داشت با پيشنهاد بررسي شكايات 
و خ��ودداري از تهديدهاي تالفي جويانه، از وقوع يك 
جن��گ تج��اري جلوگيري كن��د. با اين ح��ال، حتي 
فرانسه و آلمان هم درخصوص موارد مورد مباحثه در 

چنين گفت وگوهايي توافق نظر قطعي ندارند. 

 چالش »گاز« روسيه 
ه��دف ديگر آلم��ان اين اس��ت ك��ه از تحريم هاي 
احتمالي امريكا در ارتباط با دو پروژه گاز نورد اس��تريم 
ك��ه امريكا با آن مخالف اس��ت، طفره رود. مركل بدون 
اينكه از پيش��برد دو پروژه صرف نظ��ر كند، ماه مارس 
ب��ه لزوم درنظر گرفتن مالحظات سياس��ي پيش از هر 
اقدام��ي، اش��اره كرد. از س��وي ديگر باتوج��ه به اينكه 

امريكا در مسير تبديل شدن به بزرگ ترين صادركننده 
گاز طبيع��ي مايع در جه��ان ق��رار دارد، دولت مركل 
از پروژه س��اخت خ��ط  لوله و ترمين��ال گازي در بندر 
برونس��بوتل در درياي شمالي اس��تقبال مي كند. پيتر 
بِِي��ر هماهنگ كنن��ده روابط با امري��كا در دولت آلمان 
در مصاحبه ي��ي گفته بود: »فك��ر مي كنم در محافظت 
از ش��ركت هاي اروپايي از تحريم هاي امريكا در ارتباط 

با نورد استريم ۲ بتوانيم پيشرفت هايي داشته باشيم.« 
باتوجه به هم��ه تالش هايي كه ب��راي تعامل با ترامپ 
مي ش��ود، مقامات دفتر صدراعظ��م آلمان بر اين باورند 
كه او فردي بي ثبات اس��ت كه بر مسائل داخلي امريكا 
تمرك��ز دارد و از گفت وگوه��اي طوالني بيزار اس��ت و 
همه اين عوامل دس��تيابي به درك مشترك را به شدت 

غيرقابل پيش بيني مي كند. 

گروه جهان|
 براي نخس��تين بار پس از 6۵س��ال پاي��ان جنگ در 
شبه جزيره كره يك رهبر كره شمالي پاي پياده از مرز عبور 
كرده و به خاك كره جنوبي قدم گذاشت. كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي جمعه در رويداد تاريخي مورد استقبال 

»مون جائه اين« رييس جمهوري كره جنوبي قرار گرفت. 
به گزارش يورونيوز در بيانيه يي كه در پايان نخستين 
دور گفت وگوها منتش��ر شد دو طرف تاكيد كردند تا آخر 
س��ال ۲۰۱۸ پايان جنگ كره را اع��الم و صلح »پايدار و 
دايمي« برقرار خواهند كرد. در همين زمينه قرار است دو 
كشور با امريكا و احتماال چين، امضاكنندگان قرارداد ترك 
مخاصمه ديدار كنند. از زمان پايان جنگ دو كره در سال 
۱9۵۳ دو طرف در وضعيت ترك مخاصمه به سر مي برند 
و هنوز قرارداد صلح ميان دو كش��ور امضا نشده است. در 
بخش ديگري از بيانيه تاكيد ش��ده دو كش��ور به هرگونه 
فعالي��ت خصمانه عليه يكديگر از طريق دريا، زمين و هوا 
خاتمه مي دهند. سران دو كشور همچنين وعده داده اند تا 
پايان ماه آگوست ترتيب مالقات خانواده هايي كه اعضاي 
آن در دو ك��ره زندگ��ي مي كنند را فراه��م كنند. در پي 
جدايي دو كره هزاران خانواده كه اعضاي آنها در دو سوي 
مرز زندگي مي كردند از يكديگر جدا شده اند و امكان ديدار 
ندارند. در بيانيه مشترك همچنين دو كشور بر سر كاهش 
تس��ليحات در شبه جزيره به توافق رسيدند. در بخشي از 
بيانيه آمده است كه هدف مشترك كره شمالي و جنوبي 

»خلع سالح هسته يي شبه جزيره است. «
كيم جونگ اون در سخنان خود وعده داد كه »گذشته 
تلخ تكرار نش��ود. « همس��ر رهبر كره ش��مالي نيز گفت: 
»همسرم به من گفت كه نشست موفقيت آميز بود و من از 

اين خبر خوشحالم. «
جمعه پس از اين ديدار و پررنگ شدن اميدها به رفع 
تنش هاي تاريخي دو كره، ش��اخص س��هام كره جنوبي، 

كوس��پي، بيش از يك درصد افزاي��ش يافت و به باالترين 
س��طح يك ماه��ه خ��ود رس��يد. ارزش »ون« واحد پول 
كره جنوبي نيز ۰.۵درصد در برابر دالر امريكا باال رفت. در 

ژاپن هم شاخص نيكي ۰.۷درصد رشد كرده است. 
رهب��ر كره ش��مالي را خواهرش و ۵نف��ر از مقام هاي 
بلندپايه كره ش��مالي همراهي مي كردن��د. محل مالقات 
»خانه صلح« بود كه در منطقه غيرنظامي ميان دو كشور 
واقع ش��ده است. سي ان ان نوشته، كيم جونگ اون در اين 
ديدار از رييس جمهوري كره جنوبي خواس��ته تا هر زمان 
كه دوس��ت دارد به كره شمالي س��فر كند. مون نيز براي 
س��فر به ش��مال ش��به جزيره اعالم آمادگي كرده است. 
رهبر كره ش��مالي همچنين براي سفر به سئول پايتخت 
كره جنوب��ي اعالم آمادگي ك��رده و گفته هر زمان دعوت 
شود به سئول خواهد رفت. در اين سفر يك هيات 9 نفره 
رهبر از جمله خواهر رهبر كره شمالي و رييس مجمع عالي 

خلق كيم جونگ اون را همراهي كرده اند. 
پس از پايان جن��گ دو كره )۱9۵۰-۱9۵۳( رس��ما 
آتش ب��س برقرار ش��د اما هر دو كش��ور در حالت جنگي 
قرار گرفتند. ظرف 6۵س��ال گذشته اين سومين بار است 
كه بين س��ران دو كره مالقات انجام شده است. نخستين 
مالقات در ژوئن ۲۰۰۰ و دومين ديدار در اكتبر ۲۰۰۷ در 
پيونگ يانگ، پايتخت كره ش��مالي انجام شد. تدارك براي 
ديدار س��ران دو ك��ره از اوايل ۲۰۱۸ آغاز ش��د. برگزاري 
مسابقات المپيك زمستاني در فوريه ۲۰۱۸ باعث شد كه 
دو كشور به هم نزديك شوند و دو كشور دشمن به دوست 

تبديل شوند. 
قرار است در ژوئن ۲۰۱۸ دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا و كيم جونگ اون دي��دار كنند. در مالقات كنوني 
سران دو كره هم زمينه براي اين ديدار فراهم شده است. 
سال هاست كه روابط ميان كره شمالي و جنوبي قطع شده 
است. منازعه امريكا و كره شمالي بر سر برنامه تسليحاتي 

كره ش��مالي س��ال ۲۰۱۷ باال گرفت. دو كشور يكديگر را 
ب��ه جنگ تهدي��د كردن��د و ارتش كره ش��مالي عالوه بر 
آزمايش هاي موشكي در ماه سپتامبر يك بمب هسته يي 
را آزمايش كرد كه نقض صريح چند قطعنامه سازمان ملل 
متحد محسوب مي شود. اكنون پس از مالقات كيم با مون 
ديدار بعدي كيم با ترامپ خواهد بود كه قرار است دو ماه 

آينده انجام شود. 

 واكنش هاي جهاني 
كاخ رياس��ت جمهوري كره جنوبي با انتشار بيانيه يي 
مذاكرات دو طرف را جدي و صريح خوانده اس��ت. كانگ 
كيونگ وا وزير خارجه كره جنوبي نيز به س��ي ان ان گفته: 
»تمام افتخار آوردن كره ش��مالي به پاي ميز مذاكره براي 
دونالد ترامپ اس��ت. رييس جمهوري امريكا از همان روز 
اول براي رسيدن به چنين هدفي مصمم بود!« سخنگوي 
وزارت خارجه چين هم ديدار ميان رهبران دو كش��ور را 
تاريخي خوانده و تاكيد كرده كشورش از اين ديدار بسيار 

خرسند است. اين مقام چيني ابراز اميدواري كرده نتيجه 
ديدار جمعه مثبت و در راستاي برقراري صلح و ثبات در 
شبه جزيره كره باشد. وي گفته است: »پس از تمام رنج ها، 
هنوز دوس��تي و برادري وجود دارد. بياييد لبخند بزنيم و 

انتقام را فراموش كنيم. «
ش��ينزو آبه نخس��ت وزير ژاپن هم با استقبال از ديدار 
رهبران كره شمالي و جنوبي گفته انتظار دارد پيونگ يانگ 
در جهت عمل به تعهداتش اقدامات قاطعي داشته باشد. 
آب��ه تاكيد كرده ژاپ��ن روابط نزديك خ��ود را با امريكا و 
كره جنوبي بر سر مس��اله كره شمالي حفظ خواهد كرد و 

قطعا از فرآيند خلع سالح هسته يي كنار نخواهد كشيد. 
ترامپ نيز در پيام توييتري نوشت: »پس از يك سال 
پرتن��ش ممل��و از پرتاب هاي موش��كي و آزمايش هاي 
هس��ته يي، يك نشس��ت تاريخي ميان كره ش��مالي و 
كره جنوبي برگزار شد. اتفاق هاي خوبي در حال رخ دادن 
است اما تنها گذر زمان همه چيز را مشخص مي كند!« 
ترامپ جمعه همچنين در پيام توييتري ديگري نوشت: 

»جنگ كره پاي��ان مي يابد! اياالت متحده و تمام مردم 
بزرگ آن بايد به آنچه اكنون در كره رخ مي دهد، مفتخر 

باشند. «
كاخ س��فيد نيز نشس��ت رهبران دو كره را به عنوان 
اقدامي تاريخي س��توده است. به گزارش پايگاه خبري 
هيل، س��خنگوي كاخ س��فيد گفته اس��ت: »ما آرزوي 
موفقي��ت براي آنها داريم. ما همچني��ن اميدواريم اين 
مذاكرات نهايتا به سمت آينده سرشار از صلح و سعادت 
براي ش��به جزيره كره بينجام��د.« كاخ كرملين هم با 
استقبال از نشست رهبران كره شمالي و كره جنوبي اعالم 
كرده والديمير پوتين همواره از مذاكرات مس��تقيم دو 
كشور حمايت  كرده است. ديميتري پسكوف سخنگوي 
كرملين تاكيد كرده مس��كو از هر گامي كه به كاهش 
تنش ها در شبه جزيره كره بينجامد، استقبال مي كند. 
وزارت خارج��ه روس��يه نيز اعالم كرده آماده اس��ت تا 
همكاري ميان كره شمالي و كره جنوبي را در بخش هايي 

چون گاز، انرژي برق و انتقال ريلي هموار كند. 

معرفي سفير جديد امريكا در آلمان 
در آس��تانه س��فر آنگال مركل صدراعظم آلمان به واش��نگتن، س��ناي امريكا پس از ماه ه��ا تعلل گزينه 
پيش��نهادي دونالد ترامپ براي رياس��ت دفت��ر نمايندگي ديپلماتيك اين كش��ور در برلي��ن را تاييد كرد. 
سفارتخانه اياالت متحده در آلمان از زمان ورود ترامپ به كاخ سفيد بدون سفير اداره مي شد. اعزام ريچارد 

گرنل به برلين با راي موافق ۵6 سناتور امريكايي در مقابل ۴۲ راي مخالف، در سناي امريكا تاييد شد. 
امريكا از ژانويه ۲۰۱۷ كه دوره ماموريت جان امرس��ون در آلمان خاتمه يافت، س��فير جديدي به برلين 
نفرس��تاده بود. رييس جمهور اياالت متحده حدود ۸ماه پيش ريچارد گرنل را به عنوان جانش��ين امرس��ون 
معرفي كرد، اما مخالفت با اعزام او به برلين به خصوص در ميان سناتورهاي حزب دموكرات زياد بود. ريچارد 
گرنل از مش��اوران ترامپ و سخنگوي پيشين امريكا در سازمان ملل متحد است. يكي از علت هاي مخالفت 
ش��ماري از سناتورها با او اظهارات زن س��تيزانه عنوان مي شود. گرنل همچنين از كساني است كه نامش در 

ماجراي دخالت احتمالي روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱6 اياالت متحده مطرح شده است.
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پرونده8
 تخصيص يارانه ارزي از فردا

معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كرد: با توجه به تخصيص يارانه ارزي ۴۰۰ 
توماني به كاالهاي اساسي از روز يكشنبه آينده و ترخيص 
نهاده ه��اي دامي از مب��ادي ورودي، قيمت اين كاالها در 
بازار متعادل مي شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
جهاد كشاورزي، علي اكبر مهرفرد در پي تغييرات قيمت 
برخ��ي نهاده هاي دامي از جمله كنجاله س��ويا و ذرت در 
بازار با اتخاذ سياست ارزي جديد دولت با اشاره به سياست 
دول��ت در تك نرخي كردن ارز با قيم��ت ۴۲۰۰ تومان، 
اظهار داش��ت: براي پايداري توليد و حفظ آرامش بازار در 
پي تصميم اخير، دولت مقرر كرد به بخش��ي از كاالهاي 
اساس��ي كه در گذش��ته ارز مبادله يي دريافت مي كردند، 
ب��ه ازاي ه��ر دالر ۴۰۰ تومان يارانه پرداخت ش��ود. وي 
افزود: بر اين اس��اس، واردكنندگان براي واردات كاالهاي 
اساس��ي مش��مول اين تصميم، به ازاي ه��ر دالر ۳۸۰۰ 
تومان پرداخت مي كنند و ۴۰۰ تومان نيز از سوي دولت 
پرداخت خواهد شد. مهرفرد با اشاره به اينكه با اختصاص 
يارانه ارزي ۴۰۰توماني از س��وي دول��ت در واقع نرخ ارز 
كاالهاي اساس��ي و در پ��ي آن قيمت اين كاالها تغييري 
نكرده است، خاطرنشان كرد: اجراي مقررات نحوه پرداخت 
ياران��ه ارزي ۴۰۰ توماني از طرف دولت به بانك مركزي؛ 
از بان��ك مركزي به بانك هاي عام��ل و از بانك هاي عامل 
به واردكنندگان مستلزم انجام يك سري تشريفات اداري 
است كه كمي زمان بر و موجب شده مقداري كمبود كاال 
در بازار حس ش��ود. معاون وزير جهاد كش��اورزي با بيان 
اينكه هم اكنون در بن��ادر حدود ۲ ميليون تن نهاده هاي 
دامي در حال ترخيص و منتظر تخصيص مابه التفاوت نرخ 
ارز وج��ود دارد، تصريح كرد: نظر به اينكه اعمال مقررات 
جديد نيازمند انجام اصالحاتي در س��امانه هاي س��ازمان 
توس��عه تجارت، وزارت جهاد كش��اورزي، بانك مركزي 
و گمرك جمهوري اس��المي ايران ب��وده و اين اصالحات 
مراحل نهايي خود را طي مي كند، براس��اس برنامه پيش 
بيني شده اين س��امانه ها از روز يك شنبه آينده خدمات 
خود را ب��راي پرداخ��ت يارانه ۴۰۰ توماني ب��ه ازاي هر 
دالر براي كاالهاي اساس��ي مش��مول، آغاز خواهند كرد. 
وي ب��ه واردكنندگان كاالهاي اساس��ي اطمينان داد كه 
مابه التفاوت ۴۰۰ توماني نرخ ارز توس��ط دولت پرداخت 
ش��ود و نرخ ارز تغييري نخواهد كرد بنابراين هيچ تغيير 
قيمت��ي در نهاده هاي دامي نبايد صورت گيرد. مهرفرد با 
اشاره به اينكه شنيده شده در چند روز گذشته، برخي از 
واردكنن��دگان از عرضه نهاده هاي دامي به بازار خودداري 
كرده اند، اين تصميم را قابل قبول ندانست و از دستگاه هاي 
نظارتي خواست با بررسي موضوع و برخوردهاي قانوني از 
اخالل احتمالي در ب��ازار جلوگيري كنند. وي همچنين 
با اش��اره به پرداخت ياران��ه ارزي ۴۰۰ توماني و ترخيص 
نهاده هاي دامي از روز يك شنبه آينده از مرغداران خواست 
ب��ا حفظ آرامش و باتوجه به اين موضوع نس��بت به تهيه 

نهاده هاي مورد نياز اقدام كنند. 

 انتقاد از واردات بي رويه 
محصوالت كشاورزي 

دانش��يار دانشگاه علوم كش��اورزي اهواز گفت: واردات 
بي روي��ه محصوالت كش��اورزي يك��ي از مهم ترين داليل 
تهديدات امنيت غذايي اس��ت. به گزارش ايس��نا، محمد 
حجتي دانشيار دانشگاه علوم كش��اورزي اهواز در دومين 
كنگره بين المللي و بيس��ت و پنجمين كنگره ملي علوم و 
صناي��ع غذايي ايران، اظهار ك��رد: امنيت غذايي مهم ترين 
مولفه براي صنايع غذايي اس��ت و هر كش��وري كه امنيت 
غذاي��ي داش��ته باش��د اس��تقالل دارد. وي خاطرنش��ان 
كرد: مي��زان توليد داخل��ي، تقاضا، واردات و ص��ادرات از 
شاخص هايي است كه در امنيت صنايع غذايي موثر است. 
دانش��يار دانشگاه علوم كشاورزي اهواز با بيان اينكه بپيش 
بيني مي ش��ود تا س��ال ۲۰5۰ جمعيت جهان به بيش از 
9 ميليارد نفر برس��د، تصريح كرد: در اي��ران حدود 1۰ تا 
15 درصد ضايعات محصوالت وجود دارد كه بس��يار زياد 
اس��ت و از زمان تصميم گيري براي كاش��ت اين ضايعات 
شروع مي ش��ود. وي درخصوص راه حل هاي براي ضايعات 
محص��والت غذايي گف��ت: بي��ش از 9۰درصد محصوالت 
كش��اورزي آب به هدر مي دهد كه بخش مهمي از بحران 
آب را رقم مي زند و بايد مديريت ش��ود. دانش��يار دانشگاه 
علوم كشاورزي اهواز با اشاره به مهم ترين داليل تهديدات 
امنيت غذايي خاطرنش��ان كرد: واردات بي رويه محصوالت 
كشاورزي، عدم استمرار اجراي برنامه هاي اعتباري و علمي 
برنامه س��وم و درآمد باالي تولي��د از فروش نفت به علت 
افزايش قيمت جهان��ي از مهم ترين علل تهديدات امنيت 
غذايي اس��ت. حجتي با بيان اينكه مهم ترين عوامل موثر 
در مهاجرت گرسنگي، فقر، جنگ و نبود امنيت محصوالت 
غذايي اس��ت، اظهار كرد: در كش��ور ما ح��دود 7۰درصد 
مردم ايران در ش��هرها زندگ��ي مي كنند و علت اصلي آن 
به خاطر عدم توليد محصوالت در روستاهاست. وي تصريح 
كرد: نبود ش��غل، فرار از بيكاري، تامين معيشت خانواده، 
دس��تمزد پايين براي كار در روستاها از جمله موارد ديگر 
مهاجرت است. دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي اهواز يادآور 
شد: تهران بيشترين آمار مهاجرپذير و خوزستان بيشترين 
آمار مهاجرفرست را دارد و همچنين ميانگين آمار مهاجرت 
در مازندران صفر اس��ت به معناي اينكه آمار مهاجرپذير و 

مهاجرپذير برابر است. 

 خسارت30درصدي 
سرمازدگي به چاي

رييس سازمان چاي كشور گفت: به دليل سرمازدگي 
ديررس بهاره برآورد كرده ايم كه ۳۰درصد از محصول برگ 
سبز چاي در باغات آسيب ديده است. محمدولي روزبهان 
در گفت وگ��و با خبرنگار فارس، درباره وضعيت برداش��ت 
چاي بهاره در س��ال جاري گفت: برداشت برگ سبز چاي 
به صورت محدود در هفته گذشته آغاز شده كه 7 كارخانه 
چاي خريد را از روز چهارشنبه آغاز كرده اند، تاكنون با ۸۰ 
كارخانه چاي سازي قرارداد بسته ايم و بقيه نيز در حال طي 
فرايند قرارداد هستند. وي در پاسخ به اينكه سرمازدگي دو 
هفته اخير آيا تاثيري بر برداشت چاي يا خسارت احتمالي 
داش��ته است، گفت: همين امر سبب شد تا برداشت برگ 
سبز چاي به تعويق بيفتد چون سرمازدگي ديررس )بهاره( 
س��بب شد بخشي از باغات چاي آسيب ببينند و مي توان 
پيش بيني كرد كه ۳۰درصد از چين بهاره برگ سبز چاي 
آسيب ديده است. رييس سازمان چاي كشور همچنين از 
بيمه شدن باغات چاي خبر داد و گفت: با همكاري اتحاديه 
چاي كاران و صندوق حمايت محصول چاي باغات را بيمه 
كرده ايم كه دو س��وم آن را دولت به صورت يارانه پرداخت 
كرده و يك سوم ديگر را سازمان چاي به صورت وام بدون 
بهره به كشاورز داده است تا سال بعد از محل خريد برگ 

سبز چاي آن را كسر كند. 

اخبار

ليبرال دموكرات ها به كمونيست هاي استاليني شبيه ترند

ليبرال  دموكراسي قرن بيست و يكمي
ليبرال  دموكراسي ها هر روز قواعد سخت تري براي نزاكت سياسي وضع مي كنند

راه تقابل با برجام شكني
در روزهاي پيش رو »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امري��كا بايد تصميم خود را درباره مان��دن يا خروج از 
برجام بگيرد و مقامات جمهوري اس��المي ايران اعالم 
كرده اند ك��ه در برابر هر گونه رخداد احتمالي آمادگي 
دارن��د. هر روز كه به بيس��ت و دوم ارديبهش��ت ماه و 
موع��د تمديد تعليق تحريم هاي هس��ته يي از س��وي 
رييس جمهوري امري��كا نزديك مي ش��ويم، به همان 
ميزان تكاپوي برخي كش��ورهاي عضو توافق مذكور با 

هدف حفظ آن افزايش مي يابد. 
اينكه مواضع حمايتگرانه از برجام تا چه حد نتيجه 
خواه��د داد و امريكا را ب��ه اجراي برجام ملزم و پايبند 
خواهد كرد يك طرف قضيه اس��ت. طرف ديگر قضيه 
ب��ه واكنش تهران ب��ر مي گردد كه در ص��ورت خروج 
واشنگتن از برجام چه راهي را در پيش خواهد گرفت. 
در ارتب��اط با حمايت هاي ص��ورت گرفته، آخرين 
رخداد به س��فر س��ه روزه اخي��ر »امانوئ��ل مكرون« 
رييس جمهوري فرانس��ه به واش��نگتن ب��راي ديدار با 
همتاي امريكايي وي اشاره دارد؛ رخدادي كه هر چند 
جزئيات مباحث آنها محرمانه مانده اما مواضع آش��كار 
آنها از اختالف نظر دو كشور در موضوع برجام حكايت 
دارد؛ موضوع��ي كه در نشس��ت مطبوعات��ي ترامپ و 
مكرون ني��ز انعكاس يافت. مكرون با اذعان به اختالف 
نظر خود با ترامپ، خواستار عدم خروج امريكا از برجام 
شده اما كاخ سفيد بر تغيير توافق اصرار مي ورزد؛ همان 
ش��روطي كه رييس جمه��وري امريكا هن��گام امضاي 

سومين پايبندي به توافق بيان كرد. 
اگرچه رييس جمهوري فرانس��ه درصدد كاستن از 
توان نظامي و نفوذ منطقه يي ايران در غرب آسيا است 

ولي به هيچ وجه تمايلي به ناكام ماندن برجام ندارد. 
برخالف ترامپ كه برج��ام را بدترين توافق ممكن 
مي داند، مك��رون اين توافق را بهترين راه حل ممكن و 

گزينه موجود براي محدودسازي ايران قلمداد مي كند 
كه به باور وي تاكنون نيز نتيجه بخش بوده است. 

ايرنا در گزارش��ي تحليلي با بيان اين مطلب افزود: 
از برايند نشست و ديدارهايي كه بين ترامپ و مكرون 
صورت گرفت مي توان به اين نكته پي برد كه مس��ائل 
منطقه يي و ناكامي غرب در پيشبرد امور خود در غرب 
آسيا، بيش از پيش آنها را به اتخاذ تصميمي جدي براي 

تقابل با تهران در مسائل غيرهسته يي واداشته است. 
در اي��ن ارتباط آنها به همراه��ي انگليس بارها در 
صحن ش��وراي امنيت س��ازمان ملل ت��الش كردند تا 
قطعنامه هاي��ي را عليه جمهوري اس��المي به تصويب 
رس��انند كه با مخالفت برخي كشورها همچون روسيه 
مواجه ش��د. اينك كه موعد تك��رار پايبندي امريكا به 
برجام نزديك ش��ده براي غربي ها و به خصوص امريكا 
فرصت مناس��بي اس��ت تا بدون توجه به مداخله گري 
و تجاوزگ��ري خود در كش��ورهاي مختلف خاورميانه، 
برنامه موش��كي ايران و بازيگري ته��ران را در منطقه 
برجس��ته نمايند. از اي��ن رو، ترامپ تاكيد مي كند كه 
برجام به فعاليت هاي موش��كي و سياس��ت هاي ايران 
در منطقه نپرداخته اس��ت. هر چن��د ايران با هر گونه 
تغيي��ر و بازنگري در برجام به ش��دت مخالف اس��ت و 
چنين رخدادي را به عنوان پايان عمر توافق هسته يي 
اي��ران و 1+5 تلقي مي كن��د اما مكرون و ديگر اعضاي 
توافق بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه پيوند زدن 
مسائل حاش��يه يي به برجام، هرگز به توافق مورد نظر 

ختم نمي شود. 
درك همين نكته مهم باعث شد تا ايران و طرف هاي 
مقابل ساير اختالفات را كنار گذاشته و بطور صرف بر 
اختالف هسته يي و رفع تحريم ها تمركز كنند كه حتي 
با اين وجود باز هم مذاكرات نزديك به دو سال به طول 
انجاميد. در همين ارتباط رييس جمهوري فرانس��ه در 

كنفرانس خبري به تفكيك مسائل مختلف از يكديگر 
و ضرورت حل وفصل م��وردي آنها تاكيد كرد و گفت 
كه من با ش��ما موافقم كه بايد ايران را در يمن، سوريه 
و لبنان مهار كنيم و اين ممكن است. ما هم مي گوييم 
فعاليت هاي موش��كي ايران بايد پاي��ان يابد. بايد ابتدا 
خود به توافق دس��ت يابيم و سپس مثاًل درباره سوريه 
به توافق برس��يم. بايد با روسيه و تركيه در موضوعات 
مهمي مانند سوريه به رايزني بپردازيم تا توافقي حاصل 

شود، ما در خأل قرار نداريم. 
در صورتي كه مكرون و ديگر مقامات اروپايي بتوانند 
ترامپ را به ماندن در برجام متقاعد كنند در اين صورت 
اجراي توافق همانند گذشته ادامه مي يابد اما الزم است 
ديپلمات هاي كشورمان از راه هاي مختلف ترامپ را به 
اجراي دقيق برجام ملزم و از اعمال هر گونه مانع تراشي 
بازدارند چرا كه كاخ سفيد تاكنون به متن و همچنين 

روح توافق پايبند نبوده است. 
در صورت خروج احتمالي امريكا از برجام چند گزينه 
پيش روي ايران قرار خواهد داشت كه محتمل ترين آن 
اقدام متقابل تهران و خروج جمهوري اسالمي از توافقي 
است كه با وجود حمايت هاي بين المللي، مورد بي مهري 

طرف مقابل قرار گرفته است. 
در چنين شرايطي با توجه به اصل »برگشت پذيري« 
فعاليت هاي هسته يي ايران با شتاب چشمگيري ادامه 
خواهد ياف��ت و همانط��ور كه مقامات كش��ور تاكيد 
كرده ان��د ايران ممكن اس��ت از پيم��ان »ان. پي. تي« 
)پيمان منع گس��ترش سالح  هاي هسته  اي( كه بطور 
داوطلبانه به عضويت آن در آمده، خارج ش��ود. در اين 
ش��رايط نوك پيكان اتهام و اعتراض جهان به س��مت 

امريكا و تعهدگريزي اين كشور نشانه مي رود. 
 

 هشدارهاي برجامي ظريف
در اين حال نگاهي به مواضع وزير امورخارجه ايران 
طي روزهاي اخير از هش��دارهاي شديد وي نسبت به 
برجام ش��كني حكاي��ت دارد. »محمد ج��واد ظريف« 
وزي��ر امور خارجه جمهوري اس��المي اي��ران روز پنج 

شنبه هفته گذش��ته ۳1 فروردين ماه براي شركت در 
اجالس عاليرتبه صلح پايدار، وارد نيويورك ش��د. اين 
اجالس در روزهاي ۴ و 5 ارديبهشت در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد برگزار شد. او همچنين بامداد روز 
سه شنبه به وقت تهران در شوراي روابط خارجي امريكا 
س��خنراني كرد. ظريف طي اين مدت با رس��انه هايي 
همچ��ون »س��ي بي اس«، »المانيت��ور«، »ان پي آر«، 
»آسوشيتدپرس«، »نيويوركر« گفت وگوهاي اختصاصي 
داش��ت. وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران پس 
از 6 روز سفر كاري و سخنراني در اجالس صلح پايدار 
سازمان ملل متحد وارد تهران شد. در اين سفر آخرين 
تح��والت مربوط به اجراي برج��ام به ويژه واكنش ها و 
گزينه هاي ايران در برابر خروج احتمالي امريكا از برجام 
و مسائل منطقه يي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. 

رسانه هاي عربي اخبار و تحليل هايي را درباره سفر 
ظريف ب��ه نيويورك و تالش وي ب��راي دفاع از برجام 

منتشر ساختند كه اين گزارش به آنها مي پردازد. 

 گزينه هاي فراروي ايران در برابر
برجام گريزي امريكا 

روزنامه هاي »العربي الجديد« چاپ لندن، »المدن« 
لبنان، »الشرق االوسط« عربستان سعودي و تارنماهاي 
ش��بكه خبري »اس��كاي نيوز« ام��ارات و »عرب ۴۸« 
فلس��طين با اش��اره به س��فر 6 روزه وزير امور خارجه 
كش��ورمان ب��ه نيوي��ورك و تالش هاي او ب��راي دفاع 
از برج��ام، آمادگ��ي ايران براي عكس العم��ل در برابر 
عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي را در كانون توجه 
قرار دادند. به نوشته روزنامه العربي الجديد، ظريف طي 
روزهاي گذش��ته از فرصت حضور خ��ود در نيويورك 
استفاده و با بس��ياري از رسانه هاي امريكايي مصاحبه 
كرد. او در اين مصاحبه ها روي پيامدهاي خروج امريكا 
از توافق هس��ته يي تمركز كرد و در مصاحبه با نشريه 
نيويوركر از گزينه هاي ايران در برابر عقب نشيني امريكا 

از توافق سخن به ميان آورد. 
او در اين مصاحبه از سه سناريو سخن به ميان آورد 

كه در س��ناريوي نخس��ت خروج كامل ايران از توافق 
هسته يي و از سرگيري فعاليت هسته يي و غني سازي 
اورانيورم مطرح اس��ت. در گزين��ه دوم هم از بندهاي 
اختالفي در توافق استفاده خواهد كرد و شكايت رسمي 
خود را ارائه خواهد كرد. هدف از اين گزينه بازگشت و 
اجبار امريكا به پايبندي به توافق اس��ت. ظريف گزينه 
س��وم را بسياري جدي و س��خت قلمداد كرده است و 
احتمال خروج ايران از معاهده منع گسترش سالح هاي 

هسته يي را مطرح كرده است. 
ظريف در مصاحبه با نيويوركر گفت: واشنگتن براي 
برهم زدن توافق هس��ته يي ت��الش و رييس جمهوري 
امريكا طي 15 ماه گذشته براي سنگ اندازي در مسير 
تجارت ايران با ديگران عمل كرده است اما امريكا بايد 
بداند خروج از اين توافق پيامدهاي جدي و بس��ياري 
براي امريكا به دنبال خواهد داش��ت. وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران همچنين در مصاحبه با المانيتور 
گف��ت: دولت ترامپ بطور مطلق به توافق پايبند نبوده 
اس��ت. امريكا تنها طرف صوري در اتفاق نيس��ت بلكه 
بايد بداند كه حق ناديده گرفتن توافق را ندارد و بايد با 
اين توافق با حسن نيت رفتار كند. خروج واشنگتن از 
توافق بر اعتماد جامعه بين الملل به آن تاثيرگذار خواهد 
ب��ود و براي همگان ثابت خواهد ش��د كه امريكا طرف 
قابل اعتمادي در مذاكرات نيس��ت. به نوش��ته روزنامه 
المدن، ظريف به امريكا درباره نقض توافق هس��ته يي 
هشدار داد و اشاره كرد ايران در برابر عقب نشيني امريكا 
از توافق هس��ته يي گزينه هاي بسياري در اختيار دارد 
كه براي واش��نگتن ناخوش��ايند خواهد بود. به نوشته 
تارنماي شبكه خبري اس��كاي نيوز، ظريف اعالم كرد 
در صورت عقب نش��يني امريكا از توافق هسته يي ايران 
با قدرت براي از س��رگيري غني سازي اورانيوم آمادگي 
دارد و اقدامات ريشه يي ديگري نيز در اين زمينه دنبال 
خواهد شد. او در نيويورك به روزنامه نگاران گفت ايران 
به دنبال دستيابي به بمب اتمي نيست، اما عكس العمل 
احتمالي ايران در صورت عقب نشيني امريكا از توافق از 

سرگيري غني سازي اورانيوم است. 

مترجم: محمد معماريان   
نويس�نده يي كه در لهس�تان دوران ش�وروي 
از منتق�دان صاحب نام حكومت كمونيس�تي بود 
ح�اال، بع�د از فروپاش�ي ش�وروي، در مقام يك 
استاد فلسفه و سياست مدار، معتقد است ليبرال  
دموكراس�ي دارد ب�ه حكومتي اقتدارگ�را و جبار 
تبديل مي شود كه از شهروندانش مي خواهد دقيقا 
طبق الگويي پيش بيني ش�ده رفتار كنند: عاشق 
آزادي باشند، ايمانشان به بازار را از دست ندهند 
و با همه مدارا كنند. وگرنه، خدا به دادشان برسد. 
متيو كرافورد، ويكلي استاندارد- در نيمه دهه 
19۸۰ بود كه نخستين بار تعبير »نزاكت سياسي« را از 
يك هم خانه بزرگ ترم در بركلي شنيدم. نظراتي مي داد 
كه بنا به معيارهاي آنجا نامتعارف بودند. اين تعبير به 
نظرم بانمك آمد و گمان كردم ساخته و پرداخته خود 
اوس��ت، ولي حاال كه به آن زمان نگاه مي كنم مي بينم 
ك��ه البد از يك��ي از مجالتي ياد گرفته ب��ود كه روي 
ميز آش��پزخانه رها مي كرد: كامنتري يا شايد هم نيو 
كرايتريون. آن زمان جنگ س��رد در اوج خودش بود، و 
همه اهالي بركلي مي دانستند كدام طرف نبرد سزاوار 
پيروزي است. او در جبهه مخالف بود. اواخر نوجواني ام 

بود و بي وفايي خيانت كارانه او هيجان انگيز بود. 
در دهه هاي 19۸۰، 199۰ و بعد هم هزاره جديد، 
عبارت »نزاكت سياسي« از گوش��ه و كنار سر برآورد. 
اس��تفاده از آن ميان جماعت مش��هور ب��ه خبرگي و 
اس��تادي خشمش��ان را برمي انگيخت، انگار كه حرفي 
كهنه بود كه س��وزن به جانش��ان مي زد. كساني مثل 
دانشگاهيان جمهوري خواه و فاكس  نيوز سراغ اين واژه 
رفتند، و اگر ذهنتان به تمايزات طبقاتي روش��نفكرانه 

حساس بود، از اين واژه پرهيز مي كرديد. 
اي��ن تعبير كه در اصل براي بامزه بازي ابداع ش��د، 
مي گفت رفتار پليس��ي براي كنت��رل نظرات ليبرال از 
جنس همان كاري است كه شوروي مي كند. مگر اين 
تعبي��ر در ابتداي رواجش يك اغ��راق بانمك نبود؟ آيا 

هنوز هم همين طور است؟
جامعه شناس��ان ش��ايد به زوال اعتم��اد اجتماعي 
در چن��د دهه اخير اش��اره كنند )آنه��ا راه هايي براي 
اندازه گيري اين مقوله دارند( و چه  بس��ا درباره اثراتش 
بر گفتار سياسي گمانه زني كنند. براي افراد اين سوال 
مطرح است: با چه كسي حرف مي زنم؟ گفته هايم چطور 
فهميده مي شوند؟ پاي كدام دسته هواداري ها در ميان 
است؟ اعتماد كه نباشد، بايد نشانه هاي صريح فرستاد. 
ما در گفتار سخت گير مي شويم و به ژست هاي تاييد و 
نكوهش��ي توجه مي كنيم كه در محفل دوستان جايي 
ندارند. هر چه جايگاه فرد نامطمئن تر باشد )مثال يك 
مدير ميان رده كه حس مي كند، مي توانند بي دردس��ر 
اخراجش كنند، يا يك دانش��جوي تحصيالت تكميلي 
كه اميدوار است در جرگه دانشگاهيان درآيد(، نمايش 
فضايل و نكوهش تبهكاراِن هميشگي الزم تر مي شود. 
در برخي موقعيت ها، اين ضرورت هاي نمايشي موجب 
مي ش��وند كه از ايدئولوگ ها تقلي��د كنيم. اما از بيرون 
ش��ايد بتوان فرق بين تقليد و اصل جنس را تشخيص 
داد. همين عدم  اطمينان اس��ت كه جو بي اعتمادي را 
تش��ديد مي كند، مثل محيط ش��وروي كه فرد هرگز 
نمي توانس��ت مطمئن باشد چه كسي خبرچين است. 
اين خبرچين ها لزوما ايدئولوگ نيس��تند، بلكه ش��ايد 

صرفا فرصت طلب باشند. 
ريزارد لگوتكو استاد فلسفه در شهر كراكوف است 
كه در حكومت هاي ليبرال دموكراتيك لهستان پس از 
دوره كمونيستي چندين بار وزير شد و هم اكنون عضو 
پارلمان اروپاس��ت. در دوران كمونيس��م، او در زمره 
ناراضيان و دبير نشريات مخفي در اتحاديه همبستگي 
كارگ��ران هلند بود. پ��س او در بهترين موقعيت قرار 
دارد تا دو رژيمي را مقايس��ه كن��د كه عرفا دو قطب 
متضاد آزادي محس��وب مي ش��وند. در كتاب شيطان 
در جلِد دموكراس��ي )كه پارسال منتشر شد و نسخه 
شوميزي آن سال آينده به بازار مي آيد(، نظريه لگوتكو 

اين است كه برجسته ترين تفاوت هاي بين كمونيسم و 
ليبرال دموكراسي آن قرابت هايي را از چشم مي پوشانند 
كه بس��يار عميق تر از هرگونه تحول جامعه شناختي 
اخير هستند. به نظر او، هر دو رژيم از لحاظ تمايالت 
محوري و منطق دروني ش��ان ستمگرند. لگوتكو لحن 
آزرده تي��ره و ت��اري دارد و گاهي مبالغه مي كند. اما، 
عطف به داستان زندگي اش، بايد تناظرهايي را جدي 
بگيريم كه او بين ليبرال دموكراسي و كمونيسم مطرح 
مي كند، چون او در مقام يك ناراضي در رژيم خش��ن 
س��ابق خوب مي داند س��ركوب واقعي چه ش��كل و 
ش��مايلي دارد. او از آن بچه هاي نق نقويي نيست كه 
اداي روشنفكري دربياورند يا پاي ثابت گفت وگوهاي 

راديويي باشد. 
گرچ��ه او بيش��تر روي ليب��رال  دموكراس��ي ب��ه 
س��بك اروپايي تمركز دارد، بس��ياري از مشاهدات و 
اس��تدالل هايش را مي توان درباره اياالت متحده هم 

به كار بست: 
حتي يك برخورد اوليه ب��ا نهادهاي اروپايي كافي 
اس��ت تا فرد جو خفقان آوري را احساس كند كه نوعا 
در ي��ك انحصار سياس��ي ديده مي ش��ود، تا ببيند كه 
زبان ويران ش��ده تا شكلي جديد از نيوزپيك۲ ساخته 
شود، تا خلق يك وضعيت سوررئال را ببيند كه با قالب 
عمدتا ايدئولوژيكش دنياي واقعي را مي پوشاند، تا شاهد 
خصومت آش��تي ناپذير عليه همه ناراضيان باشد، و تا 
بس��ياري چيزهاي ديگر را درك كند كه البد براي هر 
كس كه دنياي تحت حكومت حزب كمونيس��ت را به 

خاطر داشته باشد بسيار آشنا به نظر مي رسند. 
تناظرهايي ك��ه لگوتكو بين ليبرال دموكراس��ي و 
كمونيس��م مطرح مي كند زماني باورپذير مي شوند كه 
قبول كنيد تعبير »ليبرال دموكراسي« در اروپا به اسم 
يك گرايش و نظام سياس��ي تبديل ش��ده است كه نه 
ليبرال اس��ت و ن��ه دموكراتيك. روي كاغ��ذ، ليبرال  
دموكراسي قرار است يك توافق صرفا رسمي يا خنثي 
ب��راي تضمين حكمراني رضايت محور باش��د: رضايت 
اكثريت در كنار محدوديت ها و تضمين هاي مهم قانوني 
براي حقوق اقليت. در اين فهم، ليبرال دموكراسي بايد 
نس��بت به اهداف و آرمان هاي بش��ري بي طرف باشد، 
س��مپاتي هايش متكثر باشند، و با ناراضيان مدارا كند. 
جان اس��توارت ميل اميد داش��ت كه اي��ن آرمان هاي 
سياسي از تنوع تجربه بشري و »تجربه گري در زندگي« 

حمايت كنند. 
ول��ي اگر امي��د او به سياس��ت زدايي جامعه بود تا 
مس��ائل اخالق عمومي ب��ه دلواپس��ي هاي خصوصي 

تبديل ش��وند، درعم��ل خ��الف آن رخ داد. همه چيز 
عميقا سياس��ي شده اس��ت: زندگي خانوادگي، حيات 
فكري، هنر، اس��باب بازي هاي ك��ودكان، يا هر چه به 
ذهنتان برس��د. آن قلمروهاي��ي از زندگي كه پيش تر 
تابع منط��ق دروني تجربه گري خ��ود بودند اكنون به 
لطف پيش قراوالن خودخوانده بايد پاسخ گو باشند، نور 
شهرت به آنها تابانده مي شود تا تطهيرشان كند، و بايد 
به آرمان هاي ليبرالي جواب گو باشند كه، سواي از ُفرم، 
به محتواي اين قلمروها هم كار دارند. لگوتكو مي نويسد: 
»سخت مي شود يك برش غيردكترينال از دنيا يافت، 

يك تصوير يا روايت يا لحن يا فكر غيردكترينال«. 
از اين منظ��ر، يعني دريغ كردن خودمختاري از آن 
قلمروهاي زندگ��ي كه اصوال باي��د دور از ديد و وراي 
دسترس رژيم سياسي باشند، منصفانه است كه بگوييم 
ليبرال  دموكراس��ي در حالت قرن بيس��ت ويكمي اش 
مشابه كمونيسمي است كه نويسندگان ناراضي مانند 
ميالن كوندرا و واتس��الو هاول وصف مي كردند. هر دو 
رژيم »نهادهاي سراسر يكپارچه ساز از آب درآمده اند كه 
به پيروانشان مي گويند چگونه فكر كنند، چه كار كنند، 
چط��ور رويدادها را ارزيابي نمايند، چه رويايي داش��ته 
باش��ند، و از چه زباني استفاده كنند«. راست كيشي ها 
و »الگوهاي ش��هروند ايدئال« در كمونيس��م بود و در 

ليبرال دموكراسي نيز هست. 
اي��ن ناهمخوان��ي بي��ن خودان��گاره مس��امحه گر 
ليب��رال  دموكراس��ي و حال وهواي زندگ��ي روزمره در 
ليبرال  دموكراس��ي چطور تبيين مي ش��ود؟ احساس 
خودانگيختگي اجتماعي چنداني در كار نيست، چون 
فرد مراقب است كه چه مي گويد. كار به جايي رسيده 

كه اين وضعيْت طبيعي احساس مي شود. 
لگوتكو مثل فرانس��وا فوره كه پيش از او گفته بود، 
مدعي اس��ت كه كليد درك ماهيت زندگي در ليبرال  
دموكراسي نقشي است كه تاريخ )يا »حقيقت تاريخ« 
به معناي پيشرفت ناگزير در جهتي مشخص( در تخيل 
ليبرال بازي مي كن��د. جلوه اين امر در دهه هاي اخير، 
در ش��وق كش��اندن ليبرال  دموكراس��ي به مكان هاي 
غيرليبرال با استفاده از دو ابزار عريان بوده است: اقدام 
نظامي و بازارپذيرك��ردن. اما در دوره اوباما بود كه اين 
موج به واقع در عرصه داخلي هم آزاد ش��د، روندي كه 
ش��ايد در چهل سال گذشته بي س��ابقه بود. ليبرال ها 
ش��روع كردن��د ب��ه ترقي خواه ناميدن خودش��ان: اين 
برندسازي دوباره از آن رو مهم است كه نشان مي داد در 
به كار بردن استعاره يي كه نشاني از ضرورت تاريخي دارد 
جسور شده اند. همچنين نشانه آن بود كه تاب تحمل 

آنهايي را ندارند كه اين پا و آن پا مي كنند. 
ب��راي بعضي ها ح��رف لگوتكو درب��اره تناظرهاي 
ليبرال دموكراس��ي ب��ا تجرب��ه ش��وروي چن��دان هم 

اغراق آميز به نظر نمي رسد. 
هم كمونيس��ت ها و هم ليبرال دموكرات ها، ضمن 
س��تايش از آن ام��ور تاريخ��ي كه گريزناپذي��ر و عينا 
ضروري ان��د، در همان حال، فعاليت ه��اي آزاد احزاب، 
اجتماع��ات، گروه ه��اي اجتماعي و س��ازمان هايي را 
مي ستايند كه به اعتقادش��ان در آنها امر گريزناپذير و 
عينا ضروري هويدا مي ش��ود. ه��ر دو با عالقه از مردم 
و جنبش ه��اي بزرگ اجتماعي صحبت مي كنند، ولي 
درعين ح��ال... ب��راي درهم شكس��تن خودانگيختگي 
اجتماعي به منظور شتاب بخشيدن به بازسازي اجتماعي 

لحظه يي ترديد نمي كنند. 
ج��ان اوس��اليوان در مقدمه اش بر كت��اب لگوتكو 
به دقت نشان مي دهد كه آن اعتقاد به رجحان تاريخي 
كه در هر دوِ كمونيس��م و ليبراليسم وجود دارد به چه 
منطقي مي انجامد. هر دو اصرار دارند »كه همه نهادهاي 
اجتماعي )خانواده، كليس��اها، اجتماعات خصوصي( « 
بايد در كاركرد داخلي شان تابع قواعد معيني باشند، و 
»هر دو متعهد به مهندسي اجتماعي اند تا اين دگرگوني 
را پدي��د آورن��د. و چ��ون طبيعتا جلو اين مهندس��ي 
مقاومت مي ش��ود... هر دو درگير نبردي بي پايان عليه 
دشمنان جامعه اند: خرافات، سنت، گذشته، عدم  مدارا، 
نژادپرستي، بيگانه هراسي، تعصب، و چه و چه و چه«. 

لگوتكو مي نويسد كه همراهي با جريان، خواه جريان 
كمونيس��تي خواه ليبرال دموكراتيك، »به روش��نفكر 
قدرت بيشتر، يا حداقل توهم قدرت بيشتر، مي دهد. او 
احساس مي كند جزئي از يك ماشين قدرتمند جهاني 
دگرگون ساز است... او براي انتقاد از آنچه هست به آنچه 
خواهد بود متوسل مي شود، اما بخش عمده بشريت كه 
بصي��رت و هوش كمت��ري از او دارند قادر به ديدن آن 

آينده نيستند«. 
اي��ن گوي��ا روايت يك نوع خاص از لذت سياس��ي 
نارسيسيس��تي است. شبكه كمدي  سنترال، در اياالت 
متحده، تحصيل كردگان لومپن جوان را س��امان دهي 
مي كند تا خودش��ان را نيرويي قدرتمن��د بدانند. اين 
بينندگان، ك��ه براي تبليغات چي ها قش��ري محبوب 
هستند، سراغ آن شبكه مي روند تا خنياگران بنگاه هاي 
درست انديش��ي پاچه خواري ش��ان را بكنند. بنا به يك 
قاعده كلي، هر چه ارزش سهام يك شركت بيشتر باشد 
)مثال گوگل، فيس بوك، اپل( و نقش شبه حكومتي اش 
در زندگي جمعي مان بيشتر باشد، گويا تفاوت كمتري 

بين مواضع منورالفكري آن با حقيقت گويي ش��جاعانه 
ترور نوآ يا سامانتا بي يا جان اوليورديده مي شود. استفاده 
بي محاب��اي ليبرال ها از واژه لعنت مويد چندين باره آن 
اس��ت كه اينجا از هنجارها سرپيچي مي شود، آن هم 

به خاطر اصولي كه ابلهان قادر به دركش نيستند. 
لگوتك��و مي نويس��د: »رصدگ��ران خائني��ن ب��ه 
ليبرال دموكراس��ي راحت دچار« اين توهم مي ش��وند 
»كه گروه كوچك و ش��جاعي اند كه نب��ردي بي مهابا 
عليه دش��مني مقتدر راه انداخته اند«. در بس��تر اروپا، 
»دادگاه ه��اي ملي و بين المللي، س��ازمان ملل متحد 
و آژانس هاي��ش، اتحادي��ه اروپ��ا با هم��ه نهادهايش، 
رس��انه هاي بي ش��مار، دانش��گاه ها و افكار عمومي در 
جبهه آن هاين��د... آنها مطلقا در ام��ن و امان اند چون 
ب��ه قدرتمندتري��ن ابزارهاي سياس��ي در دنياي امروز 
مجهزند، ام��ا درعين حال به ش��جاعت و نجابت خود 
افتخار مي كنند، كه هر قدر تصوير دش��من هولناك تر 

شود اين صفات هم پررنگ تر مي گردند«. 
چنان ك��ه لگوتك��و مي نويس��د، »در اص��ل اي��ده 
ليبرال دموكراسي، آزادي عمل بايد پيش فرض باشد«. 
اما، به علِت قوس پيش��رفت اين رژيم )قوسي كه هم با 
نگاه به س��ابقه تاريخي ديده مي ش��ود، و هم يك  جور 
ماموريت براي اين رژيم است(، كساني كه با برنامه رژيم 
كنار نيايند »مشروعيت خود را از دست مي دهند. پس 
ضرورت ساخت يك جامعه ليبرال دموكراتيك ]به جاي 
آنكه صرفا يك رويه سياسي ليبرال دموكراتيك ساخته 
شود[ يك داللت تلويحي دارد: عدم تضمين آزادي هاي 
آنهايي كه گفته مي ش��ود عمل ها و منافعشان مغاير با 
آن چيزي اس��ت كه به زعم ليب��رال  دموكرات ها آرمان 

آزادي است«. 
اين گون��ه پروژه هاي دگرگون س��ازي اجتماعي در 
»همدلي« ترقي خواهانه با برخي طبقات خاص قربانيان 
جلوه گر مي ش��ود. ام��ا اگر معناي درس��ت همدلي را 
فهم و هم��دردي با تجربه بش��ري در موقعيِت خاص 
روي دادن زميني آن بدانيم، آن »همدلي« ترقي خواهان 
هم يك جرعه ديگر از نيوزپيك مي ش��ود. در همدلي 
ترقي خواهان��ه، با ه��ر فرد همچون مصداق��ي از يكي 
از مقوالت��ي برخورد مي ش��ود كه در سياس��ت ورزي 
تعري��ف ش��ده اند. لگوتكو، ب��ا طرح تناظ��ر بين نبرد 
طبقاتي كمونيستي و سياست ورزي جنسيتي ليبرال 
 دموكراتيك، مي نويسد كه »يك زن واقعي كه در يك 
جامعه واقعي زندگي مي كند، مثل يك كارگر واقعي كه 
در يك جامعه واقعي زندگي مي كند، در عالم سياست 
نبايد چندان مورد اعتماد قرار گيرد، چون بيش  از حد از 
الگوي سياسي] اي كه برايش تعريف شده است[ تخطي 
مي كند. درحقيقت، يك زن غيرفمينيس��ت اصال زن 
حساب نمي شود، همانطور كه يك كارگر غيركمونيست 

واقعا پرولتاريا حساب نمي شود«. 
مي ش��ود از اين ه��م جلوتر رفت: ب��راي خلق آن 
آدم هاي نمادين در بط��ن اين درام هاي ترقي خواهانه، 
نفهمي عامدانه نسبت به پديده هاي اجتماعي ضرورت 
دارد، چون هدف درام ها آن اس��ت كه ترقي خواه بتواند 
فضيل��ت خود را، در مقام كس��ي كه نم��اد را پذيرفته 
اس��ت، به نمايش بگذارد. براي دف��اع از خلوص روايت 
ترقي خواهانه كه بر پايه انتزاع از واقعيت اس��ت، گاهي 
بايد رفتار پليس��ي با گفتار افراد واقعي داشت كه قرار 
است اُبژه هاي اشتياق ترقي خواهانه باشند. يا بايد رفتار 
پليسي با گفتار آنهايي داشت كه ارتباط صميمانه تر و 
نزديك تري با اي��ن افراد دارند و لذا خطرناك اند، چون 

شايد تصويِر ساخته شده را به دردسر بيندازند
كتاب لگوتكو به درد آنهايي مي خورد كه نمي توانند 
س��ركوب سياسي آشكار را نش��ان دهند، اما احساس 
مي كنند كه معيارهاي گفتمان مقبول روزبه روز بيشتر 
آنها را ملزم مي كن��د دروغ بگويند و تحقير اين كار را 
بپذيرند. لگوتكو، مثل ساير نويسندگان ناراضي متعلق 
به قلمروِ ش��وروي سابق، تناظري تاريخي با زمانه ما را 
نشان مي دهد كه به ما در فهم آن احساس و تشخيص 

منطقش كمك مي كند. 
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 چرا انتخابات لبنان
مهم است؟

گروه جهان   انتخابات پارلماني لبنان ششم ماه مه 
2018 برگزار مي شود. اين انتخابات به چند دليل از 
نگاه سياس��ي داخلي و تحوالت منطقه يي بس��يار با 

اهميت تلقي مي شود: 
1- تم��ام توان سياس��ي و مالي امري��كا در كنار 
عربستان گسيل شده تا احزاب تشكيل دهنده جريان 
14 م��ارس لبنان به رهبري س��عد حري��ري در اين 
انتخابات پيروز ش��وند و بتوانند اكثريت كرسي هاي 
پارلمان��ي را از آن خود كنند. جريان بازداش��ت چند 
روزه حريري در رياض و تالش هاي سياسي سعودي 
براي اعطاي رهبري سياسي اهل سنت به فردي غير 
از س��عد حريري در روند تبليغ��ات انتخاباتي جاري 
كام��ال فراموش ش��ده و عربس��تان با علم ب��ه اينكه 
انتخابات پارلماني سرنوشت سازي در لبنان در پيش 
اس��ت بار ديگر با تكيه بر سعد حريري تالش دارد تا 
پايه هاي نفوذ سياس��ي خويش در لبنان را از گذرگاه 

سيطره بر پارلمان تثبيت كند. 
از همين رو جريان المستقبل، نيروهاي لبناني به 
رياست سمير جعجع و حزب پيشروي سوسياليستي 
وليد جنب��الط ائتالف آش��كاري روي خط تبليغاتي 

انتخاباتي دارند. 
2- ح��زب اهلل لبنان اين بار ت��وان دو چنداني را 
ب��راي پيروزي در انتخاب��ات در پيش گرفته زيرا به 
خوب��ي مي دان��د امريكا و س��عودي مايلند و تالش 
دارند تا جايگاه حزب اهلل و هم پيمانانش در پارلمان 
آينده تضعيف ش��ود. حداقل هدف حزب اهلل در اين 
انتخابات اين اس��ت ك��ه با تكيه بر حف��ظ معادله 
فراكسيون هاي پارلماني فعلي، اين وضعيت را ارتقاء 
داده و سهم بيشتري از هم پيمانانش در پارلمان به 

دست آورند. 
از همين رو انتظار مي رود با وجود هم پيماني هاي 
چندگانه و ائتالف هاي اس��تاني و شهري مختلف در 
لبنان، اما همچنان جريان آزادملي لبنان به رياس��ت 
جبران باس��يل و سازمان امل به رياست نبيه بري در 
كنار حزب اهلل كماكان تالش دارند تا تغيير موازنه اي 

در پارلمان به سود آنها تغيير كند. 
3- در كنار حمايت هاي سياس��ي اين طرف و آن 
طرف از احزاب سياس��ي لبناني، همچون هميش��ه و 
همچون انتخابات گذش��ته، احزاب متكي به حمايت 
مالي امريكا و س��عودي از عامل پ��ول و خريد آراي 
بيش��ترين س��ود را مي برند به همين دليل است كه 
بيش��تر گمانه زني ها بر اين اس��توار اس��ت كه موازنه 
سياس��ي كنون��ي در پارلم��ان حفظ خواهد ش��د و 
هدف گ��ذاري تضعيف نقش حزب اهلل و هم پيمانانش 
در پارلمان آينده راه ب��ه جايي نخواهد برد و احزاب 
توانمند از نظر مالي بيشترين سودي كه خواهند برد 
در بهترين شرايط حفظ موازنه كنوني شان در پارلمان 
خواهد بود و هرگز با فرضيه تضعيف حزب اهلل و شكار 

كرسي هاي اين حزب به جايي نمي رسند. 
4- ب��ا هدف تضعي��ف ح��زب اهلل در پارلمان يك 
هدف گذاري ديگر نيز صورت گرفته اس��ت و آن اين 
اس��ت كه با كم شده كرس��ي هاي پارلماني حزب اهلل 
و ه��م پيمانانش در بين مس��يحيان و اهل س��نت، 
ح��زب اهلل جاي��گاه و صندلي هاي خ��ود را در هيات 

دولت آتي لبنان از دست بدهد. 
اين معادله يي است كه امريكايي ها به شدت دنبال 
آن هستند اما همه اطالعات و اخبار انتخاباتي لبنان 
نش��ان مي دهد نامزدهاي ح��زب اهلل در اين انتخابات 
به پارلم��ان راه مي يابند و عالوه بر نامزدهاي جريان 
آزاد ملي و س��ازمان امل لبن��ان، نيروها و نامزدهاي 
جدي��دي از ه��م پيمان��ان مقاومت ب��ه پارلمان راه 
خواهن��د يافت تا معادله حض��ور قطعي حزب اهلل در 

دولت آينده نيز تحقق يابد. 
5-  قانون جدي��د انتخابات لبنان اميدهايي براي 
شخصيت هاي مستقل براي راه يابي به پارلمان ايجاد 
كرده است. با اين حال به نظر مي رسد شانس نيروهاي 
هم پيمان با حزب اهلل براي راهيابي به پارلمان بيشتر 
از جناح هاي ديگر اس��ت، به همي��ن دليل احزاب و 
جريانات سنتي كه از گرايش هاي طايفي در انتخابات 
سود مي بردند به شكل فزاينده يي در تالش هستند تا 
با شعارهاي طايفي سنتي لبناني بيشترين طرفداران 
خود را به پاي صندوق هاي انتخابات ببرند تا ش��انس 
پيروزي نامزدهاي هم پيمان خود را افزايش دهند. 

6-  ب��ا آنكه نقش س��وريه در تحوالت لبنان پس 
از خروج ارتش اين كش��ور از لبن��ان )آوريل 2005 
ميالدي( كاهش يافته اس��ت ب��ا اين حال با توجه به 
حضور قوي حزب اهلل، س��ازمان امل، جريان آزاد ملي 
لبنان، نيروهاي المرده به رياس��ت س��ليمان فرنجيه 
و ديگ��ر نيروهاي ه��م پيمان از ميان اهل س��نت و 
جريان��ات حزبي همچون حزب كمونيس��ت لبنان و 
جريانات ملي گرا و طرفدار مقاومت اين كشور، به نظر 
مي رس��د س��وريه حاضر غايب در اين انتخابات است 
از همي��ن رو انتخابات آتي به منزله رفراندومي براي 
چگونگي روابط با دولت سوريه نيز به شمار مي رود. 

به گزارش ايس��نا، اين دوره پارلمان لبنان خالف 
انتخابات گذشته در سال هاي 2005 و 2009 سياسي 
مطلق نيس��ت بلكه پرونده هاي بازمانده اقتصادي در 
دولت كنون��ي و دولت قبلي از جمله موضوعات مهم 
تبليغ��ات انتخاباتي اين دوره را تش��كيل مي دهد بر 
همين اس��اس رويكرد بسياري از احزاب و سازمان ها 
و شخصيت ها اس��تفاده از برنامه هاي اقتصادي براي 

تصويب و اجراء در پارلمان و دولت است. 
دو دوره گذش��ته انتخابات پارلمان��ي متاثر و زير 
س��ايه ترور رفي��ق حريري و خروج ارتش س��وريه از 
لبنان و جنبش��ي موس��وم به »جنب��ش ارز« بود كه 
س��رلوحه آن جدايي لبنان از س��وريه و متهم كردن 
س��وريه به دخالت در ترورهاي سياس��ي وقت بود، با 
آنكه اكنون حزب اهلل و هم پيمانانش به ش��كلي ديگر 
و بس��يار قوي تر از گذش��ته در تحوالت چندس��اله 
اخير س��وريه حضور دارند با اين حال، سايه تحوالت 
سياس��ي در مب��ارزات انتخابات��ي ي��ا ضعيف ت��ر از 
شعارهاي اقتصادي اس��ت يا آنكه هم پاي هم پيش 
مي روند. جلوگيري از فس��اد دولتي و عدم مشاركت 
ش��ركت هاي وابس��ته به دولتمردان در مناقصه هاي 
بزرگ دولتي، لزوم ش��فافيت در برنامه هاي اقتصادي 
دول��ت آتي، تامين ان��رژي برق و آب م��ردم لبنان، 
تامين نيروگاه هاي برق در كش��ور به جاي اس��تفاده 
از طرح هاي موقت همچون توليد برق با كش��تي هاي 
تركيه اي، حل مش��كل آوارگان و پناهندگان سوري 
با باز گشت به كشورش��ان، آغاز اكتشاف سريع نقت 
و گاز در س��ايت هاي تعيين ش��ده و ع��دم توجه به 
تهديد ها و كارشكني هاي اسراييل بخشي از مهم ترين 

پرونده هاي مطرح در انتخابات امسال است.

نگاه

خان��دان »ژنگ« را در نظر بگيريد كه اواخر قرن 
چهاردم در س��واحل جنوب ش��رقي چي��ن زندگي 
مي كرد. اين خاندان از خدمتگزاران س��ال هاي اوليه 
سلس��له مين��گ )1644- 1368( در چين بود. در 
سلسله مينگ خدمت س��ربازي اجباري بوده و يك 
عض��و مرد از هر خانواده يي باي��د براي تمام عمر به 
خدمت ارتش درمي آمد؛ بر اين اس��اس دو برادر در 
يك خانواده بايد بر س��ر اينك��ه كداميك به خدمت 
ارتش درآي��د با يكديگر مذاكره مي كردند؛ و راه حل 
آنها اغلب توافق بر س��ر ش��يوه تقسيم ارثيه فاميلي 
ب��ود. در اين موارد به جاي اينك��ه ارثيه آن طور كه 
قانون تعيين كرده بود به طور مساوي ميان فرزندان 
تقس��يم شود، برادري كه قبول مي كرد تا به خدمت 
ارت��ش درآيد 75 درص��د از ارث را دريافت مي كرد. 
اي��ن توافق، توافق��ي دايمي در نظر گرفته مي ش��د 
ب��ه اين معني ك��ه فرزندان برادري ك��ه به خدمت 
ارت��ش درآمده نيز بايد به تعهدات پدرش��ان پايبند 
مي ماندند و به خدمت ارتش درمي آمدند. يك نسل 
بعد، س��ه پسر اين برادر مذاكرات جديدي را مطرح 
كردند و اين بار از روابط نس��بي خانوادگي به عنوان 
ابزاري در مذاكرات استفاده كردند. به اين معني كه 
در ازاي پذيرفت��ن خدمت در ارتش، دومين برادر از 
سه برادر اين حق را به دست مي آورد كه در صورت 
كشته ش��دن در ميدان جنگ خانواده اش در آينده 

كامال به لحاظ مالي تامين شوند. 
ترتيب و مناسبات روابط خانواده ژنگ را نمي توان 
به راحت��ي از طريق تطبي��ق آن با الگ��وي متعارف 
سياس��ت مدرن امروزي درك كرد اما مشخص شده 
كه آنها براي درك و تنظيم اين مناس��بات راه هاي 
موث��ري داش��ته اند. آنه��ا به خوبي مي دانس��تند كه 
چگونه در قالب يك خانواده و با استفاده از مناسبات 
س��ببي و نس��بي مذاكرات را پيش ببرند. سياس��ت 
اغلب در معناي س��نتي و محدود آن به معني رابطه 
مردم با دولت ها و قوانين آنهاست )و در قالب روابط 
بين المل��ل به معني رابطه دولت ها با يكديگر.( البته 
از نظر بس��ياري از انسان شناس��ان مدرن، سياست 
در معناي افراط��ي آن مي تواند هرگونه تعامل ذاتي 
انس��ان باشد. اما در بيشتر جوامع انساني و در اغلب 
موارد )گذشته يا حال( سياست ساحتي است كه در 
آن دولت و مردم عادي با يكديگر در تعامل هستند. 
اي��ن اي��ده ك��ه رابطه م��ردم عادي ب��ا دولت و 
كاركنان آن نوعي سياس��ت اس��ت، جديد نيس��ت. 
مطالعه برجس��ته اي پي تامپس��ون و جيمز اسكات 
نش��ان مي دهد كه دهقان��ان انگليس��ي و همتايان 
برمه يي و ويتنامي آنها در قرن بيست و يكم مردمان 
ع��ادي بودند كه وقتي احس��اس مي كردند نخبگان 
سياسي هنجارهاي جامعه را نقض مي كنند توانايي 
س��ازماندهي و هماهنگي براي اقدام��ات جمعي را 
داش��تند. مجموعه  عظيم��ي از تحقيقات تاريخي و 
انسان شناس��ي پس از آن، نش��ان مي دهد كه مردم 
چطور از طريق راه هاي مختلف مي توانستند در برابر 
كس��اني كه قدرتمندتر از خودش��ان بودند مقاومت 

كنند. 
اما در تمام مطالعاتي كه انجام ش��ده، خط بسيار 
باريكي ميان دوگانه »س��ازگاري« و »مقاومت« در 
مفه��وم سياس��ي آن دي��ده مي ش��ود. در روزگاران 
گذش��ته درس��ت مثل عصري كه ما در آن به س��ر 
مي بري��م، بيش��ترين كنش ها و واكنش ه��ا با دولت 
در فضاي��ي ص��ورت مي گرفت��ه ك��ه تندروهايي در 
هر دو جبهه حضور داش��ته اند. اصطالح »سياس��ت 
روزمره« شيوه مناسبي براي توصيف استراتژي هاي 
سياس��ي، تقابل ها و مذاكرات در سطح وسيع است. 
سياس��ت روزمره آنطور كه »بن كركوليت« اس��تاد 
علوم سياس��ي س��ال 2009ميالدي مط��رح كرده، 
ش��امل كنش و واكنش مردمي اس��ت كه هنجارها 
را پذيرفته، خود را با آنها تطبيق داده، تنظيم كرده 
يا آنها را محكوم مي كنند. سياست روزمره همچنين 

مربوط به اقتدار، توليد يا تخصيص منابع در فضايي 
آرام و مصالحه جويانه اس��ت. همين سياست روزمره 
دقيقا چيزي اس��ت ك��ه خاندان ژن��گ در چين به 

خوبي از آن استفاده كرده است. 
سياس��ت روزمره را مي توان همه جا پيدا كرد اما 
استفاده از آن در تعامل با خدمت اجباري در ارتش، 
جايي اس��ت كه مي توان آن را به عن��وان يك ابزار 
كارآمد بررس��ي كرد. از آنجايي كه بيش��تر دولت ها 
در تاريخ بش��ري ارتش داش��ته اند، نگاهي به اينكه 
مردم در زمان ها و مكان هاي مختلف چطور بر س��ر 
اين مس��اله با دولت ها تعامل كرده اند ش��باهت ها و 
تفاوت هاي ارزشمندي را آش��كار مي كند. مارگارت 
لوي اس��تاد علوم سياس��ي، از تاريخ چگونگي بسيج 
م��ردم در اروپاي ق��رن نوزدهم براي نوع شناس��ي 
رژيم هاي نظامي استفاده مي كند. او معتقد است كه 
دولت ها چند گزينه اساسي براي تجهيز ارتش خود 
داش��ته اند: يك ارتش حرفه يي )ارتش��ي كه معموال 
ش��امل افس��ران برآمده از طبقه نخبه سنتي جامعه 
بوده، به عالوه م��ردان داوطلب و مزدوران نظامي(؛ 
سربازي اجباري؛ و خدمت اجباري با مقررات مربوط 
به معافيت به شرط يافتن جايگزين يا خريد خدمت 

اجباري. 
در طول 200 س��ال گذش��ته، گزينه هاي دوم و 
سوم در بيشتر دولت هاي دموكراتيك برچيده شده 
اس��ت كه البته به اعتق��اد مارگارت ل��وي، دليلش 
اولوي��ت دادن به ارزش هاي دموكراتيك يا باال بردن 
به��ره وري نظامي نبوده بلكه به اي��ن دليل بوده كه 
ش��هروندان تمايل چنداني ندارد با نظامي همراهي 
كنند ك��ه به نظرش��ان غيرعادالن��ه و غيرمنصفانه 
رفتار مي كند؛ و زماني كه ش��هروندان تمايلش��ان را 
به خدمت كردن در ارتش از دست مي دهند، هزينه 
سر بار ارتش باال مي رود.  در اين شرايط تالش براي 
ترغيب م��ردم به خدمت در ارت��ش، موظف كردن 
آنان به انجام وظايفشان و جلوگيري از فرار سربازان 
هزينه ه��اي گزاف��ي را ب��ه دولت  تحمي��ل مي كند. 
دولت ه��اي اروپاي��ي ق��رن نوزدهم متوجه ش��دند 
ك��ه كارآمدترين راه ب��راي تجهيز ارتش اس��تفاده 
از سيس��تمي مبتني بر رضايت نس��بي ش��هروندان 
اس��ت، راهكاري كه برخي از گزينه هاي دولت هاي 

)غيردموكراتيك( پيشين را رد مي كرد. 
اما پرسش درباره اينكه يك دولت چطور مي تواند 
به بهترين ش��كل ممكن مردمش را براي خدمت در 
ارتش بسيج كند و چگونگي اجراي سياست روزمره، 
سياستي كه روابط روز به روز دولت و مردم را شكل 
مي دهد مختص به دموكراس��ي هاي مدرن نيس��ت. 
سلسله مينگ به دليل گستردگي و پيچيدگي ارتش، 
آرش��يو به جا مانده از نظام بوروكراتيك اين سلسله 
و همچني��ن به دليل منابع غني و كمياب تحقيقاتي 
درباره مردم عادي اين دوره، يك مورد بس��يار ويژه 
براي بررسي سياست روزمره در عصر گذشته است. 
تعداد دقيق نفرات ارتش سلسله مينگ مشخص 
نيست اما چيزي در حدود 2 ميليون نفر تخمين زده 
مي ش��ود كه در عصر خود بزرگ ترين ارتش جهان 
بوده است. براي بيشتر سلسله ها، هسته اصلي ارتش 
برآمده از يك طبقه خاص و خانواده هاي ش��ناخته 
شده بوده كه اصطالحا »جيونهو« )junhu( ناميده 
مي شدند. برآورد شده كه جيونهو حدود 10درصد از 
جمعيت سلس��له مينگ در چين را تشكيل مي داده 
است. خانواده ها مي توانستند به روش هاي مختلفي 
ب��ه عنوان دي نفعان )س��هامداران( ارت��ش ثبت نام 
كنند. نخس��تين حاميان »ژو يوان ژانگ« بنيانگذار 
سلس��له مين��گ و رقباي شكس��ت خ��ورده او جزو 
نخستين اعضاي ارتش اين سلسله شدند. گروه دوم 
در اواخ��ر قرن چهاردهم مي��الدي طي مجموعه يي 
از پيش نويس ه��ا و توافق  نامه ها به ارتش پيوس��تند. 
بعده��ا مجازات برخ��ي جرايم جدي ني��ز عضويت 

اجباري در ارتش اعالم شد. 
تمام افرادي كه در جيونهو بودند به عنوان سرباز 
به سلس��له مينگ خدمت نمي كردند. در عوض هر 
خانواده ي��ي كه در ارت��ش عضو مي ش��د بايد يكي 
از اعضاي خود را كه به لحاظ جس��ماني س��الم بود 
به ص��ورت تمام وقت به خدم��ت ارتش درمي آورد. 
خانواده ه��اي عضو ارتش مس��تلزم بودن��د كه براي 
انجام حجم مش��خصي از كار، و خدمت دايمي يكي 
از اعض��اي خ��ود در ارتش تعهد بدهن��د. زماني كه 
ي��ك خانواده به عنوان يكي از اعضاي ارتش ثبت نام 
مي كرد بايد فارغ از ش��رايط و طبق��ه اجتماعي كه 

داشت به تعهداتش عمل مي كرد. 
س��نت قديمي بوروكراسي چين و ثبت و آرشيو 
اسناد و مدارك باعث شده كه اكنون بتوانيم حدس 
بزني��م يك سيس��تم نظامي ارث مح��ور چگونه كار 
مي كرده است. از سلسله مينگ چندين سند درباره 
جزيي��ات نهادهايي كه ايجاد ش��ده بود به جا مانده 
اس��ت. مورخان با تكيه بر اين اس��ناد توانس��ته اند 
اطالعات��ي را درباره قوانين نظام سياس��ي مبتني بر 

مشاركت خانواده ها در ارتش به دست بياورند. 
س��نت چيني ها در جمع آوري ش��جره نامه هاي 
مكتوب بدان معني اس��ت كه آنه��ا احتماال متوجه 
ش��ده بودن��د يك نظ��ام سياس��ي و نظام��ي واقعا 
چط��ور كار مي كند و اين چيزي اس��ت كه مورخان 

كمتر ب��ه آن توجه كرده اند. همانط��ور كه از معني 
اصطالح پيداس��ت هداف اصلي شجره نامه نويس��ي، 
كش��ف و شناخت نسب هاي خويش��اوندي است. اما 
ش��جره نامه هاي چين��ي � كه ش��كل هاي مختلفي 
دارد از نس��خه هاي دست نوشته تا نسخه هاي چاپي 
پ��رزرق و ب��رق � اغل��ب م��وارد متنوعي را ش��امل 
مي ش��ود، از جمله نسبت هاي خويش��اوندي، محل 
مقبره هاي اج��دادي، زندگي نامه اعضاي برجس��ته 
و قواني��ن مربوط به مديريت اموال مش��ترك. حتي 
ام��روزه هم ش��جره نامه هاي زي��ادي را مي توان در 
اقصي نقاط چي��ن پيدا كرد كه در آنها به اطالعاتي 
درباره خدمات نظامي گذش��تگان ي��ك خانواده به 
سلس��له مينگ اشاره شده اس��ت. در برخي موارد، 
ش��جره نامه هاي جيونهو حتي نسخه هاي از قرارداد 
رس��مي را دارد كه در آن به جزيي��ات مذاكرات بر 
سر اينكه چه كسي از خانواده بايد به خدمت ارتش 

درآيد، اشاره شده است. 
اين بدان معني اس��ت كه هم يك آرشيو رسمي 
غني مشخصا، درباره قوانين ارتش وجود دارد و هم 
يك آرش��يو عمومي. اين آرشيو عمومي كه اسكات 
آن را »رونوشت مخفي« مي خواند، به تصور مي كشد 
كه چگونه مردم عادي تالش كرده اند تعهدات خود 
را نس��بت به دولت وقت با درنظر گرفتن منافعشان 

مديريت كنند. 
سياس��ت عمومي سلس��له مينگ اي��ن بود: هر 
س��ربازي كه به نمايندگ��ي از يك خانواده در ارتش 
خدمت مي كرد در نهايت جاي خود را به پس��رانش 
مي داد. در نگاه اول اين سياس��ت آغازگر يك چرخه 
س��اده و بي پايان خدمت اجباري سربازي بود اما در 
واقعي��ت، خانواده ها به روش ه��اي مختلفي الگوي 
انتخاب ف��ردي را كه قرار بود تم��ام عمر در ارتش 
خدم��ت را توس��عه داده و پيچيده ك��رده بودند. در 
بس��ياري از خانواده ه��ا كه با ارت��ش مينگ قرارداد 
امضا ك��رده بودند چندي��ن فرزند وجود داش��ت و 
برخي از خانواده ها اصال فرزندي نداش��تند. دولت به 
اميد اينكه هزينه هاي س��ر بار خود را كاهش دهد، 
تصميم گيري درباره اينكه چه كس��ي بايد در ارتش 
خدم��ت كند و تعه��دات خانواده را انج��ام دهد به 
خ��ود خانواده ها واگذار كرده ب��ود؛ و خانواده ها هم 
با روش هاي مختلفي با اين چالش روبه رو مي شدند. 
خانواده ه��ا مجموعه يي از اس��تراتژي ها را براي 
پر كردن ش��كاف ميان ش��رايط حاكم ب��ر خانواده 
و تعهدات��ي كه دولت خواس��تار انجام آنه��ا بود به 
كار گرفت��ه و توس��عه دادند. يك روش مرس��وم در 
خانواده هايي كه بيش از يك فرزند پسر داشتند اين 
بود كه مس��ووليت خدمت در ارتش بطور چرخشي 
به فرزندان محول مي ش��د و با كامل ش��دن چرخه، 
دور جديدي آغاز مي ش��د. اين سيستم مي توانست 
براي چند نس��ل ادامه پيدا كند؛ روشي كه خانواده 

»كايي« از كوانگ ژو از آن استفاده مي كردند. 
مردي ك��ه به عنوان نخس��تين نف��ر به خدمت 
اجباري فراخوانده ش��د ش��ش پسر داش��ت. بعدها 
پس��ران موافقت كردند كه به ش��ش گروه تقس��يم 
شوند و هر پسر عهده دار يك شاخه باشد. همچنين 
توافق شد كه هر ش��اخه مسووليت خدمت اجباري 
در ارتش را براي يك دوره 10 س��اله برعهده بگيرد 
و در پاي��ان چرخه بار ديگر، دور جديدي از خانواده 
پسر بزرگ تر شروع شود. آنها اين توافق را به صورت 
قراردادي كتبي درآوردند كه شش نسخه از آن تهيه 
ش��ده بود. در س��ال 1484 ميالدي فرزندان توافق 
كردند كه مدت خدمت اجباري را از دوره 10 ساله 
به 30 س��ال افزايش دهند. بعدها با افزايش ش��مار 
نوادگان و احتمال سركش��ي برخي از نوه ها در برابر 
توافق  پيش��ينيان، خانواده تصميم گرفت كه روشي 
ديگ��ري را براي انجام تعه��دات خود در برابر دولت 

در پيش بگيرد. 

جيونهو ي��ا خانواده هايي كه عض��و ارتش بودند 
مي توانس��تند براي تامي��ن نيروي انس��اني ارتش، 
تعهدات خود را از طريق س��پردن تمام مس��ووليت 
عضوي��ت در ارتش ب��ه يك عضو خان��واده به انجام 
برسانند. خانواده »جيو« از منطقه فوژو كه در چند 
صد مايلي گوانگ ژو قرار داشت پس از اينكه قرارداد 
عضوي��ت در ارتش را امضا ك��رد »جيو جيان النگ« 
كه مس��ووليت  خدمت اجباري در ارتش را به عهده 
گرفته بود درگذش��ت. بنا براين مسووليت او بايد به 
بازماندگانش محول مي شد اما از آنجايي كه پسرش 

هنوز يك ك��ودك بود براي خدمت كردن در ارتش 
بس��يار كوچك بود خويش��ان جي��و در پي حل اين 
مس��اله برآمدند كه چه كس��ي بايد مسووليت هاي 
جي��و را بپذيرد. خويش��اوندان در مجموع پذيرفتند 
ك��ه تعهدات جي��و در ارتش را از اي��ن پس يكي از 

خودشان بپذيرد. 
اما راه كارها هميش��ه چنين س��اده نبوده است. 
يافتن جايگزين براي كس��ي ك��ه عضو يك خانواده 
نبود كار دش��واري بود. در يكي از جالب ترين موارد، 
خانواده »وانگ« در منطقه ونژو مردي را كه پيشتر 
يك راهب بودايي ب��ود را به عنوان جايگزين فردي 
كه بايد در ارتش خدم��ت مي كرد، ثبت نام كردند. 
در اتفاقات��ي پيچيده و مرموز، توافق ش��ده بود كه 
فرزن��دان و ن��وادگان اي��ن راهب با اس��تفاده از نام 
خانوادگ��ي وانگ، تمام تعهدات اي��ن خانواده را در 

ارتش بطور دايمي بپذيرند. 
درست اس��ت كه خدمت در ارتش فرصتي براي 
تغيير رتبه اجتماعي يا منتفع شدن از برخي مزاياي 
ويژه بود اما در مقابل با توجه به درگيري هاي مداوم 
نظامي خطرات بس��ياري را نيز در پي داش��ت. اكثر 
خانواده ها با وجود مزايايي پيوستن به ارتش، تالش 
مي كردند كه تا حد امكان از اين حرفه دوري كنند. 
بااينحال چه چيز يك راهب بودايي را ترغيب كرده 
بود كه از طرف خانواده وانگ به ارتش ملحق شود؟ 
يا چه چيز خويش��اوندان جي��و را قانع كرده بود كه 
در نهايت مس��ووليت انجام تعه��دات او را در ارتش 
برعه��ده بگيرن��د؟ قطعا كه پاي پ��ول در ميان بود. 
آنطور كه شجرنامه خانواده جيو نشان مي دهد: تمام 
اعضاي خانواده قدردان اقدامات خود او بودند؛ پس 
آيا براي ترغيب او به اين كار، پاداش هايي را در نظر 
گرفته بودند؟ در مورد راهب چطور؟ در ش��جره نامه 
وانگ آمده اس��ت كه يكي از اعضاي ثروتمند ملكي 
را براي ام��ور خيريه اهدا كرده اس��ت. زمين اجاره 
داده شده و از درآمد آن براي جبران خدمات راهب 

و فرزندانش استفاده مي شده است. 
جب��ران خس��ارت تقريب��ا هميش��ه بخش��ي از 
اين اس��تراتژي ها بوده اس��ت اما به نظر مي رس��د 
در ش��جره نامه هاي خانواده هايي كه از اس��تراتژي 
چرخش��ي اس��تفاده مي كردن��د نيز ردپ��اي پول و 
جبران خس��ارت ديده مي ش��ود. زيرا اگر فردي در 
مجموع اس��تراتژي چرخش��ي خدمت ب��ه ارتش از 
انج��ام تعهدات خود س��ر باز مي زد نظ��م مجموع 
چرخ��ه به هم مي خورد و دولت مي توانس��ت بدون 
در نظر گرفتن هرگونه مالحظاتي هر يك از اعضاي 
خان��واده را ك��ه تواناي��ي بدني كافي داش��ته براي 
خدم��ت اجباري به جاي فرد خاطي ببرد. بنا براين 
تمام اعضاي خانواده مي خواس��تند كه فرد انتخاب 
شده مسووليت خود را پذيرفته و آن را به سرانجام 
برس��اند. خانواده ها راه هاي متفاوتي را براي جبران 
خس��ارت داش��تند. مثال از طري��ق پرداخت هزينه 
س��االنه درآمد ف��ردي را كه در خدم��ت ارتش بود 
را افزايش مي دادند؛ امالك��ي را در نظر مي گرفتند 
ك��ه درآمد حاصل از آنها ص��رف تامين هزينه عضو 
در خدمت ارتش يا خانواده وي مي ش��د؛ يا امالكي 
را ب��راي مدت زماني كه فرد در خدمت ارتش بوده 
براي اس��تفاده ش��خصي در اختيار او و خانواده اش 

قرار مي دادند. 
در كن��ار اس��تراتژي هايي كه هدف��ش حل اين 
چالش بود كه چه كس��ي از اعضاي خانواده بايد به 
خدم��ت ارتش درآيد، اعضاي جيونهو )خانواده هايي 
ك��ه سلس��له مين��گ تواف��ق هم��كاري داش��تند( 
استراتژي هاي سياسي بسيار ديگري نيز داشتند كه 
هدفش بهينه سازي روابط خانواده و حفظ منافعشان 
در اين روابط بود. براي مثال، خويشاوندان ماموران 
نيروي دريايي در سواحل جنوب شرقي اغلب از اين 
روابط خود اس��تفاده مي كردند ت��ا كاالهاي قاچاق 
وارد ك��رده و حت��ي به دزدي دريايي دس��ت بزنند. 

اين منافع از آن جهت نصيب آنها مي شد كه ارتباط 
خوب و نزديكي با گارد س��احلي داش��تند و همين 
مساله باعث ش��ده بود تا منافع زيادي از اين راه به 

جيب بزنند. 
همچنين يكي ديگر از اهداف اين اس��تراتژي ها، 
راحت تر ش��دن فرآيند خدم��ت در ارتش و كاهش 
احتمال فراخوانده ش��دن ناگهان��ي به ميدان جنگ 
بود. جيونهو همچنين گاهي خريد خدمت مي كرد، 
يعن��ي در ازاي خدم��ت نامح��دود يك��ي از اعضاي 
خانواده در ارتش مبلغ مشخصي را طبق يك قرارداد 
به دول��ت پرداخت مي كرد. چنين اس��تراتژي هايي 
مشابه تكنيك هايي است كه مردم در موارد بسياري 
از آن اس��تفاده مي كنند؛ به ويژه در اقتصاد و زماني 
ك��ه بايد با عدم اطمينان و ريس��ك هاي بازار مقابله 
كرد. اين مساله يك پرس��ش جدي را درباره تاريخ 
سلس��له مينگ به وجود مي آورد. چين در اواس��ط 
قرن ش��انزدهم ميالدي يكي از بازارهاي مهم جهان 
و محل معامالت تجاري و اقتصادي بزرگ بود. انواع 
نهاده��اي مالي و اقتص��ادي � ك��ه اقتصاددان هاي 
ماركسيست آنها را ريشه هاي سرمايه داري مي نامند 
� ظاهر شدند. آيا مردم كوچه و بازار چين از توانايي 
و تجرب��ه خود در بازار اس��تفاده ك��رده و آن را در 
سياست روزمره و تعامل با دولت نيز به كار گرفتند؟ 
و ديگر اين كه، آيا امكان دارد با رشد اقتصادي بازار 
فوايد اس��تراتژي هايي كه خانواده ه��ا براي تعامل با 
دولت داش��تند بي��ش از پيش اثبات ش��ده و نفوذ 

بيشتري پيدا كرده باشند؟ 
تمام اين استراتژي ها هدفش بهينه سازي روابط 
خانواده ه��ا با دولت، به حداكثر رس��اندن مزايا و به 
حداقل رساندن هزينه خانواده ها در بخش تعامل با 
نظام دولتي بوده است، آن هم به صورتي كه قوانين 

دولتي ناديده گرفته نشوند. 
امروزه بس��ياري از اين اس��تراتژي ها را مي توان 
تح��ت اصطالح مدرن مالي »آربيت��راژي تنظيمي« 
توضيح داد. اي��ده اوليه آربيتراژي تنظيمي بس��يار 
س��اده است. آربيتراژ يعني س��ود بردن از اختالفات 
مي��ان دو يا س��ه ب��ازار؛ به اي��ن معني ك��ه كاالي 
مش��ابهي مي تواند در بازاره��اي مختلف قيمت هاي 
متفاوتي داش��ته باش��د. خريد اي��ن كاال در بازاري 
به قيم��ت پايين تر و فروش آن در ب��ازار ديگري با 
قيمت باالتر مي تواند س��ود قابل توجهي را به دنبال 
داشته باش��د. به عبارت ديگر خريدن ارزان در يك 
ب��ازار و فروش گران تر آن در بازار ديگر، ايده اوليه و 
ساده ش��ده آربيتراژي است. آربيتراژي تنظيمي در 
اقتصاد به معني اس��تفاده از تف��اوت ميان موقعيت 
نظارتي و محتواي اقتصادي اس��ت. به عبارت ديگر، 
اس��تفاده از تفاوت ميان رژيم هاي نظارتي مختلف و 
شرايط حاكم بر آن اقتصادها. استفاده از آربيتراژي 
تنظيم��ي يك��ي از فاكتورهاي برجس��ته سياس��ت 
روزمره خانواده هايي بود كه در ارتش سلسله مينگ 

عضويت داشتند. 
سياس��ت روزم��ره را كه مي ت��وان تالش ظريف 
و ديرين��ه مردم عادي براي اس��تفاده از مزيت هاي 
سياس��ي در يك نظام دولتي خواند، تالش هايي كه 
ش��ايد در نگاه اول چندان مهم به نظر نمي رس��يده 
ام��ا نتايج بس��يار بزرگي داش��ته اس��ت. طغيان ها 
و سركش��ي ها كه يكي از موضوعات س��نتي تاريخ 
نظامي جهان است، قطعا در ارتش مينگ هم اتفاق 
افتاده اس��ت. ام��ا مهم تر از ش��ورش ها و طغيان ها، 
آنچه باعث ش��د تا سلس��له مينگ رو به زوال رفته 
و كيفي��ت و ت��وان نظامي آن تحلي��ل رود، تبعات 
نوعي از همين سياس��ت روزمره بود كه پيش��تر به 
آن اشاره شد. سرانجام در ميانه قرن هاي چهاردهم 
و هفده��م، توفي��ق جيونه��و در مح��دود ك��ردن 
تعهداتشان براي خدمت در ارتش، امپراتور را وادار 
ك��رد تا بيش از پيش ب��ه نيروهاي مزدور در ارتش 
خود تكيه كند. اين امر بار مالي بس��يار سنگيني را 
بر سلس��له مينگ تحميل كرد كه در نهايت منجر 

به فروپاشي آن شد. 
البته مورخان هنوز هم درباره داليل فروپاش��ي 
سلسله مينگ و ظهور »مانچو چينگ« جانشين آن، 
اتفاق نظ��ر ندارند. اما يك چيز قطعي اس��ت. گرچه 
سلس��له مينگ هي��چ ارتباطي با دموكراس��ي هاي 
مدرن امروزي نداش��ته اما منابع مطالعاتي بس��يار 
غني را براي بررس��ي رفتارهاي سازماني و فرهنگي 
در اختيار ما قرار داده است، منابع غني براي بررسي 
تجربه زيس��ت انواع سياست هاي پيچيده. آنها چند 
قرن گذش��ته توانس��تند فضاي اجتماعي و در پي 
آن تاري��خ خود را تغيير دهن��د. حضور مردم عادي 
)خانواده ه��اي جيونه��و( در ارتش سلس��له مينگ 
اين اص��ل مهم را ي��ادآوري مي كند كه سياس��ت 
مي تواند ش��كل هاي مختلفي داشته باشد و به اين 
ش��كل از سياس��ت كه امروزه در دموكراسي مدرن 
و توسط سياستمداران كاركشته مورد استفاده قرار 
مي گيرد محدود نمي ش��ود. حداقلش اين است كه 
اس��تراتژي هاي سياسي مورد استفاده از دولت هايي 
چون سلس��له مينگ ش��ايد بتواند ب��راي برخي از 
سياس��تمداران جهان امروز كه باي��د با دولت هاي 
قدرتمند تعامل داشته باشند يا رفتارهاي وحشيانه 

آنان را مهار كنند الهام بخش باشند.

گروه جهان  بهاره محبي 
اينك�ه گذش�تگان م�ا به واس�طه 
زندگي در دوره هاي غيردموكراتيك 
كمت�ري  سياس�ي  انتخاب ه�اي  ب�ا 
روبه رو ب�وده و در نتيجه توانايي هاي 
سياس�ي كمت�ري داش�ته اند، تصور 
نادرستي است كه به راحتي مي توان 
در دامش افتاد. درس�ت است كه در 
عصر امپراتوري ها، نام پادش�اهان از 
صن�دوق  راي بيرون نمي آمده اما اگر 
سياس�ت را در مفهوم گسترده تر آن 
در نظ�ر بگيريم � كه ش�امل مجموع 
تعام�ات متن�وع ميان ي�ك دولت، 
 � مي ش�ود  مردمان�ش  و  كاركن�ان 
ف�ورا در مي يابي�م ك�ه عم�وم مردم 
در گذش�ته در عرصه ه�اي پيچيده 
سياسي حضور داشته و از اين رهگذر 
مهارت هاي سياسي پيچيده يي را هم 

فرا مي گرفته اند. 

نگاهي به زيست سياسي قدما در دولت هاي غيردموكراتيك

هزار راه نرفته سياست

ترتيب و مناسبات روابط خانواده 
ژنگ را نمي توان به راحتي از طريق 
تطبيق آن با الگوي متعارف سياست 

مدرن امروزي درك كرد اما مشخص 
شده كه آنها براي درك و تنظيم اين 

مناسبات راه هاي موثري داشته اند. 
آنها به خوبي مي دانستند كه چگونه 

در قالب يك خانواده و با استفاده از 
مناسبات سببي و نسبي مذاكرات را 

پيش ببرند

                                                                                                      

تمام اين استراتژي ها هدفش بهينه سازي 
روابط خانواده ها با دولت، به حداكثر 

رساندن مزايا و به حداقل رساندن هزينه 
خانواده ها در بخش تعامل با نظام دولتي 
بوده است، آن هم به صورتي كه قوانين 

دولتي ناديده گرفته نشوند. 
امروزه بسياري از اين استراتژي ها را 
مي توان تحت اصطالح مدرن مالي 

»آربيتراژي تنظيمي« توضيح داد. ايده 
اوليه آربيتراژي تنظيمي بسيار ساده است. 

آربيتراژ يعني سود بردن از اختالفات 
ميان دو يا سه بازار؛ به اين معني كه 

كاالي مشابهي مي تواند در بازارهاي 
مختلف قيمت هاي متفاوتي داشته باشد. 

خريد اين كاال در بازاري به قيمت 
پايين تر و فروش آن در بازار ديگري با 

قيمت باالتر مي تواند سود قابل توجهي را 
به دنبال داشته باشد
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ايران10
  لغو مجوز استقرار

سرورهاي تلگرام در ايران 
شركت ارتباطات زيرساخت در اطالعيه يي اعالم كرد: 
بر اس��اس ابالغيه دبير شوراي عالي فضاي مجازي، مجوز 
استقرار سرورهاي تلگرام در ايران لغو و باطل شده و اين 
ش��ركت از اين پس موظف اس��ت نس��بت به خروج اين 
س��رورها از مدار اقدام كند. ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
اعالم كرد: در راس��تاي ش��فافيت س��اختارمند كه آن را 
راهبردي اساس��ي در وزارت ارتباطات مي داند، به اطالع 
عموم مي رس��اند: عصر روز چهارش��نبه ابالغيه يي توسط 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي واصل شد كه براساس آن، مجوز قانوني صادره آن 
مركز در سال 1395 در خصوص استقرار سرورهاي شبكه 
توزيع محتواي پيام رسان تلگرام )CDN( در ايران لغو و 
باطل اعالم شده اس��ت. اين اطالعيه مي افزايد: بر اساس 
روال هاي قانوني، »ش��ركت ارتباطات زيرساخت« موظف 
اس��ت نسبت به خروج اين سرورها از مدار اقدام كند و از 
اين پس، ترافيك اين پيام رسان تنها از طريق »ارتباطات 
بين الملل كشور« راهيابي خواهد شد، ضمن آنكه، اجراي 
اين ابالغيه مركز ملي فضاي مجازي، ممكن است كاهش 
كيفيت استفاده از اين پيام رس��ان را در پي داشته باشد. 
همزمان با دستور صريح مركز ملي فضاي مجازي مبني 
بر لغو مجوز اس��تقرار سرورهاي توزيع محتواي تلگرام در 
كش��ورمان، كاربران اين پيام رسان با كندي و اختالل در 
دريافت تصاوير مواجه شدند. لغو مجوز استقرار سرورهاي 
توزيع محتواي تلگرام به اعتقاد برخي كاربران در راستاي 
سياس��ت خروج از انحصار پيام رسان ها و براي حمايت از 
پيام رس��ان هاي داخلي انجام شده اس��ت. اين دستور در 
حالي صادر ش��ده اس��ت كه اخيرا 128 نماينده مجلس 
شوراي اسالمي در نامه يي از تالش هاي وزير ارتباطات در 

راستاي خروج از انحصار پيام رسان تقدير كردند.

  درخواست ۸۰ شركت از
۳ برند موبايل براي نمايندگي 
ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابرات��ي از تمايل و 
درخواس��ت 8۰ ش��ركت موبايلي براي واردات رس��مي 3 
برند امريكايي آيف��ون، موتوروال و بلك بري در ايران خبر 
داد. مه��دي محبي در گفت وگو با خبرن��گار مهر، با بيان 
اينكه با اجراي طرح رجيستري، بازار گوشي هاي موبايل از 
ورود كاالي قاچاق پاك ش��ده است، اظهار داشت: آخرين 
مرحله طرح رجيستري از اول ارديبهشت ماه آغاز شده و 
براساس آن تمامي گوش��ي هاي موجود در بازار بايد پس 
از ثبت شناس��ه واردات، در شبكه اپراتورهاي موبايل فعال 
شوند. وي گفت: ممكن است برخي گوشي هاي موجود در 
بازار، قبل از روز اول ارديبهش��ت ماه توسط فروشندگان با 
گذاش��تن يك س��يم كارت درون آن، فعال شده باشد كه 
خري��داران بايد در زمان خري��د به اين نكته توجه كرده و 
گوش��ي باز ش��ده و بدون پلمب خريداري نكنند. رييس 
اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي با اش��اره ب��ه اينكه طرح 
رجيستري 1۰۰ درصد جلوي قاچاق گوشي تلفن همراه را 
گرفته و جاي هيچگونه دورزدني در اين طرح وجود ندارد، 
اضافه كرد: براس��اس اظهار برخي مسافران در اجراي اين 
طرح، در هفته گذشته ۴ هزار گوشي متعلق به مسافراني 
كه وارد كش��ور شده بودند، قطع ش��د. وي ادامه داد: اين 
مسافران مدل گوشي را پايين تر از مدل اصلي خود عنوان 
كرده بودند تا هزينه گمركي كمتري پرداخت كنند اما در 
زمان ثبت شناس��ه، شبكه موفق به شناسايي اين تناقض 
شد و اين تعداد گوشي از دسترس خارج شده است. محبي 
تماي��ل و درخواس��ت براي ايجاد نمايندگي گوش��ي هاي 
موبايلي كه تاكن��ون در ايران نمايندگي و خدمات پس از 
فروش نداش��تند را از ديگر نتايج طرح رجيستري عنوان 
كرد. وي توضي��ح داد: براي مثال هم اكنون ۴8 ش��ركت 
موبايل��ي از 3 برند موتوروال، آيفون و بلك بري نس��بت به 
راه اندازي دفتر نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش 
در اي��ران اق��دام كرده اند و ۴۰ ش��ركت ديگر نيز در حال 
ورود به اين عرصه هس��تند. اين برندها تاكنون به صورت 
غيررسمي وارد بازار ايران مي شود اما هم اكنون پيش بيني 
اين است كه بيش از 8۰ شركت در ايران، نمايندگي فروش 
اي��ن 3 برن��د امريكايي را برعهده گيرن��د. رييس اتحاديه 
دستگاه هاي مخابراتي اضافه كرد: مابقي برندهاي گوشي 
موبايل در ايران تحت عناوين مختلف به صورت مستقيم 
يا غير مستقيم نمايندگي فروش و خدمات داشته اند كه با 
اجراي طرح رجيستري و كاهش قاچاق اين برندها، فعاليت 

آنها شكل ضابطه مندتري به خود گرفت. 

  داليل بي اعتمادي مردم
به امضاي ديجيتالي

رييس سازمان نظام صنفي رايانه يي با بيان اينكه مصوبه 
جدي��دي با عنوان اليحه مالكيت معن��وي در حال تدوين 
اس��ت، گفت: اين يكي از موارد مهم در حوزه ICT اس��ت 
كه اگر تكميل شود، مي تواند تحول بزرگي را در اين حوزه 
ايجاد كند. ناصرعلي سعادت در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به مقوله امضاي ديجيتال، اظهار كرد: در اين باره يكسري 
از فعاليت هاي اجرايي در سازمان نظام صنفي رايانه يي آغاز 
شده اما مساله اصلي اين است كه مردم هنوز در مبادالت 
خود از آن اس��تفاده نمي كنند. به عبارتي مس��اله امضاي 
ديجيتال تا وقتي كه در سطح شهروندان و فعاالن اقتصادي 
وارد نشود، نمي تواند بطور كامل محقق شود. رييس سازمان 
نظام صنفي رايانه يي كشور در پيشنهادي براي ترويج مساله 
امضاي ديجيتال در جامعه اقتصادي، بيان كرد: سازمان ها 
و دستگاه هاي مختلف مي توانند آغازكننده جريان استفاده 
از امضاي ديجيتال در معامالت باشند، در واقع اينجا بحث 
فرهنگي و اجتماعي است كه با ورود دستگاه هاي دولتي به 
عنوان پيش رو در استفاده از اين امضاها مي توانند راهگشا 
باشند. او با بيان اينكه فرهنگ استفاده از امضاي ديجيتال 
هنوز در جامعه جا نيفتاده اس��ت، ادام��ه داد: تا وقتي كه 
بانك ها و س��اير دس��تگاه هاي اجرايي م��ردم را به صورت 
حضوري براي انجام امضاها به ادارات مي كشانند، نمي توان 
انتظار داش��ت كه كسي به مساله امضاي ديجيتال اعتماد 
كند. واقعيت اين است كه در اين شرايط با اليحه و تدوين 
قانون هم نمي توان كاري از پيش برد. سعادت همچنين به 
ضرورت استفاده بسيار گسترده تر از فناوري مورد استفاده 
در كارت هاي ملي اشاره كرد و گفت: در بسياري از كشورها 
و حتي يكي از كشورهاي همسايه، شهروندان از كارت هاي 
هوشمند ملي خود مي توانند در ورود و خروج از كشور نيز 
اس��تفاده كنند، يعني ديگر نيازي به پاسپورت براي ورود 
و خروج از كش��ور ندارند و تنها با ارائه كارت ش��هروندي و 
اس��كن انگشت خود مي توانند اين امور را انجام دهند؛ اين 
در حالي اس��ت كه در كشور ما هنوز كارت ملي هوشمند 
نتوانسته به عنوان يك كارتي كه همه نيازهاي هويتي افراد 

را در خود جاي مي دهد عمل كند. 

اخبار

موضع دادستان كل كشور با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي در پيام رسان ها

دستورالعمل»حقوقعامه«تنظيموتدوينميشود
تعادل   

بدنبال توس��عه پيام رس��ان هاي داخلي و كوچ 
اكثر دستگاه ها و نهادها به سمت اين پيام رسان ها، 
نگراني هايي مبني بر تجاوز به حريم هاي خصوصي 
ايجاد شد. اين نگراني ها سبب شد كه مقام معظم 
رهبري نهي كامل كنند و اظهار كنند كه »تعرض 
به امنيت و حريم مردم در پيام رس��ان هاي داخلي 
»حرام ش��رعي« اس��ت«. در همين حال دادستان 
كل كش��ور هم گفت: مردم هرجا ديدند از طريق 
پيام رس��ان هاي داخلي ورودي به حريم خصوصي 
آنها صورت گرفته اس��ت س��ريعا مراجعه كنند تا 
ببينن��د كه قوه قضاييه در دف��اع از حق آنها ورود 
پي��دا مي كن��د و متخلفين و مجرمين را به اش��د 

مجازات مي رساند. 
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، 
حجت االسالم و المسلمين منتظري دادستان كل 
كش��ور، در اختتاميه پانزدهمين همايش سراسري 
روس��اي كل دادگستري و دادس��تان هاي سراسر 
كش��ور با مفيد وصف كردن مطالب ارائه ش��ده در 
اين همايش با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري 
مبني بر اينكه قوه قضاييه بايد 1۰۰درصد انقالبي 
باش��د، توجه به اين موضوع را يك تكليف شرعي 

دانست. 
وي توج��ه ب��ه قان��ون، اج��راي عدال��ت و كار 
جهادي را مولفه هاي ديگر انقالبي عمل كردن در 
دس��تگاه قضا عنوان كرد و خطاب به دادس��تان ها 
گفت: دادس��تان نبايد س��اعت كار داشته باشد لذا 
ت��ا مي تواني��د و توان داريد خدم��ت كنيد كه اين 
خدمت ه��م براي خودتان مفيد اس��ت، هم باعث 
خوش��نامي نظ��ام جمهوري اس��المي و دس��تگاه 
قضايي مي ش��ود و هم رضاي��ت خاطر مردم را نيز 

به همراه دارد. 
منتظري با اش��اره به بررس��ي تخصصي شش 
موضوع حقوق عامه، فض��اي مجازي، مواد مخدر، 
ام��ور اقتص��ادي، نظارت بر دادس��راها و مس��ائل 
امنيت��ي، مطالب مطروح��ه در كارگروه ها را مفيد 

و موثر ارزيابي كرد. 
دادس��تان كل كش��ور ب��ا تاكي��د ب��ر ضرورت 
توج��ه به كار جهادي در دس��تگاه قض��ا، به نقش 
مدعي العمومي دادس��تان اشاره كرد و افزود: مردم 
و جامعه يك حق عمومي دارد كه دادس��تان بايد 

مطابق قانون دنبال اين حق باشد. 
وي ب��ه بيان نكاتي پيرامون احقاق حقوق عامه 
پرداخت و با اش��اره به تدوين دستورالعمل حقوق 
عامه از دادس��تان ها خواست هر نكته و پيشنهادي 
در رابط��ه با اين موضوع دارند را تا دو هفته آينده 

به دادستاني كل كشور ارائه كنند. 
دادس��تان كل كشور گفت: حتما بايد در رابطه 
با صيانت از حق��وق عامه و حفظ آن اولويت بندي 
صورت گيرد و با توجه به ش��رايط منطقه و استان 

اين اولويت بندي انجام شود. 
منتظ��ري ب��ا تاكي��د ب��ر اس��تفاده از ظرفيت 
دس��تگاه هاي اجرايي در حوزه حقوق عامه، اظهار 
كرد: هر موضوعي كه در حوزه هر نهاد و تشكيالت 
دولتي هس��ت بايد آنها را مكلف كنيم كه اقدامات 
را انجام داده و دادس��تان نظارت بر پيش��رفت كار 

داشته باشد. 
وي حف��ظ امنيت مردم در ابع��اد مختلف را به 
عن��وان مولفه ديگر مورد توج��ه قرار داد و تصريح 
ك��رد: امنيت ب��ه چند دس��تگاه از جمل��ه وزارت 
اطالعات، سپاه پاس��داران، نيروي انتظامي، بسيج 
و قوه قضاييه مرتبط اس��ت كه هركدام وظيفه يي 
دارن��د و در اي��ن زمينه همفك��ري را مي طلبد لذا 

دادستان ها بايد جلسات مستمر داشته باشند. 
دادستان كل كش��ور افزود: امروز امنيت هدف 
دش��من و س��يبلي براي تيرهاي كشنده يي كه به 
طرف ما ش��ليك مي كنند، است و كامال مشخص 
اس��ت كه دش��من مس��ائل اعتق��ادي، فرهنگي، 

اقتصادي و اعتم��اد عمومي جامعه را هدف گرفته 
و متناس��ب ب��ا حمل��ه دش��من بايد خودم��ان را 
مجهز كنيم. وي اظهار كرد: دش��منان در مس��ائل 
اقتصادي، اعتقادي، فرهنگي، امنيتي و نظامي كار 
و هزينه مي كنند و بايد حساس��يت ويژه يي به اين 

موضوع داشت. 

 قاچاق كاال و ارز 
وي ادام��ه داد: برخورد با قاچ��اق كاال و ارز به 
دلي��ل قانون عمدتا به عهده قوه قضاييه نيس��ت و 
با سازمان تعزيرات است و رسيدگي به پرونده هاي 
قاچاق سازمان يافته و پرونده هايي كه در تعزيرات 
منته��ي به برائت مي ش��ود برعهده دس��تگاه قضا 
اس��ت و س��ازمان تعزيرات وظيفه دارد اين قبيل 
پرونده ها را به دادستان اعالم كند كه قبال اين كار 
ص��ورت نمي گرفت و با پيگيري هاي صورت گرفته 
در دو س��ال اخير اين اقدام ص��ورت مي گيرد؛ لذا 
دادستان ها در اين دو موضوع با جديت ورود كنند؛ 
چرا كه قاچاق ضربه هايي را به اشتغال و توليد وارد 

كرده است. 
دادس��تان كل كشور با طرح اين سوال كه مگر 
ام��كان دارد اين حجم عظيم از قاچاق و ارز بدون 
تباني از مبادي رس��مي وارد كشور شود از بررسي 

اين موضوع در دادستاني كل خبر داد. 
منتظري با اش��اره ب��ه مصيبت هايي كه قاچاق 
و ارز براي كش��ور و اقتصاد كشور ايجاد مي كند و 
ضرورت پيگيري دادس��تان ها نسبت به تباني هاي 
صورت گرفت��ه در اين زمينه گفت: بنده س��فري 
به بندر ش��هيد رجايي داش��تم و آنج��ا از نزديك 
در جريان مش��كالت قرار گرفت��م؛ از اين رو دكتر 
خش��نودي در معاونت اقتصادي دادس��تاني كل را 
مس��وول اين كار كرده و تاكيد كردم چون مساله 
قاچاق مهم اس��ت مس��تقيما ورود پي��دا نموده و 

مطالبه بررسي و پيگيري دارم. 
دادس��تان كل كش��ور در ادام��ه خط��اب ب��ه 
دادس��تان هاي سراسر كشور گفت: در هر حوزه يي 
ك��ه معاون��ت اقتصادي ب��راي پيگي��ري معضل و 
پرونده ه��اي مرتب��ط ب��ا قاچاق كاال و ارز داش��ت 
همكاري هاي الزم را داش��ته باشيد؛ چراكه امسال 
هم به لحاظ تاكيدات مقام معظم رهبري و هم به 
لحاظ مس��ائل اقتصادي بايد موضوع قاچاق كاال و 

ارز را جدي تر از گذشته پيگيري كنيم. 
منتظري با اش��اره به موضوع قاچاق خودرو در 

ح��وزه بندرعباس گفت: در رابطه ب��ا اين موضوع 
دادستاني بندرعباس ورود پيدا كرد و حتي برخي 
دس��تگاه هاي اجرايي ني��ز به اي��ن موضوع صحه 
گذاش��تند اما مش��اهده كرديم كه مسوول يكي از 
گمركات طي مصاحبه يي اعالم داش��ت كه مراحل 
قانون��ي ورود اين خودروها طي ش��ده اس��ت؛ در 
همين ارتباط بنده به رييس دادگستري كل استان 
هرمزگان اعالم كردم كه موضوع را بررس��ي كنيد 
كه مديركل گمرك با توجه به اسنادي كه موجود 
اس��ت و دال بر وق��وع تخلف دارد ب��ر چه مبنايي 

چنين صحبتي را مطرح كرده است. 
دادس��تان كل كش��ور در ادام��ه خط��اب ب��ه 
دادس��تان هاي كل كش��ور گفت: از حوزه هايي كه 
گرفت��ار معضل قاچاق كاال و ارز هس��تند مجدانه 
مي خواهي��م به اين مس��اله با جدي��ت بپردازند و 
بداني��د كه در اين رابطه ما هر نوع مس��اعدتي كه 
بخواهي��د از قاضي متخصص تا ارائ��ه آموزش در 

مركز، در اختيار شما مي گذاريم. 
منتظري توجه دادس��تان ها را به س��ه اقدام در 
حوزه مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز معطوف كرد و 
ادام��ه داد: از بع��د وظيفه نظارت ب��ر حقوق عامه 
به اي��ن موضوع ورود ك��رده، پرونده ه��اي قاچاق 
س��ازمان يافته را با جديت رسيدگي نموده و براي 
پرونده هايي كه در س��ازمان تعزيرات در مورد آنها 
برائت صادر مي شود وقت گذاشته و بررسي كنيد. 

 پيام رسان هاي داخلي ساماندهي شود
وي در ادامه با اش��اره به تالش دش��منان براي 
س��لب اعتماد مردم از نظام گفت: دشمنان تالش 
مي كنن��د كه توده م��ردم را به واس��طه اقداماتي 
در رس��انه هاي جديد نظير پيام رسان ها نسبت به 
نظام بي اعتماد كنند؛ مقام معظم رهبري پيرامون 
ض��رورت س��ازماندهي فض��اي مج��ازي تاكيدات 
فراواني دارند؛ ما ش��اهد هس��تيم كه دش��منان از 
طريق اين فضا دروغ و نيرنگ و مسائل ضداخالقي 

و مسائل ضدامنيتي را پيش مي برند. 
دادس��تان كل كش��ور با بيان اينك��ه از دولت 
مصران��ه مي خواهيم كه در اج��راي منويات مقام 
معظم رهبري نس��بت به س��اماندهي پيام رسان ها 
اهتمام داش��ته باش��ند، گفت: از يك س��و بايد به 
تقويت پيام رس��ان هاي داخلي پرداخت و از سويي 
ديگر باي��د به جامعه اين اطمينان داده ش��ود كه 
ب��ه هيچ وجه هيچ مقام و دس��تگاهي حق ورود به 

عرصه زندگي خصوصي اشخاص را ندارد. 
وي تصريح كرد: به عنوان دادس��تان كل و شما 
به عنوان دادستان هاي سراسر كشور اين اطمينان 
را به مردم بدهيد كه هم به لحاظ ش��رعي و هم به 
لحاظ قانوني و هم ب��ا توجه به فتواي مقام معظم 
رهب��ري به هيچ وج��ه ورود به زندگ��ي خصوصي 
اشخاص در شبكه هاي اجتماعي مجاز نيست و به 
مردم بگوييد كه چنين القائاتي از س��وي دشمنان 

براي سلب اعتماد مردم طرح مي گردد. 
منتظري گف��ت: مردم هرجا ديدن��د از طريق 
پيام رس��ان هاي داخلي ورودي به حريم خصوصي 
آنها صورت گرفته اس��ت س��ريعا مراجعه كنند تا 
ببيند كه قوه قضاييه در دفاع از حق آنها ورود پيدا 
مي كند و متخلفين و مجرمين را به اش��د مجازات 

مي رساند. 
منتظ��ري تاكيد كرد: به موجب حكم ش��رع و 
فتواي مقام معظم رهبري و آيين نامه ابالغ ش��ده 
س��رك كش��يدن به حريم خصوصي اش��خاص از 

طريق پيام رسان ها مجاز نيست. 
دادس��تان كل كش��ور در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
مش��اهده آثار نفوذ دش��من گفت: دش��من حتي 
در بي��ن حوزه هاي علميه هم ب��راي نفوذ تالش و 
برنام��ه دارد، بنده به اعتبار مس��ووليت در دادگاه 
ويژه مي بينم كه گزارش��ات غي��ر قابل ترديدي در 
اين رابطه ارائه مي شود؛ در شهر مقدس قم عده يي 
روحاني نما در قالب تش��كل هايي، تشكيل جلسه 
مي دهند و موضوع جلسه اين آقايان اين است كه 
چگون��ه موضوع واليت فقيه را از قانون اساس��ي و 

نظام حذف كنيم. 
وي تصريح كرد: دشمن س��تون خيمه انقالب 
يعني ولي فقيه را هدف گرفته اس��ت و نهادهايي 
نظير قوه قضاييه و سپاه و نيروي انتظامي را كه در 
راستاي اهداف و سياست هاي تعيين شده رهبري 
حركت مي كنند، هدف گرفته اس��ت و تالش دارد 
اي��ن اركان را ب��ه انحاي مختلف با دروغ س��ازي و 

صحنه سازي مورد هجمه قرار دهد. 
منتظ��ري با اش��اره به موض��وع مواجهه مامور 
ني��روي انتظامي با يك زن بدحجاب در پاركي در 
تهران گفت: قرائن نشان مي دهد كه اين برخوردي 
كه به واس��طه اين ماجرا با نيروي انتظامي صورت 
گرفت، برنامه ريزي ش��ده بود و اين موضوع از نوع 

فيلمبرداري اين ماجرا مشخص بود. 
دادستان كل كشور ادامه داد: البته ممكن است 

در نح��وه تذك��ر دادن مامور ني��روي انتظامي نيز 
اش��تباه و تخلفي صورت گرفته باشد كه ما از اين 
موضوع دفاع نمي كنيم اما مش��اهده كرديد در اين 
ماجرا عده يي با هدف تخريب نيروي انتظامي وارد 
شدند و فيلم گرفته شده از ماجرا را با چه سرعتي 
در پيام رس��ان ها نشر دادند و حتي برخي از آقايان 
و خانم هاي نماينده و برخي جريانات سياس��ي در 
نش��ريات در قب��ال اين مس��اله موضع گيري هايي 

كردند. 
وي بيان داشت: اگر يك مامور نيروي انتظامي 
برخالف مق��ررات برخوردي را ص��ورت داده بايد 
به س��ازمان قضايي نيروهاي مس��لح مراجعه كرد 
تا موضوع رس��يدگي ش��ود اما اينكه بدون بررسي 
موضوع عده يي در مجلس و روزنامه ها س��ر و صدا 

كنند قابل قبول نيست. 
منتظري در ادامه با انتقاد از افرادي كه در قبال 
اين حركات فريادش��ان به آسمان بلند مي شود اما 
در قبال توهين يك فرد نانجيب به ساحت مقدس 
امام رضا)ع( س��كوت مي كنند، گفت: آيا شما يك 
س��رمقاله در روزنامه هاي آنها ديده ايد كه اين فرد 
توهين كننده به س��احت مقدس ام��ام رضا )ع( را 

محكوم كرده باشند؟
دادس��تان كل كشور ادامه داد: در اين موضوع، 
ف��رد اهانت كنن��ده به مح��ض اينكه متوجه ش��د 
دستگاه قضايي پيگير موضوع است به قصد فرار به 
فرودگاه امام مراجعه كرد كه خوش��بختانه توسط 

دادستاني تهران در همانجا دستگير شد. 
وي اف��زود: من به دادس��تان ته��ران گفتم كه 
اين جريان را فقط در اختيار دادس��راي فرهنگ و 
رس��انه نگ��ذارد و آن را از بعد امنيتي هم پيگيري 
كند؛ چطور مي ش��ود فردي با آن سابقه اينچنين 
به حريم حضرت علي ابن موسي الرضا)ع( كه ولي 
نعمت ما هس��ت جسارت كند و بعد هم قصد فرار 
به خارج از كش��ور را داشته باشد، بايد پشت پرده 

اين ماجرا را ديد. 
منتظ��ري اظه��ار ك��رد: متاس��فانه عده يي در 
داخل كش��ور به دنبال اين هستند كه از نهادهايي 
همچون قوه قضاييه، س��پاه و نيروي انتظامي يك 
نقط��ه ضع��ف بگيرن��د و آن را به ه��ر طريقي كه 
مي توانند و با قدرت رس��انه يي ك��ه دارند بزرگ و 

برجسته كنند. 
دادستان كل كشور افزود: آيا مي شود در مملكت 
امام زمان)عج( و در كش��ور ام��ام رضا )ع( يك فرد 
نانجيب آن حرف هاي نامربوط و زش��ت را به حريم 

واليت بزند و كسي كار به كارش نداشته باشد. 
دادس��تان كل كش��ور در ارتب��اط ب��ا مس��ائل 
دادس��راها ادام��ه داد: روس��اي كل دادگس��تري 

امكانات الزم را در اختيار دادستان ها قرار دهند. 
وي نظارت مس��تمر بر دادس��راها و ضابطين را 
م��ورد تاكيد قرار داد و گف��ت: ضابطين به موجب 
قان��ون زماني مي توانند ورود به تحقيقات كنند كه 
آم��وزش ديده باش��ند و كارت ضابطيت براي آنها 
صادر ش��ده باشد كه از س��ال گذشته اين موضوع 

در حال انجام است. 
منتظري با تاكيد بر اهتمام ويژه به موضوع امر 
به معروف و توجه ويژه به دستورالعمل هاي ابالغي 
بر ضرورت تعيين شعبي براي مسائل امنيتي اشاره 
كرد و افزود: اگر نياز به آموزش اس��ت دادس��تاني 

كل كشور اين امكان را فراهم مي كند. 
وي خطاب به دادستان ها تصريح كرد: پرونده ها 
بدون اس��تثنا به محض ورود ثبت ش��ده و بعد از 
آن ب��ه ضابطي��ن ارجاع داده ش��ود. برخورد قاطع 
وجدي ب��ا جرايم مش��هود، تكريم ارب��اب رجوع، 
نظارت مس��تمر بر زندان ها و زندانيان، استفاده از 
ظرفيت هاي تخصصي دادستان كل در موضوعات 
مختلف، حماي��ت از توليدكنندگان و رعايت نظم 
نيز موضوعات ديگري كه دادس��تان كل كشور به 

آن اشاره كرد.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات:

نفوذ سيگنال مرزي را تا ۲ كيلومتر كنترل مي كنيم
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: براي 
جلوگيري از نفوذ سيگنال كشورهاي خارجي اعم 
از راديويي، تلويزيوني و تلفن همراه ما در مناطق 
م��رزي تا دو كيلومتر موظ��ف به كنترل و تقويت 

سيگنال هاي خودمان هستيم. 
به گ��زارش ايس��نا، آذري جهرمي در جلس��ه 
ش��وراي اداري اس��تان اردبيل با انتقاد ش��ديد از 
برخي الق��اب و عناويني كه به مس��ووالن و وزرا 
مي دهند، اظهار كرد: م��ردم نبايد اجازه دهند تا 
روحيه اشرافي گري در مسووالن و مقامات كشور 
رش��د و نمو يابد بلكه بايد به ياد داشته باشيم كه 
مس��ووالن با مردم هيچ تفاوتي ندارند و شايسته 
نيس��ت امثال بنده را ب��ا برخي القاب و عناوين از 

مسير خدمت رساني به مردم اغوا كنيد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: در يك س��ال اخير در 
دولت دوازدهم كارهاي خوبي در حوزه زيرساخت 
ارتباط��ات انجام ش��ده ول��ي همچن��ان بايد اين 

فعاليت ها تقويت شود. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: در 
اين مدت تمام شهرهاي استان اردبيل به سيستم 
نس��ل سوم و چهارم تلفن همراه متصل شده و در 
1۷۶ روس��تا نيز در ۶ ماه اخير مش��كل پوش��ش 

تلفن همراه برطرف شده است. 
آذري جهرمي با يادآوري اينكه در سال جاري 
نيز تصميم گرفيتم تا در ۴۰۰ روس��تا مش��كالت 
ارتباطي را در اين استان برطرف كنيم، بيان كرد: 
35 سايت شهري براي ارتقاي نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه نصب خواهد ش��د و قرار اس��ت مركز 
داده نيز در اس��تان اردبي��ل با كمك اپراتور تلفن 

همراه اول راه اندازي شود. 

 وي در ادامه از اجراي 12۰ سايت تلفن همراه و 
ارتقاي خدمات دهي آنها به همراه نصب سايت هاي 
جديد در مناطق مرزي خبر داد و افزود: در مناطق 
مرزي براي جلوگيري از نفوذ س��يگنال كشورهاي 
همسايه در حوزه صدا و سيما و تلفن همراه سعي 
كرديم تا در كنار تقويت تجهيزات سيگنال رساني 
داخلي و سرويس هاي دهي مناسب در اين مناطق 
ب��راي جلوگيري از انتش��ار اين س��يگنال ها تا دو 
كيلومت��ر در مناطق مرزي برنامه ه��اي كنترلي و 

پوشش كامل را انجام دهيم. 
 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تصريح كرد: 
م��ا اين اقدام را در قالب يك پروژه ويژه با نظارت 
اپراتورها و مرك��ز راديويي خود انجام مي دهيم و 
اميدواريم در اس��تان اردبيل نيز تا ش��هريورماه با 
پش��تيباني اس��تاندار اردبي��ل در مناطق مرزي و 

كوهستاني اين مشكالت را هموار كنيم. 
 آذري جهرمي به نصب و راه اندازي 9 س��ايت 
در مناط��ق نمون��ه گردش��گري اس��تان اردبيل 
اش��اره و بيان كرد: ما در كمك به صدا و س��يما 
در ح��وزه سيگنال رس��اني به عنوان ي��ك پروژه 
پدافند غيرعام��ل و مصون س��ازي در اين زمينه 
3۰۰ ميلي��ارد توم��ان س��رمايه گذاري كرديم و 
تالش مان بر اين اس��ت تا با كمك صدا و سيما با 
اين سيگنال رساني بتوانيم از اختالالت سيگنالي 
و ماهواره يي كشورهاي ديگر ممانعت كنيم.  وي 
گفت: در اين زمينه ما منتظر اعالم همكاري صدا 
و س��يما در تامي��ن هزينه هاي نگه��داري و عقد 
ق��رارداد براي واگذاري اين س��ايت ها هس��تيم تا 
هيچ مش��كلي در بهره ب��رداري و نگهداري آنها به 

وجود نيايد. 

 عض��و كابينه دولت دوازده��م اضافه كرد: در 
دنيا براس��اس سه ش��اخص وضعيت ICT را در 
كش��ورهاي مختلف مورد ارزياب��ي قرار مي دهند 
كه نخستين ش��اخص نحوه دسترسي به امكانات 
ICT است كه ما در حال حاضر در اين حوزه در 

دنيا در جايگاه ۶۷ قرار داريم. 
 آذري جهرمي در ادامه به دومين شاخص در 
استفاده از ICT اشاره كرد و بيان داشت: در اين 

شاخص رتبه ما 1۰۴ دنياست. 
 وي ض��رورت اس��تفاده از اين فن��اوري را در 
بخش هاي كش��اورزي، صنعت، روس��تاها و نظام 
يكپارچ��ه تبليغ��ات و ح��وزه فرهن��گ، مديريت 
ش��هري و سالمت يادآور ش��د و خاطرنشان كرد: 
شاخص ديگر مهارت افزايي در اين حوزه است كه 

در اين شاخص نيز رتبه 58 جهان را داريم. 
 وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات با بيان 
اينكه در مجموع ش��اخص ها جايگاه ما از هشتاد 
و پنجم در ۶ ماه اخير به هش��تاد و يكم رس��يده 
اس��ت، گفت: جمهوري اس��المي ايران در زمينه 
نرخ رش��د در اين حوزه در دنيا دوم و در منطقه 

اول است. 
 

  افزايش پوشش سامانه نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه

آذري جهرمي بيان كرد: تا ش��هريور ماه س��ال 
گذشته وضعيت ما در فراگيري نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه و اينترنت 5۰ درصد بوده كه هم اكنون 
اين شاخص به 1۰۰ درصد رسيده است كه ارتقاي 
اين شاخص مي تواند رتبه ما را در دنيا افزايش دهد. 
 وي در ادامه به تدوين شبكه ملي اطالعات در 

كش��ور اشاره كرد و افزود: اين ش��بكه در سه اليه 
محتوا، خدمات و زيرساخت ها تهيه مي شود كه ما 
در اليه خدمات هيچ مسووليتي طبق قانون نداريم 
اما در اليه محتوا و تامين زيرس��اخت با تمام توان 

پيگيري ها و تالش ها را انجام مي دهيم. 
 وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات با بيان 
اينك��ه در اليه خدم��ات و زيرس��اخت تلفن ثابت 
وضعيت مناسبي در كشور نداريم، افزود: در برخي 
بخش هاي نظير تلفن همراه سرمايه گذاري و رشد 
قابل توجهي را ش��اهد هستيم كه متاسفانه كاربرد 
فضاي مجازي در كشورمان به شبكه هاي اجتماعي 
و توليد خبر محدود شده در حالي كه ما به راحتي  
مي تواني��م از ظرفيت ه��اي ح��وزه ICT در تمام 
ش��ؤونات زندگي مردم اعم از حوزه س��المت، شهر 

هوشمند و ارتقاي كيفيت زندگي استفاده كنيم. 
 آذري جهرم��ي ادام��ه داد: در دش��ت مغان با 
اس��تفاده از ICT پروژه يي به ص��ورت پايلوت در 

حال اجراست كه در 2 هزار هكتار اراضي پردازش 
دقيق��ي از رنگدانه ه��ا وآثار اس��تفاده از س��موم و 
كودهاي ش��يميايي انجام مي ش��ود كه قطعا نتايج 
آن مي تواند با بهره گيري از سيستم ICT در ساير 

بخش ها فراگير شود. 
 وي با انتقاد از كساني كه استفاده از زيرساخت 
ICT را تنها محدود به بخش سرگرمي و تفريحات 
كرده ان��د، گفت: م��ا به راحت��ي مي توانيم در همه 
حوزه ها از زيرس��اخت ICT ب��راي بهبود و ارتقاي 
كيفي��ت اس��تفاده كنيم كه با هم��كاري مجلس و 
دولت بسترهاي اين امر با هدف افزايش بهره وري و 

ثروت ملي فراهم آمده است. 
 وزي��ر دولت دوازدهم افزود: در مس��ير احداث 
راه آهن ميانه – اردبيل نيز ما مش��كلي در پوشش 
تلفن همراه نخواهيم داش��ت و از هم اكنون در اين 
حوزه برنامه ريزي ها انجام ش��ده و ب��ه تعهداتمان 

عمل خواهيم كرد. 
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چهره هاي استاني

 آب 43 روس�تاي شهرستان شوش خوزستان 
قطع شد

اهواز| رييس اداره آب و فاضالب روس��تايي ش��وش 
گف��ت: كاهش دب��ي رودخان��ه كرخ��ه موجب قطع 
شبكه آب آش��اميدني 43 روستاي بخش شاوور اين 
شهرس��تان ش��ده اس��ت. محمد رازقي ديروز با بيان 
اينك��ه آب مورد نياز اين روس��تاها از رودخانه كرخه 
برداشت مي شود، افزود: دبي رودخانه كرخه در 2 روز 
گذش��ته به حدي پايين آم��ده كه حتي با جابه جايي 
پمپ هاي اسكله تاسيسات آبرساني نيز نمي توان آب 
رودخانه را به مجتمع آبرساني منتقل كرد. او با اشاره 
به خاموش ش��دن پمپ هاي انتق��ال آب از رودخانه 
كرخ��ه به دليل پايين آمدن دب��ي رودخانه بيان كرد: 
ب��راي افزايش دبي رودخانه كرخه و امكان برداش��ت 
آب، بايد هر چه س��ريع تر مقدار آب بيش��تري از سد 
كرخه رهاس��ازي ش��ود. رازقي افزود: ب��ا وجود اعالم 
رهاس��ازي آب از سد كرخه از ساعت 9 روز پنج شنبه 
از س��وي س��ازمان آب و برق خوزستان، اما همچنان 
دبي اي��ن رودخان��ه در محدوده ايس��تگاه پمپاژ آب 
تاسيسات آبرس��اني اين روستاها پايين بوده و امكان 
برداش��ت آب نيس��ت. وي با تاييد اينكه آب رودخانه 
كرخه مش��كلي از نظ��ر ميزان EC )ش��وري( ندارد، 
گفت: بي آبي و تامين نش��دن آب مورد نياز اهالي اين 
روستاها با بيش از 18هزار نفر جمعيت شامل 3 هزار 
و 660 مش��ترك مشكالت بس��ياري را موجب شده 
است. رازقي اظهار كرد: با وجود پيگيري فراوان و قول 
مساعد س��ازمان آب و برق خوزستان، مشكل تامين 
آب اين روستاها تاكنون حل نشده ضمن اينكه تعداد 
ديگري از روستاهاي اين شهرستان نيز با مشكل افت 

فشار آب روبه رو هستند. 
 سفير برزيل در آبادان

آبادان| س��فير اي��ران در برزيل گفت: آنچ��ه از بدو 
ورود تاكن��ون ديدم اين بود ك��ه امنيت به  تمام  معنا 
در آب��ادان وجود دارد و خوش��حالم كه در اين ش��هر 
حضور دارم. »رودريگو دي آزردوسانتوس« ديروز در 
گشت دريايي اروند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مي ت��وان از امنيت موجود كه بر رودخانه اروند حاكم 
اس��ت به عنوان ظرفيت مثبت براي برقراري ارتباط با 
ساير كش��ورها بهره برد و به طور حتم كشورها از اين 
ظرفيت اس��تقبال و اس��تفاده مي كنند. رودريگو دي 
آزردوس��انتوس بيان كرد: كشور برزيل و ايران رابطه 
دوجانبه بسيار خوبي دارند و شهر آبادان شهري است 
كه از نظر اس��تراتژيك اين موقعيت را دارد تا بتوانيم 
رابطه خوبي با اين ش��هر داشته باشيم و آن را توسعه 
دهيم. س��فير برزيل در ايران گف��ت: دومين ويژگي 
برجسته آبادان اين اس��ت كه به عراق خيلي نزديك 
اس��ت بنابراي��ن كش��تي هايي كه به اينج��ا مي آيند، 
مي توانند از طريق آبادان با عراق هم ارتباط داش��ته 

و مبادالت صادراتي نيز داشته باشند. 
 ت�اش براي تحقق 20 هزار ش�غل در اس�تان 

اردبيل
 اردبي�ل| اس��تاندار اردبي��ل از تالش ب��راي تحقق

20 هزار ش��غل در سال جاري در استان اردبيل خبر 
داد. اكبر بهنام جو در مراس��م جشن جوان در اردبيل 
با بيان اينكه جوانان در توس��عه اس��تان نقش بسيار 
زيادي دارند، از تالش براي تحقق 20 هزار ش��غل در 
سال جاري در استان اردبيل خبر داد. او با بيان اينكه 
امسال ميزبان رييس جمهور در استان اردبيل خواهيم 
بود، افزود: در همين راس��تا تمام دستگاه هاي اجرايي 
اس��تان بسيج ش��ده اند تا امر تحقق 20هزار شغل در 
اس��تان عملياتي ش��ود. بهنام جو گف��ت: درخصوص 
فعاليت هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، رتبه استان 
اردبيل س��ال گذشته نسبت به سال هاي قبل 5 رتبه 

ترقي يافته است. 
 خس�ارت 2 ميلياردي س�رمازدگي ب�ه باغات 

گوجه سبز يزد
يزد| مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان 
يزد با اش��اره به برداش��ت 2 هزار و 638 تن محصول 
گوجه س��بز )آلوچ��ه( از باغات اس��تان، از خس��ارت 
2ميليارد توماني س��رمازدگي و ب��ارش تگرگ به اين 
محصول در س��ال ج��اري خبر داد. ي��د اهلل جوادپور، 
گوجه س��بز را يكي از نوبرانه هاي فص��ل بهار خواند و 
اظهار كرد: در اس��تان يزد 381 هكتار از باغات استان 
زير كش��ت اين محصول اس��ت ولي غالبا كش��اورزان 
ي��زدي از آن به عن��وان درختان تكميل��ي باغات خود 
بهره گرفته  ان��د. او با بيان اينكه اين محصول زودتر از 
ديگر محصوالت برداش��ت و به بازار عرضه مي شود، از 
اين محصول به عنوان يكي از محصوالت نوبرانه كه در 
اوايل س��ال مي  تواند درآمد خوبي را نصيب كشاورزان 
كند، ياد كرد. اين مس��وول ميزان برداشت گوجه سبز 
از باغات استان را در سال جاري حدود 2 هزار و 638 
تن عنوان كرد و گفت: اين محصوالت عمدتا در ارقام 
برفان كرج، شيرازي و گوجه سبز محلي مهريز هستند. 
 ورود كاروان س�فيران تبري�ز 20۱۸ ب�ه نصف 

جهان
اصفه�ان| كاروان س��فيران پايتخ��ت گردش��گري 
كشور هاي اسالمي به اصفهان آمدند. معاون گردشگري 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان گفت: اين كاروان 90 نفره در قالب 11 اتوبوس 
وارد نصف جهان ش��دند. محسن يارمحمديان افزود: 
كيف و كفش، صنايع دستي، انواع غذاها و شيريني و 
لباس هاي محلي از جمله محصوالتي است كه در اين 
اتوبوس ه��ا واقع در ميدان اصفهان به صورت غرفه يي 
در معرض دي��د عالقه مندان قرار گرفته اس��ت. او با 
بيان اينكه اين كاروان با هدف معرفي فرهنگ و هنر 
تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اسالمي 
س��فر خود را آغاز كرده، گفت: اين سفيران با گذر از 
ش��هر هاي اروميه و زنجان به اصفهان رسيده اند و بعد 
از يك روز توقف در اين ش��هر فردا به مقصد ش��يراز 

حركت مي كنند. 
 2 صياد دي�ري گرفتار ش�ده در تندباد نجات 

يافتند
بوشهر| سخنگوي شوراي شهر دير گفت: يك شناور 
ناجي به همراه 2 صياد نجات يافته به ساحل برگشته 
اس��ت. مهران پوس��ه افزود: اين 2 صياد شب گذشته 
در تندب��اد خليج فارس گرفتار و ناپديد ش��ده بودند 
كه امروز به وس��يله ش��ناور ناجي 8 نجات يافته و به 
ساحل برگش��تند. فرماندار دير گفت: 2 شناور ناجي 
براي يافتن صيادان ناپديد شده در خليج فارس اعزام 
شده اند. حمزه اعتماد افزود: بر اثر تندباد شب گذشته 
چند قايق صيادي كه تعدادش��ان مشخص نيست در 
دريا گرفتار توفان و ناپديد ش��ده اند. او گفت: ش��ناور 
ناج��ي 8 از دير و يك ش��ناور از بن��در عامري بخش 
دلوار براي جست وجوي صيادان اعزام شده اند. اعتماد 
اف��زود: اين صيادان بدون مجوز و بدون جدي گرفتن 

هشدارهاي هواشناسي راهي دريا شده اند. 

اخبارشهرستانها

عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي:

تزريق نقدينگي به تنهايي كافي نيست
نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت: دانشگاه هاي اقتصادمحور، مشكل اشتغال را حل مي كنند

تقلب در عرضه پوشاك فروشگاه هاي به ظاهر برند

گروه بنگاه ها   
اقتصاد ايران از چه طريقي مي تواند ارتباط معقولي 
ميانه صنعت و دانشگاه ايجاد كند؟ اين پرسشي است 
كه طي دهه هاي گذشته همواره در اتمسفر اقتصادي 
و رس��انه يي كشور تكرار شده و درباره آن ديدگاه هاي 
مختلفي مط��رح ش��ده؛ برنامه هاي مدون��ي تدارك 
ديده ش��ده؛ كارگروه ها و همايش هاي متعددي براي 
آن برگ��زار ش��ده اما هنوز كه هنوز اس��ت در صحنه 
 عمل پاس��خ منطقي براي آن پيدا نش��ده اس��ت تا با
به كار گيري آن فاصله بعيد ميان ايده تا عمل در اقتصاد 
ايران و در اتمسفر كسب و كار كشورمان طي شود. در 
هر دوره دولت هاي مختلف با گفتمان هاي متفاوت هر 
بار تالش كرده اند تا به خيال خودش��ان اين فاصله را 
پر كنند اما واقعيات اقتصادي كشورمان نشان مي دهد 
كه هنوز هم ارتباط معقولي ميان صنعت و دانشگاه در 

كشورمان وجود ندارد. 
نشست تخصصي فعاالن اقتصادي و دانشگاهي با 
رييس مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام با موضوع »تاثي��ر چالش هاي فضاي 
كسب و كار در حوزه صنعت و دانشگاه« فرصتي شد 
تا از يك طرف فعاالن اقتصادي و صاحبان كس��ب و 
كار درب��اره مطالب��ات خود از س��اختار تصميم س��از 
كش��ور صحبت كنند و از س��وي ديگر هم چهره هاي 
دانش��گاهي درب��اره پيش نيازهاي توس��عه پايدار به 
اظهارنظر بپردازند. نشس��تي ك��ه در جريان آن اعالم 
شد كه حمايت هاي دولتي چنانچه با پيش زمينه هاي 
آكادميك و برنامه ريزي ش��ده همراه نش��وند به جاي 
اينكه عاملي براي پيش��رفت بنگاه ها باش��ند؛ خود به 
عاملي در راس��تاي ركود و از كارافتادگي بنگاه ها بدل 
مي ش��ود. علي اكبر واليتي عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگ��ي در جريان صحبت در اين نشس��ت به اين 
نكته اشاره كرد كه »حمايت بي رويه از صنايع دولتي 
و نيمه دولتي مغاير با رقابتي ش��دن در حوزه كيفيت 
كاالست.« اظهاراتي كه نشان مي دهد بر خالف تصور 
عمومي تزريق نقدينگي به  تنهايي قادر نيس��ت باري 
از دوش مشكالت توليد در كشورمان بردارد. در كنار 
صحبت هاي واليتي، حسيني نايب رييس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران نيز از منظر ديگري به اين بحث 
ورود مي كند و يكي از نيازهاي اساس��ي اقتصاد ايران 
را تربيت دانش��جو بر اس��اس نيازهاي بازار كس��ب و 
كار مي دان��د تا از اين طريق به مطالبات واقعي بخش 

صنعت پاسخ داده شود. 

 چالش كسب و كار و دانشگاه
واليتي در نشست با فعاالن اقتصادي خراسان رضوي 

در نشس��ت تخصصي فعاالن اقتصادي و دانشگاهي با 
موضوع »تاثير چالش هاي فضاي كسب و كار در حوزه 
صنعت و دانشگاه« در محل دانشگاه بينالود با تاكيد بر 
اينكه يكي از سياس��ت ها بايد اين باشد كه دانشگاه ها 
به سمت تقاضامحوري حركت كرده و از عرضه محوري 
اجتناب كنند، افزود: بايد براي تحقق اين مهم تالش 
كرد تا پيوند ميان دانشگاه و تكنولوژي و صنعت براي 

تحقق اين هدف حركت صورت بگيرد. 
واليتي گفت: بر اس��اس همي��ن رويكرد معاونت 
پژوهشي در دانشگاه آزاد با هدف جذب نخبگان نظام 
دانش��گاهي فعاليت خود را آغاز كرده است و نخبگان 
دانشگاه آزاد و ساير دانش��گاه ها را شناسايي و جذب 

كرده است. 
او اف��زود: ع��الوه بر اي��ن در ح��وزه همكاري هاي 
برون سازماني نيز تالش شده تا تفاهمنامه هايي منعقد 
ش��ود و از ظرفيت نخبگان در اين حوزه نيز استفاده 
ش��ود براي مثال مي توان به تفاهم با استاندارد اشاره 
كرد كه مي ت��وان از ظرفيت دانش��جويان و نخبگان 
در حوزه استانداردس��ازي صادرات و واردات از طريق 

فعاليت در 300 آزمايشگاه مرزي استفاده كرد. 
واليتي ادامه داد: همچنين بخش��ي از بودجه كه 
از محل ش��هريه ها تامين مي ش��ود در حوزه توليد و 

تكنولوژي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
او با اشاره به تفاهمنامه با گمرگ در حوزه نظارت 
الكترونيكي افزود: بر اين اساس انتظار داريم، اجناس 
باكيفيت نقش و جايگاه بيش��تري در صادرات داشته 
باشند. البته در اين حوزه خود اصناف نيز نقش دارند 
و بايد در زمينه حمايت از برند و كاالي ايراني سهيم 
باش��ند و خود در زمينه حمايت از كيفيت و سالمت 

كاالي خود پيشگام باشند. 
واليتي با اشاره به اينكه حمايت از توليد داخلي با 
مشاركت مردم و اصناف محقق مي شود، ادامه داد: در 
اين حوزه اصناف بايد نظارت جدي بر واحدهاي فعال 
زيرمجموعه خود داشته باشند و واحدي را كه كيفيت 

را رعايت نمي كند، مشخص كنند. 
رييس هيات امناي دانشگاه آزاد تصريح كرد: امروز 
حدود 40درص��د از آموزش عالي ما مربوط به بخش 
خصوصي و دانشگاه آزاد است، زيرا دانشگاه هاي دولتي 
داراي تنگناي بودجه هستند و نمي توانند براي هميشه 

هزينه هاي مربوط به آموزش ها را متقبل شوند. 

 ضرورت اجراي قانون كسب و كار
واليت��ي با تاكيد بر ضرورت اجرايي ش��دن قانون 
كس��ب و كار گف��ت: در حوزه هاي ماليات��ي و تامين 

اجتماعي نيز بايد براي توليدكننده تسهيالتي وجود 
داشته باش��د تا توليدكننده با خيالي آسوده تر توليد 
كند و در حوزه صادرات نيز البته بايد اين تس��هيالت 

را قائل باشيم. 
وي ب��ا تاكي��د بر رقابتي ش��دن در ح��وزه توليد 
خاطرنشان كرد: حمايت از صنايع دولتي و نيمه دولتي 
مغاير با اين مس��اله است و كيفيت را كاهش مي دهد 
اگر هدف توليد صرفا اين باش��د كه محصول نهايي با 
قيمت كمتري به فروش برسد در نهايت سبب مي شود 

كه كيفيت كاال به همان ميزان كاهش پيدا كند. 
واليتي با اش��اره به اينكه تغييري اس��تراتژيك در 
رويكردهاي اقتصادي در آينده به س��مت ش��رق رخ 
خواه��د داد، عن��وان كرد: بر اين اس��اس بايد چين و 
روس��يه را در اقتصاد و صنع��ت جايگزين غرب كرد 
البته تجار و س��فراي ما در اين زمين��ه نقش دارند و 
بايد كمك كنند تا اين حركت اقتصاد به سمت شرق 

صورت بگيرد. 

 تربيت دانشجو بر اساس نياز اقتصادي
نايب ريي��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران 
گفت: دانش��گاه هاي كش��ور بايد اقتصادمحور شده و 
دانشجو را بر اساس نياز اقتصادي جامعه تربيت كنند 

تا مش��كل اشتغال كشور رفع و اش��تغال زايي توسط 
بخش صنعت انجام شود. 

به گزارش ايرنا، حس��ن حس��يني پنج شنبه شب 
در نشس��ت تخصصي فعاالن اقتصادي و دانش��گاهي 
با رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام با موضوع »تاثي��ر چالش هاي فضاي 
كس��ب و كار در حوزه صنعت و دانشگاه« اظهار كرد: 
با توجه به مشكالتي كه طي چند سال اخير در حوزه 
اقتصادي كش��ور به وجود آمده، همه انتظار دارند كه 
بخش صنعت مشكل اش��تغال كشور را حل كند كه 
با توجه به مش��كالت پيش روي صنعت، اشتغال زايي 

كار دشواري است. 
حس��يني اظهار ك��رد: دول��ت بزرگ ترين بدهكار 
بخش خصوصي و نظام بانكي اس��ت، زيرا 80 درصد 
از بودجه دولت جاري اس��ت، از س��وي ديگر دولت ها 
مشكالت زيادي را براي بخش صنعت به وجود آوردند 
اما حاضر نيستند مسووليت اين مشكالت را بپذيرند. 

او بيان كرد: نظام بانكي، نظام امور مالياتي و نظام 
بيم��ه تامين اجتماعي از يك س��و، نرخ باالي س��ود 
تس��هيالت و مالي��ات بر ارزش افزوده از س��وي ديگر 
قيمت تمام شده توليد را افزايش داده و كاالي توليد 
داخل قادر به رقابت با كاالهاي مشابه خارجي در بازار 

نيست. 
او اف��زود: هيچ گاه بين صنعت و دانش��گاه ارتباط 
مطلوبي ب��ه وجود نيامده اس��ت، ن��ه بخش صنعت 
دانش��گاه را ش��ناخته و نه دانش��گاه بخش صنعت را 
شناخته اس��ت، در حالي كه كلينيك درماني بخش 

صنعت هنگام بروز مشكل، دانشگاه ها هستند. 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
اظهار كرد: نزديك به 6 هزار واحد صنعتي با ميانگين 
 اشتغال 32 نفر در خراس��ان رضوي با سرمايه گذاري

95 درصدي بخش خصوصي و 5درصدي بخش دولت 
فعالي��ت دارند، همچنين 550مع��دن و 55 محدوده 
معدني در اس��تان وج��ود دارد كه ج��زو مزيت هاي 

اقتصادي اين منطقه به شمار مي رود. 
در  كاال  ص��ادرات  پارس��ال  اف��زود:  حس��يني 
خراس��ان رضوي بدون احتساب صادرات خدمات فني 
و مهندسي به مرز 2 ميليارد دالر رسيد كه نسبت به 
سال 95 حدود 15درصد افزايش داشت و با توجه به 
ظرفيت هاي صنعتي و معدني اين اس��تان، اين ميزان 

صادرات كاال بسيار ناچيز است. 
او ديوان ساالري و بروكراسي اداري را از چالش هاي 
عمده بخش صادرات كاال در كش��ور برشمرد و گفت: 
براي رونق ص��ادرات و حماي��ت از كاالي ايراني بايد 
مقررات زدايي شده و چالش هاي اين بخش رفع شود. 

دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
تهران با اشاره به تقلب در عرضه پوشاك داخلي گفت: 
برخي توليد كنندگان و فروش��ندگان براي جلب نظر 
مشتري پوشاك توليد داخلي را با برند خارجي عرضه 
مي كنن��د. پوراحمد ن��ژاد بيان كرد: در حوزه ش��مال 
تهران از فروش��گاه ها و پاس��اژهايي به ظاهر برند كه 
پوشاك با برند مشهود يا خاص را با قيمت هاي بسيار 
باال مي فروش��ند، بيشترين عدد تخلف را در خصوص 
فروش پوش��اك ايراني با برند خارجي احصا و گزارش 

كرده ايم. 
علي اكبر پوراحمد ن��ژاد در خصوص اقدامات انجام 
ش��ده براي مبارزه با واردات پوشاك قاچاق گفت: در 
حوزه مبارزه با واردات پوشاك قاچاق در استان تهران 
طرح بزرگي سال گذش��ته با كمك اتحاديه پوشاك، 
توليد كنندگان و اصناف آغاز شد، به طوري كه نزديك 
به 4هزار و 137واحد صنفي و توليدي مورد بازرس��ي 
ق��رار گرفت. او ب��ا بيان اينكه قاچاق پوش��اك عمدتا 
تعريف ش��ده، بيان كرد: در بخش پوشاك بيشترين 
قاچاق مربوط به لباس هاي كودكان و لباس هاي زنانه 
است، زيرا اين اقالم بيش��ترين ظريف كاري را دارند، 
توليد آنها در كشور مقرون به  صرفه نيست و معموال از 

طريق واردات تامين مي شوند. 
پوراحمد نژاد گفت: اما در س��اير بخش هاي توليد 

پوش��اك، بهترين توليد، كيفي��ت و بهترين مد براي 
تامي��ن در داخ��ل كش��ور وج��ود دارد و نمونه هاي 
متع��ددي وج��ود دارد كه بخش��ي از توليد برندهاي 
معروف خارج��ي و اروپايي از قبيل برش و دوخت به 
علت هزينه هاي پايين تري در كشورمان انجام مي شود 
و اين كاالها براي تكميل كاري به كش��ور مبدا ارسال 

مي شود. 
او اف��زود: يكي از علل تخلف در حوزه پوش��اك و 
برخي اقالم ديگر اين اس��ت كه در اظهارات گمركي 
اين اقالم به صورت كيلويي اظهار مي شوند، در حالي 
كه اظهار اين كاالها بر اس��اس كيلو در گمرك در امر 
مبارزه ب��ا قاچاق كاال چندان بازدارنده نيس��ت. دبير 
كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه در 
سال 96 طرح هاي عملياتي بسيار گسترده براي مبارزه 
با قاچاق و از جمله قاچاق پوش��اك انجام شد، گفت: 
با توجه به گس��تردگي اين طرح ها كشفيات در حوزه 

پوشاك طي اين سال 32درصد افزايش يافت. 
او اف��زود: اما تقريب��ا در 80درصد اقالمي كه اصل 
قاچ��اق به آنه��ا اعمال مي ش��د، با وجود گس��ترش 
كنترل ها و مراقبت هاي شديدتر، آمار كشفيات منفي 

است و اين نشان مي دهد روند مبارزه اثرگذار است. 
پوراحمد نژاد در مورد شناس��ه دار كردن البسه نيز 
گفت: براي اجراي موضوع كدينگ روي البس��ه بايد 

يك تغيير مهم در مبادي گمركي رخ دهد. 
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
تهران همچنين درباره ميزان واردات پوشاك قاچاق به 
كشور گفت: در سنوات گذشته حدود 2 تا 2.5 ميليارد 
دالر پوشاك قاچاق به كشور وارد مي شد، اما بر اساس 
آمار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين رقم در سال 

96حدود يك ميليارد دالر بوده است. 
پوراحمدن��ژاد با بي��ان اينكه بيش��ترين كاالهاي 
قاچ��اق را كااله��اي مجاز تش��كيل مي دهند، گفت: 
 براي اثبات اين مدعا مي گويم كه در س��ال 96 حدود

30 درص��د درآمد كش��ور از محل حق��وق و عوارض 
گمرك��ي كاالهاي وارداتي افزايش يافته و اين نش��ان 
مي دهد، روند واردات قاچاق را به مسير قانوني متصل 
كرده ايم. او با بيان اينكه بازار از دس��ت نرفته اس��ت، 
گفت: بخشي از نياز بازار به جاي تامين از مسيرهاي 
غيرقانوني از طريق واردات از مسيرهاي قانوني انجام 
مي ش��ود، به ط��وري كه در حال حاض��ر پنجره واحد 
تجارت تمام رون��د ورود و خروج كاال را رصد مي كند 
كه اين قبيل موارد مي تواند ب��ه جلوگيري از واردات 
قاچاق كمك كند. حال از آن سو گمرك در ابالغيه يي 
واردات پوش��اك از مناط��ق آزاد را ب��راي 3ماهه اول 
امسال علي الحس��اب معادل 3ميليارد و 600ميليون 
تومان تعيين كرده اس��ت كه جمع آن در يك س��ال 

رقمي معادل 14 ميليارد و 400ميليون تومان خواهد 
بود. علي معقولي مديركل مركز واردات و امور مناطق 
آزاد و ويژه گمرك در بخشنامه يي به گمركات همجوار 
با مناطق آزاد تجاري، صنعتي اعالم كرد: س��هميه يي 
علي الحساب معادل 10ميليون دالر كه 10درصد آن 
پوشاك )البسه، كيف، كفش، كمربند( بوده باشد، در 
3ماهه اول س��ال جاري براي هر ي��ك از مناطق آزاد 

تعيين مي شود.
به گفته او در حال حاضر 8منطقه آزاد تجاري در 
كشور داريم كه اگر هر يك 10درصد يعني يك ميليون 

دالر با ارز 4200توماني بتوانند واردات پوشاك داشته 
باش��ند در مجموع براي 3ماه امكان ورود 3 ميليارد و 
600 ميليون تومان پوشاك از اين مناطق وجود دارد 
و در س��ال رقمي بالغ بر 14 ميلي��ارد و 400ميليون 

تومان مي شود.
نكته ديگر ش��يوه نظارت و مكانيسم هاي كنترلي 
بر رويه هاي مس��افري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
اس��ت كه همچنان از نواقص و ضعف هايي برخوردار 
است كه به طور دقيق نمي توان مطمئن شد، بيشتر از 

رقم ياد شده پوشاك به داخل نيامده است. 

اس��تان�دار  خ�راس�ان جن�وبي| 
خراس��ان جنوبي كم آب��ي را مهم ترين 
معضل ش��رق كشور دانس��ت و گفت: 
تامي��ن آب از دري��اي عم��ان يكي از 
بهترين راهكارها در اين حوزه است. به 
گزارش ايلنا، محمدمهدي مروج الشريعه 
دي��روز در ديدار با جمعي از خبرنگاران 
رس��انه هاي سراس��ري و اس��تاني در 
اس��تانداري افزود: كش��ورهاي حوزه خليج فارس اين كار را انجام 
مي دهند و روزبه روز بر ميزان برداش��ت خود مي افزايند. او تصريح 
كرد: براي جلوگيري از كوچ جمعيت در اس��تان خراس��ان جنوبي 
نيازمن��د تامي��ن آب هس��تيم و از مقام��ات عالي نظ��ام تقاضاي 
چاره انديشي در اين زمينه را داريم. هم اكنون 480 روستاي استان 
حتي يك قطره آب براي نوشيدن ندارند و با تانكر آبرساني مي شوند 
كه در آس��تانه چهلمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
ايران بايد پاس��خ روشني براي اين روستاها داشته باشيم. استاندار 
خراس��ان جنوبي بيان كرد: براي تامين آب از حوزه درياي عمان و 
سواحل مكران به هيچ وجه قصد تامين آب براي حوزه كشاورزي را 
نداريم و اين آب فقط براي بخش صنعت و شرب است چون بخش 
شرب از وظايف حاكميتي نظام است كه بايد تامين شود. وي گفت: 
در اي��ن محور فارغ از مزيت هاي ترانزيت و مبادي گمركي با س��ه 
بلوك مهم كشورهاي همسايه شامل پاكستان، افغانستان و آسياي 
ميانه، سه مبدا خروجي و مبادالت كااليي و مرزي و اقتصاد مرز را 

كه 2 هزار كيلومتر است، تشكيل مي دهد.

 كم آبي مهم ترين معضل
شرق كشور است

همدان| سفير كشور غنا در تهران 
با بيان اينكه كارخانه ماشين س��ازي و 
ادوات كشاورزي همدان بسيار پيشرفته 
است، از توليدكنندگان ايراني خواست 
خط توليد اين ماش��ين آالت را در غنا 
ايج��اد كنند. به گ��زارش ايرنا، محمد 
سيوتي يحيي ايدي پنج شنبه شب در 
ديدار با فعاالن بخش كشاورزي همدان 
افزود: به دنبال ايجاد تفاهمنامه تجاري بين ايران و غنا هستيم تا 
به معادالت تجاري خوبي دس��ت يابيم. او با اشاره به بازديدهايي 
از واحدهاي توليدي كش��اورزي در همدان، مالير و نهاوند افزود: 
توليدات اين واحدها نشان دهنده ظرفيت هاي عظيم در بخش هاي 
مختلف اس��ت و با همكاري متقابل مي توان اين ظرفيت ها را در 
كشور غنا نيز ايجاد كرد. او با بيان اينكه غنا دروازه ورود به غرب 
آفريقاس��ت، ادامه داد: ما مي توانيم بازار غنا را به تجار و بازرگانان 
ايراني معرفي و بازار هاي غرب آفريقا را تبيين كنيم. سفير غنا در 
تهران، خواس��تار واردات ماشين آالت كشاورزي همدان به كشور 
متبوعش و معامله پاياپاي با محصوالتي مانند آناناس، انبه و موز به 
همدان شد. او ادامه داد: استان همدان ظرفيت بااليي در حوزه هاي 
مختلف دارد كه براي غنا از اهميت خاصي برخوردار است. ايدي 
اضاف��ه كرد: اين امكان وجود دارد كه تفاهمنامه خواهرخواندگي 
همدان با يكي از ش��هرهاي شمالي كش��ور غنا امضا شود. سفير 
كشور غنا گفت: غنا از نظر امنيت سرمايه گذاري، امن ترين كشور 
است و سرمايه گذاران احساس امنيت بااليي در اين كشور دارند. 

 ماشين آالت كشاورزي ايراني در غنا
توليد شوند

سمنان| شهردار سمنان با اشاره به 
ظرفيت ها و جاذبه هاي مناطق كويري و 
سهم آنها از جذب گردشگر در صنعت 
گردش��گري در جهان گفت: متاسفانه 
اين ظرفيت بس��يار باال كه سمنان نيز 
از آن بهره مند اس��ت مغف��ول مانده  و 
متولي مشخصي ندارد. به گزارش ايسنا، 
س��يدمحمد ناظم رضوي در نشست با 
دبيركل مجمع ش��هرهاي جاده ابريشم با انتقاد از غفلت از فرصت 
بي نظير كويرنوردي در سمنان، گفت: كويرها فرصت   هاي بي نظير 
گردشگري هستند كه مغفول مانده اند و متولي مشخصي ندارند. او 
اف��زود: بايد در حوزه طبيعت گردي باب جديدي در حوزه كوير باز 
شود و در فصول مختلف سال گردشگران به ويژه گردشگران خارجي 
از جذابيت ه��اي بي نظير كوير ديدن كرده و ظرفيت روس��تاهاي 
كويري هم شناس��ايي و به نمايش درآيد. رضوي خاطرنشان كرد: 
شهرداري سمنان آمادگي دارد تا مقدمات استفاده از فرصت كوير 
را فراهم آورده و در زمينه تبليغات، جذب گردش��گر، ايمن سازي 
و تهيه زيرس��اخت ها فعاليت كند. دبيركل مجمع شهرهاي جاده 
ابريشم هم با استقبال از پيشنهاد شهردار سمنان گفت: سمنان از 
گذشته تا به حال به عنوان يك شهر ژئوپليتيكي و راهبردي شناخته 
شده و در يك كريدور اقتصادي، مذهبي، فرهنگي و گردشگري قرار 
گرفته اس��ت. عليرضا احمديان اظهار داشت: ظرفيت هاي فراواني 
ازجمله اكوتوريس��م و كويرنوردي در اين ش��هر نهفته اس��ت كه 

مي توان آنها را با راهكارهاي راهبردي بيش از گذشته احيا كرد.

 غفلت از فرصت بي نظير كوير
در سمنان

اهمي��ت  ب��ه  باتوج��ه  قزوي�ن| 
سرمايه گذاري هاي پايدار در بخش توليد 
و صنعت، مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان قزوين گفت: تعداد 92 
واحد توليدي با سرمايه گذاري يك هزار 
و 342 ميليارد ريال و اش��تغال بيش از 
2 ه��زار و 213 نفر ني��ز به بهره برداري 
رسيدند. حميدرضا خانپور در گفت وگو 
با تسنيم، اظهار داشت: مقدمات واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك 
صنعتي كاسپين 2 )آبيك( در قالب تشكيل هيات مديره و ارائه سهام 
به واحدهاي توليدي مستقر در اين مكان در حال انجام است. وي 
گفت: خوشبختانه واگذاري شهرك هاي صنعتي به بخش خصوصي 
اين فرصت را براي واحدهاي توليدي فراهم نموده كه اجراي طرح ها 
و برنامه هاي مناس��ب جهت ارتقا و نگهداري شهرك هاي صنعتي 
به ويژه در بحث مبلمان شهري و زيرساخت ها بيش از پيش فعال تر 
 عمل كنند. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين 
با اش��اره به استقبال خوب سرمايه گذاران از اين شهرك بيان كرد: 
باتوجه به موقعيت خوب اين شهرك و استقبال خوب سرمايه گذاران 
اكثرا واحدهاي توليدي آن فعال بوده كه در حال حاضر در مرحله 
بررس��ي و رايزني جهت طرح توسعه شهرك هستيم. خانپور ادامه 
داد: هم اكنون در اين ش��هرك صنعت��ي 132 قرارداد با متقاضيان 
س��رمايه گذاري منعقد ش��ده كه از اين تعداد 92 واحد توليدي با 
سرمايه گذاري يك هزار و 342 ميليارد ريال و اشتغال بيش از 2هزار 

و 213 نفر نيز به بهره برداري رسيدند.

 سرمايه گذاري ۱342 ميليارد ريالي
در شهرك صنعتي آبيك
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اقتصاد اجتماعي12
 احتمال تغيير

در زمان آغاز سال تحصيلي 
وزير آم��وزش و پرورش گفت: به نظر مي رس��د؛ 
اجماع درباره تغيير زمان آغاز سال تحصيلي در حال 
به دس��ت آمدن اس��ت و به زودي اليحه آن را آماده 

خواهيم كرد. 
محم��د بطحاي��ي در رابط��ه با آخري��ن وضعيت 
تغيير تقويم آموزش��ي و پيشنهاد بازگشايي مدارس 
از اواسط شهريور ماه گفت: اين تغيير نيازمند مصوبه 
مجلس ش��وراي اسالمي است. هم اكنون طرح آن در 
دست بررسي است، اما هنوز به نتيجه نرسيده است؛ 
يعني اتف��اق نظر واحدي در اين باره حاصل نش��ده 
اس��ت تا بتوانيم اليحه آن را به مجلس ارسال كنيم. 
او ادام��ه داد: به نظر مي رس��د؛ اجماع در اين باره در 
حال به دس��ت آمدن اس��ت و به زودي اليحه آن را 

آماده خواهيم كرد. 
وزي��ر آموزش و پ��رورش درباره ح��ذف كنكور و 
آمادگ��ي وزارت آموزش و پرورش در اين باره به ايلنا 
گفت: حذف كنكور از اختيارات وزارت علوم است، اما 
ما آمادگي الزم را به عنوان وزارت آموزش و پرورش 
داري��م تا اطالع��ات مورد ني��از وزارت عل��وم درباره 
دانش آموزان را در اختيارش��ان ق��رار دهيم. بطحايي 
با بيان اينكه كارگروهي براي بررس��ي حذف كنكور 
تش��كيل شده است، اظهار كرد: اين كارگروه تاكنون 

جلساتي در اين زمينه داشته است. 

 سهم ۶۰  درصدي جرايم
موادمخدر در پرونده هاي قضايي

عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجلس، ب��ا بيان اينكه م��واد مخدر و مش��كالت مالي 
بيشترين ميزان رس��يدگي ها را دربرگرفته از وجود آمار 
غيررسمي مبني بر ارتباط بيش از ۶۰ درصد پرونده هاي 

قضايي با مواد مخدر خبر داد. 
جليل رحيم��ي جهان آبادي در م��ورد دليل مراجعه 
25 ميلي��ون نفر به كالنتري ه��ا و 5۰ ميليون نفر در گير 
پرونده ه��اي قضايي گفت: هم اكنون چ��ه در قوانين ايين 
دادرس��ي مدني و كيفري و چه مجموع��ه قوانين جزايي 
و مدني نياز به بازنگري داريم، چرا كه انباش��ت پرونده ها 
كه مش��كالت عمده يي را رقم زده ناش��ي از عدم بازنگري 
اين قوانين است.  نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخزر 
در مجلس ش��وراي اس��المي، ادام��ه داد: بي ترديد بخش 
عمده يي از اين قواني��ن قديمي بوده و گاه به دليل اينكه 
موازي و متضاد هستند مردم را دچار سردرگمي مي كنند، 
البته بخشي از دليل كثرت مراجعات نيز به عدم آگاهي و 
شناخت مردم برمي گردد. او تاكيد كرد: متاسفانه با توجه 
ب��ه انحصاري كه در انتخاب وكال داريم چرا كه بر اس��اس 
قانون پذيرش وكال محدود است، مردم متناسب با درآمدي 
كه داش��ته و هزينه ي��ي كه مي توانن��د بپردازند به وكيل 
دسترسي ندارند، به همين دليل بدون استفاده از مشاوره 
وكال به اقدامات قضايي مبادرت مي ورزند كه بس��ياري از 
كالفگي و سردرگمي در راهروهاي دادسراها ناشي از طي 
اشتباه مسير قضايي و نوع طرح دادخواست است. رحيمي 
جهان آبادي در بيان ساير علل انباشت پرونده هاي قضايي 
و مراجعات متعدد به كالنتري ها يا دادسراها به خانه ملت 
گفت: جامعه ما در حال گذر از س��نت گرايي به مدرنيسم 
است بنابراين از يك طرف اختيارات را از نهادهاي سنتي 
همچ��ون ش��وراهاي حل اخت��الف محل��ي، معتمدين و 
روحانيون گرفته ايم و به جاي آن ش��وراهاي حل اختالفي 
كه از جايگاه مناس��بي بي��ن مردم برخوردار نيس��تند را 
جايگزين كرده ايم، ضمن اينكه اين شوراها از حمايت مالي 
الزم و جايگاه قانوني مناسبي برخوردار نيستند تا بتوانند 
مش��كالت مردم را حل كنند.  او افزود: هم اكنون سيستم 
قضايي نيز با كمبود نيرو مواجه است تاجايي كه قضات به 
دليل تعداد زياد پرونده ها با فش��ار كاري سنگيني روبه رو 
هستند كه اين مشكالت شرايط نامطلوبي را براي آنها رقم 
زده اس��ت.  رحيمي جهان آبادي يادآورشد: بر اساس آمار 
بخش عمده يي از پرونده هاي قضايي به حوزه مالي و مواد 
مخدر ارتباط دارد، چرا كه واقعيت اين است كه ما در كشور 
شرايط اقتصادي مطلوبي نداريم كه ايجاد كننده تنش ها و 
مشكالت متعددي در جامعه شده است، ضمن اينكه ريشه 
اصلي ارتكاب جرايم در حوزه مواد مخدر نيز فقر اس��ت و 
اغلب افرادي كه چه مصرف كننده و چه قاچاقچي هستند 
به خصوص در مناطق مرزي به دليل مش��كالت اقتصادي 
و بيكاري به اين معضل دچار ش��ده اند كه ناشي از توسعه 
نامتوازن در كش��ور اس��ت.  اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، اظهار كرد: هم اكنون بايد از طريق فرهنگسازي، حل 
مشكالت اقتصادي و احياي بنيادهاي سنتي رفع اختالف 
محلي كه در بسياري از شهرها همچنان فعال بوده و حتي 
در حل پرونده هاي قتل يا ساير پرونده هاي سنگين جزايي 
نيز اثرگذار هس��تند و در موارد جزيي باعث سازش ميان 
طرف هاي دعوا مي ش��وندف مانع از افزايش مراجعه مردم 

به سيستم قضايي شد.

اخبار

نظارت بر كارگاه ها براي جلوگيري از قراردادهاي موقت افزايش مي يابد

قانون كار زير پاي غول بيكاري

مدي��ركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه يي وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه بالغ بر ۱۶هزار هنرآموز 
و 2۰هزار اس��تادكار براي س��ال تحصيلي آينده نياز 
داريم، گفت: سهميه جذب نيروي فني از محل آزمون 
استخدامي جديد حدود ۳2۰۰ نفر است و اين تعداد 

نيرو قطعا جوابگوي نياز ما نيست. 
محسن حس��يني مقدم درباره ميزان نيروي مورد 
نياز در هنرستان ها در سال تحصيلي آتي اظهار كرد: 
بالغ بر ۱۶هزار هنرآموز و 2۰هزار استادكار براي سال 
آين��ده نياز داري��م.  او افزود: اگر بخواهي��م به قانون 

برنامه ششم توس��عه مبني بر رسيدن ظرفيت جذب 
دانش آموزان در هنرس��تان ها به ۴۰درصد عمل كنيم 
به حدود ۴۰ هزار نيرو نياز خواهيم داش��ت. مديركل 
دفت��ر آموزش هاي فني و حرفه ي��ي وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه س��هميه ج��ذب نيروي فني از 
محل آزمون استخدامي جديد حدود ۳2۰۰نفر است 
به ايس��نا گفت: اين تعداد نيرو قطعا جوابگوي نياز ما 
نيس��ت و ما نمي توانيم به تكليف برنامه ششم توسعه 
مبني بر افزايش س��هم ۴۰ درصدي در هنرس��تان ها 
عم��ل كنيم. اي��ن كمبود ب��ه ويژه در ح��وزه جذب 

اس��تادكار بيشتر احس��اس مي شود. حس��يني مقدم 
درباره ساير راهكارهاي جذب نيرو گفت: ممكن است 
تعدادي از نيروهاي مورد نياز از طريق سرباز معلمان، 
تعدادي از طريق اضافه حق التدريس جبران شود ولي 
با همه اينها از حاال مي توان گفت رس��يدن به س��هم 
۴۰درصدي دور از انتظار اس��ت. سال تحصيلي جاري 
نخستين س��ال اجراي برنامه ششم توسعه بود كه در 
آن تكليف شده بود سهم رشته هاي فني و كارودانش 
به ۳۸درصد برس��د در حالي كه اكنون رقم ۳۶درصد 

را تجربه مي كنيم و 2درصد از برنامه عقب هستيم. 

معاون حقوق��ي و امور مجل��س وزارت آموزش و 
پرورش از بازداشت ضارب معلم خوزستاني خبر داد.  
يوس��ف نجفي در اين باره گف��ت: با پيگيري هاي اين 
وزارتخان��ه و همكاران اس��تاني و منطقه وباجديت و 
همكاري دادس��تان حميديه، ش��ب گذشته از محل 
اختفاي اين ضارب با خبر ش��ده و صبح امروز وي را 
بازداش��ت كردند.  او در ادامه اف��زود: در اين مورد از 
همان دقايق اوليه وقوع حادثه؛ مديرمدرسه و آموزش 
وپرورش منطقه؛ ضمن اطالع به نيروهاي انتظامي و 
قضايي ازطريق واحدحقوقي استان و منطقه شكايت 
الزم را ازدوجنبه خصوص��ي و عمومي به عمل آورد. 
مصدوم ك��ردن معلم در حين تدريس و س��ركالس 
درس نه تنها داراي جنبه خصوصي اس��ت بلكه واجد 

وصف مجرمانه عمومي نيز است و مجازات شديد تري 
بدنبال دارد و حتي گذش��ت ش��اكي خصوصي مانع 
مجازات مجرم نمي شود.  او اظهار كرد: عالوه ازاينكه 
ضرب و ج��رح ومصدوم نمودن معلم در حين اجراي 
رس��الت معلمي؛ وص��ف مجرمان��ه ازجنبه خصوصي 
دارد؛ ورود غيرقانون��ي ب��ه محيط آموزش��ي و اقدام 
هتاكي به مسووالن مدرسه و به خصوص ايراد ضرب 
و جرح و شكستن حريم مدرسه به هربهانه و دليلي؛ 
جرم محس��وب شده و از عوامل مش��دده جرم تلقي 
مي ش��ود، كه در اين حادثه تاس��ف بار؛ به نوعي نظم 
عموم��ي به ويژه در ميان فرهنگيان جريحه دار ش��د. 
نجفي ضمن تش��كر از عوام��ل نيروي هاي انتظامي و 
اطالعاتي اس��تان و منطقه، ابراز اميدواري كرد كه با 

همكاري خوب دادستاني حميديه، روند رسيدگي به 
اين جرم تس��ريع و پرونده جهت دادرس��ي به دادگاه 
ارس��ال ش��ود.  او گفت: وزير آموزش و پرورش بطور 
موكد پيگير اين پرونده هستند و پيگيري اين پرونده 
بطور ويژه در دس��تور كار معاونت حقوقي وزارتخانه 
اس��ت.  روز چهارش��نبه -پنجم ارديبهش��ت- در پي 
تاخير يكي از دانش آموزان روستاي دهكده حميديه، 
معلم او را به دفتر راهنمايي مي كند كه پس از تماس 
وي با اوليا خود، پ��در دانش آموز بدون هماهنگي به 
كالس درس مي رود و معلم را مورد ضرب و شتم قرار 
مي دهد. در پي اين حادثه با دس��تور وزير آموزش و 
پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس مامور پيگيري 

ويژه اين حادثه شد. 

مدت هاس�ت كه فعاالن كارگري با استناد به 
تبص�ره ۲ ماده ۷ قانون كار مدعي هس�تند كه 
قرارداد كار در مش�اغلي كه جنبه مستمر دارد 
باي�د دايمي باش�د. ام�ا معضل ام�روز كارگران 
اي�ران فراتر از اينهاس�ت. ام�روزه ديگر بحث 
درب�اره دايمي يا موقت ب�ودن قراردادها از دور 
خارج ش�ده و جايش را به مشكالت پيچيده يي 
مانن�د »قراردادهاي س�فيد امضا« داده اس�ت؛ 
قراردادهاي�ي كه قانون كار را زيرپا گذاش�ته و 
ب�ا امتيازهايي كه براي كارفرم�ا ايجاد مي كند، 

امنيت شغلي كارگران را از بين مي برد. 
ادامه چنين وضعيتي آن ق�در بازار كار را به 
حاش�يه رانده است كه سبب ش�د تا مسووالن 
وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي براي حل 
اين معض�ل تصميم جدي بگيرند ت�ا جايي كه 
روز گذش�ته علي ربيعي  وزير تعاون،  كار و رفاه 
اجتماعي، بر بازرس�ي م�داوم از كارگاه ها براي 

جلوگيري از قراردادهاي موقت خبر داد. 
  

 پديده شوم جامعه كارگري
طبق تعريف ماده ۷ قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران، قرارداد كار عبارت است از »قرارداد كتبي يا 
ش��فاهي كه به موج��ب آن، كارگر در قبال دريافت 
حق الس��عي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير 
موقت، براي كارفرما انجام مي دهد.« از طرف ديگر 
مطابق با ماده ۱۰، در مت��ن چنين قراردادي، بايد 
م��واردي مانن��د، نوع كار يا حرفه ي��ا وظيفه يي كه 
كارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد، ساعات 
كار، تعطيالت و مرخصي ها، محل انجام كار،  تاريخ 
انعقاد ق��رارداد، مدت قرارداد و م��وارد ديگري كه 
عرف و عادت ش��غل يا محل ايجاب مي كنند، لحاظ 
ش��ود. حال با توجه قان��ون كار و ماده و تبصره هاي 
تكميل كننده آن، اگر كارگري، بدون نوشتن موارد 
الزامي و پيش بيني ش��ده در قان��ون كار، صرفا فرم 
خام ق��رارداد را امضا و تنظيم مفاد قرارداد را با هر 
ش��كل و روشي به كارفرما واگذار كند، در واقع پاي 
برگه قراردادي را امضا كرده است كه از آن با عنوان 

قرارداد سفيد نام برده مي شود. 
قراردادي كه فعاالن جامعه كارگري آن را ناشي از 
ناكارآمدي ب��ازاركار مي دانند و وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از آن با عنوان پديده شوم جامعه كارگري ياد 
مي كند و معتقد است بايد با آن برخورد شود از همين 
رو س��ال گذش��ته علي ربيعي، در نشست تخصصي 
»امنيت ش��غلي و امنيت توليد و سرمايه« نسبت به 
وجود چنين وضعيتي واكنش نشان داد و اعالم كرد: 
»مس��ائلي مانند دريافت انعام به  جاي دستمزد و كار 

با قرارداد س��فيد امضا بايد هرچه زود تر از فضاي كار 
و كارگري اي��ران خارج ش��ود.« موضع گيري ربيعي 
نس��بت به اين موضوع همچنان ادام��ه دارد، تا جايي 
كه روز گذشته با اشاره به بخشنامه خود مبني بر اينكه 
مشاغل مستمر نبايد توس��ط كارفرمايان غيرمستمر 
ش��ود، گفت: به دليل اينكه مي��زان عرضه و تقاضاي 
نيروي كار دربازار يكس��ان نيست، قراردادهاي موقت 

در كارگاه هاي كوچك بيشتر رخ مي دهد. 
او با تاكيد براينكه مقابله با قراردادهاي موقت و 
9۸ روزه با يك برنامه جامع امكان پذير است، افزود: 
دراين راستا بايد بازرس��ي هاي كاري از كارگاه ها و 
محيط ه��اي كاري افزايش پيدا كن��د، ضمن اينكه 
بخشي از آيين نامه ها در اين خصوص بايد به نحوي 
اجرا شود كه بتوان از قراردادهاي سفيد امضا تا حد 

ممكن جلوگيري كرد. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي درباره حكم 
دي��وان عدال��ت اداري مبن��ي بر ابطال بخش��نامه 
وزارتخانه متبوع خود در خصوص ممنوعيت انعقاد 
قرارداد كار زير يك س��ال ب��ا كارگران تصريح كرد: 
متاسفانه بخش��نامه جلوگيري از تغيير قراردادهاي 
مش��اغلي با ماهيت مس��تمر به غيرمس��تمر توسط 

ديوان عدالت اداري لغو شده است كه بايد با اصالح 
قوانين و تعيين ماهيت مشاغل مستمر و غيرمستمر 

از برداشت هاي اينچنيني جلوگيري كرد. 

 تغيير قانون كار، راه حل ماجرا
ربيعي در حالي بر بازرس��ي م��داوم از كارگاه ها 
تاكي��د مي كن��د كه پي��ش از اين در مرداد س��ال 
گذش��ته سامانه جامع ثبت قراردادهاي كار با هدف 
پايان داد ب��ه پديده قراردادهاي س��فيد راه اندازي 
ش��ده بود. س��امانه يي كه قرار اس��ت ه��ر كارفرما، 
ق��راردادش با كارگ��ر را در آن ثب��ت كند تا اطالع 
از تاري��خ و م��دت قرارداد، بيمه و ميزان دس��تمزد 
تعيين شده براي جلوگيري از سوءاستفاده شفاف و 
مشخص باشد. با اين حال برخي نمايندگان مجلس 

اين اقدامات را كافي نمي دانند. 
رس��ول خض��ري، عض��و كميس��يون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه تنها 
راه ح��ل اين معضل تغيي��ر قانون كار اس��ت، بيان 
كرد: » قراردادهاي موقت 9۸ روزه به معضل جدي 
كارگران تبديل ش��ده و امنيت شغلي آنها را تهديد 
مي كند، اين قراردادها مشمول قانون كار نمي شوند 

و در واق��ع كارفرماه��ا ب��ا اش��كال مختل��ف از زير 
پرداخت حقوق كارگر شانه خالي مي كنند. مجلس 
نه��م از دول��ت احمدي نژاد درخواس��ت كرد اليحه 
اصالح قانون كار را ارائه كند و اين اليحه به س��بب 
ايرادات زياد در كميسيون اجتماعي و صحن علني 
مجلس رد شد و سپس از دولت يازدهم درخواست 
كرديم كه اليحه مذكور را ارائه كند اما در سال 95 
اليحه را با امضاي رييس دولت س��ابق و بدون هيچ 
تغييري به مجلس ارس��ال كرد كه مجددا آن را رد 
كرديم و به دول��ت ارجاع داديم تا اليحه جامعي را 
ب��ا لحاظ كردن تمامي م��وارد و دعوت از ذي نفعان 
از جمله كارگران، كارفرمايان، ش��ركت ها، تعاوني ها 
و بيم��ه تدوين و به مجلس ارائه كند اما متاس��فانه 
تاكنون دولت به اين مهم توجه نكرده و ما همچنان 

چشم انتظار ارسال آن هستيم. 
او اف��زود: »اراده ي��ي در دول��ت ب��راي ح��ل 
مش��كالت كارگران ق��رارداد موقت وج��ود ندارد، 
متاسفانه مش��كالت كارگران توسط دولت ناديده 
گرفته مي ش��ود و زير س��ايه اي��ن بي توجهي ظلم 
به كارگ��ران در قالب قراردادهاي موقت و حجمي 
همچنان ادامه دارد و مديريت نش��ده است. دولت 

بايد هر چه س��ريع تر اليحه اصالح قانون كار را به 
مجلس ارس��ال كندتنها راه��كار جلوگيري از عقد 
قرارداده��اي حجم��ي و موقت كار و س��اماندهي 
آنها ارائه س��ريع تر اين اليحه و تصويب آن توسط 
مجلس اس��ت تا ب��ا اين اقدام مهم امنيت ش��غلي 

كارگران تامين شود.«

 فرصت شغلي محدود، تقويت كننده قرارداد سفيد
با وجود اين اگرچه نظارت بر عملكرد كارگاه ها، 
ثب��ت الكترونيكي قراردادها و حتي تغيير قانون كار 
مي تواند مهر پايان بر قراردادهاي س��فيد باشد، اما 
نكت��ه مهم تر بررس��ي علت بروز اين پديده اس��ت. 
عليرضا حيدري نايب رييس اتحاديه پيشكس��وتان 
جامعه كارگري، قراردادهاي سفيد امضا را محصول 
ناكارآمدي بازار كار دانسته و درباره آن گفت: »بازار 
كار هم مانند بازارهاي ديگر قوانين و مقررات خاص 
خ��ودش را دارد، زماني كه ش��رايط حق انتخاب و 
رقاب��ت در ب��ازار وج��ود ن��دارد و در واق��ع با يك 
بازار انحصاري مواجه هس��تيم طبيعت��ا بايد قواعد 

عرضه كننده را نيز بپذيرم.«
وي اف��زود: از زمان��ي كه نرخ بيكاري در كش��ور 
افزاي��ش پيدا كرد به نوعي تع��ادل در اين بازار برهم 
خورد كه اين امر به معناست كه تعداد فرصت شغلي 
محدودي وجود دارد اما متقاضي بيشتراز حد طبيعي 
است. عدم تعادل در شرايط بازار كار به نفع يك گروه 
تمام ش��د كه در اين انحصار با وجود اينكه قانون كار 
وج��ود دارد، به طور طبيعي بعضي از كارفرمايان براي 
اينكه ضري��ب اطمينان حضور خودش��ان را در بازار 
تثبيت كنند قراردادهاي س��فيد امضا را براي حفظ و 

استمرار شغل به كار مي گيرند. 
نايب رييس اتحاديه پيشكس��وتان جامعه كارگري 
بي��ان كرد: »به دليل اينكه تبصره ماده ۱۰ قانون كار 
تاكيد كرده است كه ضرورتا بايد يك نسخه از قرارداد 
ب��ه اداره كار محل تحويل داده ش��ود بايد اين نوع از 
قراردادهاي��ي كه طرح دعوي از طرف كارفرما به اداره 
كار ارائه مي شود حتما مورد بازنگري قرار بگيرد. زماني 
در مجلس چهارم بيان ش��د كه اگر كارگاهي زير سه 
نفر كارگر داش��ته باشد و از طرح ش��مول قانون كار 
حذف شود يك ميليون شغل در جامعه ايجاد خواهد 
شد كه پيشنهاد  دهنده اين امر جامعه كارفرمايي بود 
كه بيان كرد بيكاري را ريشه كن خواهيم كرد. جامعه 
كارفرمايان با اين ادعا كارگاه هاي زير سه نفر را تبديل 
ب��ه زير پنج نفر كردند و كارگران را از ش��مول قانون 
تامين اجتماعي خارج كردند و پس از 5 س��ال كوهي 
از مطالب��ات كارگراني كه پناهي براي دفاع از حداقل 

حقوقشان نداشتند، به وجود آمد.«

نمايندگان مجلس به دنبال تصويب طرحي هستند كه طبق 
آن سن قانوني ازدواج افزايش پيدا كند. اعضاي فراكسيون زنان 
و فراكس��يون خانواده مجلس شوراي اسالمي براي افزايش سن 
قانوني ازدواج باتوجه به ش��رايط زمان و مكان، با برخي علما نيز 
مذاك��ره كرده اند اما اين قانون هنوز به مرحله تصويب نرس��يده 
و در حال بررس��ي اس��ت. در اين بين سال گذش��ته ۷۸ هزار و 
9۷2 واقعه ازدواج در اس��تان تهران به ثبت رس��يده است كه از 
اين تعداد ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به كودكان زير ۱5 سال است. 

براساس گزارش هاي سازمان ثبتاحوال استان تهران در سال 
۱۳9۶ تع��داد ۷۸ هزار و 9۷2 واقعه ازدواج به ثبت رس��يده كه 
از اي��ن تع��داد ۷۸ هزار و ۱2۶ واقعه مربوط ب��ه ثبت ازدواج در 
مناطق ش��هري و تعداد ۸۴۶واقعه مرب��وط به ازدواج در مناطق 

روستايي است. 
همچنين بيش��ترين ازدواج ثبت ش��ده مربوط به شهرستان 
تهران با تعداد 5۰ هزار و 5۳۱ واقعه و كمترين ازدواج ثبت شده 

مربوط به شهرستان شميرانات با تعداد 92 واقعه بوده است. 
از طرفي بيشترين درصد ازدواج هاي ثبت شده با رقم ۱۰هزار 
و 95۱ مع��ادل ۸۷/۱۳ درصد مربوط به زوج هايي اس��ت كه هم 
س��ن هستند و بعد از آن نيز رقم ۶9۸5 نيز مربوط به زوج هايي 
با اختالف س��ني دو س��ال، رقم ۶۸۱۳ مربوط ب��ه زوج هايي با 
اختالف س��ني سه س��ال، رقم ۶۶۷۴ نفر مربوط به زوج هايي با 
اختالف س��ني يك س��ال و كمترين تعداد با رقم 2۷نفر مربوط 
به ازدواج هايي با اختالف س��ني بيش از 2۰سال بوده كه زوج از 

زوجه كوچك تر است.

همچنين در اس��تان ته��ران ۱۴۸۱ ازدواج زير ۱5 س��ال به 
ثبت رس��يده اس��ت كه ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دختران زير ۱5 
س��ال بود. براس��اس اين گزارش، در سال ۱۳9۶ تعداد ۳5 هزار 
و ۸۱۸ واقعه طالق در اس��تان تهران به ثبت رس��يده كه از اين 
تعداد ۳5 هزار و ۴۷۸ واقعه مربوط به نقاط شهري و تعداد ۳۴۰ 
واقعه مربوط به نقاط روستايي است. بيشترين تعداد طالق ثبت 
شده مربوط به شهرستان تهران با تعداد 2۴ هزار و ۴۳5مورد و 
كمترين طالق ثبت ش��ده مربوط به شهرستان فيروزكوه با 2۴ 
واقعه است.  همچنين بيشترين درصد طالق مربوط به زوجيني 
اس��ت كه طول مدت زندگي مش��ترك آنها كمتر از يك سال با 
5۳/۸درص��د و كمتري��ن درصد طالق ثبت ش��ده نيز مربوط به 
زوجيني اس��ت كه طول مدت ازدواج آنها بين ۱9 تا 2۰ سال با 

52/۱درصد است. 

ثبت ۱۴۸۰ ازدواج كمتر از ۱۵ سال در استان تهران 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس طالق را عمده علت افزايش 
آمار زنان سرپرس��ت خانوار دانس��ت و گفت: 25درصد ازدواج ها 
به طالق منجر مي ش��ود.  حس��ن لطفي با ي��ادآوري اختصاص 
2۳۰ ميليارد تومان براي بيمه اجتماعي زنان سرپرس��ت خانوار، 
گفت: ۳ميليون زن سرپرس��ت خانوار در كش��ور وجود دارد كه 
بايد توانمندسازي و اش��تغال زايي آنها در دستور كار قرار گيرد.  
نماينده رزن در مجلس ش��وراي اس��المي، با بي��ان اينكه قانون 
تامين زنان و كودكان بي سرپرست در آبان سال ۷۱ تصويب شد، 
افزود: متاس��فانه اين قانون به دليل كمبود منابع و موانع سد راه 
اجرايي نش��د؛ مجلس در بودج��ه 9۷، 2۳۰ ميليارد تومان براي 
بيمه اجتماعي زنان سرپرس��ت خان��وار در نظر گرفت كه انتظار 
مي رود بهزيستي با تخصيص آن به وظيفه قانوني خود عمل كند 

تا مشكالت اين قشر تا حدودي رفع شود. 
او با يادآوري اينكه آس��يب هاي زيادي زنان سرپرست خانوار 
را تهدي��د مي كن��د، به خانه ملت گفت: اين قش��ر زنان عالوه بر 
بي سرپرس��تي حضانت فرزندان خود را برعهده داشته و به دليل 
فقر مالي، بيكاري و عوارض ناشي از آن ممكن است آسيب هايي 

آنان را تهديد كند.
 اين در حالي است كه سازمان بهزيستي به دليل محدوديت 
بودجه ي��ي نمي توان��د اقدامات مناس��بي براي توانمندس��ازي و 
اش��تغال زايي زنان سرپرس��ت خانوار انجام ده��د و بايد تمامي 
دس��تگاه ها همكاري مناسبي را با بهزيس��تي داشته باشند. اين 
نماينده م��ردم در مجلس دهم، با بيان اينكه حمايت بيمه يي از 
زنان سرپرس��ت خانوار در پيشگيري از آسيب ها بسيار تاثيرگذار 

خواهد بود، گفت: طالق علت عمده افزايش آمار زنان سرپرس��ت 
خانوار اس��ت و در واق��ع از دهه ۸۰ با روند افزايش��ي طالق در 
كش��ور مواجه هس��تيم البته ميزان طالق در كالن شهرها بيشتر 
و در ش��هرهاي كوچك نمود كمت��ري دارد.  لطفي با بيان اينكه 
25درص��د ازدواج ها در كش��ور به طالق منجر مي ش��ود، گفت: 
متاسفانه هر روز به تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده مي شود. 
نماينده رزن در مجلس دهم، بيكاري و اعتياد را از مهم ترين 
عوم��ل موثر در طالق دانس��ت و ادامه داد: متاس��فانه در حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي دس��تگاه متولي خاصي ندارد و نبود يك 
مس��وول اجرايي در راس امور باعث شده دولت شوراي اجتماعي 
تش��كل دهد و در اين شورا 22 دس��تگاه اجرايي دخيل هستند 
كه وظيفه خود را به دس��تي انجام نمي دهند و هر كدام ديگري 

را مقصر جلوه مي دهند. 

وجود ۳ ميليون زن سرپرست خانوار در كشور

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي:
محل اعتبارتضمين شركت در فرآيند ارجاع كارواحدتعداد يا مقدارنام و مشخصات كاالرديفشماره فراخوان

لوله پلي اتيلن به قطر 2۰۰9۷۱۴۰۳۰۰۰۰۰9۱۳55
PE =۸۰               ۶۰۰۰عمراني۸۰۰۰۰۰۰۰۰متر

و از طري��ق س��امانه تداركات الكترونيك��ي دولت خريداري نمايد. كلي��ه مراحل مناقصه از طريق درگاه س��امانه تداركات 
الكترونيكي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك 

از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
با توجه به اينكه اين شركت در نظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
به آدرس www.setadiran.ir برگزار نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست مي شود 
كه نس��بت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بس��ته به ماهيت خود )حقيقي / حقوقي( به آدرس الكترونيكي 
فوق الذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره ۸5۱9۳۷۳۶-۰2۱ و يا مركز تماس با شماره ۰2۱-2۷۳۱۳۱۳۱ 

تماس بگيرند.
شركت آب و فاصالب استان آذربايجان شرقيشناسه آگهي: 1۶8۶58

 شركت آب و افضالب

 استان آرذبايجان شرقي

»آگهي مناقصه عمومي خريد – نوبت اول«
شماره ۲۰۰9۷14۰3۰۰۰۰۰9 مورخ 9۷/۲/۲ مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

شماره 14 سال 9۷

كمبود نيرو در هنرستان ها در مهر۹۷ 

بازداشت ضارب معلم خوزستاني
PN=۱۰
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بانك مركزي گزارش رسمي از تحوالت بازار مسكن تهران در فروردين 97 را منتشر كرد

افتمعامالتملكدرشيبصعوديقيمتها
گروه راه و شهرسازي|

ب��ا انتش��ار آمارهاي رس��مي ب��ازار مس��كن تهران 
در فروردي��ن 97 بي��ش از پيش واگراي��ي قيمت ها و 
تع��داد معامالت ملك هويدا ش��د و اي��ن فرضيه قوت 
گرفت كه ش��يب صع��ودي قيمت ه��ا، نفس معامالت 
را تا حدي به ش��ماره انداخته اس��ت. در پي اوج گيري 
معامالت ملك در آذرماه س��ال گذش��ته نسبت به ماه 
قب��ل )معادل 20.4درصد( و ماه مش��ابه س��ال قبل از 
آن )مع��ادل 50.2درصد( از دي ماه س��ال گذش��ته به 
واسطه افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي، روند افزايشي 
قيمت ه��ا كه تقريب��ا از ابتداي س��ال 96 كليد خورده 
بود، با ش��يب تندتري ادامه يافت و همين مساله منجر 
به تك��رار كاهش تعداد معامالت طي 4 ماهه گذش��ته 
ش��د به گونه يي كه در دي،  بهمن، اس��فند و فروردين 
تعداد معامالت نس��بت به ماه قبل از خود به ترتيب به 
6.9، 3.2- ،33.1- و 59- رس��يد. در عي��ن حال تعداد 
معامالت مسكن در 3ماهه پاياني سال گذشته نسبت به 
ماه هاي مشابه سال قبل از آن روندي مثبت داشت، اما 
س��رانجام اين شاخص در فروردين امسال به منفي 6.3 
درصد افت كرد. س��وي ديگر كاهش تعداد معامالت اما 
افزايش قيمت ها طي 4ماهه گذشته نسبت به ماه هاي 
مش��ابه آنها در س��ال قبل بود به گونه يي كه متوس��ط 
قيمت خريد يك مترمربع مسكن در دي، بهمن، اسفند 
و فروردين به ترتيب 16.7، 22.3، 26.1 و 29.5 درصد 

رشد را تجربه كردند. 

 ريزش معامالت در فروردين
آن گون��ه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت،  در 
فروردي��ن 97 تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني 
ش��هر تهران به 5 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 59 و 6.3 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. اگر چه بانك مركزي بر 
اين باور اس��ت كه » حجم معام��الت در فروردين ماه 
طب��ق روال هر س��اله و تح��ت تاثير تعطي��الت نوروز 
در س��طحي بسيار پايين تر از س��اير ماه هاي سال رقم 
خورده ل��ذا كاهش تعداد معامالت ثبت ش��ده در اين 
ماه نس��بت ب��ه ماه قب��ل عمدتا ناش��ي از اين موضوع 
اس��ت«،  اما بي گمان نوس��ان هاي نرخ ارز در فروردين 
و در نتيجه افزايش انتظارات تورمي همچنين ريس��ك 
ترامپ )فرارس��يدن موع��د 3ماهه تاييد ي��ا رد برجام 
توس��ط ترامپ( تا حدي احتياط فروش��ندگان ملك را 
در عرضه واحدهاي مس��كوني افزايش داده و همزمان 
منجر به افزايش قيمت هاي پيشنهادي از سوي مالكان 

نيز شده است.
بر اس��اس گ��زارش بان��ك مركزي،  بررس��ي توزيع 
واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده در ش��هر تهران به 
تفكيك عمر بنا در فروردين 97 حاكي از آن اس��ت كه 
از مجموع 5 هزار و 46 واحد مس��كوني معامله ش��ده، 
واحدهاي تا 5 سال با سهم 42.5درصد بيشترين سهم 
را به خود اختصاص داده اند. اين س��هم در مقايس��ه با 
فروردين سال قبل 3.2درصد كاهش يافته و در مقابل 
به س��هم واحده��اي با قدمت 6 تا 10 س��ال و بيش از 

15سال افزوده شده است.
توزيع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق 
مختلف ش��هر تهران در فروردين 97 حاكي از آن است 
كه از ميان مناطق 22گانه ش��هر ته��ران، منطقه 5 با 

س��هم 13.5درصدي از كل معامالت بيش��ترين تعداد 
قرارداده��اي مبايعه نام��ه را ب��ه خود اختص��اص داده 
اس��ت. همچنين مناطق 2 و 4 هر يك به سهم يكسان 
8.4درص��د در رتب��ه بعدي قرار گرفته ان��د. در مجموع 
71.1درصد از كل تعداد معامالت انجام ش��ده در شهر 
تهران مربوط به 10 منطقه ش��هر ) به ترتيب بيشترين 
فراواني شامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 8، 7، 15، 11 و 
1( بوده و 12منطقه باقيمانده 28.9درصد از كل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

 تعداد معامالت كمتر از متوسط 4 سال 
بررس��ي هاي »تعادل« از آمار معامالت انجام ش��ده 
در فروردين س��ال هاي قبل حاكي از آن است كه هيچ 
س��الي، تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن با اين 
افت شديد نس��بت به اسفندماه سال قبل مواجه نبوده 
اس��ت، ضمن اينكه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 

هم در فروردين سال 97 به اوج خود رسيده است. 
در فروردي��ن م��اه س��ال 96، تع��داد معام��الت 
آپارتمان ه��اي مس��كوني ش��هر تهران 5 ه��زار و400  
واحد مس��كوني بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
8.5درصد كاهش داش��ته اس��ت، در ماه مورد گزارش 
متوس��ط قيمت خريد و فروش ي��ك مترمربع زيربناي 
واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 

ملكي شهر تهران 4.37ميليون تومان بوده است.
اما در فروردين ماه س��ال 1395 تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران 5 هزار و 918 
واحد مس��كوني بوده كه نس��بت به ماه مشابه سال 
قب��ل 20.4درصد افزايش نش��ان مي ده��د، در ماه 
مورد گزارش، متوس��ط قيمت خري��د و فروش يك 
مترمرب��ع زيربناي واحد مس��كوني معامله ش��ده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر تهران 3.99 

ميليون تومان بوده است. 

نگاه��ي به معامالت انج��ام ش��ده در فروردين ماه 
س��ال 1394 حاكي از اين اس��ت كه متوس��ط قيمت 
خري��د و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي ش��هر 
تهران 3.74ميليون تومان بوده اس��ت و تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران به 4هزار و 915 
واحد مسكوني رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 

با 31.9درصد كاهش مواجه بوده است.
در اين ميان اوج حجم معامالت انجام ش��ده به 

فروردين ماه سال 93 با ثبت 7 هزار و 221 معامله 
خريد و ف��روش باز مي گردد. ضم��ن اينكه قيمت 
هر مترمربع واحد مس��كوني در فروردين اين سال 
3ميليون و 590هزار تومان بوده اس��ت اما متوسط 
حجم معامالت انجام شده در فروردين سال هاي 94 
تا 97، 5 هزار و 863 معامله بوده كه نشان مي دهد 
حجم معامالت در فروردين 97 )5 هزار و 46 مورد( 
كمتر از متوس��ط معامالت انجام ش��ده در 4 سال 

گذشته بوده است.

 رويش شديد قيمت در ثلث اول بهار
به گزارش بانك مركزي در فروردين 97، متوسط 
قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مس��كوني معامله 
ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در ش��هر 
تهران 5.53ميليون تومان بود كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 2درصد كاهش و 
29.5درصد افزايش نش��ان مي دهد. بيش��تر رش��د 
متوس��ط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ب��ه منطقه 5 )مع��ادل 46.7درصد( و كمترين 
ميزان رش��د به منطقه 19 )مع��ادل 4درصد( تعلق 
دارد.در مي��ان مناط��ق 22گان��ه ش��هرداري تهران 
بيش��ترين متوس��ط قيمت يك مترمرب��ع زيربناي 
مسكوني معامله ش��ده معادل 11.64ميليون تومان 
به منطقه يك و كمترين آن با 2.64ميليون تومان به 
منطقه 18 تعلق داش��ته است. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 43.9 و 33.9 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده بر حس��ب قيمت يك مترمربع بنا در فروردين 
ماه سال 97 حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني 
در دامن��ه قيمتي 2.5 تا 3 ميليون تومان به ازاي هر 
مترمربع بنا به س��هم 10.7درصد  بيشترين سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 
و دامنه ه��اي قيمت��ي 3 ت��ا 3.5 و 3.5 تا 4 ميليون 
تومان به ترتيب با س��هم هاي 10.2 و 8.1 درصدي 
در رتبه ه��اي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع 
حج��م معامالت ب��ه گونه يي بوده ك��ه 57.7درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني شهر تهران )5.53ميليون 

تومان( معامله شده اند.

 كوچك متراژهاي همچنان پرتقاضا
بر اس��اس گزارش بانك مرك��زي، توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده بر حس��ب 
س��طح زيربناي هر واحد مسكوني در فروردين سال 
97 نش��ان مي دهد، بيش��ترين س��هم از معامالت 
انجام شده به واحدهاي مس��كوني با زيربناي 60 تا 
70 مترمرب��ع معادل 15.7درصد اختصاص داش��ته 
 اس��ت. واحدهاي داراي زيربن��اي 50 تا 60 و 70 تا

80 مترمرب��ع ب��ه ترتي��ب ب��ا س��هم هاي 15.5 و 
11.7درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع 
 در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از

80 مترمرب��ع، 56.2درصد از معامالت انجام ش��ده 
را به خود اختصاص دادند.بر اس��اس اين گزارش در 
فروردين 97 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده بر حس��ب ارزش هر واحد حاكي از آن 
اس��ت كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررس��ي، 
واحدهاي مس��كوني با ارزش 100 ت��ا 200ميليون 
تومان با اختصاص 23.3درصد بيش��ترين س��هم از 
معامالت انجام ش��ده را به خود اختص��اص داده اند. 
ت��ا 300ميلي��ون و  واحده��اي داراي ارزش 200 
300 ت��ا 400ميليون تومان نيز هر يك با اختصاص 
س��هم 17.3 و 11.4درص��د در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. در مجم��وع در اين ماه حدود 54.6درصد 
 از معامالت به واحدهاي مس��كوني با ارزش كمتر از 

400 ميليون تومان اختصاص داشته است. 

ابطال پروانه فعاليت رييس نظام 
مهندسي تهران توسط آخوندي 
وزير راه و شهرسازي پروانه اشتغال به كار رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران را به دليل عدم رعايت 

ابالغيه هاي اين وزارتخانه باطل كرد. 
به گ��زارش مهر، عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي 
پروانه اشتغال به كار مهندسي حسن قربانخاني رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران را به دليل عدم رعايت 
ابالغيه و بخش��نامه هاي وزارت راه و شهرسازي به خصوص 
عدم رعايت ابالغيه منع سازمان هاي نظام مهندسي استان ها 

از كسر 5درصد حق الزحمه مهندسان ناظر، تعليق كرد. 
 اين تصمي��م وزير راه و شهرس��ازي را حامد مظاهريان 
معاون مسكن و ساختمان اين وزارتخانه طي نامه يي خطاب 
به محمد نادر محمدزاده مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
تهران ابالغ كرد و از وي خواست تا دستور دهد مراتب اجراي 
اين تصميم آخوندي اجرايي شود. در بخشي از ابالغيه آمده 
اس��ت: »نظر به عدم رعايت ابالغيه ها و اطالعيه هاي وزارت 
راه و شهرس��ازي در موارد متعدد توس��ط حسن قربانخاني 
رييس سازمان نظام مهندسي س��اختمان آن استان دارنده 
پروانه اش��تغال به كار مهندسي در رشته عمران كه موجب 
بروز بي نظمي در ارائه خدمات مهندس��ي و به تبع آن ايجاد 
خلل در روند فعاليت ذي نفعان و نهادهاي ذي ربط شده است، 
بدينوس��يله ضمن اعالم تصميم مقام عالي وزارت مبني بر 
تعليق پروانه اشتغال به كار مهندسي ايشان، مستند به بند 
ج ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندس��ي و كنترل 
ساختمان مصوب 1375 مقتضي است دستور فرماييد مراتب 
به ايشان و نهادهاي ذي ربط ابالغ گردد.« در پي اين رويداد، 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران در نامه يي، سعيد 
غفراني را به عنوان جايگزين حس��ن قربانخاني رييس تعليق 
شده سازمان نظام مهندسي ساختمان پايتخت معرفي كرد. 

بويينگ، تعويق در تحويل 
هواپيما به ايران را تاييد كرد

بويينگ با نزديك شدن به وعده تحويل نخستين فروند 
هواپيم��اي 777 به ايران، به بهانه يي واهي، اين تاريخ را به 
تعويق انداخت و وعده داد كه هواپيماي مذكور را در سال 

2019 به ايران تحويل خواهد داد. 
به گزارش مهر، ي��ك روزنامه نگار امريكايي توييتي 
منتش��ر كرد و در آن به نق��ل از مقامات بويينگ اعالم 
كرد كه موعد تحويل هواپيماي 777 به ايران به س��ال 
2019 موكول ش��ده اس��ت. در پي اين توييت، رويترز 
در تماس تلفني با مقامات بويينگ، درباره اين تصميم 
از آنها س��وال كرد و مقامات بويينگ اعالم كردند براي 
جت هايي كه قرار بود امس��ال به اي��ران تحويل دهند 
مقاصد جديدي پيدا كرده اند. به نوش��ته رويترز با اين 
اقدام، چشم انداز تحويل فوري هواپيما به ايران را بيشتر 

در هاله يي از ابهام فرو رفته است. 
 مديرعام��ل بويينگ در گفت وگوي تلفن��ي با رويترز 
اش��اره كرد كه به علت افزايش تقاضا، بويينگ ديگر نگران 
نيس��ت كه سقوط توافق هسته يي به خط توليد جت 777 
اين شركت آسيب بزند و صدها شغل را به مخاطره بيندازد. 
دنيس مويلينبرگ مدير اجرايي ارش��د بويينگ گفت: 
امس��ال ما هيچ تحويل هواپيمايي ب��ه ايران در زمان بندي 
خ��ود نداري��م و تولي��د اي��ن هواپيماه��ا مطابق ب��ا روند 
تح��والت دولت امريكا به تعويق افتاده اس��ت. او ادامه داد: 
م��ن مي توانم با اعتماد به نفس به ش��ما بگويم ما كاهش 
ريس��ك را در برنامه توليد جت 777 خ��ود آغاز كرده ايم. 
تحت توافق هسته يي ايران با قدرت هاي جهاني كه برنامه 
هسته يي ايران را در ازاي از سرگيري تجارت با اين كشور، 
محدود مي كرد، بويينگ در سال 2016 توافق كرد كه 80 
فروند هواپيما به ايران بفروشد. از اين ميان 15 هواپيما از 
س��ري جت 300ER-777 برد بلند هستند كه بويينگ 
براي آنها مجوز صادرات دولت امريكا را دريافت كرده بود. 

ايرانشهر

»آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 52380285« 
مناقصه گذار: شركت فوالد خوزستان

شرح مناقصه: عمليات تعميرو نگهداري و بهره برداري 21 دستگاه ديزل ژنراتور 
نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي

مدت زمان: 3سال
مهلت اعالم آمادگي: تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 1397/02/15 )با ارسال ايميل به نشاني زير(

 داوطلبان شركت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوي مديريت خريد و تامين كنندگان، ضمن ثبت نام و درج كليه اطالعات عمومي و تكميلي خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند.
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد واحد ارزيابي تامين كنندگان( از تاريخ 1397/02/18 به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000ريال )غير قابل استرداد( در وجه شركت فوالد خوزستان 

 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1397/02/29 
تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت / فني: روز يكشنبه مورخ 1397/02/30 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 130.000.000 ريال
نوع تضمين: 1( ضمانتنامه معتبر بانكي 2( چك تضميني و يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوكه مالي از مطالبات شركت كننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه:

 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانك صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 
ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانك ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 6532

نشاني شركت: اهواز - كيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شركت فوالد خوزستان، مديريت: خريد خدمات و اقالم عمومي
 A. VARASTEH@KSC.IR كارشناس: امين وارسته تلفن:6402-3213-061-98+ ايميل 

                                                                   روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

نوبت دوم

شركت ملي صنايع پتروشيمي        
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

فراخوان ارزيابي و مناقصه 
اين سازمان درنظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

الف ( موضوع پروژه: خدمات راهبردي ايمني و آتش نشاني 
ب ( مبلغ برآورد پروژه: در حدود 68/630/000/000 ريال )شصت و هشت ميليارد و ششصد و سي ميليون ريال(

ج ( مدت انجام كار: 12 ماه
د ( محل اجراي كار: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

ه�( مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال )به حساب شماره 910170000002174662213006 بانك ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت 391000037 (
و( مبلغ تضمين: 2/692/600/000 ريال )تضامين مورد قبول يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد(

ز( معيارهاي ارزيابي كيفي:
1- داشتن تجربه        

2- حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
3- داشتن توانائي مالي

4- داشتن توان فني و برنامه ريزي
5- داشتن ماشين آالت               

ح( حداقل شرايط پيمانكاران:
1- داشتن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي

2- داشتن گواهي تاييدصالحيت از اداره كار و امور اجتماعي در سال 1396
3- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1395

ط( محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، ميدان آزادي، ساختمان نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور 
پيمانها )تلفن: 52110183-061( مراجعه فرمايند.

ي( مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ 97/2/9 لغايت 97/2/16 مي باشد.
ک( زمان تحويل مدارک ارزيابي و مناقصه: ازساعت 8صبح لغايت 16 روز سه شنبه مورخ 97/3/1

ل( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت 8صبح لغايت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 
م( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.

الزم به توضيح است كه اين سازمان پس از ارزيابي، پاكات پيشنهاد قيمت مناقصه گراني را كه صالحيت آنها مورد تاييد كميته فني بازرگاني قرارگرفته است. در ساعت 14:30 عصر روز سه شنبه مورخ 97/3/8 گشايش مي نمايد.
اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« 

به آدرس http://iets.mporg.ir و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد.

نوبت اول
كد: 1397.261

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 
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جدول تحوالت بازار مسكن تهران در سال 96 و فروردين 97

رشد معامالت 
نسبت به ماه قبل

رشد معامالت 
نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 

رشد قيمت نسبت 
به ماه قبل 

رشد قيمت نسبت 
به سال قبل

3.6-4.3-8.5-56-فروردين 
204.16.43.75.7ارديبهشت

0.80.75.4- 6.2خرداد
2.51.26.2-5.4-تير

23.76.116.2مرداد
13.69.21.99.7-شهريور
11.134.40.78.7-مهر 
6.918.52.110.9آبان 
20.450.24.114.9آذر
6.913.5316.7دي

17.75.122.3 3.2-بهمن
33.10.54.626.1-اسفند

229.5-6.3-59-فروردين 97

 روايت ميرزايي از 
فساد سيستماتيك در شهرداري تهران

حجت اهلل ميرزايي معاون ش��هردار تهران و يكي از 7 نامزد شهرداري پايتخت، 
تاكيد كرد جامعه يي كه به كار در پستو عادت كرده با شفافيت كنار نمي آيد. 

به گزارش ايلنا، حجت اهلل ميرزايي با بيان اينكه در شهرداري تهران فساد 
سيس��تماتيك وجود دارد، گفت: تا اين مس��اله حل نشود، هيچ مشكلي حل 
نخواهد ش��د. اين فس��اد فراگير بوده و در همه جا وجود دارد. وي ادامه داد: 
اين فساد همگاني و پرتنوع است يعني مزايده، مناقصه، خدمات اداري و غيره 

را شامل مي شود. 
معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور شوراي ش��هردار تهران با اشاره به 
مصاديق اين فس��اد اظهار كرد: باال و پايين كردن پرونده نرخ دارد. حتي انتصاب 
و اس��تخدام ها هم نرخ دارند و هر س��مت مديريتي مثل مع��اون يا مديركل نرخ 
مخص��وص به خود را دارد. م��ن در اين زمينه تجربه كردم كه فردي براي تنظيم 

جلسه ميان مقام مسوول و سرمايه   دار چقدر پول گرفته است. 
وي با بيان اينكه در جامعه يي با چنين فسادي، نبايد براي شفافيت محدوديت 
قائل شد، تصريح كرد: بايد حتي قراردادهايي كه مي گوييم نمي شود، افشا كرد را 
خبر وجودش��ان را اعالم كنيم تا مردم بدانند كه نمايندگان ش��ان در شورا به آنها 
دسترس��ي دارند. فروش، خريدها، س��فرهاي خارجي، س��طح حقوقي و همه اين 
موارد بايد ش��فاف اعالم ش��ود. جامعه يي كه به كار دربستي عادت كرده است با 

شفافيت كنار نمي آيد. 
معاون ش��هردار تهران با اش��اره به لزوم راه   اندازي س��امانه تجاري هوش��مند 
خاطرنش��ان كرد: هوشمندس��ازي، ابزارهاي جدي براي مبارزه با فساد است كه 
اطالع��ات را در اختيار ما قرار مي ده��د. امروز صدور پروانه 9 ماه زمان مي    برد كه 
يك نرخ فاجعه بار اس��ت. دفاتر خدمات شهرداري الكترونيكي هم خود تبديل به 

يكسري دالل شدند كه گاهي هم شهردار را تعيين مي كنند. 
ميرزايي با بيان اينكه اگر دولت س��امانه تجاري هوشمند را راه   اندازي مي كرد، 
اين بال بر سر ارز نمي   آمد، ابراز كرد: در كانادا همه جريان    هاي پولي كنترل مي شود 
اما وقتي ما در اقتصاد دولتي مي      گوييم حس��اب  ها را كنترل كنيد، مي گويند اين 
دخالت اس��ت فالن بنگاه اقتصادي كه پول مردم را در دس��ت دارد، بايد كنترل 
ش��ود چطور مي توان ارز را كنترل كرد وقتي نمي   دانيم بنگاه ارز را كجا خريده و 
كجا نگه مي   دارند. وي افزود: ش��هرداري كارش افش��اگري نيست، اين وظيفه قوه 
قضاييه اس��ت. ش��هرداري نبايد وارد مناظره ش��ود، كاري كه پيش از اين صورت 
داد و ش��اهد نتايجش هم بوديم. معاون ش��هرداري تهران در واكنش به سواالتي 
درخصوص نجفي و عملكردش در 6 ماهه گذش��ته و انتقاد از افرادي كه خواهان 
افتتاح مداوم پروژه هاي عمراني در ش��هر هس��تند و فقط آن را عملكرد مي  دانند، 
بيان ك��رد: مدام مي خواهند تحميل كنند كه كارك��ردن به معناي احداث پروژه 
عمراني اس��ت. پروژه هاي عمراني كه منافع گروه��ي از پيمانكاران را در پي دارد 
و هم��ه مي پرس��ند در اي��ن 6 ماه چه پروژه ي��ي را افتتاح كرديد و اين س��وال را 
م��دام از آقاي نجفي هم مي پرس��يدند. ميرزايي اضافه كرد: حتي اگر آقاي نجفي 
در مدت چهار س��ال فقط س��امانه ش��فافيت را تكميل مي كرد، همين اقدام بس 
ب��ود. هم��ان منطقي كه مي گوي��د حق نداريد 12 س��ال گذش��ته را نقد كنيد، 
مي  پرس��ند در اين 6 ماه چه كرديد. حتي اگر فرض كنيم نيمي از انتصابات آقاي 
 نجفي اش��تباه بود، اين مس��اله با گفت وگو حل مي ش��د اما يك بازار را به خاطر 
يك پارچه آتش زدند. معاون ش��هردار با اشاره به اقدامات شهرداري در اين مدت 
عنوان كرد: شفافيت بودجه كار كمي نبود. همچنين خزانه داري كل تاسيس شد 

و هر سازمان بايد شفاف درآمدش را به اين خزانه بريزد. 

 هاشمي: شورا بيش از تصور
تشريفاتي و تبليغاتي است

محسن هاشمي با اش��اره به عملكرد 8 ماهه شوراي شهر گفت: طبيعي است 
ك��ه تغيي��ر و تحول در اعضاي ش��ورا به نح��وي كه تنها دو عضو ش��وراي پنجم 
تجربه حضور در دوره هاي قبل را دارند، موجب مي ش��ود كه زماني الزم باش��د تا 
 اعضاي جديد از نزديك و به صورت عميق تر با مسائل و مالحظات مديريت شهري

آشنا شوند. 
به گزارش ايلنا، وي با اشاره به تصورات خود از شورا و با بيان اينكه به عملكرد 
ش��ورا نمره 15 مي دهم، گفت: اگر بخواهم صادقانه جواب بدهم، جايگاه شورا از 
آنچه تصور مي كردم، جنبه تش��ريفاتي و تبليغاتي بيشتري دارد. انتظارم اين بود 
كه در اين جايگاه بتوانم با س��رعت و انرژي بيش��تري به حل معضالت و مسائل 
شهر بپردازم اما متاسفانه مسائل فرهنگي و سيستماتيكي وجود دارد كه موجب 
مي ش��ود بخش زيادي از انرژي، وقت و انگيزه فرد براي خدمت مس��تهلك شود. 
به طور نمونه با وجود پيگيري هاي زيادي كه براي راه اندازي پروژه مترو و تقويت 
آن در اين دوره داشته ام، هنوز جهشي در فعاليت هاي اين شركت رخ نداده است 
و منابع مالي و حمايت هاي الزم به س��وي اين پروژه كه مهم ترين اولويت ش��هر 

است، تخصيص نيافته است.
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

سازمان توسعه تجارت و مركز داوري اتاق ايران تفاهمنامه همكاري امضا كردند

مرجع جديد حل اختالف تجار
تاكنون حدود 1000 راي توسط مركز داوري اتاق بازرگاني ايران صادر شده است

تعادل|
س��ال گذش��ته پس از پيگيري هاي ف��راوان اتاق 
ته��ران و ب��ا هم��كاري ق��وه قضاييه، ش��اهد افتتاح 
نخستين مركز داوري در خانه بخش خصوصي بوديم. 
با افتتاح اين مركز داوري در اتاق تهران، پرونده هاي 
حقوق��ي و قضايي مرتب��ط با حوزه ه��اي تجاري به 
جاي بررس��ي در دادگاه ه��ا و محاكم عادي، پيش از 
ارجاع به ش��بكه رسمي قضاوت حقوقي در كشور در 
اين نهاد تخصصي مورد بررس��ي ق��رار مي گيرند. در 
همين راستا، س��ازمان توسعه تجارت و مركز داوري 
ات��اق ايران نيز براي ح��ل اختالفات احتمالي فعاالن 
تج��اري و اقتصادي اي��ران تفاهمنامه يي امضا كردند 
ت��ا اين اختالف��ات به مركز داوري ات��اق ايران ارجاع 
شود. اين تفاهمنامه مي تواند به رسيدگي تخصصي و 
نظام مند اختالفات در حوزه  دعوي تجاري، اقتصادي 
و س��رمايه گذاري خطرپذي��ر كمك ك��رده و جايگاه 
داوري را در ح��ل و فصل اين قبيل اختالفات تقويت 
كند. از اين  رو، تجار با توسل به امر داوري مي توانند 
عالوه بر رفع ابه��ام و اختالف در قرارداد، الزام طرف 
مقابل را به اجراي تعهداتش در مس��يري نزديك تر و 
عادالنه تر از مسير دادگستري به دست آورند. از ديگر 
مزاياي چنين اقدامي »افزايش س��رعت رسيدگي به 
مشكالت حقوقي تجار و بازرگانان، كم هزينه بودن و 

تخصص محور بودن اين محاكم« است. 

 مراكز داوري تجاري در ايران
براس��اس قانون پارلمان بخش خصوصي ايران كه 
در سال ۱۳۷۳ به تصويب رسيده يكي از وظايف اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي، حل و فصل 
اختالف��ات بازرگاني داخلي و خارجي اس��ت و مركز 
داوري اتاق ايران در همين راس��تا و به موجب قانون 
مس��تقلي به نام »قانون اساس��نامه مركز داوري اتاق 
ايران« از سال ۱۳۸۰ تاسيس و از حمايت هاي قانوني 
برخوردار ش��ده اس��ت. طبق اساس��نامه مركز داوري 
اتاق ايران، رس��يدگي به اختالف��ات و دعاوي تجاري 
در داوري ه��اي داخلي، مطابق قانون آيين دادرس��ي 
مدني و در داوري هاي بين المللي مطابق قانون داوري 
تجاري بين المللي انجام مي شود. قواعد و آيين داوري 
اين مرك��ز با رعايت قوانين ايران با اس��تفاده از رويه 

سازمان هاي داوري بين المللي تهيه شده است. 
در رواب��ط تجاري ناش��ي از قراردادها و معامالت، 
همواره احتمال ب��روز اختالفاتي وجود دارد كه گفته 
مي شود ارجاع اين اختالف ها و دعاوي به مركز داوري 

اتاق ايران مي تواند عاملي براي تامين سالمت، سرعت 
و دقت در رس��يدگي به اختالفات به شيوه تخصصي 
باش��د. بر همين اس��اس كلي��ه اش��خاص حقيقي يا 
حقوق��ي مي توانن��د حل و فصل اختالف��ات و دعاوي 
بازرگاني داخلي يا خارجي خ��ود را با توافق به مركز 

داوري اتاق ايران ارجاع دهند. 
در ايران، نخس��تين نهادي كه مش��روعيت انجام 
داوري را دارد، قوه قضاييه اس��ت. ق��وه قضاييه اما با 
مش��كالت بزرگ��ي ازجمله تكثر و تع��دد پرونده هاي 
مطروحه، كندي مس��ير دادرس��ي و ع��دم تخصص، 
مواجه اس��ت ك��ه رون��د كار داوري را ب��راي فعاالن 
اقتصادي س��خت مي كند. با تاس��يس نخستين مركز 
داوري در ات��اق ته��ران ام��ا، اين ب��ار از روي دوش 
نمايندگان قوه قضاييه برداش��ته ش��د. از سوي ديگر، 
با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي بازرگانان، تجار، 
صنعتگران و توليدكنن��دگان داخلي و بين المللي كم 
ك��ردن هزينه هاي معامالت و رفع ابه��ام از قراردادها 
است، داوري را مي توان به جرات برجسته ترين روش 
ح��ل و فصل اختالفات دانس��ت. به عبارت��ي، تجار با 
توس��ل به امر داوري مي توانند ع��الوه بر رفع ابهام و 
اخت��الف در ق��رارداد، الزام طرف مقاب��ل را به اجراي 
تعهداتش در مس��يري نزديك تر و عادالنه تر از مسير 
دادگستري به دست آورند. از ديگر مزيت هاي داوري، 
»افزايش س��رعت رس��يدگي در اختالف��ات، ارتقاي 
كيفيت رس��يدگي، تش��ريفاتي نبودن آيي��ن داوري، 
كم هزين��ه بودن، عدم بدبيني نس��بت ب��ه حاكميت، 
س��هولت در اجراي راي حماي��ت از بخش خصوصي، 

جلب رضايت سرمايه گذاران خارجي و...« است. 
افزون ب��ر اين، معم��وال س��رمايه گذاران خارجي 
عالقه ي��ي ب��راي حض��ور در دادگاه ه��اي محل��ي و 
منطقه يي ندارند، همان گونه كه سرمايه گذاران ايراني 
هم در س��اير كش��ورها عالقه مند اين كار نيس��تند و 
نهاد داوري جايگزين مناس��بي براي دعواهايي است 
كه پاي سرمايه گذاران خارجي در ميان است. باتوجه 
به گس��ترش نهاد داوري، امروزه سازمان هاي بسياري 
در سراس��ر دنيا متكفل داوري ميان اصحاب اختالف 
شده اند كه از آن به عنوان داوري سازماني ياد مي شود. 
توس��عه روزافزون داوري سازماني در سراسر جهان و 
در شهرهاي مركز فعاليت هاي عمده تجاري بر اهميت 

اين نهاد افزوده است. 
در اين راستا، س��ه مركز را به عنوان شاخص ترين 
نهادهاي داوري س��ازماني در اي��ران مي توان نام برد 
كه كاراترين آن اتاق داوري ايران اس��ت كه به جرات 

مي توان گفت برجسته ترين س��ازمان داوري داخلي 
است كه توس��ط اتاق ايران ايجاد شده است. »مركز 
منطقه يي داوري تهران«، ديگر مركز داوري در ايران 
است؛ س��ازمان حقوقي و مشورتي آسيايي-آفريقايي 
كه بدوا با نام كميته مش��ورتي حقوقي آس��يايي در 
س��ال ۱956 تشكيل ش��ده بود و در س��ال هاي بعد 
ب��ه نام فعل��ي تغيير پي��دا كرد در نشس��ت خود در 
دوح��ه تصميم گرفت نس��بت ب��ه راه ان��دازي مراكز 
داوري منطقه ي��ي اقدام كند. تاس��يس مركز داوري 
منطقه يي تهران در نشس��ت سال ۱۳66 بانكوك به 
تصويب سازمان رس��يد و در سال ۱۳۷5 در معاهده 
تاس��يس مركز داوري منطقه يي تهران بين سازمان 
و دولت ايران منعقد گش��ت. س��ومين مركز، »مركز 
داوري كانون وكالي دادگس��تري مركز« اس��ت كه 
براساس مصوبه س��ال ۸4 هيات مديره كانون وكالي 
دادگس��تري مركز تشكيل شده اس��ت. البته به نظر 
مي رسد مركز مذكور نتوانسته است، انتظارات جامعه 
را از خود در موضوع داوري برآورده كند و بايد بيش 

از اين نسبت به توسعه آن اقدام شود. 

 مركز داوري اتاق ايران
سال گذشته، قرعه نخس��تين مركز داوري بخش 
خصوص��ي اما ن��ه به نام ات��اق ايران كه به ن��ام اتاق 
تهران زده ش��ده و البته اين اتفاق مي تواند براي ساير 
تش��كل هاي بخش خصوصي در شهرستان ها هم رخ 
بدهد. اما به تازگي س��ازمان توس��عه تجارت و مركز 
داوري اتاق ايران براي حل اختالفات احتمالي فعاالن 
تجاري و اقتصادي ايران نيز تفاهمنامه يي امضا كردند. 
مجتبي خس��روتاج رييس س��ازمان توسعه تجارت و 
محس��ن محبي دبيركل مركز داوري ات��اق ايران در 
مراس��م امضاي اين تفاهمنامه، ه��دف از انعقاد آن را 
معرفي و ارجاع اختالف��ات احتمالي فعالين تجاري و 
اقتصادي ايران در سطح داخلي و بين المللي دانستند. 
به گفته دبي��ركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران در 
پايان با بي��ان اينكه در زمينه فعاليت هاي مش��ترك 
ميان س��ازمان توس��عه تجارت و مرك��ز داوري اتاق 
بازرگان��ي تفاهمنامه يي به امضا رس��يده، اظهار كرد: 
مواردي كه از س��وي سازمان توس��عه تجارت معرفي 
مي ش��ود براي رس��يدگي به دع��اوي از تخفيف هاي 

تعرفه يي برخوردار خواهند شد. 
دبي��ركل مركز داوري اتاق بازرگان��ي ايران درباره 
مركز داوري اتاق بازرگاني اي��ران به ارائه توضيحاتي 
پرداخته اس��ت. بنا به اظهارات او، پ��س از راه اندازي 

اين مركز در س��ال ۱۳۸۰ از س��ال ۱۳۸4 جنبه هاي 
عملياتي فعاليت در اين مركز آغاز شد و اكنون حدود 
۱۰۰۰ راي توسط اين مركز صادر شده و كتب گزيده 
آراي داوري نيز در س��ه جلد منتش��ر شده است كه 
مورد اس��تفاده قض��ات، دادگاه ها و دادگس��تري قرار 
مي گي��رد. اين مركز ب��ه موجب قان��ون و به صورت 
رس��مي ايجاد شده و به عنوان مرجعي براي داوري در 
زمينه  دعاوي تجاري، از پشتوانه قانوني الزم برخوردار 
اس��ت. اگرچه ممكن اس��ت مراكز ديگري هم در اين 
زمينه فعاليت داش��ته باشند، اما به طور كلي مراكزي 
كه در زمينه داوري فعاليت دارند خصوصي هستند و 
ممكن است در برخي موارد بتوانند به صورت اجمالي 
اقداماتي را در دس��تور كار قرار دهند، اما مركز داوري 

اتاق بازرگاني از پشتوانه قانوني برخوردار است. 
البته به گفته محسن محبي، شرط اساسي براي 
اس��تفاده از خدم��ات اين مركز، ذكر ش��رط داوري 
در ق��راردادي اس��ت ك��ه مي��ان دو طرف ب��ه امضا 
مي رس��د؛ به عبارت ديگر الزم اس��ت از ابتدا طرفين 
در ق��رارداد خ��ود صالحيت اين مرك��ز را براي حل 
دعاوي احتمال��ي پذيرفته و ذكر كنند. البته در غير 
اين صورت پيگيري از نظر حقوقي مش��كلي نخواهد 
داشت. همچنين ميانگين زمان رسيدگي به دعاوي 
حدود ۷ ماه مي شود، در حالي كه در دعاوي تجاري 
پيچيدگي هاي متعددي وج��ود دارد و حتي ممكن 
اس��ت حل اين اختالفات از طريق دادگاه سال ها به 
طول بينجام��د. از ديگر فاكتوره��اي تاثيرگذار اين 
مرك��ز داوري را دو بحث »قيمت و هزينه« مي توان 
نام برد. براس��اس آنچه محبي به ايس��نا گفته است: 
معم��وال هنگام پيگي��ري دعاوي تج��اري كه حجم 

ق��رارداد آنه��ا بالغ ب��ر ٢۰ميليون تومان اس��ت، در 
دادگس��تري س��ه مرحله بدوي، تجديدنظر و ديوان 
كش��ور وج��ود دارد كه به ترتيب در ه��ر يك از اين 
موارد ۳.5، 4.5 و 5.5درصد هزينه دريافت مي شود 
ك��ه مجموع اين موارد حدود ۱٢.5درصد مي ش��ود، 
ام��ا آنچه در مركز داوري دريافت مي ش��ود كمتر از 
يك درص��د يا درنهايت بين يك تا ٢درصد مي ش��ود 
ك��ه اين رقم در دعاوي بزرگ يعني مواردي كه رقم 

قرارداد باالست ممكن است كمتر هم شود. 
حال ممكن اس��ت اين پرس��ش پي��ش بيايد كه 
چرا براي حل دعاوي تج��ار هزينه هايي باال دريافت 
مي ش��ود؟ البته دبيركل مرك��ز داوري اتاق بازرگاني 
ايران در اين ب��اره اين گونه توضيح مي دهد: ما براي 
رس��يدگي به اختالفات تجار و صدور حكم براي آنها 
درنهايت رقمي بين يك تا ٢درصد دريافت مي كنيم 
و تاكيد داريم اين ش��يوه نس��بت به ساير رويكردها 
به مراتب ارزان تر اس��ت. همچنين در مورد اينكه در 
بحث ه��اي بين المللي هم آيا امكان��ي براي پيگيري 
حق��وق قانوني وجود خواهد داش��ت يا خير؟ محبي 
توضي��ح مي دهد: در اين زمينه ني��ز اين مركز مورد 
مراجعه ق��رار مي گيرد و احكام آن الزم االجراس��ت. 
البته اجراي اين احكام برعهده ما نيس��ت و معموال 
در تمام كش��ورها نيز وضعيت به همين شكل است، 
ام��ا در صورتي كه افراد از راي اي��ن دادگاه تمكين 
نكنند با توجه به آنكه دولت ايران عضو كنوانس��يون 
نيويورك اس��ت، احكام در بيش از ۱4۰ كش��ور دنيا 
الزم االجرا بوده و اگر ش��ركت ها اجراي اين حكم را 
نپذيرند به راحتي حتي امكان توقيف اموال آنها وجود 

خواهد داشت.

 رفع ابهامات اليحه
»ايجاد مناطق آزاد جديد« 

ايسنا| دبير ش��وراي  عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با بيان اينكه كميسيون اقتصادي مجلس به پيشرفت خوبي 
در بررسي اليحه ايجاد مناطق آزاد جديد دست يافته است، 
گفت: بس��ياري از ابهامات رفع ش��ده و به تفاهم خوبي در 
زمينه محدوده ها و نداشتن معارض رسيده ايم و پيش بيني 

مي كنم اين اليحه به زودي در صحن علني مطرح شود. 
مرتضي بانك در حاشيه سفر به منطقه آزاد ارس درباره 
بررس��ي اليحه افزايش تعداد مناطق آزاد در مجلس گفت: 
الزمه بررسي اين اليحه حضور نمايندگان مجلس در مناطق 
آزاد و آشنايي آنان با نحوه فعاليت مناطق آزاد در بخش هاي 
صنعتي، كشاورزي و گردشگري است. اكنون اليحه درحال 
بررسي بوده و كار كارشناسي خوبي بين اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و مركز 
پژوهش هاي مجلس درحال انجام است. بانك از اشتغال زايي 
۱۷۷واح��د صنعتي ارس براي ۱۳هزار نفر خبر داد و گفت: 
اكن��ون ۱۰۰۰واحد صنعتي فعال در ۷منطقه آزاد كش��ور 
داريم و ماحصل آن ايجاد ٢65هزار شغل است. دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خواستار برگزاري جلسات 
مش��ترك با مسووالن ارشد اقتصادي كشور در ساير مناطق 
آزاد ش��د و ادامه داد: با بازديد ميداني مي توان نشان داد كه 

مناطق آزاد در حوزه توليد فعال هستند. 

در روند ثبت  سفارش كاال 
مشكلي وجود ندارد

ايس�نا| مديركل مق��ررات صادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت در واكنش به گاليه تجار از عدم امكان ثبت 
س��فارش اظهار كرد: سامانه ثبتارش و سامانه جامع تجارت 
هيچ مش��كلي براي ثبت س��فارش ندارن��د و در هفته هاي 
گذشته تعداد زيادي سفارش در اين سامانه ها به ثبت رسيده 

و اين روند به حالت مرسوم خود دنبال شده است. 
علي علي آبادي در ارتباط با تخصيص دالر 4٢۰۰توماني 
به تجار و اينكه گفته مي ش��ود واردكنندگان چنين ارزي را 
دريافت نكرده اند، گفت: پس از انجام ثبت سفارش كاال ادامه 
فرآيند پرونده واردات در سيس��تم بانكي انجام مي ش��ود و 
تخصيص ارز از سوي بانك صورت مي گيرد. طبق اعالم بانك 

مركزي، ارز كليه موارد تامين خواهد شد. 
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است اختصاص 
دالر تك نرخ��ي ب��ه واردكنندگان براس��اس اولويت صورت 
گرفته باشد؟ توضيح داد: اگر هم در اين زمينه احيانا اولويتي 
وجود داشته باشد، بخش بانكي اطالعات بيشتري براي ارائه 
توضيح در اين زمينه خواهد داش��ت. در روزهاي گذش��ته 
رييس فدراس��يون واردكنن��دگان اتاق بازرگان��ي از وجود 
مشكالت در سامانه جامع تجارت انتقاد كرده و بر اين نكته 
تاكيد كرده بود كه امكان ثبت سفارش در بسياري از موارد 
وجود ندارد. از سوي ديگر تجار به كرات از عدم دسترسي به 

ارز تك نرخي  گاليه هايي را مطرح كرده اند. 

امتناع از فروش كاال در برخي 
بازارها را رد نمي كنم

فارس| رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بررسي ها 
در مورد عدم عرضه و فروش كاال به شهرس��تان ها توس��ط 
بازاريان و كارخانجات درحال بررس��ي اس��ت، گفت: ممكن 
است برخي معاندان دست به احتكار بزنند كه يقينا با چنين 
مواردي برخورد خواهد شد. برخي شركت ها و توليد كنندگان 
ب��ه بهانه انبارگرداني از عرضه كاال امتناع كرده اند كه از نظر 
ما اين موضوع اصال پذيرفتني نيست. پس از شدت التهابات 
ارز شركت ها و كارخانه هاي توليد لوازم خانگي از عرضه كاال 
به بازار امتناع كردند؛ به طوري كه فروش��ندگان اين صنف 
كااليي براي عرضه به مشتريان و متقاضيان نداشتند و باعث 

افزايش ۱۰درصدي قيمت اين كاالها شد. 
علي فاضلي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قبول داريد در 
حوزه لوازم خانگي بعد از ايام تعطيالت نوروز توليد كنندگان و 
شركت ها از عرضه كاال به بازار در پي التهابات بازار ارز امتناع 
مي كردند، گفت: بله در مورد لوازم خانگي و حتي موبايل اين 
اتفاق افتاد، من هم نمي گويم كه چنين اتفاقي نبوده اما هنوز 
بررسي هاي اتاق اصناف كامل نشده و به زودي گزارش كامل 
منتشر مي ش��ود. رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به جلسه 
فعاالن اقتص��ادي و صنايع چرم در تبري��ز با رييس جمهور 
گف��ت: بعضي ها در صنايع چ��رم گفته اند ك��ه كاال در اين 
بخش از تهران به شهرستان ها فروخته نمي شود درحالي كه 
بررسي هاي انجام شده توسط اتاق اصناف ايران و تيم بازرسي 
در اين خصوص نش��ان مي دهد كه كارخانجات چرم در اين 

زمينه مشكل خاصي ندارند و شايد بزرگنمايي كرده اند. 

بررسي موافقتنامه تجارت 
ترجيحي ايران و هند

تسنيم| دولت هند مطابق قولي كه در جريان سفر ماه 
فوريه رييس جمهوري ايران به هند داده بود، شروع به بررسي 
امكان انعقاد يك موافقتنامه تجارت ترجيحي با تهران كرده 
است. به گزارش پايگاه خبري هندو بيزنس الين، يك مقام 
دولتي هند در اين باره گفت: »تمركز هند روي دسترسي به 
بازارها براي عرضه محصوالتي نظير دارو، نخ، برنج و قطعات 
خودرو اس��ت.« اين گزارش مدعي شده كه ايران از مدت ها 
قبل به دنبال انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با هند بوده 
اما دهلي نو به دليل انعقاد تعدادي از موافقتنامه هاي دوجانبه 
با ديگر كشورها تمايل چنداني به آن نشان نمي داده است. 

اين مقام دولتي افزود:»اكنون شرايط تغيير كرده و هند 
هم عالقه مند به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي)با ايران( 
اس��ت زيرا پي برده كه بازار ايران مي تواند، بازاري آينده دار 
باشد. زماني كه ايران از سوي غرب تحريم شد، فرصت هاي 
جديدي براي شركت هاي هندي در اين كشور ايجاد شد.« 
فدراسيون سازمان هاي صادراتي هند، فهرستي از اقالمي كه 
اين فدراسيون احساس مي كند ظرفيت افزايش صادرات به 
ايران را دارند براي وزارت بازرگاني هند ارس��ال كرده است. 
آجاي ساهاي، مدير فدراسيون سازمان هاي صادراتي هند در 
اين باره گفت:»ما احس��اس مي كنيم انعقاد يك موافقتنامه 
تجارت ترجيحي با ايران خيلي به نفع صادر كنندگان هندي 
اس��ت. جاي پايي ك��ه ما در بازار اي��ران در دوران تحريم ها 
ب��از كرده ايم كماكان پابرجاس��ت و در صورت انعقاد چنين 
موافقتنامه يي، كم بودن رقيب در اين بازار به ما كمك خواهد 

كرد كه صادراتمان را گسترش دهيم«.
اين مقام دولتي هند افزود:»سيگنال هاي سياسي هم در 
هند و هم در ايران وجود دارد كه حاكي از عالقه مندي دو كشور 
به همكاري هاي نزديك تر در بخش اقتصادي است.« صادرات 
 هند به ايران در س��ال ۱۸-٢۰۱۷ ب��ه ۱۱.۱۱ميليارد دالر

رسيد كه رش��دي 5.۷6 درصدي نسبت به سال قبل از آن 
داش��ت. در اي��ن مدت صادرات هند به ايران نيز با رش��دي 

۱۱درصدي به ٢.65ميليارد دالر رسيد. 

مع�اون كيفي�ت گ�روه صنعت�ي ايران خ�ودرو از ارتقا و 
بهب�ود كيفيت تم�ام محصوالت اين خودروس�از در س�ال 
گذش�ته خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 65درصد از 
محصوالت ايران خودرو در س�طح كيفي 3 و 4 س�تاره قرار 

دارند.   
 به گزارش ايكوپرس،  مجتبي اس��تادرحيمي با بيان اين مطلب 
گفت: براي ارتقاي كيفيت در زنجيره ارزش توليد شامل حوزه هاي 
كيفيت، تامين، مهندسي، فرآيند، فروش و خدمات پس از فروش، 

برنامه هاي جامعي براي سال 9۷ تدوين شده است. 
وي افزايش س��تاره هاي كيفي محصوالت براساس ارزيابي هاي 
ش��ركت بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد اي��ران را حاص��ل اجراي 
برنامه ه��اي بهبود متعدد در زنجيره ارزش در س��ال هاي گذش��ته 
دانس��ت و گفت: هيچ ي��ك از محصوالت س��واري ايران خودرو در 
سطح كيفي تك ستاره نيستند. اين شركت با دارا بودن 5 محصول 
4 س��تاره، 6 محص��ول ۳ س��تاره و 6 محصول ٢ س��تاره در ميان 

خودروسازان داخلي از نظر كيفيت محصول سرآمد است. 
معاون كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اينكه در س��ال 
گذش��ته نمرات منفي محصوالت براساس ارزيابي شركت بازرسي 
كاهش چش��مگيري داش��ته اس��ت، گفت: پژو ٢۰۰۸، س��وزوكي 
گراندويت��ارا، تن��در 9۰ اتوماتيك، پ��ژو ٢۰۷ اتوماتيك و تندر 9۰ 
پالس اتوماتيك موفق به كسب 4 ستاره كيفي شده اند كه باالترين 

سطح كيفي موجود در محصوالت ساخت داخل است. 
وي افزود: محصوالت هايما اس ۷ اتوماتيك، دنا پالس، ۳ ستاره 
كيفي وH30، س��ورن، س��مند، پژو پارس و پژو 4۰5 نيز ٢ ستاره 
كيفي را در س��ال گذشته كسب كرده اند. محصوالت پژو ٢۰6، پژو 
٢۰6 صن��دوق دار و ران��ا نيز در حال حاضر داراي ۳ س��تاره كيفي 

هستند. 
اس��تادرحيمي درباره آخرين وضعيت ميزان رضايت مش��تريان 
از محص��والت ايران خودرو اظهار كرد: رضاي��ت بيش از ۸4درصد 
محصوالت باالتر از متوس��ط صنعت اس��ت متناظر با آن وضعيت 

امتياز IQS نيز در سال 96 بهبود ٢۳درصدي را نسبت به ابتداي 
سال 94 تجربه كرده است. 

وي كاهش ۱5درصدي در شاخص مراجعات به شبكه خدمات 
پس از فروش و بهبود ۳۱درصدي در ش��اخص قطعات متناظر در 
بازه ۱۰ هزار كيلومتر كاركرد در س��ال 96 نسبت به سال 95 را از 

ديگر موفقيت هاي كسب شده در حوزه كيفيت برشمرد. 
معاون كيفيت ايران خودرو ضمن تش��ريح پروژه ها و برنامه هاي 
بهبود اجرا ش��ده در س��ال 96 گفت: در مجم��وع 69٢ پروژه هاي 
محصولي و مجموعه يي و برنامه هاي كالن سرمايه يي و زيرساختي 

به اجرا گذاشته شده است. 
وي ازجمله پروژه هاي زيرس��اختي و كالن س��ال گذشته را در 
حوزه تامين، دس��تيابي به نظ��ام جامع ارزياب��ي تامين كنندگان، 
ارتقاي كيفيت قطعات، در حوزه طراحي و مهندسي، ارتقاي طرح 
بدنه محصول آريسان، بهبود و ارتقاي سيستم انتقال قدرت )كالچ(، 
ارتقاي كيفيت گيربكس و در حوزه فرآيند، روباتيك كردن خطوط 
پرس با هدف افزايش كيفيت محصول، رفع مش��كالت ارگونومي و 
كاهش ضايعات و روباتيك كردن خطوط س��يلر و PVC و پاشش 
رنگ در س��الن رنگ با هدف افزايش و ارتقاي كيفيت و يكنواختي 
رنگ مطابق با اس��تانداردهاي جهاني، توس��عه و ارتقاي تجهيزات 
س��خت افزاري و نرم افزاري تست هاي الكتريكال در راستاي ارتقا و 

بهبود فرآيندها دانست. 
اس��تادرحيمي افزود: در حوزه خدمات پ��س از فروش نيز ارائه 
خدم��ات نوين الكترونيك، يكپارچگي سيس��تم كنت��رل و تامين 
قطعات ش��بكه و ارتقاي سطح دانش و مهارت نمايندگي ها ازجمله 

پروژه هاي زيرساختي اجرا شده در سال گذشته بوده است. 
وي از كسب نش��ان درخشان سبز در آخرين ارزشيابي شركت 
رنو، موس��وم به »آدي��ت پاركين��گ ASP( 00611( « در حوزه 
همسان سازي در بين سايت هاي توليدي محصوالت رنو در منطقه 
خاورميانه، هند و آفريقا را از ديگر موفقيت هاي كس��ب ش��ده در 

سال گذشته نام برد. 

معاون كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو مطرح كرد 

65درصد محصوالت ايران خودرو درسطح كيفي 3 و 4 ستاره 
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15 نفت و انرژي
 توزيع گازوييل يورو ۴

در همه جايگاه ها 
ايسنا    مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي آخرين وضعيت توزيع نف��ت گاز و بنزين يورو4 
را تش��ريح كرد. سيدمحمدرضا موس��وي خواه در مورد 
توزيع بنزين يورو 4 در كالن ش��هرها و شهرهاي كشور 
گفت: غير از 8 كالن ش��هري ك��ه در آنها بنزين يورو 4 
توزيع مي ش��ود تا پايان سال بنزين يورو 4 در ۱۵شهر 
توزيع مي ش��ود. وي افزود: اين شهرها شامل شهرهايي 
در مسير استان خراسان رضوي، شهرهايي از بندرعباس 
تا اصفهان، اصفهان تا خوزس��تان و تهران تا خوزستان 
مي شود. البته درحال حاضر نيز بنزين يورو4 در برخي 
از ش��هرهاي مذكور توزيع مي شود. مديرعامل شركت 
مل��ي پخش فرآورده هاي نفتي از توزيع نفت گاز يورو4 
تا دو ماه ديگر در سراس��ر كش��ور خب��ر داد و گفت: تا 
دو م��اه ديگر توزيع نفت گاز يورو 4 در جايگاه هاي كل 
كشور اجرايي مي شود. عليرضا صادق آبادي، مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي در 
آخرين نشس��ت خبري خود درباره توليد بنزين يورو4 
در پااليشگاه هاي اراك، تبريز، اصفهان و آبادان توضيح 
داد: در اين پااليش��گاه ها روزانه ٣٢ميليون ليتر بنزين 
يورو 4 توليد مي شود كه ميانگين توليد روزانه پارسال 
٢8ميليون ليتر بوده همچنين مقدار توليد بنزين يورو 
۵ در پااليش��گاه ستاره خليج فارس ۱٢ميليون ليتر در 
روز است. بر اين اس��اس مجموع توليد بنزين يورو4 
در پااليش��گاه اراك ۱۷ميليون، در پااليش��گاه تبريز 
۱.۵ميلي��ون ليتر، در پااليش��گاه اصفهان ۱٢ميليون 

ليتر و در پااليشگاه آبادان ۱.۵ميليون ليتر است. 

قيمت نفت در كانال 7۴ دالر
تسنيم    به گزارش رويترز، قيمت نفت ديروز اندكي 
كاهش داشت اما به دليل نگراني ها از تشديد تحريم هاي 
ايران و كاهش عرضه نفت اين كشور، نفت برنت بخش 

عمده يي از رشد قيمت جلسه قبلي را حفظ كرد. 
براس��اس اين گزارش، قيمت هر بش��كه نفت برنت 
ديروز با ٢۱سنت كاهش به ۷4دالر و ۵٣ سنت رسيد. 
روز پنج شنبه قيمت نفت برنت يك درصد افزايش يافته 
بود. قيمت نفت خام امريكا نيز ديروز با ٢٢سنت كاهش 
به 6۷ دالر و 9۷سنت رسيد. قيمت نفت خام امريكا در 

جلسه گذشته 0.٢درصد افزايش يافته بود. 
نفت برنت در مس��ير ثبت سومين هفته افزايشي و 
رش��د هفتگي حدود 0.۷درصدي ق��رار دارد. نفت خام 

امريكا نيز در مسير رشد هفتگي جزئي قرار دارد. 
بانك  اي ان زد در يادداشتي نوشت:»بازارها همچنان 
درحال تاثيرپذيري از احتمال اختالل در عرضه نفت در 

صورت خروج امريكا از توافق هسته يي ايران هستند.«
دونال��د ترامپ، رييس جمه��وري امريكا روز ۱٢مه 
 درخص��وص بازگش��ت تحريم ه��اي ايران ك��ه بعد از 
اجراي توافق هس��ته يي برداش��ته شده، تصميم گيري 
خواهد كرد. بازگشت تحريم ها احتماال موجب كاهش 
فروش نف��ت ايران خواهد ش��د. ديگ��ر عامل تقويت 
قيمت نفت، تش��ديد وضعيت اقتصادي و سياسي در 
ونزوئالست كه موجب كاهش 40درصدي توليد نفت 
اين كشور طي ٢سال گذشته شده است.  با اين حال، 
افزايش توليد نفت خام امريكا كه طي هفته گذشته به 
۱0.۵9ميليون بشكه در روز رسيد، مانع از رشد بيشتر 
قيمت ها ش��ده است. صادرات نفت امريكا نيز به ارقام 

بي سابقه يي رسيده است. 

 گازهاي ميدان پارسي
جمع مي شوند 

ايلنا    محسن پاك نژاد، معاون شركت ملي نفت ايران 
در امور توليد اعالم كرد: ايس��تگاه جمع آوري گازهاي 
مشعل ميدان پارسي به عنوان نخستين طرح جمع آوري 
گازهاي مشعل كه با حضور و مشاركت بخش خصوصي 

به ثمر رسيده است امروز راه اندازي مي شود. 
پاك نژاد گفت: در اين پروژه، شركت تامكارگاز كه 
توانمندي و تجربيات مناسبي در توليد كمپرسورهاي 
فش��ار باالي گاز و اجراي ايس��تگاه هاي گاز طبيعي 
فش��رده)CNG( دارد با احداث يك واحد تقويت و 
افزايش فش��ار گاز با ظرفيت حدود ۷.۵ميليون فوت 
مكعب در روز گازهاي كم فشار واحد پارسي كالستر 
را جمع آوري و از س��وزانده ش��دن آنه��ا جلوگيري 

مي كند. 
وي اف��زود: در اين پروژه گازهاي كم فش��ار ميدان 
پارس��ي ك��ه با افت فش��ار چاه ه��اي تولي��دي امكان 
جمع آوري در ايس��تگاه تقويت فش��ار موجود را ندارد 
به تاسيس��ات تقويت فش��ار تامكارگاز تحويل مي شود 
و پس از فش��ارافزايي دوباره به تاسيسات شركت ملي 
نف��ت برمي گردد تا در كارخان��ه گاز و گاز مايع۱۵00- 

مايع گيري و به ميدان كرنج تزريق شود. 
معاون شركت ملي نفت ايران در امور توليد با اشاره 
ب��ه برخي از مزاياي فني، اقتصادي و زيس��ت محيطي 
اي��ن پروژه گفت: در اين قرارداد، ش��ركت ملي نفت از 
محل فروش گازهاي همراه و اس��تفاده از ظرفيت هاي 
خالي در شبكه تقويت فشار، فرآورش و انتقال گاز خود 
درآمد كس��ب كرده و مايعات گازي واحد تامكارگاز نيز 
به طور كامل و بدون پرداخت هزينه  تحويل اين شركت 
مي شود و از س��وزاندن حداقل ٣و حداكثر ۷.۵ميليون 
فوت مكعب در روز گاز مشعل و هدررفت منابع كشور و 

آلودگي محيط زيست جلوگيري مي شود. 

 آتش سوزي نفتي مرگبار
در اندونزي 

ش�انا   آتش س��وزي در يك چاه نفتي در اندونزي 
به مرگ ۱۵نفر و زخمي ش��دن ده ها نفر منجر شد. 
به گزارش رويترز از باندا آچه، مس��ووالن اندونزيايي 
اعالم كردند، نيروهاي آتش نشاني)چهارشنبه، پنجم 
ارديبهشت  ماه( براي مهار آتش در يك ميدان نفتي 
در استان آچه اين كشور كه ۱۵كشته و 40زخمي بر 

جاي گذاشته است، تالش مي كنند. 
نه��اد مديري��ت بح��ران اندونزي اعالم ك��رد: ما 
همچنان براي جمع آوري اطالع��ات درباره قربانيان 

تالش مي كنيم زيرا آتش هنوز مهار نشده است. 
طبق اعالم اين نهاد، آتش س��وزي پس از آن آغاز 
ش��د كه چاه ياد ش��ده با عمق ٢۵0متر دچار فوران 
ش��د و ساكنان منطقه براي جمع آوري نفت، گرد آن 
جمع شدند.  نهاد مديريت بحران اندونزي اعالم كرد: 
ده ها نفر از مجروحان به بيمارس��تان منتقل شده اند 
و شركت پرتامينا تجهيزات الزم براي كمك به مهار 

آتش را ارائه مي كند. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از آخرين وضعيت يك اختالف نظر 26 ساله در خزر گزارش مي دهد

معناي قرارداد نفتي آذربايجان در خزر براي ايران
گروه انرژي  نادي صبوري 

ديروز شركت نفت جمهوري آذربايجان و شركت 
بريتيش پتروليوم قراردادي براي اكتشاف يك ميدان 
نفتي در درياي خزر امضا كردند. اما اين امضاي قرارداد 
از يك جهت با ديگر قراردادهايي كه روزانه در صنعت 
نفت به امضا مي رسند، متفاوت است. تفاوت اين ماجرا 
نيز به مش��خص نبودن رژيم حقوق��ي درياي خزر و 
وضعيت بالتكليف ايران در اين دريا بازمي گردد كه از 
زمان فروپاشي شوروي تاكنون به نتيجه قابل توجهي 
دست پيدا نكرده است. اگرچه فروردين ماه امسال و در 
جريان سفر حسن روحاني به باكو، ايران و آذربايجان 
ب��ه تفاهمنامه يي مهم در توس��عه ٢ بل��وك نفتي در 
خزر دس��ت پيدا كردند اما همچنان اين دريا با وجود 
ذخاي��ر قابل توجه نف��ت و گاز و ثروت عظيمي كه از 
اين طريق براي كشورهاي حاضر در رژيم حقوقي اش 
ايجاد مي كند، پيشرفت قابل توجهي را نكرده است. به 
همين دليل سال ٢00٢ پژوهشگر دانشگاه آكسفورد 
در مقاله يي وضعيت درياي خزر را به كودكي 6 ساله 
تش��بيه كرد كه ٢0دالر دارد اما نمي داند آن را چطور 
خرج كند. گزارش »تعادل« درباره وضعيت فعلي رژيم 
حقوقي خزر، خواس��ته هاي ايران و سهم احتمالي هر 
كش��ور از ذخاير عظيم نفت و گاز اي��ن درياچه را در 

ادامه مي خوانيد. 
  

تا قبل از فروپاش��ي شوروي، ايران و اتحاد جماهير 
ش��وروي تنه��ا كنترل كنن��دگان درياي خ��زر بودند. 
پيمان هاي ۱9٣۵و ۱940 ايران- شوروي به هر كدام 
از طرفين حق انحصاري ماهيگيري در آب هاي ساحل 
خود تا ۱0مايل دريايي را مي داد. اگرچه اين پيمان ها 
ارتب��اط مس��تقيمي با ذخاي��ر خاك��ي و دريايي پيدا 
نمي كردن��د اما به طور تلويحي هر گونه اكتش��افي در 
همين محدوده وضعيتي مشابه حق ماهيگيري داشت 

اما مابقي دريا متعلق به همه بود. 
اين پيمان تا ۱99۱و فروپاشي شوروي ادامه يافت 
و در طول آن ايران و ش��وروي هرگز شكايتي را عليه 
فعاليت هاي يكديگر به ثبت نرس��اندند. اما فروپاش��ي 
ش��وروي به معناي اضافه شدن ٣كشور ساحلي ديگر 
به كنترل كنندگان درياي خزر بود كه از همان ابتدا به 
اختالف نظري جهاني تبديل شد. اشلي آيوي، محقق 
آكسفورد در اين باره مي نويسد:»آنچه با مسالمت ميان 
ايران و ش��وروي درحال سپري ش��دن بود به ناگاه به 
جنگي تم��ام  عيار ميان چند حاكميت بر س��ر منبع 

وافري از نفت و گاز تبديل شد.«
اين جنگ تمام عيار هنوز هم پايان نيافته اس��ت. 
سال گذشته ميالدي سران كشورهاي»ايران، روسيه، 
قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان« در مسكو و تحت 
عنوان»تعيي��ن رژي��م حقوقي درياي خ��زر« گرد هم 
آمدند. اين نشس��ت 40 امين نشست ۵كشور در طول 
٢6سال پس از فروپاشي شوروي به حساب مي آمد كه 
به امضاي ۵ سند نيز منجر شده اما همچنان در عمل 

پيشرفتي را تجربه نكرده است. 
در اين بين ٣كش��ور ساحلي آذربايجان، قزاقستان 
و تركمنس��تان به اين دليل كه ممانعتي براي فعاليت 
نفتي و گازي در خزر نداش��تند، تمايل چنداني نيز به 
امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر نشان نمي دهند 

اما ايران بدترين وضعيت را در ميان ۵ كشور دارد. 
در تازه تري��ن اتف��اق، آذربايجان حق اكتش��اف 
ي��ك ميدان انرژي در خ��زر را به بريتيش پتروليوم 
واگذار كرده است. ديروز وب سايت شركت بريتيش 
پتروليوم همچنين وب س��ايت ش��ركت دولتي نفت 
آذربايجان س��وكار با انتش��ار متني مش��ابه از اين 
واقع��ه خب��ر دادن��د. در متن اين خبر آمده اس��ت 
كه در جريان س��فر الهام علي اف، رييس جمهوري 
آذربايجان به انگليس روز پنج شنبه قرارداد اكتشاف 
يك ميدان انرژي در درياي خزر بين شركت دولتي 
نفت جمهوري آذربايجان)سوكار( و شركت بريتيش 

پتروليوم به امضا رسيد. 
مراس��م امض��اي قرارداد اكتش��اف مي��دان انرژي 
D230 در خزر با حضور الهام علي اف، رييس جمهوري 

آذربايجان و ترزا مي،  نخست وزير انگليس برگزار شد. 
رونق عبد اهلل اف، رييس سوكار در مراسم امضاي 
اين قرارداد با اشاره به همكاري ديرينه ميان شركت 
نفت آذربايجان و بريتيش پتروليوم گفته است: اين 
قرارداد براس��اس معيارهاي برابري و منصفانه امضا 
ش��ده و در بهره برداري مش��ترك و كامال ثمربخش 
از ذخاير طبيعي جمه��وري آذربايجان نقش مهمي 

خواهد داشت. 
»روبرت دادل��ي« مدير اجرايي ش��ركت بريتيش 
پتروليوم نيز عنوان كرده اس��ت ك��ه اين قرارداد براي 
توس��عه ميادين انرژي در جمه��وري آذربايجان امضا 
مي شود و ازاين پس شاهد تالش هاي مشترك بي پي 
و س��وكار جهت تحقيق ظرفيت ه��اي موجود در خزر 

خواهيم بود. 
او در ادامه گفته اس��ت: بيش از ٢۵س��ال است كه 
بريتي��ش پتروليوم در منطقه خزر فعاليت دارد بر اين 
باوريم كه منطقه از ظرفيت هاي قابل توجه نفت و گاز 

برخوردار است. 
دادلي اظهار كرد: همكاري با سوكار و ديگر شركا و 
انجام اكتشافات زمين شناسي و فعاليت هاي اقتصادي 

در جمهوري آذربايجان را ادامه خواهيم داد. 
 خبرگ��زاري رس��مي جمه��وري اس��المي ايران 
ني��ز ديروز اي��ن خبر را ب��دون موضع گي��ري خاصي 
منتش��ر كرده و نوش��ت: مي��دان ان��رژي D230 در 
۱٣۵كيلومتري ش��مال  شرق باكو در درياي خزر واقع 
است و ٣٢00كيلومتر مربع مساحت را دربر مي گيرد. 
عم��ق اليه هاي حاصلخيز اين ميدان انرژي ٣۵00متر 
پيش بيني مي شود و براساس قرارداد امضا شده، بي پي 
۵0 درصد سهم پيمانكاري اين طرح انرژي را بر عهده 
دارد و ۵0 درصد سهم ديگر اين طرح انرژي به سوكار 

تعلق دارد. 

البته فعاليت هاي آذربايجان در خزر نيز چندان 
بي حاش��يه نيس��ت و اين كش��ور با تركمنس��تان 
اختالف نظرهاي��ي دارد. يك��ي از جدي تري��ن اين 
اختالف ها در يك ميدان نفتي اس��ت كه آذربايجان 
آن را »كپز« و تركمنس��تان آن را »سردار« ناميده 

است. 
در اي��ن مي��ان موض��ع روس��يه نيز همانن��د ديگر 
مواضع جهانى اش با ابهام همراه بوده و ش��فاف نيست. 
خبرگزاري آناتولي تركيه س��ال گذشته در گزارشي كه 
همزمان با گردهمايي س��ران ۵ كشور در مسكو منتشر 
ش��د، نوشت:»روس��يه در اوايل فروپاش��ي تا سال 9۵ 
در اعتراض به اقدامات ٣كش��ور ديگر خ��زري با ايران 
همراهي و همس��ويي مي كرد. حتي دو كشور توانستند 
حدود ٢0سند مش��ترك عليه انحراف از رژيم حقوقي 

درياي خزر كه به ضرر ايران بود به ثبت برسانند. از سال 
۱998 كه مصادف با صدارت بوريس يلتسين در روسيه 
بود اين كشور با انعقاد قرارداد تقسيم منابع تحت البستر 
خزر با قزاقس��تان در منطقه مورد ادع��ا، راه خود را از 
ايران جدا ك��رد. روس ها به عنوان نخس��تين اقدام در 
مس��ير عكس اتف��اق آرا كه پيش تر خود ب��ر آن تاكيد 
داش��تند، عرفي برخالف تعهدات پيشين را باب كردند 
و با امضاي قرارداد مش��ابه ميان قزاقستان و آذربايجان 
پيوندي س��ه جانبه را با امضاي قرارداد تقس��يم منابع 
زيربستر درياي خزر با دو كشور مذكور در بخش شمالي 

اين دريا تدارك ديدند.«
اين چرخش روس��يه در نهايت باعث ش��د كه در 
سال ٢00٣ س��ه كشور روسيه، قزاقستان و جمهوري 
آذربايجان موافقتنامه يي س��ه جانبه را داير بر تقسيم 

منابع زيربس��تر درياي خزر امض��ا كنند كه عمال 64 
درصد از منابع زيربس��تر درياي خ��زر را در حاكميت 

آنها قرار داده است. 
براس��اس اين توافق، قزاقس��تان ٢9درصد، روسيه 
۱9درص��د و جمهوري آذربايج��ان ۱8درصد از منابع 
زيربستر درياي خزر را متعلق به خود كردند. براساس 
ادعاهاي ٣ طرف و تمايل نس��بي تركمنس��تان حدود 
٢۱درصد از منابع زيربس��تر اين دريا به عنوان س��هم 

تركمنستان در نظر گرفته شده است. 
س��هم ايران در اين توافق ۱٣درصد در نظر گرفته 
شد كه ذخاير س��وخت فسيلي نيز در آن قرار نگرفته 
اس��ت. طبيعتا ايران به اين مس��اله اعتراض كرده و از 
طريق معاونت آس��يا و اقيانوسيه وزارت خارجه اعالم 

كرد كه سهم ۱٣درصدي را قبول ندارد. 
ابراهيم رحيم پور، معاونت اقيانوس��يه و آس��ياي 
وزارت ام��ور خارج��ه پيش از اين ب��ا تاكيد بر اينكه 
با طوالني تر ش��دن مذاكرات ايران چيزي را از دست 
نمى دهي��م، گفت��ه بود:»ما درحال حاضر مش��كلي 
نداري��م و منابع نف��ت و گاز آن منطقه را از دس��ت 
نمي دهيم و براي اس��تخراج معادن در آنجا تعجيلي 
نداريم. بقيه كش��ورها هم االن استخراج نمي كنند و 
نمي توانند تا زماني كه س��رحدات مشخص شود اين 
كار را انجام دهند پس نيازي نيس��ت، نگراني داشته 
باش��يم كه مبادا مس��اله مانند منابع مشترك با قطر 

برايمان پيش بيايد.«
فروردين ماه امس��ال اما و در جريان سفر نوروزي 
حس��ن روحاني به آذربايجان خبري منتش��ر شد كه 
شايد به قرارداد نفتي ميان سوكار و بي  پي نيز بي ربط 
نباش��د. در جريان اين س��فر ايران و آذربايجان تفاهم  
كردن��د تا ٢بلوك نفتي از درياي خزر را بدون ورود به 
رژيم حقوقي توس��عه بدهند و ۵0-۵0 از آن برداشت 
كنند. اتفاقي كه وزير نفت از آن با عنوان »باز ش��دن 
قفل خزر در بخش نفت« ياد كرد. حس��ام الدين آشنا، 
مش��اور رييس جمهور نيز آن را »مهم ترين دس��تاورد 
س��فر در يك كالم« توصيف و عن��وان كرد:»تدبير دو 
رييس جمهور باعث ش��د تا مش��اركت در درياي خزر 

جاي رقابت را بگيرد.«
اكنون اقدام آذربايجان در انعقاد قرارداد با بريتيش 
پتروليوم براي اكتشاف يك ميدان نفتي در درياي خزر 
ممكن است با گرفتن پيشاپيش چراغ سبز ايران اتفاق 
افتاده باش��د اما به طور قطع از پيچيدگي هاي مساله 

رژيم حقوقي درياي خزر نخواهد كاست. 
ايران پي��ش از اين اعالم كرده بود كه دل بس��تگي 
خاصي به قرارداد گذش��ته نداش��ته و بر اين باور است 
تقس��يمات گذش��ته كه خزر را به صورت ۵0-۵0 بين 
ايران و روسيه تقس��يم مي كرد ديگر موضوعيت ندارد. 
در واق��ع مهم تري��ن پيام اين اظهارات از س��وي وزارت 
خارجه اي��ران مبادله اين پيغام بوده كه ايران به دنبال 
اذيت كردن ديگر كش��ورها و اخذ منافع آنها در درياي 

خزر نيست. 
ام��ا روي كاغ��ذ ايران تنها كش��وري از ۵ كش��ور 
ساحلي خزر محسوب مي ش��ود كه ميزان توليد نفت 
خامش از اين ميدان معادل صفر است. طبق تازه ترين 
ب��رآورد bp كل ذخاير نفتي اين ميدان 4۷.۵ميليارد 
بش��كه و ذخاير گازي آن ٢۵6تريلي��ون فوت مكعب 
برآورد ش��ده است. س��هم احتمالي ايران از اين مقدار 
معادل 0.۱ميليارد بش��كه نفت خام است كه كمترين 
مقدار به حس��اب مي آيد. در بخش نفتي قزاقستان با 
٣9.6ميليارد بشكه ذخاير برآورد شده بيشترين سهم 
را دارد. در بخش گازي نيز قزاقس��تان با ۱06تريليون 
فوت مكعب ذخاير احتمالي در رتبه اول قرار مي گيرد 
اما تركمنس��تان با فاصله كمي ب��ا ۱0٢تريليون فوت 

مكعب ذخيره گازي ايستاده است. 
اين آمار طبق ب��رآورد اداره اطالعات انرژي امريكا 
در سال ٢006 ممكن است با افزايش روبه رو شود كه 
درخصوص ايران ۱۵ميليارد بشكه نفت و ۱۱تريليون 
فوت مكع��ب گاز طبيعي را به دنبال خواهد داش��ت. 
جزئيات بيشتر اين اطالعات در جدول شماره ۱ قابل 

مالحظه است. 

طرح هاي آبي؛ تمركز سفر وزير نيرو به كرمانشاه

رض��ا اردكاني��ان وزير ني��رو روز چهارش��نبه به 
كرمانش��اه سفر كرد تا تعدادي از طرح هاي برق آبي 
را افتت��اح كند و كليد آغاز برخي ديگر را بزند. وي 
در اين س��فر، آبگيري س��د ازگل��ه را كليد زد و در 
جريان آخرين وضعيت س��اخت س��د هواسان قرار 

گرفت. 
بازديد از شبكه آبرساني به پاوه و افتتاح نيروگاه 
برق آب��ي داري��ان در اين ش��هر ديگ��ر برنامه هاي 
اردكاني��ان را تش��كيل دادند. وزير ني��رو همچنين 
شاهد بهره برداري از شبكه آبرساني به دشت ازگله 
بود. در برنامه س��فر اردكانيان به كرمانش��اه بازديد 
از وضع آبرس��اني و برق رس��اني به مناطق زلزله زده 

سرپل ذهاب نيز گنجانده شده بود. 
 اردكانيان در نخس��تين اقدام خود در اين سفر 
با هوش��نگ بازوند استاندار كرمانش��اه ديدار كرد. 
او در اي��ن دي��دار از در دس��ت اقدام ب��ودن ۱٣۵ 
پ��روژه در زمينه ه��اي تامي��ن آبرس��اني، كنترل و 

جمع آوري پس��اب و برق و انرژي با اعتباري بالغ بر 
94هزارميليارد تومان در استان كرمانشاه خبر داد. 
وي گف��ت: از محل 8 پروژه يي ك��ه امروز مورد 
بازديد، بهره برداري يا شروع عمليات اجرايي امكاني 
فراهم ش��ده ك��ه بالغ ب��ر ۱0هزار ميلي��ارد تومان 
سرمايه گذاري صورت مي گيرد. وزير نيرو به بازديد 
خود از طرح س��اماندهي رودخانه قره سو اشاره كرد 
و گفت: رودخانه قره سو وضعيت آن از مظاهر اصلي 
كفران نعمت اس��ت. اردكانيان به مشكالت كم آبي 
در س��طح كش��ور اش��اره و تصريح كرد: در مناطق 
خش��ك و كم آب كشور به مساله افزايش بهره وري 

از آب توجه كنيم. 
وزير نيرو بيان داش��ت: جداس��ازي ش��بكه آب 
ش��رب و بهداش��تي با توجه به ظرفيت هاي استان 
كرمانش��اه مي تواند به صورت پايلوت در اين استان 
انجام شود، ما به دنبال طرح هايي همچون مطالعات 

آب هاي ژرف، شيرين كردن و... هستيم. 

 وزير نيرو افزود: در حال حاضر در كشور بالغ بر 
٣.4 ميليارد مترمكعب پساب ناشي از شرب خانگي 
داريم كه ٣ميليارد مترمكعب آن رها مي ش��ود كه 
آلودگي بس��ياري براي محيط زيس��ت و منابع آب 
شيرين دارد و بايد در اين زمينه سرمايه گذاري الزم 

انجام دهيم. 
وزير نيرو در آغاز روز دوم س��فر خود به اس��تان 
كرمانشاه از پروژه آبرساني به شهر پاوه بازديد كرد. 
صب��ح روز پنج ش��نبه اردكانيان به اتفاق اس��تاندار 
كرمانش��اه و نماين��ده م��ردم در مجلس ش��وراي 
اسالمي و جمعي از مسووالن از طرح تامين، تصفيه 

و انتقال آب شرب شهر پاوه بازديد كردند. 
منب��ع تامين آب طرح آبرس��اني به ش��هر پاوه از 
چش��مه هاني كوان با آبدهي متوس��ط 600 ليتر در 
ثانيه كه در كد ارتفاعي 9٣۵ قرار داشته و آبگيري از 
آن به صورت مس��تقيم با چهار مرحله پمپاژ به مخزن 
۵000 مترمكعبي س��راب هولي ك��ه در كد ارتفاعي 
۱۵8۷ ق��رار دارد انتقال پيدا خواه��د كرد، اين طرح 
هم اكنون با 88 درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام 
اس��ت. پيش بيني شده جمعيت تحت پوشش در افق 

طرح يعني سال ۱4۱۵ به 40 هزار نفر برسد. 

 سد ازگله و سد هواسان
و  ازگل��ه  س��د  آبگي��ري  روز  پنج ش��نبه  روز 
بهره برداري از ش��بكه آبرس��اني به دش��ت ازگله با 
حضور وزير نيرو و اس��تاندار كرمانشاه نيز بود. سد 
مخزني ش��هداي ازگله از نوع سنگريزه يي با هسته 
رس��ي است كه به ارتفاع 6۵ متر از پي احداث  شده 
و داراي مخزن��ي به حجم ٣0 ميلي��ون مترمكعب 
خواهد بود. براي احداث اين سد حدود ٢ميليون و 
٢00هزار مترمكعب مصالح سنگريزه يي و ٢۵0هزار 
مترمكعب مصالح رسي ريزدانه استفاده  شده است. 

آب انتقال��ي پ��س از ورود به مخزن س��د ازگله كه 
نخس��تين س��ازه از مجموعه اجزاي پ��روژه عظيم 
گرمس��يري اس��ت، وارد س��امانه اصلي گرمسيري 
ش��ده و متعاقبا جهت مصرف در اين حوضه توزيع 

مي شود. 
طرح  گرمس��يري ج��زو طرح هاي بس��يار مهم 
و زيربنايي اس��ت ك��ه در نيمه غربي اس��تان هاي 
كرمانش��اه و اي��الم به ط��ول ح��دود 400كيلومتر 
در دست  س��اخت اس��ت. با اجراي اين طرح  بيش 
از يك ميلي��ارد مترمكع��ب آب به  صورت س��االنه 
به حوضه گرمس��يري منتقل مي ش��ود كه در كنار 
رودخانه هاي محلي ح��دود ۱/6ميليارد مترمكعب 
آب مورد نياز شرب، كشاورزي و صنعت را به عنوان 
يك زيرس��اخت مهم ب��راي توس��عه منطقه فراهم 
مي كن��د و ضم��ن جلوگيري از مهاجرت س��اكنان 
و ايجاد اش��تغال براي آنها، ش��اخص هاي امنيتي، 
اجتماعي، اقتص��ادي و فرهنگي منطقه را به ميزان 

قابل  توجهي ارتقا خواهد داد. 
 همچنين در همين روز شبكه آبرساني به 909 
هكتار از اراضي دشت ازگله طي مراسمي با حضور 
وزير نيرو به بهره برداري رسيد. در اين طرح از طريق 
سه ايستگاه پمپاژ با مجموع ظرفيت يك مترمكعب 
در ثانيه، آب از س��د مخزني شهداي ازگله به 909 
هكتار از اراضي دش��ت هاي ازگله س��رازير مي شود. 
طول ش��بكه آبياري در اين مسير ۱4كيلومتر است 
كه منجر به افزايش ۱0هزار تني توليدات كشاورزي 
منطقه مي ش��ود. اجراي طرح مذكور ميزان درآمد 
كش��اورزان منطقه را حدود ۱0برابر افزايش داده و 
عالوه بر آن با افزايش اش��تغال روس��تاييان مانع از 

مهاجرت ساكنان مرزنشين منطقه خواهد شد. 
 آغ��از عمليات اجرايي س��د مخزني »هواس��ان« 
در غرب كرمانش��اه يكي از آخري��ن برنامه هاي وزير 
نيرو در كرمانش��اه بود. رضا اردكانيان در مراسم آغاز 
عمليات اجرايي س��د هواس��ان با بيان اينكه صنعت 
آب و برق از مهم ترين زيرس��اخت هاي توسعه است، 
اظهار كرد: با توجه به نامگذاري امس��ال به نام سال 

حمايت از كاالي ايراني بايد اين زيرس��اخت مهم را 
براي كمك به توليدات ايراني فراهم كنيم. اردكانيان 
با اش��اره به كاهش بارندگي هاي كشور گفت: امسال 
خش��ك ترين سال در نيم قرن اخير را تجربه كرديم 
و الزم اس��ت در همه بخش ه��ا و خصوصا صنعت و 

كشاورزي به شيوه مصرف توجه ويژه يي شود. 
وي گف��ت: بايد در كنار اج��راي طرح هاي تامين 
و توزيع آب هم به ارتقاي بهره وري و ش��يوه مصرف 
توجه كرده و هم جمع آوري و تصفيه پس��اب ها براي 
اس��تفاده در بخش صنعت را فراهم كنيم. اردكانيان 
ب��ه اج��راي طرح هاي آب��ي با حمايت مق��ام معظم 
رهبري و با اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي 
اش��اره كرد و گفت: قول داده اي��م از محل بهره وري 
اين طرح ها يك س��وم هزينه انجام شده براي اجراي 
آنها را برگردانيم، لذا بايد در شيوه مصرف دقت الزم 

را داشته باشيم. 
وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي سد هواسان 
گفت: اميدواريم با تامين منابع الزم به زودي شاهد 
بهره ب��رداري از اين س��د باش��يم. اردكانيان گفت: 
سد هواس��ان 48۱6 هكتار از اراضي منطقه را آبي 
مي كند كه تا ۷هزار هكتار قابل توس��عه است. سد 
مخزني هواس��ان، سيس��تم انحرافي و ش��بكه هاي 
پايين دس��ت آن با اعتباري بالغ بر ۱0هزار ميليارد 

ريال اجرا خواهد شد. 
اين س��د با هدف تامي��ن ۱۷0ميليون مترمكعب 
در سال براي بخش كشاورزي، ۱۱ميليون مترمكعب 
براي مصارف محيط زيست و ۵ميليون مترمكعب براي 
بخش صنعت احداث مي ش��ود. اين س��د بين سرپل 

ذهاب و ثالث باباجاني واقع شده است. 
وزي��ر ني��رو روز پنج ش��نبه همچني��ن نيروگاه 
برق آب��ي داريان در شهرس��تان هاي پ��اوه را افتتاح 
ك��رد. بازديد از وضعيت آبرس��اني و برق رس��اني به 
مناطق زلزله  زده س��رپل ذه��اب از ديگر برنامه هاي 

سفر وزير نيرو بود. 
اس��تان كرمانشاه با ٢ميليون نفر جمعيت داراي 

٣٢ شهر و ٢هزار و 6٢٢ روستاست. 

تخمين منابع و ذخاير نفت و گاز

 منابع احتمالي  اضافي
 نفت/گاز
(IEA)

منابع كشف شده،BP انتهاي 2005
كشور

(نفت) ميليارد بشكه گاز طبيعي
(تريليون فوت  مكعب)

35/32 7.0 ۴8 آذربايجان

11/15 0.1 نامعلوم ايران

88/92 39.6 106 قزاقستان

7/نامعلوم 0.3 نامعلوم روسيه

159/38 0.5 102 تركمنستان

293/18۴ ۴7.5 256 كل

نامعلوم 1201 63۴8 جهان

آمار توليد نفت و گاز در درياي خزر

گاز طبيعي(تريليون فوت مكعب در روز) نفت خام  (هزار بشكه در روز)

2010 2005 1992 كمترين حالت و بيشترين حالت 2010 2005 2001 كشور

0.70 0.18 0.28 1290 900 ۴۴0 317 آذربايجان

0 0 0 0 0 0 0 ايران

1.2۴ 0.8۴ 0.29 2۴00 1900 1293 8۴0 قزاقستان

آمار در دسترس نيست  روسيه

3.50 1.97 2.02 ۴50 165 196 110 تركمنستان 

5.۴۴ 2.99 2.59 ۴.1۴0 2.965 1.899 1.231 كل خزر 
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تعدادكتابفروشيهايكسومناشران
 ريیس كمیس��یون بازرس��ي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران گفت: تا دي ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵هزار جواز نشر در كشور 

صادر شده و اين در حالي است كه تعداد كتابفروشي هاي ما به ۵هزار واحد هم نمي رسد!
رضا يكرنگیان افزود: تا دي ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۵هزار جواز نشر از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است؛ در كشوري 
كه تعداد كتابفروشي هاي آن به ۵هزار واحد نمي رسد و 200 شهر آن فاقد كتابخانه عمومي است، اين تعداد ناشر چه معنايي دارد!؟ 
به نظر من هیات مديره اتحاديه در اين مورد خیلي محكم بايد علت صدور اين تعداد پروانه نشر را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
سوال كند. چرا اتحاديه ۱۵هزار عضو ناشر )و فقط ناشر( ندارد!؟ او همچنین گفته حداقل انتظار كمیسیون بازرسي اين است وقتي 
پیش��نهادي مطرح و در كمیسیون س��اعت ها در مورد آن بحث مي شود و به نتیجه مطلوب مي رسد، هیات مديره در چند دقیقه با 
آن پیشنهاد مخالفت نكند و بداند كه كساني اين پیشنهاد را مصوب كرده اند كه فقط براي منافع صنفي كار مي كنند در ضمن اين 

اقدامات شأن هیات مديره را باال مي برد و كمیسیون ها در حقیقت بال هاي هیات مديره هستند. 

چهرهروز

نگاهيبهكشورهاييكهبيشترينروباتهايصنعتيرابهكارگرفتهاند

روباتهامشغولكارند
گروهگوناگون

در س��ال هاي اخیر، خبرهاي بسیاري 
حاك��ي از جايگزيني روبات ه��ا به عنوان 
نیروي كار انس��اني منتش��ر شده اس��ت. اين موضوع، 
نگراني هاي بس��یاري را در می��ان كارگران ايجاد كرده 
است؛ نیروهاي كار انساني تصور مي كنند كه با حضور 
روبات ها، ممكن اس��ت فرصت هاي ش��غلي خود را از 
دس��ت بدهند. اين در حالي است كه به گفته بسیاري 
از تحلیلگران، گس��ترش فناوري هاي ديجیتال، روبات 
و ه��وش مصنوعي، زمینه را ب��راي فعالیت نیروي كار 
متخصص گس��ترده تر مي كند. با تمام چالش هايي كه 
ب��ه دلیل ورود روبات ها به بازار كار ايجاد ش��ده، به نظر 
مي رس��د كارگران در تمام مشاغل، ناچارند روبات ها را 
به عنوان همكاران خود بپذيرند. همچنین در سال هاي 
اخی��ر، با توجه به افزايش حضور روبات ها در مش��اغل 
مختلف، پژوهشگران به مطالعه تعامل انسان و روبات ها 
پرداخته اند. تازه ترين داده هاي فدراس��یون بین المللي 
روباتیك، سرعت اتوماسیون صنعتي در سراسر جهان 
افزاي��ش يافته و در بس��یاري از كش��ورها، روبات هاي 
بسیاري در میان كارمندان و نیروهاي كار انساني حضور 
دارند. آنطور كه در اين گزارش  گفته شده، چین، يكي 
از كشورهايي است كه باالترين میزان رشد اتوماسیون 
صنعتي داشته اما هنوز هیچ كشوري نتوانسته در تعداد 
روبات هاي به كار گرفته شده در بازار كار، با كره جنوبي 
رقابت كند. طبق تازه ترين آمار منتشر شده، در مقابل 
ه��ر ۱0هزار كارگر در كره جنوبي، ح��دود ۶۳۱ روبات 
وجود دارد. میزان بااليي از اين روبات ها، در بخش هاي 
الكترونیك به كار گرفته شده اند. آنطور كه در بسیاري 
از گزارش ه��ا گفته ش��ده، در س��ال هاي اخیر، دولت 
كره جنوبي، س��رمايه  گذاري قابل توجهي در راس��تاي 
توسعه روبات هايي داشته كه قادر باشند جاي كارگران 
را در كارخانه هاي تولیدي بگیرند. طبق آمار فدراسیون 
بین المللي روباتیك، سنگاپور، دومین كشوري است كه 
روبات هاي بسیاري را به جاي كارگران، استفاده مي كند. 
آنط��ور ك��ه گفته ش��ده، در اين كش��ور، در مقابل هر 
۱0هزار كارگر، 488 روبات وجود دارد. طبق گزارش ها، 
حدود ۹0 درصد از اين روبات ها در سنگاپور، در صنعت 
الكترونیك، به كار گرفته مي ش��وند. روبات هاي آلمان و 
ژاپن نیز در بخش  خودروسازي بسیار خبرساز شده اند. 
طبق آمار منتشر شده، در اين دو كشور نیز، در مقابل 
هر ۱0هزار كارگر، ح��دود ۳00 روبات وجود دارد. اين 

در حالي است كه پیش بیني مي شود شمار روبات هاي 
صنعتي در اين 2 كش��ور، افزايش قابل توجهي خواهد 
داش��ت. طبق گزارش گاردين، تا سال 2022 بیش از 
۳میلیون فرصت ش��غلي در ب��ازار كار آلمان به خاطر 
افزايش جايگاه روبات ه��ا و الگوريتیم هاي ديجیتال از 
دست مي رود. همچنین گفته شده كه در ژاپن، به دلیل 
كاهش نرخ تولد و افزايش س��ن كارگران، اين كش��ور 
خواس��تار نیروهاي جوان براي كار است. در اين راستا 
و براي مقابله با اين مشكل، روبات هاي »ساخت و ساز« 
را تولید كرده اس��ت كه جايگزين انسان شوند. در اين 
گزارش، ش��مار روبات هاي صنعتي در دانمارك، حدود 
2۱۱ دس��تگاه در مقابل هر ۱0هزار كارگر اعالم شده 
است. در ادامه بحث حضور روبات هاي صنعتي در بازار 
كار، طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، تهديد 
روبات ها بر آينده شغلي كارگران امريكايي رو به افزايش 
اس��ت به حدي كه ۳8 درصد مشاغل در اين كشور در 
خطر نابودي است. آنطور كه در اين گزارش گفته شده، 
در س��ال 20۱۶، در مقابل هر ۱0هزار كارگر امريكايي 
در بخش هاي صنعتي، حدود ۱8۹ روبات به كار گرفته 
كه اين تعداد در ايتالیا به ۱8۵ روبات و در اس��پانیا به 
۱۶0 روبات اعالم ش��ده است. كانادا، فرانسه و سويیس 
نیز از ديگر كشورهايي هستند كه شمار قابل توجهي از 
روبات هاي صنعتي را در س��ال 20۱۶ به كار گرفته اند. 
میانگین روبات ها در اين ۳ كشور در مقابل هر ۱0هزار 

كارگر، حدود ۱۳0 دستگاه اعالم شده است. 

استرالیا، از كشورهايي است كه مخالفت هاي بسیاري 
در مقابل استفاده از فناوري و روبات ها شده با اين حال، 
به دلیل افزايش بهره وري و توانايي انجام كارهاي دشوار 
مانند آتش نشاني، در سال 20۱۶، در مقابل هر ۱0هزار 
كارگر، حدود 8۳ روبات به كار گرفته شده است. شمار 
روبات صنعتي در بريتانیا نیز 7۱ دستگاه در سال 20۱۶ 
بود. همانطور كه در ابتداي گزارش گفته ش��د، چین، 
يك��ي از بزرگ تري��ن تولیدكنندگان روب��ات در جهان 
به ش��مار مي رود. طبق آمار، فروش روبات ها در س��ال 
20۱۶، حدود ۱۶ درصد افزايش داشته است. براساس 
گزارش سال 20۱7 توسعه صنايع روباتیك چین، بازار 
صنايع روباتیك چین به س��رعت در حال توسعه است 
و بازار روبات هاي صنعتي در چین براي پنجمین سال 
متوالي به عنوان بزرگ ترين بازار جهان انتخاب شد. با 
اين حال، در سال 20۱۶، تنها حدود ۶8 روبات در مقابل 
هر ۱0هزار كارگر به كار گرفته شد. به نظر مي رسد شمار 
جمعیت باالي چی��ن نمي گ��ذارد روبات ها جايگزين 
نیروي كار انس��اني شوند. شمار روبات هاي صنعتي در 
هند نیز، حدود ۳ دستگاه، در مقابل هر ۱0 هزار نیروي 
كار بوده اس��ت. هرچند كه نگراني هاي بس��یاري براي 
نف��وذ بیش از حد روبات ها در ب��ازار كار وجود دارد، اما 
بسیاري از كارشناسان براين باورند، هنگامي كه انسان 
از هوش خود براي نوآوري و ايده پردازي اس��تفاده كند 
و كارهاي فیزيكي را به روبات هاي هوش��مند بسپارد، 

باالترين سطح بازدهي را خواهد داشت. 

آمارنامه

بازارهنر

حاشيهومتناختتاميهيكجشنوارهجهاني
سي وششمین جشنواره جهاني فیلم 
فج��ر درحالي به كار خود پايان داد كه 
بس��یاري از جوايز اصلي جش��نواره را 
هنرمن��دان خارجي گرفتن��د و مجید 
مجیدي هم جايزه اخ��الق را دريافت 

كرد. 
اين مراسم در حالي ساعت ۱۹:۳0 
پنج ش��نبه با يك س��اعت تاخی��ر و با 
پخش سرود جمهوري اسالمي ايران و 
تالوت آياتي از كالم اهلل مجید ش��روع 

ش��د كه در دو دوره گذشته، شروع و پايان به موقع 
آيین اختتامیه از ويژگي هاي بارز جشنواره جهاني 
فیل��م فج��ر بوده و البت��ه به نظر مي رس��د حضور 
میهمان��ان خارجي و تش��ريفات خاص س��بب اين 

تاخیر شده بود. 
رامبد جوان مجري مراسم در بخش ابتدايي به 
تقدير از دست اندركاران جشنواره پرداخت و سپس 
س��یدرضا میركريمي دبیر جش��نواره در سخناني 
بیان كرد: دو س��ال گذشته بیش��تر از ۳-2 دقیقه 
حرف نزدم و گزارش ندادم اما در جشنواره هر چه 
اتفاق افتاد حاصل دس��ترنج يك تیم خوش��فكر و 
دلسوز بود و از همه اهالي سینما براي اينكه به من 
در برگزاري جش��نواره كمك كردند و همچنین از 
میهمانان خارجي كه رونق جشنواره بودند و بسیار 

آنها را خسته كرديم، قدرداني مي كنم. 

او ب��ا تش��كر از آن دس��ته از اهالي 
رس��انه  و كس��اني هم كه تالش كردند 
حاش��یه منفي براي جش��نواره ايجاد 

كنند، قدرداني كرد!
اي��ن اختتامی��ه ك��ه دقايق��ي بعد 
از س��اعت 2۱ ب��ه پاي��ان رس��ید، ب��ا 
حاش��یه هايي نیز همراه ب��ود كه از آن 
جمل��ه به ناهماهنگي هاي��ي در اهداي 
جوايز مي توان اشاره كرد. اين موضوع، 
انتقاد و تاس��ف حاض��ران ايراني را در 
مراس��مي كه میهمانان خارجي زيادي هم حضور 

داشتند به همراه داشت. 
همچنین پوش��ش نامتناس��ب با يك مراس��م 
رس��مي همچون اختتامی��ه جش��نواره فیلم فجر 
توسط برخي داوران و دست اندركاران جشنواره نیز 
باعث تعجب و انتقاد شده بود؛ آن هم در شرايطي 
كه تقريبا تمام میهمانان خارجي با لباس رسمي به 
تاالر وحدت آمده بودند. هنگام حضور الیور استون 
روي صحنه، رامبد جوان ابتدا با او س��لفي گرفت و 
به ش��وخي خطاب به حاض��ران هم گفت كه حتما 
اين لحظه حسادت خیلي از آنها را برانگیخته است. 
ج��وان در بخش��ي از اه��داي جوايز س��ینماي 
سعادت هم كه معلوم نبود لوح تقدير فرد برگزيده 
چه شده از او خواست كه به جاي جايزه با او سلفي 

بگیرد. 

فرازونشيبهايساخت»آنام«
درباره  »آنام«  مجموعه  تهیه كننده 
اين مجموع��ه اظهار كرد: قصه »آنام« 
كار ما را نس��بت به قصه هاي معمولي 
پیچیده تر كرده اس��ت آن هم به دلیل 
نوع روايتي است كه در اين كار صورت 
گرفت��ه و كار متف��اوت از قصه ه��اي 

معمول تلويزيون است. 
تهیه كنن��ده  عفیف��ه  اس��ماعیل 
مجموعه تلويزيون��ي »آنام«، به فراز و 

نش��یب هايي كه اين مجموعه در طول س��اخت با 
آن روبه رو بوده اس��ت، اشاره كرد و به ايسنا گفت: 
»آنام« فراز و نشیب بس��یار داشت اما در مجموع 
كار خوب��ي ب��ود؛ به ويژه اينك��ه مخاطبان خود را 

پیدا كرده است.
ب��راي ما نیز تجرب��ه كار در آذربايجان بس��یار 
لذت بخ��ش بود. پیش از اين هم چند س��ريال در 
شهرس��تان كار كرده بودم ام��ا اين مجموعه براي 
من لذت بخش بود. خوش��حالم ك��ه چه مخاطبان 
آذري زبان و چه س��اير مخاطب��ان تلويزيون از اين 
مجموعه راضي هس��تند. او ادام��ه داد: ما در اين 
مجموعه هنرپیشه هاي زياد، لوكیشن ها و فضاهاي 
متنوعي داش��تیم كه كارگ��ردان در آن به خوبي 
توانس��ته از اين عناصر در كار بهره ببرد و به نظرم 

ماهرانه كارگرداني كرده است. 
عفیف��ه درب��اره پیچیدگ��ي اي��ن 
مجموع��ه در ارتباط ب��ا فلش بك هاي 
»آنام« گف��ت: قصه اين كار پیچیده تر 
از قصه هاي معمول اس��ت و نوع كاري 
ك��ه رواي��ت كرده ايم ش��ايد به دقت 

بیشتري نیاز بود.
اما به طور كلي مخاطب به خوبي با 
آن ارتباط برقرار كرده است. باتوجه به 
اينكه مخاطبان حال، ديگر آن مخاطبان ۱0 سال 
پیش نیس��تند و كار »آن��ام« مخاطب زيادي دارد 
فك��ر مي كنم مخاطبان اين نوع روايت را به راحتي 

مي پذيرند. 
اين تهیه كننده در بخش ديگري از گفت وگوي 
خود با اش��اره به وضعیت كمب��ود مالي تلويزيون 
يادآور ش��د: امیدواريم اوضاع مالي سازمان مرتب 
ش��ود. عوام��ل ما فش��ار زيادي متحمل ش��دند و 
روزهاي��ي به ناچار كار دچار توقف ش��د؛ البته اين 
مخت��ص به پروژه ما نبود ول��ي به هر حال حضور 
دوس��تاني از جمله آقاي افش��ار )كارگردان( باعث 
ش��د كار جمع ش��ود در حالي كه در شرايط ديگر 
ممكن ب��ود كار به بحران اساس��ي برخورد كند و 

هیچ گاه صحنه هاي پاياني آن گرفته نشود. 

اكرانفيلم»استراحتمطلق«درفرانسه
س��ینمايي  فیل��م  كام��ل  نس��خه 
كارگردان��ي  ب��ه  مطل��ق  اس��تراحت 
عبدالرضا كاهاني ت��ا يك ماه ديگر در 

سینماهاي فرانسه اكران شود. 
عبدالرض��ا كاهان��ي در گفت وگو با 
راديو فرانسه با اعالم اين مطلب افزود: 
نس��خه يي كه از فیلم استراحت مطلق 
در فرانسه به نمايش در مي آيد كامل تر 
از نس��خه يي است كه در ايران نمايش 

داده شده است. 
او ادامه داد: البته هیچ لذتي بیشتر از اين نیست 
كه فیلم را با هموطنان خودم ببینم اما با اين حال 
اينكه فیلم در فرانس��ه به صورت كامل نمايش داده 
مي شود لذتبخش است. عبدالرضا كاهاني مي گويد: 
من س��ال آخر دوره رياس��ت جمهوري احمدي نژاد 
فیلمنامه ه��اي مختلفي به ارش��اد ارائ��ه كردم اما 
مج��وز نمي گرف��ت و لذا از كش��ور خارج ش��دم و 
فیلمي را در فرانس��ه ساختم وقتي دولت در ايران 

تغییر كرد و دولت حسن روحاني روي 
كار آم��د با من تماس گرفتند و دعوت 
كردند كه به اي��ران بازگردم و من هم 
شرط كردم كه اگر فیلمنامه هايم مجوز 

مي گیرد من باز مي گردم. 
كارگ��ردان فیل��م هیچ ادام��ه داد: 
فیلمنامه استراحت مطلق مجوز گرفت 
و من براي س��اخت بازگش��تم فیلم را 
س��اختم ولي در زمان اكران با سانسور 
زياد فیل��م اكران ش��د و بعد هم فیل��م ارادتمند، 
نازنین، بهاره، تینا را ساختم كه توقیف شد و حتي 
به فیلم ه��اي ديگرم اجازه نماي��ش در خارج داده 

نشد. 
كاهان��ي ادامه داد: من يك فیلم ديگر در تايلند 
و يك فیلم هم در فرانس��ه س��اختم. من مانند هر 
فرد ديگري كش��ورم ايران را دوس��ت دارم اما من 
فیلمساز هس��تم و بايد بتوانم فیلمم را آن گونه كه 

دوست دارم بسازم و كار كنم. 

انتظارصلحدرديدار
رهبران2كره

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
بس��یاري  دي��روز 
در  روزنامه ه��ا،  از 
صفح��ه اول خ��ود ب��ه 
دي��دار رهب��ران 2 كره 
پرداختن��د. اين روزنامه 
اول  صفح��ه  در  نی��ز 
خ��ود، گزارش��ي از اين 
ك��رد.  منتش��ر  دي��دار 
كیم  گزارش،  اين  طبق 

جون��گ اون، رهبر كره ش��مالي با پ��اي پیاده 
از م��رز دو كره عبور كرده تا ب��ا مون جائه اين، 
ريیس جمهوري كره جنوب��ي ديدار كند. آقاي 
كیم و مون جائه اين در منطقه غیرنظامي میان 
دو كش��ور ديدن مي كنند و آقاي كیم براي اين 
دي��دار از خ��ط آتش بس میان دو كش��ور عبور 
ك��رده و عمال در خاك كره جنوبي پا گذاش��ته 
اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، كیم جونگ اون 
نخس��تین رهبر كره شمالي اس��ت كه از زمان 
توقف خصومت ها در جنگ كره در سال ۱۹۵۳، 
به كره جنوبي س��فر مي كند. طبق بس��یاري از 
گزارش ه��ا، دولت هاي محلي و گروه هاي مدني 
پرچم هاي اتحاد مجدد دو كره را در بسیاري از 
مناطق كره جنوبي نص��ب كردند تا تمايل خود 
را براي پی��روزي و موفقیت اجالس روز جمعه 

میان رهبران دو كره نشان دهند. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه، گزارشي از ترور 
دانش��مند فلسطیني در 
مالزي منتش��ر كرد. در 
هفته  گذش��ته، »محمد 
فادي البطش« ۳۵ ساله، 
در  فلسطیني  پژوهشگر 
از منزل  ح��ال خ��روج 
خ��ود در مال��زي براي 

اقام��ه نم��از صبح بود ك��ه هدف گلول��ه افراد 
ناشناس قرار گرفت. پلیس مالزي اعالم كرد دو 
موتورسوار در س��اعت ۶ صبح )به وقت محلي( 
بی��ش از ۱0 گلوله به س��مت البطش ش��لیك 
كردند كه يكي از اين گلوله ها به س��ر او اصابت 
كرد و براثر آن فورا جان خود را از دس��ت داد. 
طبق گ��زارش نیويورك تايمز، تصوير تازه يي از 
يكي از مظنونان قتل دانشمند عضو حماس در 
كواالالمپور منتشر شده است و پلیس باور دارد 
او همچنان داخل مالزي اس��ت. همچنین گفته 
ش��ده كه پیكر فادي البطش به نوار غزه انتقال 

يافت. 

واشنگتنپست:
كمدين  كازب��ي  بیل 
سرش��ناس امريكايي كه 
پرونده  درگی��ر  مدت ها 
آزار  و  سوءاس��تفاده 
جنسي بود، سرانجام در 
گناهكار شناخته  دادگاه 
شد. طبق گزارش صفحه 
اول واشنگتن پست، بیل 
كازبي كمدين 80 ساله 

امريكايي كه در دهه 80 با برنامه »كازبي ش��و« 
به ش��هرت رسید، براي هر يك از سه مورد جرم 
موجود در پرونده با مجازات تا ۱0 س��ال زندان 
روبه رو خواهد شد. كازبي نخستین سیاه پوستي 
ب��ود ك��ه در دوران حكمراني سفیدپوس��تان بر 
برنامه ه��اي تلويزيوني مخاطبان بس��یاري پیدا 
كرد. او در برنامه »كازبي شو« كه از سال ۱۹84 
تا ۱۹۹2 پخش مي ش��د نقش پدر يك خانواده 
سیاه پوست را بازي مي كرد. اغلب شاكیان كازبي 
مدعي شده اند كه او به آنها مواد مخدر داده و از 
آنها سوءاستفاده جنسي كرده است. در اين میان 
تنه��ا يكي از اين اتهامات ب��ه اندازه كافي جديد 

بود كه پاي كازبي را به دادگاه بكشاند.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

حمايت»كنلوچ«ازمردمفلسطين
با وج��ود انتقادهايي كه به اهداي جايزه 
ب��ه »كن ل��وچ« مطرح ش��ده ب��ود، ديروز 
پنج شنبه دانش��گاه يوال بي  بروكسل به اين 
كارگ��ردان دكتراي افتخاري اه��دا كرد. به 
گزارش آسوش��یتدپرس، كن لوچ كارگردان 
نام��دار بريتانیاي��ي از كنفرانس مطبوعاتي 

پس از اهداي جايزه دكترا اس��تفاده كرد تا باز هم سیاس��ت هاي صهیونیست ها را 
به باد نقد بگیرد. با وجود اينكه چارلز میش��ل نخس��ت وزير بلژيك كن لوچ را به 
دلیل يهودي ستیزي سرزنش كرده و اعالم كرده بود وي شايسته دريافت دكتراي 
افتخاري نیست، ديروز اين جايزه به كن لوچ اهدا شد. او كه همواره به عنوان يك 
حامي حقوق فلسطیني ها شناخته مي شود در كنفرانس مطبوعاتي اين جايزه تاكید 
كرد ضديهودي نیست اما هرگز مدافع رژيم صهیونیستي نبوده است. اين كارگردان 
گف��ت: معرفي من به عنوان ضديهودي بودن، دلیش اين اس��ت كه من همواره از 
حقوق فلس��طیني ها دفاع كرده ام. لوچ كه 2 ب��ار جايزه نخل طالي كن را دريافت 
كرده است در بیانیه يي در پاسخ به میشل گفت: اول به شواهد نگاهي بیندازيد بعد 
حرف بزنید. آيا شما كه وكیل هستید نمي دانید اسرايیل همیشه قوانین بین المللي را 
زيرپا گذاشته است؟ هیچ وقت براي تصرف سرزمین  فلسطیني ها پرسشي داشته ايد؟ 
هرگز كش��تار شهروندان فلسطیني توسط ارتش اس��رايیل را زيرسوال برده ايد؟ به 
آوارگان اين ماجراها فكر كرده ايد؟لوچ افزود: شما به عنوان يك دانش آموخته رشته 
حقوق بايد بهتر از هر كسي بدانید كه اسرايیل بارها قوانین بین الملل را نقض كرده 
است. میشل كه قبال دانشجوي دانشگاه يوال بي بوده روز چهارشنبه اهداي جايزه 
به كن لوچ را غیرقابل قبول خوانده و گفته بود او يك ضديهود است.  ريیس كنگره 
يهوديان اروپا هم به اهداي اين جايزه اعتراض كرده و گفته بود او همواره با تاريخ 
هولوكاست بازي كرده است. لوچ 8۱ ساله به شدت ضديهودي بودن را انكار كرد و 

هنگام دريافت جايزه گفت به خوبي تاريخ هولوكاست را مي شناسد. 

»تيمره«باكدامسنگنگارهثبتجهانيشود؟
در حالي مديركل میراث فرهنگي استان 
مرك��زي محوطه تاريخ��ي »تیم��ره« را با 
سنگ نگاره هاي 40هزار سال قدمتش، داراي 
قابلیت براي ثبت در فهرست میراث جهاني 
مي داند و بدون توجه به مشكالت پیش روي 
آن و گذش��ته اش؛ قصد ايجاد پايگاه میراث 

فرهنگي براي اين محوطه را دارد كه آب گیري سد »كوچري« در گلپايگان بخشي 
از اين تاريخ را از بین مي برد. بیش از 2۱هزار س��نگ نگاره در منطقه يي به وسعت 
۱۵0 كیلومترمربع در »تیمره« شهرستان »خمین« قرار گرفته اند، سنگ نگاره هايي 
كه قدمت برخي از آنها به بیش از40هزار س��ال هم مي رس��د. بخش زيادي از اين 
محوطه تاريخي و آثار آن در دهه هاي گذش��ته به داليل متعددي مانند اكتشافات 
مواد معدني، باران هاي اس��یدي، عوامل انس��اني به بهانه توسعه و خدمات رساني و 
عمدتا بي خبري مردم از ارزش واقعي اين آثار تخريب شده اند و در آخرين هشداري 
كه براي اين محوطه تاريخي مطرح شد، سد »كوچري« در شهرستان گلپايگان بود 
كه با آب گیري آن اين محوطه تاريخي و سنگ نگاره هاي آن، مانند محوطه كوچري 
در شهرس��تان گلپايگان به زير آب مي رود. محمد حس��یني مديركل اداره میراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان مركزي اما در بازديد از اين محوطه 
تاريخي گفت: با توجه به پیگیري هايي كه تا س��ال ۹۶ براي توقف فعالیت معادني 
كه در اين محوطه تاريخي به استخراج سیلیس مشغول بوده اند، انجام اين اقدامات، 
گامي مهم در مسیر صیانت از اين میراث مهم تاريخي است. حسیني گفت: نقوشي 
مانند بز كوهي و گیاه هوم، نگاره هاي متعدد پیكره انساني نیايشگر با مطابقت كامل 
با پیكره هاي مكش��وفه از میان رودان و مارلیك و حتي س��ومر باستان، نگاره گراز 
منطبق با مجسمه مفرغي مكش��وفه در ايالم متعلق به هزاره پنجم قبل از میالد، 
نقش يوز ايراني، نقش گاو وحشي، بوم هايي با نقش رقص آيیني و چندين و چند 

نقش باستاني و مهم ديگر در اين سنگ نگاره ها موجود است. 

تاريخنگاري

درخواست خروج نظاميان متفقين از ايران 
هشتم ارديبهش��ت ۱۳24، دولت وقت ايران 2 روز 
پیش از تصرف برلین به وسیله ارتش سرخ و خودكشي 
هیتلر در يادداش��تي از دولت هاي انگلیس، ش��وروي و 
امريكا خواست برپايه وعده قبلي خود در اجالس سران 
متفقین در تهران، نظامیان خود را از ايران خارج كنند. 
بزرگ كردن مساله حضور كارشناسان آلماني تحت 
عنوان س��تون پنجم نازي پرده يي بر سیاس��ت هاي از 
پیش تعیین ش��ده بود تا از شرايط ويژه ايران به عنوان 
پل پیروزي و دروازه شرق به طور كامل، بدون دردسر و 
بدون توقع و هزينه و جّر و بحث استفاده كنند. مقاله يي 
كه پیش رو داريد بازگوكننده حقايقي از وقايع اش��غال 
ايران است كه امیدواريم مورد استفاده شما قرار گیرد. 

جنگ جهاني دوم با حمله آلمان به لهس��تان آغاز 
گرديد و بالفاصله، دولت اي��ران بیطرفي خود را اعالم 
نمود. رضاخان در نطق خود در مراسم افتتاح دوازدهمین 
دوره مجلس ش��وراي ملي براين موضوع تاكید و اظهار 
امیدواري كرد كه دولت ايران، روابط دوس��تانه خود را 
با كلیه كش��ورها اعم از متخاصم يا غیرمتخاصم حفظ 
كن��د. پس از اتمام جنگ، ارتش بريتانیا طبق توافق با 
دولت ايران كش��ور را ترك ك��رد ولي نیروهاي نظامي 
ارتش سرخ شوروي، همچنان در ايران باقي ماندند و از 
اجراي توافق امتناع كردند، كه به تشكیل دو حكومت 

خودمختار و كوتاه مدت جمهوري مهاباد در كردستان و 
حكومت فرق��ه دموكرات در آذربايجان انجامید. هر دو 
حكومت با حمايت شوروي پايه گذاري شدند و هدفي 
جز تجزيه ايران نداش��تند. حمله ارتش هاي بريتانیا و 
ش��وروي به اي��ران در كش��اكش درگیري هاي جنگ 
جهاني دوم، حاصل سومین تباني تاريخي اين كشورها، 
ب��ه زيان حاكمیت ملي و تمامی��ت ارضي ايران بود در 
مورد نخس��ت، در س��ده نوزدهم و در پايان جنگ هاي 
ايران و روس��یه در دوره قاجار، تباني روسیه با بريتانیا 
علیه ناپلئون در اروپا، س��بب حمايت بريتانیا از بس��ته 

ش��دن پیمان هاي گلستان و تركمنچاي و تحمیل آن 
بر ايران ش��د. در مورد دوم، اوايل قرن بیستم میالدي 
نیز پیمان هاي ۱۹07 و ۱۹۱۵ س��بب تقسیم ايران به 
حوزه نفوذ دو كشور بريتانیا و روسیه و زمینه ساز حضور 
نظامي آنان در ايران ش��د. س��ومین ب��ار هم در جنگ 
دوم جهان��ي بود كه بهانه حضور كارشناس��ان آلماني 
در ايران، اش��غال ايران را در پي داشت. ايران به دنبال 
حمله متفقین با مشكالت اقتصادي بسیاري روبه رو شد. 
تورم، دزدي و قحطي نمونه كوچكي از پیامدهاي حمله 

متفقین به ايران بود. 
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