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  شوراي جهاني طال: خريد طال در دنيا ۹درصد 
كاهش و در ايران ۲۰۲ درصد افزايش يافت

ش��وراي جهاني طال در گزارش��ي اعالم كرد، تقاضاي جهاني براي طال در نيمه 
نخس��ت امسال عمدتا به دليل كاهش ش��ديد خريد صندوق هاي سرمايه گذاري در 
بازار طال افتي ۶ درصدي داش��ته است. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، مجموع 
 تقاضاي جهاني براي طال در بازه زماني ژانويه تا ژوئن 9. 1959 تن بوده كه نسبت به
 208۶. 5 تن مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد و پايين ترين ميزان خريد

۶ ماهه نخس��ت از س��ال 2009 تاكنون اس��ت. در س��ه ماهه دوم امسال نيز تقاضا 
براي طال نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته با 4 درصد كاهش به 3. 9۶4 تن 
رس��يده است. خريد طال براي سرمايه گذاري، تحت تاثير كاهش 4۶ درصدي خريد 
صندوق هاي سرمايه گذاري، افتي 9 درصدي داشته است. همچنين بانك هاي مركزي 
جه��ان در بازه زمان��ي آوريل تا ژوئن خريد طالي خود را 7 درصد كاهش داده اند، و 
 افت تقاضاي هندي ها موجب ش��ده تا اس��تفاده از فلز زرد براي توليد جواهرات نيز
2 درصد كاهش يابد. اما در اين مدت، ميزان فروش ش��مش و س��كه طال در ايران 

رشدي 202 درصدي داشته است.

  چين: روابط عادي با ايران ادامه مي يابد
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه چين اظهار داش��ت: پكن و ته��ران بدون توجه 
ب��ه تحريم هاي يكجانبه امريكا، مبادالت و همكاري ه��اي عادي خود را بدون نقض 
تعهدات بين المللي ادامه مي دهند. ›گنگ ش��وانگ‹ روز جمعه در نشست خبري در 
جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در پكن در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا در مورد 
مخالفت پكن با درخواس��ت امريكا مبني بر كاهش خريد نفت ايران افزود: چين در 
ارتباط با روابط با ايران، ديدگاه و نگرش شفاف و قاطعي دارد و چندين بار نيز موضع 
خود را در اين ارتباط به صورت شفاف بيان كرده است. او با اشاره به اينكه دو كشور 
روابط خود را در چارچوب قوانين بين المللي دنبال مي كنند گفت: روابط دو كش��ور 
معقول، منطقي و قانوني اس��ت و چيزي فراتر از آن وجود ندارد. س��خنگوي وزارت 
امور خارجه چين افزود: چين همواره با تحريم هاي يكجانبه و تحميل خواسته هاي 
كشور ثالثي عليه هر كشور ديگري از جمله ايران مخالفت كرده است. به گفته وي 
بايد حقوق و منافع قانوني چين در روابط بين المللي مورد حمايت قرار گيرد و اين 
موضع قوي و روشن پكن است. تارنماي شبكه خبري بلومبرگ امروز جمعه به نقل 
از دو مقام امريكايي عضو تيم مذاكره  كننده با چين اعالم كرده بود واشنگتن نتوانسته 
اس��ت در مذاكرات با پكن، اين كشور را براي قطع واردات نفت از ايران ترغيب كند 
و پكن درخواست امريكا را رد كرده است. بلومبرگ نوشت: رد اين درخواست امريكا 
توس��ط چين كه اكنون با يكديگر در يك جنگ تجاري به س��ر مي برند ضربه اي به 
تالش هاي ›دونالد ترامپ‹ رييس جمه��وري امريكا، براي منزوي كردن ايران بعد از 
خروج از توافق هس��ته اي اس��ت. دو مقام امريكايي كه خواستند نامشان فاش نشود 
به اين نش��ريه گفته اند در عوض پكن، به جاي كاه��ش واردات، خريد نفت از ايران 
را افزايش داده اس��ت. دولت امريكا در چند هفته گذش��ته مذاكراتي را با كشورهاي 
مختلف خريدار نفت ايران از جمله ژاپن، هند، كره جنوبي و تركيه جهت قانع كردن 
آنها به قطع واردات نفت ايران تا ماه نوامبر )آبان( انجام داده اس��ت كه با شكس��ت 
مواجه ش��ده اس��ت. مقامات امريكايي بعد از خروج اين كشور از برجام اعالم كردند 
خريداران نفت خام ايران بايد تا چهارم نوامبر )13 آبان 1397( واردات نفتي خود از 
ايران را قطع كنند، در غير اين صورت مشمول تحريم هاي ثانويه امريكا خواهند شد. 
تحريم ه��اي ثانويه امريكا عليه طرف هاي خريدار نفت خام از ايران كه مغاير قوانين 
تجارت بين المللي اس��ت، موجب واكنش منفي كشورهاي مختلف شده بطوري كه 
تعدادي از كشورها درصدد مستثني شدن خود هستند و برخي از كشورها نيز اعالم 
كرده اند كه آن را اجرا نخواهند كرد. حجم مبادالت تجاري دو كش��ور ايران و چين 
در سال 2017 حدود 37 ميليارد و 300 ميليون دالر بود كه به نسبت سال 201۶ 
حدود 3. 19 درصد رش��د داشته اس��ت. حجم روابط اقتصادي دو كشور در 4 ماهه 
نخست سال 2018 هم 2. 13 ميليارد دالر است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل 9. 3 درصد افزايش يافته است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 9  صفحه 2 

ايران|
»امريكا مي تواند صرفاً خودش را به خاطر خروج 
از تواف��ق و ترك مي��ز مذاكره مورد س��رزنش قرار 
دهد. « اين عباراتي اس��ت ك��ه محمد جواد ظريف 
در قالب يك پيام توييتري قبل از ترك تهران براي 
شركت در اجالس آس��ه آن در سنگاپور خطاب به 
دولتمردان امريكايي كه اي��ن روزها پرونده»دعوت 
به مذاكره خيالي« را روي ميز قرار داده اند منتش��ر 
كرده؛ عباراتي كه نش��ان دهنده اين واقعيت عريان 
است كه اگر قرار بر سرزنش يك طرف در خصوص 
ترك ميز مذاكرات باشد؛ اين امريكايي ها بودند كه 
ميز مذاكرات با اي��ران را ترك كردند و دولتمردان 
امريكاي��ي به جاي س��رزنش ديگران باي��د خود را 

سرزنش كنند. 
ظري��ف كه به دعوت همتاي س��نگاپوري خود و 
به منظور شركت در پنجاه و يكمين اجالس وزراي 
خارج��ه اتحاديه آ. س��ه. آن، چهارش��نبه وارد اين 
كشور ش��د؛ پنج شنبه س��ند الحاق ايران به پيمان 
م��ودت و همكاري اتحاديه آ. س��ه. آن )TAC( را 
امض��ا كرد. پرسش��ي كه بعد از امض��اي اين پيمان 
ب��ه اذه��ان عمومي خط��ور مي كند آن اس��ت كه 
در ش��رايط بازگش��ت تحريم ه��ا آيا اين دس��ت از 
اقدام��ات ديپلماتيك ته��ران مي تواند كمك حالي 
ب��راي گش��ايش هاي اقتصادي و تجاري كش��ور در 
 سطح جهان باش��د؟ در اين شرايط اهميت اتحاديه
آ. سه. آن براي ايران چيست؟ آيا اين اتحاديه توان 
حماي��ت از اي��ران در مقابل فش��ارها و تحريم هاي 
اي��االت متحده را در آينده، ب��ه خصوص در دوران 

تحريم هاي ثانويه خواهد داشت؟ 
 اما، رييس دس��تگاه ديپلماس��ي ايران در حالي 
 براي ش��ركت در اج��الس س��ازمان همكاري هاي 
آ. س��ه. آن راهي سنگاپور شد كه با توجه به حضور 
همزم��ان وزي��ر امور خارج��ه امريكا در س��نگاپور، 
برخي گمانه زني ها درب��اره احتمال گفت وگو ميان 
دو ط��رف آغاز ش��ده ب��ود؛ گمانه زني هاي��ي كه با 
مقايس��ه تطبيقي رفتار امريكا با كره شمالي تالش 
داشتند الگوي مراودات امريكاي مدل ترامپ با كره 
ش��مالي را در خصوص ايران نيز بازنويس��ي كنند؛ 
تحليل هايي كه بالفاصله از س��وي ظريف و س��اير 
چهره ه��اي ديپلماس��ي اي��ران تكذيب ش��د تا اين 
واقعيت در فضاي رسانه هاي بين المللي شكل بگيرد 
كه مدل ايران هرگز مانند الگوي كره شمالي، لقمه 
راحت الحلقومي نيس��ت كه امري��كا از طريق باال و 
پايين كردن فضاي رس��انه اي و با استفاده همزمان 
از سياس��ت چماق و هوي��ج بتواند در آن نفوذ كند؛ 
در چنين اتمسفرس��يال و پر فراز و نشيبي است كه 
ظريف در جريان ديدار با كش��ور هاي عضو آ سه آن 
تالش كرد تا ضمن تشريح اقدامات سازنده ايران در 
خص��وص موضوعات مختلف منطقه اي و بين المللي 
راه هاي توسعه مناسبات اقتصادي براي بي اثر كردن 
دامنه تحريم ها را دنبال كند. ظريف در حاشيه اين 
نشست نيز با تعدادي از همتايان خود از كشورهاي 

ديگ��ر از جمل��ه وزراي خارج��ه اس��تراليا؛ ويتنام؛ 
سنگاپور؛ اندونزي، و. . . ديدار و رايزني كرد. وزيران 
امورخارج��ه عضو “آ س��ه آن “ از روز دوش��نبه در 
س��نگاپور گردهم آمدند تا درباره موضوعات منطقه 
و فرامنطقه اي مرتبط به اين اتحاديه و پيمان “تاك 
“ گفت وگو كنند. اتحاديه “آ سه آن “ شامل مالزي، 
اندونزي، تايلند، ويتنام، كامبوج، فيليپين، سنگاپور، 
ميانمار، الئوس و برونئي اس��ت. اتحاديه “آ سه آن 
“ ش��امل مالزي، اندونزي، تايلن��د، ويتنام، كامبوج، 
فيليپين، سنگاپور، ميانمار، الئوس و برونئي است. 

 اجماع جهاني روشني 
براي حفظ برجام وجود دارد

آخرين توئيت ظريف در خصوص دس��تاوردهاي 
ديپلماس��ي ايران از اجالس سنگاپور را شايد بتوان 
مهم ترين پيام سفر او محس��وب كرد؛ محمد جواد 
ظري��ف بعدازظهر جمعه در صفح��ه توييتر خود به 
تش��ريح نتايج برنامه ها و ديدارهاي روز دوم حضور 
خود در س��نگاپور و ديدارش ب��ا تعدادي از مقامات 
ش��ركت كنن��ده در نشس��ت وزيران ام��ور خارجه 
اتحاديه آسه آن پرداخت. ظريف در توييتر خود در 
اين باره نوشت: با رييس جمهور و وزير امور خارجه 
س��نگاپور و وزراي خارجه چين، نيوزيلند، استراليا 
و اندون��زي ديدار كردم. اجماع جهاني روش��ني در 
ض��رورت انجام اقدامات هماهنگ براي حفظ برجام 
وج��ود دارد. با خان��م موگريني جزئي��ات اقدامات 
اتحاديه اروپا و ديگران براي اطمينان از بهره مندي 

اقتصادي مردم ايران از برجام را بررسي كرديم. 

 گفت وگوي برجامي 
وزيران امور خارجه ايران و ژاپن

با توج��ه به نقش ژاپ��ن در بي اثرس��ازي پروژه 
تحريم ه��ا و س��همي كه اين كش��ور در خريد نفت 
ايران به عه��ده دارد؛ يكي از ديدارهاي مهم ظريف 
در س��نگاپور كه بازتاب هاي وس��يعي در رسانه هاي 
گروهي پيدا كرد ديدار او با وزير خارجه ژاپن بود؛ 

وزيران خارجه ايران و ژاپن در حاش��يه پنجاه و 
يكمين نشست وزيران امور خارجه اتحاديه آسه آن 
ب��ا يكديگر ديدار و گفت وگو كردن��د. در اين ديدار 
طرفي��ن در خص��وص آخري��ن تح��والت روابط دو 
جانب��ه، برجام و ديگر موضوعات مورد عالقه رايزني 
كردند. ظريف سپس در ضيافت ناهار همتاي ژاپني 

خود شركت خواهد كرد. 
اما قبل از اين ديدار وزير امور خارجه كشورمان 
صبح روز پنج شنبه با نخست وزير سنگاپور ديدار و 
گفت وگو كرد. در حاش��يه برگزاري پنجاه و يكمين 
نشس��ت وزيران ام��ور خارجه اتحاديه آس��ه آن در 
س��نگاپور و حضور ظريف در اين نشست، وزير امور 
خارجه كش��ورمان با نخست وزير س��نگاپور ديدار 
و در خص��وص روابط دو جانب��ه، برجام و مهم ترين 
مس��ائل منطقه اي و بين الملل��ي گفت وگو و تبادل 

نظر كرد. 

 تاكيد وزيران امورخارجه 
ايران و چين بر حفظ برجام

محم��د جواد ظريف و »وان��گ يي« وزيران امور 
خارجه ايران و چين در حاشيه نشست اتحاديه آ سه 
آن در س��نگاپور با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند. 
در اي��ن دي��دار »وانگ يي« با تاكيد بر “دوس��تانه، 
راهبردي و همه جانبه ب��ودن “ روابط ايران و چين 
اظه��ار كرد: دو كش��ور به همكاري ه��اي نزديك تر 
خ��ود در همه زمينه هاي دو جانبه، منطقه اي و بين 
المللي، به ويژه حفظ برجام به عنوان يك دستاورد 
ديپلماس��ي و بهره مندي اي��ران از مزاياي آن ادامه 
خواهند داد. محمد جواد ظريف نيز چين را كشوري 
مهم  و ش��ريك راهبردي اي��ران خواند و بر حفظ و 
گس��ترش روابط دو جانبه و يافتن راه هاي نوآورانه 
در انتفاع ايران از دس��تاوردهاي برجام تاكيد كرد. 
بر اس��اس اين گزارش، وزير امور خارجه كشورمان 
همچنين در ادامه ديدارهاي خود با مقامات شركت 
كننده در نشست وزيران خارجه اتحاديه آسه آن با 

وزير امور خارجه نيوزيلند نيز ديدار كرد. 
در اي��ن دي��دار اي��ن دو ديپلم��ات عاليرتبه در 
خصوص راه هاي گس��ترش روابط دو جانبه، برجام، 
مس��ائل بين المللي و س��اير موضوعات مورد عالقه 

گفت وگو و تبادل نظر كردند. 

 رايزني ظريف و موگريني 
در مورد آخرين وضعيت برجام

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان و فدريكا موگريني 
مس��وول سياس��ت خارج��ي اتحاديه ب��ا يكديگر در 
سنگاپور ديدار كردند. ظريف و موگريني در اين ديدار 
آخرين تحوالت و اقدامات انجام شده در سطح اتحاديه 
اروپ��ا و جهان براي بهره مندي ايران از مزاياي برجام 
پس از خروج غيرقانوني امريكا از آن را بررسي كردند. 
بر اساس اين گزارش، همچنين وزير امورخارجه ايران 
در ادامه ديدارهاي خود با تعدادي از مقامات ش��ركت 
كننده در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه آسه آن 
در س��نگاپور با دبيركل اتحاديه آ س��ه آن نيز ديدار و 
در خص��وص راه هاي گس��ترش همكاري ه��اي ايران 
و اتحادي��ه آ س��ه آن پس از امضاي پيم��ان مودت و 

همكاري گفت وگو و تبادل نظر كرد. 

 ديدار ظريف با وزيران امور خارجه 
فيليپين و تركيه

محمد ج��واد ظريف در ادام��ه رايزني هاي خود 
با تع��دادي از مقامات ش��ركت كننده در نشس��ت 
وزيران امور خارجه اتحاديه آس��ه آن در س��نگاپور، 
ب��ا وزيران امور خارج��ه فيليپين و تركيه به صورت 
جداگان��ه ديدار و رايزني ك��رد. وزيران امور خارجه 
اي��ران و فيليپين در ديدار ب��ا يكديگر در خصوص 
راه هاي گسترش روابط دوجانبه و مهم ترين مسائل 

بين المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند.
ادامه در صفحه۲

اخبار سرمقاله

  دريغ از يك جواب

دولت اكنون با معضالت گس��ترده و عميقي روبه رو شده است. از 
يك سو موج گراني ها دامن مردم را گرفته است و هر روز گسترده تر 
مي ش��ود به ط��وري كه ش��كايت مراجع عظ��ام تقليد را ه��م در پي 
داش��ته است و روزي نيس��ت كه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان بيانيه اي مبني بر مجازات گران فروش��ان كاالهاي 
خاص صادر نكند و روزي هم نيست كه مردم صبح از خواب پا  شوند 
و ش��اهد گراني اقالمي از مواد غذايي نباش��ند. اي��ن گراني به حدي 
رس��يده كه بانك مركزي نزديك به دو هفته اس��ت فهرست متوسط 
قيمت خرده فروش��ي مواد غذايي در تهران رامنتش��ر نكرده و آخرين 
آنك��ه منتهي به دوره پاي��ان تيرماه بود، اوضاع بس��اماني را از لحاظ 
قيمتي نش��ان نمي داد. از س��وي ديگر چون بدنه كارشناس��ي دولت 
خالي از افراد خبره و صاحب نظر اس��ت، هيچ راه برون رفتي از سوي 
آن مش��اهده نمي ش��ود. مردم هر روز و هر هفته منتظر هستند يكي 
از اعضاي اقتصادي دولت به صحنه بيايد و براي آنها توضيح دهد كه 
چرا براي مثال قدرت خريد آنها نس��بت به س��ال گذشته تقريبا يك 
س��وم شده اس��ت و براي جبران آن راه حلي هر چند ناقص بدهد اما 
دريغ از يك صدا. . . مردم هر آنچه مي ش��نوند سكوت است و همين 
م��ردم را خس��ته مي كند. واقعا دولت براي ب��رون رفت از اين بحران 
چ��ه كن��د؟  آيا همه راه ها بايد به س��كوت يا س��وال از رييس جمهور 

ختم شود؟
پيش از اين گفتيم و نوشتيم كه شرايط ويژه كنوني تقصير دولت 
نيس��ت و دولت از اين بابت نبايد خ��ود را مقصر قلمداد كند اما اين 
بدان معنا نيس��ت كه دولت خود را كنار بكش��د و براي تطبيق با اين 
ش��رايط به بازسازي خود نپردازد. اين بدان معنا نيست كه به وظايف 
اصل��ي خود نپردازد و جا را ب��راي فرد يا نهاد ديگري خالي كند. اين 
بدان معنا نيس��ت كه اي��ن دولت مي تواند دولتي ب��راي همه فصول 
باش��د، موضوع��ي كه در هيچ كج��اي علم سياس��ت و در هيچ دوره 

تاريخي نيامده است و در هيچ كجاي دنيا هم شاهد نيستيم. 
در حال حاضر اوضاع اقتصادي – سياس��ي كشور به گونه اي است 
كه س��كوت كردن فقط به مخالفت ها و ش��ايعات دامن نمي زند بلكه 
كوچك ترين اظهارنظر غيركارشناس��ي هم مي توان��د تبعاتي بدتر از 
س��كوت كردن داش��ته باشد. ش��ايد از همين بابت بود كه نوبخت به 
عنوان س��خنگوي دولت كنار رفت البته همچنان يك پس��ت كليدي 
را ك��ه مي تواند براي برون رفت از اين بحران به دولت راهكارهايي را 

بدهد در دست دارد. 
اكنون نزديك به 8 ماه از ش��روع بح��ران ارزي مي گذرد اما دولت 
همچنان دور خود مي چرخد و راه حل هايي هم كه داده نه تنها چاره 
س��از نبوده بلكه بر درد هم بيش��تر افزوده است، “ از قضا سركنگبين 
صفرا فزود “. دولت چه بخواهد و چه نخواهد بايد پاسخگوي وضعيت 
فعلي باش��د و براي آن راه حل بدهد چون وظيفه دولت اين اس��ت و 

اين وظيفه و مسووليت كنار گذاشتني نيست. 
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رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

بازنگري تخصيص ارز به واردات
 صفحه 14 

 همين صفحه 

جهان

 تحريم امريكا
سقوط لير، انكار آنكارا

7

 منصور بيطرف   
سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

دولت اكنون با معضالت گسترده و عميقي 
روبه رو ش��ده اس��ت. از يك سو موج گراني ها 
دامن مردم را گرفته اس��ت و هر روز بسيط تر 
مي ش��ود بطوري كه ص��داي مراجع تقليد را 
هم در آورده است و روزي نيست كه سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان 
بياني��ه اي مبن��ي بر مج��ازات گرانفروش��ان 
كااله��اي خ��اص ص��ادر نكن��د و روزي هم 
نيس��ت كه م��ردم صبح از خواب پا  ش��وند و 
ش��اهد گراني اقالمي از مواد غذايي نباش��ند. 
اين گراني به حدي رس��يده كه بانك مركزي 
نزديك به دو هفته اس��ت فهرس��ت متوسط 

قيمت خرده فروشي ...

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در حالي كه حدود يك ماه از رونمايي بسته 
پيشنهادي 9 گانه وزارت راه و شهرسازي براي 
س��اماندهي بازار مس��كن مي گذرد، مديرعامل 
بانك مس��كن از 2 پيش��نهاد اين بانك به بانك 
مرك��زي ب��راي افزايش قدرت خري��د مردم در 
ب��ازار، رونمايي كرد؛ پيش��نهاداتي ك��ه به نظر 
مي رسد درصورت اجرايي ش��دن هم نتواند بار 
چنداني از دوش گراني و ركود مسكن بردارد. 

ابوالقاس��م رحيمي انارك��ي در توضي��ح اين 
پيش��نهادها، گف��ت: ق��رار اس��ت از يك س��و 
محدودي��ت وام صن��دوق يك��م ب��راي خري��د 
واحدهاي با عمر زير 15 سال توسط متقاضيان 

وام برداشته  شود ...

دريغ از يك جواب

 پيشنهاد ۲ گشايش محدود 
در مسير وام مسكن

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  

نفت و انرژي
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 صلح گازي با ايران 
ره آورد انتخابات پاكستان؟

گروه انرژي|عليرضا كياني|
ظه��ور عمران خان در راس صحنه سياس��ي 
پاكس��تان و صحبت از پاكس��تان نوين، نگاه ها 
را ب��ه س��مت اين كش��ور برگردانده اس��ت. در 
مي��ان ناظ��ران سياس��ي در هند، پاكس��تان و 
افغانس��تان بحث هاي دامنه داري درباره اهميت 
انتخاب عم��ران خان، اميد ب��ه افزايش امنيت 
و ايج��اد صلح يا كاهش تنش ه��ا به ميان آمده 
اس��ت. روابط پرتنش پاكس��تان با افغانستان و 
هند تاريخ��ي طوالني دارد اما روابط سياس��ي 
اين كش��ور با همس��ايه  غربي خود، ايران، فارغ 
از چني��ن تنش هايي بوده اس��ت. ب��ا اين همه، 
پاكستان در چند س��ال اخير، دچار يك مساله 
حل نش��دني با ايران بوده اس��ت. با وجود اينكه 
پاكس��تان قرارداد واردات گاز از ايران از طريق 
احداث خ��ط لوله صلح را امضا ك��رده و اكنون 
نزديك به چهار س��ال است كه از ضرب االجل 

تعيين شده در اين قرارداد مي گذرد ...

 منصور بيطرف   

»تعادل« دستاوردهاي ايران از اجالس »آ سه آن« در سنگاپور را بررسي مي كند

اجماع جهاني براي حفظ برجام

»تعادل« دستاوردهاي ايران از اجالس »آ سه آن« در سنگاپور را بررسي مي كند

اجماع جهاني براي حفظ برجام
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 پيام وزير اطالعات به رييس جديد بانك مركزي
خبرآنالين| محمود علوي، وزير اطالعات در پيامي 
به عبدالناصر همتي رييس جديد بانك مركزي نوشت: 
وزارت اطالعات در كش��ف و خنث��ي نمودن توطئه ها و 
دسيسه هاي اقتصادي دشمنان و حفظ امنيت اقتصادي 
از هيچ كمكي به آن مجموعه دريغ نخواهد كرد و همواره 
هم��راه جناب عال��ي و مديران و كارشناس��ان متعهد و 
متخصص آن مجموعه است. در بخش از پيام علوي آمده 
است: اميد است حضور ارزشمند شما در شرايط خطير 
كنوني موجب به ثمر نشس��تن رهنمود هاي خردمندانه 
مقام معظم رهبري حض��رت آيت اهلل العظمي خامنه اي 
)مد ظله العالي( و تدابير رييس جمهور محترم در اجراي 

اقتصاد مقاومتي و ساماندهي امور مربوطه باشد. 

 تاكي�د ب�ر اجراي س�ختگيرانه قان�ون منع 
به كارگيري بازنشستگان

تع�ادل| حس��ام الدين آش��نا مش��اور فرهنگي 
رييس جمهور بر اهميت اجراي س��خت گيرانه قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان تاكيد كرد. آش��نا در 
توييتر خود در اين باره نوش��ت: اجراي س��ختگيرانه 
قانون من��ع به كارگيري بازنشس��تگان مي تواند يك 
فرصت اس��تثنايي براي جوانتر ش��دن سن مديريت 
اداري در كش��ور باش��د ام��ا باي��د مراق��ب ب��ود كه 
جايگزين ها هم س��ختگيرانه انتخاب شوند تا در كنار 

كاهش سن شاهد افزايش كارآمدي هم باشيم. 

 در 7 ماه دوب�ار از مجلس راي گرفتم دوباره 
استيضاح مي شوم!

تعادل| علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در توييتر خود نوش��ت: در 7 ماه دوب��ار از مجلس راي 
گرفتم؛ دوباره اس��تيضاح مي ش��وم. ربيع��ي در پيامي 
توئيتري نوش��ت: در 7 ماه دوب��ار از مجلس راي گرفتم 
دوب��اره اس��تيضاح مي ش��وم در حاليكه ح��ق دفاع در 
كميس��يون را نداشتم و مس��تقيم به صحن آورده شدم 
خود را پاس��خگوي مردم و نمايندگان مي دانم به عموم 
نمايندگان دلس��وز و پاك احترام مي گذارم علت اصلي 
استيضاح را نمي دانم ولي استيضاح پس از تنها 5 ماه از 

استيضاح قبلي را عجيب مي دانم. 

 آزادي گ�روگان كرمان�ي در خ�ارج از مرزها 
توسط قرارگاه قدس

فارس| فرمانده قرارگاه قدس جنوب ش��رق كش��ور 
از آزادي يك گروگان به نام حس��ين اسدي در خارج از 
مرزها خبر داد. س��ردار محمدماراني اظهار كرد: جواني 
به نام حس��ين اسدي 8 ماه قبل توسط اشرار ربوده و به 
كشور همسايه منتقل ش��ده بود. با مراجعه خانواده وي 
به مسووالن امنيتي سيستان و بلوچستان، اقدامات الزم 
توس��ط نيروهاي قرارگاه قدس سپاه انجام و روز گذشته 
اين فرد آزاد ش��د. فرمانده قرارگاه قدس جنوب ش��رق 
كشور با بيان اينكه از خانواده فرد ربوده شده 6 ميليارد 
تومان وجه نقد مطالبه كرده بودند، عنوان كرد: اين فرد 
ب��دون پرداخت هيچ وجهي با ت��الش نيروهاي قرارگاه 

قدس جنوب شرق سپاه آزاد شد

 ش�بكه اي از مافياي دولت�ي و بانكي »زلزله 
اقتصادي« به بار آورد

ايسنا| يك عضو ش��وراي عالي اجراي سياست هاي 
كل��ي اصل ۴۴ قانون اساس��ي گفت: ش��بكه بانك هاي 
دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري به عنوان 
بزرگترين نهاد پولي كشور با پيش خريد كردن سكه از 
بانك مركزي و خريد س��كه از بازار »فاجعه اقتصادي« 
ب��ه ب��ار آوردن��د و دولت فاقد ق��درت الزم ب��راي مهار 
نابساماني هاي اقتصادي به ويژه نابساماني هاي بازار سكه 
و طالس��ت. سيدكمال الدين ش��هرياري ادامه داد: نظام 
بانكي بر خالف فلس��فه وجودي شان پول مردم را جمع 
كردند و به جاي پرداخت تسهيالت بانكي به بخش هاي 
مولد اقتصادي و رونق كسب و كار، به “بزرگ سفته بازان 

و دالالن اقتصادي “ مبدل شدند. 

 اميدوارم كارها بين ايران و آمريكا به خوبي 
پيش برود

ايلنا| رييس جمهوري آمريكا گفت كه اميدوار است 
امور بين تهران و واشنگتن به خوبي پيش برود. 

»دونال��د ترامپ« طي يك س��خنراني براي كمپين 
انتخاباتي جمهوري خواهان در پنسيلوانيا با انتقاد مجدد 
از برجام ك��ه در دوره »باراك اوبام��ا« رييس جمهوري 
سابق آمريكا امضا شده بود، گفت: »من آمريكا را از توافق 
وحشتناك و پرهزينه با ايران كه احتماال موثر هم نبود، 
خارج ك��ردم. اميدوارم كارها بين ما و ايران خوب پيش 
برود ولي به ش��ما مي گويم كه اي��ران با چهار ماه پيش 
تفاوت كرده اس��ت. « سخنان ترامپ در حالي بيان شد 
كه قرار است دور جديد تحريم هاي واشنگتن عليه ايران 

طي روزهاي آينده اعمال شود. 

 دول�ت آماده پاس�خگويي ب�ه دغدغه 
نمايندگان است

ايرن�ا| معاون پارلمان��ي رييس جمهوري با تاكيد 
بر اينكه كش��ور نيازمند وحدت و انسجام ملي است 
گفت: دولت آمادگي پاسخگويي و رسيدگي به دغدغه 
نمايندگان را دارد. حسينعلي اميري در حاشيه مراسم 
ترحيم »عباس دوزدوزاني« اولين فرمانده كل س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمي كه در مس��جد نور تهران 
برگزار شد، درباره اعالم وصول استيضاح ربيعي گفت: 
آنچه در شرايط فعلي نياز داريم انسجام و وحدت ملي 
است، اگر به جامعه جهاني پيام وحدت و همدلي خود 
را منتقل نكنيم اين موضوع مورد سوءاس��تفاده آنها 
قرار خواهد گرفت و در داخل كش��ور نيز اميد مردم 

آسيب خواهد ديد. 

  س�وال از رييس جمه�وري ب�ه مصلحت 
كشور نيست

ايرن�ا| دبيركل ح��زب وحدت و هم��كاري ملي 
گفت: در ش��رايطي كه از سوي هيات حاكمه آمريكا 
تهديد مي شويم، نياز به وحدت و همدلي داريم، سوال 
نماين��دگان مجلس از رييس جمه��وري به مصلحت 
كش��ور نيس��ت و بايد از طريق ديگري پيگيري شود. 
 محم��د رضا راه چمن��ي درخصوص تقاضاي س��وال
80 نماينده مجلس از رييس جمهوري افزود: روحاني 
مي تواند در جلسات مشترك ميان دولت و مجلس به 

اين پرسش ها پاسخ دهد.

روي موج خبر

هند از پايبندي به تحريم هاي اياالت متحده معاف شد

تالش ترامپ براي دوري دهلي از تهران

اجماع جهاني براي حفظ برجام
ادامه از صفحه اول

براساس اين گزارش، بررسي روابط دو جانبه، 
مس��ائل منطقه اي و بين المللي ني��ز محورهاي 
اصلي رايزني وزيران امور خارجه تركيه و ايران در 
جريان مالقات اين دو ديپلمات عاليرتبه ايراني و 
ترك در س��نگاپور بود. محمد جواد ظريف كه به 
دعوت دولت س��نگاپور به اين كش��ور سفر كرده 
اس��ت بعد از اي��ن ديدارها در پنج��اه و يكمين 
نشس��ت وزيران ام��ور خارجه اتحاديه آس��ه آن 
شركت كرد. در جريان اين نشست پيمان مودت 

بين ايران و اتحاديه آسه آن به امضا رسيد.
 

  امضاي پيمان مودت بين ايران
و اتحاديه »آسه آن«

س��ند الحاق جمهوري اسالمي ايران به پيمان 
م��ودت )TAC( و هم��كاري اتحادي��ه جن��وب 
شرق آس��يا  )آ س��ه آن( ASEAN در پنجاه و 
يكمين نشس��ت وزيران امور خارجه اين اتحاديه 
در س��نگاپور، امضا ش��د. اجماع در كش��ورهاي 
جنوب ش��رق آس��يا در پذيرش اي��ران به عنوان 
عضو پيمان مودت )TAC( با “آ سه آن “ حاكي 
از اهمي��ت روابط و تعامل ب��ا ايران به عنوان يك 
قدرت مه��م و تاثيرگذار در معادالت منطقه اي و 
بين المللي است. مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ايران پنجم ژوئيه 2018 اليحه پيوستن ايران به 
پيمان مودت و همكاري جنوب شرق آسيا “تاك  
)TAC( مصوب مجلس ش��وراي اس��المي ايران 

را تاييد ك��رد. پيمان م��ودت و همكاري جنوب 
شرق آسيا )تاك( فوريه 1976 توسط كشورهاي 
اندون��زي، مالزي، تايلند، فيليپين و س��نگاپور به 
امضاء رس��يد و در حال حاضر 30 كش��ور به آن 

پيوسته اند. 

 رايزني ظريف با همتايان مالزيايي
و ويتنامي و روسي خود در سنگاپور

محمد جواد ظريف در ادامه ديدارهاي خود با 
مقامات شركت كننده در پنجاه و يكمين نشست 
وزيران امور خارجه. اتحاديه آسه آن با وزيران امور 
خارج��ه مالزي و ويتنام هم ب��ه صورت جداگانه 

ديدار و رايزني كرد. 
وزير امور خارجه ايران و مالزي در س��نگاپور 
ديدار و در خصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه، 
مس��ائل منطقه، ضرورت اتحاد و همكاري جهان 
اس��الم و ني��ز مهم تري��ن تح��والت بين الملل��ي 
گفت وگ��و و تبادل نظر كردن��د. همچنين معاون 
نخس��ت وزير و وزير امور خارج��ه ويتنام نيز در 
حاشيه نشس��ت اتحاديه آس��ه آن در سنگاپور با 
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران ديدار 
و در خصوص روابط دوجانبه و ساير مسائل مورد 

عالقه گفت وگو و تبادل نظر كرد. 
 در ادامه ديدارهاي روز پنجشنبه محمد جواد 
ظريف و س��رگئي الوروف نيز با يكديگر ديدار و 
رايزن��ي كردند. اين دي��دار در حاش��يه پنجاه و 
يكمين نشس��ت وزيران امور خارجه كش��ورمان 

عصر اتحاديه آس��ه آن در س��نگاپور برگزار ش��د. 
رواب��ط دو جانبه، به ويژه همكاري هاي اقتصادي، 
مس��ائل منطقه اي و بين الملل��ي از جمله برجام، 
دري��اي خزر و تحوالت س��وريه محورهاي اصلي 

اين ديدار و گفت وگو بود. 

 رايزني وزير امورخارجه
با رييس جمهور سنگاپور

ادام��ه  در  كش��ورمان  امورخارج��ه  وزي��ر 
ديدارهاي��ش با »حليمه يعق��وب« رييس جمهور 
اين كش��ور ديدار كرد. محمدجواد ظريف در اين 
ديدار كه صبح ديروز )جمعه( انجام ش��د، با ابالغ 
س��الم هاي گرم رييس جمهوري اس��المي ايران، 
روابط دو جانبه را بس��يار خوب و دوستانه خواند 
و زمينه هاي همكاري دو كش��ور در ابعاد مختلف 
را تشريح كرد. رييس جمهور سنگاپور هم با اشاره 
ب��ه روابط خوب دو كش��ور بر حفظ و گس��ترش 
مناسبات دو كش��ور در همه زمينه ها تاكيد كرد. 
 برجام، مس��ائل منطقه اي و بي��ن المللي از ديگر 

محورهاي گفت وگو در اين ديدار بود. 

 رايزني در مورد مسائل كنسولي 
وزيران امور خارجه ايران و اس��تراليا ديروز در 
حاش��يه نشس��ت وزيران امور خارجه كشورهاي 
عض��و اتحاديه »آس��ه آن« با يكديگ��ر رايزني و 
گفت وگ��و كردند.  وزي��ران امور خارج��ه ايران و 
اس��تراليا در اين دي��دار در خص��وص مهم ترين 

موضوع��ات رواب��ط دو جانب��ه از جمله مس��ائل 
كنس��ولي، رواب��ط اقتص��ادي، برجام و مس��ائل 
منطق��ه اي و بين المللي گفت وگ��و و تبادل نظر 
كردند. بر اس��اس اين گ��زارش وزير امور خارجه 
كشورمان طي دو روز گذشته در حاشيه نشست 
آس��ه آن با تعدادي از همتايان خ��ود كه در اين 
اجالس ش��ركت كردند، رايزني و گفت وگو كرده 
است. نيروي دريايي امريكا نمي تواند راهش را در 
آب هاي خليج فارس پيدا كنديكي از صحنه هاي 
نبرد ديپلماتي��ك بين ايران و امري��كا پيام هايي 
اس��ت ك��ه دو ط��رف در قال��ب توئيت منتش��ر 
مي كنند؛ در ش��رايطي كه وزير خارجه امريكا در 
جريان سفر به جنوب شرقي آسيا تالتش مي كرد 

در آتش ايران هراس��ي بدمد؛ وزي��ر امور خارجه 
كش��ورمان با انتش��ار پيامي توئيتري تاكيد كرد: 
خليج فارس 2000 سال پيش از پيدايش اياالت 

متحده امريكا همين نام را داشته است. 
محمدج��واد ظريف كه در س��نگاپور به س��ر 
مي ب��رد، در توييت��ي در مورد حض��ور نيروهاي 

دريايي امريكا در منطقه خليج فارس نوشت: 
»ني��روي دريايي امريكا نمي تواند راهش را در 
آبهاي ما پيدا كند؛ احتماال به اين خاطر كه اسم 
آن را نمي دانند. خليج فارس 2000 س��ال پيش 
از آنكه اياالت متحده به وجود بيايد به همين نام 
بوده اس��ت. يا اينكه نمي دانند 7000 مايل دورتر 

از خانه خود، اطراف خانه ما چه مي كنند!«

گروه ايران|
تالش ه��اي اياالت متحده ب��راي دور كردن 
هند از ايران بيش��تر ش��ده اس��ت. در شرايطي 
كه اختالفات ميان واش��نگتن و دهلي بر س��ر 
سياس��ت هاي تج��اري يكجانبه كاخ س��فيد و 
اصرار امريكايي ها ب��راي كاهش و )حتي( قطع 
هم��كاري دهلي و ته��ران باال گرفت��ه، كنگره 
اياالت متحده هند را از پايبندي به تحريم هاي 
واشنگتن معاف كرد. اين معافيت كه حاال بايد 
به امضاي رييس جمهوري امريكا برسد، خبري 
خوش براي هند اس��ت و به اين كش��ور اجازه 
مي دهد تا با چراغ س��بز دونالد ترامپ از روسيه 

سامانه موشكي اس۴00 خريداري كند. 
دونالد ترامپ س��ال گذش��ته قانون��ي را به 
ن��ام مبارزه با مخالفان امري��كا از طريق تحريم 
)كاتسا( امضا كرد كه بر اساس آن روسيه، ايران 
و كره شمالي ش��امل تحريم هاي امريكا شدند. 
بند 231 قانون كاتس��ا كش��ورهاي دوم را كه 
داراي قرارداده��اي مهم ب��ا بخش هاي دفاعي 
و امنيت روس��ي دارند نيز واجد ش��رايط براي 
تحريم شدن از سوي امريكا مي كند. اين قانون 
كه با هدف مقابله با كشورهايي همچون روسيه 
تصويب ش��ده، كش��ورهاي دوس��ت و دشمن 

امريكا را در يك گروه قرار مي دهد. 
حاال كميته مش��ترك كنگره و سناي امريكا 
با اليحه نهايي سياست دفاعي امريكا كه قانون 
كاتس��ا را اصالح مي كند، موافقت كرده و هند 
را از پايبندي به تحريم هاي امريكا معاف كرده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، جاشوا وايت مقام سابق 
در شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد، مي گويد: 
»معافيت داده ش��ده به هند دست دهلي را باز 
مي كند تا بتواند براي خريد سامانه موشكي اس 
۴00 روس��يه اقدام كند. زبان قانوني به گونه اي 
طراحي شده تا س��خت گيرانه به نظرآيد اما در 
واقع، اين اليحه روزنه هاي زيادي دارد كه هند 

مي تواند از آن اس��تفاده كند. يكي از مهم ترين 
روزنه ها اعطاي اج��ازه به رييس جمهوري براي 
تايي��د هم��كاري يك كش��ور با دول��ت امريكا 
درخص��وص مس��ائل ديگ��ر ك��ه ب��راي منافع 
راهب��ردي امنيت ملي اي��االت متحده اهميت 
دارن��د، اس��ت كه در اين مورد هن��د به راحتي 

تاييد ترامپ را دريافت كرده است. « 
به نظر مي رس��د كه با تصوي��ب اين قانون، 
دول��ت ترامپ ت��الش ك��رده تا هن��د را براي 
همس��ويي ه��ر چ��ه بيش��تر با سياس��ت هاي 
بين المللي خود تحت فش��ار قرار دهد؛ آن هم 
درس��ت در ش��رايطي كه واردات نف��ت هند از 

اي��ران ركورد زده اس��ت. دولت ترام��پ اصرار 
دارد كه مش��تريان نفتي ايران خريد نفت را از 
تهران كاهش دهند. با اين حال رويترز گزارش 
داده كه در آستانه بازگشت تحريم هاي امريكا، 
واردات نف��ت هند از ايران در ماه جوالي )تير- 
مرداد( با رشد 30 درصدي به ركورد 768 هزار 
بش��كه در روز رسيده اس��ت. قانون مجوز دفاع 
ملي جان مك كين براي س��ال 2019 متحدان 
و ش��ركاي اياالت متحده را تش��ويق مي كند تا 
وابس��تگي خ��ود را به تجهي��زات دفاعي عمده 
روسيه و س��الح پيش��رفته متعارف اين كشور 
كاهش دهند. در عين ح��ال، اين قانون امكان 

معافيت س��ازمان هاي اطالعاتي روسيه و ساير 
اش��خاصي را كه در حمالت سايبري مشاركت 
دارند، رد مي كند. هند در سال هاي اخير منابع 
تامي��ن نظامي خود را گس��ترش داده اس��ت. 
ش��ركت هاي نظامي امريكا در مقايسه با رقباي 
روس خود توانسته اند قراردادهاي بيشتري را با 

هند امضا كنند. 
در س��ه س��ال گذش��ته، هند 13 قرارداد با 
ش��ركت هاي امريكايي ب��ه ارزش 288 ميليارد 
روپي��ه امضا كرده درحالي كه 12 قرارداد هم با 
ش��ركت هاي روسي به ارزش 83 ميليارد روپيه 
امضا كرده است. هند كه داراي روابط گسترده 

نظامي با روسيه اس��ت، اكثر تجهيزات نظامي 
خود را از اين كش��ور خري��داري مي كند تحت 
تاثي��ر اين قان��ون قرار گرفته اس��ت. هند قصد 
دارد تا سامانه موشكي اس۴00 را براي نيروي 
هوايي خود از روس��يه خريداري كند. مقامات 
هن��دي مي گويند هند و روس��يه مذاكرات در 
خصوص قيمت س��امانه موشكي اس ۴00 كه 
قرار اس��ت در ني��روي هوايي هن��د به خدمت 

گرفته شود را به پايان رساندند. 
جيم��ز كرابتري در تارنماي خبري اس��ليت 
درب��اره رابطه هن��د و امريكا نوش��ته: »ترامپ 
رابط��ه نزديك��ي با هند دارد اما اي��ن روابط در 
ح��ال از دس��ت دادن تاثيرگذاري خود اس��ت، 
چ��را كه در دولت فعلي امري��كا برنامه ها آنطور 
كه برنامه ريزي ش��ده پيش نمي رود. گذشته از 
اختالفات تجاري، همراهي نكردن كامل هند با 
تحريم هاي اعمال ش��ده واشنگتن عليه تهران 
نيز يك��ي از گله هاي هميش��گي دولت امريكا 
از دهل��ي اس��ت. « اوايل جوالي ب��ود كه كي 
س��ينگ مش��اور وزير خارجه هند، در پارلمان 
با رد محترمانه درخواس��ت امريكا براي فاصله 
گرفتن از ايران گفت كه روابط دوجانبه با ايران 
ب��ه قوت خود باقي اس��ت و تح��ت تاثير رابطه 
دهلي با كش��ورهاي ديگر ق��رار نخواهد گرفت. 
كرابتري معتقد اس��ت با توجه به سابقه دونالد 
ترامپ در تقابل با نظم جهاني، هند كه با وجود 
رشد اقتصادي قابل توجه همچنان فقير است، 
خواستار ثبات بين المللي است تا بتواند در اين 
فضا اقتصادش را توسعه دهد. براي همين است 
كه نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، در محافل 
بين المللي آشكارا فاصله گرفتن از ترامپ و نظم 
جهاني موجود را س��توده و از آن دفاع مي كند. 
بر اين اس��اس هر چه فش��ارهاي امريكا بر هند 
بيشتر شود، روابط دو كشور رو به ضعف خواهد 

گذاشت. 
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چهرهها

امي��د مجلس  فراكس��يون  عضو 
پارلمان��ي  مع��اون  گف��ت:  ده��م 
رييس جمهور در خصوص طرح سوال 
از آق��اي روحاني گفتند كه اين اقدام 
غيرقانوني است، به همين دليل امكان 
دارد برخي نمايندگان امضاهاي خود 
را پس بگيرند و اعالم وصول سوال از 
رييس جمهور تغيير پيدا كند. بهرام پارسايي در گفت وگو با ايلنا، 
در خصوص تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي كه در صحن علني ديروز با موافقت نمايندگان تصويب 
ش��د، گفت: كوچك شدن يا چابك شدن دولت معنايي جدا از 
تاسيس وزارتخانه اي مثل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
دارد. اي��ن وزارتخانه نيروهاي الزم خود را دارد و اهدافي را هم 
دنبال مي كند كه با تاس��يس وزارتخانه س��ازوكارهاي بهتري 
خواهد داشت. وي افزود: بايد در نظر داشته باشيم كشورهايي 
كه از نظر صنعت گردشگري موفق بوده اند، وزارتخانه داشته اند. 
ضم��ن اينكه از بزرگ تري��ن اهدافي هم كه اي��ن طرح دنبال 
مي كند، تاثيرگذاري در زمينه اشتغال زايي و ارزآوري است. عضو 
هيات رييس��ه كميس��يون اصل نودم قانون اساسي در مجلس 
با اش��اره به اعالم وصول اس��تيضاح وزير كار در مجلس، اظهار 
داشت: استيضاح و س��وال از وزرا و رييس جمهور حق طبيعي 
و قانوني مجلس اس��ت. نمايندگان به اين نتيجه رس��يدند كه 
وزارت كار با اس��تيضاح ربيعي عملكرد بهتري خواهد داش��ت. 
عضو فراكس��يون اميد مجلس دهم با بي��ان اينكه در وضعيت 
فعلي كش��ور هيچ كس نمي تواند بگويد مقصر روحاني اس��ت، 
گفت: هيچ كس نمي تواند بگويد سرمنشا مشكالت فعلي كشور 
روحاني اس��ت، همه به اندازه سهم خود در قدرت و حكومت و 

در مشكالت سهم دارند، هر 3 قوه مقصر هستند. 

 احتمال لغو
سوال از رييس جمهور

امام جمعه موقت تهران بر مجازات 
قاطع، بدون تبعيض و فوري مفسدان 

اقتصادي تاكيد كرد
به گزارش صداوسيما حجت السالم 
كاظم صديق��ي در خطب��ه دوم نماز 
جمع��ه گفت: يك��ي از موضوعاتي كه 
همواره در نم��از جمعه از جانب مردم 
مطرح مي ش��ود برخورد جدي با مفاس��د است كه بر اين اساس 
برخورد با متخلفان، مفس��دان و خائنان ب��ه امور اقتصادي نبايد 
تبعيض بردار باشد و هر مفسدي در هر جايگاه و با هر نسبتي كه 
با هر مسوولي كه دارد بايد بدون اغماض با او برخورد قاطع شود. 
صديقي تاكيد كرد: آنطور كه سخنگوي قوه قضاييه وعده داده 
ك��ه وعده حق اس��ت امروز در جنگ اقتصادي، اقدام كس��اني كه 
فساد مي كنند، ملت شهيدداده را به چالش مي كشند، سلب آرامش 
مي كنند و با اميدوار كردن دشمن آنان را به طمع مي اندازند خيانت 
جنگي و افساد في االرض است پس مجازاتشان نيز بايد متناسب 
با ش��رايط جنگي باشد. او افزود: بر اين اساس مردم از قوه قضاييه 
توقع دارند كه اگر بناس��ت با اين مفاس��د قاطعانه برخورد ش��ود، 
شعاري نباشد و مجازاتش��ان طول نكشد گرچه چارچوب قضايي 
با حرف هاي رس��انه اي و روزنامه اي تفاوت دارد اما رسيدگي ها در 
حد امكان در مسيري باشد كه توقعات بجاي مردم صبور، نجيب، 
هميشه رزمنده، هميش��ه حامي انقالب و شهيدداده برآورده شود 
و خيلي چش��م به راه نمانند. خطيب نم��از جمعه تهران بار ديگر 
تاكيد كرد: مجازات مفس��دان اقتصادي بايد در فرصت مناس��ب، 
بازدارنده و عبرت آموز باشد. امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه 
رييس جمهور امريكا گرگي در لباس بش��ر است هشدار داد: برخي 
هنوز هم مي خواهند اش��تباهات گذش��ته را تكرار كنند در حالي 

كه يك بار برجام را تجربه كردند و عهد شكني امريكا راديده اند. 

 مجازات قاطع و فوري
مفسدان اقتصادي

رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
گف��ت: دولت اخي��را به مجل��س اعالم 
كرده كه ب��ا محورهاي طرح دو فوريتي 
ساماندهي بازار ارز موافق بوده و در بسته 
جديد ارزي لحاظ مي ش��ود اما اطالعي 
از محتواي بس��ته جديد دولت نداريم. 
به گزارش تعادل ب��ه نقل از خانه ملت، 
»محمدرض��ا پور ابراهيمي«، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، 
در خصوص بس��ته جدي��د ارزي دولت و وضعيت ن��رخ دالر، اظهار 
داش��ت: سه ماه و نيم گذشته تعدادي از نمايندگان در كميته ارزي 
كميس��يون اقتصادي مجلس متني را تحت عنوان طرح دوفوريتي 
ساماندهي بازار ارز تهيه كردند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم ب��ا بيان اينكه محوره��اي اين طرح دو فوريتي، س��اماندهي، 
مديريت و توجه ويژه به صرافي ها و راه اندازي بازار ثانويه به ش��كل 
كام��ل بود، گفت: راه اندازي بازار ثانويه به اين صورت اس��ت كه ارز 
صادرات غير نفتي وارد بازار ثانويه شود و در آنجا به صورت توافقي 
براي واردات به كش��ور تخصيص پي��دا كند. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس دهم با اشاره به اينكه محور سوم اين طرح دوفوريتي 
در خصوص س��پرده هاي ارزي با عامليت بانك ه��ا و ضمانت بانك 
مرك��زي بود، ادامه داد: اين طرح محورهاي ديگري نيز داش��ت كه 
تمامي آنها تحت عنوان طرح دو فوريتي س��اماندهي بازار ارز مطرح 
شدند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم در پايان با تاكيد بر 
اينكه در صورتي كه دولت در بس��ته پيش��نهادي خود موضوعات و 
محورهايي را كه در گذشته مجلس مطرح كرده بود و مباحث جديد 
را اضافه كند و مبناي آن علمي، تخصصي و كارشناسي باشد حتما از 
آن حمايت مي كنيم و سياست جديد ارزي مورد حمايت مجلس نيز 
قرار مي گيرد، خاطرنش��ان كرد: در غير اين صورت بايد منتظر ارايه 

بسته جديد باشيم تا آن زمان اظهارنظر كنيم. 

 دولت با طرح دوفوريتي مجلس براي 
ساماندهي بازار ارز موافقت كرد

وزير كشور گفت: امريكا به هيچ وجه 
جرات رويارويي نظامي با ايران را ندارد 
و اگر آغازگر جنگ باشد، پايان دهنده 
آن نخواه��د بود و ح��وزه جنگ را نيز 

تعيين نخواهد كرد. 
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني 
فضل��ي كه راه��ي آذربايجان ش��رقي 
شده بود در جلسه كارگروه اقتصاد مقاومتي و اشتغال آذربايجان 
غربي افزود: دولتمردان امريكا در س��ه سطح نظامي، اجتماعي و 
اقتصادي در مقابل ايران ايس��تاده اند ولي خود آنان نيز مي دانند 

كه در سطح نظامي كار به جايي نمي برند. 
او در خص��وص موض��وع مذاك��ره امريكا با ايران با اش��اره به 
اينك��ه ايران به امريكا بي اعتماد بوده و با انس��ان هاي دروغگو و 
عهدشكن صحبت نمي كند، اضافه كرد: بازگشت امريكا به برجام 
و عذرخواهي از دنيا مهم ترين پيش شرط مذاكره با امريكا است. 
او ايج��اد تنش ه��اي اجتماع��ي را يك��ي از س��طوح مدنظر 
امريكايي ها براي مقابله با ملت ايران عنوان كرد و ادامه داد: آنان 
فكر مي كنند كه مي توانند وضع ايران را به هم بزنند و با اين توهم، 
جلس��اتي را با معاندان نظام براي گزينه هاي بعد از نظام اسالمي 

برگزار كرده اند اما همه اين توطئه ها محكوم به شكست است. 
وزير كش��ور با اش��اره به اينكه فش��ار اقتصادي يكي ديگر از 
گزينه هاي آن��ان براي جلوگيري از پيش��رفت روزاف��زون ايران 
اس��المي اس��ت، بيان كرد: نگراني خاصي در اين خصوص وجود 
ندارد و دولت بطور كامل نسبت به مسائل اقتصادي مسلط است. 
رحماني فضلي گفت: مهم ترين كلي��د پيروزي ايران، اهتمام 
آحاد مردم براي پيش��رفت كشور است و همه مسووالن نيز بايد 
با نظارت بر اجراي طرح هاي مهم و جلوگيري از سودجويي افراد 

زمينه تعالي كشور را فراهم كنند. 
 .

 امريكا جرات 
رويارويي نظامي با ايران را ندارد
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3 كالن
  تسهيالت جديد گمرك

براي ترخيص كاالهاي اساسي
ريي��س كل گمرك ايران با بيان اينكه مقرر ش��ده 
كااله��اي اساس��ي و اقالم دارويي ب��دون معطلي پس 
از ورود ب��ه گم��رك با طي ك��ردن مراح��ل اداري به 
كارخانجات و انبارهاي مربوط فرس��تاده ش��ود، گفت: 
۱۴ميلي��ون و ۵۲۵ هزار ت��ن كاال در يازده ماهه اخير 
ترخيص شده است. فرود عسگري در برنامه گفت وگوي 
وي��ژه خب��ري گف��ت: در خص��وص ترخي��ص كاال به 
خصوص م��واد اوليه، تصميمات خوب��ي گرفته ايم، در 
۱۱ ماه اخير چهارده ميليون و پانصد و بيس��ت و پنج 
هزار تن ترخيص كاال داش��تيم كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل دو و سه دهم افزايش ثبت شده است. 
وي با بيان اينكه مقرر ش��ده كاالهاي اساس��ي و اقالم 
دارويي ب��دون معطلي پ��س از ورود به گمرك با طي 
كردن مراح��ل اداري به كارخانجات و انبارهاي مربوط 
فرس��تاده ش��ود، گف��ت: ۱۴ميلي��ون و ۵۲۵ هزار تن 
كاال در يازده ماهه اخير ترخيص ش��ده اس��ت.  رييس 
كل گمرك ايران اف��زود: براي كمك به بخش توليد و 
كاالهاي اساس��ي تصميماتي همچون ابالغ بسته هاي 
حمايت��ي به منظ��ور افزاي��ش نقدينگي ابالغ ش��ده، 
به گونه اي ك��ه واردكنندگان مي توانن��د كاالهاي خود 
را 6 ماهه به ش��رط 70 درصد ترخي��ص و 30 درصد 
پس از تس��ويه ترخيص نمايند. عسگري تصريح كرد: 
براي كاالهاي اساس��ي و دارويي با تفاهمنامه اي كه با 
 وزارت بهداشت امضا شده قرار بر اين است كه ترخيص
۴ ماهه صورت پذيرد؛ يعني اقالم دارويي بدون معطلي 
پ��س از ورود به گمرك با ط��ي كردن مراحل اداري به 

كارخانجات و انبارهاي مربوط فرستاده شود.

 2 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
خارجي در ايران عملياتي شد

فارس| رييس انجمن س��رمايه گذاري اتاق ايران با 
اش��اره به كاهش 80 درصدي تقاضاي س��رمايه گذاري 
خارج��ي، گف��ت: م��اه گذش��ته مي��زان درخواس��ت 
س��رمايه گذاري خارجي در كشور 67 ميليون دالر بوده 
در حال��ي كه ماه هاي قبل  از آن اين ميزان حدود 600 
تا 700 ميليون دالر بود. حسين سليمي گفت: وضعيت 
درخواس��ت س��رمايه گذاري خارجي در ايران تا خرداد 
ماه امس��ال خوب بود اما بعد از آن درخواست ها كاهش 
يافته اس��ت. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
افزود: شركت هاي كوچك اروپايي براي سرمايه گذاري 
خارجي در ايران مش��كلي ندارند اما شركت هاي بزرگ 
ك��ه ارتباطاتي ب��ا امريكا دارند بع��د از تحريم ها امكان 
فعاليت و سرمايه گذاري در ايران را ندارند. رييس انجمن 
س��رمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: ميزان 
سرمايه گذاري هاي مصوب نسبت به سرمايه گذاري هاي 
عملياتي شده همواره ۲ تا 3 برابر بيشتر است به طوري 
كه تا پايان س��ال 96 حدود 8 ميليارد س��رمايه گذاري 
خارجي مصوب ش��د و مجوز گرفت اما فقط ۲ ميليارد 
دالر آن عملياتي ش��د. سليمي بيان داشت: در تير ماه 
گذش��ته حدود 67 ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي 
مصوب ش��د در حالي كه نس��بت به ماه هاي قبل تر كه 
سرمايه گذاري هاي مصوب حدود 600 تا 700 ميليون 
دالر بود حدود 80 درصد كاهش داشته است. وي گفت: 
بيش��ترين تقاضاي س��رمايه گذاري از سوي كشورهاي 
اروپايي مثل آلمان و فرانس��ه و همچنين آسيايي مثل 
افغانستان اس��ت كه در حال حاضر شركت هاي بزرگ 
فرانسوي مثل توتال از ايران خارج شده اند و شركت هاي 
خودروس��ازي فرانسوي بعد از اعالم تحريم ها يا از ايران 
خارج شدند يا در حال خروج از كشورمان هستند. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت: به 
نظر مي رسد با آغاز تحريم ها سرمايه گذاري خارجي در 
ايران محدود به شركت هاي كوچك اروپايي و همچنين 
شركت هايي از كش��ورهاي آسيايي از جمله افغانستان 
شود. وي افزود: يكي از مشكالت سرمايه گذاري خارجي 
در اي��ران نقل وانتقال پول اس��ت كه با توجه به مصوب 
نشدن قانون FATF نقل وانتقال پول براي شركت هاي 

سرمايه گذار در ايران با مشكل مواجه مي شود.

 برخورد با  سوءاستفاده كنندگان  
از قوانين ارزي

تس�نيم| مس��عود كرباس��يان، وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي در يادداش��تي اينس��تاگرامي ب��ه اقدام��ات 
ف��وري وزارت اقتص��اد ب��راي رس��يدگي ب��ه وضعيت 
اقتصادي كش��ور اشاره كرد و نوش��ت: سياست دولت، 
 ايجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادي كش��ور اس��ت. 
دول��ت براين اعتقاد اس��ت كه »مردم باي��د بدانند و از 
 رونده��اي اصالح��ي يا اقدام��ات آتي باخبر باش��ند.«
ش��فافيت و مبارزه جدي با فس��اد، رانت در كنار ايجاد 
مش��وق هاي س��رمايه گذاري در بازارهاي پوي��ا، امن و 
 كم ريسك از مهم ترين اولويت هاي كنوني كشور است. 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي بدون هيچ معذوريت و 
 مالحظه اي اقدامات اجرايي اصالحي را به انجام مي رساند. 
با تاييد رياس��ت جمهوري به منظ��ور هدايت نقدينگي 
ب��ه س��مت ب��ازار س��رمايه، تامي��ن مالي بخش��ي از 
س��رمايه گذاري هاي جديد و ترغيب سرمايه گذاران به 
حضور فعال تر در بازار سهام، از طريق كاهش هزينه مبادله 
سهام و حق تقدم س��هام در بورس مقرر شد »در سال 
۱397، نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم سهام از نيم 
درصد به يك دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم 
 كاهش يابد.« و اكنون اين موضوع به تاييد رسيده است. 
همچنين جهت تشويق سرمايه گذاري بيشتر شركت ها 
و ترغيب آنها به عدم تقس��يم بخش بيش��تري از سود 
اكتس��ابي و اس��تفاده از مناب��ع حاصل ب��راي افزايش 
س��رمايه و در نتيج��ه توس��عه خطوط تولي��د و ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي جديد و كاهش نياز ب��ه اخذ وام از 
ش��بكه بانكي، مقرر گرديد »در س��ال ۱397، ماليات 
بر درآمد آن بخش از س��ود تقسيم نش��ده شركت هاي 
ثبت ش��ده ن��زد س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار كه به 
حس��اب س��رمايه منتقل مي ش��ود )موضوع ماده ۱0۵ 
 قانون ماليات هاي مس��تقيم( مشمول نرخ صفر باشد.«
براي س��اماندهي نظام ارزي و تجاري كشور و به جهت 
برخورد قاطع با متخلفان، دس��تگاه هاي مجري موظف 
ش��ده اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طريق 

گمرك بررسي كنند. 

اخبار كالن

مومني: بازارگرايي ايراني به ابتذال كشيده شده
استاد دانشگاه عالمه تهران گفت: كساني كه 
منافع جامعه را بر منافع فردي ترجيح مي دهند 
ب��ا برچس��ب سوسياليس��تي و ت��وده اي مواجه 
مي شوند و اين نشان دهنده عدم فهم بايسته اين 

افراد از بازار است. 
ب��ه گ��زارش ايلنا، فرش��اد مومني در جلس��ه 
هفتگي موسس��ه دين و اقتصاد با موضوع »دولت 
م��درن و الزامات حقوقي  گذار به دولت تنظيم گر 
رفاهي« گفت: مساله تنظيم گري به لحاظ تاريخي 
نزدي��ك به دو ق��رن پايه نظري مس��تحكمي در 
قلم��رو اقتص��ادي دارد اما پيش��رفت هايي كه در 
روش شناسي علوم انساني پديدار شده بحث درباره 
دولت تنظيم گر يك موضوع بين رشته اي است كه 
رشته هاي اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعي در آن 

پيوند دارند. 
وي با اش��اره به آموزه هاي دس��ت نامرئي آدام 
اس��ميت گف��ت: آموزه هاي دس��ت نامرئي با يك 
سلسله مفروضاتي كار مي كند و بايد توجه كرد ما 
به ازاي عيني اين مفروضات تا چه اندازه است. در 
چارچوب دست نامرئي با عملكرد آزادانه نيروهاي 

بازار همه مش��اركت كنن��دگان از فرص��ت برابر 
برخوردار هستند و هر قدر از اين فرض در دنياي 
واقعي فاصله بگيريم ناگزير به سمت تنظيم گري 

كشيده مي شويم. 
اين استاد دانشگاه ادامه داد: فرض ديگر تاكيد 
بر هم راس��تايي ميان منافع فردي و جمعي دارد 
و اگر اين هم راستايي در سطح مطلوب نباشد يا 
در بستر نهاد هاي كژكاركرد باشد، حداكثر كردن 
منافع ش��خصي تزلزل هاي��ي در منافع جمعي به 
وجود مي آورد كه ناگزير بايد تنظيم گري صورت 
بگيرد، در غي��ر اين صورت جامعه دچار اختالف 

مي شود. 
مومني با اش��اره به بنيادگرايي بازار در اقتصاد 
اي��ران گف��ت: در اقتصاد اي��ران عالوه ب��ر اينكه 
بين بنيادگرايي ب��ازار و واقعيت هاي جامعه عدم 
تناس��ب وجود دارد، به دليل ساختار رانتي مساله 
تنظيم گ��ري با پيچيدگي روبرو اس��ت و نيازمند 

برخورد ژرف گرايانه است. 
وي ادامه داد: در چارچوب مناس��بات رانتي، 
بازارگرايي به ابتذال كشيده مي شود و متاسفانه 

ما با بازارگراهايي روبرو هس��تيم كه نه مقدمات 
برپايي نظم بازار را دارند و نه پيامدهاي توسعه  
بازارگ��را را مي پذيرند. در اي��ن حيطه كه مورد 
توج��ه اقتص��اددان در جهان و ايران اس��ت، با 
طيف��ي از اقتصاددانان بازار رو به رو هس��تيم كه 
براي بازار وجود في نفسه قايل هستند. برخي ها 
در نظ��ام سياس��ت گذاري دنب��ال بازارگراي��ي 
در غي��اب نهادهاي پش��تيبان بازار هس��تند و 
اقتصاددان بزرگي مانن��د داگالس نورث به اين 
موضوع تاكي��د دارند كه دعوت ب��ه بازارگرايي 
ب��دون نهاده��اي الزم، زمينه فاجع��ه و فرصت 
س��وزي را فراه��م مي كن��د. ن��ورث تاكيد دارد 
در غي��اب نهادهاي پش��تيبان، اج��ازه عملكرد 
نيروهاي بازار جامعه را به جنگل تبديل مي كند 

كه فقط زور در آن حاكم است. 
ريي��س موسس��ه دي��ن و اقتصاد با اش��اره به 
واكن��ش طرفداران بازارگراي��ي در ايران گفت: در 
اين زمينه مس��اله ويژه اي وجود دارد، طيف بيش 
از ح��د افراطي بازارگرايي وقت��ي دعوت به توجه 
تنظيم گري و نهادهاي پش��تيبان مي شوند شروع 

ب��ه هتاكي مي كنند و طرف��داران تنظيم گرايي را 
به كمونيسم نس��بت مي دهند. كساني كه منافع 
جامع��ه را بر منافع ف��ردي ترجي��ح مي دهند با 
برچسب سوسياليستي و توده اي مواجه مي شوند 
و اين نش��ان دهنده عدم فهم بايس��ته اين افراد از 

بازار است. 

اس��تاد دانشگاه عالمه خواس��تگاه تنظيم گري 
را جوام��ع س��رمايه داري دانس��ت و اف��زود: اين 
مس��اله براي اولين بار در جوامع س��رمايه داري و 
مواجه ش��دن با درماندگي و شكس��ت بازار مطرح 
شد. مهم ترين كاركرد اجازه عملكرد نيروهاي بازار 
بدون نهادهاي تنظيم گري نابرابري ناموجه است. 

»تعادل« از راهكارهاي افزايش كارمفيد گزارش مي دهد

اهرمسياستيمناسببرايبهرهورينيرويكار
گروه اقتصاد كالن|

گفت�ه مي ش�ود ميانگي�ن كار مفي�د در 
ايران به زير يك س�اعت مي رسد. هر چند 
اين گ�زاره قطعيت علمي ندارد و از س�وي 
برخي كارشناس�ان اقتص�ادي تخمين زده 
ش�ده اس�ت، با اين حال آمارهاي س�ازمان 
مل�ي بهره وري نش�ان مي دهد در 10 س�ال 
متوس�ط ش�اخص  ب�ه س�ال 95  منته�ي 
بهره وري نيروي كار 2.1 درصد رش�د كرده 
است. اين در حالي است كه متوسط شاخص 
بهره وري س�رمايه طي همين دوره ده ساله 
منف�ي 0.37 درصد افت كرده اس�ت. فارغ 
از اي�ن آمارها نمي توان نرخ پايين بهره وري 
نيروي كار )علي الخصوص بهره وري نيروي 
كار( در اي�ران ب�ه عنوان يك�ي از معضالت 
افزايش هزينه كااله�اي عمومي را رد كرد. 
در اين زمينه جمش�يد پژويان در گفت وگو 
با »تعادل« معتقد اس�ت كه براي جلوگيري 
از اين وضعيت بايد دست كارفرماها را براي 
اخ�راج كارگران باز ش�ود ت�ا از اين طريق 
كارگران خود را بيش�تر در مه�ار و كنترل 
ببيند. در مقابل گروهي هستند كه به شدت 
نس�بت به اين احكام موضع گيري مي كنند 
و از سياست هاي تشويقي حمايت مي كنند. 

   
به گ��زارش »تعادل« بهره وري عبارت اس��ت 
از به حداكثر رساندن اس��تفاده از منابع، نيروي 
انس��اني و تمهي��دات به طريق علم��ي به منظور 
كاه��ش هزينه ه��ا و رضايت كاركن��ان، مديران 
انس��اني  و مصرف كنن��دگان. به��ره وري نيروي 
را حداكثر اس��تفاده مناس��ب از نيروي انس��اني 
ب��ه منظور حرك��ت در جهت اهداف س��ازمان با 

كمترين زمان و حداقل هزينه داشته اند. 
با اينكه در اقتصاد سعي مي شود سهم بهره وري 
نيروي كار و سرمايه بطور جداگانه محاسبه شود 
اما با اين حال بس��ياري از اقتصاددانان معتقدند 
كه اين دو مولفه از هم تفكيك پذير نيس��تند و 
بر همين اس��اس از شاخصي به عنوان بهره وري 
كار استفاده مي كنند كه در آن بارآوري ساختار 
كار در  پيوند با عناصر س��ازنده )كار و س��رمايه( 
س��نجيده مي ش��ود. ميزان ب��ارآوري كار از اين 
منظر بيش از هرچيزي به س��طح توسعه يافتگي 
ابزارها و تكنولوژي هايي است كه مي تواند سرعت 
توليد را نس��بت به ميزان متعارف در اقتصاد باال 
ببرد. بنابراين نيروي كار با حداكثر فشار كاري و 
زماني بدون اينگونه تكنولوژي ها نمي تواند سقف 
عرفي توليد را بش��كند و در مقابل اگر تكنولوژي 
ني��ز تحت اختي��ار نيروهايي ناكارآم��د )مدير يا 
تكنيس��ين( قرار گيرد نمي تواند با تمام ظرفيت 
فع��ال ش��ود. هرچن��د م��ورد دوم در بنگاه هاي 

خصوص��ي نمي تواند منطقي باش��د چراكه هيچ 
كارفرماي��ي حاض��ر نخواه��د بود سيس��تم هاي 
عمدتا گ��ران قيمت خود را ب��ا كار بي بهره هدر 
دهد. نكته دوم اين اس��ت كه ماهيت و س��اختار 
اين سيس��تم ها به گونه اي اس��ت ك��ه كارگران و 
متصديان آنها جزئي الينفك و بي اراده هس��تند 
كه اختياري براي رويگرداني از حركت چرخ هاي 

غول پيكر و متداوم آن ندارند. 
بنابراي��ن در ايران از آنجايي ك��ه نيروي كار 
دولتي عنصري اصلي و گس��ترده در توليد كاال و 
خدمات محسوب مي شود از بهره وري نيروي كار 

صحبت به ميان مي آيد. 

 دو رويكرد درباره بهره وري نيروي كار
برخي از كارشناس��ان با اين ب��اور كه بهره وري 
كار يا همان كار مفيد در كش��ورهاي توسعه يافته 
از ضريب مطلوب و قابل توجهي برخوردار است، بر 
اين آمارها تكيه مي كنند كه در كشورهايي همچون 
فرانس��ه يا اياالت متحده به 30 تا 33 س��اعت در 
هفته مي رسد كه به واقع به صورت ميانگين با كسر 
روز تعطيل )يكش��نبه( در اين كشورها، حدود ۵ تا 
۵/۵ س��اعت كار مفيد حاصل مي شود. در حالي كه 
ب��ه گفته آنها »ميزان كار مفيد موجود در ايران در 
خوش��بينانه ترين حالت ممكن در هفته در بخش 

دولتي به ۲۲ دقيقه در روز هم نمي رسد.«

داليل��ي از جمل��ه پايي��ن بودن دس��تمزدها، 
روزمرگي، پياده نش��دن كار شايسته در بنگاه ها، 
بي توجه��ي به مه��ارت و تخصص اف��راد در كار، 
نگراني از آينده و دغدغه تامين اجتماعي و ضعف 
در فرهن��گ كار؛ از داليل افت ش��ديد بهره وري 

نيروي كار در ايران است. 
در اين زمينه جمش��يد پژويان در گفت وگو با 
»تعادل« اين پرس��ش را مطرح مي كند كه چرا 
در اي��ران با صحنه هاي زيادي از اين دس��ت كه 
كارگ��ران در وق��ت كار در حال نوش��يدن چاي 
هستند، مواجه هستيم؟ وي پاسخ مي دهد: چون 
كارفرم��ا نمي تواند به او حرف��ي بزند و نمي تواند 
او را اخ��راج كند. در امريكا ممكن اس��ت وقتي 
كارگ��ري در پايان هفته به خان��ه مي رود، موقع 
بازگش��ت با اعالن اخراج خود روي ديوار مواجه 
ش��ود. اما در ايران برعكس تامين اجتماعي مثل 
پتك باالي سر كارفرماست. به خاطر همين است 
كه كارگران در ايران تالش نمي كنند با بهره وري 

باال كار كنند. 
به اعتقاد پژويان اينها عواملي اس��ت كه باعث 
ش��ده در ايران با وجود داش��تن نيروي انس��اني 
ماهر، ثروت فراوان و امكانات معدني باال از طريق 
مديريت دولتي اقتصادي به رشد و توسعه نرسيم. 
وي ب��ر اين باور اس��ت كه با وجود دس��تمزد 
پايين عده اي بر حسب نياز يا عالقه مجبور به كار 

هستند چراكه در صنايع سرمايه گذاري نمي شود 
و تقاضا براي نيروي كار پايين اس��ت، لذا بستري 
براي استخدام نيروي كار باقي نمي ماند. به گفته 
اين اس��تاد اقتصاد وقتي اقتصاد رشد داشته باشد 
ناگزير به سمت رقابت براي افزايش جذب نيروي 
كار م��ي رود و به همي��ن طريق قيمت نيروي كار 

هم باال مي رود. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اينه��ا هم��ه بر اس��اس 
سياست گذاري هاي اقتصادي و مديريت است كه 
تنظيم مي شود، مي گويد: اينكه مديريت ما به اين 
وضع دچار شده دليلش اين است كه ما آزادي پيدا 
كرده ايم؛ ما هر دوره يك رييس جمهور و نماينده 
مجلس انتخاب مي كنيم ولي دموكراس��ي نداريم 
يعني نمي دانيم چرا اينها را انتخاب كرده ايم چون 
تجربه اي نداريم. هركس مردم را بهتر بتواند گول 
بزند از صندوق به عن��وان برنده بيرون مي آيد، به 
تبع اين وقتي هم كسي مسوول مي شود مي داند 
مورد بازخواس��ت و نظارت مردم ق��رار نمي گيرد 
و مردم هم نقش��ي در اين م��ورد ندارند، لذا براي 
پس��ت هاي مختل��ف از اقوام و نزديكان اس��تفاده 
مي كند. اگر فرزند اين جناب مدير بيمار شود فورا 

بهترين پزشك را جست وجو مي كند. 
پژويان ادامه مي دهد: شما تاكنون مديري را 
يافته ايد كه به خاطر تصميم غلط اقتصادي اش 
حتي مواخذه كنن��د؟ طرف يك تصميم غلطي 

مي گي��رد كه قريب ۲0 تا 30 س��ال به كش��ور 
مبالغ هنگفتي ضرر وارد مي كند. 

وي در پاس��خ به اين پرسش كه دستگاه هاي 
نظارت��ي در اين زمينه چه نقش��ي مي توانند ايفا 
كنن��د، ب��ه ناكارآمدي چن��د م��ورد از اين گونه 
نهاده��ا در اي��ران به ط��ور مصداقي اش��اره كرد. 
»به طور نمونه تعزيرات كه نظ��ارت بر بازار دارند 
س��راغ بقالي مي رون��د كه به خاطر گران فروش��ي 
يك كاال جريمه مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
صدها خرده ف��روش در همان منطقه وجود دارند 
كه مش��تريان مي توانند بين آنها انتخاب كنند و 
از جاي��ي كه گران تر از عرف مي فروش��ند، خريد 
نكنند. بنابراين اين روش نظارت نه تنها ناكارآمد 
است بلكه هزينه هاي زيادي هم تحميل مي كند. 
همين طور درباره سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكنن��ده بايد گفت هيچگونه منطقي ندارد 
و به راحت��ي حمايت هاي گفته ش��ده مي تواند در 

گره هاي زدوبندي گرفتار شود. 
با اينكه پژوي��ان آزادي عمل كارفرما در قبال 
كارگ��ران را به عن��وان راه حل اصل��ي بهره وري 
نيروي كار مي داند، در مقابل هم كس��اني وجود 
دارند كه بهره كش��ي از اين ن��وع را با بنيادهاي 
آزاداي خواهان��ه اين جوام��ع در تضاد مي بينند و 
در نيل به همان باال رفت��ن بهره هم بي ارتباط و 
ناكارآمد مي دانند. اين گروه بر شيوه هاي تشويقي 
و شايسته ساالري تاكيد بيشتري مي كنند. به طور 
مثال از نظر اين گروه با ش��راكت كامل كارگران 
در سود توليد مي توان به حداكثر ظرفيت رسيد. 
به هر روي در ايران ن��رخ بارآوري نيروي كار 
از س��طح بس��يار پاييني برخوردار اس��ت و اين 
موض��وع را بيش از هرچيزي به ع��دم رانت هاي 
اس��تخدامي مرتبط مي دانند. محمدقلي يوسفي، 
عضو هي��ات علمي دانش��گاه عالم��ه طباطبايي 
پيش ت��ر در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« انتق��اد كرد 
كس��اني كه در كشور به اس��تخدام دولت درمي 
آين��د تنه��ا از كانال نزديكي ب��ه منابع قدرت دو 
ح��زب اصولگ��را و اصالح طلب جذب مي ش��وند. 
البته به نظر مي رس��د كه منظور يوس��في بيشتر 
مديران مياني باش��د چراكه در سطح كارمند اين 
وضعيت نمي تواند تا اين حد ش��ديد باشد. به هر 
روي وقتي اين نيروه��ا كه با معيارهايي خارج از 
تخصص و شايستگي انتخاب مي شوند، نمي توانند 
از نيروهاي تحت االمر خود به ش��كل درس��ت و 

كارآمدي استفاده كنند. 
بر اس��اس منابع و برنامه هاي دولتي يك س��وم 
رشد اقتصادي كشور بايد از رشد ارتقاي بهره وري 
كش��ور محقق ش��ود، به وي��ژه در برنامه شش��م 
توس��عه گفته شده كه ۴ درصد از رشد اقتصادي 
پيش بين��ي ش��ده در اي��ن برنامه بايد از س��وي 

بهره وري به دست آيد. 

رييس فراكسيون واليي مجلس، بر لزوم 
اصالح قانون نظام بانكي تاكيد كرد. 

حميدرضا حاجي باباي��ي در گفت وگو با 
خانه ملت، با اش��اره به دالل��ي در بانك ها، 
گفت: س��اختار بانك ها اساس��ا روي اصول 
نيس��ت و بانك ها نيز براس��اس ي��ك قانون 
بيمار عمل مي كنند قانوني كه بيشتر به بي 

قانوني شبيه است. 
رييس فراكس��يون واليي مجلس شوراي 
اس��المي، با اش��اره به برخي م��راودات بين 
مش��تريان و بانك ها، افزود: اگر كسي از 30 
تا ۴0 س��ال گذشته در بانك حسابي داشته 
به صورت خودكار مراوداتش با بانك افزايش 
مي ياب��د و از وام و مواهب بانك ها برخوردار 

مي شود.
وي ادام��ه داد: از س��ويي بانك ها منافع 
خود را در وام دادن به اين شخص مي دانند 
به اين دليل كه اين ش��خص مش��تري آنها 
بوده و به صورت تعريف ش��ده وام مي گيرد 

وام آنها را تعريف شده باز مي گرداند. 

 نماين��ده م��ردم هم��دان و فامني��ن در 
مجل��س ش��وراي اس��المي، با بي��ان اينكه 
چون مس��ير بانك ه��ا داللي اس��ت نفوذ 7 
درصد افرادي كه 7۵ درصد س��پرده ها را در 
اختي��ار دارند در امور بانك��ي كامال طبيعي 
اس��ت، يادآور ش��د: نظام دالل��ي وام را در 
اختيار كشاورز، كارگر و توليدكنندگان قرار 
نمي دهد چون اين اقش��ار سود كافي و الزم 

را براي آنها ندارند. 
وي افزود: اخيرا كه بازار مسكن به نوعي 
تعطيل ش��ده بانك ه��ا براي اينك��ه بتوانند 
روي پاي خود بايس��تند ش��بكه داللي خود 
را به شدت گس��ترش داده و سود و مشتري 

خاص خود را افزايش داده اند. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: موارد 
فوق الذكر نشان از بيماري مزمن در اقتصاد 
كشور اس��ت و بانك ها نيز به عنوان بيماري 
مزمن در اقتصاد كش��ور رسوب كرده اند كه 

همه آنها بايد با هم اصالح شوند.

سرپرست اس��بق وزارت اقتصاد با بيان اينكه 
ط��رز مديريت فعلي در اقتصاد پيك نيكي اس��ت 
تاكيد ك��رد: تا زماني كه تي��م اقتصادي فعلي و 
كس��اني كه قبال امتحانش��ان را پس داده اند در 
بس��تر تصميم گيري هاي اقتصادي باشند، كاري 
از پي��ش نخواهد رف��ت. حس��ين صمصامي در 
گفت وگو با ايس��نا با انتقاد از نحوه تخصيص ارز 
دولتي به واردكنندگان اظهار كرد: بايد چند نفر 
آدم سالم سر كار باش��ند تا بتوانند ارز را درست 
تخصيص دهند، نه اينك��ه افرادي بخواهند براي 
واردات قهوه ج��وش و م��وز و اق��الم غيرضروري 

ارزهاي دولتي را حيف و ميل كنند. 
وي با بي��ان اينكه بازار ب��ه تنهايي نمي تواند 
پاس��خگوي افزايش قيمت ناش��ي از آزادس��ازي 
ارز ش��ود، ادامه داد: ما اگر ارز تخصيص ندهيم، 
تورم مي تواند به صورت جهشي باال رود و مسائل 
معيشتي را براي مردم به وجود آورد. اگر قرار باشد 
همه چيز بر اساس ارز روز بازار آزاد قيمت گذاري 
ش��ود، آن گاه يك ت��ورم ۱۵0 درصدي به وجود 
خواهد آمد كه ديگر نمي توان درستش كرد. اين 

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان 
اينكه تحريم ه��اي فعلي درواقع جنگي اقتصادي 
است كه امريكايي ها طراحي كرده اند، گفت: اين 
اوضاع دقيقا مانند اين اس��ت كه امريكا چندين 
موش��ك به سوي ما پرتاب كرده باشد كه ما بايد 
قبل از اينكه اين موشك ها به زمين اثابت كنند، 

آنها را در هوا منفجر كنيم. 
صمصامي با تاكيد بر اينكه ما در ش��رايط يك 
جنگ اقتص��ادي قرار گرفته اي��م، تاكيد كرد كه 
اولين حركت در ش��رايط فعلي بايد اين باشد كه 
منابع ارزي را بر اساس اولويت هاي اصلي تنظيم 
و مصرف كنيم و همچنين منابع ارزي حاصل از 

صادرات را وارد بازار كنيم. 
او در ادامه با بيان اينكه در شرايط فعلي نيازمند 
حضور اف��رادي در جاي��گاه مديري��ت اقتصادي 
هس��تيم كه واجد ش��رايط مديريت در ش��رايط 
اقتصاد جنگي باش��ند، اظهار كرد: مديريت فعلي 
اقتصادي درواقع پيك نيكي اس��ت. اين مديريت 
براي شرايط زماني مناسب است كه شرايط كامال 
عادي باش��د و امورات اقتص��ادي در ريل خودش 

قرار گرفته باشد؛ درحالي كه در حال حاضر ما در 
شرايط جنگي اقتصادي قرار داريم و محتاج حضور 
افرادي هس��تيم كه بتوانند عالوه بر اينكه كسب 
و كار ش��هروندان را حمايت كنند، جلوي ضربات 
تحريم را هم بگيرند. وي با بيان اينكه تا زماني كه 
تيم اقتصادي فعلي و كساني كه قبال امتحانشان را 
پس داده اند، در بستر تصميم گيري هاي اقتصادي 
باش��ند، كاري از پيش نخواهد رفت، گفت: اينكه 
ارز را ب��ه كاالهاي غيراساس��ي تخصيص دهيم، 
نش��ان دهنده اين است كه برخي ها به فكر منافع 
شخصي خود هس��تند؛ در حالي كه مجلس بايد 
براي اين ش��رايط يك فكر اساس��ي كند و سعي 
كند كابينه را بر اس��اس ش��رايط جنگي تنظيم 
كن��د. با ش��دت گرفت��ن التهاب��ات ارزي در بازار 
ارزهاي خارجي، بس��ياري از كارشناسان انتقادات 
خ��ود را متوجه تيم اقتص��ادي دولت كرده اند. در 
همين راستا مجلس��ي ها با امضاي طرح سوال از 
رييس جمهور و طرح اس��تيضاي وزراي اقتصاد و 
تعاون و رفاه، طرح بازخواست از اعضاي اقتصادي 

هيات دولت را آغاز كرده اند. 

اصالحقانوننظامبانكيدراولويت مشكالتاقتصاديباتيمفعليحلنميشود
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 بانك مركزي 
استقالل كافي ندارد

 ناي��ب ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
خواس��تار ايجاد ثب��ات در تصميم��ات اقتصادي و 
سياس��ت هاي پول��ي و بانكي ش��د و تاكيد كرد كه 
بانك مركزي اس��تقالل كافي ندارد. به گزارش خانه 
ملت، سيدحسن حسيني ش��اهرودي درباره اصالح 
قانون بانكداري جمهوري اسالمي ايران گفت: قانون 
بانك��داري فعلي يك قانوني اس��ت كه در گذش��ته 
مصوب ش��ده، با توجه به مس��ائل و مشكالت نظام 
بانكي ضرورت داش��ت اين قانون تغيير كند، در اين 
راستا طرح قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي 
ايران در دست بررسي است. نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: به دليل 
اينكه در قانون فعلي انتخاب رييس كل بانك مركزي 
برعهده دولت ها اس��ت و در س��ال هاي گذشته اين 
اقدام توس��ط دولت ها انجام مي ش��د هم��واره بانك 

مركزي از استقالل الزم برخوردار نبوده است. 
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: عدم استقالل كافي بانك مركزي در 
تعيين و تدوين سياس��ت هاي پول��ي و بانكي باعث 
شده تا همواره تصميمات دولت و روساي جمهور در 
سال هاي گذشته روي سياست هاي مذكور تاثيرگذار 
باش��د. حس��يني ش��اهرودي تصريح كرد: وضعيت 
سياس��ت هاي پولي و بانكي در دوره هاي مختلف به 
دليل مس��ائل مذكور دچار تزل��زل و چالش بوده و 
هيچ وقت ثبات الزم را در بانك مركزي كشور تجربه 
نكرده ايم. وي با بي��ان اينكه بانك مركزي در تاريخ 
هيچگاه اس��تقالل الزم را نداشته است، يادآور شد: 
ضرورت دارد قانون بانك مركزي كشور اصالح شود 
و در اين راستا در طرح مربوط به بانكداري جمهوري 
اسالمي به موضوع استقالل بانك مركزي به صورت 

جدي رسيدگي خواهد شد.

استفاده از كارت ملي هوشمند 
در سيستم بانكي

مديركل فناوري اطالعات وزارت كشور گفت: 
ب��ه زودي امكاناتي فراهم خواهد ش��د تا برخي از 
بانك هاي كشور از طريق كارت ملي هوشمند و با 
حذف كاغذ بازي ها بتوانند تمامي خدمات بانكي 
را ارايه دهند. امير ش��جاعان در گفت وگو با ايِبنا 
درباره ح��ذف كاغذبازي از دس��تگاه هاي دولتي 
و بانك ه��ا به منظور اجراي سيس��تم ها به صورت 
الكترونيك��ي گفت: وزارت كش��ور ح��ذف كپي 
كارت مل��ي و كاغذ بازي ها را ب��راي الكترونيكي 
س��ازي فرآيندها، كاهش رانت، افزايش سرعت و 
كاهش هزينه به صورت جدي پيگيري مي كند و 
به زودي امكاناتي فراهم خواهد ش��د تا برخي از 
بانك هاي كش��ور از طريق كارت ملي هوش��مند 
بتوانند براي ارايه تمامي خدمات بانكي بررس��ي 
احراز هويت افراد را از طريق قابليت هاي موجود 
بيومتريك كارت ملي هوش��مند انجام دهند كه 
مي تواند تخلف��ات بانكي را كاهش دهد و چرخه 
ضروري سازي استفاده از كارت ملي هوشمند را 

سرعت بخشد.
مدي��ر كل فن��اوري اطالعات وزارت كش��ور با 
اش��اره به تعداد كارت هاي ملي هوش��مندي كه با 
وجود الزامي شدن كارت هاي جديد و پايان مهلت 
استفاده از كارت هاي قديمي در كشور صادر خواهد 
شد، اظهار داشت: تمامي افراد باالي ۱۵ سال بايد 
كارت مل��ي هوش��مند به عنوان يك اب��زار هويتي 
داشته باش��ند و بر همين اساس در مجموع حدود 

۶۰ميليون كارت ملي هوشمند بايد صادر شود. 

دولت بايد از حجم بدهي 
خود به شبكه بانكي بكاهد

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس بر ضرورت 
كاهش حجم بده��ي ۱۴۰ هزار ميلي��ارد توماني 
دولت به ش��بكه بانكي تاكيد ك��رد و گفت: دولت 
براي افزايش قدرت تس��هيالت دهي بانك ها بايد 

بدهي خود به شبكه بانكي را تصفيه كند. 
محم��ود بهمني در گفت وگو با ايِبنا با انتقاد از 
رقم روز افزون بدهي دولت به شبكه بانكي، گفت: 
بدهي باالي دولت به شبكه بانكي عملكردها را در 

اين سيستم قفل كرده است. 
نماينده مردم س��اوجبالغ در مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينك��ه اگر ۱۴۰ ه��زار ميليارد 
تومان بدهي دولت به ش��بكه بانكي تزريق ش��ود 
قدرت اعتبار س��نجي اين سيستم افزايش خواهد 
ياف��ت، افزود: اينكه در ش��رايط فعل��ي واحدهاي 
توليدي به علت نرس��يدن منابع در حال تعطيلي 
هستند از يك س��و به ناتواني بانك ها در ارايه وام 

مربوط است. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه تكمي��ل طرح هاي نيمه 
تم��ام مي تواند تا حدودي ب��ه افزايش منابع مالي 
دولت كمك كند، تصريح كرد: رقمي بيش از ۵۰۰ 
هزار ميليارد توم��ان طرح هاي عمراني نيمه تمام 
در كش��ور وج��ود دارد كه با تكمي��ل آنها گردش 
نقدينگي بس��ياري از مشكالت شبكه بانكي را نيز 

كاهش مي دهد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه 
اكنون بانك ها به علت اجراي برخي سياس��ت ها با 
مش��كالتي مواجه شده اند، گفت: كاهش نرخ سود 
بانكي در مقطعي و انتش��ار اوراق با نرخ ۲۰ درصد 
از سوي ديگر بدون توجه به بازار سرمايه وضعيت 
فعلي بازار و بي ثباتي قيمت ها را رقم زده است. 

بهمن��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه بان��ك مركزي در 
برخورد با بانك ها بايد سياس��ت ش��فافي داش��ته 
باش��د، افزود: اينكه نرخ جريمه پرداختي از سوي 
بانك ه��ا ب��ه بانك مرك��زي بابت بدهي ه��ا رو به 
افزايش باش��د خود از عللي اس��ت كه ناتواني در 

اعتبار سنجي را رقم مي زند. 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي، ادامه داد: سياس��ت هاي فعلي در حوزه 
بانكي بايد مورد تغيير اساس��ي واقع شود در غير 

اين صورت بهبود وضعيت رخ نخواهد داد.

اخبار

 »تعادل« از بازار سكه و ارز در پنج شنبه گذشته گزارش مي دهد

جامعه منتظر بسته ارزي دولت
گروه بانك و بيمه|

 در حالي كه مردم منتظر بسته ارزي دولت 
هس��تند رييس كل بانك مركزي مي گويد: به 
همراه صاحبنظران، كارشناس��ان و مس��ووالن 
اقتص��ادي به طور تمام وقت در حال بررس��ي 
راه ه��اي برون رف��ت از وضعي��ت فعلي ارزي 
هس��تيم. به گزارش »تع��ادل«، دولت از هفته 
پي��ش اعالم كرد كه بس��ته ارزي خ��ود را به 
زودي اعالم مي كند در همين حال روايت هاي 
مختلف حاكي از آن اس��ت كه اين بسته امروز 
يا طي روزهاي آينده اعالم مي شود. قيمت ارز 
در اين بس��ته نرخ هاي گوناگوني مطرح ش��ده 
اس��ت از 7۰۰۰ تومان به ازاي هر دالر گرفته 

تا 8۵۰۰ تومان. 
در همي��ن حال عبدالناصر همتي در مطلبي 
در صفح��ه ش��خصي خود در ش��بكه اجتماعي 
اينس��تاگرام نوش��ت: اين روزها خيلي از فعاالن 
حوزه رس��انه ك��ه بابت همراهي خ��وب آنها در 
تنوير افكار عمومي در ماه ها و سال هاي گذشته 
قدردان هس��تم، اين س��وال را مطرح مي كنند 
ك��ه چرا همتي ارتباط خود با رس��انه ها را قطع 
كرده و توضيحي در مورد مس��ائل ارزي، پولي و 

اقتصادي نمي دهد؟
وي در پاس��خ به اين موضوع نوشته است: اول 
اينك��ه از روزي كه مس��ووليت گرفته ام به همراه 
صاحبنظ��ران، كارشناس��ان و س��اير مس��ووالن 
اقتصادي تمام وقت درگير بررس��ي راه هاي برون 
رفت از وضعيت فعل��ي ارزي و يافتن بهترين راه 
با كمترين آثار منفي هس��تيم و نتيجه حاصله را 

اطالع رساني خواهيم كرد. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار ادامه داد: دوم اينكه 
هرچند مسووالن بانك مركزي در تمام كشورها بيشتر 
عمل مي كنند و به ندرت سخن مي گويند، ولي با توجه 
به ش��رايط خاص كش��ورمان حتم��ا در حد ضرورت 

مصاحبه و توضيحات الزم را ارايه خواهم داد. 

 آخرين خبرها از بسته جديد ارزي
همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
در مورد بس��ته جدي��د ارزي گفت: دولت اخيرا 
ب��ه مجلس اع��الم كرده كه ب��ا محورهاي طرح 
دوفوريتي س��اماندهي بازار ارز موافق بوده و در 

بس��ته جديد ارزي لحاظ مي شود اما اطالعي از 
محتواي بسته جديد دولت نداريم. 

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي 
درخصوص بس��ته جديد ارزي دولت و وضعيت 
نرخ دالر، اظهار داش��ت: س��ه ماه و نيم گذشته 
تعدادي از نمايندگان در كميته ارزي كميسيون 
اقتص��ادي مجلس متني را تح��ت عنوان طرح 
دوفوريتي س��اماندهي ب��ازار ارز تهي��ه كردند.  
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه محوره��اي اين طرح دو 
فوريتي، س��اماندهي، مديري��ت و توجه ويژه به 
صرافي ها و راه اندازي بازار ثانويه به شكل كامل 
بود، گف��ت: راه اندازي بازار ثانويه به اين صورت 
اس��ت كه ارز صادرات غيرنفتي وارد بازار ثانويه 
شود و در آنجا به صورت توافقي براي واردات به 

كشور تخصيص پيدا كند. 
نماين��ده م��ردم كرم��ان و راور در مجل��س 
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه محور سوم اين 
طرح دوفوريتي درخصوص س��پرده هاي ارزي با 
عاملي��ت بانك ها و ضمانت بان��ك مركزي بود، 

ادامه داد: اين طرح محورهاي ديگري نيز داشت 
كه تمام��ي آنها تحت عنوان ط��رح دو فوريتي 

ساماندهي بازار ارز مطرح شدند. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه متاس��فانه از ابتدا، 
طرح دو فوريتي س��اماندهي بازار ارز با واكنش 
غيرتخصص��ي و غيرمنطقي دولت مواجه ش��د، 
عن��وان كرد: دولت به ما اع��الم كرده كه موافق 
محورهاي طرح دو فوريتي س��اماندهي بازار ارز 
بوده و در بس��ته جديد ارزي لحاظ مي شود اما 

اطالعي از محتواي بسته جديد دولت نداريم. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در پايان با تاكي��د بر اينكه در صورتي 
كه دولت در بسته پيشنهادي خود موضوعات و 
محورهايي را كه در گذشته مجلس مطرح كرده 
بود و مباح��ث جديد را اضافه كند و مبناي آن 
علمي، تخصصي و كارشناسي باشد حتما از آن 
حمايت مي كنيم و سياس��ت جديد ارزي مورد 
حمايت مجلس نيز قرار مي گيرد، خاطرنش��ان 
كرد: در غير اين صورت بايد منظر ارايه بس��ته 

جديد باشيم تا آن زمان اظهارنظر كنيم.

 سكه ۳ ميليون و ۸۴۰ هزار تومان
از س��وي ديگر، قيمت سكه بهار آزادي طرح 
جديد روز پنج شنبه ۱۱ مرداد 97 در بازار تهران 
با كاه��ش قيمت ۱۵7 هزار توماني به ۳ ميليون 
و 8۴۰ هزار تومان رس��يد و ساير انواع سكه نيز 

روند نزولي داشت. 
همچني��ن هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي 
طرح قديم به ارزش ۳ ميليون و ۶۵۱ هزار تومان 
داد و س��تد ش��د. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
يك ميلي��ون و 9۲۰ هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز به ارزش 9۵۰ هزار تومان معامله 
شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي 
۵۱۰ ه��زار تومان معامله ش��د و هر گرم طالي 
۱8 عي��ار نيز ب��ه ارزش ۲99 هزار و ۴۰۰ تومان 

فروخته شد. 
با اين حال، بر اس��اس اع��الم بانك مركزي هر 
دالر امريكا با ۳ تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
۴ ه��زار و ۴۱۱ تومان قيمت خورد. هر يورو با ۱۱ 
تومان افت ۵ هزار و ۱۴۰ تومان و هر پوند نيز با ۲۲ 
تومان رشد ۵ هزار و 78۲ تومان ارزش گذاري شد. 

 كشف نيم ميليون دالر جعلي
اداره كل اطالع��ات آذربايج��ان غربي باندهاي 
قاچاق ارز و طال را متالش��ي، ۱۵ نفر را دس��تگير 
و نيم ميليون دالر تقلبي را كشف كرد. با اقدامات 
اطالعاتي و تخصصي و با هماهنگي مراجع قضايي 
دو بان��د قاچ��اق ارز و طال به هم��راه دو باند جعل 
اس��كناس هاي خارج��ي )دالر، يورو، لي��ر و دينار 
عراقي( و ضرب سكه هاي تقلبي را طي چند مرحله 
عمليات هوشمندانه در سطح استان هاي آذربايجان 
غربي، تهران و برخي از اس��تان هاي عمقي كشور 
شناسايي و مورد ضربه قرار داده و از تداوم فعاليت 

مجرمانه آنها ممانعت به عمل آوردند. 
در اين عملي��ات ۱۵ نفر از عوامل باندهاي مورد 
نظر دس��تگير و بي��ش از پانصد هزار ان��واع ارزهاي 
خارج��ي )دالر، يورو و لير( و همچنين بيش از نيم 
ميلي��ون دالر جعلي و ۱۲۲ ميلي��ون دينار جعلي 
عراق��ي به همراه كليه تجهي��زات و ملزومات جعل 
اسكناس و ضرب سكه هاي تقلبي كشف و ضبط شد. 

 ارز رمزها ابزار انجام معامالت تجاري
از سوي ديگر، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به وج��ود محدوديت در نق��ل و انتقال 
بانك��ي براي تجارت، گفت: يك��ي از ابزارهايي كه 
مي توان براي انج��ام معامالت تجاري از آنها بهره 
برد، ارزرمزها هستند. پدرام سلطاني در گفت وگو 
با ايِبن��ا درباره امكان اس��تفاده از ارز رمزها براي 
تج��ارت خارجي و اينك��ه آيا اين اب��زار مي تواند 
جايگزين نقل و انتقال بانكي شود، اظهار داشت: ما 
در شرايطي هستيم كه بايد بين بد و بدتر انتخاب 
كنيم. وي در اين رابطه توضيح داد: از آنجايي كه 
ارز رمزها نظارت پذير نيستند و بانك هاي مركزي 
نظارت��ي بر آنها ندارند، امكان پولش��ويي يا موارد 

تخلف ديگر با استفاده از آنها باالست. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ادامه داد: با اين حال 
زماني كه يك كش��ور تحريم اقتصادي مي شود و 
امكان استفاده از نظام بانكي بين المللي را ندارد، 
بايد ب��ه ابزارهاي غير بانكي براي انجام معامالت 

تجاري خود متوسل شود. 
س��لطاني خاطرنش��ان ك��رد ك��ه ارز رمزها 
مي توانند يكي از ابزارهاي انجام معامالت تجاري 

در زمان تحريم باشند. 

بانك مركزي ابالغ كرد؛ بانك ها تا خرداد 1۴۰۰ فرصت دارند

فرصت سه ساله براي واگذاري سهام بنگاه هاي بانكي
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

بان��ك مركزي در بخش��نامه اي اعالم كرد كه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي واگذاري سهام 
بنگاه هاي زيرمجموعه بانك ها از طريق بورس را 
ابالغ كرده و ش��ركت هايي كه بيش از ۵۰ درصد 
س��هام آنه��ا متعلق به بانك هاس��ت ي��ا اكثريت 
اعض��اي هيات مدي��ره آنه��ا را بانك ه��ا انتخاب 
كرده اند، بايد ظرف س��ه س��ال از خ��رداد 97 تا 

خرداد ۱۴۰۰واگذار شوند
در اين بخشنامه كه به مديران عامل بانك هاي 
دولتي، غير دولتي، ش��ركت دولتي پس��ت بانك، 
موسس��ات اعتباري غير بانكي و بانك مش��ترك 
ايران – ونزوئال ابالغ ش��ده آمده اس��ت، وفق بند 
»ب« ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳9۴، بانك ها 
و موسسات اعتباري غير بانكي و شركت هاي تابعه 
آنها موظف بوده اند ظرف مدت س��ه سال از زمان 
الزم االجرا ش��دن قانون مذكور )خرداد ماه سال 
۱۳97( س��هام تحت تملك خود و ش��ركت هاي 
تابعه اي كه بيش از ۵۰ درصد س��هام آنها به طور 
مس��تقيم يا غير مس��تقيم متعلق ب��ه بانك ها و 
موسس��ات اعتب��اري غير بانكي ب��وده يا اكثريت 
اعض��اي هيات مديره آنها را بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري غي��ر بانك��ي تعيي��ن مي كرده ان��د، در 

بنگاه هاي غير بانكي واگذار كنند. 
در همين راس��تا نيز ش��وراي پول و اعتبار در 
يك هزار و دويس��ت و سي و يكمين جلسه مورخ 
۱۲/ ۲/ ۱۳9۶، ضمن احصاي مصاديق فعاليت هاي 
بانكي و اعالم ممنوعيت سرمايه گذاري بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي در عرصه هاي غير 
بانك��ي و تاكيد ب��ر واگذاري س��رمايه گذاري هاي 
پيشين شبكه بانكي در اين قبيل بنگاه ها، حدود 
مجاز س��رمايه گذاري بانك ها و موسسات اعتباري 

غير بانكي )و يا شركت هاي تابعه آن ها( در زمينه 
فعاليت هاي بانكي را تعيين نمود كه اين مهم طي 
بخشنامه ش��ماره 9۶/ ۶۱۲77 مورخ ۱/ ۳/ ۱۳9۶ 
با عنوان »دستور العمل س��رمايه گذاري در اوراق 

بهادار« به شبكه بانكي كشور ابالغ گرديد. 
به واس��طه اهميت موضوع و تاكيد دوباره بر اين 
مهم، ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي متشكل از 
مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۲9/ ۳/ ۱۳97 

مقرر نموده است: 
در اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل۴۴ قانون 
اساس��ي، بانك ها، كليه س��هام در اختيار خود در 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي را از طري��ق ب��ورس براي 

واگذاري عرضه كنند. 
در خاتمه، ضمن اعالم اينكه مصوبه ياد شده به 
تاكيد مقام معظم رهبري نيز رسيده، خواهشمند 
است دس��تور فرمايند اقدامات و تدابير الزم براي 
اجراي كامل و دقيق مقررات و مصوبات فوق الذكر 
اتخاذ شده و مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد 
بخشنامه شماره ۱۴9۵۳/9۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳9۶، 
ب��ه تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك/ موسس��ه 
اعتباري غير بانكي ابالغ گردد و بر حس��ن اجراي 
آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد و اقدامات انجام 
ش��ده در اي��ن زمينه به طور منظ��م در چارچوب 
بخشنامه هاي قبلي به بانك مركزي گزارش شود. 
 اي��ن بخش��نامه ب��ه امض��اي عبدالمه��دي 
ارجمندن��ژاد و حميد رضا غني آب��ادي مديريت 
كل مقررات، مجوز هاي بانكي و مبارزه با پولشويي 

اداره مطالعات و مقررات بانكي رسيده است. 
به گزارش »تع��ادل«، تصميم گيري در مورد 
واگذاري ش��ركت ها و خ��روج بانك ه��ا از بنگاه 
داري و همچني��ن واگ��ذاري دارايي ها از طريق 
بورس و بورس كاال، در س��ال هاي اخير نيز مورد 
توج��ه مديران دولتي و بانكي قرار گرفته و بارها 

رييس جمه��ور بر آن تاكيد كرده اس��ت و حتي 
در سال هاي گذش��ته، آقاي روحاني در ديدار با 
مديران بانكي، ب��ا تعيين ضرب االجل اعالم كرد 
كه بانك ها بايد هرچه س��ريع تر دارايي ها و اموال 
و ش��ركت هاي خود را واگ��ذار كنند و با كاهش 
بنگاه داري به فعاليت اصلي خود يعني واس��طه 
وجوه ب��ودن در بازار پول برگردن��د. اما واقعيت 
اين اس��ت كه واگذاري ش��ركت ها و دارايي هاي 
مازاد با مش��كل قيمت گذاري، نب��ود نقدينگي و 
تقاض��اي كافي، ركود و ت��ورم موجود در اقتصاد 
و نبود س��رمايه گذاري كافي، مش��كالت حقوقي 
وثاي��ق در اختيار بانك ها، مناس��ب نبودن اموال 
و دارايي ه��ا، قيم��ت پايين تع��دادي از آنها در 
مقايس��ه با طلب بانك ها و بس��ياري از مشكالت 
ديگر مواجه است و اگرچه طبق اعالم كرباسيان 
وزي��ر اقتصاد، از دول��ت يازدهم تاكنون ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ميلي��ارد تومان امالك و دارايي هاي مازاد 
بانك ها و ش��ركت هاي بانكي دولت��ي به فروش 
رفته و گزارش هاي��ي از عملكرد اجراي مواد ۱۵ 
و ۱۶قانون رفع موانع توليد و واگذاري بنگاه هاي 
تحت تملك بانكي ارايه مي ش��ود اما اين رقم در 
مقايس��ه با ش��ركت داري بانك ها وام��وال مازاد 
اندك است و هنوز شرايط و نقدينگي كافي براي 
خريد اين همه اموال و داراي مازاد و شركت هاي 

در اختيار بانك ها وجود ندارد. 
به دليل ركود سال هاي اخير، رشد باالي بدهي 
دول��ت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي، 
مطالبات معوق و قفل ش��دن بي��ش از ۵۰۰ هزار 
ميلي��ارد توم��ان از منابع بانك ها، موضوع رش��د 
وثايق��ي كه به خاطر عدم پرداخت اقس��اط بانكي 
روي دس��ت بانك ها باقي مان��ده، عمال بانك ها را 
مجبور ب��ه نگهداري ام��وال و دارايي هاي مازاد و 
شركت ها و بنگاه ها كرده و بانك ها وارد بنگاه داري 

و نگهداري ش��ركت ها ش��ده اند يا بايد از اموال و 
دارايي هاي ضبط شده نگهداري كنند. 

در نتيجه تا زماني ك��ه اين اموال و دارايي ها 
مش��تري و قيمت مناس��ب خود را نداشته باشد 
و همچنين مش��كالت حقوق��ي و مديريتي آنها 
حل نش��ود، عمال ام��كان واگذاري ش��ركت ها و 
دارايي ها به قيمت مناسب نيست. بسياري از اين 
ش��ركت ها و دارايي ها يا مش��تري خاص خود را 
ندارند يا به قيمت مناس��ب خريداري نمي شوند 
و لذا در اين ش��رايط نمي توان انتظار داش��ت كه 
بانك ها به س��رعت بتوانند ام��وال و دارايي هاي 

خود را واگذار كنند. 
اكنون بانك ها با اين آزمايش مواجه هس��تند 
كه در ظرف س��ه سال آينده اين اموال و دارايي ها 
و ش��ركت ها را از طري��ق ب��ورس واگ��ذار كنند. 
براي��ن اس��اس، بايد مديران ش��ركت ها و بانك ها 
وارد مرحل��ه ارزيابي قيمت س��هام آنها ش��وند و 
ش��ركت هاي تامين س��رمايه و ارزيابي سرمايه و 
حسابرس��ان حرفه اي و كارشناس��ان زبده بايد به 
س��رعت اين ارزيابي قيمت را انجام داده و شرايط 

براي واگذاري سهام آنها انجام شود. 

از آنج��ا ك��ه اين مراحل ب��ه زمان ني��از دارد 
بانك ها بايد به سرعت بيشتري از فرصت سه ساله 
استفاده كنند و كار ارزيابي و قيمت گذاري سهام 
را هرچه س��ريع  تر انجام دهند تا مردم بتوانند در 
ش��رايط نوس��ان بازار ارز و طال و بورس، از سهام 
ش��ركت هاي بانكي خريداري كرده و سبد سهام 
بهتري را در اختيار داش��ته باش��ند. اثر ديگر اين 
واگذاري ها، هدايت نقدينگي به س��مت بانك ها و 
ش��ركت هاي توليدي و خدماتي اس��ت كه هم به 
توليد كمك مي كند و هم در اين ش��رايط سخت، 

بانك ها را حمايت خواهد كرد. 
ح��ال بايد ديد كه دراين مس��ير چه چالش ها 
و موانعي وج��ود دارد و چگونه مي توان ش��رايط 
بهتري را براي س��رعت بخش��يدن ب��ه واگذاري 
دارايي بانك ها فراهم كرد. در اين زمينه قطعا بايد 
از شرايط پرداخت اقساط خريد سهام شركت ها به 
صورت پرداخت تس��هيالت بانكي استفاده شود و 
اين موضوع باعث مي شود كه فرصتي براي مالكان 
اين ش��ركت ها در بورس فراهم ش��ود كه س��هام 
ش��ركت ها و دارايي هايي كه قب��ال متعلق به آنها 

بوده است را خريداري كنند. 

سعيد بيات| 
سياس��ت گذار پولي بايد آثار تورمي شوك هاي 
ارزي را ه��م در گ��روه كاال و هم در گروه خدمت 
رصد كند تا بتواند ارزيابي دقيقي از اثرات تورمي 

نرخ ارز داشته باشد. 
 بررسي رابطه تغييرات ماهانه نرخ ارز در مقابل 
نرخ ماهانه تورم نشان مي دهد كه يك همبستگي 
ق��وي بين ت��ورم ماهانه با نرخ رش��د ماهانه ارز و 
وقفه اول نرخ رش��د ماهانه ارز وجود دارد )نمودار 
۱(. معناي اين مش��اهده اين است كه اگر نرخ ارز 
افزايش پيدا كند، بخش بزرگي از بار تورمي آن در 
همان ماه و ماه بعد تخليه مي شود. بنابراين نبايد 
تعجب كرد كه افزايش شديد نرخ ارز در بازار آزاد 
از آغاز سال ۱۳97 به بعد، به شكل افزايش در نرخ 

تورم ماهانه مصرف كننده منعكس شود. مخصوصا 
نرخ تورم سبد مصرف كننده در خرداد و تير سال 
جاري به ۴/۳ و ۳/۴ درصد رسيد كه نوعي ركورد 

به حساب مي آيد. 
البته ممكن است اين سوال به ذهن برسد كه 
دولت از ابتداي سال جاري بخش بزرگي از نيازهاي 
ارزي كش��ور را با نرخ رسمي ۴۲۰۰ تومان تامين 
كرده است و قاعدتا نبايد شاهد چنين افزايش هايي 
در نرخ تورم مي بوديم اما به نظر مي رس��د بخشي 
از دريافت كنن��دگان ارز رس��مي، قيمت محصول 
وارداتي خود را با توجه به نرخ ارز بازار آزاد تعيين 
كرده اند.  اين موضوع در نمودار يك و با مش��اهده 
هم حركتي نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد در ۴ ماه 
اول س��ال ۱۳97 )به ويژه هم حركتي شديد وقفه 

اول تورم ماهانه با نرخ ماهانه تورم( قابل تشخيص 
اس��ت. همچنين بايد دقت داشت كه تاثير شوك 
ارزي محدود به تورم س��بد مصرف كننده نيست 
بلكه شاخص قيمت سبد توليد كننده نيز از تركش 
ش��وك هاي ارزي جان س��الم به در نمي برد. علت 
اين است كه بخش بزرگي از اقالم موجود در سبد 
توليدكننده از جنس مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي 
و كاالهاي سرمايه اي هس��تند كه از خارج كشور 
تامين مي شوند. به همين دليل است كه نرخ تورم 
ماهانه س��بد توليد كننده در ۲ ماه اخير در سطح 

۲/۲ و ۱۰/۳ درصدي قرار گرفته است. 
اما آنچه اين يادداشت بر آن تاكيد دارد دو يافته 
جالب است كه نگارنده در آخرين بررسي هاي خود 
از رابطه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم مصرف كننده 
به آنها دس��ت يافته اس��ت. دقت ب��ه اين يافته ها 
مي توان��د به سياس��ت گذار پولي كم��ك كند تا 
سياس��ت هاي خ��ود را با علم و آگاهي بيش��تري 

نس��بت به روابط آماري بين نرخ ت��ورم و نرخ ارز 
اتخاذ كند. 

يافته اول اين است كه اگر سبد مصرف كننده 
را به دو بخش كاال و خدمت تقسيم كنيم آنگاه 
نه تنها تورم گروه كاال رابطه اي قوي با تغييرات 
نرخ ارز ب��ازار آزاد دارد بلكه تورم گروه خدمت 
نيز ب��ا تغيي��رات ن��رخ ارز ب��ازار آزاد رابطه اي 
مس��تقيم دارد. البته اين رابطه ب��ه قوت رابطه 
تورم گروه كاال با نرخ ارز نيس��ت اما به هر حال 

رابطه اي معنادار و قابل اعتناست. 
ممكن اس��ت اين س��وال پيش بياي��د كه در 
اقتصادي مثل اقتصاد اي��ران كه تجارت خدمات 
بس��يار اندك اس��ت چرا باي��د نرخ ارز ب��ر تورم 
گ��روه خدم��ت اثر بگذارد. پاس��خ اين اس��ت كه 
بخ��ش از تقاضا كنندگان كاالها در اقتصاد همان 
عرضه كنن��دگان خدمت هس��تند. بنابراين وقتي 
ش��وك ارزي اتفاق مي افتد و هزينه خريد س��بد 

كاالي خانوار افزايش مي يابد، سرپرست خانوار، كه 
مي تواند يكي از عرضه كنندگان خدمت در جامعه 
باشد، تالش مي كند تا كاهش قدرت خريد خود را 
به ش��كلي جبران كند. بنابراين تعجب آور نيست 
كه وقتي شوك ارزي اتفاق مي افتد، آرايشگر محله 
قيمت اصالح موي سر را افزايش  دهد چون او نيز 
ناچار است براي حفظ ابعاد سبد كاالي خانواده اش 
فكري بكند. بنابراين هرچند معروف است كه تورم 
گروه كاال ناش��ي از تغييرات ن��رخ ارز و تورم گروه 
خدمت ناشي از رشد متغيرهاي پولي است اما به 
نظر مي رس��د بايد اين قاعده را قدري تعديل كرد 
و رشد نرخ ارز را عاملي براي تورم در هر دو گروه 
كاال و خدمت به ش��مار آورد.  يافته دوم اين است 
كه وقتي يك ش��وك ارزي شديد اقتصاد را متاثر 
مي كند، درجه همبس��تگي تورم گروه كاال و تورم 
گ��روه خدمت با تغييرات نرخ ارز نس��بت به قبل 

افزايش مي يابد.

بي رحمي شوك ارزي نسبت به تورم
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5 بورس و فرابورس
سقوط سهام شركت هاي 

روسي بر اثر تحريم  امريكا
بازار سهام روس��يه به تحريم هاي جديد امريكا كه 
طرح آن در س��ناي اين كش��ور درحال بررسي است، 
واكنش نشان داد و ارزش سهام بسياري از شركت هاي 
روسي كاهش يافته است.  به گزارش ايرنا، ارزش سهام 
بس��ياري از ش��ركت ها در بازار سهام مسكو روز جمعه 
كاهش يافت و بيشترين كاهش مربوط به سهام شركت 
هوايي ايروفل��وت بود كه 4.13 درص��د كاهش يافت.  
گ��روه صنعتي »گ. د. پ. اي. ن پلوس« با 3.96 درصد 
كاهش، شركت »س��ورگوت نفت و گاز« 2.57 درصد 
كاهش و شركت »موس انرگو« 2.49 درصد بيشترين 
سقوط ارزش سهام خود را داشتند. ارزش سهام شركت 
گازپ��روم نيز ديروز 1.5 درصد و ش��ركت اپراتور تلفن 
همراه مگاف��ون 1.2 درصد كاهش يافت. رس��انه هاي 
روسي روز جمعه اعالم كردند: طرح تحريم هاي جديد 
روسيه به س��ناي امريكا ارايه شده است. در اين طرح، 
محدوديت هاي��ي در مورد بدهي هاي دولتي روس��يه و 
نيز معامله هاي مربوط به سرمايه گذاري در بخش هاي 
ان��رژي و ش��ركت هاي دولتي اين كش��ور پيش بيني 
شده اس��ت ضمن اينكه گفته شده تحريم هاي جديد 
همچنين شماري از سياستمداران و سرمايه داران روس 
را دربرمي گيرد.  سناتور ليندسي گراهام از طراحان طرح 
جديد تحريم هاي روسيه گفت: هدف ما تغيير وضعيت 
كنوني و اعمال تحريم هاي كوبنده عليه روسيه تا زماني 
است كه اين كش��ور از اقدامات مداخله جويانه خود در 
روند انتخابات امريكا صرف نظر كند. وي خاطرنش��ان 
كرد كه تحريم هاي جديد سخت ترين تحريم هاي امريكا 
عليه روس��يه خواهد بود.  امريكا از سال 2014 و پس 
از آغاز مناقش��ه در اوكراين، چندين بسته تحريم هاي 
اقتصادي و مالي عليه روس��يه وضع كرد و كش��ورهاي 

ديگر را نيز وادار به پيوستن به اين تحريم ها كرد.

افزايش سرمايه ۲۷ هزار ميليارد 
ريالي ناشران بورس

بي��ش از 27 هزار و 799 ميلي��ارد ريال افزايش 
س��رمايه در چهار ماه نخست امسال در بورس اوراق 
بهادار انجام ش��د.  به گزارش سنا، در تيرماه امسال 
14 هزار و 206 ميليارد و 77۸ ميليون ريال افزايش 
س��رمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه از اين 
ميزان 11 هزار و 906 ميليارد و 77۸ ميليون ريال از 
طريق جايزه و 2 هزار و 300 ميليارد ريال از طريق 
حق تق��دم بود.  اين در حالي اس��ت كه در آخرين 
ماه بهار امس��ال 4۸5 ميليارد ريال افزايش سرمايه 
در ب��ورس اوراق بهادار انجام ش��ده كه از اين ميزان 
70 ميليارد ريال از طريق جايزه و 415 ميليارد ريال 
از طريق حق تقدم اس��ت. در ارديبهشت ماه امسال 
3 ه��زار و 139 ميليارد و 349 ميليون ريال افزايش 
س��رمايه در بورس اوراق بهادار انجام شده كه از اين 
ميزان 40۸ ميلي��ارد و 700 ميليون ريال از طريق 
جايزه و 2 هزار و 730 ميليارد و 649 ميليون ريال از 
طريق حق تقدم است. همچنين در فروردين 9 هزار 
و 96۸ ميليارد و 3۸9 ميليون ريال افزايش سرمايه 
در بورس اوراق بهادار انجام شده كه از اين ميزان يك 
هزار و 971 ميلي��ارد و 151 ميليون ريال از طريق 
جاي��زه و 7 هزار و 997 ميليارد و 23۸ ميليون ريال 
از طريق حق تقدم اس��ت.  ب��ه اين ترتيب از ابتداي 
امسال تا پايان تيرماه، بالغ بر 27 هزار و 799 ميليارد 
و 516 ميليون ريال افزايش سرمايه در بورس اوراق 
بهادار انجام ش��ده كه از اين ميزان 14 هزار و 356 
ميلي��ارد و 629 ميليون ري��ال از طريق جايزه و 13 
هزار و 442 ميلي��ارد و ۸۸7 ميليون ريال از طريق 

حق تقدم است.

 افزايش وجه تضمين اوليه 
قراردادهای آتی سكه طال

وجه تضمين اوليه قراردادهای آتی سكه طال پس 
از پايان دادوس��تد روز شنبه 13 مرداد در بورس كاال 
با افزايش همراه است. بورس كاالی ايران اعالم كرد: 
مطابق با بند 11 مش��خصات قرارداد آتی سكه بهار 
آزادی طرح امام )ره( درخصوص تعيين وجه تضمين 
اوليه قرارداد آتی سكه طال و با توجه به افزايش قيمت 
تسويه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخير، از 
روز ش��نبه 13 مردادماه سال جاری پس از اتمام روز 
معامالت��ی وجه تضمين اوليه برابر مبلغ 74 ميليون 
ريال ب��ه همراه وج��ه تضمين اضاف��ی، در مجموع 

92ميليون و 500 هزار ريال تعيين مي  شود.

 عطر زعفران
در بازار آتی پيچيد

در جريان معامالت هفتگی در بازار مش��تقه بورس 
كاالی ايران، معامله گران 266 هزار و 4۸1 قرارداد آتی 
زعفران منعقد كردند. به گزارش كاالخبر، معامالت هفته 
گذشته در اين بازار در حالی پايان يافت كه معامله گران 
ارزش��ی بيش از 2672 ميليارد و 239 ميليون ريال را 
برای دو سررس��يد ش��هريور و آبان ماه سال جاری رقم 
زدند. در جريان معامالت هفته گذشته، تعداد ۸5 هزار 
و 420 قرارداد آتی زعفران برای سررس��يد شهريور ماه 
در حالی منعقد شد كه ارزش معامالت اين سررسيد به 
رقم 792 ميليارد و 145 ميليون ريال افزايش يافت. در 
اين سررسيد قيمت هر گرم زعفران در باالترين سطح به 
رقم 96 هزار و 600 ريال رسيد و در پايين ترين سطح 
نيز به رقم ۸7 هزار و 400 ريال معامله ش��د. همچنين 
تعداد قراردادهای منعقد شده در سررسيد آبان ماه نيز 
به رقم 1۸1 هزار و 61 قرارداد رس��يد و ارزشی بيش از 

1۸۸0 ميليارد و 94 ميليون  ريال را ثبت كرد. 

بينالملل

بازارسهام

بورسكاال

»تعادل« از تاثير تحوالت سيستم بانكي و ارزي بر بازار سرمايه گزارش مي دهد

افزايش اقبال به بورس
گروه بورس| مسعود كريمي|

بخش��نامه اخير بانك مرك��زي با محوريت 
»س��رمايه گذاري در اوراق بهادار« را مي توان 
دستورالعملي در راستاي تحقق سياست هاي 
اصل 44 برشمرد. بر اساس اين ابالغيه سهام 
بنگاه ه��اي در اختي��ار بانك ه��ا و موسس��ات 
اعتب��اري غير بانكي و ش��ركت هاي تابعه آنها 
از طريق بازار س��رمايه واگذار خواهند شد. از 
همين رو، در كنار افزايش حجم نقدينگي كه 
به صورت ملموس در داد و س��تد س��هام طي 
چند وقت اخير قابل مشاهده است پيش بيني 
مي ش��ود ش��ركت  هاي خارج از ب��ازار بتوانند 
ب��ا رعايت چها چوب هاي رس��مي و اس��تفاده 
از فرصت ايجاد ش��ده در بازار س��رمايه اقدام 
ب��ه ورود و تامي��ن مالي ارزان قيم��ت توام با 
بروكراس��ي اداري ساده كنند. از سويي ديگر، 
با توجه به روند تغييرات 39 صنعت حاضر در 
بورس تهران مشاهده مي شود كه 24 صنعت 
موف��ق به كس��ب بازدهي مثب��ت و در مقابل 
13 صنع��ت ني��ز بازدهي منف��ي را طي يك 
هفته گذش��ته در كارنامه كاري خود به ثبت 
رسانده اند. در همين حال، شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران در معامالت هفته گذش��ته 
با افزايش 15 هزارو 145 واحدي )معادل 14 
درصد رش��د( همراه شد و توانست طي 5 روز 
كاري با عبور از 15 كانال بورس��ي رقم 123 
هزار و 951 واح��د را به خود اختصاص دهد. 
از همين رو، اغلب فعاالن بازار س��رمايه بر اين 
باورند كه رش��د نرخ ارز در بازار   هاي رسمي و 
غير رس��مي در كنار بررس��ي سياست تعميق 
ب��ازار ثانوي��ه ارزي كه در دس��تور كار دولت 
دوازدهم قرار گرفته اس��ت 2 عامل اساس��ي 
در صع��ود نماگر هاي بازار س��هام محس��وب 

مي شوند. 
در همين حال، ب��ا توجه به گمانه زني هاي 
متفاوت در خصوص تداوم سقف ش��كني هاي 
دماسنج بورس تهران كه عده اي از تحليلگران 
بازار س��رمايه س��قف آن را در مرز هاي 1۸0 
هزار واحدي هم پيش بيني كرده اند مشاهده 
مي ش��ود ك��ه برخ��ي ديگ��ر از كارشناس��ان 

اعتراض��ات و اغتشاش��ات اخير در ش��هر هاي 
مختلف را بهانه اي براي اصالح شاخص بورس 
طي هفته ج��اري عنوان مي كنند. به هر حال 
در ص��ورت اص��الح قيمت ها به دلي��ل اينكه 
همچنان قيمت سهام ش��ركت هاي بورسي با 
پتانسيل افزايش��ي همراه هستند، قرمز پوش 
ش��دن تابلو بازار مي تواند چراغ س��بزي براي 
ورود س��رمايه گذاران ت��ازه وارد در معامالت 

سهام در نظر گرفته شود. 
از س��ويي ديگر، با توج��ه به اينكه در چند 
قدمي اعالم رس��مي سياست هاي جديد ارزي 
از س��وي دولتم��ردان طي هفته ج��اري قرار 
داري��م گمانه زني ها حكايت از شكس��ت نرخ 
دالر و س��كه در بازار موازي بورس كشور دارد 
كه در چنين ش��رايطي بخش مولد اقتصادي 
مي توان��د بهترين گزينه ب��ا توجه به صنايع و 
ابزار  هاي متنوع معامالتي مطرح شود. چرا كه 

شكل گيري نرخ مشخص كه به واسطه عرضه 
و تقاضاي واقعي خريداران و فروش��ندگان در 
بازار ثانويه صورت مي گيرد بطور قطع در يك 
بازه زماني منطقي مي تواند منجر به تش��كيل 
نرخ��ي بيش از بازار رس��مي و كمت��ر از بازار 
غيررس��مي شود. بر اين اساس، تمامي فعاالن 
در بازار   هاي آزاد ني��ز ناگزير به پيروي از نرخ 
جدي��د خواهند ب��ود كه همين ام��ر مي تواند 
نقش بس��زايي در ايجاد ثبات قيمتي در حوزه 
ارز ايفا كند. در همين حال، س��هامداران بازار 
س��رمايه همواره مي بايست اين  نكته را درنظر 
بگيرند ك��ه حركت حجم انب��وه نقدينگي به 
س��مت خريد س��هام در ش��رايطي كه بدون 
تحليل و بررس��ي صورت هاي مالي شركت ها 
صورت پذيرد در بلندمدت چيزي جز ته نشين 
شدن سهامي كه از ارزندگي مطلوب برخوردار 

نيست را به همراه نخواهد داشت. 

 فرصت مناسب عرضه هاي اوليه
در همي��ن رابط��ه، مديرعامل ش��ركت بورس 
اوراق بهادار تهران، بازار سرمايه كشور را در حال 
رش��د توصيف كرد و گفت: خوشبختانه در روزها 
و هفته هاي اخير نقدينگي خوبي به س��مت بازار 
س��رمايه آم��ده و همچنان اين رون��د ادامه دارد. 
به گزارش سنا، حسن قاليباف اصل افزود: با توجه 
به حجم باالي نقدينگي سرگردان در جامعه، بازار 
سرمايه يكي از پتانسيل هاي بسيار خوبي است كه 
مي تواند اين نقدينگ��ي را جذب كند و در فضاي 
كسب و كار و تقويت توليد ملي به خدمت بگيرد. 
س��خنگوي بورس تهران، همچنين رونق در بازار 
س��رمايه را فرصت خوبي براي عرضه هاي اوليه و 
پذيرش هاي جديد دانست و اظهار داشت: ناشران 
و بنگاه هاي اقتصادي مي توانند به آساني از طريق 
بازار سرمايه تامين مالي كنند. قاليباف اصل ادامه 
داد: در ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار تهران، بحث 

پذيرش يك بحث جدي اس��ت و ه��م اكنون نيز 
فرآيند پذيرش چند ش��ركت به انجام رس��يده و 
با موافقت س��هام دار عمده، اين شركت ها قابليت 
عرضه در بورس را دارند. مديرعامل شركت بورس 
اوراق بهادار تهران خاطرنشان كرد: زماني كه بازار 
س��رمايه با رشد همراه مي ش��ود، لزوما به معناي 
رشد يكس��ان همه سهام نيس��ت، اما در مجموع 
ب��ازار س��رمايه در ش��رايط فعلي محل مناس��ب 
و مطمئن��ي براي س��رمايه گذاري اس��ت و تنوع 
خوبي ه��م دارد. قاليباف اصل گف��ت: هم اكنون 
دارايي هاي ارزش��مند، س��هام ش��ركت هاي مهم 
و بنگاه هاي پايه اقتصاد كش��ور، در بازار س��رمايه 
حضور دارند، بر اين اس��اس، يك پتانسيل و محل 
خوبي براي س��رمايه گذاري فراهم است؛ اما افراد 
حتما با مطالعه وارد ش��وند و اگ��ر مطالعه ندارند 
از نهادهاي مالي بازار س��رمايه استفاده كنند و از 
سرمايه گذاري به شكل مستقيم خودداري كنند. 
 وي همچني��ن ب��ار ديگر به س��رمايه گذاران 
توصيه كرد ب��ازار س��رمايه را بلندمدت ببينند و 
بنگاه هاي اقتصادي ني��ز فرصت هاي متعدد براي 
تامين مالي از طريق اين بازار را مغتنم بش��مارند. 
قاليباف اصل س��پس از س��هامداران عمده دعوت 
ك��رد اگ��ر ش��ركت هايي را در اختي��ار دارند كه 
مي توانن��د آنها را به بورس بياورند، از اين مس��ير 
براي تامين مالي خود اقدام كنند. وي در پاس��خ 
به س��والي درخصوص راه هاي حماي��ت دولت از 
بازار س��رمايه گف��ت: كمك به ش��فافيت و ايجاد 
رقابت س��الم در اين فض��ا بهترين حمايت از بازار 
خواهد بود. مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار 
ته��ران توضيح داد: بازار س��رمايه ب��راي دولت و 
سياس��ت گذاران هم فض��اي خوبي اس��ت كه با 
شفاف س��ازي فضاي كسب و كار بتوانند اعتماد و 
قابلي��ت پيش بيني را در اقتصاد باال ببرند و اجازه 
دهند كه كش��ف قيم��ت در بازارها انجام ش��ود. 
قاليباف اص��ل با بيان اينكه اين اقدام مي تواند يك 
گام مثب��ت در جهت ارتقاي بازار مالي در اقتصاد 
كشور نيز باش��د، گفت: اگر كشف قيمت در همه 
بازارها از جمله بازارهاي مالي كشور شكل بگيرد و 
داد و ستدها بر اساس مكانيسم بازار باشد، شاهد 

رشد و توسعه بيشتر بازار سرمايه خواهيم بود. 

قيمت گ��ذاري و معامله محصوالت در بورس 
كاال اقدامي بوده اس��ت كه با علم و آگاهي كامل 
انجام ش��ده و طي نزديك به 11 س��ال فعاليت، 
ب��ورس كاال تكامل پيدا كرده اس��ت. حال آنكه 
هر اقدامي در راس��تاي تضعيف آن انجام ش��ود، 
در اقتصاد حركتي برگش��ت به عقب و به سمت 
افزايش عدم شفافيت، عدم تمركز و اقدامي كامال 

ناپسند در اقتصاد محسوب مي شود. 
ب��ازاري نظام من��د، قانون��ي و مبتني بر نظام 
عرضه و تقاضا بهترين گزينه براي تعيين قيمت 
واقعي كاالها در بس��تري ش��فاف است و در اين 
مسير استفاده از ظرفيت هاي بورس هاي كااليي 

ضروري است. 
به گ��زارش ميزان، در همي��ن ارتباط عليرضا 
عس��گري ماراني، كارش��ناس و پيشكسوت بازار 
سرمايه گفت: كاالهايي كه در توليد ناخالص ملي 
هر كش��ور بيش از يك درصد سهم داشته باشد، 

براي كش��ف قيمت واقعي در بورس هاي كااليي 
وارد مي ش��ود. بنابراين كش��وري مثل نيوزيلند، 
دام زن��ده و كش��ورهاي امريكا و كان��ادا گندم و 
ذرت خ��ود را در بورس عرض��ه مي كنند. افتخار 
كش��ور و بورس كاالي ايران نيز اين بوده اس��ت 
كه زماني برخي محصوالت توليدي و استراتژيك 
را وارد ب��ورس كردي��م ك��ه برخي كش��ورهاي 
منطقه و جه��ان هنوز اين اق��دام را انجام نداده 
بودن��د و پس از آن از اي��ران تبعيت كرده اند كه 
يكي از مهم ترين اي��ن كاالها فوالد و محصوالت 

پتروشيمي است. 
وي ادام��ه داد: در اوايل ده��ه ۸0 تاكنون به 
ترتيب فلزات، محصوالت كش��اورزي، محصوالت 
پتروش��يمي و پس از آنها نيز محصوالت ديگري 
مثل زعفران، پس��ته و... وارد بورس كاال شده اند، 
به ط��وري كه مي توان گفت طي اين مدت بورس 
كاال از خود عملكرد مثبتي به نمايش گذاشته كه 

در آن جاي هيچ ش��ك و شبهه اي نيست. چراكه 
كاالهاي اصلي كش��ور كه رقم بزرگ��ي از توليد 
ناخالص ملي را تشكيل مي دهد بايد در يك بازار 
متمركز كشف قيمت ش��ود و بر اساس آن براي 

مصرف توسط پايين دستي ها واگذار گردد. 
عسگري ماراني گفت: قيمت گذاري و معامله 
محصوالت مذك��ور در ب��ورس كاال اقدامي بوده 
اس��ت كه با عل��م و آگاهي كامل انجام ش��ده و 
ط��ي نزديك به 11 س��ال فعاليت، ب��ورس كاال 
تكام��ل پيدا كرده اس��ت. حال آنك��ه هر اقدامي 
در راس��تاي تضعيف آن انجام ش��ود، در اقتصاد 
حركتي برگشت به عقب و به سمت افزايش عدم 
ش��فافيت، عدم تمركز و اقدامي كامال ناپسند در 

اقتصاد محسوب مي شود. 
بنابراين اينكه ب��ه بهانه هاي مختلف بخواهيم 
اقتصاد كش��ور را به س��مت مكانيس��م كوپني و 
تعيين دس��توري قيمت ه��ا برده و از ش��فافيت 

خارج كنيم، كار اش��تباهي است. وي تاكيد كرد: 
اص��وال يكي از وظايف و رس��الت هاي هر دولت و 
هر نهاد ناظري اع��م از وزارتخانه هاي ذي ربط و 
همچنين س��ازمان بورس، رعايت قانون اساسي 
است؛ به طوري كه طبق اصول 40، 19 و 2 قانون 
اساس��ي آمده در هر اتفاقي ك��ه در اقتصاد و در 
بس��تر معنويات رقم مي خورد، نباي��د هيچ گونه 
تبعيضي وجود داش��ته باشد و اين قوانين وظيفه 
دول��ت را ايجاد اقتصادي ب��دون تبعيض تعيين 

كرده است. 
وي ادام��ه داد: در بس��ياري از قوانين پس از 
آن نيز همچون قانون برنامه پنج ساله توسعه و 
قانون بودجه ساليانه به توجه دولت و سيستمي 
كه اقتصادي را شكل مي دهد، به قيمت گذاري 
منصفانه و حمايت از صادرات تاكيد شده است. 
بنابراين اگر اقدامي خالف آن انجام شود قوانين 
نق��ض مي ش��ود و هر فردي اين عم��ل را انجام 
دهد، بر خالف مكانيسم س��رمايه گذاري كشور 

بوده است. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه عنوان كرد: 
طي روزهاي اخير سياست هاي تشويقي همچون 
سياس��ت كاهش مالي��ات و كارم��زد معامالت، 

ي��ا معافي��ت مالياتي ش��ركت ها از محل افزايش 
سرمايه از سوي رييس جمهور براي بازار سرمايه 
ابالغ ش��ده است. در زماني كه اين سياست ها به 
عنوان سياست هاي تش��ويقي مطرح شده، طرح 
برنامه ها و سياست هاي تنبيهي مثل تالش براي 
حركت به سمت سياست قيمت گذاري دستوري 
و تضعي��ف مكانيس��م بازار در ب��ورس كاال، اصال 
جايز نيس��ت.  وي پيرامون تعيين قيمت كاالها 
بر پاي��ه دالر 4200 توماني گفت: قيمت گذاري 
محص��والت پتروش��يمي، محص��والت فوالدي و 
فل��زات رنگي اعم از م��س و آلوميني��وم با دالر 
4200 توماني با صف هاي طوالني خريداران روبه 
رو ش��ده كه علت بروز اين شرايط ناشي از واقعي 

نبودن قيمت توليدكنندگان باالدستي است. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينكه 
اقتصاددانان ب��ر لزوم تمرك��ز عرضه محصوالت 
در ب��ورس كاال اما با قيمت��ي واقعي تاكيد دارند، 
گفت: معامله اين قبيل كاالها در بورس در حالي 
ش��فافيت را به هم��راه دارد كه معامل��ه آنها در 
بس��تري غير از بورس ب��راي كنترل تورم و براي 
دسترس��ي آس��ان مصرف كننده نهاي��ي به مواد 
اوليه، به هيچ وجه در اقتصاد امكان پذير نيست. 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد 

كشف قيمت ها در بورس كاال، الگويي موفق براي عبور از بحران

بازارآمار معامالت

در هفته اي كه گذشت شاخص بورس با شتاب باال، پله هاي صعود را طي 
كرد. در پايان آخرين روز كاري هفته جاري شاخص كل به رقم 123 هزار و 
951 رس��يد و به ركورد جديدي دست يافت. در اين ميان سهام شركت هاي 
فوالدي، معدني و پتروشيمي در راس تاثيرگذار ترين ها بر صعود شاخص كل 
قرار گرفتند و شركت هايي نظير صنايع پتروشيمي خليج فارس، پتروشيمي 
فارس، نفت و گاز و پتروشيمي تامين، معدني و صنعتي گل گهر و ... بيشترين 

بار صعود شاخص را به دوش كشيدند. 
نگاه جزئي تر به وضعيت ش��اخص ها در يك هفته اخير حاكي از آن است 
كه شاخص كل بورس از 111 هزار و ۸70 واحد رشد خود را شروع كرد تا در 
آخرين روز معامالتي هفته گذشته،  با حدود 12 هزار واحد رشد  به 123 هزار 
و 951 واحد رسيد كه نشانگر ركورد تاريخي جديد براي شاخص كل بورس 
اس��ت.  ساير شاخص ها نيز روند صعودي داشتند،  به صورتي كه شاخص كل 
هم وزن در هفته پيش حدود 600 واحد رش��د داش��ت و به 1۸ هزار و 936 
رس��يد. رقمي كه با قله تاريخي اين ش��اخص در مرز 19 هزار و 130 واحد 

فاصله اندكي دارد. 
شاخص هاي قيمتي هم وزن و وزني ارزشي نيز به ترتيب در هفته گذشته 
40۸ و 3540 واحد رشد كردند و در ارقام 13406 و 36345 واحدي متوقف 
ش��دند. در هفته اخير،  ارزش بازار فراب��ورس نيز افزايش 6 درصدي را تجربه 
كرد كه در نتيجه، رش��د 15 درصدي اين متغير را از ابتداي س��ال به همراه 
داش��ت. طي اين هفته باالترين حجم و ارزش معامالت روزانه فرابورس ايران 
به دوشنبه ۸ مردادماه اختصاص داشت؛ چراكه طي اين روز معامله گران 96۸ 
ميليون ورقه را به ارزش 3 هزار و 520 ميليارد ريال ميان خود دست به دست 
كردند كه اين ارقام بيش از ساير روزهاي معامالتي اين هفته بود.  در مجموع 
بازارهاي 9 گانه فرابورس نيز شاهد تغيير مالكيت 3 هزار و 219 ميليون ورقه 
به ارزش 14 هزار و ۸73 ميليارد ريال ميان معامله گران و س��هامداران بوديم 
كه در مقايسه با هفته پيش از آن از رشد 207 درصدي حجم و 24 درصدي 
ارزش دادوس��تدها حكايت داش��ت. نگاهي به دادوستدهاي صورت گرفته در 
بازارهاي فرابورسي نيز حاكي از آن است حجم و ارزش معامالت در سه بازار 
اول، دوم و پايه با رشد قابل مالحظه اي در مقايسه با هفته پيشين روبرو شده 

به طوري كه در بازار اول به ترتيب حجم و ارزش دادوس��تدها بيش از 740 و 
۸70 درص��د؛ در بازاردوم افزون ب��ر 1۸0 و 230 درصد و در بازار پايه بالغ بر 

100 درصد رشد كرده است. 
در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز در حالي كه حجم معامالت اوراق 55 درصد 
رشد كرد اما ارزش اين دادوستدها افت 2۸ درصدي را به ثبت رساند. در اين 
بازار صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با بهترين عملكرد هفتگي روبرو 
شد و رشد متغيرهاي حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد در حالي كه اوراق 

بدهي و اوراق گواهي تسهيالت مسكن با افت اين متغيرها مواجه شد. 
در هفت��ه اي كه س��پري ش��د ارزش معامالت خرد بازار س��هام ش��امل 
دادوستدهاي انجام شده در بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و SME به 7هزار 
و 44 ميليارد ريال رسيد كه از اين رقم گروه فلزات اساسي با در اختيار گرفتن 
سهم 34 درصدي معادل 2 هزار و 364 ميليارد ريال در صدر ساير گروه هاي 
فرابورسي ايس��تاد. پس از آن دو گروه شيميايي ها و پااليشي ها با اختصاص 
دادن 1۸ و 7 درص��د از ارزش كل معام��الت خرد بازار س��هام به ترتيب در 

جايگاه هاي دوم و سوم ايستادند. 

مدير فناوري اطالعات س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار با بيان اينكه پيش��رفت اقتصاد جهاني در 
ح��ال حاضر به ص��ورت انكارناپذيري وابس��ته به 
فناوري هاي نوين اس��ت و بازار سرمايه نيز از اين 
امر مستثني نيست به سنا گفت: مسير توسعه چه 
در بخش مدل هاي كس��ب و كار بازار س��رمايه و 
چه در حوزه ساختار و حاكميت شركتي، از بستر  

آيتي مي گذرد. 
مطهره مروج، رابطه ميان توس��عه كسب و كار 
و توس��عه آي تي را يك ارتباط مس��تقيم دانست 
و گفت: حوزه فن��اوري اطالعات به بخش جدايي 
ناپذير تجارت تبديل ش��ده اس��ت، به گونه اي كه 
كس��ب و كاره��اي بازارهاي مالي )ب��ورس، بانك 
و بيم��ه( در عص��ر كنون��ي، بدون فراهم س��ازي 
زيرس��اخت هاي فني و فناوري اطالعات، خروجي 

مطلوبي ندارد. 
وي ادامه داد: با توجه به اهميت فناوري اطالعات، 
سازمان بورس نيز بر همين اساس، موضوع تسهيل 
دسترس��ي اقش��ار جامعه به بازار س��رمايه از طريق 
ابزاره��اي مبتني بر فناوري اطالعات را در راس��تاي 
برنامه اس��تراتژيك تدويني خود، پيش بيني كرده و 

در حال پيگيري و اجرا است. 
نايب رييس هيات مديره شركت مديريت فناوري 
بورس تهران درخص��وص اهميت و جايگاه فناوري 
اطالعات در بازار س��رمايه ادامه داد: سازمان بورس 
و اوراق بهادار مطابق با ماموريت ذاتي خود در رابطه 
با رشد و توس��عه بازار، چه در حوزه معامالت و چه 
در حوزه هاي پيش و پ��س از معامالت و همچنين 
مباحث مديريت ريسك و ابزارهاي جديد مالي، كه 

همه با فناوري اطالعات مرتبط اس��ت، طي دو سال 
اخير تمهيدات و ابزارهاي مناسبي را فراهم كرد. 

وي از Multi OMS ب��ه عن��وان يك��ي از اين 
موارد ياد كرد و خاطرنش��ان ساخت: بهره برداري از 
زيرساخت هاي موازي فراهم شده، امكاني است كه 
ب��ا رويكرد ايجاد رقابت براي توليد خدمات جديد و 
دس��ترس پذيرتر كردن آنها، به توس��عه بازار كمك 
مي كند. مدي��ر فناوري اطالعات س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار ادام��ه داد: اين موض��وع هم مطلوب 
س��رمايه گذاران و ه��م مطل��وب كارگزاران اس��ت. 
به گونه اي كه مي توانند از بين محصوالت ارايه شده 
توسط شركت هاي نرم افزاري، خدمات متنوعي را در 
حوزه هاي معامالت كاال و اوراق بهادار انتخاب كنند. 
وي مزاياي استفاده از اين روش را افزون بر كمك 
به رشد فناوري اطالعات در شركت هاي كارگزاري، 
افزاي��ش فضاي رقابتي در ح��وزه ارايه نرم افزارهاي 
مديريت سفارش��ات، امكان ارايه خدمات تخصصي 
و حرف��ه اي در حوزه هاي جديد مانن��د بازارگرداني 
خودكار، معامالت مشتقه و اختيار معامله، معامالت 
الگوريتم��ي، پياده س��ازي UI اختصاص��ي و غيره 
دانس��ت.  مدير فناوري اطالعات س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در ادامه به تش��ريح رسالت هاي سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در حوزه  آي ت��ي پرداخت و 
خاطرنش��ان كرد: يكي از رس��الت هاي س��ازمان در 
اي��ن خصوص، نظارت اس��ت كه به ص��ورت نظارت 
مس��تقيم و نظارت غير مستقيم انجام مي پذيرد. در 
حوزه نظارت مستقيم، مديريت آي تي تالش دارد تا 
سامانه هاي كنترلي و ديده بان بر سامانه هاي موجود 

در بازار را ايجاد كند تا بتواند آنها را رصد كند. 

نگاهي به بورس و فرابورس در هفته اي كه گذشت

5 روز سبز در بازار هاي مالي 
مدير فناوري اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

توسعه بازار سرمايه در بستر فناوري اطالعات

بازه هفتگي شاخص بورس
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 لزوم تبديل بازار عراق
به يك بازار ثابت ساليانه

اس��داله عسگر اوالدي بر اين مهم كه بازار عراق بايد 
به عنوان يك بازار ثابت ساليانه براي ايران تعريف شود، 
تاكيد كرد و گفت: تش��كيل فروشگاه هاي زنجيره اي و 
بازارچه هاي ثابت فروش كاالي ايراني در عراق مي تواند 
س��هم ايران را در بازار اين كشور تثبيت كرده و با تداوم 
اين راهكار موجبات رش��د مبادالت تجاري في  مابين را 
فراهم سازد. وي با اشاره به اينكه بايد ديد ما با 7 ميليارد 
صادرات به عراق، چه س��همي از اي��ن بازار را در اختيار 
داريم، گفت: با توجه به خطر پيش روي اقتصاد ايران با 
تهديدهاي امريكا، تشكيل فروشگاه هاي بزرگ ايراني در 
بغ��داد، نجف، كربال و بصره مي تواند به حفظ بازار عراق 
به ما كمك كند. اين صادركننده با سابقه اذعان داشت: 
بازار عراق با وجود ظرفيت هاي فراواني كه براي توسعه 
و رشد دارد در خطر قرار دارد چراكه عربستان و تركيه 
با جديت به دنبال كسب سهم بيشتر از اين بازار هستند 
و تنها نمي توانيم به ظرفيت هاي جغرافيايي و تجربيات 

سنتي حضور در عراق تكيه كنيم. 
عس��گر اوالدي ات��اق بازرگاني مش��ترك را اهرمي 
مناس��ب براي اجراي سياست هاي مناسب براي حفظ 
بازار ع��راق توصيف كرد و گفت: اتاق عراق اين توان را 
دارد كه بخش دولتي را نيز در اجرايي كردن راهكارهاي 
طراحي شده و پيشگيري از خطرات احتمالي كه بر اين 
بازار سايه انداخته اس��ت و تسهيل مبادالت دو كشور 
وادار به همكاري كند. وي با اذعان به اينكه مركز توسعه 
صادرات عراق تا امروز نقشي در توسعه اين بازار نداشته 
گف��ت: اتاق بازرگاني ع��راق مي تواند با همكاري با اين 
مركز، توان اجرايي بيشتري به آن ببخشد. عسگر اوالدي 
بيان داشت: نبايد مشكالت خود را در حوزه هاي تجاري 
مختل��ف تكرار كنيم، بخش دولتي با عدم اس��تفاده از 
تجربيات بخش خصوصي در مباحت تجاري در تشديد 
مش��كالت نقش دارد و بخش خصوصي نيز بايد تالش 
بيشتري براي نوآوري و خالقيت در بازار هاي تجاري 
به كار ببندد و از فضاهاي موجود استفاده كند؛ آينده 
نگري، بهره گيري از علم اقتصاد و عدم تصميم گيري 
ش��تابزده بايد در راس سياست هاي تجارت خارجي 
در هر دو بخش خصوصي و دولتي باشد. عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني خاطرنش��ان كرد: مي توان 
ب��ا تجميع آرا و نظرات ش��رايط پيش روي اقتصاد را 
ارزيابي كرد و با درايت براي مشكالت پيش رو راهكار 

مناسب انديشيد. 

سكه، جايگزين مصنوعات 
طال و جواهر در بازار

عضو اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان طال، 
جواهر، نقره و س��نگ هاي قيمتي اي��ران در خصوص 
ماليات 9 درصدي وضع ش��ده ب��راي اين صنف، اظهار 
داش��ت: براس��اس نامه هايي كه از س��وي اتحاديه به 
مجلس ارس��ال شده و پيگيري هاي متعدد، مقرر شده 
بود كه از اجرت ماليات كسر شود ولي به صورت رسمي 

اين مساله اعالم و اجرايي نشده است. 
منص��ور نام��داري زندي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه اين 
مطالبه بيش از 2 س��ال اس��ت كه از سوي اين صنف 
پيگيري مي ش��ود، عنوان ك��رد: در اين زمينه چندين 
نامه به كميس��يون اقتصادي مجلس ارايه ش��ده و در 
پيگيري هاي متعدد و رايزني هاي فراواني كه از س��وي 
مس��ووالن اتحاديه انجام پذيرفته، نمايندگان مجلس 
متقاعد شده اند كه ماليات بر ارزش افزوده بايد از اجرت 

كم شود اما از ابالغ رسمي آن اجتناب مي كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه حتي اگر در وضعيت كنوني اين 
مطالبه قانوني ش��ود و رس��ما ابالغ ش��ود نيز به صرفه 
نيس��ت، خاطرنش��ان س��اخت: ميزان اج��رت در بازار 
بس��يار گران ش��ده زيرا قيمت طال سير صعودي دارد. 
اخي��را قيمت هر گرم طال باالتر از ۳۰۰ هزار تومان در 
بازار اعالم شده كه اين قيمت هاي نجومي و غيرواقعي 
موجب شده خريد و فروش صورت نپذيرد و بيكاري و 

سرگرداني كسبه در اين صنف زياد شود. 
نامداري زندي با بيان اينكه صنف طال و جواهرساز 
آسيب هاي فراواني را در اين عدم توجه مجلس نسبت 
به مطالبات خود ديده است گفت: به دليل ركود كاري 
و تورم موج��ود در اقتصاد، اعضاي صنف هر روز كمتر 
شده و ميزان توليد مصنوعات كمتر مي شود كه در اين 
بين هنرمندان بس��ياري در اين صنف بيكار مي شوند. 
درياف��ت 9 درصد ماليات ب��رارزش افزوده از اين صنف 
در تمامي مراحل از س��اخت تا فروش تاثيرگذار است.  
ب��ه اعتقاد اين عضو اتحاديه قيمت س��كه و طال از مرز 
حب��اب گذشته اس��ت. زيرا پيش از اي��ن رقم معقولي 
افزاي��ش يا كاهش پيدا مي كرد اما اكنون كه س��كه به 
ارقام فعلي رس��يده از هيچ منطقي تبعيت نمي كند و 
بازار را با ش��وك مواجه كرده است. اين اتفاق اصناف را 
با مشكالت متعدد مواجه مي كند.  وي با اشاره به اينكه 
در روزهاي اخير خري��د و فروش در بازار طال و جواهر 
متوقف شده است عنوان كرد: نسبت به گذشته كمتر 
كس��ي خريدار مصنوعات است و همه تمايل به خريد 
س��كه دارند. البته س��كه اي كه از سوي بانك مركزي 
براي فروش ارايه مي ش��ود در واقع اصل س��كه نيست 
بلكه يك قبض و رس��يد اس��ت كه روي آن درج شده 
س��كه بهارآزادي كه اين اتفاق خيلي بدي اس��ت و به 
بي اعتم��ادي افكار عمومي دام��ن مي زند و درصورت 
تداوم اين سياست احتمال اينكه قيمت سكه را تا مرز 
1۰ ميليون نيز برس��اند نيز وجود دارد.  نامداري زندي 
يادآورش��د: وقتي اعالم مي شود كه ديگر سكه اي براي 
ارايه وجود ندارد اين مساله جو رواني به وجود مي آورد و 
بستر جهش قيمت غير معقول را فراهم مي كند. جامعه 
در معرض اثرات اين نوس��ان قيمت ها قرار دارد كه در 
اين ميان نقش اتاق فكر دولت بسيار حايز اهميت است 
زيرا سياس��ت گذاري و هدف گ��ذاري صحيح مي تواند 
ضمن ايجاد ثبات از افزايش قيمت ها نيز جلوگيري كند. 
وي درخص��وص موان��ع ص��ادرات مصنوعات طال، 
جواه��ر، نقره و س��نگ هاي قيمت��ي در گمرك، بانك 
مركزي گفت: صادرات مصنوعات طال و جواهر با توجه 
به تعدد موانع و عدم يكپارچگي در صدور بخشنامه از 
سوي گمرك، بانك مركزي و سازمان استاندارد مدت ها 
است كه فعاالن اين بخش را با چالش هاي فراوان مواجه 
س��اخته است كه با وجود تمام اين مشكالت به ميزان 
محدودي صادرات ب��ه امارات در برنامه اين صنف قرار 

داشت كه اكنون همان مقدار نيز قطع شده است. 

اخبار

نسخه هاي ارزي هيأت رييسه اتاق ايران

دخالت در قيمت گذاري ارز را متوقف كنيد

در نشست مشترك كميسيون مديريت واردات اتاق ايران با فراكسيون اشتغال مجلس تاكيد شد

ضرورت توجه به راهكارهاي بخش خصوصي در تصميم گيري ها
نشست »بررسي تبعات فزاينده ضد اشتغال ناشي 
از محدوديت ها و ممنوعيت هاي اخير ارزي« با حضور 
اعضاي فراكسيون توليد و اشتغال مجلس و به همت 
كميس��يون مديري��ت واردات اتاق اي��ران برگزار و بر 
ضرورت همكاري بخش خصوصي در حل مش��كالت 

اقتصادي تاكيد شد. 
برگزاري اين نشست فرصتي فراهم كرد تا فعاالن 
اقتصادي به طرح مسائلي چون ضرورت شفاف سازي 
تخصيص نرخ ارز، توجه به بخش خصوصي و همراهي 
دول��ت با اين بخش در اتخاذ تصميم ها و سياس��ت ها 
مطابق آنچه در قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و 
كار عنوان ش��ده، زنگ خطر بيكاري ۳۰۰ هزار نيروي 
ش��اغل در ش��ركت هاي تولي��دي و وارداتي و به خطر 
افتادن اعتبار ش��ركت ها در حضور اعضاي فراكسيون 
توليد و اش��تغال مجلس بپردازند.   فرهاد احتشام زاد 
نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران طي 
سخنراني در اين نشست گفت: وضع فعلي ما انباشت 
ناكارآمدي هايي اس��ت كه با آنها مواجهيم و متاسفانه 
برخوردي هم كه با مش��كالت مي ش��ود، در نوع خود 
جالب است. در اين شرايط شاهد به كار بردن الفاظي 
هس��تيم كه نه تنها زمان انج��ام آن، بلكه حتي فاعل 
آن هم مشخص نيست و هيچ گونه شفاف سازي صورت 
نمي گي��رد.  او ادامه داد: متاس��فانه تصميماتي گرفته 
مي ش��ود كه بر مبناي ناآگاهي اس��ت و اگر از جانب 
بخش خصوصي درب��اره اين تصميمات نكته اي گفته 
شود كه مطابق با قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 

است، اما توجهي از سوي مسووالن به پيشنهادات ارايه 
ش��ده صورت نمي گيرد.  او گفت: شرايط فعلي امروز 
و خس��تگي اجتماعي كه اتفاق افتاده است به واسطه 
4۰ س��ال مبارزه با نظام جهاني و تحريم هاس��ت و در 
حال حاضر ارزش » حريم داري« به شدت مورد غفلت 
واقع ش��ده اس��ت. نتيجه هم اين مي شود كه اگر براي 
مثال فهرس��تي منتشر مي ش��ود كه افراد نامبرده بر 
مبن��اي قانون كاري انجام داده اند، اما در جايگاه متهم 
قرار مي گيرند. نايب رييس كميسيون مديريت واردات 
اتاق ايران تاكيد كرد: امروز جنگ اقتصادي شروع  شده 
است و ديگر منتظر به صدا درآمدن آژير قرمز نيستيم. 
در اين ش��رايط نه نياز به تشكيل اتاق فكر، بلكه نياز 
به تشكيل اتاق جنگي متش��كل از نخبگان سياسي، 
اقتصادي، نظامي و اجتماع��ي براي تصميم گيري در 

خصوص رفع مشكالت است. 
به اعتقاد احتشام زاد در اين شرايط تنها بخشي 
كه مورد غفلت قرارگرفته اس��ت، بخش خصوصي 
اس��ت و متاس��فانه اين بخش قرباني تصميم هاي 
يك  شبه اي مي شود كه بدون هيچگونه آمادگي در 

بخش خصوصي اتخاذ مي شود. 

 هيچ چيز براي ما در اولويت نيست
غالمرضا كاتب رييس فراكسيون توليد و اشتغال 
مجلس شوراي اسالمي، پس از شنيدن اظهارنظرهاي 
برخ��ي از حاض��ران در اين نشس��ت درب��اره فضاي 
ابهام آلودي كه حاكم بر محيط كس��ب وكار اس��ت و 

منجر به تعديل نيروي گسترده در بيشتر شركت هاي 
توليدي و وارداتي ش��ده است، بيان كرد: بدون شك 
همدل��ي و همكاري ما در كن��ار هم مي تواند به حل 
مشكالت پيش��رو كمك كند. اما متاسفانه اين تفكر 
در كش��ور ما وجود ندارد. رييس فراكسيون توليد و 
اشتغال مجلس شوراي اس��المي با انتقاد از فرهنگ 
رفتاري كه وجود دارد، تاكيد كرد: متاسفانه زماني كه 
پاي منافع ملي و ش��خصي به ميان كشيده مي شود، 

تنها چيزي كه اولويت دارد منافع شخصي است. 
رييس فراكس��يون اشتغال و توليد مجلس با تاكيد 
بر اتخاذ فهم مش��ترك بيان ك��رد: بايد تمرين كنيم و 
اي��ن فهم را در درون كش��ور ايجاد كني��م. ما نه دولت 
هستيم و نه مجري؛ بلكه وظيفه اصلي ما نظارت است 
و براي اينكه بتوانيم اين وظيفه را به درستي انجام دهيم 
نيازمند فهم مشترك هستيم. كاتب همچنين بر ارايه 
راهكار از س��وي فعاالن اقتصادي در زمان بحران تاكيد 
ك��رد: انتظار م��ي رود بخش خصوصي در اين ش��رايط 
برخالف مردم عادي، پيش��نهادهاي خود را ارايه كند و 
بدون شك اين پيشنهادها موردتوجه قرار خواهد گرفت. 
كاتب همچنين اشاره به سفر اخير خود به كشور پاريس 
و ديدار با مقامات اين كش��ور بيان كرد: طي اين ديدار 
متوجه اين موضوع ش��دم كه دغدغ��ه اروپايي ها براي 
حل مش��كالت پيش آمده در فض��اي بين المللي بيش 
از ايراني هاس��ت. اروپايي ها نگران انسجامي هستند كه 
سال هاي طوالني براي ايجاد آن تالش كردند، اما امروز 
اين انس��جام با روي كارآمدن شخصي به نام ترامپ به 

خطر افتاده است. به اعتقاد آنان تضادمنافعي كه در اروپا 
شكل گرفته، بسيار نگران كننده است. 

 در اقالم ساده  مصرفي هم واردكننده ايم
در ادام��ه، پروان��ه مافي عضو فراكس��يون توليد 
و اش��تغال مجلس نيز با تاكيد ب��ر مديريت دولت و 
مردم در شرايط فعلي، گفت: متاسفانه وقتي اتفاقي 
در كش��ور پيش مي آيد و تبديل به بحران مي شود، 
در ايران برخالف ديگر كشورها هيچ كس مسووليتي 
ب��ر عهده نمي گيرد و همه به گ��ردن هم مي اندازند.  
او ادام��ه داد: از دولت تا بخش خصوصي، مجلس و 
واردكننده همه نقش اپوزيسيون را داريم كه تبديل 
به بزرگ ترين ضعف فرهنگي ما در كشور شده است 
و مس��ووليت كار اشتباهي را كرده ايم، قبول نداريم. 
بنابراين تا زماني كه اين اش��تباهات پذيرفته نشود، 

چگونه مي توانيم شاهد اصالح آن باشيم؟
مافي با تاكيد بر فضاي ش��كل گرفته عليه دولت و 
مجل��س به ويژه در فضاي مجازي، ادامه داد: خود بنده 
يكي از نقادان سيس��تم هستم، اما واقعيت را مي توانم 
زيرپا بگذارم؟ از ش��ما واردكننده ها س��وال مي پرسم، 
4۰ س��ال به گفته خودتان واردكنن��ده بوديد، اما چرا 
اقدامي ب��راي انتقال تكنولوژي انجام داده ايد؟ ما حتي 
در س��اده ترين اقالم مصرفي جزئي مانند دربطري آب 
معدني هم نياز به واردات داريم. عضو فراكسيون توليد و 
اشتغال مجلس با انتقاد از نحوه تخصيص ارز و تك نرخي 
ك��ردن آن بيان كرد: همان زمان كه اين تصميم اعالم 

ش��د، به مراتب انتق��ادات و اعتراضات خود را به دولت 
اعالم و تاكيد كرديم كه بايد راه حل جايگزيني براي اين 
تصميم اعالم شود.  مافي تاكيد كرد: انتظار ما از بخش 
خصوصي خالق اين اس��ت كه راهكارهاي پيشنهادي 
خود را براي حل مش��كالت ارايه كند و به جاي گاليه، 
راهكارها را بشنويم. زيرا در شرايط بحران، اين مديران 
خالق هستند كه شرايط را شناسايي كرده و بر همان 

اساس تغييرات الزم را ايجاد مي كنند. 
محمد حس��يني ديگر عضو فراكسيون اشتغال و 
توليد مجلس حاضر در اين نشست تخصصي با اشاره 
به نرخ رشد نقدينگي در س��ال هاي اخير، بيان كرد: 
ش��رايط پيش آمده امروز ناشي از سياست هاي غلطي 
است كه خلق الساعه گرفته مي شوند. بطوريكه حجم 
نقدينگي كه در ابتداي دولت دهم 8۰۰هزار ميليارد 
تومان بود، امروز به 17۰۰ميليارد تومان رس��يده كه 

حاكي از كاهش ارزش پول ملي است. 
او در ادامه خطاب به فعاالن حاضر در نشست بيان 
كرد: بخش��ي از التهابات پيش آمده در بازار ناش��ي از 
تقاضاي كاذبي بود كه توس��ط خود ش��ما ايجاد شد. 
بطوريكه حجم س��فارش هاي ثبت ش��ده در ۳ ماهه 
ابتدايي سال بيش از 5 برابر يك سال است. متاسفانه 
اي��ن فرهنگ غلط وجود دارد كه وقتي جنس��ي كم 
ش��ود به جاي مصرف بهينه، اقدام به احتكار آن كاال 
مي كنيم.  به اعتقاد حسيني اقدامات دستوري تبعات 
جبران ناپذيري به همراه دارد كه همواره بايد از انجام 
آنها خودداري كرد.  حسيني همچنين خبر داد: در 4 
ماه ابتدايي سال، ميزان درآمدهاي ارزي دولت با رشد 
14۰ درصدي در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 
مواجه بوده و بر اين اساس كاهش درآمد ارزي نداريم، 
اما متاسفانه شيوه مديريت دولت و نحوه رفتار بخش 
خصوصي باعث ايجاد مش��كالت كنوني و رانت هايي 

شد كه در حال حاضر وجود دارد. 

بع��د از كش و قوس هاي ف��راوان باالخره دولت 
حاضر به تغييراتي در سياست هاي ارزي و همچنين 
چهره هاي سياست گذار شد. ايجاد بازار ثانويه ارزي و 
تغيير رييس كل بانك مركزي اقدامات ديرهنگامي 
ب��ود كه به صورت نصفه و نيمه انجام ش��د و هنوز 
عمق مناسبي در بازار ثانويه ارز را شاهد نيستيم. با 
گذشت چند ماه كم كم اثرات سياست هاي ارزي بر 
بخش هاي واقعي اقتصاد به خوبي نمايان مي شود و 
به نظر مي رسد اثرات كامل اتفاقات 21 فروردين تا 
به امروز را تا چندين ماه و حتي چندين سال شاهد 
باش��يم. اثرات اوليه سياس��ت هاي ارزي دولت به 
قدري منفي بوده است كه حتي مسووالن نهادهاي 
حامي دولت مانند اتاق بازرگاني ايران لب به انتقاد 
گش��وده اند و خواس��تار تغيير در رويكرد دولت در 

خصوص ارز شده اند. 

 نياز به ثبات و انضباط ارزي
در همين رابطه عضو هيات رييس��ه اتاق ايران 
مي گويد اولين و مهم ترين خواسته بخش خصوصي 
كه انتظار مي رود در تدوين سياست هاي جديد ارزي 
موردتوجه دولت و بانك مركزي قرار بگيرد، ايجاد 
انضب��اط ارزي و ثبات در واردات و صادرات اس��ت. 
به اعتقاد عضو هيات رييس��ه اتاق ايران براي يك 
فعال اقتصادي، ثبات اهميت بس��يار بيشتري دارد 
تا قيمت. به گفته كيوان كاشفي اولين و مهم ترين 
خواس��ته بخش خصوص��ي كه انتظار م��ي رود در 
تدوين سياس��ت هاي جديد ارزي موردتوجه دولت 
و بانك مركزي قرار بگيرد، ايجاد انضباط و ثبات در 

واردات و صادرات است. 
تغيير رييس كل بانك مركزي با هدف مديريت 
وضعي��ت فعلي حاك��م بر اقتصاد كش��ور و تدوين 
سياست هاي جديد ارزي كه بنابر اعالم معاون اول 
رييس جمهوري تا روزهاي آينده اعالم خواهد شد، 
اين نويد را داده اس��ت تا ش��اهد تحول در بازار بر 

اساس شيوه مديريت جديد باشيم. 
در همين زمين��ه كيوان كاش��في عضو هيات 
رييسه اتاق ايران در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 
ايران« از بايدها و نبايدهايي كه مسووالن در تدوين 
اين سياس��ت جديد ارزي مي بايس��ت موردتوجه 
قرار دهند، مي گويد. به اعتقاد او در 5ماه گذش��ته 
با توجه به التهابات بازار و رش��د س��ريع نرخ ارز در 
كش��ور، روند صادرات و واردات در كش��ور به شدت 
مختل ش��ده كه بخش��ي از اين التهابات به صدور 
بخش��نامه هاي دولتي برمي گردد ك��ه عمده آنها 
عجوالنه صادر ش��ده اس��ت. تك نرخي كردن نرخ 
ارز كه باعث ايجاد محدوديت هايي در دسترسي به 
نرخ ارز ش��د و همچنين فساد از ديگري مهم ترين 
مواردي است كه در ايجاد وضعيت فعلي تاثيرگذار 
هس��تند. عضو هيات رييس��ه اتاق اي��ران تصريح 
مي كند: اولين و مهم ترين خواسته بخش خصوصي 

ك��ه انتظار مي رود در تدوين سياس��ت هاي جديد 
ارزي موردتوج��ه دولت و بانك مركزي قرار بگيرد، 
ايجاد انضباط و ثبات در واردات و صادرات اس��ت. 
چراكه براي فع��ال اقتصادي به منظور برنامه ريزي، 

ثبات اهميت بسيار بيشتري دارد تا قيمت. 
كاشفي در تشريح مهم ترين الزاماتي كه منجر به 
شكل گيري ثبات مي شود، توضيح  مي دهد: مثلثي 
را در نظر بگيريد؛ مهم ترين ضلع اين مثلث منابع 
ارزي اس��ت كه در داخل كشور يا به صورت حواله 
در ديگر كش��ورها وجود دارد. ضلع دوم اين مثلت، 
مديريتي است كه در نحوه استفاده از اين منابع بايد 
لحاظ شود.  در همين زمينه عضو هيات رييسه اتاق 
ايران پيشنهاد مي دهد تا ارز 42۰۰ توماني تنها به 
كاالهاي اساسي و استراتژيك براي مثال داروهاي 
خ��اص اختصاص داده   و ديگر احتياج��ات به بازار 
ثانويه منتقل شود. ضمن اينكه بايد نظارت دقيقي 
هم بر روند توزيع اين ارز به كاالهايي كه مش��مول 

دريافت ارز دولتي شده اند صورت بگيرد. 
كاش��في ب��ا تاكيد ب��ر اي��ن نكته كه اس��اس 
ش��كل گيري بازار ثانويه عرضه و تقاضاس��ت، بيان 
مي كند: دولت باي��د از دخالت در قيمت گذاري در 
بازار ثانويه خودداري كن��د؛ چراكه در اين صورت 

بايد شاهد شكل گيري بازار سومي باشيم. 
عض��و هيات رييس��ه اتاق اي��ران همچنين در 
توضي��ح نحوه تخصيص ارز مي گوي��د: براي اينكه 
ب��ازار به فضاي طبيعي خود برگردد بايد صرافي ها 
ب��از ش��وند و براي ايج��اد آرامش در ب��ازار مانع از 

برخوردهاي امنيتي و نظامي شد. 
به گفته عضو هيات رييسه اتاق ايران قيمت هاي 
اعالم ش��ده، به اصطالح اقتص��ادي » حباب« بوده 
كه دليل عمده آن هم رفتارهاي هيجاني اس��ت و 
ب��ا ايجاد ثبات در بازار، قيمت ها به نرخ واقعي خود 

بازخواهند گش��ت. كاش��في در ادامه صحبت هاي 
خود و در توضيح سومين ضلع از مثلث پيشنهادي 
او ب��راي مديريت بازار بيان مي كند: متاس��فانه در 
چند ماه گذش��ته ش��اهديم كه گروه هاي كااليي 
مدام جابه جا مي ش��وند و اي��ن تغييرات مداوم هم 
براي بان��ك مركزي و هم براي فع��االن اقتصادي 
موجب س��ردرگمي شده اس��ت. در همين زمينه، 

»شفاف سازي« بسيار حائز اهميت است. 

 رشد نقدينگي نگران كننده است
عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه توضيحات 
خود بيان مي كند: اجرايي شدن موارد گفته شده از 
يك سو به روابط خارجي برمي گردد كه اگر در اين 
مس��اله، فضا به سمت وسوي آرامش حركت كند و 
حتي به مذاكره هايي هم برسيم، تاثيرات مثبتي را 
در بازار خواهيم ديد. از طرف ديگر مشكل اساسي 
و زيرساختي ديگري كه در دو دولت گذشته وجود 
دارد، رشد نقدينگي است كه به شدت نگران كننده 
ش��ده است. به اعتقاد عضو هيات رييسه اتاق ايران 
نرخ رش��د نقدينگي مي تواند فض��اي بازار را تحت 
ش��عاع قرار دهد و هر زمان كه شوكي به بازار وارد 
مي شود، نقدينگي باال موجب آشفتگي بيشتر شود. 
كاشفي تاكيد مي كند كه نقدينگي بايد به سمت 

كسب وكارهاي مفيد هدايت شود. 
كاش��في همچنين پيش��نهاد مي دهد: ضروري 
است تا سياست هاي انقباضي حتماً در دستگاه هاي 
بانكي لحاظ شود. از طرفي بانك مركزي نقدينگي 
را كنترل كرده و دولت هم از اقدامات بدون پشتوانه 
مانند چاپ اس��كناس يا توزيع اوراق مشاركت كه 

موجب هزينه مي شود خودداري كند. 
عضو هيات رييسه اتاق ايران با بيان اين موضوع 
كه س��قوط بانك ها يكي از اهداف دش��منان است 

خاطرنش��ان مي كند : انضباط مالي بايد همواره در 
دستور كار قرار بگيرد و تاثيرات مثبت اين انضباط 
نه در كوتاه مدت، بلكه ظرف مدت حداقل 5 س��ال 

خود را نشان خواهد داد. 

 دغدغه هاي رانت ارزي
از سوي ديگر به اعتقاد حسين سالح ورزي نايب 
رييس اتاق ايران وجود ارز رانتي همواره با ايجاد فساد 
همراه اس��ت و زماني كه گفته ش��د صرفاً به طيفي 
از كااله��ا ارز ارزان قيمت داده مي ش��ود، براي اولين 
بار پديده »ص��ادرات قاچاق« در كنار قاچاق واردات 
هم توس��عه يافته است. بحران ايجاد شده در فضاي 
اقتصادي كش��ور و نارضايتي فعاالن اقتصادي باعث 
شد تا رييس جمهور اقدام به تغيير رييس كل بانك 
مركزي كند. تغيي��ري كه برخي فعاالن معتقدند تا 
زمانيكه بانك مركزي مستقل نشود و شيوه مديريت 
بازار تغيير نكند، بي فايده است. حال دولت از تدوين 
سياست هاي جديد ارزي در بدنه جديد بانك مركزي 
خبر مي دهد. دولت اعالم كرده ظرف چند روز آينده 
بس��ته اي با هدف مديري��ت بازار تدوي��ن و به اجرا 
گذاش��ته خواهد شد. بر اس��اس اين بسته، دولت به 
دنبال اجراي سه سياست جديد در بازار ارز است كه 
هدف اصلي آنه��ا در گام اول تثبيت بازار و در ادامه 

جلوگيري از توزيع رانت اعالم شده است. 
در همين زمينه حسين سالح ورزي نايب رييس 
اتاق ايران در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« 
از مهم ترين مواردي كه در تدوين اين بسته و شيوه 
جديد مديريت بازار بايد مدنظر تصميم گيران قرار 
بگيرد، مي گويد. به اعتق��اد نايب رييس اتاق ايران 
يكي از نكات مهمي كه حتماً مي بايست در تدوين 
سياس��ت هاي جديد ارزي موردتوج��ه قرار بگيرد، 
مش��ورت با كارشناس��ان اقتصادي، به ويژه فعاالن 

در حوزه تجارت خارجي اس��ت. او تصريح مي كند: 
متاسفانه نقطه ضعفي كه در سياست هاي چند ماه 
اخير مشاهده كرديم، اين بود كه تصميمات عمدتا 
پشت درهاي بسته گرفته مي شد و بدون توجه به 
تبعات تصميمات گرفته به ص��ورت آزمون و خطا 

عمل مي شد. 
س��الح ورزي با تاكيد بر مديري��ت منابع ارزي 
مي گويد: مديريت اين منابع بايد از يك سو بر اساس 
منابع ارزي در اختيار و از س��وي ديگر بر اس��اس 
پيش بيني از تحريم هاي پيشرو باشد و سياست ها 

نيز بر همين اساس بازبيني شود. 
او ضم��ن تفكي��ك دو موض��وع قيمت گذاري 
و تامي��ن ارز تصري��ح مي كند: يكي از اش��تباهات 
اس��تراتژيك ك��ه در قيمت گذاري ص��ورت گرفت 
و باي��د در حال حاضر موردتوجه ق��رار بگيرد اين 
است كه مكانيزم تعيين قيمت بر عهده بازار ثانويه 
گذاشته شود و ميزان ورودي هاي اين بازار گسترده  
ش��ود. ضمن اينكه در خصوص كاالهاي اساس��ي، 
استراتژيك و نهاده هاي دامي و كشاورزي مكانيزم 

جدايي براي قيمت گذاري در نظر گرفته شود. 
 ب��ه اعتق��اد نايب ريي��س اتاق اي��ران در بحث 
تامين ارز نيز باي��د اولويت ها مدنظر قرار بگيرد. او 
مي گويد: در ش��رايطي كه ممكن است كه به دليل 
اعمال تحريم ها و كاه��ش فروش نفت درآمدهاي 
ارزي تحت الش��عاع قرار بگيرد، چ��ه دليلي دارد تا 
ارز سوبس��يدي با قيمت پايين به مس��افراني داده 
شود كه قصد س��فر به خارج از كشور براي تفريح 

و گردشگري دارند. 
نايب رييس اتاق ايران با تاكيد بر اين موضوع كه 
وجود ارز رانتي همواره با ايجاد فس��اد همراه است، 
بيان مي كند: زماني كه گفته ش��د صرفاً به طيفي 
از كاالها، ارز ارزان قيمت تخصيص داده مي ش��ود، 
شاهديم كه براي اولين بار پديده »صادرات قاچاق« 

در كنار واردات قاچاق توسعه يافته است. 
سالح ورزي در ادامه توضيحات خود با اشاره به 
تصميم دولت مبني بر اينكه ارز حاصل از صادرات 
پتروش��يمي ها از ارايه در بازار ثانويه مستثنا شود، 
مي گويد: آم��ار حاصل از صادرات پتروش��يمي ها 
و ميزان ارزي كه توس��ط پتروش��يمي ها به دولت 
برگردانده ش��ده حاكي از آن است كه ارز ارايه شده 
تنها 1۰ درصد ميزان صادرات اس��ت و مش��خص 
نيس��ت 9۰ درصد مابقي كجاس��ت. بنابراين بايد 

كنترل دقيقي در اين حوزه صورت بگيرد. 
س��الح ورزي در پاسخ به اين سوال كه با تغيير 
مديري��ت بانك مرك��زي تا چه ان��دازه مي توان به 
تحوالت در ب��ازار خوش بين بود، پاس��خ مي دهد: 
تصور نمي كنم تغيير اين مديريت باعث بهبود شود. 
بانك مركزي تصميم گيرنده اصلي نبوده و اگر قرار 
است كه تغييري هم لحاظ شود بايد در بدنه دولت 

و حاكميت و تغيير نگاه آنها لحاظ شود. 

اولي��ن بخش��نامه ممنوعيت كش��ت برنج در اس��تان هاي 
غيرشمالي در سال 9۳ توسط وزارت جهاد كشاورزي ابالغ شد 
كه با گذشت 4 سال از اين ابالغيه، تغييري در شرايط آب ايجاد 

نشده است. 
اين روزها چالش آب جدي تر از گذشته در كشور خودنمايي 
مي كند كه طبق اظهارات مس��ووالن وزارت ني��رو، اين بحران 
كم آبي در نيم قرن اخير بي س��ابقه بوده است به همين دليل 
بسياري از مسووالن و كارشناسان برآنند تا مديريت مصرف آب 
در بخش كشاورزي را به عنوان مهم ترين مساله پيش رو مد نظر 
قرار دهند چرا كه بخش كشاورزي متهم اصلي مصرف بي رويه 

آب در ميان ساير بخش ها معرفي شده است. 
براين اساس تجربه شكست خورده ممنوعيت كشت برنج 

در 14 اس��تان مجددا در دس��تور كار قرار گرفت كه اين امر 
با واكنش ش��ديد مس��ووالن و كش��اورزان روبرو شد چرا كه 
بسياري از مسووالن براين باورند كه صدور بخشنامه دستوري 
و تهديد كش��اورزان موجب مي شود كه آنها ناخودآگاه حالت 
دفاع��ي به خود بگيرند در حاليكه با آموزش و ترويج فرهنگ 
جايگزين، كشاورزان به سهولت، عدم كشت محصوالت آب بر 
را در استان هايي كه با بحران آب روبروست، مي پذيرند.  البته 
ناگفته نماند كه اعالم ممنوعيت كش��ت برنج چراغ س��بزي 
به واردكنندگان اس��ت كه مي توان��د افزايش ميزان واردات و 
نابودي توليد داخل را به همراه داش��ته باشد.  حال به سراغ 
مس��ووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين وضعيت ممنوعيت 
كش��ت برنج در استان هاي غيرش��مالي و تاثير پذيري آن در 

واردات با خبرش��ويم: علي اكبري��ان نايب رييس انجمن برنج 
ايران، با اش��اره به اينكه ممنوعيت دس��توري كش��ت برنج در 
استان هاي غير شمالي جوابگو نخواهد بود، اظهار كرد: مسووالن 
دولتي به جاي امر دستوري به كشاورزان برنج كاران بايد بگويند 
كه به دليل كم آبي در اس��تان هاي غير ش��مالي از كشت برنج 

اجتناب كنند. 
اكبريان درباره آمار ضد و نقيض ارز اختصاصي به واردات برنج 
گفت: بنابرآمار گمرك در س��ه ماهه نخست سال ۳75 ميليون 
دالر و طبق آمار بانك ملي 7۰۰ ميليون دالر ارز به واردات برنج 
اختصاص يافته اس��ت و حال جاي اين سوال مطرح است كه با 
وجود هدردادن منابع قابل توجه ارز چطور از كش��اورزان برخي 
استان ها انتظاردارند كه از كشت برنج اجتناب كنند در حاليكه 
از هيچ گونه حمايتي براي امرار معاش برخوردار نيس��تند.  اين 
مقام مس��وول در پاسخ به اين س��وال كه آيا ممنوعيت كشت 
برنج تاثيري در ميزان واردات خواهد داش��ت، بيان كرد: شكي 

نيس��ت كه با ممنوعيت كشت برنج در استان هاي غير شمالي، 
ميزان واردات برنج ناش��ي از كاهش توليد افزايش مي يابد.  وي 
با انتقاد از اينكه مساله حمايت از برنج كاران در حد شعار است، 
بيان كرد: با توجه به كمبود منابع آبي و اجراي مجدد ممنوعيت 
كش��ت برنج از دولتمردان انتظار م��ي رود كه با حمايت مالي و 
اعالم زراعِت جايگزين، كشاورزان را حمايت كنند تا آنها بتوانند 

امرار معاش خانوار خود را تامين كنند. 
به گفته نايب رييس انجمن برنج البته اخذ تسهيالت با بهره 
18 درصد گره گشاي مشكل برنج كاران نخواهد بود و به همين 
دليل انتظار مي رود كه وام هاي كم بهره در اختيار آنها قرار گيرد.  
جميل علي زاده ش��ايق دبير انجمن برنج با اش��اره به اينكه در 
اجراي محدوديت كشت برنج بحثي نيست، اظهار كرد: با توجه 
به محدوديت منابع آبي در برخي استان ها بهتر است كه به جاي 
برنج محصول ديگري كه نياز كمتري به آب دارد، كشت شود اما 
اعالم ممنوعيت مي تواند مشكالت متعددي را در بر داشته باشد. 

چراغ سبز به واردكنندگان با اعالم ممنوعيت كشت برنج
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7  جهان

 كارگران كره شمالي براي كار
به روسيه مي روند

 محبوبيت جانسون تهديدي
براي نخست وزيري ترزا مي

 منانگاگوا در انتخابات زيمبابوه
پيروز شد

گروه جهان 
روسيه به هزاران كارگر اهل كره شمالي اجازه مي دهد كه به اين كشور وارد شوند 
و براي آنان مجوز كار صادر مي كند. اين اقدام روسيه ناقض تحريم هاي سازمان ملل 
اس��ت. از ماه س��پتامبر بيش از ۱۰ هزار كارگر از كره ش��مالي وارد روسيه شده اند. به 
گزارش وال اس��تريت ژورنال، مقامات امريكايي اين اقدام روسيه را ناقض تحريم هاي 
سازمان ملل براي كاهش پول  نقد وارد شده به كره شمالي و اعمال فشار بر پيونگ يانگ 
براي دست كشيدن از برنامه تسليحات هسته اي مي دانند. آمارهاي به دست آمده از 
وزارت كار روس��يه نشان مي دهند كه در سال جاري دست كم ۷۰۰ مجوز كار جديد 
از سوي روسيه براي شهروندان كره شمالي صادر شده است. مقامات سازمان ملل در 
حال بررس��ي احتمال نقض تحريم ها از س��وي روسيه هستند. يك سخنگوي وزارت 
خارجه امريكا گفته: »كامال واضح است كه روسيه بايد اقدامات بيشتري را عليه كره 
شمالي انجام دهد. روسيه مي گويد خواستار روابط بهتر با امريكا است پس مسكو بايد 
با همكاري با واشنگتن و نه با اقدام عليه آن، اين ادعا را ثابت كند.« اين مقام امريكايي 
ادامه داده: »به نظر مي رسد كه كارگران كره شمالي در روسيه، ساالنه از ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
ميليون دالر پول به كره ارس��ال مي كنند. حاال زمان آن رس��يده كه روس��يه اقدامي 
كند. مسكو بايد فورا و كامال تمام تحريم هاي سازمان ملل را اعمال كند.« امريكا در 
شرايطي از روسيه مي خواهد كه فشارها بر كره شمالي را تشديد كند كه سخنگوي كاخ 
س��فيد اخيرا اعالم كرده دونالد ترامپ نامه اي را از سوي رهبري كره شمالي دريافت 
كرده است. سارا سندرز گفته ترامپ اين نامه را از سوي كيم جونگ اون رهبري كره 
شمالي، دريافت كرده است. ترامپ اواخر هفته گذشته در پيامي توييتري از رهبري 
كره شمالي بابت بازگرداندن بقاياي اجساد سربازان امريكايي حاضر در جنگ كره 

قدرداني كرده و نوشت كه به دنبال اين است تا بار ديگر با وي ديدار كند. 

گروه جهان 
همزمان با تشديد فشارهاي داخلي عليه ترزا مي نخست وزير بريتانيا بر سر برنامه 
دولت او براي خروج از اتحاديه اروپا، جديدترين نظرس��نجي صورت گرفته نش��ان 
مي دهد كه بوريس جانسون وزير مستعفي امور خارجه اين كشور مهم ترين گزينه 
براي جانشيني نخست وزيري به شمار مي رود. نظرسنجي تارنماي خانه محافظه كاران 
نشان مي دهد جانسون با اختالف ۱۰ درصد در قياس با نزديك ترين رقيبش يعني 
ساجد جاويد وزير كشور بريتانيا، پيشتازي مي كند. شخصيت هايي همچون مايكل 
گوو وزير محيط زيس��ت و ديويد ديويس وزير اسبق برگزيت كه از طرفداران خروج 
سخت بريتانيا از اتحاديه اروپا به شمار مي روند، از ديگر گزينه هاي احتمالي جانشيني 
»مي« هس��تند. بر اساس نظرسنجي ديگري توسط خانه محافظه كاران، 4۵ درصد 
محافظه كاران كناره گيري ترزا مي  را از قدرت خواستار هستند. جانسون ماه گذشته 
در اعتراض به برنامه دولت »مي« براي خروج از اتحاديه اروپا موس��وم به چكرز، از 
سمت خود كناره گيري و اعالم كرد كه روياي برگزيت در مسير مرگ تدريجي قرار 
دارد. طبق طرح پيش��نهادي »مي«، بريتانيا قرار است در دوره پسابرگزيت به همه 
مقررات اتحاديه درباره تجارت كاال پايبند بماند، تدابير ويژه اي براي تسهيل عبور و 
مرور در نظر بگيرد و همچنان به عضويت در س��ازمان هاي مهم اروپايي ادامه دهد. 
جانس��ون كه شخصيتي جاه طلب به شمار مي رود، در نظرسنجي ماه گذشته خانه 
محافظه كاران با كسب 8 درصد آراء در رتبه پنجم براي تصدي نخست وزيري بريتانيا 
قرار داشت. او پيشتر نامزد رياست حزب و پست نخست وزيري بود، اما به داليلي از 
نامزدي رياس��ت كنار كشيد. ترزا مي  تا مدتي سعي كرد با دادن پست وزارت امور 
خارجه به جانسون، خطر او براي موقعيت خود را خنثي كند؛ اما با كناره گيري او از 
وزارت خارجه احتمال جانشيني اش براي تصدي نخست وزيري افزايش  يافته است. 

گروه جهان 
كميس��يون انتخاباتي زيمبابوه رياست جمهوري امرسون منانگاگوا را تاييد كرد. 
حزب حاكم دو سوم كرسي هاي مجلس را نيز تسخير كرده است. رهبر اپوزيسيون 
گفته اس��ت نتايج اعالم ش��ده را به رس��ميت نمي شناس��د. اين نتيجه با خشم و 
اعتراض هاي گس��ترده مخالفان دولت همراه بود و به تظاهرات خياباني منجر شد. 
در سركوب معترضان به نتايج اين انتخابات دست كم شش نفر كشته و چندين نفر 
زخمي ش��دند. به گزارش دويچه وله، طبق آمار رسمي دولت  امرسون منانگاگوا ۷۵ 
ساله با كسب دو ميليون و 4۶۰ هزار راي توانسته است رقيب خود را يعني نلسون 
چاميزا رهبر 4۰ ساله حزب جنبش تغيير دموكراتيك، در انتخابات رياست جمهوري 
شكست دهد. نلسون چاميزا دو ميليون و ۱۵۰ هزار راي را از آن خود كرد. جنبش 
دگرگوني دموكراتيك نتايج اعالم شده را نپذيرفته و گفته است كه آن را به رسميت 
نمي شناسد؛ با اين حال، كاميسا قصد ندارد عليه نتايج اعالم شده به دادگاه شكايت 
ببرد. در انتخاب��ات ۳۰ جوالي، رييس جمهوري جديد و نيز اعضاي جديد پارلمان 
انتخاب شدند. اين نخستين انتخابات پس از سرنگوني حكومت چند ده ساله رابرت 
موگابه توس��ط نيروهاي نظامي بوده اس��ت. منانگاگواي ۷۵ ساله كه پس از سقوط 
موگاب��ه رهبري دولت را در دس��ت گرفت، خود از افراد مورد اعتماد موگابه اس��ت 
و نلس��ون كاميساي 4۰ ساله وكيل و كشيش اس��ت. در انتخابات پارلماني حزب 
حكومتي زانو پي اف به رهبري منانگاگوا به اكثريت دو س��ومي آرا دس��ت يافته 
اس��ت و بدين ترتيب، قادر به تغيير قانون اساس��ي كش��ور خواهد بود. نلس��ون 
كاميس��ا رهبر اپوزيس��يون حزب حكومتي را به تقلب در انتخابات متهم كرده 
اس��ت. ناظران انتخاباتي اتحاديه اروپا نيز كه روند برگزاري انتخابات را زير نظر 

داشتند، در مستقل عمل كردن كميسيون برگزاري انتخابات ترديد دارند. 

  چين: امريكا طعم تلخ
جنگ تجاري را مي چشد

گروه جهان| پس از س��قوط ارزش سهام بورس 
چين در پي تهدي��د امريكا براي اعم��ال تعرفه هاي 
ت��ازه روي 2۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي اين كش��ور، 
وزير خارجه چين هشدار داده امريكا طعم تلخ جنگ 
تج��اري را خواهد چش��يد. به گزارش وال اس��تريت 
ژورنال، وانگ اي گفته حل مناقشات تجاري كشورها 
براساس قوانين داخلي و حل نگراني هاي خود با اقدام 
يكجانبه، مغاير اصول اساسي سازمان تجارت جهاني 
است و امريكا با چنين اقداماتي نه تنها به هدف خود 
نمي رسد بلكه مزه تلخ آن را خواهد چشيد. اين مقام 
چيني در حاش��يه اجالس آسه آن در سنگاپور تاكيد 
كرده: »اكنون در عصر جهاني شدن هستيم كاالهاي 
توليدي كشورهاي مختلف از طريق زنجيره هاي  ارزش 
و صنايع به هم پيوند خورده اند و ارتباط نزديك دارند. 
نزدي��ك به ۶۰ درصد از كااله��اي صادراتي چين به 
امريكا توسط شركت هاي خارجي از جمله شركت هاي 
بين المللي امريكايي در خاك چين توليد ميشود آيا 
امريكا قصد دارد از شركت هاي خود عوارض گمركي 
اخذ كند؟ بسياري از كاالهاي صادراتي چين به امريكا 
در بازارهاي امريكا مش��ابه ندارن��د و بدون جايگزين 
هس��تند آيا امريكا قصد دارد با اخذ عوارض گمركي 
هزينه زندگي و فش��ار مال��ي را بر مردم خود افزايش 
دهد؟ امريكا قصد دارد با اخذ عوارض گمركي صادرات 
كااله��اي چين به امريكا را كاه��ش دهد اما در واقع 
امريكا بايد كاالهاي مشابه را از كشورهاي ديگر وارد 
كند و با اين كار نمي تواند مس��اله عدم تعادل تجاري 
كه به گفته خ��ود آنها دليل اصل��ي افزايش عوارض 
گمركي اس��ت را حل كند. «  وانگ اي تصريح كرده 
است كه تالش امريكا براي اعمال فشار هيچ نتيجه اي 
نخواهد داش��ت چين حاضر اس��ت با هر كشوري كه 
خواستار مذاكره باشد، از جمله امريكا گفت  و گو كند 
ام��ا اين گفت وگو بايد بر پايه احترام متقابل و برابري 
باشد. امريكا تاكنون ۳4ميليارد دالر تعرفه بر كاالهاي 
واردات��ي چين اعم��ال كرده، اقدامي ك��ه به واكنش 
مشابه چين مواجه ش��ده است. واشنگتن در اقدامي 
جديد اعالم كرده قصد دارد تعرفه ۱۰درصدي بر 2۰۰ 
ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي چين را به 2۵درصد 
افزايش دهد كه باعث تشديد جنگ تجاري ميان دو 
كشور شده اس��ت. در پي انتش��ار اين خبر، سازمان 
تبادالت س��هامي چين در تارنماي خ��ود از كاهش 
 ارزش س��هام در بازارهاي اوراق بهادار اين كش��ور از

۱. ۵ تا 2. 8درصد خبر داد. 

  فشار امريكا براي
تضمين نخست وزيري عبادي

امريكا به طرف هاي عراقي اطالع داده حيدر عبادي 
صرف نظر از جايگاه ائتالفش، انتخاب اول واشنگتن 
براي تصدي نخس��ت وزيري عراق اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، منابع آگاه گفته اند برخي پيام هاي امريكايي 
ش��ديداللحن و حامل هشدارهايي مبني بر اين بوده 
كه اگر فراكس��يون ها و احزاب و ش��خصيت هايي بر 
نامزدهاي ديگر كه مورد تاييد امريكا نيستند اصرار 
كنن��د تحت تحريم هاي امريكا ق��رار مي گيرند. اين 
در حالي اس��ت كه از مي��ان نامزدهاي ديگر غير از 
عب��ادي، هادي عامري رهبرائتالف فتح بيش��ترين 

شانس را براي نخست وزيري دارد. 

 اتحاد اپوزيسيون پاكستان 
عليه عمران خان

دو حزب اصلي اپوزيسيون پاكستان براي رويارويي 
با عمران خان كه در انتخابات پارلماني پيرزو ش��ده، 
نيروهاي خود را در پارلمان براي تعيين يك كانديداي 
نخس��ت وزيري تجميع مي كنند. به گزارش رويترز، 
اين ائتالف با چند حزب كوچك تر نمي تواند انتخاب 
عمران خان را به عنوان نخست وزير آتي از مسير خود 
منحرف كند ام��ا مي تواند اكثريتي محدود را برايش 
برجاي بگ��ذارد كه اجرايي ش��دن برنامه هايش را با 
مش��كل روبرو مي كند. حزب مسليم ليگ پاكستان 
ش��اخه نواز به همراه حزب م��ردم به رهبري بيالوال 
بوتو، و چند حزب كوچ��ك ديگر ائتالفي را با عنوان 

»كنفرانس تمامي احزاب« تشكيل داده اند. 

 انتقاد شديد ديده بان 
حقوق بشر از عربستان

س��ازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بش��ر از 
بازداشت دو فعال زن ديگر در عربستان به شدت انتقاد 
كرده اس��ت. به گزارش روسيا اليوم، سعودي ها سمر 
بدوي برنده سال 2۰۱2 جايزه بين المللي زن شجاع 
امريكا، و نسيمه الساده فعال منطقه شرق عربستان را 
بازداشت كرده اند. اين فعاالن در كمپين هايي با هدف 
حمايت از حقوق زنان حضور داشتند. اين بازداشت ها 
در ش��رايطي اس��ت كه محم��د بن س��لمان وليعهد 
س��عودي، مدعي اجراي اصالحات اساسي اجتماعي 

به ويژه در حوزه زنان است. 

  ممانعت تيلرسون از حمله
به قطر، باعث بركناري اش شد

رك��س تيلرس��ون وزي��ر خارجه س��ابق امريكا، 
به دليل ت��الش براي جلوگي��ري از حمله امارات و 
عربس��تان به قطر پست خود را از دست داده است. 
به گزارش راش��اتودي، تيلرسون از رياض و ابوظبي 
خواس��ته ب��ود هرگونه حمله عليه قط��ر را متوقف 
كنند و همين مساله باعث شده كه دو كشور براي 
خروج تيلرسون از وزارت خارجه امريكا البي كنند. 
گفته شده، عربستان و امارات كه روابط ديپلماتيك 
خود را با قطر قطع كرده بودند در پي آماده ش��دن 

براي حمله به اين كشور بوده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جنگ تجاري واشنگتن عليه تركيه آغاز شده است

تحريم امريكا؛ سقوط لير، انكار آنكارا
گروه جهان|

تحريم امريكا عليه تركيه بازارهاي اين كش��ور 
را به هم ريخته اس��ت. تنها ي��ك روز پس از اعالم 
تحري��م  دو وزير تركيه اي از س��وي اياالت متحده، 
ارزش لير در برابر دالر به ش��دت سقوط كرد و هر 
دالر امري��كا با قيمت بي س��ابقه ۰8 .۵ لير تركيه 
معامله ش��د. رييس جمهوري، وزير خارجه و چهار 
حزب سياسي عدالت و توسعه، جمهوري خواه خلق، 
حركت ملي و نيك تركيه اعمال تحريم امريكا عليه 
دو وزي��ر ترك را اقدامي خصمان��ه خوانده و آن را 

محكوم كرده اند. 
گرچ��ه وزي��ر خزان��ه داري و داراي��ي تركيه از 
بي تاثيري تحريم ها گفته اند و اردوغان تاكيد كرده 
كه اقدام امريكا را پاسخ خواهد داد، نشريه فايننشال 
تايمز پيش بيني ك��رده رييس جمهوري تركيه كه 
كش��ورش مدت هاست درگير چالش هاي اقتصادي 
است نمي تواند با شرايطي شكننده دست به اقدامي 
تهاجمي بزند؛ به همين دليل ش��ايد در كوتاه مدت 
تحريم هاي امريكا بتواند يك بسيج عمومي در تركيه 
ايجاد كند اما واقعيت هاي اقتصادي خيلي زود خود 
را نش��ان خواهن��د داد و اردوغان را مجبور خواهند 

كرد كه در موضع تهاجمي خود بازنگري كند. 
به گ��زارش رويت��رز، به  دنبال بازداش��ت يك 
كش��يش امريكاي��ي در تركيه، دول��ت امريكا دو 
وزير دولت رج��ب طيب اردوغان را تحريم كرد و 
با وجود واكنش هاي تند اوليه، چاووش اوغلو وزير 
خارجه تركيه، يك روز بعد در سنگاپور اعالم كرد 
كه در ديدار با مايك پمپئو همتاي امريكايي اش، 
تواف��ق كرده اند تا به تالش براي حل مس��ائل دو 

كشور ادامه دهند. 
واش��نگتن عبدالحميد گل وزير دادگس��تري، 
و س��ليمان س��ويلو  وزير كش��ور تركيه، را تحريم 
كرده اس��ت. به گفته دولت امريكا اين دو نفر نقش 
مهمي در ادامه بازداش��ت كشيش امريكايي دارند. 
اندرو برانس��ون پس از كودت��اي نافرجام تركيه در 

س��ال 2۰۱۶ ميالدي بازداشت ش��د. وي از سوي 
دس��تگاه قضايي تركيه به همكاري با گروه  هاي به 
گفته آنكارا تروريستي از جمله پ ك ك متهم شده 
است. برانسون۵۰ ساله و از اهالي ايالت كاروليناي 
ش��مالي اس��ت. او به دليل بيماري پ��س از تحمل 
كمتر از يك سال زندان در تركيه به حصر خانگي 
درآمد. گفته مي ش��ود در صورتي كه اتهامات او در 
دادگاه عالي تركيه تاييد شوند اين شهروند امريكا 
به ۱۵ تا 2۰س��ال زندان محكوم خواهد شد. هفته 
گذش��ته دونالد ترامپ و مايك پنس معاون اول او، 
در توييت هاي جداگانه به دولت تركيه هشدار داده 
بودند ك��ه اگر اين فرد آزاد نش��ود دولت تركيه را 

تحريم خواهند كرد. 

 تالطم بازارهاي تركيه 
يك روز پ��س از اعمال تحريم هاي امريكا عليه 
دو وزير تركيه، ارزش پول و بازار بورس اين كش��ور 
با تالطم مواجه ش��د. به گ��زارش حريت، هر دالر 
امريكا پنج شنبه با ۹8 .4 لير تركيه معامله شد و در 
نيمه ه��اي روز ارزش آن ۵ لير و ۵ كروش افزايش 
يافت. )هر صد كروش تركيه برابر يك لير اس��ت(. 
بدين ترتيب ارزش پ��ول تركيه طي يك روز 4 .۱ 

درصد كاهش يافته است. 
ارزش لير در ماه هاي گذش��ته نيز كاهش هايي 
تجربه كرده بود. لير تركيه نس��بت به ابتداي سال 
ج��اري 2۵ درصد ارزش خ��ود را در مقابل دالر از 
دس��ت داده است. ارزش س��هام بازار بورس تركيه 

نيز در ابتداي روز پنج ش��نبه با ۷ .۱ درصد كاهش 
مواجه شده و اين كاهش در طول روز ادامه داشته 
اس��ت. در لحظه تنظيم اين گ��زارش، ارزش بازار 
سهام تركيه بيش از ۳ درصد نسبت به روز گذشته 

سقوط كرده است. 
خبرگزاري بلومبرگ با اشاره به نياز تركيه براي 
جذب سرمايه هاي خارجي به منظور ترميم اقتصاد 
كشور از يك طرف و بازپرداخت آن با دالر گران تر 
از طرف ديگر، گزارش داده آنكارا با مش��كل مواجه 
شده است. اين خبرگزاري همچنين به تورم باالي 
۳ .۱۶ درصدي تركيه در ماه گذشته اشاره كرده و 
نوشته كه افت ارزش لير باعث شدت گرفتن تورم 
در كش��ور خواهد شد. بانك مركزي تركيه كه قبال 

براي س��ال جاري تورم 4 .8 درصدي را پيش بيني 
كرده بود، روز سه ش��نبه هفته جاري اعالم كرد كه 
ن��رخ تورم تا پايان س��ال ب��ه 4 .۱۳ درصد خواهد 
رس��يد. نرخ تورم جوالي تركيه، باالترين رقم طي 

۱4 سال گذشته است. 

 كسري تراز تجاري 47 ميليارد دالري
تحريم ه��اي جدي��د امريكا و تالط��م بازارهاي 
تركيه در ش��رايطي اس��ت كه داده هاي اقتصادي 
مركز آمار نش��ان مي دهد كسري تجاري تركيه در 
هفت ماه گذش��ته س��ال جاري ميالدي به رقم 4۶ 
ميليارد و ۷۹8 ميليون دالر رس��يده است. در اين 
گزارش ها آمده، ميزان صادرات اين كشور با گذشت 
هفت ماه از سال جاري ميالدي به رقم ۹۶ ميليارد 
و ۳۹۰ ميليون دالر و ميزان واردات اين كشور نيز 
در همين مدت به ۱4۳ ميليارد و ۱88 ميليون دالر 
رس��يده است. كس��ري تجاري تركيه در هفت ماه 
گذشته سال جاري 4۶ ميليارد و ۷۹8 ميليون دالر 
بوده و در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل، هفت 
ميلي��ارد دالر افزايش يافته اس��ت. بنا بر اعالم اين 
مرجع آم��اري تركيه، ميزان صادرات تركيه در ماه 
گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 

8 .۱۱ درصد افزايش را نشان مي دهد. 
بن��ا بر اعالم اي��ن مرجع تجاري، كش��ورهاي 
آلم��ان، بريتانيا، امريكا، ايتالي��ا و عراق به ترتيب 
پن��ج كش��ور اول مقاصد صادرات��ي تركيه بودند. 
صادرات تركيه در س��ال 2۰۱۷ ميالدي با حدود 
2 .۱۰ درص��د افزايش ۱۵۷ميليارد و ۵۵ ميليون 
دالر بوده است. ميزان ميزان واردات اين كشور در 
سال گذشته نيز با ۷ .۱۷ درصد افزايش نسبت به 
س��ال قبل 2۳۳ ميليارد و ۷۹2 ميليون دالر بود. 
بررسي آمار تجارت خارجي تركيه در سال گذشته 
نيز نش��ان مي دهد كه اين كشور ۷۳ .۷۶ ميليارد 
دالر موازنه منفي در تجارت خارجي خود داشته و 

بيشتر واردات محور بوده است. 

گروه جهان|
نگراني عموم��ي از تغييرات آب و هوايي در حال 
افزايش است و بسياري از مردم بعد از تروريست هاي 
داعش، تغييرات اقليمي را بزرگ ترين مخاطره براي 
آينده جهان مي دانند. اگرچه برخي افراد خوش بين 
معتقدند پيشرفت ها در زمينه استفاده از انرژي هاي 
تجديدشدني رهايي از سوخت هاي فسيلي را ممكن 
س��اخته، اما ش��واهد نش��ان مي هد كه بشريت در 
جنگ در برابر تغييرات آب و هوايي شكست خواهد 
خورد يا دس��ت كم، موفقيت در آينده نزديك قابل 

دستيابي نيست. 
اكونوميست نوش��ت، جهان در آتش مي سوزد. 
تابس��تان امس��ال از س��ياتل تا س��يبري، شعله ها 
بخش هايي از نيمكره شمالي را در بر گرفتند. يكي 
از ۱8 مورد آتش س��وزي كه در كاليفرنيا رخ داده و 
وخيم ترين آتش سوزي در تاريخ اين ايالت محسوب 
مي ش��ود، چن��ان گرمايي ايجاد ك��رده كه خود بر 
شرايط آب و هوايي تاثير گذاشته است. آتش سوزي ها 
در منطقه س��احلي در نزديكي آتن هفته گذش��ته 
۹۱ كش��ته بر جاي گذاش��ت. در ديگر نقاط جهان 
مردم در گرما مي سوزند. ۱2۵ نفر در ژاپن در موج 
گرمايي كه دماي هوا را در توكيو براي اولين مرتبه 
در تاريخ به باالتر از 4۰ درجه س��انتي گراد رسانده، 

جان خود را از دست دادند. 
چني��ن فجايعي ك��ه پيش تر عجي��ب و نادر به 
نظر مي رس��يد، اكن��ون به اتفاقي مت��داول تبديل 
شده اند. دانش��مندان از مدت ها پيش هشدار دادند 
كه با گرم ش��دن زمين، الگوهاي آب و هوايي دچار 
آشفتگي مي شوند. در يك بررسي اوليه نتيجه گيري 

ش��د كه تابس��تان گرم كنوني اروپا اگ��ر به خاطر 
گرمايش جهاني ناشي از اقدامات انساني نبود، حتي 
به اندازه نصف ش��رايط كنوني هم گرم نمي شد. با 
اين حال، همزمان با آشكار شدن تاثيرات تغييرات 
آب و هوايي، گستره چالش هاي پيش رو نيز بزرگ تر 
مي شود. سه س��ال پس از آنكه كشورها در پاريس 
وعده دادند س��طح گرمايش را پايين تر از دو درجه 
س��انتي گراد سطح گرمايش دوران پيش از صنعتي 
شدن نگه دارند، انتشار گازهاي گلخانه اي بار ديگر 
افزايش يافته است. سرمايه گذاري ها در نفت و گاز 
نيز افزايش داش��ته اند. در س��ال 2۰۱۷ براي اولين 
مرتبه در چهار س��ال گذش��ته، درخواس��ت براي 
زغال س��نگ افزايش داش��ت. كمك هزينه ها براي 
استفاده از انرژي هاي تجديدشدني همچون انرژي 
بادي و خورش��يدي در بس��ياري از نقاط جهان به 
تدريج كاهش يافت و سرمايه گذاري ها در اين زمينه 
متوقف شد؛ هزينه انرژي هسته اي كه تاثير منفي بر 
تغييرات آب و هوايي ندارد، بسيار باالست و استفاده 
از اين انرژي چندان متداول نيس��ت. اما ساده تر آن 
است كه اين اتفاقات يك عقب نشيني موقت قلمداد، 
و تصور ش��ود كه بشر با غريزه محافظت از خود در 
مسير پيروزي بر گرمايش جهاني است؛ اما حقيقت 
اين است كه چشم انداز كنوني از شكست بشريت در 

اين جنگ حكايت دارد. 

 زندگي در بهشت سوختي
پيش��روي كاف��ي نيس��ت؛ در حقيق��ت هي��چ 
پيشروي در كار نيس��ت. با ارزان تر شدن و افزايش 
كارآمدي صفحات خورش��يدي، توربين هاي بادي و 

ديگر فناوري هايي كه ب��ا توليد ميزان اندكي كربن 
همراهند، اس��تفاده از آنها بيش��تر شده است. سال 
گذشته شمار خودروهاي الكتريكي فروخته شده در 
جهان بيش از يك ميليون بود. در برخي مكان هاي 
آفتابي و بادخيز هزينه انرژي تجديدش��دني اكنون 

بسيار كمتر از زغال سنگ است. 
نگران��ي عموم��ي ني��ز در حال افزايش اس��ت. 
نظرس��نجي صورت گرفته در سال گذشته در ۳8 
درصد كشورها نشان داد كه ۶۱ درصد مردم تغييرات 
آب و هواي��ي را ي��ك تهديد قلم��داد مي كنند؛ تنها 
تروريست هاي داعش از نظر ايجاد وحشت درصدي 
باالتر كس��ب كرده بودند. در غرب، سرمايه گذاران 
از روگرداني از ش��ركت هايي س��خن مي گويند كه 
با اس��تفاده از زغال سنگ و نفت فعاليت مي كنند. 
ب��ا وجود تصمي��م دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا به خارج كردن اين كشور از پيمان تغييرات 
آب و هوايي پاريس، بس��ياري از شهرها و ايالت ها در 
امري��كا تعهد خود را به اين پيم��ان تكرار كرده اند. 
حتي در چين و در هند نيز ش��هروندان دولت ها را 
به بازنگري در طرح هايي وابس��ته به س��وخت هاي 
فس��يلي ترغيب كرده و استفاده از برق براي اجراي 

اين پروژه ها را خواستار شده اند. 
اف��راد خوش بين مي گويند ح��ذف كربن نزديك 
است. با اين حال، تنها بررسي پيچيدگي هاي توافق 
براي دس��تيابي به اهداف جهان��ي همچون معاهده 
پاريس نشان مي دهد كه نيل به چنين هدفي بسيار 
دشوار خواهد بود. دليل اول، افزايش تقاضا براي انرژي 
به ويژه در آسياي در حال توسعه است. در سال هاي 
2۰۰۶ ت��ا 2۰۱۶ كه اقتصادهاي نوظهور آس��يا در 

حال پيش��رفت بودند، مصرف انرژي شان 4۰ درصد 
افزايش يافت. نرخ مصرف زغال سنگ كه آلوده ترين 
س��وخت فسيلي است، س��االنه ۱ .۳ درصد افزايش 
يافت. اس��تفاده از گاز طبيعي ك��ه آلودگي كمتري 
ايج��اد مي كن��د 2 .۵ درصد و نفت خ��ام دو درصد 
افزايش داشت. دسترسي به سوخت هاي فسيلي در 
قياس با انرژي هاي تجديدشدني كه به تابش آفتاب 
و وزش باد وابس��ته اند، س��اده تر است. حتي با وجود 
تهديد مديران صندوق هاي س��بز به عقب نشيني از 
شركت هاي نفتي، ش��ركت هاي قدرتمند دولتي در 
خاورميانه و روس��يه افزايش تقاضا در آسيا را دليلي 

ترغيب كننده براي سرمايه گذاري مي بينند. 
دومين دليل جبر اقتصادي و سياس��ي اس��ت. 
هرچه يك كش��ور سوخت فسيلي بيشتري مصرف 
كن��د، رهاي��ي از آن براي��ش دش��وارتر خواهد بود. 
البي هاي قدرتمند و راي دهندگاني كه از آنها حمايت 
مي كنند، زغال سنگ را در رده تركيبات انرژي قرار 
داده اند. تغيير شيوه هاي موجود عملكردي مي تواند 

سال ها طول بكشد. 
آخرين دليل به چالش هاي حذف كربن از صنايعي 
وراي تولي��د برق مربوط مي ش��ود. فوالد، س��يمان، 

كشاورزي، حمل و نقل و ديگر فعاليت هاي اقتصادي 
مس��وول نيمي از انتشار دي اكسيد كربن در شرايط 
كنوني هس��تند. از نظر فني پاكس��ازي اين صنايع 
از س��وخت هاي فس��يلي از بخش توليد برق بسيار 
دش��وارتر اس��ت و حتي مي تواند موفقيت را به يك 
توهم تبديل سازد. كشورهاي غربي با رژيم سنگين 
كربن به توس��عه صنعتي دست يافتند. آنها بايستي 
با تعهد به توافقنامه پاريس به كش��ورهاي ضعيف تر 
در تطبي��ق با جهان گرم تر و در عين حال س��اختن 
آينده اي عاري از دي اكسيد كربن بدون صدمه ديدن 
رش��د اقتصادي الزم براي پشت س��ر گذاشتن فقر، 
كمك كنند. ايس��تادگي در مقابل تغييرات اقليمي 
ممكن اس��ت در كوتاه مدت از نظر مالي هزينه بر به 
نظر برس��د، اما روي گرداني از س��وخت هاي فسيلي 
مي توان��د در نهايت اقتصاد يك كش��ور را ثروتمند 
سازد. در اين ميان سياستمداران نقش قابل توجهي 
در ايجاد اصالحات و كسب اطمينان از صدمه نديدن 
كشورهاي آسيب پذير در روند تغييرات، ايفا مي كنند. 
شايد گرمايش جهاني بتواند اراده جمعي را بشوراند؛ 
اما متاس��فانه تا آن زمان ش��رايط به سمت وخيم تر 

شدن پيش خواهد رفت. 

افزايش تقاضا براي سوخت هاي فسيلي حركت در مسير اشتباهي است

جنگ نابرابر جهان با تغييرات اقليمي
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پرونده8
پيشنهاد افزايش ۲۰ درصدي 

قيمت گندم رد شد
عضو هيات رييس��ه كميسيون كش��اورزي مجلس، 
گف��ت: وزارت جهاد در ۲ مرحله، پيش��نهاد افزايش ۲۰ 
درص��دي قيمت گندم را به ش��وراي اقتصاد اعالم كرده 

و اين شورا هر دوبار، پيشنهاد مطرح شده را رد كرد. 
به گزارش خانه ملت، جالل محمودزاده عضو هيات 
رييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي، درباره كاهش ميزان توليد گندم درپي 
عدم افزايش قيمت خريد تضمين��ي گندم، اظهار كرد: 
قيمت خري��د تضميني گندم بايد بي��ش از ۱۰ درصد 
افزايش پيدا مي كرد زي��را ميزان تورم و قيمت نهاده ها، 

ماشين آالت و كود بيشتر بوده است. 
عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه قيمت 
گن��دم بايد بين ه��زار و ۶۰۰ تا ه��زار و ۷۰۰ تومان در 
نظر گرفته مي شد، گفت: متاسفانه در حال حاضر قيمت 
گندم خارجي حدود ۲ هزار و ۱۰۰ تومان است، اگر قصد 
داشته باشيم گندم خارجي خريداري كنيم بايد براي هر 
كيلوگرم ۲ هزار و ۱۰۰ پول پرداخت كنيم اين درحالي 
اس��ت كه دول��ت گندم توليد داخل را ب��ا قيمت هزار و 
۳۰۰ خريداري مي كند. نماينده مردم مهاباد در مجلس 
ش��وراي اسالمي با اش��اره به اينكه گندم توليد داخل از 
كيفيت بهتري نسبت به گندم خارجي برخوردار است، 
ادامه داد: كيفيت گندم توليد ش��ده در ايران به واسطه 
تعداد روزهاي آفتابي در كش��ور افزايش پيدا مي كند و 
بهتر از گندم خارجي است. اين نماينده مردم در مجلس 
ش��وراي اسالمي با تاكيد بر اينكه دولت در زمينه اعالم 
قيمت خريد گندم غفلت كرد و در اين موضوع تنها جهاد 
كشاورزي مقصر نيس��ت بلكه كل بدنه دولت و شوراي 
اقتصاد تقصير دارند، گفت: وزارت جهاد كش��اورزي در 
دو مرحله پيش��نهاد افزايش ۲۰ درصدي قيمت گندم 
را به ش��وراي اقتصاد اعالم كرده و اين ش��ورا هر دو بار 
پيشنهاد مطرح ش��ده را رد كرد. وي با بيان اينكه عدم 
افزاي��ش قيمت خري��د تضميني گندم باعث ش��ده تا 
كش��اورزان به دنبال كش��ت محصوالت ديگر بروند و از 
كشت محصوالت استراتژيك فاصله بگيرند، تصريح كرد: 
قوانين و آيين نامه هاي ابالغي در زمينه خريد تضميني 
گندم مشكالت بسيار زيادي ايجاد كرد و باعث شد بين 
۱۴ تا ۱۵ درصد ميزان خريد گندم كاهش داشته باشد. 

7۰ درصد مطالبات كلزاكاران 
پرداخت شد

يك مقام مسوول گفت: تاكنون ۳۲۵ هزارتن كلزا از 
كشاورزان خريداري شده و معادل ۷۰ درصد اين رقم به 

كشاورزان پرداخت شده است. 
عليرض��ا مهاجر مج��ري طرح دانه ه��اي روغني 
وزارت جه��اد كش��اورزي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
صنعت، تجارت و كش��اورزي گروه اقتصادي باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه برداشت كلزا هفته 
آينده به پايان مي رس��د، اظهار كرد: براساس آخرين 
آمار ۳۲۵ هزارتن كلزا از كشاورزان خريداري شد كه 
تاكنون بيش از ۶۷۴ ميليارد تومان معادل ۷۰ درصد 

مطالبات كلزاكاران پرداخت شده است. 
به گفته وي، اگرچه امس��ال پيش بيني مي ش��د كه 
توليد كلزا به بيش از ۳۵۰ هزارتن برس��د، اما به س��بب 
خس��ارت سرمازدگي اخير اين ميزان به ۳۳۰ هزارتن تا 

پايان فصل برداشت خواهد رسيد. 
مهاجر با اشاره به اينكه امسال از مجموع توليد كلزا 
۱۳۰ هزارتن روغن اس��تحصال خواهد ش��د، بيان كرد: 
۲۰۵ هزارت��ن كنجاله از دانه هاي كلزا توليد مي ش��ود و 
۱۶ ت��ا ۱8 درصد روغن مورد نياز از منابع داخلي تامين 
مي شود كه اين امر ۴۵۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي 
را به دنبال خواهد داش��ت. مجري طرح دانه هاي روغني 
ادامه داد: براساس قانون خريدتضميني، دولت همه ساله 
بايد قيمت تضميني محصوالت را نسبت به تورم افزايش 
دهد و اين درحالي اس��ت كه در چند سال اخير قيمت 
اي��ن محصول را بر مبناي قانون افزايش نداده ايم، انتظار 
مي رود امسال اين رقم جبران شود تا كشاورزان به سمت 
و سوي محصوالت بازار پسند و غير استراتژيك كه مورد 
نياز كش��ور نيس��ت، نروند. به گفته وي، ميزان واردات 
دانه ه��اي روغني به ميزان واردات روغن خام بس��تگي 
دارد، اما نظر برآن است تا ميزان واردات دانه هاي روغني 
افزايش يابد. مش��اور وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
متوسط سرانه روغن جهاني براي هر نفر ۱۲ كيلو است، 
تصريح كرد: متوس��ط س��رانه مصرف در ايران ۲۰ كيلو 
است و به سبب بي كيفيتي روغن هاي وارداتي نسبت به 
داخلي و افزايش سرانه مصرف، ميزان گرفتگي عروق و 

سكته هاي قلبي باال است. 

خريد توافقي برنج از ۲۰ مرداد
 مديركل خريد داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران 
گف��ت: طبق دس��تورالعملي كه به اس��تان هاي گيالن 
و مازن��دران ابالغ كرده ايم از ۲۰ م��رداد ماه در 8 مركز 
خريد برنج كشت شده توسط كشاورزان اين دو استان با 

نرخ هاي مصوب خريداري مي شود. 
س��يدمومن نياف��ر در گفت وگوبا ف��ارس، از اجراي 
سياست خريد توافقي برنج در سال 9۷خبر داد و گفت: 
براي حمايت از برنج داخلي طبق دستورالعملي كه تهيه 
ش��ده قرار است تا برنج دو اس��تان گيالن و مازندران به 

صورت توافقي از كشاورزان خريداري شود. 
وي در مورد جزئيات و نحوه خريد برنج از كشاورزان 
گفت: يكي از نكاتي كه بر آن تاكيد داريم اين است كه 
برنج به صورت مستقيم از خود كشاورز خريداري مي شود 
نه از واس��طه ها كه هر كشاورزي طبق معرفي نامه اي كه 
از جهاد كش��اورزي منطقه خود دارد بر اس��اس سطح 
زير كش��ت مي تواند برنج خود را به يكي از مراكز خريد 
مشخص شده تحويل دهد. مديركل خريد داخلي شركت 
بازرگاني دولتي ايران از جانمايي ۴ مركز خريد در استان 
مازن��دران و ۴ مركز خريد در اس��تان گي��الن خبر داد 
وگفت: در صورت استقبال كشاورزان تعداد مراكز خريد 

برنج افزايش مي يابد. 
نياف��ر در مورد نرخ مص��وب خريد توافق��ي برنج از 
كش��اورزان گفت: با محاس��به 8 درصد شكس��تگي هر 
كيلوگرم برنج شيرودي 8 هزار و 8۶۰ تومان، برنج ندا و 
نعمت ۵ هزار و ۲۳8 تومان و برنج هاشمي و طارم محلي 

9 هزار و 8۲8 تومان خريداري مي شود. 

اخبار

گزارش موسسه »بروكينگز« از ايجاد »موقعيت هاي قدرت«

امريكا به دنبال كدام استراتژي امنيت ملي است

علل پيروزي حزب تحريك انصاف در پاكستان
فرزاد رمضاني|

اخيراً كميته نظارت بر انتخابات پاكستان، نتايج رسمي حوزه هاي 
انتخاباتي پاكستان را منتشر كرد. بر اساس اين نتايج حزب »تحريك 
انصاف« به رهبري »عمران خان« با به دس��ت آوردن ۱۱۵ كرس��ي 
برنده ش��ده، اما اين حزب نتوانس��ته آراي پنجاه درصد به عالوه يك 
را كس��ب كند. »مس��لم ليگ شاخه نواز ش��ريف« هم با كسب ۶۳ 
كرسي مجلس ملي پاكستان بعد از تحريك انصاف دومين رتبه را در 
انتخابات به خود اختصاص داد. پس از مسلم ليگ، حزب »مردم« به 
رهبري »بالول بوتو زرداري« با كسب ۴۲ كرسي سومين رتبه را در 
انتخابات پاكستان به دست آورد. نوشتار زير نگاهي به علل موفقيت 

حزب تحريك انصاف در پاكستان و برنامه هاي آتي آن دارد. 

 علل موفقيت حزب تحريك انصاف در پاكستان
عم��ران خ��ان از زمان بنياد حزب تحريك انص��اف در حدود دو 
دهه پيش تاكنون رهبر اين حزب بوده و همواره تالش كرده تا رأي 
جوانان و طبقه متوسط ش��هري را با وعده ريشه كني فساد به خود 
جلب و حزب را يك جنبش مردمي نش��ان مي دهد. در واقع حزب 
تحريك انصاف در دو س��ال گذشته كوشيد بسان حزب ملي واقعي 
در جست وجوي اهداف خود باشد. در اين راستا در يك سال گذشته 
در كنار س��رنگون كردن نواز ش��ريف از قدرت عماًل آنچه سياس��ت 
خانداني و حاكمان شبيه مافيايي پاكستان را زير سوال برد و بر سنت 
سلسله اي بودن احزاب سياسي در پاكستان »وجود نوعي پادشاهي« 
نبود دموكراسي در احزاب سياسي يا احزاب خانوادگي حزب تاكيد 
كرد و تحريك انصاف را جايگزيني پاك و مهم براي بنياد پاكستاني 

نوين و آينده نشان داد. 
در بعد ديگري رويكرد تهاجمي به دو حزب مس��لط گذشته )يا 
ح��زب مردم و حاكم مس��لم ليگ ن��واز( از مهم ترين علل موفقيت 
تحريك انصاف بود. چنانچه حزب تحريك انصاف با جذب حدود ۱۰۰ 
نماينده از ديگر احزاب براي نخس��تين بار مدعي قدرت در پاكستان 
و رقيب جدي دو حزب مسلم ليگ نواز )حزب حاكم( و حزب مردم 
شد. درواقع از يك سو با سياست هاي تهاجمي حزب تحريك انصاف 
و تكيه حزب بر روي راهبرد افشاي فسادهاي حزب حاكم مسلم ليگ 
از طريق رسانه هاي عمومي، نقش تحريك انصاف در رسوايي انتشار 
اسناد پاناما، عملكرد نه چندان مثبت دولت مركزي اين كشور، و ساير 
چالش هاي دولت مركزي در حوزه اقتصاد برجس��ته تر شد. چنانچه 
ش��مار زيادي از نمايندگان حزب به اردوگاه عمران خان پيوس��تند. 

همچنين رويكرد موفق عمران خ��ان در جنوب ايالت پنجاب ۱۱۱ 
ميليوني پاكستان )پايگاه حزب مسلم ليگ( و جذب سراييكي زبانان و 
جنبش نوخاسته آنان موجب شد بر توان حزب در مقابل حزب حاكم 
نواز بيفزايد. درواقع رويكرد تحريك انصاف برجس��ته تر كردن نقاط 
ضع��ف حزب حاكم و جذب همراهان ناراضيان و هواداران پيش��ين 

حزب بود. 
در بع��د ديگري هرچند حزب مردم پاكس��تان نيروي سياس��ي 
قدرتمندي در پاكس��تان ب��ود، ولي سياس��ت هاي تهاجمي حزب 
تحريك انص��اف در مقابل حزب مردم نيز اجرا ش��د. يعني رهبران 
حزب انصاف، عملكرد حزب مردم و ش��خص زرداري را سبب فقر و 
بيكاري در ايالت س��ند دانسته و كوشيدند جدا از تاكيد بر سياست 
خانداني و نبود دموكراسي در احزاب خانوادگي جذب سياستمداران 
بيشتري از حزب مردم را مدنظر قرار دهند. اين رويكرد موفقيت آميز 
بود و عماًل حزب مردم را از موضع اپوزسيون حزب حاكم به دور كرد 

و در موضع دفاعي تحريك انصاف قرار گرفت. 
گذشته از رويكردهاي س��لبي حزب تحريك انصاف رويكردهاي 
ايجاب��ي آنه��ا در ارايه برنامه صد روزه نخس��ت دولت آتي و توجه به 
موضوعات مهمي چون سياس��ت خارجي، رشد اقتصاد، بهبود نظام 
دادگاه��ي، احقاق حقوق مردم، انتخابات بدون تقلب، بهبود وضعيت 
معيشتي مردم، حمايت از دهك هاي ضعيف جامعه مد نظر قرار گرفت. 
در همين راس��تا رهبران تحريك و انصاف با تاكيد بر برنامه هاي آتي 
خود در حوزه هايي چون نظام آموزشي واحد، نظام آموزشي مخصوص 
هر ايالت، بيمه مردم، اصالح نظام مالياتي و نجات كشور از بازپرداخت 
وام ها، حسابرسي ملي و جلوگيري از فساد مالي، افزايش سرمايه گذاري 
در پاكستان و تبديل پاكستان به مركز گردشگري در جهان، اصالح 
نظام كش��اورزي و بهبود وضعيت آب وهوايي كشور گام هايي مهم در 
كسب پيروزي برداشتند. به عالوه برخي از تحليل گران معتقدند كه 
عمران خان و حزب تحريك و انصاف با توجه به پشتيباني و مهندسي 
انتخاباتي توسط ارتش و دستگاه اطالعاتي پاكستان به قدرت رسيده، 
اما مي توان گفت مي توان گفت كه عمران خان توانس��ته يك رابطه 
مثب��ت برد- برد با ارتش ايجاد كن��د. دراين  ميان بودكه عماًل پايگاه 
اجتماعي حزب تحريك انصاف از ايالت خيبر پختونخواه به حزب ملي 
واقعي رسيد و عمران خان با گذر از طرح اتهام فساد اخالقي خود و 
خارج شدن از چالش هاي ماراتن انتخابات ۲۰۱8 براي نخستين بار در 
تاريخ پاكستان نخست وزير احتمالي كشوري خواهد شد كه نه عضو 

»حزب مردم« و نه »مسلم ليگ« پاكستان است. 

 برنامه هاي آتي تحريك انصاف
داخلي: در بعد نخس��ت ح��زب تحت رهب��ري عمران خان 
بايد در مجلس فدرال به ۱۳۷ كرس��ي موردنياز براي تش��كيل 
 )PTI( دولت آينده دس��ت يابد. در واق��ع حزب تحريك انصاف
به رهبري ›عمران خان‹ هرچند فاصله زياد از رقباي خود يعني 
حزب مس��لم ليگ نواز )PMLN( و حزب مردم )PPP( )دارد 
ام��ا حزب تحريك انصاف اكنون مي خواهد با ائتالف با احزاب و 
جريان هاي كوچك سياس��ي جدا از حزب مردم و مس��لم ليگ 

عماًل برنامه هاي پيشين خود را به مرحله اجرا گذارد. 
گذش��ته از اين هرچند س��ران مخالفان عمران خان از قبل 
با تمس��خر برنامه صدروزه عمران خان و حزب تحريك انصاف، 
اعالم  كردند اين حزب عملكرد ضعيفي در ايالت خيبرپختونخوا 
اراي��ه كرده و توان مديريت كش��ور را ندارد؛ اما قهرمان س��ابق 
كريك��ت قول داده اس��ت ك��ه از پاكس��تان كش��وري مرفه با 
موازين اس��المي بس��ازد، فقر را نابود و فس��اد را ريشه كن كند 
و بر رعايت قانون تاكيد كند. در همين راس��تا به نظر مي رس��د 
اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي حزب در راس برنامه هاي 
حزب باشد. همچنين رابطه متناسب گروه هاي مذهبي با حزب 
تحري��ك انصاف و با گروه هاي مذهبي ب��ا ارتش مي تواند نوعي 
پش��تيبان براي حزب تحريك انصاف در اجراي برنامه هاي خود 

در آينده باشد. 
خارج��ي: ب��ه نظر مي رس��د ح��زب تحري��ك انص��اف نگاه 
متفاوت تري به مس��ائل منطقه اي و بين المللي خواهد داشت. با 
اين حال همچنان تداوم تنش با هند، تالش براي حفظ نفوذ در 
افغانستان، ايجاد روابط راهبردي با چين، مديرت روابط با امريكا 
و ارتباط با كش��ورهاي همسايه و اس��المي از مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار بر سياست خارجي پاكستان باشد. در اين ميان، سطح 
و كيفيت روابط با هند و افغانستان، و روابط با عربستان و ايران 
شاخص اصلي سنجش سياست منطقه اي پاكستان خواهد بود. 
از ن��گاه برخ��ي در هن��د انتخاب عم��ران خ��ان در قامت 
نخس��ت وزير پاكس��تان مي تواند س��بب ظهور يك ملي گرايي 
مذهبي در پاكس��تان ش��ود و حمايت كامل ارتش پاكستان از 
وي را نامناسب ارزيابي مي كنند. در واقع قباًل عمران خان نواز 
شريف را به محافظت از منافع هند، سخن گفتن به زبان ناندرا 
مودي نخس��ت وزير هند و هم صدايي با وي به دليل مس��وول 
دانس��تن عوامل پاكستاني در حمله تروريس��تي به بمبئي در 

س��ال ۲۰۰8، متهم ك��رده بود. بااين همه عم��ران خان اكنون 
اعالم كرده اس��ت با هند، دشمن سنتي پاكستان، نيز خواهان 
تنش زدايي است. دراين بين ش��ايد سياست خارجي پاكستان 
براي حل مش��كالت با هند در آينده تغيير پيدا خواهد كند و 
رويكرد و منافع ارتش در سياس��ت خارجي عمران خان به ويژه 
در مس��اله كشمير عليه هند و حمايت از احزاب استقالل طلب 

كشمير تغييري حداقلي كند. 
در بع��د ديگري هرچند عمران خان پيش ازاين بارها از امريكا 
انتقاد كرده است كه با پاكستان مانند زيردست رفتار مي كند و 
به آن دستور مي دهد و در عمليات نظامي خود مردم پاكستان را 
به خطر مي اندازد؛ اما وي در نخستين سخنراني بعد از پيروزي 
گفت كه قصد دارد رابطه با امريكا را به نفع دو كش��ور گسترش 
دهد. عالوه بر اين نيز به نظر نمي رسد روابط با چين كاهش يابد، 
بلكه مي تواند بر دامنه همكاري هاي دوجانبه نيز افزوده ش��ود و 
راهروي مشترك اقتصادي پاكستان-چين و سرمايه گذاري چين 
در پاكستان مدنظر بيش��تر اسالم آباد باشد. در همين حوزه نيز 
توجه به افزايش روابط با مسكو به ويژه در حوزه نظامي و دفاعي 

نيز مورد توجه خواهد بود. 
در حوزه ديگري هرچند عمران خان درگذشته، جنگ طالبان 
را در افغانس��تان نيز توجيه كرده و مخالف حضور نظامي امريكا 
در افغانس��تان بود، اما امروز مي گويد حاضر اس��ت با واشنگتن 
براي پايان جنگ افغانس��تان همكاري كند و مرز افغانس��تان و 
پاكس��تان بايد شبيه اروپا باز شود و امنيت پاكستان را در گروه 
تامين امنيت در افغانس��تان است. در اين راستا بايد منتظر بود 
كه حضور پررنگ تر ارتش پاكستان در روابط دو كشور افغانستان 
و پاكس��تان تداوم داشته باشد ولي رويكرد توجه ابزاري به صلح 
با طالب��ان نيز همچنان مدنظر خواهد. گذش��ته از اين نيز بايد 
دانس��ت كه دولت آتي پاكس��تان در سايه رقابت تهران و رياض 
جدا ازلحاظ نوعي توازن ميان دو كشور مثبت تر از دولت پيشين 
به ايران خواهد نگريست. يعني با توجه به نگرش مثبت تر عمران 
خان به ايران )نس��بت به مس��لم ليگ( و رابطه كمتر اين حزب 
با عربستان )نس��بت به نواز شريف(، عماًل شاهد حفظ روابط يا 
كاهش حداقلي از دامنه روابط اسالم آباد با رياض در مقابل توجه 
بيش��تر يا برقراري نوعي توازن مثبت به نفع منافع اسالم آباد در 

روابط با تهران خواهيم بود. 
منبع: شمس

در دو دهه بعد از پايان جنگ سرد، جهان عصري 
را تجربه كرد كه افول جنگ  و رفاه فزاينده مش��خصه 
آن بود. فقدان رقابت ژئوپليتيكي جدي، فرصت هايي 
براي افزايش وابس��تگي متقابل و هم��كاري جهاني 
فراهم آورد. با اين حال، در س��اليان اخير چند چالش 
احتم��االً بنيادي��ن براي اين نظم جدي��د پيش آمده 
اس��ت، فروپاشي نظم و غلتيدن به ورطه خشونت در 
خاورميانه؛ چالش روس��يه براي نظم امنيتي اروپايي؛ 
و تنش ه��اي ژئوپليتيكي فزاينده در آس��يا از جمله 
جدي ترين اين چالش ها هستند. در اين برهه حساس، 
رهبري اياالت متحده تعيين  كننده بوده و وظيفه پيِش 

روي آن بسيار مبرم و پيچيده است. 
مركز بررس��ي هاي استراتژيك رياست جمهوري با 
هدف آگاهي يافتن از موضوعات مدنظر انديشكده ها و 
موسسات مطالعات راهبردي در جهان اقدام به ترجمه 
 Building« گزارش موسس��ه بروكينگز با عن��وان
 Situations of Strength: A National
 »Security Strategy for the United States
كرده اس��ت. اين گزارش توس��ط ِدرك شوله، اريك 
اِدلمن، ميشل فلورنوا، استفن هادلي، مارتين انديك، 
بروس جونز، رابرت كاگان، كريستين سيلوربرگ، جك 
ساليوان و توماس رايت به نگارش درآمده است. بديهي 
است مندرجات اين گزارش ها الزاماً بيانگر ديدگاه هاي 

مركز بررسي  هاي استراتژيك نيستند. 
     

اي��االت متحده، نياز به اتخ��اذ و محافظت از نظم 
بين المللي ليب��رال به عنوان ابزاري براي تداوم تامين 
ثبات و رف��اه؛ تدوين اس��تراتژي  كه هم��كاري بين 
قدرت ه��اي رقي��ب را ترغيب كند و ن��ه رقابت؛ و در 
صورت لزوم، مهار يا محدود ساختن بازيگراني كه اين 

اهداف را تضعيف مي كنند، دارد. 
برنام��ه سياس��ت خارجي موسس��ه بروكينگز در 
پاس��خ اين پويايي جهاني در حال تغيير، پروژه نظم 
از دل بي نظمي را طراحي و تدوين كرده است. برنامه 
سياست خارجي و پژوهشگران آن با تحليل صريح و 
روش��ن، استراتژي هاي جديد و سياست هاي نوآورانه، 

پروژه اي دو ساله با سه هدف محوري آغاز كردند: 
تحليل پويايي در نظام بين المللي كه در حال ايجاد 

فشارها، چالش ها و فروپاشي نظم است. 
تعري��ف منافع اياالت متح��ده در اين عصر جديد 
و تدوين اس��تراتژي هاي ت��ازه اي ب��راي ارتقاي نظِم 
بين المللي ليبراِل قانون محوري كه روح تازه اي در آن 

دميده شده باشد. 
ارايه توصيه هاي سياس��تي در مورد نحوه توسعه 
ابزاره��اي ضروري كش��ورداري )نظام��ي، اقتصادي، 
ديپلماتيك و اجتماعي( و نحوة طراحي دوباره ساختار 

نظم بين المللي. 
پ��روژه نظم از دل بي نظمي در تالش اس��ت تا در 
مورد مباحث سياس��ي پيرامون انتخابات ۲۰۱۶ و در 
حالي كه دولت جديد سكان هدايت كشور را در دست 

مي گيرد، به واكاوي و مداقه بپردازد. 

 خالصه مديريتي گزارش
از اواخ��ر ده��ه ۱9۴۰ و در پ��ي جن��گ جهاني 
دوم، ايج��اد و رهبري يك نظم بين المللي متش��كل 
از متح��دان امنيت��ي، نهادهاي بين الملل��ي و آزادي 
اقتصادي براي پيش��برد آزادي، رف��اه و صلح، بخش 
عمده اي از اس��تراتژي كالن اياالت متحده را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در س��ال ۲۰۱۶، مردم امريكا 
براي نخس��تين بار رييس جمه��وري را برگزيدند كه 
شديداً نسبت به اين نظم بين المللي و اركان آن انتقاد 

داشت. اين امري ناگهاني و غافلگيركننده نبود. سال ها 
بود كه نگراني ها در مورد جهاني شدن و نقش امريكا 
در جهان، وجود داشت. امريكايي ها اكنون با انتخابي 
مهم مواجه هس��تند، تداوم رهبري و ش��كل دادن به 

نظِم پس از جنگ جهاني يا عبور از آن. 
سياست جهاني در طول پنج سال گذشته و پس 
از اينكه دو دهه همكاري قدرت هاي بزرگ راه را براي 
دوران جهان��ي از رقابت ژئوپليتيكي هموار كرد، رو به 
وخام��ت نهاد. اياالت متحده براي موفقيت و كاميابي 
در دهه هاي آينده نيازمند استراتژي است كه با تعيين 
هدفي روشن آغاز شود: نوسازي و تجديد حيات نظم 
بين الملل��ي پ��س از جنگ جهاني. به ب��اور ما دونالد 
ترام��پ بايد دين آچس��ون، وزير ام��ور خارجه هري 
ترومن را سرمش��ق و الگوي خ��ود قرار دهد، او گفت 
كه اياالت متحده بايد با كشورهاي همسو در سراسر 
جهان »موقعيت هاي قدرت« ايجاد كرده و براي حل 
و فصل تهدي��دات و چالش هاي متوجه منافع اياالت 

متحده با آنها همكاري كند. 

 چرا به نظر مي رسد نظم بين المللي
در حال فروپاشي است

ما در ساليان ابتدايي مرحله سوم از نظم بين المللي 
تحت رهبري اياالت متحده هس��تيم. مرحله اول در 
طول جنگ س��رد، از س��ال هاي ۱9۴۵ ت��ا ۱989 به 
درازا انجاميد و رقابت امريكا-ش��وروي مش��خصه آن 
بود. مرحله دوم، دوران تقريباً بيس��ت س��اله پس از 
س��قوط ديوار برلين را در سال ۱989 دربر مي گرفت 
و همكاري نس��بي ميان قدرت هاي ب��زرگ جهان و 
تهديدات فراملي ش��اخصه آن بود. اين چهار روند از 

ويژگي هاي مرحله سوم هستند. 
جهان به لحاظ ژئوپليتيكي بس��يار رقابتي ش��ده 
اس��ت و چالش هاي ظهور قدرت هاي بزرگ بر سر راه 

رهبري امريكا در آسياي شرقي و اروپا وجود دارد. 
آش��وب و هرج و م��رج در خاورميانه ش��ديداً 
مس��ري بوده و موج��ب گس��ترش بي نظمي در 

منطقه و فراسوي آن شده است. 
فناوري تاثيري بيش از پيش تحول آفرين پيدا 

كرده است. 

نارضايتي در غرب از وضع موجود، موجب كاهش 
اش��تياق به بين الملل گرايي در اياالت متحده و اروپا 
شده است. در دهه هاي ۱99۰ و ۲۰۰۰، عناصر مثبت 
نظم بين الملل��ي متقاباًل تقويت ش��دند. اكنون، اين 
عناص��ر جهت عكس به خود گرفت��ه و به بي ثباتي و 
بي نظمي كمك مي كنند. جهان كنوني بسيار متفاوت 
از جهاني است كه روساي جمهور در سال هاي ۱99۳، 

۲۰۰۱ يا ۲۰۰9 در آن مي زيستند. 

 منافع و مقاصد
در جهاني ك��ه از نظر ژئوپليتيك��ي رقابت پذيرتر 
اس��ت، مقاصد و جاه طلبي هاي كش��ورهاي ديگر نيز 

اهميت زيادي پيدا مي كنند. 
دي��دگاه والديمير پوتين در مورد نظم بين المللي 
اساس��اً در تضاد با منافع اياالت متحده است. پوتين 
معتقد است كه نظم پس از جنِگ تحت رهبري اياالت 
متحده، جايگاه قدرت او را تضعيف نموده و روسيه را 
از نفوذ منطقه اي و جهاني كه سزاوار آن است، محروم 
كرده اس��ت. او تضعيف اين نظم بين المللي را رسالت 
خود س��اخته اس��ت. پوتين به دنبال آن است تا اين 
نظ��م را با حوزه هايي از نفوذ جايگزين كند كه در آن 
قدرت هاي بزرگ در مناطق متبوع خود دست برتر را 
داشته و همه قدرت هاي بزرگ در امور جهاني قدرت 
و اختياري تقريباً برابر داشته باشند. روسيه براي دفاع 
از منافع خود و كس��ب اهرم فش��ار در برابر غرب، از 
جمله با توسل به ابزار مداخله نظامي، تمهيدات فعاالنه 
عليه دموكراس��ي هاي غربي، تكيه بيشتر بر زرادخانة 
هسته اي روسيه و جنگ  سايبري، به نحوي يكجانبه 

اقدام مي كند. 
ديدگاه رهب��ري چين درباره نظ��م بين المللي از 
ديدگاه پوتين پيچيده تر و چندوجهي تر است و دليل 
عمدة آن هم به اين امر باز مي گردد كه چين از نظم 
اقتصادي بين المللي نفع مي ب��رد. با وجود اين، چين 
به دنبال سلطه و تفوق در شرق آسيا و تضعيف نظام 
اتحادهاي اياالت متحده بوده و براي تغيير يك جانبه 
وضع موجود، خصوصاً در حوزه دريايي، از تاكتيك هاي 
تدريجي و مرحله اي به��ره مي گيرد. اگر چين موفق 
ش��ود، احتم��االً مش��خصه قاعده-محور ب��ودن نظم 

بين المللي را به ش��دت تضعيف خواهد كرد، موقعيت 
اياالت متحده در س��طح جهان را متزلزل س��اخته و 
اطمينان حاصل مي كند كه ژئوپليتيك ش��رق آسيا 

براي هميشه بي ثبات خواهد ماند. 
بيشتر كش��ورهاي ديگر، منافع خود را به گونه اي 
تعريف مي كنند كه بيش��تر با بينش س��نتي اياالت 
متحده س��ازگار اس��ت تا روس��يه يا چي��ن. با اينكه 
بسياري از كشورها با سياست خارجي اياالت متحده 
مسائل يا مشكالتي دارند، تمايل چنداني به سرنگوني 
نظم جهان��ي موجود يا كاهش نق��ش جهاني اياالت 
متحده ندارند. متحدان اروپايي امريكا كه از بحران ها 
به س��توه آمده اند، باطناً بر ت��داوم تعهد در قبال نظم 
پس از جنگ متمركز ش��ده و حام��ي رهبري اياالت 
متحده هس��تند. متحدان و ش��ركاي آسياي شرقي 
امريكا اكنون همگي خواهان تعامل بيش��تر با اياالت 
متحده هس��تند، اما تمايل چنداني ندارند كه درگير 
تالش��ي براي مهار يا مقابله با چين ش��وند. متحدان 
خاورميانه اي اياالت متحده -اسراييل، مصر، عربستان 
سعودي، اردن، مراكش و امارات متحده عربي- همگي 
خواهان دخالت بيشتر اياالت متحده در منطقة خود 
هس��تند. قدرت هاي نوظهور -هند، برزيل، اندونزي و 
ديگران- خواهان نظم جهاني هستند كه فراگيرتر بوده 

و كمتر غربي باشد. 

 به سوي يك استراتژي
اي��االت متحده بايد اس��تراتژي خ��ود را به نحوي 
تنظيم كند كه دربردارندة واقعيت هاي موجود باش��د، 
واقعيت هايي از اين قبيل كه جهان به لحاظ ژئوپليتيكي 
رقابتي تر شده است، نظم منطقه اي خاورميانه در حال 
فروپاش��ي است و بس��ياري از ش��هروندان -در اياالت 
متحده و خارج از مرزهاي آن- اين پرس��ش را مطرح 
مي كنند ك��ه آيا اقتصاد جهاني ب��ازار آزاد مي تواند به 
وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند يا خير. دولت ترامپ 
بايد به تعريف كلي منافع اياالت متحده ادامه داده و به 
دنبال نوس��ازي و اصالح نظم بين المللي پس از جنگ 
باش��د. جدي ترين چالش امريكا، تدوين مجموعه اي از 
اس��تراتژي هاي منطقه اي يكپارچه و جامعي است كه 

بايد از هشت اصل پيروي كنند: 

۱. درك ماهيت رقابتي چالش. 
۲. جلب دوباره اعتماد متحدان. 

۳. جلوگيري از تجديدنظرطلبي كه نظم بين المللي 
را تهديد مي كند. 

۴. ايجاد تمايز بين تجديدنظرطلبي و آرمان هاي 
مشروع. 

۵. ايجاد و گسترش اهرم هاي فشار در ديپلماسي 
اياالت متحده. 

۶. پرداختن به جدي ترين تهديدات متوجه امريكا. 
۷. تدوين اس��تراتژي هايي ك��ه در مقابل ترديدها 
انعطاف پذير بوده و هدفي مشترك را دنبال مي كنند. 
8. پذي��رش اين مس��اله ك��ه تغيي��رات اقليمي، 

مساله اي ژئوپليتيك است. 
در يك ربع قرن گذش��ته، ما تحت تاثير تغييرات 
س��ريع در تم��ام بخش ه��اي زندگي خودم��ان قرار 
گرفته ايم. اتحاد شوروي به شكلي فروپاشيد كه وراي 
تصور و انتظارات همگان ب��ود. اياالت متحده به يك 
قدرت تك قطبي بدل شد. يك انقالب فناوري زندگي 
بر روي زمين را دس��تخوش تغيي��ر و تحول كرد. ما 
انتظار داريم كه اوض��اع تغيير كند؛ اما تجربه پس از 
جنگ س��رد اين اس��ت كه ما انتظار داريم اين تغيير 
ب��راي بهبود اوضاع باش��د. ما حت��ي در اوج فالكت و 
بدبختي نيز ش��اهد رويش بذر اميد بوده ايم -بسياري 
از مردم متقاعد ش��ده اند كه رويداد دهش��تناك ۱۱ 
سپتامبر به ايجاد دموكراسي و اصالحات در خاورميانه 
منتهي مي ش��ود، چرا كه هيچ گزين��ه ديگري وجود 
ندارد. بنابراين وقتي پژوهشگران و كارشناسان، ظهور 
قدرت هاي جديد و تغييرات شگرف در سياست جهان 
را پيش بين��ي كردند، طبيعي بود كه فرض كنيم اين 
تغيير س��ازنده خواهند بود. آري، دش��وار خواهد بود، 
اما در نهايت س��اختار جديد قدرت به س��وي تقويت 
يك نظم بين المللي همكاري جويانه ميل خواهد كرد. 
چين و روس��يه طرف هايي مس��ووليت پذير خواهند 
ش��د. خاورميانه اصالح خواهد ش��د. اي��االت متحده 
رهب��ري روش��نگرانه اي را ارايه خواه��د داد. آنچه ما 
دوب��اره در حال يادگيري آن هس��تيم و آنچه نياكان 
ما همگي خيلي خوب مي دانستند، اين بود كه تغيير 
خطي نيس��ت. سياست خارجي امريكا در يك مقطع 
حساس قرار دارد. جهان در پنج سال گذشته به طرز 
چشمگيري تغيير كرده است و اكنون اياالت متحده 
نيز عوض شده است. پرسش هاي ابتدايي درباره تداوم 
و پيوستگي هفت دهه ديپلماسي يا گسست راديكال 
از آن، اكنون به بخشي از گفتمان ما بدل شده است. 
اين پرسش ها با اينكه دردناك و آزاردهنده هستند، اما 
اجتناب از طرح آنها باعث حل شدن ماجرا نمي شود؛ 
و پيوستگي سياست خارجي را هم تضمين نمي كند. 
در مقابل، بس��يار مهم اس��ت كه انتقادات از نقش 
س��نتي جهاني امري��كا را جدي گرفت��ه و مصرانه به 
دنبال پرداختن جداگانه و با حسن نيت به آنها باشيم. 
همچنين ضروري است توجه داشته باشيم كه انتخاب 
م��ا بين وضع موجود و انتقاد از آن نيس��ت، بلكه بين 
مس��يرهاي متفاوتي اس��ت كه هر يك مزايا و مضرات 
خود را داش��ته و بايد در مقايس��ه ب��ا يكديگر ارزيابي 
ش��وند. ما معتقديم كه اياالت متحده بايد براي ايجاد 
موقعيت هاي قدرت در سراس��ر جه��ان و احياي نظم 
بين المللي پس از جنگ س��رد با كش��ورهاي همسو و 
همفكر همكاري كند. اين گزارش به هيچ وجه س��خن 
نهايي نيس��ت، اما از آنجا كه امريكايي ها و كل جهان 
سرگرم فهم شيوه پرداختن به معضالتي هستند كه در 
آينده پيش خواهند آمد، اميدواريم كه پژوهش حاضر 

به اين بحث دامن زده و به غناي آن كمك نمايد. 
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گفت وگو با عرب سرخي درباره تحوالت اقتصادي و سياسي ايران

دولت دروغ نمي گويد اما ايستادگي الزم را نداشته است
درس��ت روز آغاز مدارس به دنيا آمده اس��ت 
و اول مه��ر 97 ش��صت س��الش تمام مي ش��ود. 
س��ال ها به مبارزه با نظام پهلوي پرداخته و عقبه 
سياس��ي او پس از انقالب به سازمان مجاهدين 
انق��الب اس��المي بازمي گ��ردد؛ س��ازماني ك��ه 
ميان��ه فروردين 58 از اجتم��اع هفت گروه امت 
واحده، گروه توحيدي بدر، گروه توحيدي صف، 
گ��روه فالح، گروه فلق، گ��روه منصورون و گروه 
موحدين تش��كيل شد. اين گروه ها همگي سابقه 
 مبارزه مس��لحانه عليه نظام پهلوي را داش��تند. 
ش��وراي مرك��زي س��ازمان مجاهدي��ن انقالب 
اسالمي از افرادي چون محمد سالمتي، مرتضي 
الويري، محس��ن رضايي، بهزاد نبوي، محمدباقر 
 ذوالق��در، محس��ن آرمين و. . . تش��كيل ش��د. 
اعضاي اين س��ازمان به علت فعاليت مس��لحانه 
عليه رژيم ش��اه و ابراز وفاداري به رهبر انقالب، 
نقش مح��وري را در تش��كيل و س��امان يافتن 
 س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي ايف��ا كردند. 
اگر چه اين سازمان نه چندان يكدست سرانجام 
ب��ر اثر پ��اره اي مس��ائل در س��ال 1365 منحل 
ش��د اما پنج س��ال بعد جناح چپ س��ازمان به 
 رياست س��المتي حيات دوباره آن را اعالم كرد. 
روزه��اي اوج اي��ن س��ازمان به نيم��ه دوم دهه 
70 ب��ر مي گردد. عرب س��رخي در آن س��ال ها 
معاون وزير بازرگاني دولت س��يدمحمد خاتمي 
 بود. اين س��ازمان در دهه 80 منحل اعالم ش��د. 
با گذش��ت س��ال ها، درگيري هاي قبل از انقالب 
و همين طور اي��ام پرالتهاب دهه هاي 80 و 90، 
از عرب سرخي سياس��ت پيشه اي پخته ساخته 
اس��ت. اين فعال سياسي اصالح طلب وضع فعلي 
كشور را بسيار نابس��امان مي داند و معتقد است 
اگر كش��ور مي خواه��د بحران ها را به س��المت 
بگذران��د ابت��دا بايد به قانون اساس��ي برگردد تا 
هر نهادي در چارچوب و جايگاهي بنش��يند كه 
 خبرگان قانون اساسي براي آن در نظر گرفته اند. 
عرب سرخي همچنين گذر سالمت از بحران هاي 
ح��وزه رواب��ط خارجي را در گرو س��پردن كامل 
سكان ديپلماس��ي كشور به دس��ت وزارت امور 
خارج��ه مي داند تا نماين��دگان مجلس روي آن 
نظارت داش��ته باش��ند. او همچنين ب��ر لزوم به 
كارگيري اش��خاصي توانمندتر در تيم اقتصادي 
دولت تاكيد مي كند. مش��روح گفت وگوي گروه 
تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري خبرگزاري 
جمهوري اسالمي )ايرنا( با اين فعال اصالح طلب 

در ادامه مي آيد: 

تحليلتان از ناآرامي هاي چند ماهه گذشته 
چيست؟ 

 ما امروز مش��كالت اقتص��ادي فراواني داريم. 
ف��رق اين دوره مش��كالت اقتصادي با گذش��ته 
اين اس��ت كه اين مش��كالت اقتصادي با خيلي 
از گرفتاري ه��اي ديگ��ر همزمان ش��ده اس��ت؛ 
مش��كالتي مانن��د كمب��ود آب، تغيي��رات آب و 
هواي��ي، كاه��ش توليد ب��رق، بيكاري ش��ديد، 
 تحريم ه��اي مج��دد امري��كا، اعتي��اد و غي��ره. 
اگر فكر كنيم مش��كالت مردم ناش��ي يا واكنش 
به يكي از آنها اس��ت دچار خطا ش��ده ايم بلكه 
مجموعه اين مشكالت است كه جامعه را عصبي 
كرده. مثالي مي زنم؛ فرض كنيد هوا گرم اس��ت، 
توف��ان گرد و خاك مي آيد، آب هم قطع اس��ت، 
برق نيز رفته اس��ت و فردي كه دارد اين شرايط 
را تحمل مي كند شغل و منبع درآمدي هم ندارد 
و ن��ان زن و بچ��ه اش را نمي توان��د تامين كند. 
انواع آزادي هاي پيش بيني شده در قانون هم با 
برخوردهاي سليقه اي از او سلب مي شود. مجموعه 
اين ش��رايط اين فرد را عصباني مي كند. بديهي 
 اس��ت اين گونه اف��راد منتظر يك جرقه باش��ند. 
بنابراين به هم رسيدن مجموعه اين گرفتاري ها، 

ريشه اين ناآرامي ها است.
راه حل نيز تمكين حاكميت از اين خواسته ها و 
مطالبات مردم است و راه حل ديگري وجود ندارد. 
اگر پِس ذهن كس��اني سركوب باشد و فكر كنند 
با گرفتن و زدن و ب��ردن مي توان اين ناآرامي ها 
 را ح��ل كرد اين افراد صددرصد به خطا رفته اند. 
به نظ��ر من اوال باي��د به مردم ح��ق داد. يعني 
وقتي مردم گرفتاري و مش��كل دارند حق دارند 
كه اعتراض كنند. كساني كه فكر مي كنند مردم 
حق اعتراض ندارند گرفتار اوهام خود هس��تند. 
آغاز مواجهه درس��ت با مطالبات مردم اين است 
ك��ه به آنها بگوييم هر كس اعتراض دارد بيايد و 

به شكل مسالمت آميز آن را بيان كند.
حاكميت نه تنها بايد به خواس��ته هاي مردم 
نس��بت به خواس��ت هاي خود اولويت دهد كه با 
عملكرد خود آن را به مردم نيز نشان دهد. حتي 
اگر فكر كند برخي خواسته هاي مردم آنقدر هم 
كه مي گويند صحيح نيست بايد سعي كند در اين 
 ب��اره با مردم حرف بزند و براي آنها توضيح دهد. 
ام��ام خميني )ره( گفتند »م��ردم ولي نعمت ما 
هستند« حقوقي كه كارگزاران حكومت دريافت 
مي كنند از جيب مردم اس��ت. بنابراين مسووالن 
بايد نس��بت ب��ه ولي نعمت��ان خود پاس��خگو و 
ش��فاف باش��ند. اطالع رس��اني ما مش��كل دارد، 
مردم محرم تلقي نمي شوند، گرفتاري هاي مردم 
 زياد اس��ت و ناكارآم��دي در اجرا وج��ود دارد. 
وقت��ي كارگر ي��ك كارخانه ماه ها اس��ت حقوق 
نگرفته، كارگري كه مس��تاجر است، خرج خورد 
و خوراك زن و بچه اش را ندارد، در خانه مريض 
دارد. . . در اين موقع بايد چكار كند؟ ما خودمان 
را ج��اي اي��ن كارگر بگذاريم. طبيعي اس��ت كه 
عصبانيت غالب ش��ده و بي��رون بيايد و اعتراض 
كن��د. كنار اي��ن اعتراضات هم حتم��ا چند كار 

غيرمنطقي به دس��ت معترضين انجام مي ش��ود. 
در چنين فضايي حتما دش��من نيز رخنه كرده، 
س��عي مي كند از اين اعتراضات ش��عارهاي تند 
در آورد. باي��د اين مش��كالت را مرتف��ع كرد تا 
 دشمن زمينه اي براي سوءاستفاده نداشته باشد. 
البته ما نمي توانيم به س��رعت اين مش��كالت را 
برطرف كنيم اما مي توانيم صادقانه با مردم حرف 
 بزنيم. چي��زي كه به اندازه كافي اتفاق نمي افتد. 
مدي��ران ما وقتي جلوي دوربي��ن قرار مي گيرند 
آنچن��ان تصوير مثبتي از همه چيز ارايه مي دهند 
ك��ه بعضا آدم فك��ر مي كند دارند درباره كش��ور 
ديگ��ري صحب��ت مي كنن��د. در حالي ك��ه بايد 
مش��كالت را به مردم گفت و آنها را از نظر ذهني 
آم��اده ك��رد. ما نمي تواني��م با نگفت��ن واقعيات 
اقتصادي و اجتماعي مان انتظار داش��ته باش��يم 
م��ردم با م��ا همراه��ي كنند. مس��ووالن مرتب 
مي گوين��د همه چيز خوب اس��ت. آيا واقعا خوب 

است؟

به زودي تحريم هاي جديدي از سوي امريكا 
عليه ايران اتخاذ مي ش�ود. چش�م انداز اين 

تحريم ها را چطور مي بينيد؟ 
ه��م جامع��ه هم حكوم��ت تجرب��ه تحريم ها 
را  زي��ادي  تحريم ه��ا محدوديت ه��اي  دارد.  را 
ايج��اد مي كند. م��ا با عدم ط��رح آن نمي توانيم 
از هم��كاري جامعه بهره ببري��م. در دولت دهم، 
امريكا موفق ش��ده بود اجماع بين المللي را عليه 
ما ايجاد كند. بنابراين ما نه فقط از نظر اقتصادي 
بلك��ه از لحاظ ارتباطات سياس��ي هم در تحريم 
بوديم. امروز اروپا، چين، روسيه، هند هيچ كدام 
از رفت��ار امري��كا عليه ايران حماي��ت نمي كنند. 
حت��ي هنگام��ي كه مجبورن��د با امري��كا همراه 
باش��ند باز هم قبول دارند كه امريكا عهدشكني 
 ك��رده ولي اي��ران قانونمن��د رفتار كرده اس��ت. 
همي��ن به ما ام��كان مي دهد ك��ه روابط خود را 
ب��ا ديگر كش��ورهاي دنيا گس��ترش دهيم. ولي 
متاس��فانه ما به جاي اس��تفاده از اين فرصت هر 
روز ش��عار مي دهيم كه از برجام بيرون خواهيم 
آم��د. مگ��ر از برجام بي��رون بيايي��م چه چيزي 

گيرمان مي آيد؟ 

م��ا باي��د برج��ام را ادام��ه دهيم. ب��ه نظرم 
حاكمي��ت نيز بر اين عقيده اس��ت. اگر ما دنبال 
س��اخت بمب اتم بودي��م بايد از برج��ام بيرون 
مي آمدي��م ولي هنگامي كه اع��الم كرده ايم كه 
دنبال س��الح هس��ته اي نيس��تيم، بيرون آمدن 
 از اي��ن معاهده تنه��ا وضع ما را بدت��ر مي كند. 
ب��ه هرحال ش��ركت هايي ك��ه كار گس��ترده با 
امري��كا دارن��د نمي توانن��د تهديده��اي امريكا 
را نادي��ده بگيرن��د. بس��ياري از اين ش��ركت ها 
غيرامريكايي يا س��هامداران امريكاي��ي دارند يا 
بازار اصلي محصوالتش��ان در امريكا اس��ت. آنها 
نمي توانن��د اين مس��ائل را نادي��ده بگيرند. ولي 
م��ا مي تواني��م با اس��تفاده از رواب��ط و موقعيت 
 سياس��ي خاص خود اين فشارها را تعديل كنيم. 
ما امروزه روابط بدي با كش��ورهاي عربي منطقه 
داري��م و م��ن معتق��دم در پيش آم��دن چنين 
وضعيتي خطوط نفوذ دش��منان مردم تاثيرگذار 
بوده اس��ت. بايد با علم به چني��ن وضعيتي و با 
خويشتن داري به س��مت بهتر و مثبت تر كردن 
روابطمان با كشورهاي عربي پيش برويم. يادمان 
باش��د كه از تخريب روابط ما با كشورهاي عربي 
منطق��ه تنها اس��راييل و جناح تن��دروي حزب 

جمهوري خواه امريكا سود مي كنند. 

براي بهبود اي�ن روابط چه بايد كرد؟ برخي 
مي گوين�د اگر دس�تگاه ديپلماس�ي در يد 
وزارت امور خارجه و زير نظر مجلس باش�د 
مي توان گام هاي موثري در ارتقاي موقعيت 

جمهوري اسالمي در دنيا برداشت؟ 
بل��ه موافق��م. در عم��ل بخش ه��اي مهم��ي از 
ح��وزه سياس��ت خارج��ي م��ان از زي��ر بلي��ت 
دول��ت و وزارت خارج��ه ك��ه اب��زار تخص��ص 
ديپلماس��ي ما اس��ت خارج ش��ده و اي��ن حتما 
 در پي��ش آم��دن وضعيت موج��ود دخالت دارد. 
در همه كش��ورها اقتص��اد و ظرفيت هاي نظامي 
در مسائل سياست خارجي دخالت دارد. اما همه 
اينها تحت مديريت دس��تگاه ديپلماسي است و 
براس��اس برنامه هاي دس��تگاه سياست خارجي 
عم��ل مي كند كه در دولت متمركز اس��ت و زير 
نظارت مجلس قرار دارد. امروزه بخش هاي مهمي 
از اين حوزه ها اساسا از مديريت دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي ما خارج اس��ت. اقدامات موازي كه 
دارد رخ مي دهد برخاس��ته از تصميم گيري هايي 
اس��ت كه خارج از حوزه كارشناس��ي خود دارد 
صورت مي گي��رد. اينه��ا بايد به جاي��گاه اصلي 
خ��ود برگ��ردد. هميش��ه از ظرفي��ت  نيروهاي 
انتظام��ي و امنيت��ي بايد بهره برد اما بر اس��اس 
سياس��ت هايي كه دس��تگاه ديپلماسي طراحي 

 مي كند و به تاييد مراجع قانوني نظام مي رس��د. 
ما حتما در كش��ورهايي كه در آنها منافع داريم 
بايد حضور داشته باش��يم. اما بحث بر سر بود و 
نبود ما در اين كش��ورها نيس��ت؛ بر س��ر چند و 
چون آن است و اينكه ما چگونه در اين كشورها 
حاضر باشيم؟ ابزارهاي ما براي دفاع از منافعمان 
چه باش��د؟ كجا از ابزارهاي سياس��ي اس��تفاده 
كنيم و چه موقع از اهرم هاي غيرسياس��ي؟ تمام 
اين چن��د و چون ها باي��د در چارچ��وب برنامه 
سياست خارجي كش��ور ديده شود تا تصميمات 
 كارشناس��ي باش��د و از تكروي جلوگيري شود. 
درباره تاثير تحريم هاي آتي من اعتقاد دارم اين 
تحريم ها بس��يار جدي و آثارش هم مهم خواهد 
بود. اما راه مقابله با آن تسليم شدن نيست، بلكه 
بايد تدابيري اتخاذ ش��ود كه بر اساس تجربيات 
گذشته ما و ديگر كشورها باشد. بايد براي بهبود 
رابط��ه با دني��ا برنامه اي كارشناس��ي و يكپارچه 
داشت و براساس آن عمل كرد. دنيا امروز پذيرفته 
اس��ت كه امريكا با تك��روي، زورگويي، يكجانبه 
گرايي و اس��تفاده از ق��درت اقتصادي خود قصد 
تحمي��ل نظراتش به ايران و دني��ا را دارد. اروپا، 
چين و ژاپن در بح��ث تجارت جهاني و تعرفه ها 
كامال مس��تقل از اي��ران رودرروي امري��كا قرار 
گرفته اند. اما اين به منزله آن نيس��ت كه در نزاع 
بين اي��ران و امريكا طرف ما را بگيرند. اصال اين 
طور نخواهد بود و آنها در برابر امريكا ايستاده اند 
و صرفا براس��اس منافع خود با واش��نگتن چانه 
زني مي كنند. ما ني��ز بايد چنين كنيم يعني در 
مقابل امريكا بايس��تيم و بر اساس منافع كشور با 
رهبرانش گفت وگو كنيم. البته ممكن اس��ت اين 
مذاكرات ثمر بدهد ي��ا ندهد ولي عدم گفت وگو 
 قطعا فايده اي نخواهد داشت و راهي نمي گشايد. 
بايد با تكيه ب��ر ظرفيت ها و توانمندي هاي خود 
و ش��ركا پاي مي��ز گفت وگو بنش��ينيم و امتياز 
بيش��تري بگيري��م. ام��ا نبايد فرام��وش كرد كه 
مذاكره يك داد و س��تد اس��ت و بايد امتياز داد 

تا امتياز گرفت.
مه��م اي��ن اس��ت كه چي��زي كه به دس��ت 
مي آوريم حداقل به اندازه آن چيزي باش��د كه از 
دس��ت مي دهيم نه كمتر. اگر با اسراييل مذاكره 
نمي كنيم به خاطر اين اس��ت كه مشروعيتش را 
قبول نداري��م. اما با هيچ كش��ور ديگري چنين 
مشكلي را نداريم. وقتي دولت يك كشور مشروع 
اس��ت ولو اينكه صددرص��د ب��ا آن اختالف فاز 
 داش��ته باش��يم مي توانيم با آن گفت وگو كنيم. 
برجام نش��ان داد دستگاه سياست خارجي ما در 

مذاكره قدر است.
با پنج كش��ور داراي ح��ق وتو به عالوه آلمان 
مذاكره كرديم. ما از برجام منتفع شديم. اگر اين 
معاهده فقط به س��ود امريكا بود ترامپ عقلش را 
از دست نداده بود كه از آن خارج شود. اسراييل 
و رقب��اي منطقه اي ما از روز نخس��ت به برجام 
فحش مي دادند چرا كه مي دانستند اين معاهده 

به سود ايران و كامال به ضرر آنها تمام شد. 
در داخ��ل چه باي��د كرد؟ بازگش��ت همه به 
قانون اساسي بزرگ ترين كاري است كه مي توان 
كرد. اگر چنين ش��ود بخش عظيم گرفتاري هاي 
كش��ور برطرف مي ش��ود. ما محوري محكم تر و 
جدي تر از قانون اساس��ي نداريم كه در آن نقش 
 و جايگاه افراد مش��خص و تعريف ش��ده باش��د. 
روح حاكم بر اين قانون انتخاب ش��دن از س��وي 
م��ردم اس��ت. انتخابات م��ا به س��متي رفته كه 
بيش��تر ش��بيه انتخابات دومرحله اي شده است. 
يعني ابتدا يك تيمي نامزدها را براس��اس ساليق 
خ��ود غربال مي كن��د و مردم ناچ��ار بايد از بين 
آنه��ا كس يا كس��اني را برگزينن��د. براي همين 
موضوعات بسيار س��اده اي مانند ورود خانم ها به 
ورزشگاه ها تبديل به معضلي ملي مي شود. چون 
جماعت كوچكي كه در انتخابات گذشته چندان 
مورد اقب��ال مردم قرار نگرفته اس��ت با تكيه بر 
ابزارهاي قدرتمندي كه در دس��ت دارد در برابر 
 ورود زن��ان ب��ه اس��تاديوم ها مقاوم��ت مي كند. 
بس��ياري از رويه ها و اقداماتي كه انجام مي شود 
خالف روح و جس��م قانون اساس��ي اس��ت. مثال 
عملكرد صدا و س��يما هيچ تناسبي با اين قانون 
ندارد. مالحظه كنيد رسانه ملي به خاطر اتهاماتي 

كه در همين رسانه به آقايان هاشمي رفسنجاني 
و ناطق نوري و بس��ياري ديگر از چهره هاي ملي 
زده مي ش��ود فرصت��ي براي دف��اع نمي دهد اما 
وقتي مجري خودش از س��وي يك رس��انه ديگر 
درس��ت يا نادرس��ت مورد س��وال قرار مي گيرد 
مجالي براي دفاع در اختي��ارش مي گذارد. صدا 
و س��يما نش��ان داده كه در اختي��ار يك اقليت 
اس��ت و عملكرد ملي و مردمي ن��دارد. بنابراين 
با سياس��ت هاي يكس��ويه خود، در عمل خانه ها 
را به ش��بكه هاي ماه��واره اي و برخي كانال هاي 
تلگرام��ي بي هويت س��پرده اس��ت و اين يعني 
 كاسته شدن از ضريب نفوذ حاكميت در جامعه. 
مث��ال ديگر اينكه ف��ردي صالحيتش در همين 
سيستم دومرحله اي حاكم شده بر انتخابات تاييد 
مي شود. مردم شهرش نيز به او راي مي دهند اما 
در آس��تانه ورود به مجلس صالحيتش دوباره رد 
مي ش��ود و از ورود به پارلم��ان باز مي ماند. قطعا 
اي��ن با روح قانون اساس��ي مغاي��رت دارد. البته 
قانون اساس��ي هم ممكن اس��ت نواقصي داشته 
باش��د كه ب��ا نيازهاي ام��روز جامع��ه همخواني 
نداش��ته باشد ولي اصالح اين موارد در خود اين 

قانون پيش بيني شده است. 

عملك�رد  ب�ه  مرب�وط  بع�دي  پرس�ش 
گروه ه�اي  ب�ا  رابط�ه  در  اصالح طلب�ان 
مختلف جامعه اس�ت. به نظر مي رس�د اين 
جريان سياس�ي نتوانس�ته قوميت ها، زنان 
و گروه ه�اي گوناگ�ون را زي�ر چت�ر فكري 
خ�ود ق�رار دهد. گروه�ي مي گوين�د بهتر 
ب�ود ورود زن�ان ب�ه ورزش�گاه ها در دوره 
پيگيري  خاتم�ي  آق�اي  رياس�ت جمهوري 
مي ش�د. آن موقع عالوه بر قوه مجريه، قوه 
مقننه و ش�وراهاي شهر نيز يكپارچه دست 

اصالح طلبان بود. نظر شما چيست؟ 

 بني��اد اصالح طلب��ي بر قابل انتقاد دانس��تن 
همه اس��ت وقت��ي مي گوييم نظ��ام در باالترين 
س��طوح را مي ت��وان نق��د ك��رد معناي��ش اين 
اس��ت كه حتم��ا خ��ود اصالح طلبان ني��ز بايد 
م��دام م��ورد نقد قرار گيرن��د. بنابراي��ن رفتار و 
انديش��ه هاي اصالح طلب��ان و اصالح طلب��ي بايد 
م��ورد نقد م��داوم قرار گي��رد تا زايش و رش��د 
و تاثي��ر داش��ته باش��د. در نب��ود نق��د ضعف ها 
 مخفي مي مان��د و در نتيجه برطرف نمي ش��ود. 
اينكه مي گوييد اصالح طلبان دچار ضعف هايي در 
روش هاي خود بوده اند حتما همين طور اس��ت. 
اگر چنين نبود برخي شرايط نامطلوبي كه امروز 

كشور دچار آن است پيش نمي آمد.
براي نمونه اگر در انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��ال 1384 عملك��رد مناس��ب تري داش��تيم 
حتم��ا مملك��ت ب��ه ورطه اي ك��ه دول��ت نهم 
نمي افت��اد.  دي��د  ت��دارك  براي��ش  ده��م   و 
ام��ا روش ه��اي اصالح طلبانه مبتن��ي بر اصالح 
تدريج��ي و اعتراضات مس��المت آميز اس��ت و 
 نمي خواه��د يك باره نظم موج��ود را به هم زند. 

خ�ب چ�ه مكانيس�مي ب�راي اب�راز اي�ن 
اعتراضات وجود دارد؟ 

 يكي از دستاوردهاي دوره اصالحات تقويت 
و ايج��اد نهادهاي مدني اس��ت. حتي به احزاب 
يارانه س��االنه مي داديم تا پا بگيرند و ساماندهي 
اجتماعي ممكن ش��ود. اما در دولت احمدي نژاد 
اي��ن سياس��ت ها تغيير كرده و ب��ه جاي حل و 
فصل مس��ائل از طريق س��ازمان هاي اجتماعي 

به س��مت راهكارهاي انتظامي- امنيتي- قضايي 
 رفتي��م ك��ه محصولش همان ش��د ك��ه ديديم. 
دولت آق��اي روحاني ه��م مي��راث دار ويرانه اي 
ش��د كه از دول��ت نه��م و دهم برج��اي مانده 
ب��ود. حتي امروز ني��ز در حال كلنج��ار با اين 
چال��ش اس��ت. دول��ت يازده��م و دوازده��م 
همچنين درگير دولت موازي است. همين طور 
گرفت��ار مش��كالتي كه خودش ب��راي خودش 
درس��ت كرده اس��ت. البت��ه اگر كس��ي بگويد 
دول��ت هم اهتم��ام كافي به تقوي��ت نهادهاي 
 مدني نداش��ته اس��ت نمي ت��وان آن را رد كرد. 
ميانه اصالح طلب��ان با دول��ت دوازدهم چطور 

است؟ 
 آق��اي روحان��ي نام��زد اصالح طلب��ان نبوده 
بلكه كانديداي مورد حمايت آنان اس��ت. شخصا 
باور دارم بي��ن گزينه هاي موج��ود در انتخابات 
92 و 96 نام��زدي شايس��ته تر از روحاني وجود 
نداش��ت. هر چن��د م��ن و س��اير اصالح طلبان 
 نقدهاي زيادي به عملكرد و رفتار ايش��ان داريم. 
آنچ��ه اصالح طلب��ان از دول��ت انتظار داش��ته و 
دارن��د اج��راي برنامه هايي اس��ت ك��ه قول آن 
را داده اس��ت. البت��ه قب��ول ن��دارم ك��ه آق��اي 
روحان��ي و تيمش به اين برنامه ها باور نداش��ته 
 و ندارن��د بلك��ه آنها فاقد پيگي��ري الزم بوده اند. 
اينك��ه برخ��ي دول��ت را ب��ه دروغگوي��ي متهم 
مي كنن��د نمي پذيرم ام��ا اينكه دول��ت اعتدال 
ايس��تادگي هاي الزم را ب��راي تحق��ق وعده هاي 
خود نداش��ته قبول دارم. البته دولت محدوديت 
اختي��ارات دارد و دس��تش چن��دان باز نيس��ت 
ام��ا وقتي ب��ه هر دليل��ي اجازه پيش��برد برنامه 
هايش به او داده نمي ش��ود بايد اي��ن تنگناها و 
مقاومت ه��ا را ش��فاف با مردم در مي��ان بگذارد. 
روحاني هر موقع ش��فاف ب��ا مردم صحبت كرده 
واكن��ش جامعه خطاب به او همدالنه و همراهانه 
ب��وده و ه��ر گاه در بحراني س��كوت كرده، موج 
 انتقادات را به س��مت خودش جلب كرده است. 
از طرف��ي هر چن��د دولت در انتخ��اب وزرايش 
محدوديت دارد و اغلب وزراي انتخابي گزينه هاي 
اول آق��اي روحاني نبوده اند ولي باز مي توانس��ت 
اف��راد محكم ت��ر و قوي ت��ري را ب��راي كابينه و 
س��اير نقاط قوه مجريه برگزيند. اين درباره تيم 
اقتصادي دولت هم صادق اس��ت و مي توان با به 

كارگيري اشخاص شايسته تر موفق تر بود. 

ع�ده اي ه�م مي گوين�د روحاني به س�مت 
جري�ان راس�ت گراي�ش يافت�ه و پ�س از 

انتخابات از اصالح طلبان دور شده است؟ 
 كس��اني كه امروز اين ح��رف را مي زنند قبال 
ه��م چنين چي��زي را مي گفتند. م��ن مي گويم 
دولت روحاني گرايش��ي به راست نداشته و حتي 
در دور دوم راديكال تر از چهار سال ابتدايي خود 
عمل كرده است. ممكن است دولت در نقاطي به 
خواس��ته هايي از جناح مقابل تمكين كرده باشد 
ام��ا از منظر من، اين ابت��كار عمل روحاني براي 
پيش��برد برنامه هايي اس��ت كه براساس آن راي 

آورده است. 

ط�ي هفته ه�اي اخي�ر انتقادات�ي ه�م در 
سياس�ت خارجي به رييس جمه�وري وارد 
ش�ده اس�ت. برخ�ي منتق�دان مي گوين�د 
ايشان در سياست خارجي تند شده و رويه 
اعتدالي اش را از دس�ت داده است. شما هم 

چنين اعتقادي داريد؟ 
 به نظر من بحثي كه ايشان در اتريش مطرح 
كرد كه از آن برداش��ت ش��د ايران تنگه هرمز را 
مي بندد، كمكي به بهبود ش��رايط ما نمي كند. ما 
بايد فضاي مثبت سياسي بين المللي را كه نسبت 
 به جمهوري اسالمي ايران ايجاد شده حفظ كنيم. 
البته بعضي نظام را به اتخاذ سياست هويج و چماق 
توصيه مي كنن��د؛ يعني دولت با امريكا و دنيا به 
نرمي صحبت كند و در كنار آن مواضع تندي از 
 سوي نهادهاي انقالبي خطاب به ترامپ بيان شود. 
چنين اتفاقي نزد افكار عمومي دنيا به اين معني 
اس��ت كه دولت روحاني در ايران هيچ كاره است 
و اين اصال به سود كشور نيست. يك رويه واحد 
از س��وي دس��تگاه ديپلماس��ي بايد اتخاذ و در 

سراسر دستگاه ها اجرا شود. 

پرس�ش پاياني مرب�وط به عملك�رد دولت 
روحان�ي در مب�ارزه با فس�اد اس�ت. آن را 

چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
 ابت��دا بايد بگويم كه اختالف نظري در داخل 
درباره اينكه فس��اد رخنه ك��رده و همه بخش ها 
را گرفته اس��ت وجود ندارد. مهم راه هايي اس��ت 
كه م��ا ب��راي مقابله ب��ا آن انتخ��اب مي كنيم. 
فس��اد و ش��فافيت دش��منان قديمي يكديگرند 
و ه��ر دو با هم نمي توانند زير يك س��قف جمع 
ش��وند. از س��ويي مق��ررات و قوانين��ي در ايران 
وجود دارد كه فس��ادآور اس��ت. ش��كي در لزوم 
 اس��تفاده از مديران پاكدس��ت ني��ز وجود ندارد. 
ب��راي ش��فافيت بايد جري��ان آزاد اطالعات را از 
طريق تقويت رس��انه ها و تضمي��ن كردن آزادي 
ش��ان به وج��ود آورد چرا كه رس��انه هاي آزاد و 
شجاع مشت فاسدان را باز مي كنند. مقررات نيز 
بايد از جانب مجلس و دولت اصالح ش��ود تا دور 
زدن قانون به حداقل و س��پس به صفر برسد. از 
سويي بايد در انتصاب ها سوابق افراد مد نظر قرار 
گيرد و دست پاكان صاحب مقام شوند. البته در 
دولت فسادهايي هم وجود دارد ولي تنها راه حل 
آن و مقابله واقعي با فس��اد توجه به س��ه ركني 

است كه بيان شد. 

نظرات آزاد براي برگرداندن 
توپ ترامپ به زمين امريكا

 درخواس��ت »دونال��د ترامپ« ب��راي گفت وگوي
بي قي��د و ش��رط ب��ا اي��ران واكنش ه��اي متعدد و 
متفاوتي را به دنبال داش��ت. در اين ميان، انگيزه هاي 
رييس جمه��وري امري��كا، تناقض��ات كاخ س��فيد و 
چگونگي پاس��خگويي به اين اقدام اصلي ترين محور 
تحليل و بررس��ي هاي كارشناس��انه ب��ود. به گزارش 
ايرن��ا، پس از آنك��ه تنش هاي لفظي مي��ان مقامات 
تهران و واشنگتن باال گرفت، شاهد چرخشي آشكار 
از سوي طرف امريكايي بوديم. ترامپ دوشنبه هفته 
گذشته در كنفرانس مطبوعاتي با نخست  وزير ايتاليا 
درباره مذاكره ب��ا ايران تصريح كرد كه تمايل دارد با 
مقام هاي ايراني مالقات داش��ته باشد. وي گفت: من 
به مالقات كردن اعتق��اد دارم. اگر آنها بخواهند، من 
قطع��اً با ايراني ها مالقات خواهم ك��رد. يك روز پس 
از اي��ن اظهارات يعني نهم مردادم��اه ترامپ در يك 
گردهمايي در ايالت فلوريدا بيان داشت »احساس من 
اين است كه آنها به  زودي با ما گفت وگو خواهند كرد. 
« بسياري مي گويند از سخنان رييس جمهوري امريكا 
مشخص است كه وي تمايل زيادي به مذاكره با ايران 
دارد شايد به اين دليل كه در پي توافقي است تا روي 
ويرانه هاي ديپلماسي سلف دموكرات خود دستاوردي 
را بن��ا كند. با اين حال، اظهارات »مايك پمپئو« وزير 
امور خارجه ترامپ كه پس از پيش��نهاد وي شروطي 
را ب��راي مذاكره احتمالي تعيين كرد، تناقضي جدي 
را در رويكردهاي كاخ سفيد آشكار ساخت. در سوي 
مقاب��ل، با توجه به خروج امريكا از برجام و همچنين 
زياده خواه��ي و رجزخواني هاي ترامپ، تصميمي در 
اي��ن زمينه وجود ندارد و مهم تري��ن دليل آن به بي 
اعتمادي ب��ه امريكايي ها برمي گ��ردد. »محمدجواد 
ظري��ف« وزير امور خارجه كش��ورمان در واكنش به 
درخواست ترامپ در صفحه توئيتر خود نوشت »ايران 
و امريكا دو س��ال گفت وگو كردند. ما با اتحاديه اروپا، 
تروئيكاي اروپايي، روسيه و چين موفق به ايجاد يك 
توافق چندجانبه -موسوم به برجام- شديم. اين توافق، 
كارس��از بوده اس��ت. امريكا تنها مي تواند خودش را 
باب��ت خروج از اين توافق و ترك ميز ]مذاكره[ مقصر 
بداند. تهديد، تحريم و تردس��تي هاي تبليغاتي موثر 
واقع نخواهند ش��د. « س��خنگوي وزارت امور خارجه 
ه��م در خصوص درخواس��ت ترامپ مبني بر مذاكره 
بدون پيش ش��رط اظهار كرد: ترامپ چگونه مي تواند 
ثابت كند كه آمادگي اش براي گفت وگو از س��ر عوام  
فريبي نبوده اس��ت. »عبدالرضا رحماني فضلي« وزير 
كش��ور نيز اياالت متحده را غيرقابل اعتماد دانست و 
»حميد ابوطالبي« مشاور رييس جمهوري در پيامي 
توييتري نوش��ت: كس��اني كه به گفت وگو به عنوان 
روش حل اختالفات در جوامع متمدن باور دارند، بايد 
به ابزار آن هم ملتزم باش��ند. احت��رام به ملت بزرگ 
ايران، كاهش خصومت ها و بازگشت امريكا به برجام، 
همواركننده مس��ير سنگالخ كنوني است.  حال پس 
از مرور مواضع مقامات كشورمان، اين پرسش مطرح 
اس��ت كه كارشناس��ان و تحليلگران مسائل سياست 
خارجي درب��اره درخواس��ت ترامپ چ��ه ديدگاهي 
دارند؟ »سيدحسين موسويان« كارشناس مسائل بين 
الملل اظهار مي دارد اگر من جاي آقاي روحاني بودم 
با تصميم ش��وراي عالي امني��ت ملي و موافقت مقام 
معظم رهبري در پاس��خ به پيشنهاد آقاي ترامپ، به 
ايشان پيشنهاد مي كردم به تهران سفر كند و قبل از 
گفت وگوهاي كاري چند برنامه ايران شناسي براي او 
مي گذاشتم. موسويان درباره پيامدهاي چنين ايده اي 
مي گوي��د: اگر ترامپ اين دع��وت را رد كند، توپ به 
زمين طرف امريكايي ش��وت خواهد شد چون ترامپ 
مي خواهد به مقامات و افكار عمومي جهان تلقين كند 
ك��ه او خواهان گفت وگو و ح��ل و فصل اختالفات از 
طريق ديپلماسي است و اين ايران است كه مخالفت 
مي كن��د. اگر ترام��پ بپذيرد و به تهران س��فر كند، 
بخشي از خواس��ته او تامين مي ش��ود. او مي خواهد 
فردي تاريخ س��از تلقي ش��ود. به باور استاد دانشگاه 
پرينس��تون، حتي درصورتي ك��ه توافقي هم حاصل 
نش��ود، اين ترامپ است كه ريس��ك سفر را پذيرفته 
و دس��ت خالي برگش��ته و تهران چيزي را از دست 
نخواهد داد، ضمن اينكه نفس س��فر رييس جمهوري 
امريكا به تهران براي حل مش��كالت با ايران، حاكي 
از عزت و اقت��دار ايران خواهد بود. »داوود هرميداس 
 باوند« استاد روابط بين  الملل معتقد است: بايد تالش 
كرد اروپايي  ه��ا در موضعي قرار بگيرند كه در مقابل 
مواضع ترامپ بايستند. به  هر  حال تحريم هاي امريكا، 
تحريم هاي يك  جانبه مضاعف اس��ت و هر شركت  و 
دولتي  آن را رعايت نكند، از داد و ستد تجاري و مالي 
با امريكا كنار گذاش��ته مي شود. همين مساله سبب 
خواهد شد ش��ركت هاي نامدار و بزرگ اروپا به دليل 
سرمايه گذاري هاي مش��ترك با طرف هاي امريكايي 
و اس��تفاده از بازار اياالت متح��ده، از خير حضور در 
اي��ران بگذرن��د. اروپا اعالم كرده قان��ون محافظت از 
س��رمايه گذاران اروپايي در ايران را ب��ه  روز كرده، اما 
هنوز بس��ته جامع اين كش��ور در اختي��ار ايران قرار 
نگرفته و زمان در حال گذر اس��ت. به نظر مي رس��د 
بايد با استفاده از حمايت افكار عمومي داخلي و البته 
تالش ب��راي رفع نگراني ه��اي اروپا، اوض��اع ايران را 
سامان داد، سپس به مذاكره در موضع برابر با اياالت 
متحده انديش��يد. »عباس موسايي« تحليلگر مسائل 
سياسي نيز به بررسي دستاوردهاي مذاكرات احتمالي 
ايران و امريكا پرداخ��ت و گفت: خارج كردن ترامپ 
و ظرفيت  هاي مخربش از دس��ت روسيه، عربستان و 
اسراييل شايد كمترين دستاورد هر مذاكره احتمالي 
باشد. تقديم ظرفيت  ها و حفره  هاي شخصيتي ترامپ 
به اسراييل و عربستان، خالف عقل سليم و مصلحت 
سنج و مغاير با سياست  ورزي منافع ملي  بنيان است. 
اين كارشناس مسائل بين المللي ادامه داد: بي  شك 
هنر ديپلماسي ايراني و شناخت درست از اوضاع به 
حدي است كه مي تواند مخاطرات وضعيت متخاصم 
و بح��ران  س��از كنون��ي را تقلي��ل داده، زمينه هاي 
امتيازگي��ري ديگر كش��ورها را از بين ببرد و ائتالف 
خطرن��اك ترامپ، نتانياهو و بن  س��لمان را متزلزل 
س��ازد. . . . رهاس��ازي ايران از موقعيت و كليشه اي 
كه ائتالف ترامپ، نتانياهو و بن  س��لمان و براندازي  
خواهان از آن س��اخته  اند، با شكستن اين ائتالف با 

ابزار مذاكره امكان  پذير است. 

تحليل

متاسفانه ما به جاي استفاده از اين فرصت 
هر روز شعار مي دهيم كه از برجام بيرون 

خواهيم آمد. مگر از برجام بيرون بياييم 
چه چيزي گيرمان مي آيد؟ ما بايد برجام 

را ادامه دهيم. به نظرم حاكميت نيز بر اين 
عقيده است. اگر ما دنبال ساخت بمب 

اتم بوديم بايد از برجام بيرون مي آمديم 
ولي هنگامي كه اعالم كرده ايم كه دنبال 
سالح هسته اي نيستيم، بيرون آمدن از اين 

معاهده تنها وضع ما را بدتر مي كند

                                                                                                      

اينكه برخي دولت را به دروغگويي 
متهم مي كنند نمي پذيرم اما اينكه 

دولت اعتدال ايستادگي هاي الزم را 
براي تحقق وعده هاي خود نداشته 
قبول دارم. البته دولت محدوديت 

اختيارات دارد و دستش چندان باز 
نيست اما وقتي به هر دليلي اجازه 

پيشبرد برنامه هايش به او داده نمي شود 
بايد اين تنگناها و مقاومت ها را شفاف 

با مردم در ميان بگذارد
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دانشوفن10
ورود گوشي دست دوم به كشور 

تحت عنوان مسافري
مهر| وزير ارتباطات گفت: اكثر گوشي هاي مسافري 
وارد ش��ده به كشور، گوشي هاي دس��ت دوم كشورهاي 
حاشيه خليج فارس هستند كه نوسازي ظاهري شده اند. 
محمد جواد آذري جهرمي در شبكه اجتماعي توئيتر 
در خصوص افزايش دوبرابري قيمت گوشي طي يك ماه 
گذشته كه از سوي كاربران با انتقاد مواجه شده بود، پاسخ 
داد. وي گفت: مطمئن باش��يد خواب راحتي ندارم وقتي 
نارضايتي ها را مي بينم. وزير ارتباطات با بيان اينكه تامين 
ارز ب��راي واردات تلفن همراه هنوز با مش��كالتي مواجه 
است، تاكيد كرد: منتظر رفع توقيف گوشي هاي موجود 

در بازار هم هستيم. احتكار هم مزيد بر علت است. 
وي افزود: براي رفع مش��كل از سازمان هاي مسوول 
پيگيرم اما فعاًل براي آنه��ا اولويت هاي مهم تري از تلفن 
همراه وجود دارد. جهرمي در مورد گوش��ي هايي كه در 
انبارها مانده و خارج نمي شوند، تصريح كرد: البته در طرح 
ثبت تلفن همراه اطالعاتي از شبكه توزيع يا انبارها موجود 
نيست و اولتيماتوم براي زمان رجيستري گوشي هايي كه 
در انبار مانده صرفا باعث مي شود گوشي ها يك بار فعال 
و مجدداً به چرخه احتكار بازگردد. آذري جهرمي راه حل 
نهايي براي بازار گوش��ي موبايل را تثبي��ت نرخ ارز و در 

نتيجه آن تثبيت بازار عنوان كرد. 
وزي��ر ارتباطات با بيان اينكه ام��روز به يكي از مراكز 
فروش گوش��ي تلفن همراه به ش��رق تهران رفتم گفت: 
گوش��ي موجود بود اما قيمت ها اجازه خريد به بسياري 
را نمي داد. وي در مورد اينكه گفته مي شود دولت جلوي 
گوش��ي هاي مس��افري را گرفته و اجازه ثبت رجيس��تر 
نمي دهد، نيز تصريح كرد: علتي كه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خواهان جلوگيري از واردات گوشي تحت عنوان 

مسافري شده است، رعايت حقوق مصرف كننده بود. 

ثبت سفارش واردات گوشي 
تلفن همراه متوقف شد

فارس| وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش 
واردات گوش��ي تلف��ن همراه را متوقف كرده اس��ت. در 
چارچوب سياس��ت هاي ارزي در س��ه ماه ابتداي س��ال 
بسياري از واردكنندگان گوشي تلفن همراه با ارز 4200 
تومان اقدام به واردات گوشي كرده اند كه پس از افزايش 
قيمت اين محصول انتقاداتي نسبت به تخصيص ارز براي 

واردات اين كاال شكل گرفت. 
پس از آن گوش��ي تلفن همراه از گروه كااليي دوم به 
گروه كااليي سه منتقل شد. در واقع واردكنندگان گوشي 
تلفن همراه ديگر مشمول ارز رسمي نيستند و در صورت 
اقدام به واردات بايد از بازار ثانويه، ارز خود راتامين كنند 
ك��ه نرخ در اين بازار در روز چهارش��نبه حدود 10 هزار 
تومان بوده اس��ت. با وجود انتق��ال اين كاالي وارداتي به 
گروه سوم و حذف يارانه يا رانت ارزي براي اين محصول 
معلوم نيس��ت چرا وزارت صنعت ثبت س��فارش واردات 
اي��ن محصول را متوقف كرده اس��ت. پيش از اين بعضي 
فعاالن بازار و واردكنندگان از توقف كلي ثبت س��فارش 
همه كاالها خبر داده بودند كه مجتبي خسروتاج معاون 

وزير صنعت اين مطلب را تكذيب كرد. 

استفاده از موبايل در مدارس 
فرانسه ممنوع شد

ورج| قانون گذاران دولت فرانسه استفاده دانش آموزان 
فرانسوي از موبايل در مدارس را ممنوع اعالم كردند. 

ب��ا توجه به افزايش م��وج نارضايتي معلمان، مديران 
مدارس و والدين، قانون گزاران كشور فرانسه اعالم كردند 
كه از اين پس دانش آموزان زير 1۵ سال حق ندارند گوشي 
همراه خود را با خود به مدرس��ه بياورند و از آن استفاده 
كنند. در اين گزارش همچنين به تمامي دبيرستان هاي 
فرانس��ه اين اختيار را داده اند كه درباره قانون اس��تفاده 
دانش آموزان دبيرستاني باالي 1۵ سال از موبايل تصميم 
بگيرند و در صورت لزوم، با آنان برخورد كنند. بس��ياري 
از معلم��ان و مديران مدارس به خاطر اس��تفاده بيش از 
اندازه دانش آموزان و اعتياد آنان به چك كردن شبكه هاي 
اجتماعي اعالم نارضايتي كرده بودند؛ چراكه آنها بر اين 
باورند استفاده از موبايل، حواس دانش آموزان به درس را 
پرت مي كند و يادگيري آنها را به شدت كاهش مي دهد. 
اين امر در نهايت مي تواند به كاهش سطح و رتبه علمي 
دانش آموزان و مدرسه آنها شود كه منجر به تربيت نسل 
جواني كه آگاهي و سواد چنداني ندارند، خواهد شد. اين 
قانون همچنين ساير وسايل الكترونيكي همچون رايانه 
شخصي، لپ تاپ، تبلت و موبايل را نيز شامل مي شود و 
دانش آموزان زير 1۵ س��ال در صورت نياز به هر كدام از 
اينها، بايد در ابتداي ورود به مدرسه آن را خاموش كرده، 
تحويل مدير مدرس��ه داده و هنگام خروج از مدرسه، آن 

را بازپس بگيرند.

هوش مصنوعي به دنبال 
مچ گيري از كره شمالي

ديلي ميل| به تازگي پژوهش��گران فعال در دانشگاه 
كاروليناي شمالي دريافته اند كه فناوري هوش مصنوعي 
قادر است فعاليت هاي هسته اي مخفيانه و مشكوك برخي 

از كشورها نظير كره شمالي را شناسايي و رديابي كند. 
 اي��ن روزها كه فناوري ه��وش مصنوعي و يادگيري 
ماش��يني از اس��تقبال بي نظيري از سوي عالقه مندان و 
محققان فعال در حوزه تكنولوژي مواجه و برخوردار شده 
اس��ت، توسط دانشمندان بسياري در حوزه هاي مختلف 
مورد بررس��ي و بحث قرار گرفته اس��ت تا بتواند در امور 
دشوار و ناممكن به بشريت كمك كند و جلوي بسياري 
از اتفاقات ناگوار را در جهان بگيرد. حاال به تازگي گزارشي 
از س��وي دانش��مندان و پژوهش��گران فعال در دانشگاه 
كاروليناي شمالي منتشر ش��ده است كه نشان مي دهد 
آنها با طراحي و رسيدن به يك مدل محاسبه دقيق، فوق 
پيشرفته و متفاوت توانسته اند از فناوري هوش مصنوعي 
بهره گيري كنند و فعاليت و آزمايشات هسته اي مشكوك 
و مخفيانه را با بررس��ي دقيق تصاوير ماهواره اي و ساير 
رديابي هاي اينترنتي تش��خيص دهند. آنها بر اين باورند 
در صورتي كه طرح و ايده شان به مرحله نهايي و اجرايي 
برس��د، مي تواند به جلوگيري از جنگ هاي هسته اي در 
جهان بينجامد و فعاليت هاي مخفيانه بسياري از كشورها 

نظير كره شمالي را متوقف كند. 

اخبار

ميراث ارزشمند »استيو جابز« 

»اپل« اولين شركت  هزار ميليارد دالري جهان
گروه دانش و فن|

اپل با رس��يدن به ارزش 207.۵0 دالر به ازاي 
هر س��هم، پيش از آمازون به شركتي با ارزش بازار 
يك تريليون دالر بدل ش��د. افزايش سهام اپل در 
پي انتش��ار خبر بهبود درآمدهاي اپل در سه ماهه 
سوم سال صورت گرفت. موفقيت چشم گير امروز 
اپل اما در س��ال 1۹۹7 و هنگامي كه در آس��تانه 
ورشكستگي قرار گرفت و هر سهم آن كمتر از يك 

دالر شد، براي بسياري قابل تصور نبود. 
دلي��ل اصلي اين مس��اله س��خنان اخير يكي 
از س��رمايه گذاران ش��ركت اپل اس��ت ك��ه اعالم 
 كرده س��رمايه گذاري روي ش��ركت اپ��ل يكي از 
موفقيت آميزتري��ن كارهاي��ي بوده ك��ه در دوران 
حرفه اي خود انجام داده است. عالوه بر اين، توليد 
محصوالت با كيفيت و ش��ناخته ش��دن نام اپل به 
عنوان يك كمپاني موفق در زمينه توليد محصوالت 
خاص و كارآمد؛ باعث شده تا تمايل سرمايه داران 

به خريد اين محصوالت افزايش پيدا كند. 
همين مس��اله باعث شده تا در مدت كوتاهي و 
 مش��خصاً چند هفته ابتدايي سال 2018، بيش از

8 درصد افزايش سهام را تجربه كند. به طور كل و 
با احتساب اين افزايش، مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه ارزش كل ش��ركت اپل در حال حاضر بيش از 
۹00 ميليارد دالر اس��ت و اين ش��ركت همچنان 
تصميم دارد تا با توليد محصوالت بهتر در سال هاي 

آينده، ارزش كمپاني خود را افزايش دهد. 
ارزش ۹00 ميلي��ارد دالري اپ��ل باعث ش��ده 
ت��ا اي��ن كمپاني موف��ق، درآمدي هم ت��راز با يك 
 كش��ور را داشته باش��د و بتواند صنايع مختلف را 
تحت تاثير خود قرار دهد. اپل از همين حاال بسياري 
از درآمدهاي حاص��ل از فروش محصوالت خود را 
در خ��ارج از خاك امريكا قرار داده اس��ت چرا كه 
درصورت ورود آنها به خاك امريكا، دولت اين كشور 

ممكن است از آن مالياتي سنگين دريافت كند. 
بر همين اساس، اپل در كشورهاي ديگر غير از 
امريكا نيز به عنوان يك كمپاني ثروتمند به حساب 

مي آيد. 
اپل سال گذش��ته فروشي معادل 22۹ ميليارد 
دالر داش��ت كه س��ود 48 ميليارد دالري را براي 
اين شركت به همراه داشت و سودآورترين شركت 
جهان لقب گرفت. عملكرد اين ش��ركت در س��ال 
جاري بهتر از برآوردهاي قبلي بود و ارزش س��هام 
آن از ابتداي سال تا كنون رشد 22 درصدي داشته 

است. اوايل امسال پيش بيني شده بود كه ارزش اپل 
به زودي از مرز يك تريليون دالر عبور خواهد كرد. 
»استيو جابز« شركت اپل را در سال 1۹7۶ تاسيس 
ك��رد و كار خود را از گاراژ خان��ه خود آغاز كرد. از 
سال 1۹80 سهام اپل در بازار بورس عرضه شد. از 
آن روز تا كنون ارزش اين شركت فراز و نشيب هاي 
بس��ياري را تجربه كرد به حدي كه در سال 1۹۹7 
ارزش هر سهم آن به كمتر از يك دالر كاهش يافت 

و در آستانه ورشكستگي قرار گرفت. 

 سهام اپل
در حال حاضر ارزش هر س��هم اپل بيش از ۵0 
هزار درصد نسبت به عرضه اوليه سهام اين شركت 
در سال 1۹80 رشد كرده است. اين در حالي است 
كه ارزش ۵00 شركت برتر بازار بورس نيويورك در 
اين بازه زماني در مجموع تنها 2هزار درصد رش��د 

كرده است. 
كوپرتينونش��ين ها به لطف جهش��ي در ارزش 
س��هام خود، موفق ش��دند تا پيش از آمازون، غول 
خرده فروشي آنالين دنياي فناوري، به عنوان رقيب 

نزديك اين ش��ركت، به چنين دس��تاوردي دست 
پيدا كنند. خالف تصور عموم، Apple نخس��تين 
ش��ركت يك تريليون دالري دنيا نيس��ت؛ چرا كه 
PetroChina براي مدت كوتاهي در سال 2007 

به اين رقم دست پيدا كرد. 
دن ايوانز كارش��ناس موسس��ه جي ب��ي اچ، در 
اين باره مي گويد: »فكر مي كنم ش��رايط امروز اپل 
نشان دهنده اين مساله است كه اكوسيستم اپل در 
اين سال ها چطور قدرتمندانه كار كرده اما اين پايان 
داستان نيس��ت. هدف اپل فقط رسيدن به ارزش 
يك تريليون دالري نيس��ت؛ اين آغ��از مرحله اي 

جديد از رشد و شكوفايي است. «
اپ��ل، ش��ركتي در حوزه فناوري ب��ا فعاليت در 
زمينه فروش محصوالتي همچون آيمك تا آيفون، 
در سال 1۹7۶ توسط استيو جابز و استيو وازنياك 
با هدف فروش كامپيوترهاي شخصي تاسيس شد 
و اكنون به مدد رس��يدن ارزش سهام آن به 207. 
0۵ دالر به ازاي هر س��هم، به دستاوردي تاريخي 
دست يافته اس��ت. كوپرتينونشين ها يك روز پس 
از انتشار گزارش مالي فراتر از انتظار سه ماهه سوم 

2018 به اين مهم نائل آمده اند. ارزش سهام اپل از 
زمان منصوب شدن تيم كوك به سمت مديرعاملي 
اين ش��ركت، پس از درگذشت استيو جابز، بالغ بر 
2000 درصد افزايش يافته اس��ت. اپل 42 س��ال 
پس از تاس��يس خود و 117 سال پس از دستيابي 
ش��ركت US Steel به عنوان نخس��تين شركت 
يك ميلي��ارد دالري در س��ال 1۹01 ميالدي، به 
ارزش بازار يك تريليون دالري رس��يده است. غول 
 دنياي فناوري در سه ماهه گذشته به سودي بالغ بر

11.۵ ميليارد دالر از درآمدي ۵۳.۳ ميليارد دالري 
رسيد و همين موضوع ارزش سهام آن را به اندازه اي 
افزايش داد كه ارزش بازار اين ش��ركت به سادگي از 
۹۳۵ ميليارد دالر به يك تريليون دالر جهش كند. 
لوكا ماستري، مدير مالي ارشد اپل مي گويد: »ميزان 

رشد در سراسر دنيا بسيار قابل توجه بود.«
عملك��رد قابل س��تايش اپل باعث ش��د تا اين 
ش��ركت از رقباي خود در حوزه فناوري گذر كند. 
عملك��رد فراتر از حد انتظار كوپرتينونش��ين ها در 
نقطه مقابل فيس��بوك قرار مي گيرد؛ شركتي كه 
هفته گذش��ته، بدترين روز را در تاريخ بازار بورس 

 تجربه ك��رد و بيش از 120 ميلي��ارد دالر، معادل
20 درصد از ارزش بازار خود را از دست داد. 

آم��ازون غالبا به عن��وان دومين گزينه محتمل 
براي دس��تيابي به ارزش بازار ي��ك تريليون دالر 
به شمار مي رفت، با وجود انتشار گزارش مالي فراتر 
از حد انتظار، از دستيابي به چنين ارزش بازاري باز 
ماند؛ بدين ترتيب اين شركت با تجربه افتي جزئي 
در ارزش سهام خود با ارزش بازار 88۳ ميليارد دالر 
در رتبه دوم قرار دارد و آلفابت با 84۵ ميليارد دالر، 

سومين شركت باارزش دنيا به حساب مي آيد. 
اپل فعالي��ت خود را در س��ال 1۹7۶ با فروش 
كامپيوترهاي روميزي آغاز كرد؛ اما اقبال خود را با 
آغاز قرن بيست ويكم در عرضه گجت هايي همچون 
آيپاد در سال 2001 و آيفون در سال 2007 يافت؛ 
از آن زمان تاكنون، كوپرتينونش��ين ها 18 آيفون 
مختل��ف را عرضه ك��رده و بي��ش از 1. 2 ميليارد 

دستگاه به فروش رسانده اند. 

 ارزشي باالتر از كل اقتصاد تركيه و سوييس
اكنون اپل ارزشي بيشتر از دو سوم حجم اقتصاد 
بريتانيا دارد و ارزشمندتر از كل اقتصاد كشورهايي 
مانند تركيه و س��وييس است. گفتني است در ماه 
نوامبر سال 2007، ش��ركت PetroChina پس 
از عرضه اوليه س��هام خود به ارزشي يك تريليون 
دالري رس��يد ولي به س��رعت دوباره با افت سهام 
 روبه رو ش��ده و نزديك ب��ه 800 ميلي��ارد دالر از 

دست داد. 
كارشناسان از دو شركت آمازون و اپل به عنوان 
اولين يك تريليون دالري هاي دنيا نام برده بودند و 
پيش بيني مي كردند در ماه آگوست اين دو شركت 
اين ركورد را به دس��ت بياورند ولي تصور مي ش��د 
آمازون زودتر از اپل يك تريليون دالري شود. البته، 
اپل هميش��ه ارزش��ي باالتر از آمازون داشته است. 
در م��اه مارس، اپل 140 ميليون دالر ارزش��مندتر 
از آمازون بود ولي نرخ رش��د سهام آمازون اين طور 
نش��ان مي داد كه زودتر به م��رز يك تريليون دالر 
مي رس��د ولي حاال اپل اولين شركت يك تريليون 
دالري جهان است. نشريه تايمز او اينديا جمعه در 
اين باره نوش��ته: »يك چيز قطعي است. اپل بدون 
استيو جابز نمي توانست به چنين جايگاهي برسد، 
كسي كه اكتبر 2011 درگذشت. آنچه در همه اين 
سال ها اپل را ترغيب مي كرد تا به جلو حركت كند 

ايده استيو جابز بود.« 

ديلي ميل|
»رديت«، ش��بكه اشتراك گذاري لينك اخبار و عكس اعالم كرده آدرس هاي ايميل 
كاربران و يك مخزن اطالعاتي مربوط به سوابق 2007 اين شركت هك شده است. اين 
مخزن حاوي پسوردهاي قديمي كاربران آن بوده است. شركت Reddit اعالم كرده بين 

تاريخ 14 تا 18 ژوئن سال جاري هك شده است. 
اين نشت اطالعاتي احتماال آدرس ايميل و پسورد كاربران در اينترنت را فاش كرده 
است. Reddit يك وب سايت تجميع اخبار است كه محتوي وب و وب سايت هاي بحث 
و گفت وگو را رده بندي مي كند. كاربران اين وب سايت مي توانند لينك، متن و تصاوير را 

در آن پست كنندو كاربران ديگر Reddit به پست ها راي مي دهند. 
در پس��ت جديد اين وب سايت آمده است: هكري وارد چند سيستم Reddit شده 
 و توانس��ته به برخي اطالعات كاربران از جمله آدرس هاي ايميل و يك مخزن اطالعات 
بك آپ مربوط به س��ال 2007 )حاوي پس��وردهاي قديمي( دسترسي يابد. از آن زمان 
تاكنون ما مشغول تحقيقات درباره اطالعات فاش شده و بهبود سيستم ها و فرايندهايمان 

بوده ايم تا از وقوع دوباره چنين رويدادي جلوگيري كنيم. 
هكر مذكور در يك حمله پيچيده توانسته سيستم پيامكي احراز هويت شركت را دور 
بزند. Reddit اعتراف كرده سيستم پيامكي احراز هويت آن به اندازه پيش بيني شده 

ايمن نيست و حمله اصلي به وسيله يك پيامك انجام شده است. 
آن دسته از كاربران Reddit كه پسوردهايشان در اطالعات قديمي فاش شده، پيامي 
از وب سايت براي تغيير پسورد دريافت مي كنند و بايد به سرعت رمز خود را تغيير دهند.

فيز|
طبق تحقيقي جديد، ايجاد حيات درس��طح يك سياره صخره اي مانند زمين به نوع 
و قدرت نوري بستگي دارد كه از ستاره ميزبان به آن تابيده مي شود. محققان معتقدند 

سياره »كپلر42۵بي« شرايط ايجاد حيات را دارد. 
 دانش��مندان گروهي از سيارات خارج از منظومه شمس��ي را شناسايي كرده اند كه 

شرايط شيميايي آنها مشابه شرايطي است كه به ايجاد حيات در زمين منجر شد. 
محققان دانش��گاه كمبريج و آزمايشگاه تحقيقات پزشكي زيست شناسي مولكولي 
متوجه شده اند احتمال ايجاد حيات درسطح يك سياره صخره اي مانند زمين به نوع و 

قدرت نوري بستگي دارد كه از ستاره ميزبان به آن تابيده مي شود. 
تحقيق آنها در ژورنال Science Advances منتشر شده و نشان مي دهد ستارگاني 
كه نور مافوق بنفش كافي منتشر مي كنند، به ايجاد حيات در سيارات )با شيوه اي مشابه 

آنچه در زمين اتفاق افتاد( كمك مي كنند. 
در زمين نور مافوق بنفش به ايجاد مجموعه اي از واكنش هاي شيميايي منجر شد كه 

بلوك هاي اوليه حيات را به وجود آوردند. 
درهمين راستا محققان چند سياره را شناسايي كرده اند كه نور مافوق بنفش ستاره 
ميزبان آنها براي ايجاد اين واكنش هاي شيميايي كافي است. جالب آنكه اين سيارات در 

طيف قابل سكونت قرار دارند. در اين سيارات احتماال آب مايع روي سطح وجود دارد. 
پل ريمر يكي از محققان فوق دكترا و مولف اين تحقيق مي گويد: با اس��تفاده از اين 

نكته مي توان جست وجو براي سياراتي با قابليت حفظ حيات را دقيق تر ادامه داد. 

ديلي ميل|
يك بازي آنالين به نام »مومو« كه از طريق واتس آپ فراگيرش��ده با ارس��ال تصاوير 

ترسناك و پيام هاي خشن كاربر را تحت تاثير قرار مي دهد. 
به تازگي يك بازي آنالين جديد و ترسناك در رسانه هاي اجتماعي فراگير شده است. 
خانواده ها و مقامات بيم آن دارند كه اين بازي آنالين پديده مشابه »نهنگ آبي« باشد و 

جان نوجوانان را به خطر بيندازد. 
 اين بازي در هفته هاي اخير در سراس��ر جهان مش��اهده شده و بطور كلي از طريق 
واتس آپ گس��ترده مي شود. نخست شماره تماسي ناشناس كاربران را به چالش دعوت 
مي كند تا به »مومو« )Momo( پيامي ارسال كنند. در مرحله بعد و پس از ارسال پيام، 

تصاوير ترسناك و پيام هاي خشونت آميز براي كاربر ارسال مي شود. 
اين بازي فراگير با تصوير ترس��ناك از زني مرتبط ش��ده است. اين عكس به حساب 
كاربري اينستاگرام يك عروسك ساز ژاپني تعلق دارد.  به هرحال اكنون تصور مي شود 
مومو با خودكشي يك دختربچه 12 ساله در آرژانتين مرتبط باشد. همين امر سبب شده 
عده اي آن را شبيه بازي »نهنگ آبي« اعالم كنند كه سال گذشته با مرگ چند فرد در 
روسيه مرتبط بود. هنوز مشخص نيست انگيزه اصلي اين بازي چست اما مقامات هشدار 
داده اند احتماال فرس��تندگان ناشناس پيام اوليه از بازي براي سرقت اطالعات يا تشويق 
به خشونت و خودكشي استفاده مي كنند. اين چالش در چند كشور از جمله آرژانتين، 
مكزيك، امريكا، فرانس��ه و آلمان مشاهده شده است. البته به نظر مي رسد در امريكاي 

جنوبي محبوبيت زيادي داشته باشد و هدف اصلي آن نوجوانان هستند. 

هك آدرس ايميل كاربران وب سايت »رديت«  »مومو« با واتس آپ پيام خشونت آميز مي فرستدشناسايي سياره اي كه شرايط حيات دارد

سايبر رويدادفضا

جي اس ام آرنا|
ب��ه نظر مي رس��د بزرگ ترين پلتف��رم ويديويي جهان - 

يوتيوب - نيز درصدد افزودن قابليت استوري است. 
از آنجايي كه قابليت اس��توري در ش��بكه هاي اجتماعي 
نظير اينستاگرام و اسنپ چت با استقبال بي نظيري از سوي 
كاربران مواجه ش��ده است، حاال به نظر مي رسد بسياري از 
پلتفرم هاي ش��بكه هاي اجتماعي در جه��ان به فكر افزودن 
اين ويژگي محب��وب و پرطرفدار افتاده اند تا بدين وس��يله 
بتوانند طرفداران بيشتري را به سمت و سوي خود كشانده 

و جذب كنند. 
سال گذش��ته بود كه اخباري مبني بر افزودن آزمايشي 
اس��توري به پلتفرم يوتيوب ش��نيده و منتشر شد كه گفته 
مي ش��د تنها تعداد مح��دودي از كاربران و داوطلبان به اين 
ويژگي جذاب دسترس��ي داشتند تا در صورت رضايت، اين 
ش��بكه اجتماعي قابلي��ت مذكور را به ص��ورت همگاني به 
پلتفرم خود بيفزايد و در دس��ترس عموم كاربران در سراسر 
جهان قرار دهد. اين قابليت البته با وجود شباهت بسيار زياد 

به استوري هاي اينستاگرام و اسنپ چت، نام ديگري داشت 
و آن » ري��ل « )Reel( ب��ود؛ اما حاال به نظر مي رس��د كه 
يوتيوب قصد دارد همان نام اس��توري را برگزيند تا كاربران 
تازه وارد دچار س��ردرگمي در استفاده آن نشوند. همچنين 
بر اس��اس تصاويري كه كاربران در فضاي مجازي منتش��ر 
كرده ان��د، مي توان دريافت كه اين قابليت ش��باهت بس��يار 
زيادي به استوري هاي اينستاگرامي دارد و هنگامي كه يك 
كاربر اس��توري مي گذارد، دور و اطراف تصوير و نام حساب 
كاربري اش يك دايره قرمزرنگ و فعال ظاهر مي شود كه به 
ديگر كاربران اجازه مي دهد از اس��توري دوستانشان باخبر 

شده و آن را مشاهده كنند. 
البته يكي از تفاوت هاي عمده اي كه استوري هاي يوتيوب 
در حال حاضر با استوري هاي اينستاگرام دارد، آن است كه 
كاربران هم اكنون قادر خواهند بود به استوري دوستانشان 
واكن��ش نش��ان داده يا پاس��خ / نظر دهند ام��ا طبق گفته 
يوتي��وب، اين ويژگ��ي به زودي در آين��ده اي نزديك به آن 

اضافه خواهد شد. 

نيويورك تايمز|
به نظر مي رس��د كه گوگل قصد دارد با حذف و سانس��ور 
برخي از نتايج جست وجو با دولت چين همكاري كند تا بتواند 

بار ديگر در اين كشور پهناور حضور داشته باشد. 
 ب��ا توجه به وس��عت كش��ور چين و جمعيت ب��االي آن، 
بس��ياري از غول ه��اي تكنولوژي همواره نظ��ر و توجه خاص 
و وي��ژه اي ب��ه آن دارند و حض��ور در بازار اين كش��ور براي 
آنها به معن��اي موفقيت و دس��تاوردهاي بزرگي خواهد بود. 
چند س��ال پيش ش��ركت امريكايي گوگل تحت تاثير قوانين 
محدودكننده و سخت گيرانه دولت چين، اعالم كرد كه ديگر 
با اين كش��ور همكاري نمي كند و به همين دليل نيز بسياري 
از سرويس هاي خود را در اين كشور از دسترس خارج كرد. 

كش��ور چين يكي از معدود كشورهايي است كه قوانين و 
مقررات محدودكننده اي براي اس��تفاده از خدمات اينترنتي و 
آنالين وضع كرده اس��ت و به سانسور و فيلترينگ شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رس��ان ها در جهان معروف است. حاال به نظر 
مي رس��د كه گوگل نظرش تغيير كرده و مي خواهد بار ديگر 

به بازار فعال و پر ش��ور كشور چين بازگردد تا بتواند عالوه بر 
جلب نظر ميليون ها كاربر چيني، به افزايش سرويس دهي و 

درآمدزايي خود بپردازد.
ب��ه نظر مي رس��د كه گوگل درص��دد بازگردان��دن موتور 
جس��ت وجوي خود در چين است كه البته بايد تحت نظارت 
قوانين اين كش��ور يعني سانس��ور برخي از نتايج جست وجو 
عمل كند تا بتواند باري ديگر وارد بازار چين ش��ود. گوگل در 
س��ال 2010 ميالدي در اعتراض به تالش چين براي محدود 
كردن اس��تفاده آزادانه ش��هروندانش از اينترنت، بس��ياري از 

سرويس هاي خود را در اين كشور قطع كرد. 
البت��ه هنوز اطالع��ات و جزئيات دقيقي از س��وي هيچ 
يك از طرفين منتش��ر نشده و صحت اين خبر هنوز تاييد 
نشده است، اما يك منبع ناشناس اسنادي را به وب سايت 
اينترسپت ارايه داده است كه نشان مي دهد گوگل از اوايل 
س��ال گذشته 2017 ميالدي در حال تالش براي بازگشت 
به چين و توس��عه نسخه سانسور شده موتور جست وجوي 

خود بوده است. 

گوگل به خواسته هاي دولت چين تن دادپاي استوري به يوتيوب هم باز شد

فراسوكاربر
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چهره هاي استاني

 صدورحكم پرونده اختالس شهرداري خواجو 
شهر سيرجان؛ كرمان  

دادستان عمومي وانقالب شهرستان سيرجان از صدور 
حكم قضايي قطعي پرونده  اختالس شهرداري خواجو 
شهر س��يرجان خبر داد. دادس��تان عمومي و انقالب 
شهرستان سيرجان گفت: پس از اعالم گزارش اداره كل 
بازرسي اس��تان كرمان در اواخر اس��فند سال ۱۳۹۵ 
مبني بر اختالس در شهرداري خواجو شهر سيرجان، 
بالفاصله موضوع با قيد فوريت در دستور كار سيستم 
قضايي قرار گرفت. محس��ن نيك ورز افزود: ش��هردار 
سابق خواجوشهر س��يرجان با اختالس ۴۵۰ ميليون 
تومان از شهرداري خواجوشهر سيرجان به انفصال دايم 
از خدم��ات دولتي و ۱۰ س��ال حبس تعليقي و متهم 
رديف دوم پرونده از كارمندان ش��هرداري خواجو شهر 
بود كه مبلغ ۲۵۸ ميليون و ۴۶۵ هزار تومان اختالس 
كرده بود كه به انفصال دايم از خدمات دولتي و هفت 

سال حبس تعليقي محكوم شدند. 

 مديرعامل جديد شركت پااليش نفت اصفهان 
معرفي ش�د؛اصفهان| در مراسمي با حضور عليرضا 
صادق آبادي، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
و معاون وزير، مديران عامل قديم و جديد پااليش��گاه 
اصفه��ان توديع و معارفه ش��دند. در اين مراس��م كه 
ظهر روز سه ش��نبه، نهم مرداد۹۷در محل پااليشگاه 
اصفهان برگزار شد، مرتضي ابراهيمي جايگزين لطفعلي 
چاوش��ي و به عنوان مديرعامل جديد شركت معرفي 
شد. بر اساس اين گزارش همچنين چاوشي به عنوان 
رييس هيات مديره پااليش��گاه اصفهان انتخاب ش��د. 
صادق آبادي در اين مراسم با بيان اينكه براي راه اندازي 
واحد ارتقاي توليد نفت گاز بايد تالش بيش��تري شود، 
گفت: نتيجه راه اندازي اين واحد توليد ۲۰ ميليون ليتر 

نفت گاز با كيفيت يورو ۴ خواهد بود.

 3 هزار تن بادمجان پيش�وا به روس�يه صادر 
شد؛ورامين|  مدير جهاد كشاورزي شهرستان پيشوا 
از صادرات ۳ هزار تن محصول بادمجان كشاورزان اين 
شهرستان به روسيه خبر داد. رضا عرب محمدحسيني 
گفت: ساالنه ۳۵۰ هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان 
پيش��وا زير كشت بادمجان مي رود كه از هر هكتار ۵۰ 
تن محصول برداشت مي شود. او اظهار داشت: بادمجان 
در شهرستان پيشوا به ۲ روش گلخانه و فضاي مزرعه 
رو باز كشت مي شود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
پيش��وا تصريح كرد: با هماهنگي هاي به عمل آمده با 
شركت مواد زراعي و دامي از شركت ويلمورين فرانسه، 
در سال زراعي جاري ۲۷ رقم وارداتي هيبريد بادمجان 
در شهرستان پيشوا كشت شده كه محصول اين مزارع 
از كيفيت بس��يار خوبي براي صادرات برخوردار بوده و 

در برابر بيماري ها و امراض نيز مقاومند. 

 انفجار شيء ناشناخته در مشهد؛مشهد| معاون 
عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
مش��هد از جراح��ت ۲۲ نفر ب��ر اثر انفجار يك ش��ي 
ناشناخته در مشهد خبر داد. مهدي رضايي با اعالم اين 
خبر، اظهار كرد: انفجار يك شيء ناشناخته در وسايل 
يك ضايعات جمع كن در خيابان چمن مش��هد منجر 
ب��ه مصدوميت ۲۲ نفر ش��د. او ادامه داد: فرد ضايعات 
جمع ك��ن هن��گام جابه جايي ضايعات به يك ش��يء 
ناشناخته  برخورد كرده كه هنگام بررسي و دستكاري، 
اين ش��يء دچار انفجار و انتشار گازي ناشناخته شد. 
معاون عمليات س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
ش��هرداري مشهد افزود: اين ش��يء براي شناسايي به 
آزمايش��گاه منتقل شد و محيط پس از ايمن سازي به 

ماموران نيروي انتظامي تحويل شد. 

 التهاب�ات موجود در بازار بيش�تر ج�و رواني 
است؛قم| استاندار قم گفت: بازگرداندن آرامش به بازار 
و جلوگيري از فضاسازي هاي رواني يكي از اولويت هاي 
اقتصادي است. سيد مهدي صادقي در جلسه كارگروه 
تنظي��م بازار در س��الن امام جواد )ع( اس��تانداري قم 
عنوان ك��رد: در حال حاضر در مباحث اقتصادي، يك 
سري اولويت هايي وجود دارد كه بايد بدان توجه شود 
و دس��تگاه هاي نظارتي و اجرايي وارد عمل ش��وند. او 
تصري��ح كرد: يكي از اولويت هاي بس��يار مهم برخورد 
قانوني با گران فروش��ي است و اينكه كاالها بر اساس 

قيمت هاي مصوب عرضه شود.  

 بازدي�د وزير فرهن�گ از بناي م�وزه هنرهاي 
معاصر زاهدان؛زاهدان| س��يد عب��اس صالحي وزير 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي كه روز گذشته به سيستان و 
بلوچستان سفر كرده است در چهارمين برنامه اين سفر 
به محل اجراي پروژه موزه هنرهاي معاصر زاهدان رفت و 
در جريان وضعيت اجراي اين پروژه قرار گرفت. استاندار 
سيستان و بلوچستان در جريان اين بازديدگفت: پروژه 
موزه هنرهاي معاصر زاهدان با مس��احت ۵۵۰۰ متر و 
محوطه ۲۲۹۷ متر، با كارفرمايي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي از سال ۹۰ شروع به ساخت است. محبي افزود: 
اين طرح در حال حاضر ۴۲ درصد پيش��رفت فيزيكي 
دارد و اجراي اين پروژه به عهده ش��ركت س��اختماني 

تاسيسات سايبان شرق است. 

 وق�وع س�يل در چهاردانگ�ه ساري؛س�اري| 
مدي��ركل مديريت بحران اس��تان مازن��دران از وقوع 
س��يل در منطقه چهاردانگه شهرس��تان س��اري خبر 
داد. علي اصغر احمدي با بيان اينكه بخش��ي از اراضي 
كش��اورزي در منطقه چهاردانگه دچار خس��ارت شد، 
اظهار كرد: سيل در منطقه چالو، حياط برخي از منازل 
مس��كوني را در بر گرفته كه نيروها ب��ه مناطق اعزام 
شدند. مديركل مديريت بحران استان مازندران با اشاره 
به اينكه در حال حاضر در راه اصلي مشكلي براي تردد 
وجود ندارد، افزود: ماشين هاي راهداري به مناطق اعزام 
ش��ده تا گل و الي مانده در جاده هاي فرعي را بردارند 

تا بازگشايي جاده هاي فرعي مسدود شده انجام شود.

اخبارشهرستانها

سفير ايران در لندن در جلسه شوراي اداري كاشان:

نوسان مربوط به 3 درصد ارز كشور است
95 درصد ارز مصرفي به واردات كاال هاي اساسي اختصاص دارد

120 ميليارد مترمكعب آب استراتژيك در كشور برداشت شده است

گروه بنگاه ها|
سومين جلسه شوراي اداري شهرستان كاشان 
در س��ال ۱۳۹۷ با حضور حميد بعيدي نژاد، سفير 
ايران در انگلستان، به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداش��تي درماني كاش��ان برگزار شد. 
جلس��ه اي كه در جريان آن با بازخواني تالش هاي 
دش��منان براي به چالش كشيدن فضاي عمومي 
كش��ور در حوزه هاي نظامي؛ امنيتي، اقتصادي و... 
تالش ش��د تا تصوي��ري از مهم تري��ن اولويت هاي 
كشور براي مقابله با چالش هاي اقتصادي ارايه شود. 
بعيدي نژاد اما با اش��اره به اين واقعيت كه هيچ 
ساختار سياسي بدون مشاركت مردم قادر نيست از 
گزند التهابات و نوسانات مختلف خارج شود و امروز 
هم نقش مردم براي مقابله با چالش هاي اقتصادي 

كشور غير قابل انكار است. 
 س��فير ايران در لندن تاكيد كرد: ۹۵ درصد از 
مصارف ارز كش��ور به واردات كاالهاي اساس��ي يا 
هزينه هاي متفرقه عموم��ي اختصاص دارد كه در 
اختيار دولت و بانك مركزي اس��ت و هيچ مشكلي 
براي تامين آنها وجود ندارد.« بعيدي نژاد در بخش 
ديگري از صحبت هايش با تاكيد بر اين واقعيت كه 
امريكا از طريق فشار تحريم ها تالش مي كند تا در 
آت��ش اعتراضات مردمي بدمد و ب��ه خيال خود از 
اين طريق كشور را مجبور به پذيرش خواسته هاي 

خود كند. 

 كنترل فشارهاي اقتصادي
» حميد بعيدي نژاد « روز پنج ش��نبه در جلسه 
شوراي اداري شهرس��تان كاشان با اشاره به اينكه 
نوسان هاي بازار مربوط به سه درصد ارز موجود در 
كشور اس��ت، اضافه كرد: وضعيت اقتصادي كشور 
مبتني بر درآمدها و بودجه اختصاصي براي واردات 
است و فش��ار رواني كه برخي در داخل و خارج به 

آن دامن مي زنند نيز كنترل خواهد شد. 
او ادامه داد: بزرگ ترين اقتصاد جهان )امريكا(، 
عليه ايران جنگ اقتصادي اعالم كرده است و هدف 
آنها، بي ثباتي بازار است و در اين زمينه بودجه هايي 
را براي خريد دالر و س��كه با ه��ر قيمتي و خارج 

كردن اين منابع از كشور اختصاص داده اند. 
بعيدي نژاد به جريان س��ازي رسانه اي و رواني 
امري��كا در زمينه نرخ س��كه و ارز به عنوان يكي 
از ضعيف ترين بحث هاي اقتصادي اش��اره كرد و 
گفت: همه ش��اخص هاي اقتصادي كش��ور رو به 
رش��د است و حتي بودجه سال جاري ۲۰ درصد 
رش��د داشته اس��ت. س��فير ايران در انگلستان با 
بيان اينكه تنها كشور مقاوم جهان در برابر چنين 
هجمه هايي هستيم، افزود: او اظهار كرد كه تالش 
امريكا در دور جدي��د تحريم هاي اقتصادي براي 
به صفر رس��اندن صادرات نفت اي��ران بي نتيجه 
خواهد بود چرا كه با ۱۵ كش��ور همسايه هستيم 

و ظرفيت ها بيش از آن است كه بتوانند با تحريم، 
صادرات نفت ما را به صفر برسانند. 

 تالش براي افزايش اعتراضات
بعيدي ن��ژاد ب��ه اعمال دور جدي��د تحريم هاي 
اقتص��ادي عليه كش��ورمان اش��اره ك��رد و گفت: 
مهم ترين مح��ور زندگي مردم اقتصاد اس��ت و از 
آنجايي كه ايران در اوج اقتدار قرار دارد، دش��منان 

در تالشند تا مردم را نسبت به نظام بدبين كنند. 
س��فير ايران در لندن افزود: امريكا مي كوشد تا 
با فشارهاي اقتصادي مردم را به اعتراض وادارد، به 
عبارت ديگر، جنگي را عليه تماميت نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران به راه ان��دازد و به حرف 

بسنده نمي كند. 
او در ادامه به اقدام ها و س��فرهاي اخير بنيامين 
نتانياهو به كشورها براي مقابله با جمهوري اسالمي 
ايران اشاره كرد و اين اقدام ها را ناشي از بي ثباتي و 

ترس رژيم غاصب صهيونيستي دانست. 
بعيدي نژاد ادامه داد: اقدام ها و سفرهاي نتانياهو 
به س��اير كش��ورها ارتباطي با نگراني آنها از برجام 
ندارد، بلكه اين سفرها نش��ان از ترس، بي ثباتي و 
نگراني رژيم صهيونيس��تي از تح��والت منطقه اي 
است. او افزود: رژيم نژادپرست صهيونيستي مي داند 
كه حزب اهلل لبنان صدها برابر قوي تر از دوره جنگ 
۳۳ روزه و يك س��پاه مقت��در از نظر تاكتيك هاي 
نظامي و لجستيكي است و صحنه براي آنها و ساير 

قدرت ها در منطقه بسيار تغيير كرده است. 

سفير ايران در انگلستان بيان كرد: حتي برخي 
مقام هاي اروپايي نيز از سوي صهيونيست ها اعالم 
كردند كه ت��وازن منطق��ه اي در خاورميانه به هم 
خ��ورده و نمي توانن��د اين موضوع را ت��اب بياورند 
بنابراين براي اصالح اين توازن اقدام هايي را دنبال 

مي كنند. 

 آثار تحريم ها بر اقتصاد
او در ادامه از حمله اتحاد جماهير ش��وروي به 
افغانس��تان، جن��گ ايران و عراق، حمل��ه عراق به 
كويت و ش��كل گيري داعش به عنوان چهار تحول 
بزرگ خاورميان��ه ياد كرد و گفت: اي��ن رويدادها 
اثرهاي بس��يار مهم سياس��ي و بين المللي داشته 
و ب��دون توجه به آنها نمي توان به تحليل ش��رايط 

كنوني منطقه و كشور پرداخت. 
بعيدي ن��ژاد اضافه كرد: با توجه به ش��رايط دو 
قطبي جنگ س��رد، امريكا از مجاهدين افغانستان 
در برابر اتحاد جماهير شوروي، از نظر لجستيكي و 
مالي حمايت مي كرد كه در نهايت اس��امه بن الدن 

نيز از آن برخوردار شد. 
او ادامه داد: امريكايي ها س��ال هاي بعد اعتراف 
كردند كه به ش��رايط پس از عقب نشيني شوروي 
فكر نكرده بودند و نتيجه آن پيوستن نيروهايي از 
ديگر كش��ورها به مجاهدان افغانستاني و حمله به 
خود اياالت متحده بود. س��فير ايران در انگلستان 
گفت: پ��س از حمله عراق به كويت، كش��ورهاي 
متحد به عراق هجوم بردند و سال ها بعد هم آن را 

اشغال كردند اما امروز غربي ها اعتراف مي كنند كه 
به دوره پس از س��قوط صدام فكر نكرده بودند و با 
انحالل ارتش و بيكاري بعثي ها، آنها به تدريج جذب 

جريان هاي تروريستي شدند. 

 حمايت داعش براي تضعيف ايران 
بعيدي ن��ژاد در ادامه افزود: ب��ا توجه به قدرت 
گرفت��ن جريان ه��اي افراط��ي در عراق، ب��ا گروه 
تكفي��ري تروريس��تي داعش مواجه ش��ديم كه با 
حمايت هاي لجس��تيكي و مالي كشورهاي غربي 

قدرتمند شد. 
وي تصري��ح كرد: داعش ب��دون حمايت اياالت 
متح��ده، رژي��م غاص��ب صهيونيس��تي و برخي 
كشورهاي منطقه امكان پيشروي نداشت اما هدف 
از ايجاد آن تضعيف ايران بود زيرا مي دانس��تند كه 
عراق از هم گسيخته و سوريه نيز مي تواند به راحتي 
تحت فشار قرار گيرد. او با نادرست خواندن ادعاها 
و اطالع��ات برخي افراد در م��ورد كمك هاي مالي 
ايران به سوريه براي مبارزه با پديده شوم تروريسم 
و افراطي گري تشريح كرد: اگر پول منجر به قدرت 
و سلطه مي شد، دشمنان بيش از ما پول داشتند و 

هزينه هم كردند اما در نهايت پيروز نشدند. 
سفير ايران در انگلستان تاكيد كرد: امروز همه 
اذعان دارند كه اگر جمهوري اس��المي نبود، گروه 
داعش كش��ورهاي عراق و سوريه را تصرف مي كرد 
اما رش��ادت هاي رزمندگان اس��الم خار چش��مان 

دشمنان به ويژه رژيم غاصب صهيونيستي شد. 

او اضافه كرد: داعش پديده س��اده اي نيس��ت و 
هنوز بسياري از جنبه هاي موضوع ناشناخته مانده 
و افشا نشده؛ اين گروه تكفيري مانند يك دولت با 
صادرات نفت از بانك ها پول آن را دريافت و حقوق 
كارمندان��ش را در عمليات ه��اي نظامي پرداخت 
مي ك��رد. بعيدي نژاد با اش��اره به گذش��ت حدود 
۴۰ س��ال از پيروزي انقالب اسالمي گفت: نتيجه 
اين تحوالت به ش��رايطي انجاميد ك��ه امروز ايران 
در آس��تانه بلوغ انقالب به عنوان مهم ترين قدرت 
منطقه اي تثبيت شده اس��ت. او افزود: بسياري از 
تصميم هاي سه دهه گذش��ته بر اساس اضطرار يا 
ش��رايط خاص كش��ور بود اما انتظار مي رود از اين 
پس تصميم ها سنجيده و مدبرانه باشد زيرا اكنون 
اي��ران با وجود تحريم ها و محدوديت ها به اقتداري 
در جهان دس��ت يافته اس��ت كه طي ۴۰۰ س��ال 

گذشته شاهد آن نبوده ايم. 

 اعتماد مردم به نظام از سوي دشمنان 
هدف قرار گرفته است

فرماندار كاش��ان گفت: اعتم��اد مردم به عنوان 
س��رمايه اصلي نظام از سوي دش��منان هدف قرار 
گرفته اس��ت كه بايد با برنامه ريزي دقيق، شناخت 
رفتار دشمن و تحليل درست شرايط كنوني كشور 
اقدام كني��م. حميدرضا مومنيان روز گذش��ته در 
جلس��ه ش��وراي اداري شهرس��تان اظهار كرد: در 
هر دولتي كم و بيش مش��كالتي وجود داشته كه 
برطرف شده اس��ت و اين بار نيز با حفظ وحدت و 
بصيرت مردم و مس��ووالن، مسائل پيش آمده رفع 

خواهد شد. 
معاون استاندار اصفهان تصريح كرد: عده اي در 
سطح كشور و شهرستان مانند مخالفان دولت رفتار 
مي كنند در حالي كه استفاده از اين فضا به صورت 
غير مسووالنه براي رقابت هاي سياسي به سود نظام 
و مردم نيست و جز نااميد كردن مردم سودي ندارد 
و حتي با در نظر گرفتن مشكالت موجود به معني 

بازي كردن در ميدان و مسير دشمن است. 
او با اش��اره به تالش ها براي ايج��اد ناآرامي در 
س��طح كش��ور از مردم خواس��ت تا بيش از پيش 
مراق��ب جنگ رواني دش��من علي��ه نظام مقدس 
جمه��وري اس��المي ايران باش��ند. او ب��ا تقدير از 
توليدكنن��دگان فرش ماش��يني منطقه كاش��ان 
گفت: در حال��ي كه ۸۰ درصد اش��تغال، توليد و 
س��رمايه گذاري ها در اين زمينه متمركز است و با 
وجود نوس��ان هاي ارزي و مش��كالت تامين الياف 
مورد نياز، اما صاحبان صنايع حاضر به رها كردن 
فعاليت هاي توليدي نشدند. مومنيان افزود: با توجه 
به شرايط حساس كشور براي دوري از تنش ها بايد 
تصميم گيري ها س��نجيده و در مدار قانون باشد و 
مديران دستگاه ها به مسائل و مصوبه ها رسيدگي و 

پاسخگويي سريع داشته باشند. 

مديركل امور آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي 
گف��ت: افزون بر ۱۲۰ ميلي��ارد مترمكعب از منابع 
آبي استراتژيك كشور از سال ۱۳۴۲ تاكنون در اثر 
سوء مديريت از سفره هاي زيرزميني برداشت شده 
اس��ت. رضا سرافرازي ديروز در گفت وگو با ايرنا در 
ياسوج اظهار داش��ت: يكي از برنامه هاي راهبردي 
دولت و وزارت جهاد كش��اورزي جبران اين ميزان 
آب برداش��ت شده و جلوگيري از خطرات ناشي از 

بروز بحران كم آبي و خشكسالي است. 
وي با اش��اره به بحران ش��ديد آب��ي در برخي 
اس��تان ها و ح��وزه ف��الت مرك��زي اي��ران گفت: 
بحران كم آبي در اس��تان هاي اصفهان و سيستان 
و بلوچستان به مساله اي فراتر از بحث خشكسالي 

تبديل شده و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي 
و مسووالن اجرايي اين استان ها را به شدت درگير 
كرده است. سرافرازي اظهارداشت: در برخي مناطق 
استان سيستان و بلوچستان ميزان بارش در سال 
زراعي جاري كمتر از ۱۰ ميلي متر بوده است. وي 
در ادامه گفت: از مجم��وع حدود ۷۰۰ هزار حلقه 
چاه برداشت آب موجود در كشور ۳۵۰ هزار حلقه 
آن غيرمجاز است. مديركل امور آب و خاك وزارت 
جهاد كش��اورزي افزود: تعداد زي��ادي از چاه هاي 
غيرمج��از قبل از س��ال ۸۵ حفر ش��ده اند كه بايد 
تعيين تكليف ش��وند و مابقي نيز بر اس��اس قانون 
اجازه برداش��ت آب ندارند. او با اش��اره به تجهيز و 
نوسازي ۹۸۰ هزار هكتار زمين كشاورزي در برنامه 

ششم توسعه در كشور گفت: بر اساس برنامه ريزي 
صورت گرفته ۵۵۰ هزار هكتار زمين پاياب سدها، 
۲۵۰ هزار هكتار زمين پاياب ش��بكه هاي س��نتي 
آبياري و ۱۵۰ هزار هكتار زمين شاليزاري در كشور 

تجهيز و نوسازي مي شود. 
س��رافرازي مي��زان اعتبار تخصي��ص يافته در 
بخش تجهيز و نوس��ازي زمين هاي كشاورزي در 
س��ال جاري را اف��زون بر ۴۶۰ ميلي��ارد ريال ذكر 
ك��رد و گفت: با اين اعتبار، ۱۱۰ هزار هكتار زمين 

كشاورزي در كشور تجهيز و نوسازي مي شود. 
به گفت��ه س��رافراز، از آغاز برنامه اول توس��عه 
تاكنون حدود يك ميليون و ۵۵۰ هزار هكتار زمين 

كشاورزي تجهيز و نوسازي شده است. 

اصفهان   تفاهم نامه همكاري هاي 
علمي، پژوهشي و فناوري شهرداري 
اصفهان با دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 
دانشگاه جامع علمي كاربردي استان 
اصفهان، ش��بكه پژوه��ش و فناوري 
اس��تان اصفهان و موسس��ه آموزش 
عالي دانش پژوهان پيشرو منعقد شد. 
به گزارش »تعادل«، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني 
شهردار اصفهان در اين آيين اظهار كرد: منابع مالي و نقدينگي 
در ش��هرداري ها كاه��ش يافته اس��ت و پژوهش ه��ا مي تواند 
راه حل ه��اي جديد و فناوران��ه براي خروج از اين مش��كالت 
ارايه كند. بهروز ارباب ش��يراني با بيان اينكه براي كالن ش��هر 
اصفهان بايد برنامه هاي بلندمدت جهت رفع مشكالت موجود 
ارايه كرد، افزود: دانش��گاه ها به لحاظ ايده پ��ردازي مي توانند 
ش��هرداري اصفهان را ي��اري كنند. وي ادامه داد: ش��هرداري 
مس��ائل بر زمين مانده زيادي دارد كه نيازمند پژوهش است، 
از اين رو يكپارچه سازي و شبكه سازي پژوهش بايد مورد توجه 
قرار گيرد. معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار 
اصفهان با اشاره به مسائل حساسي همچون آب، آلودگي هوا 
و ترافيك در شهر تصريح كرد: بايد اراده و عزم واحدي براي 
رفع اين مش��كالت ايجاد ش��ود.  رييس دانشكده مهندسي 
صنايع دانش��گاه مالك اشتر در ادامه اين آيين گفت: دانشگاه 
صنعتي مالك اش��تر آماده همكاري با ش��هرداري اصفهان در 
زمينه پدافند غيرعامل، شيمي، مواد و مهندسي صنايع است. 

 دانشگاه ها، شهرداري اصفهان را
ياري كنند

كرمانش�اه   اس��تاندار كرمانشاه 
دس��تورالعمل وزارت ني��رو در حوزه 
مديريت آب در كش��ور را يكس��ان و 
كلي دانس��ت و گفت: اين وزارتخانه 
براي هر اس��تان و حوزه آبخيزداري 
بايد دستورالعمل جداگانه و مخصوص 
به آن اس��تان را با توجه به ظرفيتش 
داشته باش��د. به گزارش ايرنا، هوشنگ بازوند در كارگروه آب، 
كش��اورزي و منابع طبيعي استان در سرسراي اميد استانداري 
كرمانشاه افزود: آيا درست است سياست آبي، استان هايي مانند 
يزد، كرمان و قم كه خش��ك هس��تند با اس��تان كرمانشاه كه 
يكي از مزيت هايش آب اس��ت، يكي باش��د. او آب را ثروت و 
ظرفيت خوبي براي اشتغال زايي و درآمدزايي كشاورزان استان 
دانست و اظهار داش��ت: چطور كشاورزان خوزستان مي توانند 
۶۰ هزار هكتار برنج به كارند ولي براي كشاورزان كرمانشاه كه 
در يكي از سرش��اخه هاي تامين آب خوزستان هستند اعمال 
محدوديت مي ش��ود. استاندار كرمانش��اه اضافه كرد: نمي شود 
آب روان ه��در برود و ما فقط ن��گاه كنيم و ديگران از آن براي 
اش��تغالزايي و منافع خودشان استفاده كنند بلكه مديران بايد 
دس��تورالعمل هاي غيركارشناسي شده و كلي وزارت نيرو را به 
سمت منافع استان سوق دهند. بازوند با بيان اينكه من مدافع 
منافع مردم اس��تان هس��تم، افزود: هنر و دغدغه مديران بايد 
افزايش درآمد، اشتغالزايي و رفع بيكاري استان باشد نه اينكه با 
اعمال سياست هاي غلط به اشتغال و منافع مردم ضربه بزنند. 

 وزارت نيرو براي همه استان ها
يك سياست اتخاذ نكند

ك��ه  ش��رايطي  در  گي�الن  
استان هاي كشور براي توسعه پايدار 
نيازمند ج��ذب س��رمايه هاي مولد 
هس��تند، اس��تاندار گيالن ب��ر لزوم 
جذب كامل س��هم تسهيالت استان 
از منابع ملي تاكيد كرد و گفت: بايد 
با دقت و سرعت در جهت رفع موانع 
توليد و ايجاد فرصت هاي ش��غلي جديد در استان تالش كرد. 
به گزارش ايسنا، مصطفي س��االري استاندار گيالن در آيين 
تكريم و معارفه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كه 
با حضور سازگار نژاد معاون امور مجلس، حقوقي و استان هاي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در س��الن اجتماعات بانك 
ملي در رشت برگزار شد بر ضرورت ارزيابي و كارشناسي دقيق 
دستگاه هاي تخصصي در اعطاي تسهيالت به متقاضيان واجد 
ش��رايط تاكيد كرد و گفت: بايد با انتخاب درس��ت و به دور از 
هر گونه انحراف در اعطاي تسهيالت، موجبات پويايي و رونق 
واحدهاي توليدي را فراهم آوريم. استاندار گيالن شرايط ويژه 
قيمت ارز را فرصتي مناسب براي واحدهاي توليدي دانست و 
خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش قيمت محصوالت توليدي 
نسبت به هزينه هاي توليد بخش عمده اي از واحدهاي توليدي 
مي توانند از اين فرصت در جهت بهبود ش��رايط توليد منتفع 
ش��وند. نماينده عالي دولت در گي��الن همچنين بر ضرورت 
بهره گي��ري حداكثري مجموعه كار، تعاون و رفاه اجتماعي از 
نظرات كارشناسي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي تاكيد كرد.

 لزوم جذب كامل سهم تسهيالت گيالن
از منابع ملي

م��رغ  كهگيلويه وبويراحم�د  
كش��تار روز در ب��ازار كهگيلوي��ه و 
بويراحمد وجود ندارد و مرغ منجمد 
با قيمت ۹ هزار تومان فروش مي رود. 
داري��وش ديوديده رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت كهگيلويه 
و بويراحمد در نشست ستاد تنظيم 
ب��ازار كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه قيمت مرغ كش��تار 
روز كيلويي ۹۵۰۰ تومان است، گفت: هرگونه افزايش قيمت 
گوش��ت قرمز و مرغ بيش از قيمت هاي مصوب ستاد تنظيم 
بازار در اين اس��تان ممنوع اس��ت. جعف��ر گوهرگاني معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استاندار نيز در اين 
نشست تاكيد كرد: مخالف افزايش قيمت مرغ با قيمت بيش 
از ۹۵۰۰ تومان هستيم و هماهنگي هاي الزم براي وارد كردن 
مرغ دولتي انجام شود كه قيمت هركيلو مرغ منجمد در مركز 
استان ۶۷۰۰ و در شهرستان ها ۶۷۵۰ تومان است.  اما بررسي  
خبرنگاران تسنيم از شهرستان هاي مختلف استان كهگيلويه 
و بويراحمد نش��ان مي دهد نهيب مسووالن و متوليان امر در 
ستاد تنظيم بازار كارساز نبوده و اتفاقا وضعيت نيز بدتر شده 
است تا جايي كه مرغ كشتار روز در بازار نيست و مرغ منجمد 
۹ هزار تومان فروش مي رود. بررسي ها نشان مي دهد اتحاديه 
مرغ داران اس��تان از مرغداري ها خواس��ته از ورود مرغ به بازار 
خودداري كرده تا مس��ووالن مجبور به تن دادن به خواس��ته 

آنان يعني قيمت بيش از ۱۰ هزار تومان شوند. 

 مرغ در كهگيلويه و بويراحمد
پر كشيد
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اقتصاد اجتماعي12
توضيحات ثبت احوال درباره 

توليد بدنه كارت ملي هوشمند
سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با رد شائبه افتتاح 
خط توليد كارت ملي هوشمند از سال ۹۵ در كشور گفت: 
افتتاح خط توليد كارت هاي هوشمند در سال ۹۵ ارتباطي 

با توليد كارت هوشمند ملي ندارد. 
سيف اهلل ابوترابي اظهار كرد: بدنه كارت ملي هوشمند 
در حال حاضر در چاپخانه دولتي توليد مي شود و از آبان 
ماه نيز بطور انبوه توليد خواهد ش��د. سخنگوي سازمان 
ثبت احوال با بي��ان اينكه در حال حاضر اين كارت ها در 
مرحله پيش توليد هستند، گفت: كارت هاي ملي هوشمند 
توليد شده در مرحله تست نهايي است و از آبان ماه توليد 

انبوه آن آغاز مي شود. 
بعد از انتشار خبري به نقل ازسخنگوي سازمان ثبت 
اح��وال مبني بر اينكه بدنه كارت هاي ملي هوش��مند با 
مطرح شدن بحث تحريم ها و بنابر فرمايشات مقام معظم 
رهبري در داخل توليد مي ش��ود، اين ش��ائبه در فضاي 
مجازي مطرح ش��د كه آيا با افتتاح خط توليد كارت هاي 
هوش��مند با حضور وزير صنعت در س��ال ۹۵، بدنه اين 
كارت ها در داخل توليد نمي ش��د و آيا توليد اين كارت ها 
در داخل كشور موضوع جديدي است كه با پيگيري هاي 
ايسنا سخنگوي سازمان ثبت احوال اين شائبه را رد كرد. 

ورود سازمان تعزيرات حكومتي 
به تخلفات بازار دارو

مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران، با اعالم اين 
خبر كه اين سازمان به تخلفات صورت  گرفته در بازار دارو 
و تعرفه پزشكان ورود مي كند از مردم خواست تا تخلفات 

اين حوزه را از طريق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند. 
محمد علي اس��فناني در تش��ريح نحوه ورود سازمان 
تعزي��رات حكومتي به تخلفات ص��ورت گرفته در حوزه 
دارو گفت: بخش��ي از وظايف س��ازمان تعزيرات مطابق 
با قان��ون تعزيرات حكومتي مربوط به امور بهداش��تي و 
درمان��ي و تخلفات مربوط به اين حوزه مي ش��ود كه دارو 
نيز زيرمجموعه آن قرار مي گيرد، بنابراين سازمان تعزيرات 
حكومتي از حيث گرانفروش��ي، احتكار، داروهاي تقلبي 
و داروه��اي تاريخ گذش��ته به اين ح��وزه ورود مي كند و 
در صورتي كه گزارش��ي وجود داش��ته باشد، قطعا بدان 

رسيدگي خواهيم كرد. 
او ادامه داد: ما به لحاظ اهميتي كه براي س��المت 
عمومي قائل هستيم، مجتمع ويژه اي را براي رسيدگي 
به تخلفات حوزه بهداش��ت و درمان اختصاص داده ايم 
و ۵ ش��عبه ويژه در مجتمع ها مس��تقر كرده ايم تا فقط 
به اين تخلفات رس��يدگي كنن��د و موضوع دارو هم در 
اين بخش ها رسيدگي قرار مي شود، همچنين در رابطه 
با تجهيزات پزش��كي نيز ش��عبه ويژه اي را در معاونت 
غذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
مستقر كرده ايم تا هميش��ه قاضي اين سازمان در اين 
مجموعه حضور داش��ته باشد و به محض اينكه تخلفي 
مشاهده شد به سرعت مراحل قانوني آن را طي كرده و 
بعد از تصميم گيري حكم را صادر و اجرا كند. اسفناني 
اظه��ار كرد: البته در ح��وزه دارو با نقص قانوني مواجه 
هستيم و اگر بتوان در يك زمان قابل قبولي اين نقايص 
را برط��رف كرد، بطوري كه به اين س��ازمان اختيارات 
قانوني داده ش��ود تا بتوانيم با قدرت بيش��تري به اين 
موضوع ورود كنيم، قطعا مي توانيم وضعيت بازار دارو را 

به صورت بهتري كنترل كنيم. 
او اظه��ار كرد: هم اكنون ما جلس��ات مش��تركي را با 
روس��اي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهرستان ها 
برگزار مي كنيم، ضمن اينكه كميسيوني تحت عنوان ماده 
۱۱ قان��ون تعزيرات داريم كه در آنجا اين موارد بررس��ي 
ش��ده و به تخلفات رس��يدگي مي ش��ود و در نهايت اگر 
صحت تخلفات احراز شد، حتما براي رسيدگي به سازمان 
تعزيرات حكومتي ارس��ال مي ش��ود. اسفناني يادآور شد: 
تعرفه پزشكان و بيمارستان ها و خدماتي كه در آنها ارايه 
مي شود و هزينه اي كه در ازاي آن دريافت مي كنند هم از 
جمله مواردي است كه اين سازمان بدان ورود كرده و به 

تخلفات صورت گرفته در آن رسيدگي مي كند. 

 جزييات طرح
»امريه سربازي جوانان روستايي«

مح��روم  مناط��ق  و  روس��تايي  توس��عه  مع��اون 
رياس��ت جمهوري از ام��كان اعطاي امريه ب��ه جوانان 
روس��تايي داراي مدرك تحصيلي كارشناس��ي ارشد و 

دكتري خبر داد. 
ابوالفضل رضوي با اش��اره به تفاهم نامه مش��ترك 
مي��ان س��تادكل نيروهاي مس��لح و معاونت توس��عه 
روستايي رياست جمهوري جهت امريه سربازان وظيفه 
روس��تايي تاكيد كرد: آمادگي داريم براي اجراي طرح 
آمايش س��رزميني و اش��تغال پايدار روس��تايي طرح 
امريه س��ربازي را اجرايي كنيم. او در تشريح جزييات 
اين طرح به ايس��نا گفت: بايد از سرلش��كر باقري براي 
مساعدت و كمكي كه در اين طرح و امضاي اين تفاهم 
نامه داش��تند قدرداني كنم. در اين طرح سربازاني كه 
در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تحصيل كرده اند 
در راستاي آمايش سرزميني و ايجاد اشتغال پايدار در 
روس��تاي زادگاهشان يا روس��تاي خانوادگيشان امريه 
س��ربازي دريافت مي كنند. وي افزود: مقرر ش��ده كه 
طي اين تفاهم نامه، براي هر دهستان هشت سرباز كه 
مهارتي در يك زمينه خاص مثال صنعت يا گردشگري 
دارند، صادر مي شود و آن س��رباز، دوران خدمت خود 
را در يك روس��تا، به آموزش در راستاي اشتغال زايي و 
راه اندازي كارگاه هاي كوچك مش��غول مي  شود. رضوي 
ادامه داد: اين موضوع به تمامي اس��تان ها ابالغ شد تا 
افرادي كه اين ش��رايط دارند ب��راي اخذ امريه معرفي 
كنند ك��ه تاكنون يا به دليل اينكه افراد تحصيل كرده 
در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري استقبال نكرده اند 
براي اخذ اين امريه و يا عدم معرفي استان ها اين امريه 

براي فردي دريافت نشده است. 
مح��روم  مناط��ق  و  روس��تايي  توس��عه  مع��اون 
رياس��ت جمهوري تاكيد كرد: معاونت توسعه روستايي 
امادگي دارد افراد داراي مدارك تحصيلي اعالم ش��ده 
كه تمايل دارند در حوزه آمايش س��رزمين و اش��تغال 
پايدار در روس��تاهاي م��ورد عالقه خ��ود كار كنند را 
در راس��تاي اجراي اين طرح، امريه س��ربازي آنها را با 

همكاري ستادكل نيروهاي مسلح اخذ كند. 

اخبار

200 هزار هكتار پهنه نمكي درياچه نمك قم در آستانه خشكسالي قرار دارد

احتمال تكرار فاجعه خوزستان در قم

معاون فني صندوق بازنشستگي كشوري: 

راهي جز افزايش سن و سابقه بازنشستگي نداريم
اواخر آبان س��ال پيش بود ك��ه دفتر مطالعات 
اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس، در گزارش��ي 
درب��اره وضعي��ت صندوق ه��اي بازنشس��تگي، به 
بيان مشكالت و مس��ائل سازمان  تامين اجتماعي 
و صندوق ه��اي بازنشس��تگي پرداخ��ت و با بيان 
اينك��ه ادامه و اس��تمرار وضع موج��ود هزينه هاي 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي در كش��ور را افزايش 
خواهد داد، مي افزايد: صندوق هاي بازنشستگي بايد 
ساختارهاي س��ازماني خود را براي شرايط جديد 

تنظيم و تعديل نمايند. 
گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس خطر بروز 
يك بحران در كش��ور را هش��دار م��ي داد و عنوان 
ك��رد كه بحراني را تصور كني��د كه بيش از نيمي 
از جمعيت كش��ور را دربر گيرد. سالمتش��ان را در 
معرض آس��يب ق��رار داده، س��رمايه  اندوخته  آنها 
آسيب جدي ديده، درآمدهايشان قطع  شده و اميد 
آنها به تامين آينده مخدوش ش��ود. چنين بحراني 
چه تبعاتي براي كش��ور به همراه خواهد داش��ت؟ 
افزايش تعداد مس��تمري بگيران و ايجاد نس��بتي 
غيرمنطقي بين شاغالني كه حق بيمه مي دهند و 
مستمري بگيران، بحراني جدي براي صندوق هاي 

بازنشس��تگي ايجاد كرده اس��ت. حاال معاون فني 
صندوق بازنشس��تگي كشوري با بيان اينكه پيگير 
هس��تيم تا اصالحات پارامتريك در قانون مديريت 
خدم��ات كش��وري پررنگ تر ديده ش��ود گفت: با 
توجه به وضعيتي كه صندوق ه��ا دارند اصالحات 
پارامتريك ضروري اس��ت و چاره اي جز آن نداريم. 
محمدعلي ابراهيم زاده درباره زمان انجام اصالحات 
پارامتريك در صندوق بازنشستگي كشوري اظهار 
كرد: اصالح��ات پارامتري��ك در قان��ون مديريت 
خدمات كشوري ديده شده ولي چندان قوي نيست 
و ما پيگير هستيم تا آن را قوت ببخشيم و پررنگ 
كنيم. با توجه به وضعيتي كه صندوق ها دارند اين 

كار ضروري است و چاره  ديگري هم نداريم. 
او افزود: ماه گذش��ته نيز با اعضاي كميس��يون 
اجتماعي مجلس نشستي در همين راستا داشتيم، 
زي��را اصالحات پارامتريك اثرات اجتماعي دارد. به 
عنوان مثال اگر نمي توان يك مرتبه سابقه خدمت 
زنان را ۳۰ س��ال كرد زيرا برنامه ريزي ها بر اساس 
بازنشستگي ۲۵ سال بوده و اين تغييرات مقاومت 
و واكنش هايي خواهد داش��ت. در س��اير موارد هم 
همينگونه اس��ت. معاون فني صندوق بازنشستگي 

كّش��وري در پاس��خ به اينك��ه چگونه قرار اس��ت 
اعم��ال اصالح��ات را در قان��ون مديريت خدمات 
كش��وري پررنگ كنيد؟ به ايسنا گفت: ما وضعيت 
صندوق ها را در چند س��ال آينده به ش��كل دقيق 
تبيين مي كنيم و تبعات عدم اعمال اصالحات را به 
تصميم گيران منتقل مي كنيم. در دو سه سال اخير 
دولت هر س��اله بالغ بر ۲۰۰۰ ميليارد تومان عالوه 
ب��ر اعتبار افزايش حقوق ها به منظور ترميم حقوق 
بازنشستگان به صندوق هاي بازنشستگي كشوري و 
لشكري تزريق كرده است. ابراهيم زاده ادامه داد: در 
عرض چند سال آينده با توجه به موج بازنشستگي 
در آموزش و پرورش، يك س��وم كل مشتركان ما 
به جمعيت بازنشستگان اضافه مي شوند و اعتبارات 
با اين افزايش ها جوابگو نيست و ضريب پشتيباني 
نيروي ش��اغل به بازنشسته ما بيش از اين كاهش 
مي ياب��د. ما واقعيت را بي��ان مي كنيم و تصميم با 

مراجع سياست گذار است. 
او با بيان اينكه اصالحات پارامتريك هر سه مورد 
س��ن، سابقه و فرمول بازنشستگي را در برمي گيرد 
گفت: فرمول بازنشس��تگي فعلي مس��تمري را بر 
اساس معدل دو سال آخر خدمت محاسبه مي كند. 

بايد كل شاخص هاي تعيين كننده وضعيت بيمه اي 
در چند دهه اخير ارتق��ا مي يافت؛ به عنوان مثال 
سن اميد به زندگي باال رفته و بايد سن بازنشستگي 
افزاي��ش مي يافت كه اي��ن اتفاق نيافتاده اس��ت. 
ابراهيم زاده افزود: نماين��دگان مجلس و مجموعه 
دولت اين دلمش��غولي را دارن��د اما هنوز مباحثي 
پيرامون چگونگ��ي اعمال اين اصالح��ات و زمان 
اج��راي آن در جريان اس��ت و تالش مي كنيم اين 
موارد را در قانون مديريت خدمات كشوري پررنگ 
كنيم. اگر اين اتفاق نيافتد همه متضرر مي ش��وند 

و اين مش��كل صندوق هاي ديگر هم هس��ت ولي 
صندوق كشوري چون قديمي ترين صندوق است 

مشكالتش بيشتر نمود پيدا كرده است. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه كارفرمايي مش��تركان ما با 
دولت اس��ت گفت: دولت عالوه بر اينكه كارفرماي 
اختصاصي مشتركان اس��ت وظيفه اداره كشور را 
هم برعهده دارد و الزم اس��ت وظايف كارفرمايي  از 
وظايف حمايتي اش تفكيك ش��ود. به عنوان مثال 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري صندق بيمه پايه 

اجباري بوده و بيمه تكميلي برعهده اش نيست. 

ريحانه جاويدي|
پنجاه س��ال اس��ت ك��ه درياچه نم��ك قم آرام 
آرام سراش��يبي خش��كي را ط��ي مي كن��د و ۲۰۰ 
هزار هكت��ار پهنه نمكي درياچ��ه نمك، درصورت 
تخصيص نيافتن حقابه ها، با انتش��ار گس��ترده گرد 
وغبار، قم را به خوزستاني ديگر تبديل خواهد كرد 
ام��ا با وجود اين هنوز معضل خش��كي اين درياچه 
ج��دي گرفته نمي ش��ود، درياچه اي ك��ه اگر بطور 
كامل از دس��ت رود، تبديل به تهديدي بزرگ براي 
مردم استان هاي مركزي و پايتخت نشينان مي شود 

و بحران محيط زيستي عظيمي را رقم مي زند. 

 بحران محيط زيستي در انتظار بخش مركزي
از س��ال 8۲ همزم��ان با آغاز خشكس��الي ها در 
كش��ور، ريتم خش��ك ش��دن درياچه نمك قم هم 
ش��دت گرفت، بط��وري كه طي اين س��ال ها، اكثر 
روستاهاي واقع درحد فاصل اين درياچه و»حوض 
س��لطان«خالي از سكنه ش��ده است و در سال هاي 
اخير هم به دليل تغيير ش��رايط آب و هوايي كشور 
و دستاندازي به محيط زيست پيرامون اين درياچه 
از جمله ايجاد س��د در مناطق باالدس��ت درياچه و 
س��اخت جاده و خط آهن در دشت هاي اطراف آن، 
ميزان آب ورودي به درياچ��ه نمك تقريباً به صفر 
رسيده و زمان زيادي تا خشك شدن كامل درياچه 
نمانده اس��ت. اين مس��اله به معناي ش��كل گيري 
بحران زيس��ت محيطي در مناط��ق مركزي ايران 
اس��ت كه مي توان��د كانون هاي جمعيت��ي در اين 
بخش از كش��ور را تهديد كند. ب��ا اين وجود هنوز 
هم مس��ووالن نس��بت به جلوگي��ري از اين بحران 
غافل هس��تند، اگرچه س��طح درياچه نمناك است 
و مي توان با تخصي��ص حقابه ها و برخي اقدام هاي 
پيش��گيرانه از خش��ك ش��دن كامل آن جلوگيري 
كرد، اما هنوز حل اين معضل به دغدغه مس��ووالن 
تبديل نشده و اظهارنظرهاي موجود درباره وضعيت 
درياچ��ه حكاي��ت از آرا ضد و نقي��ض دارد. اگرچه 
برخ��ي از نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
معتقدن��د درياچ��ه نمك خش��ك ش��ده و بايد هر 
چه س��ريع تري فكري به حال وضعيتش بش��ود اما 
مسووالن محيط زيست استان تهران بحراني بودن 
آن را تاييد نمي كنند. روز گذشته، كاظم دلخوش، 
سخنگوي فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار 
در مجلس شوراي اسالمي، درباره وضعيت درياچه 
و احتم��ال ب��روز توفان نمك براي تهران، هش��دار 
داده و گف��ت: » اگ��ر در مورد مص��رف بهينه آب و 
چاه هاي مصرفي مديريت واحد ايجاد نشود، شرايط 
بهتر از اين نخواهد شد و بايد منتظر خشكي كامل 
تمام درياچه ها و تاالب هاي كش��ور بود. براي نجات 

ج��ان درياچه نمك قم س��ازمان محيط زيس��ت، 
وزارتخانه صنعت و معدن و كش��اورزي بايد برنامه 
موث��ري تدوين كنن��د، نمك ي��ك كاالي صنعتي 
بوده و مي ت��وان با راهكارهايي حداقل از خش��كي 
صد درص��دي درياچه نمك جلوگي��ري كرد، البته 
احي��اء اي��ن درياچه كار تخصصي مجلس نيس��ت؛ 
ام��ا مي توان با اس��تفاده از مع��ادن نمك حاصل از 
فعاليت هاي اين درياچه، درحوزه صادرات استفاده 
ك��رد، هرچند كه دولت نه تنه��ا براي جلوگيري از 
خش��كي درياچه نمك اقدامي نكرده بلكه درجهت 
جلوگيري از خشكي تاالب ها و منابع آبي ديگر نيز 

برنامه اي ارايه نكرده است. «
س��خنگوي فراكس��يون محيط زيس��ت و توسعه 
پاي��دار در مجلس، با اش��اره به اينك��ه ضرورت دارد 
س��ازمان محي��ط زيس��ت، منابع طبيع��ي و وزارت 
جهاد كش��اورزي براي احيا و صيان��ت از تاالب ها و 
درياچه هاي كش��ور از جمل��ه درياچه اروميه و نمك 
در اس��تان قم برنامه ريزي الزم را اتخاذ كنند، گفت: 
درياچه ه��ا و تاالب هاي كش��ور ج��زو منابع حياتي 
كش��ور محسوب ش��ده و بي توجهي به حفظ اركان 
زيس��ت محيطي كش��ور به نف��ع نس��ل هاي آينده 
كش��ور نيس��ت. « اظهارات دلخوش در حالي است 
ك��ه معاون فني اداره محيط زيس��ت اس��تان تهران 
درب��اره وضعيت درياچه نمك ق��م، اعالم كرد: »اين 

موض��وع كه درياچه نمك ق��م در اين مقطع فصلي 
و زمان��ي از بين رفت��ه و تبديل به كانون گرد و غبار 
ش��ده است را از نظر علمي تاييد نمي كنم. « مهرداد 
كتال محس��ني، با بيان اينكه در فصل هاي بارشي در 
صورتي كه بارش به اندازه كافي باش��د درياچه احيا 
مي ش��ود، افزود: »كش��ور ما بيابان��ي و نيمه بياباني 
است و خشكسالي تبديل به بخشي از اقليم كشور ما 
شده اس��ت. بايد براي مصرف بهينه آب برنامه ريزي 
كنيم چرا كه مشكل اصلي ما مصرف نادرست آب در 
بخش كش��اورزي، خانگي و شهري است. اگر مقدار 
آب هاي تح��ت االرضي كه از مناطق كوهس��تاني و 
ش��هري تهران سرازير مي ش��ود حدود ۴۰۰ ميليون 
مترمكعب در سال باشد، بايد يك سوم آن به عنوان 
حق آبه محيط زيس��تي به س��مت تاالب بندعليخان 
و س��اير درياچه هاي جنوب ته��ران از جمله درياچه 

نمك قم سرازير شود و آنها را سيراب كند. «

 شورآبه ها زندگي را از قم گرفت
اگرچه معاون فني اداره محيط زيس��ت اس��تان 
تهران تبديل ش��دن درياچه نمك به به كانون گرد 
و غب��ار را تاييد نمي كند اما محمدتقي س��جادي، 
مدي��ركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري اس��تان قم 
معتقد اس��ت برخي فعاليت هاي انس��اني در حوزه 
آبري��ز درياچ��ه نم��ك، هم اكن��ون منطق��ه اي كه 

روزگاري داراي پوش��ش گياهي ب��ود را به بياباني 
خش��ك و كانون ه��اي تولي��د گرد و غب��ار تبديل 
كرده اس��ت. او درباره اين موضوع گفت: » بازگشت 
ش��ورآبه ها از بس��تر درياچه به س��طح دشت هاي 
اطراف كه بر اثر خش��ك شدن روان آب هاي بستر 
درياچه نمك به وجود آمده اس��ت باعث مي ش��ود 
دش��ت ها و زمين هاي كش��اورزي اط��راف درياچه 
به دليل شورش��دن منابع آبي و س��طح زمين، ديگر 
قابليت كش��ت گياه را نداش��ته باش��د و به تدريج 

تبديل به بيابان و كانون گرد و غبار شود. «
س��جادي بي��ان كرد: » بعد از خش��ك ش��دن 
تدريج��ي روان آب ه��اي درياچه نم��ك، بلورهاي 
نم��ك ك��ه در س��طح زمين ق��رار گرفت��ه در اثر 
بهره برداري ه��اي عمران��ي ي��ا معدني ب��ه تدريج 
شكس��ته مي ش��ود و با يك وزش ب��اد به حركت 
درمي آيد و مي تواند ريزگرده��اي نمكي كه براي 
سالمت انسان مخرب است را ايجاد كند. از اين رو 
تدوي��ن و ابالغ طرح��ي براي احي��اي حوزه هاي 
اطراف درياچه نمك مانند درياچه اروميه ضروري 
به نظر مي رسد. بنابراين بايد تالش كرد تا طرحي 
هم براي احياي اين قبي��ل درياچه ها برنامه ريزي 
شود. پروژه احياي حوزه درياچه نمك و اختصاص 
حقابه ه��اي اي��ن درياچه بايد م��ورد حمايت قرار 
گيرد، زيرا اگر به اين درياچه به عنوان يك كانون 

و دشت هاي پيرامون آن توجهي نشود، گرد وغبار 
توليد مي ش��ود و براي بيش از ۲۵ درصد جمعيت 
كشور و اس��تان هاي همجوار با استان قم از جمله 
تهران و مركزي و شهرهايي مانند ساوه مشكالتي 

را ايجاد خواهد كرد. « 

 خاك خشك شدن درياچه نمك به چشم 
تهران مي رود

از ط��رف ديگ��ر، احمد ش��فيعي، مع��اون فني 
س��ازمان حفاظت محيط زيست اس��تان قم معتقد 
اس��ت ۲۰۰ هزار هكتار پهن��ه نمكي درياچه نمك 
درص��ورت تخصيص نيافت��ن حقابه ها و اس��تفاده 
بي رويه از منابع آبي موجود، با انتشار گسترده گرد 
و غبار، قم را به خوزستاني ديگر تبديل خواهد كرد. 
او درباره اين موضوع گف��ت: » حوزه آبريز درياچه 
نمك بيش از نيم قرن اس��ت كه بر اس��اس برخي 
فعاليت هاي انس��اني دچار آسيب ش��ده و اگر اين 
روند ادامه يابد با بحران انتشار گرد و غبار ناشي از 
خش��ك ش��دن درياچه نمك رو به رو خواهيم شد. 
گرد و خاك ناش��ي از خشك ش��دن درياچه بطور 
حتم تهران را مورد آسيب هاي جدي قرار مي دهد، 
چراكه فاصله آن با پايتخت به اندازه اي نيس��ت كه 

گرد و خاك به آنجا نفوذ نكند. «
شفيعي بيان كرد: » حال درياچه خوب نيست، 
درياچه نمك از رودخانه هاي »قمرود« و »قره چاي« 
تغذيه مي كرده، اما اكنون با خشك شدن اين منابع 
آبي دراث��ر پديده هاي طبيعي و دخالت انس��ان ها 
در محيط زيس��ت، اين درياچه به س��مت خش��ك 
ش��دن پيش مي رود، اما هنوز تا خشك شدن كامل 
فاصل��ه دارد و مي توان براي رفع بحران آن چاره اي 
انديش��يد. با وجود برداش��ت از ذخاير آبي درياچه 
نمك در س��ال هاي اخير، اي��ن درياچه هنوز نفس 
مي كش��د و سطح آن مرطوب اس��ت و ريزگردهاي 
نمكي از آن بلند نش��ده، اما اگ��ر اين ريزگردها در 
آسمان منتشر و با آلودگي هاي شيميايي موجود در 
هوا تركيب شود سالمت انسان ها و ساير موجودات 

زنده به شدت در معرض خطر قرار مي گيرد. «
ش��فيعي درباره اينكه س��ال گذش��ته قرار بود 
درمورد تامين حقابه درياچه نمك در شوراي عالي 
آب كشور جلس��ه اي برگزار شود، خاطرنشان كرد: 
اين جلسه متاسفانه بنابه داليلي برگزار نشد، اكنون 
الزم است رسانه ها، تخصيص نيافتن حقابه اي براي 
درياچ��ه نمك را بررس��ي كنند. بخش كش��اورزي 
ه��م به عنوان بزرگ تري��ن مصرف كننده منابع آبي 
حوزه آبريز درياچه نمك بايد بطور عملي در مسير 
كاهش مصرف آب و ب��ه كارگيري روش هاي نوين 

آبياري گام بردارد.«

مديرعامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه در 
بهار امس��ال با پنج درصد كاهش در اهداي خون 
و فرآورده هاي خوني نسبت به بهار سال گذشته 
مواجه شديم، گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده 
قرار اس��ت در مناطق خيلي گ��رم اهداكنندگان 

شب ها براي اهداي خون مراجعه كنند. 
علي اكب��ر پورفتح اهلل درب��اره وضعيت اهداي 
خون در تابس��تان، گفت: متاسفانه پيش از آغاز 
تابستان و در بهار هم نسبت به بهار سال گذشته 
ميزان اهداي خون كمتري داش��تيم. بايد توجه 
كرد كه اهداي خون يك فعاليت اجتماعي است 
و پديده هاي��ي كه در جامع��ه رخ مي دهد، روي 
اهداكنندگان خ��ون و فرآورده هاي خوني تاثير 
مي گذارد. بر همين اساس با وجود اينكه تالش 
مي كرديم كه افزايش پنج درصدي اهداي خون 
را در بهار امس��ال تجربه كنيم، اما نه تنها موفق 
نشديم، بلكه با پنج درصد كاهش در اهداي خون 
نسبت به بهار سال گذش��ته مواجه شديم. او با 
بيان اينكه بخش عمده اين كاهش در برخي از 
استان ها مانند خوزستان، استان هاي غربي و. . . 
بوده كه در آنها به ش��دت كاهش اهداي خون را 
داشته ايم، افزود: اين كاهش در برخي از مناطق 

ناش��ي از بروز ريزگردها و تغييرات اقليمي بوده 
است. بنابراين ش��رايط آب وهوايي اين استان ها 
روي اهداكنندگان هم موثر بوده است. بايد توجه 
كرد كه مسائل اجتماعي هم در اين زمينه موثر 
اس��ت. متاسفانه احساس��ي كه امروز در جامعه 
غلبه كرده، تاثير مستقيم روي بحث اهداي خون 
داشته اس��ت. مديرعامل سازمان انتقال خون با 
بيان اينكه اميدواريم بتوانيم اين كاهش اهداي 
خون و فرآورده هاي خوني را تا پايان تابس��تان 
جبران كنيم، گفت: باي��د توجه كرد كه گرما و 
س��رماي هوا روي اهداي خون تاثيرگذار است. 
بنابراين در شرايط فعلي بيش از همه از رسانه ها 
مي خواهي��م كه در اين زمينه ب��ه مردم آگاهي 
دهند تا مردم در اين شرايط بيماران را دريابند و 
براي اهداي خون و فرآورده هاي خوني به مراكز 
انتقال خون مراجعه كنند. پورفتح اهلل تاكيد كرد: 
البته ما هم بايد برخي از ساختارهايمان را تغيير 
دهي��م. به عنوان مثال مي توان س��اعات اهداي 
خون را در مناطق گرمسير به شب ها موكول كرد 
كه اي��ن كار را در برخي مناطق آغاز كرده ايم تا 
در مناطق خيلي گرم اهداكنندگان شب ها براي 

اهداي خون مراجعه كنند. 

كاهش ۵ درصدي اهداي خون در بهار
در روزهاي اخير انتشار خبركشف ۷ تخته پوست 
و ۴ جمجمه ببرو دو تخته پوس��ت يوزپلنگ در باغ 
وحش مش��هد از سوي دادس��تاني خراسان رضوي، 
انتقادات��ي را از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و 
به وي��ژه اداره كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
خراسان رضوي به همراه داشت. اين اولين بار نيست 
كه باغ وحش وكيل آباد مش��هد توجه رسانه ها را به 
خود جلب مي كند. پيش از اين بحث هاي متعددي 
در مورد فعاليت اين مجموعه بزرگ و قديمي بدون 

مجوز مطرح بوده است. 
جدا از ضرورت بررسي صحت و سقم مرگ هفت 
ق��الده ببر در باغ وحش مش��هد، بايد نحوه فعاليت 
اين باغ وحش كه فاقد مجوز محيط زيس��ت اس��ت 
م��ورد توجه قرار گي��رد. در اين زمينه علي تيموري 
-مدير كل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در م��ورد آخرين وضعيت 
مجوز باغ وحش مشهد با بيان اينكه اين باغ وحش با 
وجود قدمت ۶۰ ساله، هنوز مجوز سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت را ندارد، تصريح كرد: اين باغ وحش 
طي اين س��ال ها هيچ مجوزي از س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت دريافت نكرده و س��ال ها به همين 
ش��كل فعاليت كرده اس��ت البته باغ وحش مشهد 

تحت نظارت س��ازمان حفاظت محيط زيست است 
اما مجوزه بهره برداري از سازمان ندارد. 

او تاكيد كرد: سازمان حفاظت محيط زيست در 
اين مدت كارهاي فني خود را در ارتباط با باغ وحش 
مش��هد انجام داده و مالك باغ وحش متعهد ش��ده 
اس��ت كه جايگاه گونه ها را اصالح كند. طي دو سال 
اخير هم اين باغ وحش به دستورالعمل هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست نزديك شده است. مدير كل 
حفاظت و مديريت صيد و ش��كار سازمان حفاظت 
محيط زيست در پاسخ به پرسشي در مورد مشكالت 
عمده باغ وحش مش��هد به ايسنا گفت: بزرگ ترين 
مشكل باغ وحش مش��هد، استقرار آن است. به اين 
معنا كه موقعيت مكاني باغ وحش، شرايط استقرار را 
ندارد. به همين علت دو سال پيش سازمان حفاظت 
محيط زيست اصرار به تعطيلي اين مركز داشت اما 
مسووالن استانداري خراسان رضوي به دليل قدمت 
باغ وحش س��عي در حفظ آن داشتند. براي همين 
هم كميسيون ماده 8 استانداري تشكيل جلسه داد 
و تاييد كرد كه با توجه به قدمت باغ وحش مشهد، 
فعال همانجا مستقر باشد تا مالك بتواند گونه ها را به 
بيرون از شهر منتقل كند. تيموري با اشاره به اينكه 
ديگر مش��كل باغ وحش مشهد، نبود ظرفيت كافي 

براي گونه هاي موجود است، گفت: به همين علت از 
دو س��ال پيش مالك باغ وحش تعهد داده است كه 
گونه هاي موجود را س��اماندهي و و مازاد را به ساير 
باغ وحش ها واگذار كند همچنين سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت از س��ال پيش از تحويل دادن گونه 
جديد به اين باغ وحش بطور كامل خودداري كرده 
اس��ت. در حال حاضر هم ۱۵ قالده ببر دارد كه بايد 
نس��بت به واگذاري تعدادي از آنها به ساير باغ هاي 
وحش اق��دام كند. او تاكيد كرد: سياس��ت معاونت 
طبيعي س��ازمان محيط زيس��ت در م��ورد باغ هاي 
وحش، مراكز نگهداري حيوانات و باغ هاي پرندگان، 
نظارت دقيق، اصالح و تغيير جايگاه گونه ها،  رعايت 
بهداشت، حضور دامپزشك و رعايت دستورالعمل ها 
توس��ط اين مراكز اس��ت. در س��ال ۹۳، ۷۰ درصد 
باغ ه��اي وح��ش، مراكز نگه��داري و ب��اغ پرندگان 
دركش��ور بدون مج��وز فعالي��ت مي كردند كه طي 
سال هاي اخير خوشبختانه بسياري از آنها موقعيت 
خود را تغيي��ر داده و موفق به اخذ مجوز س��ازمان 
محيط زيس��ت ش��ده  و خود را به دستورالعمل هاي 
س��ازمان نزديك كرده اند. با اي��ن وجود هفت مركز 
ه��م به دليل موفق نب��ودن در اخذ مجوز، تعطيل و 

گونه هاي آنها به ساير مراكز تحويل داده شد. 

باغ وحش مشهد مجوز بهره برداري ندارد
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پيشنهاد 2 گشايش محدود در مسير وام مسكن
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

در حالي كه حدود يك ماه از رونمايي بس��ته 
پيش��نهادي 9 گانه وزارت راه و شهرسازي براي 
س��اماندهي بازار مس��كن مي گ��ذرد، مديرعامل 
بانك مس��كن از ۲ پيش��نهاد اين بانك به بانك 
مركزي براي افزايش قدرت خريد مردم در بازار، 
رونمايي كرد، پيش��نهاداتي كه به نظر مي رس��د 
درصورت اجرايي ش��دن هم نتواند بار چنداني از 

دوش گراني و ركود مسكن بردارد. 
ابوالقاس��م رحيمي انارك��ي در توضي��ح اي��ن 
پيشنهادها، گفت: قرار است از يك سو محدوديت 
وام صندوق يكم براي خريد واحدهاي با عمر زير 
۱۵ سال توس��ط متقاضيان وام برداشته مي شود 
و از س��وي ديگر س��قف وام اوراق حق تقدم هم 

افزايش يابد. 
رحيمي اناركي در تشريح پيشنهاد اول اظهار 
كرد: در ارتباط با صندوق پس انداز مس��كن يكم 
بانك مس��كن در حال انجام يك اقدام است. در 
اين صندوق افزايش س��قف تس��هيالت مستلزم 
چند محدوديت اس��ت، اولين محدوديت توانايي 

پرداخت اقساط از سوي متقاضيان وام است. 
او ادام��ه داد: محدوديت بع��دي در ارتباط با 
تامين كس��ري منابع احتمالي است كه به وجود 
مي آي��د، در اين زمينه اولي��ن اقدام اين بوده كه 
حداقل مدت صدور پروانه ساختماني را به بانك 
مركزي پيش��نهاد داده ايم كه بر اساس آن از ۱۵ 
سال به ۲0 س��ال افزايش يابد. به گفته رحيمي 
اناركي با اي��ن اقدام دامنه واحدهاي مس��كوني 
كه مي توانند از وام صندوق يكم اس��تفاده كنند 
افزايش مي يابد. مديرعامل بانك مس��كن تاكيد 
كرد:  اين اقدام به بخش��ي از مردم كمك مي كند 
تا واحدهاي با طول عمر بيش��تر و با قيمت هاي 

مناسبت تري خريداري كنند. 
استدالل مديرعامل بانك مسكن براي درستي 
ارايه پيشنهاد نخس��ت به بانك مركزي درحالي 
است كه افزايش قيمت مسكن طي ماه هاي اخير 
و به ويژه از ابتداي نيمه دوم سال گذشته موجب 
ش��ده كه حج��م تقاضا ب��راي خري��د واحدهاي 
مس��كوني با عمر بيش از ۱۵ س��ال افزايش يابد 
و از س��وي ديگر خريد واحدهاي مسكوني نوساز 
افت داشته باشد البته در سال هاي گذشته حجم 
تقاضا براي خريد واحدهاي نوساز بيش از نيمي 
از معامالت را ش��امل مي ش��د اما ط��ي ماه هاي 
اخير اين رقم به حدود 40 درصد رس��يده است 

و به نظر مي رس��د كه با اجراي اين مصوبه حجم 
خريد واحدهاي نوس��از بيش از اين كاهش يابد 
كه اين به معناي ايجاد مش��كالتي در بازگش��ت 
سود انبوه س��ازان ايجاد مي كند. فارغ از اين اثر، 
سوالي هم ايجاد مي شود كه آيا اين افزايش زمان 
صدور پروانه از ۱۵ س��ال به ۲0 سال مي تواند به 
افزايش تقاضا و به تبع آن رشد قيمت واحدهاي 

مسكوني با طول عمر ۲0 سال منجر شود؟
رحيمي انارك��ي در اين باره اظهار كرد: تفاوت 
قيمتي خيلي چش��مگير افزايش نمي يابد چراكه 
دامن��ه وام صندوق پس انداز مس��كن يكم خيلي 
وسيع تر مي شود؛ به عبارت ديگر عرضه بيشتري 

صورت مي گيرد و به بازار كمك مي كند. 

پيشنهاديبانتيجهمشخص
ام��ا درب��اره پيش��نهاد دوم بانك مس��كن به 
بان��ك مركزي يعني افزايش س��قف تس��هيالت 
اوراق از 60 ميلي��ون توم��ان ب��ه 80 ميلي��ون 
تومان باي��د گفت كه نگاهي به سياس��ت دولت 
در بخش مسكن طي ۵ سال گذشته مي تواند به 
شفاف سازي تبعات اين تصميم كمك كند. طي 
س��ال هاي گذشته و در دولت يازدهم و دوازدهم 

سياس��ت دولت حمايت از بخش تقاضاي مسكن 
با ارايه تسهيالت متفاوت بوده است و با اقداماتي 
هم سعي در كاهش موانع پرداخت تسهيالت به 
متقاضيان خريد مس��كن كرده اس��ت. به عنوان 
نمون��ه در تازه تري��ن گام��ي كه دراي��ن زمينه 
برداشته، نرخ سود تس��هيالت خريداران مسكن 
در باف��ت فرس��وده را از 8 درص��د ب��ه 6 درصد 
كاهش داده اس��ت، البت��ه در اين مدت وام هايي 
هم به بخش عرضه ارايه شده است اما اغلب آنها 
به دليل س��ازوكار نامناسب و وجود شرط سپرده 
چندان از س��وي انبوه سازان و سازندگان مسكن 

مورد توجه و استقبال قرار نگرفت. 
طي اين مدت افزايش س��قف وام نتوانس��ته 
تاثير چنداني در بازار مس��كن و حجم معامالت 
داشته باش��د بنابراين افزايش ۲0 ميليون تومان 
به س��قف وام اوراق هم نمي تواند اهرم مناس��بي 
براي بهبود بازار مسكن در شرايط كنوني باشد. 

اين پيشنهاد در شرايطي كه قيمت ها طي 4، 
۵ ماه گذش��ته رش��د ۵0 تا 70 درصدي داشته 

است نمي تواند راهگشا باشد. 
درهمي��ن رابط��ه، مديرعامل بانك مس��كن 
درب��اره دومين پيش��نهاد ارايه ش��ده از س��وي 

بانك مس��كن به بانك مركزي ه��م گفت: بانك 
مس��كن در حال افزايش س��قف اوراق حق تقدم 
وام مسكن به س��قف صندوق يكم است كه اين 
افزايش س��قف براي سراسر كشور است و همين 
رق��م وامي كه در صندوق پس انداز يكم پرداخت 
مي ش��ود در روش تامين وام از طريق اوراق حق 

تقدم پرداخت خواهد شد. 
ب��ه گفته او، ب��ه عنوان مث��ال در تهران براي 
خري��د مس��كن از مح��ل اوراق ح��ق تقدم 60 
ميليون تومان وام به متقاضي پرداخت مي ش��ود 
و در صن��دوق يكم 80 ميلي��ون تومان، به بانك 
مركزي پيش��نهاد داده ايم سقف وام اوراق هم به 

80 ميليون تومان افزايش يابد. 
رحيمي اناركي درب��اره تبعات اقدامات جديد 
بانك مس��كن در بازار، گفت: انتظار داريم مردم 
بتوانند بخشي از قدرت خريد از دست رفته را با 

اين دو برنامه بازيابي كنند. 
ناگفته نماند كه پيش��نهاد لغو محدوديت وام 
صندوق يكم براي خريد واحدهاي با عمر زير ۱۵ 
سال توسط متقاضيان و افزايش سقف وام اوراق 
از 60 ميلي��ون به 80 ميليون تومان به تازگي به 
بانك مركزي ارايه ش��ده اس��ت و هنوز سيگنال 

مثبتي از سوي بانك مركزي درباره موافقت اين 
پيشنهادها به بانك مسكن فرستاده نشده است. 

راهوبيراه
بررس��ي دو راه��كار ت��ازه بانك مس��كن كه 
زيرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازي محس��وب 
مي شود نش��ان مي دهد درحالي كه بازار مسكن 
دوران خوشي را سپري نمي كرد و قيمت ها طي 
4، ۵ ماه گذش��ته جهش قابل توجهي داش��ته و 
طي سه ماه گذش��ته حجم معامالت مسكن هم 
به تبع رشد قيمت ها، كاهش چشمگيري داشته 
اس��ت اي��ن وزارتخانه ب��ه دنبال حل مش��كل با 
سياست ها و اقداماتي است كه در شرايط بحراني 

كنوني نمي تواند راهگشا باشد. 
وزارت راه و شهرس��ازي در تي��ر م��اه ه��م 
همايش��ي را برگزار كرد و 9 راهكار ارايه داد كه 
از همان روزهاي نخستين انتشار مفاد اين بسته 
شاهد واكنش كارشناس��ان مسكن به ديرهنگام 
و ناكارآم��د بودن اجراي راهكارهاي اين بس��ته 
بوديم. اگرچه اغلب كارشناس��ان در گفت وگو با 
تعادل اعالم كردند كه اجراي اين راهكارها بهتر 
از ادامه وضع موجود و س��پردن بازارمس��كن به 

توفان مشكالت است. 
البته در ميان راهكارهاي ارايه ش��ده، دريافت 
مالي��ات برعائدي س��رمايه به گفته كارشناس��ان 
اقتص��ادي بهترين راهكاري اس��ت كه مي تواند از 
تداوم س��وداگري ها و افزاي��ش قيمت جلوگيري 
كن��د كه اج��راي اي��ن راه��كار هم ب��ا توجه به 
اظهارات وزيرراه و شهرس��ازي در مخالفت با اين 
نوع از ماليات در هاله اي از ابهام اس��ت. يعني در 
ش��رايطي كه با ارايه بسته پيش��نهادي و به ويژه 
راهكار دريافت ماليات برعائدي سرمايه كورسوي 
اميدي در ميان كارشناس��ان مس��كن براي تغيير 
درسياس��ت هاي ۵ س��اله وزارت راه و شهرسازي 
و حركت به س��وي افقي روش��ن ايجاد شده بود، 
آخون��دي در ي��ك برنامه تلويزيون��ي گفت كه با 
دريافت ماليات برعائدي س��رمايه مخالف است و 
آن را مانعي جدي براي س��رمايه گذاري مي داند. 
درواقع به نظر نمي رسد كه وزارت راه و شهرسازي 
حتي به پيشنهادهاي ارايه شده از سوي خود هم 
پايبند باشد و با گذشت يك ماه از ارايه اين بسته 
پيشنهادي تاكنون نه تنها گام موثري براي اجراي 
مفاد آن برداشته نشده اس��ت در اجراي آن اما و 

اگرهايي هم ايجاد شده است. 

گروهراهوشهرسازي|
 سرپرس��ت دادس��راي امور جنايي ته��ران و همچنين اعضاي كميس��يون 
اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي، خلبان ATR پرواز تهران- ياسوج را مقصر 

نمي دانند. 
در روزهاي پاياني بهمن ماه سال گذشته،  يك فروند ATR شركت آسمان 
كه تهران را به مقصد ياس��وج ترك كرده بود در 9 مايلي فرودگاه مقصد براثر 
برخورد با كوه سقوط كرد و تمام 66 سرنشين اين پرواز جان خود را از دست 
دادند. چند هفته پس از انجام بازرس��ي هاي منطقه اي سرانجام جعبه سياه اين 
هواپيما پيدا ش��د تا بررسي ها براي مشخص ش��دن علت يا علل احتمالي اين 

حادثه آغاز شود. 
بالفاصل��ه بعد از اي��ن حادثه گمانه زني ها درباره چرايي آن آغاز ش��د و در 
نهاي��ت گزارش اوليه آنكه توس��ط كميته بررس��ي س��انحه هواپيمايي تهران- 
ياس��وج تهيه ش��ده بود، در اس��فند ماه منتشر ش��د. چندي پيش نيز گزارش 
نهايي اين حادثه آماده ش��د، اما هنوز در اختيار رس��انه ها قرار نگرفته اس��ت. 
رييس كميته بررس��ي سانحه هواپيمايي تهران- ياسوج، خلبان را مقصر اصلي 
اين حادثه مي داند اما سرپرس��ت دادسراي امور جنايي تهران در گزارشي غير 
رس��مي در صفحه اينستاگرام خود ۱0 دليل عمده براي اين حادثه برشمرده و 

در پايان خلبان را از هر گونه قصور مبري مي داند. 
بنابراين گزارش اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي نيز براي 
روش��ن شدن ابعاد گوناگون حادثه جلسه اي را با اعضاي كميته بررسي سانحه 

هواپيماي تهران – ياسوج برگزار كردند. 
با وجود اينكه رييس كميته بررسي سانحه هواپيمايي تهران ياسوج، خلبان 
را مقصر اصلي اين حادثه مي داند اما اعضاي كميسيون اصل 90 كه پيش از اين 
نيز اعتراضاتي نسبت به گزارش ارايه شده از سوي سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره علل اين حادثه داش��تند، پس از برگزاري جلس��ه اخير نيز همچنان بر 
اخت��الف نظرهاي خود پافش��اري كرده و اين بار از يخ زدگ��ي بال هواپيما به 

عنوان يكي از عوامل احتمالي تاثيرگذار در وقوع اين حادثه ياد كردند. 
براس��اس اعالم پارسايي، س��خنگوي اين كميسيون، با توجه به نبود نظارت 
الزم بر شرايط فني هواپيما و اجازه انجام پرواز در شرايط بد جوي هم شركت 
آسمان و هم سازمان هواپيمايي كشوري عملكرد غير قابل دفاعي داشتند. اين 
نماينده مجلس اين موضوع را نيز اعالم كرده كه بايد هواپيماهاي ATR فعال 
در ايران به سيس��تم جديد تشخيص يخ زدگي مجهز شوند تا از وقوع حوادث 

اينچنيني جلوگيري شود. 
حس��ن رضايي فر، رييس كميته بررسي س��انحه هواپيمايي تهران ياسوج با 
اعالم اينكه جلس��ه برگزار شده با اعضاي كميسيون اصل 90 مثبت بوده و در 
چند س��اعت بررسي انجام شده اختالف نظرهاي دو طرف به شكل جدي رصد 
شده اند، اعالم كرد كه كميته بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشور همچنان 

قصور خلبان را اصلي ترين علت اين حادثه مي داند. 
ب��ه گفته وي، اعضاي كميس��يون اص��ل 90 معتقد بودند ك��ه يخ زدن بال 
هواپيما يكي از عوامل تاثيرگذار در اين س��انحه بوده، اما كميته بررسي معتقد 
اس��ت كه عبور خلبان از مرز حداقل ارتفاع در زمان پرواز باعث اين اتفاق شده 
يا نمي توان يخ زدگي بال را به عنوان عامل محوري در وقوع اين اتفاق در نظر 
گرفت. رضايي فر اين را نيز گفت كه كميته بررس��ي سانحه در رابطه با گزارش 
خود با كميسيون فرانسوي، شركت ATR و شركت هواپيمايي آسمان به يك 
جمع بندي كلي رس��يده اس��ت، ولي هنوز اختالف نظرهايي با كميسيون اصل 

90 وجود دارد كه در آينده بررسي خواهند شد. 
رييس كميته بررس��ي س��انحه در پاس��خ به اينك��ه آيا از نظ��ر قانوني اين 
كميس��يون مجلس بايد نظر نهاي��ي خود را ارايه كند، ني��ز توضيح داد: طبق 
قواع��د موجود س��ازمان هواپيمايي كش��ور مس��وول بررس��ي س��انحه و ارايه 
 گزارش نهايي اس��ت، اما اعضاي كميس��يون اصل 90 نيز معتقدند كه براساس 

قانون اساسي بايد بر اين موارد نظارت كرده و نظرات خود را ارايه كنند. 
به گفته وي، در جلس��ه اخير نظرات دو طرف ارايه ش��ده است و سواالت و 
اختالف نظرهاي موجود نيز بررس��ي ش��ده و گزارش هاي آن اعالم مي شوند تا 

اعضاي اين كميسيون مجلس نيز نظرات نهايي خود را اعالم كنند. 

خلبانمقصرنيست
همچنين سرپرست دادس��راي امور جنايي تهران در صفحه شخصي اش در 
اينس��تاگرام داليل س��قوط هواپيماي تهران - ياسوج را تش��ريح كرد. محمد 
ش��هرياري با بيان اينكه داليل و چرايي س��قوط هواپيما مشخص و هويداست، 
ATR آورده اس��ت: وقتي كه دو ماه قبل از حادثه س��قوط دردناك هواپيماي

آس��مان )ب��ه تاريخ مكاتبه دقت ش��ود( واضح و صريح و كتب��ا به رييس فعلي 
سازمان نظارتي سازمان هواپيمايي كشوري اعالم شد كه در مجموعه شما چه 
مي گذرد؟ با جان مردم بازي نكنيد، اما توجه نمي كند؛ چرا؟ چرايي آن نياز به 

اندكي تامل دارد. حاال بگوييد خلبان مقصر است. 
 وي در ادامه داليل سقوط هواپيماي ياسوج را در ۱0 بند برشمرده است: 
 ۱-علت س��قوط، ي��خ زدگي بال هواپيماس��ت. هواپيما مجهز به سيس��تم 

)DE-ICEING( جلوگيري از يخ زدگي بال نبوده است. 
 CERTIFICATE OF( هواپيم��ا  از  بهره ب��رداري  مج��وز   -۲

AIRWORTHINES( قانوني صادر نشده است. 
۳- شركت بهره بردار در به كارگيري گروه كروي پرواز قصور كرده است. 
4-سيستمELT هواپيما نقص داشته و عمل نكرده است. دليل فرعي. 

۵-هواپيماي ATR مناسب ش��رايط اقليمي ايران نيست و محدوديت هاي 
زيادي از جمله دما و ارتفاع )high&hot( داراست. 

6- قصور شركت فرودگاه ها هم مطرح است. 
7-اين موضوع ربطي به تحريم ها ندارد. 

زدگ��ي  ي��خ  ض��د  سيس��تم  اجب��اري  دس��تورالعمل  براس��اس   -8 
  )Moified( هواپيم��ا بايد مطابق ب��ا نيازمندي اصالح )ANTI ICEING(

مي شده كه نشده است. 
 AIRWORTHINESS( 9- دستورالعمل اجرايي و اجباري داراي زمان
DIRECTIVE( يعني بعد از منقضي شدن زمان انجام، بايد هواپيما متوقف 

شده و فعاليت پروازي نداشته باشد، اجرا نشده است. 
۱0- عدم اعمال دس��تور العمل اجباري، صدور مجوز قابليت پرواز بدون در 
نظر گرفتن A. D مربوطه، انتخاب هواپيماي نامناس��ب در مس��ير خطرناك، 
تمدي��د گواهينامه خلبان ب��دون در نظر گرفتن محدوديت پزش��كي و خرابي 
DVOR فرودگاه ياس��وج منجر به وقوع اين حادثه دردناك ش��ده اس��ت كه 

خلبان در آن نقشي نداشته است. 

الزامحضور»مراقب«در
سرويسمدارسمقطعابتدايي

مديرعام��ل اتحاديه تاكس��يراني هاي ش��هري 
كشور از الزامي شدن مراقب براي سرويس مدارس 
در پايه دبستان خبر داد و گفت: براساس آيين نامه 
مصوب هيات وزيران و دس��تورالعملي كه به تبع 
آن ب��ه تصويب كارگروه ماده ۱9 رس��يده، حضور 
مراقب براي ن��اوگان انبوه بر مانند ون، ميني بوس 
و اتوبوس در پايه ابتدايي الزامي اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، مرتضي ضامني، با بيان اينكه »س��پند«، 
سامانه پايش ناوگان دانش آموزي از جانب وزارت 
كش��ور به ش��هرداري هاي زيرمجموعه ابالغ شده، 
گفت: دوره هاي آموزش��ي براي شهرداري ها آغاز 
شده است و براي آموزش و پرورش هم دوره هاي 

آموزشي در هفته هاي جاري ارايه مي شود. 

احداث»خانه«و»بوستان«
اقوامدرپايتخت

ش��هردار تهران گف��ت: فرام��وش نكنيم تهران 
پايتخت اس��ت نه مركز اس��تان يا يك شهرستان. 
بنابراين هر فردي كه ايراني باشد در آن سهم دارد.  
به گزارش مهر، محمدعلي افشاني در ديدار با وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي با بيان اينكه پيشنهاد 
مي كنم با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي »خانه 
اقوام« را درتهران احداث كنيم، گفت: با احداث اين 
مركز فرصتي فراهم مي شود تا زندگي اقوام مختلف 
در آرامش، اتحاد و انس��جام هر چه بيش��تر تقويت 
شود. وي ادامه داد: متاسفانه برخي، معني صحيح 
»شهروند« و »پايتخت« را درك نكرده اند. فراموش 
نكنيم تهران پايتخت اس��ت، نه مركز استان يا يك 
شهرس��تان. بنابراين هر فردي كه ايراني باش��د در 
آن سهم دارد. شهردار پايتخت با بيان اينكه تهران 
مركز تنوع اقوام ايراني، تنوع فرهنگ ايراني و تنوع 
اديان است، اظهار كرد: اگر در تهران شاهد همگرايي 
ملي باشيم، همه كش��ور تحت تاثير قرار مي گيرد. 
بنابراي��ن در پايتخت تهراني و غي��ر تهراني مالك 
نيست. افشاني با پرداختن به دو مفهوم »شهروند« 
و »س��اكن« افزود: »شهروند« حق سكونت دارد اما 
»ساكن« حق حكومت دارد و اين حق نيز با آمدن 
برگه هاي راي و مرسوم شدن راي گيري ايجاد شده 
اس��ت. با اين تعبير بايد »خانه اق��وام« را راه اندازي 
كنيم تا بطور مرتب از اقوام مختلف كش��ور دعوت 
ش��ود، برنامه هاي فرهنگي ويژه شان را در آن اجرا 
كنند. ش��هردار تهران با تاكيد بر افزايش همگرايي 
ملي ب��ه عنوان نقطه مثبت اي��ده راه اندازي »خانه 
اق��وام« اظهاركرد: اميدوارم با راه اندازي اين مركز و 
توس��عه آن به شكل »بوس��تان« در سال هاي آتي، 
ش��اهد تقويت آشنايي ش��هروندان با فرهنگ اقوام 
مختلف باشيم. سال گذشته 7 هزار و ۵00 ميليارد 
تومان اعتبار فرهنگي براي كل كشور در نظر گرفته 
شد كه از اين ميزان فقط حدود 800 ميليارد تومان 
در اختي��ار دولت بود و بقيه اعتب��ار به بخش هاي 
غيردولتي اختصاص پي��دا كرد. با وجود اختصاص 
اين حجم از بودجه، شواهد نشان مي دهد به دليل 
نبود مديريت واحد، تاثير اقدامات فرهنگي نس��بت 
به ساير بخش ها كمتر بوده است. افشاني با تاكيد بر 
اينكه همكاري شهرداري تهران با وزارت ارشاد مانع 
انجام اقدامات موازي فرهنگي مي شود، گفت: اگرچه 
وضعيت ش��هرداري تهران به لح��اظ مالي مطلوب 
نيس��ت، اما ش��خصا اميدوار هستم در شرايطي كه 
48 درص��د از درآمد و ۲۵ درصد از اقتصاد كش��ور 
متعلق به تهران است، بتوانيم موضوعات فرهنگي را 
در پايتخت ساماندهي كنيم. افشاني در پايان اولين 
قدم در راستاي همكاري شهرداري تهران و وزارت 
ارش��اد را توس��عه كتابخانه ها معرفي و عنوان كرد: 
ب��ا توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر بازس��ازي 
بافت هاي ناكارآمد ش��هري، پيشنهاد مي كنم تا با 
ساخت كتابخانه هاي كوچك اما مدرن، حيات را به 

اين بخش ها بازگردانيم. 

ايرانشهر

آگهي مناقصه عمومي شماره 97-126
موضوع: تهيه مواد اوليه و طبخ و توزيع غذای رستوران مجتمع پتروشيمی شازند

شركت پتروشيمي شازند ) سهامي عام ( در نظر دارد ، پيمان فوق الذكر را به شرح مندرج در بند )الف( از طريق برگزاری مناقصه عمومي و طبق شرايط خصوصی 
و الزامات تعيين شده به شركت واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت های معتبر و دارای تخصص و تجربه مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه، دعوت می گردد 
از تاريخ درج آگهی تا مورخ97/۵/۲0 ) به غير از روزهای تعطيل (، ضمن معرفی نماينده مطلع و آگاه و با همراه داش��تن كليه مدارك مورد نياز در بند )ب( جهت 
تحويل مدارك و تكميل فرم تقاضا به نش��انی اراك- كيلومتر ۲۲ جاده بروجرد - مجتمع پتروش��يمی ش��ازند - دفتر امور پيمان ها و برآورد مراجعه و در صورت نياز 

به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 6۵ -۳۲6۳۳۱6۳-086 تماس حاصل نمايند.

الف( شرح کار: تهيه مواد اوليه و طبخ و توزيع غذا رستورانهای مجتمع كه آمار تقريبی آن برای هر شبانه روز به شرح ذيل می باشد .
ناهار ۲400 پرس ، شام 700 پرس و صبحانه 600 پرس در زمان تعميرات اساسی مجتمع اين تعداد آمار تا حدود ۵000 پرس قابل افزايش است.

ب( مدارک مورد نياز:
۱- تصاوير اساسنامه، آگهی تأسيس و ثبت شركت و آخرين تصميمات و تغييرات مندرج در روزنامه رسمی،

۲- فهرست سوابق كارهای انجام شده يا در حال انجام و يا مشابه موضوع مناقصه با ارائه گواهی و رضايت نامه از كارفرمايان قبلی .
۳- تصوير گواهی نامه ثبت نام موديان مالياتی )كد اقتصادی ( و شناسه ملی، نشانی و كدپستی و شماره تلفن / فاكس .

4- ارائه گردش مالی شركت، مفاصا حساب قراردادهای انجام شده ،گواهی ارزش افزوده، كپی ضمانت نامه های اخذ شده طی يكسال گذشته  
۵- تصوير شناسنامه و كارت ملی ) پشت و رو ( صاحبان امضای مجاز شركت .

6- گواهی صالحيت ايمنی پيمانكار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعتبار زمانی )در صورت عدم ارائه اين گواهينامه از پذيرش متقاضی معذوريم(
7- ساير مدارك و گواهی های معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه كه در ارزيابی توانمندی و تأييد صالحيت متقاضی موثر باشد .

توجه: در صورت نقص و عدم تكميل مدارك مذكور ارزيابی متقاضيان قابل بررس��ی نخواهد بود. همچنين ارائه مدارك و عدم تأييد صالحيت، هيچ گونه 
حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين ش��ركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيش��نهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باش��د در هر مرحله از 

مناقصه مختار می باشد .

ج( ساير شرايط مناقصه:
۱- واگذاری اس��ناد مناقصه : پس از ارائه مدارك مندرج در بند ب در مقابل واريز مبلغ -/۵00/000 ريال به حس��اب جاری شماره 0۱0۵76۳780000 به 
نام شركت پتروشيمی شازند نزد بانك ملی )شناسه واريز ۲80۵98( تحويل شركت كنندگان خواهد شد يادآور می شود مبلغ مذكور در صورت عدم تأييد 

پيمانكار مسترد نخواهد شد.

۲- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۵ درصد مبلغ كل پيشنهادی قابل واريز به صورت نقدی به حساب صدراالشاره و يا ارائه چك تضمينی بين بانكی و 
يا ضمانت نامه بانكی ثبت شده در سامانه پيام رسانی الكترونيكی مالی بانك مركزی )سپام( با اعتبار سه ماه به نام شركت پتروشيمی شازند. 

۳- پيمانكار بايد دارای شخصيت حقوقی، توان فنی مناسب با برنامه ريزی و توانايی مالی الزم جهت ارائه ضمانت نامه های مورد نياز شركت در مناقصه و يا 
عقد قرارداد را طبق مقررات و ضوابط اين شركت داشته باشد .
4- پرداخت هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومي و امور بين  الملل شرکت پتروشيمي شازند

پروازتهران-ياسوجهمچنانخبرسازاست

اشتباهخلبانيايخزدگيبالهواپيما؟
سامانهمعامالتشهرداريتهرانراهاندازيميشود

بر اس��اس مصوبات كميته شفافيت شوراي اسالمي شهر تهران و در مسير هوشمندسازي 
تهران و با هدف ش��فافيت و شهرداري شيشه اي، سامانه اينترنتي معامالت شهرداري تهران 
 راه اندازي خواهد ش��د. به گزارش مهر، اين س��امانه تمامي مناقصه ها، مزايده ها، اس��تعالم ها 
و. . . را در بر مي گيرد و س��ازمان فاوا از تم��ام پيمانكاران و فعاالن اين عرصه طي فراخواني 

دعوت به عمل آورده است تا طرح خود را در اين زمينه ارايه كنند. 
همانطور كه اش��اره شد اين فراخوان بر اس��اس مصوبات كميته شفافيت شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، در جهت اهداف هوشمندس��ازي تهران و به منظور ش��فافيت تمامي معامالت 

شهرداري تهران شامل مناقصه، مزايده، استعالم و. . . صورت گرفته است. 
مديريت يكپارچه معامالت، دسترس��ي يكس��ان ذينفعان به اطالع��ات، كاهش هزينه ها، 
درآمدزايي و كاهش فس��اد و رانت از جمله اهدافي اس��ت كه در دوره جديد مديريت شهري 
و طب��ق تاكيدي كه بر موضوع ش��فافيت وج��ود دارد با انجام اين فراخوان دنبال مي ش��ود. 
يكپارچگي اطالعات و اجراي فرآيندها در شهرداري، دسترسي آنالين و به موقع به اطالعات 
معامالت ش��هرداري، دسترسي يكسان به اطالعات معامالت شهرداري براي همه متقاضيان 
شركت در معامالت و افزايش سرعت انجام معامالت از جمله مواردي است كه با انجام چنين 

طرح هايي در راستاي دستيابي به تهران هوشمند صورت مي گيرد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

اولويت هاي تخصيص ارز وارداتي
تعادل| 

وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت ب��ه منظور 
س��رعت بخشي و شفافيت در روند ثبت سفارش 
كاال، دو اقدام مه��م »اولويت بندي در تخصيص 
ارز وارداتي« و »راه اندازي س��امانه ش��فافيت« را 
در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت. بنابراعالم 
اين وزارتخانه، واردكنندگاني كه س��ابقه فعاليت 
وارداتي داشته اند، به منظور دريافت ارز در اولويت 
نخس��ت قرار مي گيرند. در همين راس��تا، رييس 
س��ازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل«، 
به تش��ريح اولويت هاي چندگان��ه تخصيص ارز 
دولت��ي به واردكنن��دگان پرداخته اس��ت. بنابه 
اظهارات مجتبي خس��روتاج، »بررس��ي س��ابقه 
واردكنن��ده، ضرورت رعايت مق��ررات واحدهاي 
تعيين شده مجاز براي واردات متناسب با سابقه 
صدوركارت، قيمت اظهار ش��ده در ثبت سفارش 
ب��ر مبناي پيش فاكتور در مقايس��ه با قيمتهاي 
جهاني، اطمينان از ميزان مقدار اعالم شده براي 
واردات متناسب با نيازهاي داخلي و سقف ارزي 
تعيين ش��ده در هر مقطع از س��ال« از مواردي 
اس��ت كه در فرايند بررس��ي ثبت سفارش ها از 
سوي كارشناسان مورد توجه قرار مي گيرد. حال 
با وجود چنين پيش ش��رط هايي، رييس دستگاه 
تجاري كشور در پاس��خ به اين پرسش كه كدام 
كااله��ا در فرايند تخصيص ارز دولتي در اولويت 
اول ق��رار دارند و مي تواند از فيلتر اين بازبيني ها 
به س��رعت رد ش��وند، به ما مي گويد: در فرايند 
بررسي ثبت سفارش ها، واركنندگاني باسابقه اي 
ك��ه نياز ب��ه واردات م��واد اوليه و ماش��ين آالت 
دارن��د، در اولوي��ت تخصيص ارز ق��رار خواهند 
گرف��ت. در گام بع��دي، عالوه بر اينه��ا، كاالهاي 
ضروري در حوزه كش��اورزي و نهاده هاي دامي، 
دارو و تجهي��زات بيمارس��تاني نيز جزو كاالهاي 
اولويت دار به منظور دريافت ارز به شمار مي روند. 

 دريافت 80 هزار ثبت سفارش 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت مس��ووليت 
پذيرش تقاضاها و بررس��ي شرايط، ثبت سفارش 
و اولويت بن��دي كاالهاي واردات��ي را برعهده دارد. 
از آن س��و، بانك مركزي نيز به عنوان سياست گذار 
پولي نقش تامين ارز رسمي براي بانك هاي عامل 
را برعه��ده دارد ت��ا يك��ي از ش��روط موفقيت در 
س��اماندهي بازار ارز يعني اعمال مديريت متمركز 
فراهم ش��ود. البته بيست وس��وم تيرماه 97 بنابه 
تصمي��م وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��رايط 
درياف��ت ارز دولتي تغيير كرد. بطوريكه س��ازمان 
توس��عه تجارت ابالغ كرد: از اي��ن پس دفترهاي 
زيرمجموع��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
عن��وان صادركنن��ده مجوز تخصي��ص ارز دولتي 
معرفي مي ش��وند، ك��ه 8 معاون��ت »دفتر صنايع 
خودرو و نيرو محركه، دفتر صنايع ماشين س��ازي 
و تجهي��زات، دفت��ر صناي��ع غذاي��ي، داروي��ي و 
بهداشتي، دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي، دفتر 
صنايع ش��يميايي و سلولزي، دفتر صنايع نساجي 
و پوش��اك، دفتر صنايع برق و الكترونيك و دفتر 
صنايع معدني« را درگير كرده اس��ت. اما دهه اول 
مرداد 97 بود كه س��كاندار وزارت صنعت، معدن 
وتج��ارت در ابالغي��ه اي انطباق درخواس��ت ها با 
مقدورات ارزي و دس��تور نظارت كامل بر عمليات 
اجرايي از سوي »معاون صادراتي و رييس سازمان 
توس��عه تجارت ايران، معاون ام��ور صنايع، معاون 
امور معادن و صنايع معدني و معاون امور اقتصادي 
و بازرگان��ي« را ص��ادر ك��رد. در ابالغي��ه محمد 
ش��ريعتمداري، ضمن تاكيد بر لزوم توجه و دقت 
بر اصالت و صالحي��ت واردكننده كاال با مالحظه 
سوابق و مستندات، داشتن كارت بازرگاني را دليل 

محكمي بر تاييد ثبت سفارش كاال ندانست. 
ب��ه موجب اي��ن ابالغيه، ب��راي تخصيص ارز 
رس��مي ب��ه متقاضي��ان و واردكنن��دگان چند 
فاكتور مهم در دستور كار قرار خواهد گرفت. در 
وهله نخست؛ بررسي س��ابقه يكساله واردكننده 
)يعني س��ابقه واردات در سال 1396( جز براي 
واحدهاي توليدي ش��ناخته ش��ده داراي كارت 
بازرگاني در اين مرحله الزامي اس��ت. همچنين 
رعاي��ت مق��ررات واحدهاي تعيين ش��ده مجاز 
ب��راي واردات متناس��ب با س��ابقه ص��دوركارت 
ضروري اس��ت. فاكتور ديگ��ر اينكه قيمت اظهار 
ش��ده در ثبت س��فارش بر مبن��اي پيش فاكتور 
نبايد از قيم��ت جهاني و عرفي كاالي مورد نظر 
با توجه به س��وابق خريدهاي گذش��ته، بيش��تر 
باش��د. اولويت ه��ا و ضرورتهاي تعيين ش��ده از 
س��وي دولت و اهميت كاالي وارداتي در تامين 
نيازهاي ضروري و اساس��ي م��واد اوليه توليدات 
استراتژيك بايد به دقت مدنظر باشد و اطمينان 
از ميزان مقدار اعالم شده براي واردات متناسب 
با نيازهاي داخلي و س��قف ارزي تعيين شده در 

هر مقطع از سال مورد نظر است. 
البته در ديگر توضيح��ات اين ابالغيه نيز آمده 
بود: در صورتي كه ثبت س��فارش كننده نسبت به 
فرايند رس��يدگي يا رد درخواس��ت، معترض باشد 
فقط مي تواند با ارايه مدارك شناس��ايي معتبر، به 
دبيرخانه رسيدگي به شكايت ثبت سفارش در اداره 
كل مقررات ص��ادرات و واردات مراجعه و اعتراض 
خود را به صورت كتبي تسليم كند، اين اعتراض ها 
به معاون��ت ذي ربط ارجاع و مورد رس��يدگي قرار 
مي گيرد و در صورت نياز پاسخ آن به صورت كتبي 

و توسط پست به نشاني متقاضي ارسال مي شود. 
حال براس��اس جديدترين اعالم معاون طرح 
وبرنام��ه وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت، وزارت 
صنعت در نظر دارد، درخواست ارز متقاضياني را 
كه سال هاي گذش��ته فعاليت وارداتي داشته اند، 
در اولوي��ت ق��رار ده��د تا ب��ه ثبت س��فارش ها 
س��رعت دهد. به گفت��ه رضا رحمان��ي، دولت به 
اين نتيجه رس��يده ك��ه متقاضيان ارز رس��مي 
بايد دوباره ارزيابي ش��وند و براي دريافت آن به 
معاونت ه��اي مختلف وزارتخان��ه مراجعه كنند؛ 
اين موض��وع هرچند زمانبر اس��ت اما در نهايت 
به تنظيم بازار ارز مي انجامد. همچنين براس��اس 
آم��ار اعالمي، تاكنون نزديك به 80 هزار مورد از 

ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رس��يده كه در اين زمينه مقرر ش��د درخواست 
افرادي كه س��ال گذش��ته نيز متقاضي ارز بودند 
با يك نوس��ان 20 درصدي پذيرفته شود. براين 
اساس به 80 درصد درخواستها در مدت كوتاهي 
به روش سيس��تمي پاس��خ داده و مدارك ساير 
افرادي كه به جمع متقاضيان اضافه شده اند، در 
سيستم ثبت مي ش��ود. از آنسو، سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان وتوليدكنندگان و س��ازمان 
تعزيرات حكومتي، با تشكيل گروه هاي عملياتي 
ب��ه كنت��رل اف��رادي مي پردازند ك��ه ارز دولتي 
درياف��ت كرده ان��د. البت��ه وزارت صنع��ت اقدام 
ديگري نيز در دس��تور كار خود قرار داده است؛ 
بطوريكه قص��د دارد در آين��ده اي نزديك اقدام 
به راه اندازي سامانه »ش��فافيت« نمايد تا در آن 
فهرست افرادي كه ارز رسمي دريافت كرده اند را 

به اطالع عموم برساند. 

 چه كاالهايي ارز دولتي دريافت خواهند كرد؟ 
از س��وي ديگر، س��ازمان توس��عه تجارت در 
جديدترين اقدام خود از مكانيز جديدي در ثبت 
سفارش خبر داد. بطوريكه براساس اين رويكرد، 
به متقاضي ش��ماره ثبت سفارش داده نمي شود؛ 
مگ��ر اينكه قبل از آن كار كارشناس��ي در زمينه 
آن كاالي وارداتي انجام ش��ود. در عين حال نيز 
چند ش��رط براي تاييد ثبت سفارش نيز مدنظر 
قرار خواهد گرفت؛ »سطح قيمتي كاالهاي ثبت 
س��فارش ش��ده«، »نياز يا عدم نياز ب��ه واردات 
كاالها« و »وجود يا نبود مش��ابه داخلي كاالها« 
را مي توان از جمله ش��روطي دانست كه در اين 

شيوه جديد اعمال خواهد شد. 
اما در همين حال مجتبي خس��روتاج رييس 
سازمان توسعه تجارت در گفت وگوي اختصاصي 
با »تعادل« به بررسي ابعاد و جزييات بيشتر اين 
موضوع پرداخته اس��ت. بنابه اظه��ارات مجتبي 
خس��روتاج و براس��اس اولويت بندهاي ارزي در 
چرخه واردات در سال97؛ گروه يك؛ مواد اوليه، 
دارو و كاالهاي اساس��ي رادر بر مي گيرد كه ارز 
آنها از محل منابع نفتي تامين مي ش��ود. گروه 2 
شامل مواد واسطه يي و ماشين آالت است كه ارز 
آنه��ا از محل ارز صادراتي صنايع پتروش��يمي ها 
و فوالد تامين مي ش��ود. گروه 3 شامل كاالهاي 
س��اخته شده و مصرفي است كه اولويت وارداتي 

زيادي ندارد و ارز آنها از محل صادرات كاالهاي 
غير پتروش��يمي و غير فوالدي تامين مي شود و 
گروه چهارم هم ش��امل كاالهايي اس��ت كه در 
اولويت وارداتي نيس��ت و ج��زو كاالهاي ممنوع 
هس��تند، زيرا در داخل قابل توليد هس��تند. اين 
در حالي اس��ت كه براساس مصوبه جديد دولت 
قرار اس��ت، ارز تنها به دارو و كاالهاي اساس��ي 
اختص��اص ياب��د و ارز حاصل از ص��ادرات مواد 
پتروش��يمي و محصوالت معدني ب��ه بازار ثانويه 
منتقل مي ش��ود. رييس س��ازمان توسعه تجارت 
نيز با اشاره به اين موضوع مي گويد: از خرداد ماه 
97 به بعد، تنها ب��ه گروه هاي كااليي )1( و )2( 
كه عمدتا مواد اوليه و ماش��ين آالت هستند، ارز 

دولتي اختصاص خواهد يافت. 
ح��ال بنا به توضيحات مع��اون صادراتي وزير 
صنعت، معدن وتج��ارت، به دليل تقاضاي باالي 
ثبت س��فارش ها و انتظ��ار واردكنن��دگان براي 
دريافت ارز، وزارت صنع��ت به منظور جلوگيري 
از تعلل متقاضيان و س��رعت بخش��ي به فرآيند 
تخصي��ص ارز، از بيس��ت وس��وم تيرم��اه س��ه 
وزارتخانه، »صنعت، معدن و تجارت«، »بهداشت 
و درمان« و »جهاد كش��اورزي« موظف ش��دند 
ت��ا تمام ثبت سفارش��اتي كه در س��امانه بانكي 
در انتظ��ار تخصيص ارز هس��تند، را بررس��ي و 

اولويت بندي كنند. 
به گفته خسروتاج، معيارهاي كه براي تخصيص 
ارز وارداتي لحاظ خواهد شد، شامل مواردي به شرح 
زير اس��ت: 1. س��ابقه واردات كنندگان و صالحيت 
متقاضي، 2. نوع ثبت س��فارش ها اعم از اينكه مواد 
اوليه، واس��طه اي و ماشين آالت را در بر مي گيرد يا 
كاالهاي غيرضرور و غيرولويت دار، 3. مشابه آن در 
داخل توليد مي شود يا خير. همچنين حجم سفارش 
انجام شده با توجه به ميزان توليد آن در داخل، 4. 
اينكه كاالهاي ثبت س��فارش ش��ده در چه سطح 
قيمتي قرار دارد و مقايسه آن با قيمت هاي جهاني، 
5. در نهايت بررسي تقاضاي سال جديد در مقايسه 
با تقاضاي صورت گرفته در سال گذشته، به منظور 
اينكه شاهد تقاضاي كاذب در ثبت سفارش به دليل 

اختصاص ارز 4200 نباشيم. 
تمامي اين موارد در »سامانه جامع تجارت«، 
»س��امانه ثبت س��فارش« و همين طور »سامانه 
بانك��ي« رص��د و م��ورد بازبيني ق��رار مي گيرد. 
به عبارتي سيس��تم يكپارچه اي طراحي شده كه 

از م��ورخ 23 تيرماه 97، س��ه وزارتخانه نامبرده 
تقاض��اي افراد را به ص��ورت برخط رصد كرده و 

بررسي مي كنند. 
همچني��ن بناب��ه اظهارات خس��روتاج، از اين 
تاريخ به بعد، دو تصميم مهم اتخاذ ش��ده است؛ 
نخس��ت بررس��ي و اولويت بندي ثبت سفارشات 
معوقه ك��ه در انتظار تخصي��ص ارز بودند. دوم، 
بررس��ي اولويت ثبت س��فارش هايي ك��ه از 23 
تيرماه ب��ه بعد در س��امانه ها ش��كل مي گرفت. 
بنابري��ن هي��چ كاالي وارداتي وج��ود ندارد كه 
بتواند بدون بررس��ي صالحيت از فيلتر اين س��ه 

وزارتخانه رد و مورد تاييد واقع شود. 
البته رييس دس��تگاه تجاري كشور در توضيح 
اينكه وزارت صنعت در نظر دارد، درخواس��ت ارز 
متقاضياني را كه سال هاي گذشته فعاليت وارداتي 
داش��ته اند، را براي تخصي��ص ارز در اولويت قرار 
دهد، مي گويد: در فرايند بررسي ثبت سفارش ها، 
واركنندگان��ي ك��ه نياز ب��ه واردات م��واد اوليه و 
ماش��ين آالت دارند، در اولويت تخصيص ارز قرار 
خواهن��د گرفت. البته كاالهاي ض��روري از قبيل 
كشاورزي و نهاده هاي دامي و عالوه بر اينها دارو و 
تجهيزات بيمارستاني نيز در اولويت نخست براي 

دريافت ارز قرار خواهند گرفت. 
البت��ه به گفت��ه او، تفاوت نرخ ارز رس��مي با 
نرخي ك��ه در بازار غيررس��مي وج��ود دارد، از 
ابتداي س��ال 97 انگيزه براي ثبت سفارش كاال 
بسيار باال بوده است، كه انتظار مي رود با كنترل 
و نظ��ارت صورت گرفته در ماه هاي آتي ش��اهد 
كاهش ثبت س��فارش كاال باش��يم. او همچنين 
بر اين باور اس��ت زماني كه يكس��ري از كاالها با 
يك نظام مش��خص تامين ارز شود ولي در بازار 
چند نرخي وجود داش��ته باش��د اين امكان براي 
س��ودجويان فراه��م مي گردد ت��ا از اين فرصت 

سوءاستفاده كنند. 
از طرفي، آخرين آمار ثبت سفارش ها نيز نشان 
مي دهد، از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه 97، 
مع��ادل 44 ميلي��ارد دالر تقاض��اي ورود كاال در 
سامانه نيما ثبت شده است. جزييات روند آماري 
حاكي از اين است كه بيشتر ثبت سفارش ها عمدتا 
از نوع محصوالت واسطه يي و سرمايه يي بوده اند؛ 
به طوري كه براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وي 
متولي بخ��ش صنعت 85 درصد واردات كش��ور 
كااله��اي واس��طه يي و س��رمايه يي و 15 درصد 
كاالهاي مصرفي و نهايي است كه با 7 يا 8 درصد 
فاصله ميزان واردات مطابق با سال گذشته است. 
خس��روتاج در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود به روند واردات در س��ال گذشته نيز اشاره 
كرد. بنابه توضيحات او، واردات در سال 1396 
به دو شكل صورت مي گرفت؛ گروه اول كاالهايي 
بودند كه ارز مبادله يي از ش��بكه بانكي دريافت 
مي كردن��د و گروه دوم كاالهايي بودند كه با ارز 
متقاضي وارد مي ش��دند و ارز مورد نياز خود را 
از صادركنندگان يا صرافي ها دريافت مي كردند 
ك��ه اصطالحا واردات ب��دون انتقال ارز بود. اين 
روند تا قبل از 21 فروردين ماه س��ال جاري در 
حال انجام بود كه 22 فروردين ماه چارچوب آن 
تغيير كرد. به گفته او، واردكنندگاني كه »بدون 
انتق��ال ارز« تا پيش از اين اقدام به واردات كاال 
مي كردن��د، ط��ي اطالعيه يي كه ب��ه گمركات 
كشور نيز ابالغ شد، تكليف شان مشخص شده و 
مقرر گرديد تا ترخيص مواد، قطعات، تجهيزات 
و ماش��ين آالت مورد نياز واحدهاي توليدي كه 
تا قبل از پايان تيرماه سال جاري وارد گمركات 
كشور ش��ده باشند )گروه هاي كااليي 1 و 2( از 
طريق بدون انتقال ارز امكان ترخيص برايش��ان 

فراهم شود.

 صادرات روغن نباتي
ممنوع شد

ايس�نا| وزير صنعت، مع��دن وتجارت به گمرك 
دس��تور داد تا صادرات هرگون��ه روغن نباتي ممنوع 
ش��ود. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش��نامه اي 
به رييس كل گمرك اعالم كرد: با توجه به تخصيص 
ارز رس��مي براي روغن خ��ام وارداتي و لزوم تامين و 
تنظيم بازار روغن خوراكي توليد داخل و شمول اين 
كاال در اولوي��ت اول كااليي، موضوع مصوبه 48021 
ستاد هدفمندسازي يارانه ها، از تاريخ 9 مردادماه سال 
جاري صادرات هرگونه روغن س��اخته ش��ده از تمام 
گمركات كشور ممنوع است. محمد شريعتمداري در 
ادامه اين مكاتبه آورده است: »لطفا مراتب را به تمامي 
گم��ركات اجرايي ابالغ كني��د. همچنين ممنوعيت 
صادرات روغن خام نيز قبال طي نامه اي مورخ شش��م 
تير ماه س��ال ج��اري به وزير جهاد كش��اورزي ابالغ 
شده بود«. او همچنين رونوشتي به وزير كشور براي 
تش��ديد كنترل مرزها در اين زمينه نوشت. بر اساس 
آمار رسمي وزارت جهاد كشاورزي در 12 ماهه سال 
گذشته برابر 47 هزار و 390 تن انواع روغن حيواني، 
روغن پالم و روغن نباتي به ارزش 68 ميليون و 180 
هزار دالر به كش��ورهاي مختلف صادر ش��ده بود كه 
كاهش 1/21 درصد از نظر وزني و 8/71 درصد از نظر 

ارزشي را تجربه كرد. 

 خأل نظارتي براي مقابله
با دالالن داخلي

ايس�نا| اگرچه ممكن اس��ت ممنوعيت صادرات 
م��واد اوليه بطري در راس��تاي كمبود و گرانفروش��ي 
اي��ن مواد اث��ر گذار باش��د اما بطور حت��م مهم ترين 
مش��كل صنعتگراني كه مواد اولي��ه بطري مهم ترين 
ملزوم آنها براي فعاليت اس��ت، داخلي بوده و مربوط 
به گرانفروش��ي و احتكار س��ودجوياني اس��ت كه از 
بورس اقدام به خريد »پت« مي كنند. با دس��تور وزير 
صنعت، معدن و تجارت، صادرات پريفرم فرم پلي اتيلن 
كه براي توليد انواع بطري اس��تفاده مي شود به دليل 
كمبود و افزايش قيمت ش��ديد بطري مصرفي صنايع 
داخلي، ممنوع شد. محمد شريعتمداري، وزير صنعت 
معدن و تجارت و رييس كارگروه تنظيم بازار، با ارسال 
نامه اي به فرود عسگري، رييس كل گمرك، با موضوع 
ممنوعيت صادرات پريفرم فرم پلي اتيلن، نوش��ت: با 
توجه به نياز توليدكنندگان بطري pet مورد مصرف 
در صنايع ش��ير، روغن نباتي، انواع نوشيدني، آبميوه، 
آب معدني، انواع شوينده، مايع ظرفشويي و دستشويي 
 pet و س��اير محصوالت و با عنايت به كمبود پريفرم
مورد اس��تفاده براي توليد بطري، مقتضي اس��ت به 
 ،pet تمامي گمركات اعالم شود كه از صادرات پريفرم
توس��ط كليه صادركنندگان اعم از توليدي يا تجاري 
جلوگيري شود.  دستور شريعتمداري در حالي است 
كه از چندي پيش كمبود بطري براي بسته بندي مواد 
صنايع غذايي اعم از آب معدني و آش��اميدني، روغن 
نباتي، نوشابه و ماءالش��عير دردسرساز ساز شده و به 
گفته توليدكنندگان اي��ن بخش، صنايع مربوطه را با 
بحران مواجه كرده است و به منظور توليد، ظرف براي 
بسته بندي و عرضه در بازار به مقدار كافي وجود ندارد 

و توليدكنندگان با گراني و كمبود روبه رو هستند. 

 آمادگي برزيل
براي سرمايه گذاري در ايران

ايرنا| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به نتايج جلسه خودرويي چهارشنبه هفته گذشته، 
گفت: به مردم اطمينان مي دهيم هيچ نگراني بابت 
توليد خودرو در سال جاري نخواهيم داشت و توليد 
به ميزان رفع نياز بازار ادامه خواهد داش��ت. پس از 
بروز مشكالتي در تامين ارز مورد نياز بخش خودرو 
كه نگراني هايي را در ميان قطعه س��ازان ايجاد كرد، 
جلسه اي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور 
محمد شريعتمداري، منصور معظمي رييس هيات 
عامل ايدرو )س��ازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران(، خودروسازان و شماري از قطعه سازان برگزار و 
مسائل مربوط به اين بخش بررسي شد.  او همچنين 
از نشست صبح چهارش��نبه گذشته با سفير برزيل 
خبر داد و ادامه داد: دولت برزيل آمادگي كامل خود 
را براي تامين منابع مالي و س��رمايه گذاري از طريق 
فاينانس در بخش خودروهاي سنگين و تجاري اعالم 
كرده اس��ت. رييس هيات عامل ايدرو اضافه كرد: بر 
اين اساس، در حوزه خودروهاي تجاري و سنگين 
اعم از اتوبوس، كشنده و كاميون نيز با همكاري 2 
كشور، تامين قطعات منفصل )CKD( به صورت 
كام��ل امكان پذير خواهد ش��د. او گفت: با وجود 
فش��ارهاي ناش��ي از تحريم، تولي��د و تامين اين 
خودروه��ا و نيز قطعات يدكي آنه��ا بدون نگراني 

دنبال خواهد شد. 

صادرات به برزيل ۲۵ برابر 
شد

مهر| صادرات ايران در سالجاري به برزيل، در چهار 
ماهه نخست سال جاري با افزايش 25 برابري نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته، به 14 ميليون و 894 
هزار دالر رسيد. بر اساس تازه ترين  آمار گمرك ايران از 
تجارت خارجي چهار ماهه نخست سال جاري، در اين 
مدت 34 هزار و 124 تن كاال از ايران به برزيل صادر 
ش��ده، كه ارزش آن به 14 ميلي��ون و 894 هزار دالر 
مي رس��د. صادرات ايران به برزيل در اين مدت 0/09 
درص��د از كل وزن صادرات و 0/1 درصد از ارزش كل 
صادرات ايران در اين مدت را شامل مي شود.  صادرات 
ايران به برزيل تا پايان تيرماه سال گذشته تنها 1263 
تن به ارزش س��ه ميليون و 235 ه��زار دالر بوده كه 
كمتر از 0/01 درصد از حجم صادرات و 0/02 درصد 
از ارزش صادرات ايران در آن مدت را دربرگرفته است. 
صادرات ايران به اين كشور در چهار ماهه نخست سال 
جاري نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته از لحاظ 
وزني 2601 درصد افزايش داش��ته و به عبارت ديگر 
25 برابر شده است. ارزش اين صادرات نيز در همين 

مدت 360 درصد رشد داشته است.

رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به 
ضرورت حذف قيمتهاي دس��توري، گفت: نبايد 
به بورس كاال، قيمت تحميل كرد. رييس سابق 
ات��اق بازرگاني اي��ران به تبع��ات قيمت گذاري 
دستوري اش��اره كرد وگفت: در حال حاضر آثار 
قيمت گذاري دستوري، بطور كامل نمايان است، 
از اي��ن واضح تر نمي ت��وان تبعات قيمت گذاري 
دس��توري را همانند دوره اي ك��ه اكنون در آن 

قرار داريم، در كشور ببينيم. 
او بي��ان ك��رد: با توجه به ج��و موجود كامال 
مش��خص اس��ت كه قيم��ت گذاري دس��توري 
روي ن��رخ ارز، چه بالهايي را بر س��ر بازار، فضا 
و بخش هاي اقتصادي اعم از صادرات، واردات و 

توليد وارد كرده است. 
جالل پ��ور با تاكيد بر اينك��ه قيمت گذاري 
اجب��اري، بح��ث تعزيراتي ك��ردن و نيز نظارت 
دولت باعث ايجاد س��ه مس��اله اساسي در بازار 
خواه��د ش��د، اف��زود: در ابتدا قيم��ت گذاري 
دس��توري، عالوه بر اينكه باع��ث برهم خوردن 
نظ��م و تعادل بازار مي ش��ود، به ش��دت بازار را 
دچ��ار تنش هاي فراوان و تاثيرگ��ذاري نامتعال 
مي كند. به گفته او، مساله بعد در قيمت گذاري 
دستوري، فراهم كردن زمينه ايجاد فساد بسيار 
جدي در كش��ور و باز كردن راه هاي فساد براي 
افراد واجد شرايط است كه منجر به شكل گيري 
يك جريان فس��ادي در كشور مي شوند و مساله 
آخر وارد ش��دن صدمه جدي بر ب��ازار، رقابت، 

اقتصاد و توليد خواهد بود. 

رييس س��ابق ات��اق بازرگاني اي��ران با بيان 
اينكه اكنون ش��اهد سه مس��اله مطرح شده در 
بازار هس��تيم، اظهار كرد: برخ��ي معتقد بودند، 
ارز 4200 توماني نوعي خدمت به توليد اس��ت 
و در واق��ع باعث حمايت و پش��تيباني از توليد 
مي ش��ود اما در حال حاضر با وجود صحبت هاي 
مطرح ش��ده شاهد بيش��ترين لطمه به قسمت 
توليد هس��تيم.  ب��ه گفته جالل پ��ور، اكنون با 
توجه به شرايط فعلي، توليدكنندگان نسبت به 
باقي بخش ها بيش��ترين ضرر را متقبل شده اند 
و وضعي��ت حاك��م در بازار منجر به ش��كايت و 
گله مندي توليدكنندگان ش��ده اس��ت.  او ادامه 
داد: واردكنندگان و صادركنندگاني كه مس��ير 
درست و واقعي كشور را طي مي كردند و شرايط 
س��الم كار را در نظر گرفته بودند در حال حذف 
از چرخ��ه فعاليت هس��تند و تنها ع��ده اي كه 
ق��ادر به دس��تيابي ارز 4200 توماني بودند و از 
رانت ه��اي مربوطه برخوردارن��د در فضاي بازار 

ماندگار خواهند بود. 
جالل پور، خدش��ه دار ش��دن فض��اي توليد 
در كش��ور را نتيجه ب��ه كارگرفتن قيمت گذاري 
دستوري در كشور دانس��ت و افزود: همه مردم 
ايران نظاره گر فس��ادي هس��تند كه كل فضاي 
اقتصادي كش��ور را فرا گرفته است، طي دو ماه 
اخير عده اي خاص قادر به دس��تيابي چند صد 
ميلي��ارد تومان رانت از طريق ارز 4200 توماني 
بودند و ش��ركت هايي ك��ه واردكنن��ده نبودند 
ي��ا واردكننده كاالي ديگ��ري بودند از موقعيت 

كنوني و نيز قيمت گذاري دس��توري به خوبي 
استفاده كرده اند. 

رييس س��ابق اتاق ايران با بيان اينكه فضاي 
امروز اقتصاد كش��ور مصداق بارز قيمت گذاري 
دس��توري اس��ت، گف��ت: ران��ت و اس��تفاده از 
مناب��ع موجود به عده اي خ��اص تعلق مي گيرد، 
توليدكننده اي كه عمال دستش از همه جا كوتاه 
اس��ت بايد ش��امل قيمت گذاري دستوري شود 
كه اي��ن امر باعث ايجاد ضرب��ه واقعي بر پيكره 
توليد كشور خواهد شد و چنين جوي در كشور 
به دنبال قيمت گذاري دستوري و ايجاد فضاي 

اجباري به وجود مي آيد. 
او ب��ا توجه به وضعيت كنوني كش��ور به نقش 
بورس كاال در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: به 
جاي آنكه از كارايي بورس كاال در زمان هاي التهاب 
بازارها بيشتر بهره ببريم، شاهد اعمال قيمت هاي 
دستوري در اين بورس هم هستيم. بورس كاال به 
معناي كش��ف قيمت ها در تقابل عرضه و تقاضا و 
ايجاد بستري س��الم و شفاف براي مبادالت است 
كه ش��اهد هس��تيم با ارايه يك قيم��ت خاص و 
تعيين كردن كف و س��قف قيمت، به بورس كاال 
لطمه مي زنيم. جالل پور اظهار كرد: اگر دستور و 
اجبار را از بورس كاال دور كنيم، آن زمان است كه 
مي توانيم كارايي باالي بورس كاال را در تنظيم بازار 
و جلوگيري از رانت گس��ترده در مبادالت كاالها 
مش��اهده كنيم كه اميدوارم مس��ووالن در مسير 
به كارگي��ري اقتصاد ب��ازار و بهره گيري از ظرفيت 

بورس كاال قدم بردارند. 

رييس سابق اتاق بازرگاني ايران تشريح كرد 

تبعات قيمت گذاري دستوري در بازار ارز
دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران مطرح كرد  

انتقاد از حذف دالر دولتي كاالهاي واسطه اي خوراكي
دبيركل كان��ون انجمن ه��اي صنايع غذايي 
ايران گفت: با توجه به اخباري كه از سياستهاي 
ارزي جديد دولت به گوش مي رسد، دولت قصد 
دارد كاالهاي واس��طه اي خوراك��ي و همچنين 
ماشين آالت صنايع غذايي را از شمول ارز گروه 
اول خارج كند. به گزارش ايس��نا، كاوه زرگران 
دراي��ن رابطه گف��ت: بارها گفتي��م تصميمات 
اش��تباه دولت در تعيي��ن نرخ ارز قاب��ل انجام 
نخواه��د بود. حاال دولت كم ك��م به اين نتيجه 
رس��يده كه بايد ن��رخ ارز 4200 تومان را تنها 
به كاالي اساس��ي اختصاص ده��د كه اين هم 
اش��تباهي بزرگ تر از قبلي است. قطعا پرداخت 
ارز دولت��ي ب��ه چند قلم كاال مانن��د ذرت، جو، 
دان��ه روغن��ي و. . . باعث جلوگي��ري از افزايش 
قيمتها نخواهد ش��د و به محض خروج كاالهاي 
واس��طه اي خوراكي و ماش��ين آالت مصرفي از 
ليس��ت گروه اول، اث��ر افزايش��ي آن را بر بازار 

شاهد خواهيم بود. 
او ب��ا اين س��وال ك��ه با چ��ه درايت��ي اين 
سياس��ت گذاري ها انجام ش��ده ك��ه حتي براي 
س��ه ماه قابل انجام نيس��ت؟ افزود: اين رفتارها 
عالوه بر اثرات اقتصادي زيانبار و فشار بر اقشار 
ضعيف جامعه اعتماد عمومي را نسبت به درايت 
و عملكرد دولت تحت الش��عاع قرار مي دهد. به 
گفته زرگران، قيم��ت مصرف كننده محصوالت 
غذايي از سه بخش قيمت درب كارخانه، هزينه 
پخش وحمل و نقل و مارجين خرده فروش��ي ها 
تش��كيل ش��ده و پرداخ��ت ارز دولت��ي تنها به 

كاالهاي اساس��ي فقط مي تواند قيمت بخشي از 
مولفه اول را كنترل كند و قطعا پس از افزايش 
ن��رخ دالر براي ديگر بخش ها، مولفه هاي دوم و 
س��وم مس��تقيما تحت تاثير افزايش قيمت قرار 
خواهن��د گرف��ت و صنعت با توجه به ش��رايط 
نامناس��ب فعلي يا باي��د قيمت ها را تعديل كند 

يا امكان توليد نخواهد داشت. 
 او همچني��ن تاكيد ك��رد: دولت باي��د براي 
جلوگيري از تخلفات در اختصاص ارز دولتي روي 
افزايش نظارت هاي خود متمركز شود. سيستمي 
كه اخيرا براي نظارت بيش��تر بر تخصيص ارز به 
كاالهاي اساس��ي برقرار ش��ده كه در آن وزارت 
بهداش��ت، وزارت جهاد و صنع��ت بر تخصيص 
ارز اي��ن كااله��ا نظارت دارند، سيس��تم بس��يار 
كارآمدتري اس��ت و با توجه به عملكرد مناسب 
اين س��ه وزارتخانه مي تواند از سوءاس��تفاده هاي 

احتمالي در اين بخش جلوگيري كند. 
زرگ��ران، ش��رايط كنون��ي را ب��راي خروج 
كاالهاي واس��طه اي و نهاده هاي توليد از شمول 
ارز دولتي مناس��ب ندانست و گفت: با توجه به 
اينكه هن��وز تحريم ها عليه اقتصاد كش��ورمان 
آغاز نش��ده اس��ت و احتمال آن وجود دارد كه 
اي��ن تحريم ها ب��ه نحوي با تعام��الت احتمالي 
حل و فصل ش��ود، اتخ��اذ چني��ن تصميماتي 
قب��ل از ش��روع تحريم ها تورم بس��يار بااليي را 
ب��ه محصوالت غذايي ما تحميل خواهد كرد كه 
در صورت اجرايي نشدن تحريم ها نيز به حالت 

قبل باز نخواهد گشت. 
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15 نفت و انرژي
صرفه جویی برق امسال 
معادل 18 نیروگاه گازی 

ایرن�ا| معاون وزی��ر نیرو در امور ب��رق و انرژی 
گفت: 2 هزار مگاوات برق معادل 18 نیروگاه گازی 
در تابس��تان امس��ال با همکاری م��ردم در مصرف 
برق کشور صرفه جویی ش��د. همایون حائری عصر 
پنج شنبه در نشست ستاد برق استان کرمان افزود: 
با تجربه ای که از وضعیت کمبود برق در تابس��تان 
امس��ال پیدا کردیم نباید به نیروگاه های آبی متکی 
باش��یم. وی تاکید کرد: ظرفیت تولید برق توس��ط 
نیروگاه های آبی کش��ور 12 هزار مگاوات است که 
ب��ه علت کاهش ن��زوالت جوی ت��وان و انرژی این 
نیروگاه ها به شدت افت پیدا کرده است. معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: در سال های 
آین��ده بای��د وقت و هزین��ه خاصی برای س��اخت 
نیروگاه ه��ای حرارت��ی بگذاریم ت��ا در زمینه تولید 
برق دچار مش��کل اساسی نش��ویم. وی با اشاره به 
پروژه های نیمه تمام برق استان کرمان تصریح کرد: 
همه باید دس��ت به دس��ت هم دهیم تا منابع مالی 
ای��ن پروژه ها تامین و آن واحدها وارد مدار ش��وند. 
حائری تاکید ک��رد: برای راه ان��دازی نیروگاه های 
خورشیدی نیز از سرمایه گذاران حمایت می کنیم، 
اما اگر کسی نتوانست کار کند نباید جای دیگری 
را اش��غال کند. وی گفت: یک��ی از طرح های مهم 
خط رینگ 400 کیلوول��ت برق زاهدان ، جیرفت 
به کهنوج اس��ت که چند سال است ناتمام مانده و 
راه اندازی آن کمک بسیاری به صنعت برق کشور 
می کن��د. معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی با 
بیان اینکه احداث نیروگاه ها با جدیت دنبال شود، 
افزود: اولین واحد بخش نیروگاه س��یکل ترکیبی 

زرند سال آینده وارد مدار خواهد شد.

مصرف برق 3 استان شمالی 
2 برابر میانگین

ایرنا| مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( گفت: 
مصرف برق سه استان شمالی کشور ، 2 برابر بیشتر 
از میانگین کشوری است. آرش کردی روز پنج شنبه 
در شورای اداری اس��تان گلستان که با حضور وزیر 
نی��رو در گرگان برگزار ش��د، اظهارداش��ت: گرمای 
بی سابقه تابس��تان امسال، مصرف برق این استان ها 
را با رش��د 10 درصدی مواجه ک��رد که حاصل آن 
قطعی مس��تمر ب��رق ب��ود. وی بیان ک��رد: یکی از 
عواملی که می تواند آرامش خاطر مردم و س��اکنان 
این اس��تان ها را تامین کند، عالوه بر ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه، بهره برداری از طرح های در دست اقدام 
است. مدیرعامل شرکت توانیر افزود: بهره برداری از 
این طرح ها ظرفیت تولید برق 3 اس��تان شمالی را 
ت��ا 25 درصد افزایش خواه��د داد. کردی به اجرای 
طرح توسعه نیروگاه علی آبادکتول در استان گلستان 
نیز اش��اره کرد و گفت: در مس��یر اجرای این طرح 
توسعه ای مطابق برنامه ریزی های انجام شده، ظرفیت 
تولید برق گلستان تا 1.5 برابر افزایش خواهد یافت. 
وی همچنین به روند رش��د مصرف برق در کش��ور 
اشاره کرد و گفت: این روند نامناسب نیازمند نگرشی 
جدید و مدیریت مصرف انرژی و به ویژه برق اس��ت. 
کردی با اشاره به رشد پنج تا شش درصدی مصرف 
ساالنه برق گفت: در پنج سال گذشته بیش از 9 هزار 
مگاوات به ظرفیت نیروگاه های برق کشور اضافه شد.

كوتاه از دنياي انرژي

پیروزي عمران خان در انتخابات امید ها به سرانجام رسیدن خط لوله ایران-پاكستان را زنده كرده است

صلح گازي با ايران؛ ره آورد انتخابات پاكستان؟
گروه انرژي|علیرضا كیاني|

ظهور عمران خان در راس صحنه سیاسي 
پاكستان و صحبت از پاكستان نوین، نگاه ها 
را به سمت این كش�ور برگردانده است. در 
می�ان ناظران سیاس�ي در هند، پاكس�تان 
و افغانس�تان بحث هاي دامن�ه داري درباره 
اهمیت انتخاب عمران خان، امید به افزایش 
امنیت و ایج�اد صلح یا كاه�ش تنش ها به 
میان آمده اس�ت. روابط پرتنش پاكستان با 
افغانس�تان و هند تاریخي طوالني دارد اما 
روابط سیاسي این كش�ور با همسایه  غربي 
خود، ایران، ف�ارغ از چنین تنش هایي بوده 
اس�ت. با این همه، پاكس�تان در چند س�ال 
اخیر، دچار یك مس�اله حل نشدني با ایران 
بوده است. با وجود اینكه پاكستان قرارداد 
واردات گاز از ای�ران از طری�ق احداث خط 
لوله صلح را امض�ا كرده و اكنون نزدیك به 
چهار سال اس�ت كه از ضرب االجل تعیین 
ش�ده در این قرارداد مي گذرد، اس�ام آباد 
تاكنون هیچ اقدامي در انجام تعهدات خود 
انجام نداده و هی�چ گام عملي براي احداث 
خط لوله گاز در خاك خود برنداش�ته است. 
ح�ال با پیروزي حزب عم�ران خان كه یك 
هفت�ه پیش از »تمایل خود براي گس�ترش 
روابط خود با ایران« سخن گفته بود، امیدها 
به حل و فصل ماجراي خط لوله زنده ش�ده 
است و حتي آخرین خبرها از آغاز مذاكرات 
در م�اه س�پتامبر حكایت دارد. ب�ا این همه 
نیروه�اي منطقه اي و فرامنطقه اي مخالف با 
تعام�ات انرژي و تجاري ایران و پاكس�تان 

همچنان پابرجا هستند. 
  

عمران خان سال هاس��ت در صحنه سیاس��ي 
پاکستان حاضر اس��ت. اما چنانکه یک دیپلمات 
افغان به بي بي س��ي جهاني گفته است، تا سال ها 
کمتر کسي صداي او را مي شنید؛ صدایي که در 
داخل خواس��تار کاهش فس��اد و توجه مشکالت 
اقتص��ادي بود و در بعد خارجي خواس��تار بهبود 
روابط با ایران و ادامه تعامالت انرژي. بي توجهي 
صحنه سیاس��ي پاکس��تان به عمران خان باعث 
ش��ده ب��ود وي عم��ده فعالیت  خ��ود را متوجه 
مانند س��اخت  انسان دوس��تانه اي  فعالیت ه��اي 
بیمارستان و مبارزه علیه فساد کند. در واقع خلع 
و زنداني ش��دن نخس��ت وزیر پیشین پاکستان و 
متحد عربس��تان س��عودي، نواز ش��ریف، را باید 
حاص��ل تالش هاي عمران خان دانس��ت. همین 
تالش ه��ا وي را ب��ه راس ق��درت سیاس��ي در 

پاکستان نزدیک کرد. 
عملکرد عمران خان، کریکت باز سابق و وعده 
روي کار آوردن طبقه جدیدي از سیاس��تمداران 
ش��رافتمند براي مردم پاکس��تان ج��ذاب بود و 
بدین گون��ه او و حزب��ش »تحری��ک و انص��اف« 
با کس��ب بیش��ترین کرس��ي، برنده ای��ن دور از 
انتخاب��ات سراس��ري پاکس��تان ش��دند؛ دومین 
انتخابات در 70 سال اخیر که پیش از آن دولتي 

سیاسي تا انتها سر کار ماند. 
اما کارزار عمران  خان تنه��ا متوجه مبارزه با 
فس��اد نبود. وي افرادي را ه��دف گرفته بود که 
مش��کالت اقتصادي و بح��ران دایمي آب و برق 
ام��ان آنها را بریده اس��ت. عمران خان از رویکرد 
دولت هاي دیگر براي تامین نیاز انرژي پاکستان 
به خص��وص گاز، ناراضي ب��ود و منافع اقتصادي 
واردات گاز از قط��ر را نس��بت ب��ه گزین��ه دیگر 
کش��ورش پایین تر مي دانس��ت. از ط��رف دیگر 
عم��ران خ��ان در روابط خارجي نی��ز حرف هاي 
جدی��دي دارد؛ از جمله اینکه این سیاس��تمدار 
ایران را همس��ایه مهم کش��ورش توصیف کرده 
و گف��ت که براي روابط بهتر با این همس��ایه اش 
تالش مي  کند. بخش��ي از توج��ه عمران خان به 
ایران نیز به مس��اله انرژي و سرنوشت خط لوله 
صلح که البته با خروج هند از ماجرا به خط لوله 

پاکستان مشهور شد برمي گردد. 

 عمران خان و ایران 
به عقیده بس��یاري در پاکس��تان، عمران خان 
تحت فشار اس��ت تا براي ارضاي نیاز کشورش به 
گاز ب��ه خط لول��ه تاپي اکتفا کن��د اما وي چنین 
عقی��ده اي ن��دارد. عمران خ��ان 6 م��رداده ماه با 
خبرگ��زاري ف��ارس گفت وگویي ک��رده و در این 
ب��اره گفته اس��ت: »خط لوله تاپ��ي قابل قیاس با 
خ��ط لوله واردات گاز از ایران نیس��ت و حتي اگر 
این پروژه اجرایي شود باز اسالم آباد نیاز به تامین 
انرژي از ایران دارد«. نخس��ت وزیر آینده پاکستان 
با تاکید ب��ر صرفه اقتصادي گاز ایران نس��بت به 
گاز مای��ع وارداتي به پاکس��تان، از اهمیت بهبود 
روابط کش��ورش با کش��ورهاي همس��ایه به ویژه 
ایران صحبت کرد و این مساله را »اولویت سیاست 
خارجي پاکس��تان« نام نهاد. به گزارش »تعادل« 
پروژه تاپي پروژه اي گازرس��اني است که قرار است 
گاز تولیدي در ترکمنستان را ابتدا به افغانستان و 

سپس به پاکستان و هند انتقال دهد. 
عمران خان، در حمایت از ایران اهل پرده پوشي 
نبوده است. حزب تحریک انصاف، از توافق هسته اي 
س��ال 2015 میان ایران و 5 عضو دایمي ش��وراي 
امنیت به عالوه آلمان پشتیباني کرد و به ایران براي 
برداشته شدن تحریم ها تبریک گفت. عمران خان 
به ش��دت منتقد طرح رییس جمه��ور امریکا براي 
ممنوعی��ت ورود اتباع ایران و س��ایر کش��ورهاي 
مس��لمان به ایاالت متحده بود. در مصاحبه اي در 
سال 2017، آقاي خان خواستار ایجاد روابط بهتر 
با ایران بود؛ چیزي که در سخنراني پیروزي او نیز 
تکرار ش��د. نخست وزیر جدید پاکستان نفع کشور 
خود را در »گس��ترش رواب��ط همه جانبه با ایران« 

مي داند. 
به گزارش وب سایت تحلیلي دیپلمات، در نگاه 
نخست، این یک تغییر پارادایم به حساب مي آید. 
پاکس��تان بطور س��نتي متحد رقی��ب منطقه اي 
 ایران، یعني عربستان سعودي بوده است. در دهه

60 شمس��ي، اس��الم آباد و ری��اض در کنار ایاالت 
متحده ق��رار گرفتند ت��ا به جنگجویان��ي که در 
افغانس��تان در برابر ارتش ش��وروي مي جنگیدند 
کمک مي کردند. پس از ترك نیروهاي ش��وروي، 
افغانستان به ورطه جنگ داخلي فرو افتاد و این بار 
عربستان و پاکستان این بار پشت طالبان ایستادند، 
در حالي که ایران از دشمن این گروه تندرو، یعني 

اتحاد شمال حمایت کرد. 
اما ف��ارغ از این تاری��خ، پاکس��تان و ایران در 
مواردي ب��ا یکدیگر همکاري کرده اند. س��ال هاي 
بعد از استقالل پاکستان، ش��اهد گرم ترین روابط 
میان دو همس��ایه بود. شاید این نکته که چند تن 
از رهبران پاکستان مانند موسس این کشور یعني 
محمد علي جناح، شیعه بودند. چنانکه الکس واتنکا 

در کتاب خود »ایران و پاکستان« آورده است، مرز 
میان ایران و پاکستان به سهولت تعیین شد و این 
مرزها بعد از آن نیز با چالش��ي ویژه مواجه نش��د، 
بالعکس مرز میان پاکس��تان و هند و افغانس��تان. 
عالوه بر این، در س��ال 1971، شاه نیز از پاکستان 
در برابر هند در جنگ سوم میان این دو کشور در 

آذر سال 1350 حمایت کرد. 
در س��ال هاي اخی��ر تمایل به هم��کاري میان 
دو کش��ور ایران و پاکس��تان افزایش یافته است. 
در س��ال 2015 توافق هسته اي به برداشته شدن 
تحریم ه��ا بر ای��ران، تجارت میان دو همس��ایه را 
تس��هیل کرد. چنانکه وب سایت تحلیلي دیپلمات 
مي نویس��د، پاکس��تان در آن برهه مشتاق بود که 
از موقعیت  هم��کاري اقتصادي با ای��ران حداکثر 
اس��تفاده را بکند و در همین بستر بود که در سال 
2016 رییس جمه��ور ایران و نخس��ت وزیر وقت 
پاکس��تان، در کنار افزایش تجارت بین الطرفین به 
5 میلی��ارد دالر، ابراز تمای��ل کردند که خط لوله 

ایران-پاکستان-هند را به سرانجام برساند. 

 خط لوله اي كه به سرانجام نرسید
عم��ران خان پی��ش از انتخابات ب��ه وضوح از 
تمایل خود به حمایت از ایران س��خن گفته بود. 
نخس��ت وزیر آینده پاکستان در مصاحبه با فارس 
که ی��ک هفته پیش از انتخابات انجام ش��ده بود 
گف��ت: »متاس��فانه دولت  حزب مردم نتوانس��ت 
فشارهاي امریکا براي اجراي خط لوله واردات گاز 
از ای��ران را تحمل کند ام��ا حزب تحریک انصاف 
نهایت ت��الش خود را ب��راي واردات انرژي از این 

کشور به کار خواهد برد«. 
پیش تر، ایران در نظر داشت تا یک پروژه بسیار 
بزرگ ب��ه نام خط لول��ه گاز صلح را ب��ا همکاري 
دولت هاي پاکستان و هند شروع کند بطوري که هر 
یک از این دولت ها مس��وول پیش برد خط لوله در 
خاك خود باش��ند و ایران نیز متعد مي ش��د که تا 
مدت 25 سال، گاز خود را با قیمت توافقي به هند 
و پاکستان بفروش��د. احداث این خط لوله مدت ها 
محور مذاک��رات مقامات دو کش��ور مذکور بود تا 
اینک��ه در نهایت و بعد از تاخیر بس��یار و با وجود 
مخالفت ه��اي پي در پي امریکا، عملیات س��اخت 
خط لوله گاز صادراتي ایران به پاکس��تان با حضور 
آصف علي زرداري، رییس جمهوري وقت پاکستان 
و محمود احمدي نژاد، رییس جمهوري سابق ایران، 
در فوری��ه 2013 و در بندر چابهار آغاز ش��د. طرح 
خ��ط لوله صلح که قرار ب��ود گاز صادراتي ایران را 
به پاکستان و از آنجا به هند برساند، دو دهه پیش 
مطرح ش��د ولي هندي ها ابت��دا به دلیل بدگماني 
نس��بت به پاکس��تان و بعدها به خاطر بروز برخي 
اختالفها در زمینه قیمت گ��ذاري و باالخره تحت 

فش��ار تحریم هاي خارجي علیه ایران، از مذاکرات 
سه جانبه کنار کشیدند و ایران ماند و پاکستان. 

در بدو ش��روع ب��ه کار دولت دوازده��م، بیژن 
زنگن��ه وزیر نفت ای��ران گفت ک��ه 2 روز پیش از 
برکناري نوازشریف به ش��اهد خاقان عباسي وزیر 
نفت پاکس��تان نامه ی��ي را درخص��وص خط لوله 
صلح نوش��ته است. نامه اي که با نخست وزیر شدن 
عباس��ي بي پاسخ ماند. آقاي عباس��ي تیرماه سال 
2016 میالدي در قامت وزیر نفت و منابع طبیعي 
پاکستان به ایرنا گفته بود که »قرارداد احداث خط 
لوله گاز از بندر »گوادر« تا »نوابش��اه« توسط یک 
شرکت چیني قطعي و نهایي شده است و این خط 
لوله تا پایان سال 2017 تکمیل و به عنوان بخشي 
از خط لوله انتقال گاز ایران به پاکس��تان استفاده 

خواهد شد. « اما باز هم خبري نشد. 
بی��ژن زنگنه وزیر نفت ای��ران چندي پیش در 
تش��ریح افقي که پیش روي این خط لوله مي بیند 
ب��ه »تعادل« گفت��ه بود: »من فک��ر مي کنم نه در 
کوتاه م��دت اما در مجموع این اتفاق خواهد افتاد و 
گاز ایران به پاکستان مي رود. اما مهم ترین نکته در 
این میان لزوم ورود عنصري سوم است. طبق تجربه 
من ب��راي حل این معادله بین ایران و پاکس��تان، 
طرف سومي احتیاج است که بدون آن معادله حل 

شدني به نظر نمي رسد« 

 ماه عسل انرژي در سپتامبر؟
از فضاي اس��الم آباد چنان به نظر مي رس��د که 
دولت بعدي درباره مس��اله خط لوله تصمیم  گیري 
خواهد کرد. چنانکه آخرین خبر منتشر شده از این 

حکای��ت دارد که دو همس��ایه قص��د دارند در ماه 
سپتامبر درباره پیشبرد خط لوله ایران-پاکستان به 
بحث بنشینند. خبرگزاري جمهوري اسالمي، ایرنا، 
با اس��تناد به یکي از روزنامه هاي محلي پاکستان و 
ب��ه نقل از یکي از مقامات بلند پایه در بخش انرژي 
ایران نوشت که هیاتي از ایران قصد داشتند تا براي 
حل و فصل و موضوع خط لوله به اس��الم آباد سفر 
کنند اما دولت کنوني پاکس��تان اعتقاد داشته که 
»تصمیم گی��ري درباره این پروژه ب��ر عهده دولت 

منتخب« خواهد بود. 
این مقام به روزنامه پاکس��تاني گفت: »حال که 
انتخابات در پاکستان تمام شده است و به احتمال 
قوي قرار اس��ت حزب تحریک و انص��اف دولت را 
تشکیل دهد، دو طرف ایران و پاکستاني باید راهي 
را ب��راي اجراي طرح خط لول��ه، با در نظر گرفتن 
تحریم هاي ایاالت متحده و سیاس��ت ها تهاجمي 

ترامپ، پیش بگیرند.« 
پاکستان معتقد اس��ت که به دلیل تحریم هاي 
ای��االت متحده، تامین مالي این خط لوله  در خاك 
خود عمال ناممکن اس��ت. از همین رو این کش��ور 
امی��د دارد که ایران با آگاهي به این امر، ش��کایت 
خود از پاکس��تان را به دلیل اهمال در ساخت خط 
لوله، به دادگاه هاي بین المللي ارجاع ندهد. ساخت 
این خط لوله قرار بود در دس��امبر 2014 به انجام 
برس��د و یک ماه بعد و در ژانویه 2015 گاز در آن 
جریان پیدا کند. جریمه پاکس��تان به ازاي هر روز 
تاخیر در ساخت این خط لوله، پرداخت 10 میلیون 

دالر بوده است. 

 بادهاي مخالف در برابر عزم عمران خان
با وجود صحبت هاي مثبت عمران خان درباره 
رابط��ه با ایران، یک��ي از موانع کامل ش��دن این 
خط لوله  در خاك پاکستان، چنانکه گزارش هاي 
مختلفي به این مساله اش��اره مي کند، فشارهاي 
منطق��ه اي از س��وي عربس��تان و فرامنطقه اي از 
س��وي ایاالت متحده امریکا بوده است. از طرفي، 
حجم تجارت پاکستان و ایران به سختي به سطح 
مورد تقاضا از سوي دو طرف یعني 5 میلیارد دالر 
مي رس��د و از این به بعد نیز همکاري با ایران در 
بسیاري از زمینه ها نقض تحریم هاي ایاالت متحده 
به حس��اب خواهد آمد. ممکن است عمران خان 
اهمیتي ب��ه ناراحتي ترامپ ندهد اما پاکس��تان 
براي نوس��ازي کشور خود مس��لما به کمک هاي 
مال��ي صن��دوق بین المللي پول احتی��اج دارد و 
براي دریاف��ت این کمک ها ه��م رضایت امریکا 
الزم اس��ت. از طرف دیگر، نیاز نفتي پاکس��تان 
از سوي عربس��تان تامین مي شود و همین نکته 
به وابستگي پاکس��تان به رقیب منطقه اي ایران 
مي افزای��د. از همی��ن رو، می��ل و اراده مرد اول 
سیاس��ت پاکستان براي نزدیکي به ایران و کامل 
کردن خط لوله  ایران-پاکستان در آینده با موانع 

زیادي مواجه است. 

آگهي مناقصه عمومي 
دهیاري قش��الق اول در نظر دارد اجراي پروژه کفپوش ورودي روس��تا را ازطریق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نماید.بدین وسیله از اشخاص حقوقي 

واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آید.

شرایط متقاضي نوبت مدت انجام مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ برآورد به ریال عنوان ردیف

واجد شرایط اول 4 ماه 105.870.332 2.117.406.655  پروژه کف پوش 
داخل روستا 1

الف( محل ارائه خدمت: شهرستان قرچک  باقرآباد، روستاي قشالق اول 
ب( شرایط متقاضي: به شرح جدول، ارائه شناسنامه ملي، کد اقتصادي و معرفي نامه ثبت شده در دبیرخانه دهیاري جهت دریافت اسناد 

پ( حداقل گرید براي شرکت در مناقصه پایه 5 میباشد.
ج( نحوه دریافت اسناد: واریز مبلغ ریال به حساب دهیاري، به شماره حساب  0106617532001 بانک ملي شعبه شهید ستاري و ارائه فیش پرداختي به واحد 

مالي و امور قراردادها.
د( محل دریافت اس��ناد و قبول پیش��نهادات: دهیاري روس��تاي قش��الق اول، خیابان اصلي، روبه روي بلوار ش��هداء، واحد مالي و امور قراردادها. ش��ماره تماس 

  02136104090:
ه( میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه و شماره حساب :مبلغ به شرح جدول و به حساب شماره 0106617532001بانک ملي شعبه شهید ستاري به نام دهیاري 

روستاي قشالق اول داخل پاکت )الف( و ارائه فیش پرداختي )نسخه صاحب حساب( به امور مالي تحویل گردد.
و( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهي به مدت 10روز کاري جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد فرصت مي باشد.

ز( هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
ح( بدیهي است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

*ضمناً مش��روح ش��رایط مناقصه در اس��ناد درج مي باشد که شرکت کنندگان باید مدارك را پس از اخذ و رویت با قید قبولي امضاء نموده و در پاکت هاي الك و 
مهرشده تحویل نمایند.

*تاریخ و زمان گشایش پاکت ها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

نوبت اول
دهياري قشالق اول

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي
شماره 97/12

شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد تعداد 1000 عدد دریچه منهول از جنس چدن داکتیل به قطر 60×60 سانتیمتر با سطح مقطع دایره 
به صورت لوالدار از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید. کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد ش��رایط مي توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 97/5/10 لغایت 97/5/19 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس: IR.SETADIRAN.WWW مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهادات و بازگش��ایي پاکت ها و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران پیشنهادات خود را شامل پاکت هاي الف- ب و ج عالوه بر ارسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به صورت فیزیکي 

نیز به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت نیز ارسال نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار 400.000.000 ریال مي باشد.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 97/5/29
تاریخ بازگشایي پاکات 97/5/30

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت آب و فاضاب استان ایام

شركت آب و افضالب 
استان ايالم

نوبت دوم

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

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

QuantityUNITDESCRIPTION

60

06

06
18
24
06

ON

ST
ST
ST
ST
ST

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

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

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

                   Tel/ Fax No.: 061 3445 7437

شماره مجوز 1397.2003

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

شركت ملي نفت اريان

Public Relations
WWW.NISOC.IR
WWW.SHANA.IR
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نوبت دوم
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بازارهنر

پيگيرييك»توهينبزرگ«بهموسيقي
در س��طح پارك ها و فضاهاي سبز 
تابلوهاي��ي دي��ده مي ش��وند كه روي 
آنها نوش��ته ش��ده »خواهشمند است 
از به هم��راه آوردن آالت موس��یقي، 
قلیان، حیوانات )سگ و. . . ( و برپايي 
چادر در س��طح محوطه بوستان جداً 
مديرعام��ل   » فرمايی��د.  خ��ودداري 
خانه موس��یقي با بیان اينكه موضوع 
آالت  ورود  ممنوعی��ت  تابلوه��اي 

موس��یقي، س��گ و قلیان در پارك ها را پیگیري 
مي كن��د، گف��ت: حتما اي��ن مس��اله را پیگیري 
مي كنیم زيرا توهین بزرگي به موسیقي است و به 

هیچ عنوان از طرف ما پذيرفته نیست. 
حمیدرض��ا نوربخ��ش اظهار كرد: ما همیش��ه 
ش��اهد درخواست مس��ووالن مبني بر ساماندهي 
بخش موس��یقي بوده ايم؛ به همین دلیل خواهش 
ما از مسووالن ش��هرداري، شهري و وزارت ارشاد 
اين اس��ت كه در تعامل با يكديگر اين مس��اله را 
س��اماندهي كنن��د تا م��ردم بتوانن��د از ظرفیت 

موسیقي در فضاي شهري استفاده كنند. 
او اف��زود: در فض��اي پارك هايي ك��ه در تمام 
دنی��ا وجود دارد، مي بینیم كه اس��تیج هايي حتي 
به ش��كل گروهي ايجاد مي كنند ت��ا مردم جمع 
شوند، موسیقي را ببینند و بشنوند يا با آن ورزش 
 كنن��د، اين موضوع ب��ه تخلیه ان��رژي، آرامش و 
تلطیف روح مردم كمك مي كند. اگر ما در فضاي 
ش��هري موسیقي داشته باش��یم به معناي واقعي 

كاهش خش��ونت را خواهیم داش��ت 
ك��ه در پژوهش هاي مختل��ف اثبات 
شده است. مدير عامل خانه موسیقي 
خواس��تار آن ش��د كه به اين مس��اله 
فكر و اين موضوع س��اماندهي ش��ود 
تا ما ه��م بتوانیم در فضاهاي مختلف 
بطوري كه براي كسي مزاحمت ايجاد 
نش��ود، موس��یقي را اجرا كنیم. زيرا 
تابلوهايي كه به ممنوعیت ورود آالت 
موسیقي، سگ و قلیان به پارك ها اشاره دارد و در 
فضاي ش��هري نصب شده، مايه تعجب و شگفتي 
اس��ت. نوربخش به ايس��نا گفت: در جلس��اتي با 
مسووالن ش��هرداري و ساير نهادها اصرار داشتیم 
كه موسیقي را همه گیر كنیم تا در مجامع مختلف 
شنیده و اجرا شود. طبیعتا مي توان در اين زمینه 
نظارت هم داشت اما چنین چیزي پذيرفته نیست 
ك��ه تابلوهايي را ببینیم كه آوردن س��از در پارك 
را ممنوع كرده باشد! مگر ساز چه مشكلي دارد؟

او اف��زود: م��ا نس��ل جوان��ي داريم ك��ه فارغ 
التحصیل موس��یقي هستند و مي خواهند اشتغال 
داش��ته باش��ند، مس��اله اي كه در تم��ام دنیا هم 
وجود دارد. بخش��ي از نوازندگان موس��یقي ما در 
فضاه��اي مختلف از جمل��ه متروه��ا، پارك ها با 
اجراي موسیقي، فضا را تلطیف مي كنند. اگر اين 
اتف��اق زماني بخواهد هنجارش��كني، منع رفت و 
آمد يا مشكل ايجاد كند طبیعتا مي توان براي آن 

چاره انديشي كرد. 

موسيقي350سالپيشايراننواختهميشود
رهبر اركس��تر اقوام ايراني »هیژان« 
در تش��ريح تازه تري��ن فعالیت هاي اين 
مجموعه موسیقايي از برگزاري كنسرت 

ويژه در تاالر وحدت خبر داد. 
هیوا رنجبر رهبر اركستر اقوام ايراني 
»هیژان« توضیح داد: مدتي اس��ت كه 
اركس��تر اقوام ايراني »هیژان« تشكیل 
ش��ده و بنا داريم اجراه��اي مختلفي از 
موس��یقي اقوام ايران روي صحنه ببريم 

كه بر همین اساس تازه ترين كنسرت اين مجموعه 
چهاردهم شهريورماه با حضور بیش از ۱۰۰ نوازنده 
و خواننده موسیقي اقوام ايران در تاالر وحدت روي 
صحنه مي رود. او به مهر گفت: در اين كنس��رت كه 
به لحاظ تعداد نوازنده در حوزه موس��یقي اقوام بي 
سابقه است ۴۰ نوازنده دف، ۶ خواننده و ۱۵ نوازنده 
در حوزه س��ازهاي ملوديك آث��اري را در چارچوب 
كارگاه هاي موس��یقي اقوام ايران اجرا مي كنند. اين 
رپرتوار در قالب موس��یقي آذري، گیلكي، بختیاري، 
لري، مناطق جنوب كش��ور، كردي و اقوام مختلف 
ايران به مخاطبان ارايه مي شود كه قطعات اجرا شده 

عمدتا بر موس��یقي اصی��ل اين مناطق 
تمركز دارد كه قدمت بس��یاري از آنها 
به ۳۵۰ س��ال بازمي گردد. اين هنرمند 
اظهار ك��رد: بعد از برگزاري كنس��رت 
ش��هريورماه، بن��ا داريم كنس��رت هاي 
ديگري برگزار كنی��م كه فعال برگزاري 
كنسرت در س��الن میالد نمايشگاه بین 
الملل��ي ته��ران به نتیجه رس��یده و در 
صورت امكان اواخر زمس��تان سال ۹۷ 
با حضور يك اركس��تر بزرگ تر كنس��رتي در قالب 

اركستر اقوام ايراني به مخاطبان ارايه مي شود. 
به گفت��ه او، رهبري اركس��تر ي��ك مجموعه از 
هنرمندان موس��یقي اقوام ايران بسیار سختي دارد 
و مي توان گفت يكي از سنگین ترين كارهايي است 

كه در اين حوزه مي توان برشمرد. 
رنجب��ر درب��اره برنامه ه��اي آينده اركس��تر نیز 
توضی��ح داد: براي عید نوروز س��ال آينده مش��غول 
طراح��ي آلبومي هس��تیم كه اين آلب��وم با حضور 
تع��دادي ديگر از هنرمندان اقوام ايراني دربرگیرنده 

فضاي متفاوتي است. 

»حد«2جايزهازجشنوارهامريكاييگرفت
فیل��م كوت��اه »حد« س��اخته جواد 
داراي��ي موف��ق ب��ه كس��ب ۲ جايزه از 
جش��نواره امريكايي ش��د. فیل��م كوتاه 
»حد« س��اخته ج��واد داراي��ي كه در 
جشنواره »پیك اسكیل« نامزد دريافت 
جايزه در بخ��ش بهترين فیلم، بهترين 
كارگردان��ي، بهتري��ن فیلمب��رداري و 
بهترين فیلم دانشجويي شده بود، موفق 
به كسب ۲ جايزه بهترين فیلم كوتاه و 

بهترين فیلم دانشجويي شد. 
 س��ومین دوره اين جشنواره از ۲۶ تا ۲۹ جوالي 
برابر با ۴ تا ۷ مردادماه در نیويورك برگزار شد. فیلم 
كوتاه »حد« با موضوع مس��ائل و مشكالت معلوالن 

در اسالم آباد كرج فیلمبرداري شده است. 
»ح��د« ب��ه تهی��ه كنندگ��ي آرزو دهكردي، 
فیل��م كوتاه هفت دقیقه اي اس��ت كه با همكاري 
معاونت اجتماعي نیروي انتظامي س��اخته ش��ده 

اس��ت و بیش��تر عوام��ل تولی��د آن 
از كاركن��ان ص��دا و س��یماي مركز 
البرز هستند. س��اير عوامل اين فیلم 
عبارتند از نويسنده، كارگردان، مدير 
فیلمبرداري، تدوين و كالريست: جواد 
داراي��ي، تهیه كنن��ده و مدير تولید: 
آرزو باللي دهكردي، صدابردار: هادي 
س��اعد محكم، صداگ��ذار: رضا بیگي، 
موسیقي متن: سهیل صفريان، گريم: 
مهديس سیدالهاشمي، عكاس: وحید مزاجردي، 
مدي��ر نورپ��ردازي: به��روز قربان��ي، دس��تیاران 
فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، دس��تیار 
كارگردان، طراح اس��توري بورد و پوس��تر: ملیكا 
باللي، س��رمايه گذار: موسسه خیريه بیماران تهي 
دست قائم، بازيگران: داوود معیني كیا، كريم قلي 
زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبي، برديا هوشنگي، 

مهديس سیدالهاشمي، نوا مسلمي. 

اولينشركت
يكتريليوندالري

فايننشالتايمز:
ارزش شركت »اپل«، از 
مرز يك هزار میلیارد دالر 
گذش��ت و بدين تريتیب 
اين غول فناوري امريكايي 
يك  ش��ركت  نخس��تین 
تريلیون دالري جهان لقب 
گرفت. به گزارش فايننشال 
تايمز، اين موفقیت شركت 

اپل در حالي حاصل شد كه ظهر پنج شنبه هر سهم 
آن در ب��ازار نیويورك به مبلغ ۲۰۷ دالر و ۵ س��نت 
معامله ش��د. طبق اين گزارش، اين شركت در بهار 
۱۹۷۶ در ايال��ت كالیفرنیا در س��واحل غربي اياالت 
متحده تاسیس و س��هام آن در سال ۱۹۸۰ به بازار 
بورس عرضه شد. موفقیت چشم گیر امروز اپل اما در 
س��ال ۱۹۹۷، و هنگامي كه در آستانه ورشكستگي 
قرار گرفت و هر سهم آن كمتر از يك دالر شد، براي 
بسیاري قابل تصور نبود. استیو جابز، از بنیانگذاران 
اپل كه در آن زمان از هیات مديره كنار گذاشته شده 
بود، بار ديگر به ش��ركت خود بازگش��ت و با معرفي 
»آيفون« و »آيپاد« ناجي اپل ش��د. گمانه زني ها در 
مورد نسل جديد تلفن هاي هوشمند آيفون، كه قرار 
است سپتامبر رونمايي شود، بر افزايش ارزش سهام 

آن بي تاثیر نبوده است. 

لوموند:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
درگیري ها پس از انتخابات 
زيمباب��وه منتش��ر ك��رد. 
طبق اين گ��زارش، منابع 
پلی��س در ش��هر ه��راره، 
پايتخ��ت زيمباب��وه اعالم 
كردند در جريان تظاهرات 
اعتراض آمی��ز ب��ه نتاي��ج 

انتخابات عمومي در اين كش��ور دست كم شش تن 
كشته شدند. سخنگوي پلیس هراره در يك كنفرانس 
خبري تاكید كرد: »آمار تلفات ناشي از خشونت هاي 
اين تظاهرات با كمال تاس��ف افزايش پیدا كرد و به 
شش نفر رس��ید زيرا سه تن در پي شدت جراحات 
جان خود را از دست دادند. « خشونت ها در زيمبابوه 
در حالي به اوج خود رسیده است كه نتايج انتخابات 
رياس��ت جمهوري در زيمبابوه قرار اس��ت ش��امگاه 
پنج شنبه به صورت رسمي اعالم شود. حال و هواي 
شهر هراره، پايتخت زيمبابوه در ساعات پیش از اعالم 
رسمي انتخابات »بسیار امنیتي« گزارش شده است. 
واحد ه��اي نظامي ارتش پس از س��ركوب تظاهرات 
اعتراضي روز گذشته در خیابان هاي پايتخت مستقر 

شده اند و كوچك ترين تحركات را زير نظر دارند. 

والاستريتژورنال:
جدي��د  دول��ت 
اس��پانیا  سوسیالیس��ت 
رهب��ر  ب��ا  را  مذاكرات��ي 
در  كاتالونیا  جدايي طل��ب 
اولین ديدار با هدف كاهش 
تنش ها برگ��زار كرد. طبق 
گزارش��ي كه اي��ن روزنامه 
اس��پانیايي در صفحه اول 
خود منتشر كرد، نمايندگان 

هر دو طرف به مدت چهار ساعت در بارسلونا به عنوان 
بخشي از كمیسیون دوجانبه ديدار و گفت وگو كردند. 
پدرو سانچز، نخست وزير اسپانیا و كوئین تورا، ريیس 
كاتالونیا توافق كردند كه اين كمیسیون را كه از سال 
۲۰۱۱ به تعلیق درآم��ده بود، فعال كنند. تنها توافق 
انجام ش��ده در اين ديدار تعیین ج��دول زماني براي 
انجام مذاكرات آتي در ماه هاي سپتامبر و دسامبر است. 
همچنین وزير امور خارجه منطقه كاتالونیا اعالم كرد: 

ما درك كامال متفاوتي از عادي سازي روابط داريم. 

كيوسك

داريوشاسدزاده:آرزودارمبهقرنبرسم
داريوش اس��دزاده گفت: ناصرالدين ش��اه آرزويش بود ۱۰۰ ساله شود اما به آرزويش نرسید، امیدوارم من به آرزويم 
برس��م و به قرن برسم. مراسم نكوداش��ت داريوش اس��دزاده و رونمايي از كتاب هاي »خاطرات تهران« نوشته داريوش 
اس��دزاده و »در بیابان س��حر فرا مي رسد كسي اين را مي داند« نوشته نسیم خلیلي پنج شنبه ۱۱ مرداد در سالن استاد 
امیرخاني خانه هنرمندان ايران برگزار ش��د و در اين مراس��م مجید رجبي معمار نشان سرو خانه هنرمندان ايران را به 
داريوش اسدزاده اهدا كرد. داريوش اسدزاده پس از دريافت نشان سرو خانه هنرمندان ايران گفت: اين نشان براي من 
بسیار ارزشمند است و هنرمندي چون من دلش به چنین هدايايي خوش است. او در ادامه گفت: من ۸۰ سال است كه 
در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت مي كنم و با گذش��ت زمان دريافتم كه عش��ق اصال بي معني است. من يك عمر خواندم، 
نوشتم، بازي و زندگي كردم اما به گذشته كه نگاه مي كنم مي بینم همه اينها هیاهويي است براي هیچ. هر بار كه فردي 

از من مي خواهد براي ورود به دنیاي بازيگري او را راهنمايي كنم به صراحت مي گويم كه هرگز وارد اين دنیا نشود.

چهرهروز

جهتگيريرسانههادرپوششخبريوقايعتروريستي

رسانههاييبااخبارانتخابي
الههباقري|

رس��انه ها، تاثیر قابل توجهي در ترويج 
امور فرهنگي داشته و نقش تربیتي بسزايي 
در جامعه ايفا مي كنند. اين در حالي اس��ت كه گاهي، 
رسانه ها مي توانند به دشمن مهمي براي گروه ، فرهنگ 
يا رويداد خاصي تبديل ش��وند. در س��ال هاي گذشته، 
موارد بسیاري مشاهده شده بود كه دولت ها، با نفوذ خود 
در رسانه ها، جريان هاي سیاسي را هدايت كرده و گاهي، 
تغییرات قابل توجهي در افكار عمومي و اجتماعي ايجاد 
كردند. مهم ترين نقش رسانه ها را مي توان در دوران قبل 
از انتخابات امريكا تا افشاگري هايي علیه دونالد ترامپ، 
مش��اهده كرد. همچنین، در س��ال هاي اخیر و به ويژه 
پس از حمالت ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱، اخبار بسیار ضد 
و نقیضي با محوريت تروريسم منتشر شده است. برخي 
از نشريات و گاهي برنامه هاي تلويزيوني، تالش بسیاري 
داش��تند تا افكار عمومي را در مورد مذاهب تغییر داده 
و افراد را نس��بت به اديان بدبین كنند. مهم ترين تالش 
آنها نیز، در راستاي تخريب دين اسالم بود؛ به حدي كه 
توجه به مفهوم مهمي به نام اسالم هراسي شدت گرفت و 

افراد بسیاري به تحلیل اين موضوع پرداختند. 
آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، ماه 
جوالي ۲۰۱۸، براي جايگاه مسلمانان امريكا ناخوشايند 
بود؛ چرا كه بررسي ها نشان داد بسیاري از امريكايي ها، 
مس��لمانان ساكن اين كشور را غريبه مي دانند و تقريبا 
حدود ۲۰ درصد از آنها، خواهان س��لب حق شهروندي 
مس��لمانان براي راي دادن هستند. همچنین، تصمیم 
دونال��د ترام��پ، مبني بر ممنوعی��ت ورود مهاجران از 
۵ كش��ور مس��لمان، باعث ش��د كه موج ش��ديدي از 
اسالم هراسي راه بیفتد و بسیاري امريكايي ها، مسلمانان 
را تهديدي براي كشورش��ان بدانن��د. هرچند كه طبق 
آمار منتش��ر ش��ده، پیش از تصمیم دونالد ترامپ نیز، 
رسانه ها نگاه دقیقي به مس��لمانان نداشتند. آنطور كه 

در بررس��ي هاي محققان دانشگاه آالباما گفته شده، در 
س��ال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، اخبار رسانه هاي امريكايي، 
به میزان قابل توجهي به رواج بدبیني علیه مس��لمانان 
پرداخته اس��ت. طبق آمار، در اين بازه زماني، رسانه ها 
در هر حمله تروريس��تي، به دنبال ردپايي از مسلمانان 
بوده و پیش بیني مي كردند كه ممكن اس��ت گروه هاي 
اس��المي دس��ت به اين حمالت زده باشند. گذشته از 
اين تالش ها، در بس��یاري موارد كه مس��لمانان از اين 
اتهام ها تبرئه مي شدند، رسانه ها تالشي براي رفع شبهه 
و پوش��ش خبري به نفع مسلمانان نداشتند. آنطور كه 
گفته ش��ده، در میان سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، حدود 
۱۰۵ مورد خبرهايي منتشر مي شد كه اتهاماتي مربوط 
به مس��لمانان را مطرح مي كرد و خبره��اي مربوط به 
غیرمس��لمانان – حت��ي اگر حمالت تروريس��تي آنها 
ثابت مي ش��د- تنها در ۱۵ مورد منتش��ر ش��ده است. 
اين در حالي اس��ت كه طبق آمار منتشر شده از سوي 

دانش��گاه آالباما، در بین س��ال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، از 
مجموع حوادث تروريس��تي مرگب��ار، تنها در ۶۰ مورد 
ردپ��اي اس��الم گرايان افراطي ديده ش��ده ب��ود كه در 
مقابل حمالت خش��ونت باري كه از سوي راست گرايان 
افراطي صورت گرفته بود، بسیار ناچیز است. طبق آمار 
منتش��ر شده، در سال هايي كه رسانه ها تنها به پوشش 
اتهام ها علیه مسلمانان مي پرداختند، شمار خشونت هاي 
راست گرايان افراطي، حدود ۲ برابر بیشتر از مسلمانان 

بود؛ ۱۱۵ مورد در ۸ سال. 
همانطور كه گفته شد، اسالم ستیزي در امريكا، رواج 
شديدي داشته و روز به روز نیز بیشتر مي شود. آنطور كه 
گفته ش��ده، در سال هاي گذشته، گاردين، با استناد به 
گزارش ش��وراي روابط اسالم و امريكا و دانشگاه بركلي 
كالیفرنیا اعالم كرد كه حدود ۷۴ گروه با هزينه كردن 
بیش از ۲۰۰ میلیون دالر به »اسالم هراسي« و »ايجاد 

نفرت از مسلمانان« در امريكا كمك كرده اند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

تبعيدمصدقاززندانبهاحمدآباد
س��یزدهم مرداد ۱۳۳۵، محم��د مصدق پس از تحمل ۳ س��ال زندان به 
زادگاهش احمدآباد تبعید ش��د. او در پ��ي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هجري 

خورشیدي دستگیر و زنداني شده بود. 
جلوي قلعه احمدآباد كه بايس��تي، انگار مص��دق هنوز در حیاط كوچك 
جنوبي س��اختمان ب��ه عصايش تكیه داده، نشس��ته و روزنام��ه مي خواند يا 
ابوالفتح خان را صدا زده تا سفارش رعاياي ده را بكند. بلندقامت بود، پشتش 
اندكي خمیده، عصايي در دس��ت داش��ت و لباس برك  مي پوشید. وارد قلعه 
احمدآباد كه مي شوي راه باريك خاكي میان درخت ها يك راست مي رسد به 
عمارت��ي دوطبقه كه رهبر جبهه ملي ايران در آن، س��ال هاي پاياني عمرش 

را گذرانده است. 
 پ��س از تبعید مصدق، روس��تاي احمدآباد به نمادي تبديل ش��د. در آن 
س��ال ها كه دستگاه ش��اه تالش مي كرد تا نام و ياد مصدق را از حافظه مردم 
پ��اك كند، مهدي اخوان ثالث، ش��عري براي مصدق نوش��ت و ب��راي فرار از 
ممنوعیت ها آن را به پیرمحمد احمدآبادي تقديم كرد: تس��لي و سالم؛ براي 
پیرمحمد احمدآبادي. ديدي دال، كه يار نیامد/ گرد آمد و سوار نیامد/. . . اي 
ش��یر پیر بسته به زنجیر/ كز بندت ايچ عار نیامد/ سودت حصار و پیك نجاتي/ 
س��وي ت��و و آن حصار نیامد/. . . اي نادر نوادر اي��ام/ كت فر و بخت يار نیامد/ 
ديري گذش��ت و چون تو دلیري/ در صف كارزار نیامد/ افس��وس كان سفاين 
حري/ زي س��احل قرار نیامد/ وان رنج بي حس��اب تو، درداك/ چون هیچ در 

شمار نیامد/ وز سفله ياوران تو در جنگ/ كاري به جز فرار نیامد. . . . 
 محمد مصدق ۱۳ مرداد س��ال ۱۳۳۵ پس از تحمل س��ه سال زندان به 
ملك شخصي اش در احمدآباد تبعید شد و ۱۰ سال و هفت ماه پاياني عمرش 
را در اين روستا تحت نظر بود. تبعید غیرقانوني كه به دستور شاه انجام شد. 
تبعید مصدق به احمدآباد، بارها از س��وي حقوق دانان عملي غیرقانوني اعالم 

شد. مصدق از نظر ها دور شد تا ياد او نیز از خاطر مردم برود. 
مصدق تبعی��د در احمدآباد را زندان ثانوي مي نامید. او در قلعه احمدآباد 
نمي توانس��ت با كس��ي جز فرزندان��ش ديدار كند و حت��ي از قلعه هم بدون 
اسكورت حق خروج نداشت. او در نامه اي به »سلطنت فاطمي« خواهر دكتر 
حسین فاطمي در اول فروردين ۱۳۴۰ نوشت: »كماكان در اين زندان ثانوي 

به س��ر مي برم. با كس��ي حق مالقات ندارم و از اين محوط��ه قلعه نمي توانم 
پ��اي به خارج گذارم و ب��ر اين طريق مي گذرانم تا ببینم چه وقت خداوند به 
اين زندگي خاتمه مي دهد«. در نامه هايي كه مصدق به دكتر س��عید فاطمي 
)منش��ي مخصوصش در دادگاه الهه( نوش��ته، بطور گويا و مفصل، وضعیت 
خ��ود در احمدآباد را توصیف كرده اس��ت. در كت��اب نامه هاي دكتر مصدق، 
كه توس��ط محمد تركمان جمع آوري ش��ده، آمده مصدق در ۱۰ تیر ۱۳۴۳ 
در نامه به پس��رش احمد، نوشت كه سرهنگ مولوي آمده عمارت و حتي در 
اتاق خوابش هم نظر كرده و او به آنان گفته است: »اگر از هموطنانم كاغذي 
برس��د نمي توانم آن را بالجواب گذارم و براي جلوگیري از اين كار س��ه راه 
بیشتر نیست: ۱- شرحي رسما به من مرقوم فرمايید كه راجع به سیاست با 
كسي مكاتبه نكنم. ۲- يك دادگاهي مثل دادگاه سال ۱۳۳۲ دعوت فرمايید 
و تش��كیل دهید كه مرا محكوم كنند و اين كار س��بب شود كه ديگر چیزي 
ننويس��م. ۳- به مامورين كه در احمدآباد گمارده ايد دستور دهید دست هاي 
مرا دس��ت بند بزنند و ه��ر وقت قضاء حاجتي دارم باز كنن��د و باز دو مرتبه 
دس��ت بند بزنند تا قدرت نوشتن نامه را از من سلب كنند. من كه حاضرم با 
يك نوش��ته رس��مي اين حقي را كه قانون در دنیا به هر فردي داده از خود 
س��لب كنم شما چرا مضايقه مي كنید و مي خواهید به حرف بگذرانید. غیر از 
اين هر عملي بش��ود موجب آس��ودگي من است، چون از اين زندگي رقت بار 

كه ديگر تاب و تحمل آن را ندارم خالص مي شوم«.

ميراثنامه

صبح هاي جمعه بیشتر مي توانید امیدوار باشید كه هر 
عابري كه در خیابان »گلوبندك« رفت وآمد دارد، بومي 
منطقه باش��د و بداند آدرِس خانه »مستوفي الممالك« 
در كوچ��ه پس كوچه هاي »چاله حص��ار« و بازار تهران 
كجاست؛ مگر اينكه از روي بدشانسي ناآشنايي بخواهد 

حدسیات خودش را به شما قالب كند. 
خیابان ۱۵ خرداد - گلوبندك-، كوچه بادامچي، بعد 
از چاله حصار كوچه »مستوفي«، تنها عمارت باقي مانده 
با سقف ش��یرواني و ديوارهاي سفید و سرستون هايي 
ك��ه امروز اين خان��ه را نام »مس��توفي الممالك« زنده 
نگاه داش��ته اند آدرسي سرراس��ت براي رسیدن به اين 
بناي تاريخي است، عمارتي كه امروز آنقدر سرپا هست 
كه بتوان تفاوتي بین وضعیت هفت س��ال پیش آن يا 
زماني كه لوكیشن فیلم و سريال هاي مختلف بود و هیچ 

امیدي به زنده بودنش نداشتند، به چشم ديد. 
ش��ايد نت��وان وضعیت اي��ن روزهاي اي��ن خانه را 
ب��ه قوِل وزي��ر ارتباطات ب��راي س��امان يافتن عمارت 
»مس��توفي الممالك« و دادن كاربري مناس��بي به آن 
مربوط دانست، اما دست كم در طول چند سال گذشته 
كه داربس��ت هاي مرمت بر تن نحی��ف اين خانه قامت 
بس��ته بودند و با وجود الحاقاتي كه گفته مي ش��ود در 
ط��ول س��ال ها به بنا اضافه ش��ده، اما خانه مس��توفي 
الممالك با حدود بیش از ۱۰۰ س��ال قدمت، وضعیت 

بهتري نس��بت به سال هاي گذشته و بي توجهي هايش 
دارد. به گزارش ايسنا، حدود يك ماه قبل، با درخواسِت 
ي��ك خبرنگار حوزه میراث فرهنگ��ي از وزير ارتباطات 
براي رس��یدگي به خانه تاريخي مس��توفي الممالك در 
قلب تهران، وزير ارتباطات محمدجواد آذري جهرمي در 
صفحه شخصي اينستاگرام خود كمتر از ۲۴ ساعت قبل 
اعالم كرد؛ »طرح احیاي خانه تاريخي مستوفي الممالك 
كلید خورد و قرار اس��ت به يك مركز فرهنگي تبديل 
ش��ود. « با اين مطلِب وزير جوان ارتباطات نخس��تین 
قدم ها براي عملي شدن قوِل آقاي وزير برداشته شد و 
در نخستین اقدام اين عمارِت تاريخي كه سر در ورودي 
آن ۱۳۱۱ قمري با رنگ طاليي حك ش��ده براي احیاء 
از بخش پس��ت، به مركز روابط عمومي و اطالع رساني 

وزارتخانه واگذار شد. 
با اي��ن اع��الم؛ رواب��ط عموم��ي وزارت ارتباطات، 
نشس��تي را با هدف هم انديش��ي براي رسیدن به يك 
كاربري مناسب براي اين خانه تاريخي كمتر از ۲۰ روز 
پیش با حضور ش��خص وزيرارتباطات و پیشكسوتان و 
پژوهش��گران تاريخ تهران قديم برگزار كرد تا در مورد 
كاربري اين بناي تاريخي مش��ورت كنن��د و حتي در 
همان جلسه قوِل حضورِ تیم تهرانگردي مسجد جامعي 
در اين خانه تاريخي داده شد و باالخره اين قول عملي 
ش��د. با بازديِد ۱۲ مرداد ماه تیم تهران گردي مس��جد 

جامعي امیدها براي سروسامان گرفتن اين خانه تاريخي 
با اتكاي قول وزير بیش��تر شده است. هر چند در طول 
سال هاي گذشته مرمت هايي روي اين بناي تاريخ انجام 
شده، امابه نظر مي رسد چندان هم اصولي و كارشناسي 
شده نبوده اند و ش��ايد به همین دلیل است كه وزارت 
ارتباطات تیِم مطالعاتي براي بررسي كامل خانه و سپس 

تهیه طرح مرمت اين بنا را در دستور كار خود دارد. 
جم��ال هادي��ان، مدي��ركل روابط عموم��ي وزارت 
ارتباطات نیز در اين بازديد از آغاز كارِ تیم كارشناس��ي 
براي انج��ام مطالعات در راس��تاي مرم��ِت تكمیلي و 
كارشناس��ي خبر مي دهد و مي گويد: براي كاربري اين 
بناي تاريخي به ايجاِد استارتاپ ها و شغل هاي اينترنتي 
در اين بناي تاريخي فكر كرده اند. اما در اين بازديد مانند 
جلس��ه هم انديشي برگزار شده براي اين بناي تاريخي، 
جاي مسووالن میراث فرهنگي استان تهران خالي بود. 

»مستوفيالممالك«رازندهميكنند
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