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 روز چهارش��نبه 2 خ��رداد 97 
بخش��نامه يي پنج بن��دي در رابطه با 
تامين و خريد ارز از س��امانه نيما از 
س��وي بانك مركزي ابالغ شده كه با 
قبلي، حداقل يك  دستورالعمل هاي 
تفاوت اساسي دارد و آن بازگذاشتن 
دست وارد كننده و صرافي هاي مجاز 
س��امانه نيما اس��ت كه باعث خواهد 
ش��د عمال صرافي ها به ب��ازار ارز باز 
گردن��د و وارد كننده مجبور نيس��ت 
كه صرافي مرتبط با بانك را انتخاب 
كند بلكه آزاد است كه با صرافي هاي 
مج��از عضو س��امانه نيم��ا خريد و 

فروش ارز داشته باشد. 
به عبارت ديگ��ر، اگرچه در 40 روز 
اخير بانك ه��ا، صرافي هاي م��ورد نظر 
خ��ود را براي خري��د و ف��روش ارز به 
مش��تري اعالم مي كردند و متقاضي ارز 
نمي توانس��ت صرافي ديگري را انتخاب 
كند، اما براساس بخشنامه جديدي كه 
بانك مركزي صادر كرده شرايط متفاوت 
شده و امكان انتخاب صرافي آزاد است 
و مش��تري آزاد اس��ت كه صرافي هاي 
ديگ��ر را انتخاب كن��د و همين موضوع 
باع��ث فعال ش��دن صرافي ه��اي مجاز 

سامانه نيما خواهد شد. 
براس��اس يكي از مفاد بخش��نامه 
اخير بانك مركزي، مسووليت خريد 
ارز به غير از مواردي كه بانك عامل 
تعه��د پرداخ��ت ارز ب��ه ذي نفع را 
بايد  برعهده دارد، واردكنن��ده خود 
خري��د را انج��ام داده و با مراجعه به 
س��امانه جامع تجارت راسا اقدام به 
تامين ارز از طريق سامانه نيما كند. 
اطالع��ات دريافتي در مورد جزئيات 
بخش��نامه اخير بانك مركزي از اين 
حكايت دارد كه وقتي متقاضي براي 
درياف��ت و تامين ارز خ��ود از كانال 
بانك ه��ا وارد ش��ده و مراحل آن را 
انجام مي دهد در زماني كه قرار است 
ارز م��ورد ني��از را از صرافي تحويل 

بگي��رد ديگ��ر مثل گذش��ته مجبور 
نيس��ت كه صرف��ا به صراف��ي بانك 
مراجعه كند بلكه در اين حالت آزاد 
گذاش��ته ش��ده و مي تواند ارز مورد 
نياز خود را از صرافي مورد نظر خود 
كه البت��ه صرافي هاي مج��از حاضر 
در س��امانه نيما هستند تهيه كند و 
اين امكان براي آنها فراهم ش��ده كه 
بتوانند به سامانه نيما مراجعه كرده 
و ارز مورد نياز خود را تامين كنند. 

س��وال اين است كه چرا از ابتدا و 
از روز 2۱ فروردين ماه س��ال جاري 
كه سياس��ت جديد ارزي به مرحله 
اج��را درآمد، به اي��ن موضوع توجه 
نش��د و اجازه ندادند كه صرافي هاي 
مجاز فعاليت خ��ود را ادامه دهند و 
به چه دليل و براساس كدام ارزيابي 
و مطالعه و بررس��ي، خريد و فروش 
ارز در بازار آزاد كال ممنوع شد؟ چرا 
دولت و بانك مركزي، از ابتدا چنين 
تصميم��ي نگرفتند و چ��را با آزمون 
و خطا و س��خت گيري هاي بي مورد، 
عمال صرافي ها را براي مدتي از بازار 
ارز كنار گذاش��تند و باعث تعطيلي 
صرافي ه��ا و عدم مراجع��ه مردم به 
ب��ازار ارز و همچنين خريد و فروش 
صادركننده و وارد كنن��ده در مراكز 
صرافي كش��ورهاي منطقه ش��دند و 
مردم و نيازمندان واقعي خريد خرد 
ارز را با مشكالت بسيار براي ارسال 
حواله و ارز به فرزندان و دانشجويان 
و پرداخت پول به سفارت و... مواجه 
كردن��د؟ و چ��را با توجه ب��ه تجربه 
40 روز اخي��ر، بقي��ه فعاليت ه��اي 
خ��رد ارزي صرافي ه��ا را آزاد اعالم 

نمي كنند. 
زي��را در چني��ن ش��رايطي ك��ه 
خريد ه��اي عم��ده ارزي و واردات و 
ص��ادرات تحت نظارت دولت و بانك 
مركزي اس��ت، خريد و فروش مردم 
در بازار با مبالغ كم نمي تواند نوساني 
در بازار ايجاد كند و تجربه سال هاي 
92 ت��ا 95 ني��ز نش��ان مي دهد كه 

صرافي ها عامل نوس��ان ش��ديد بازار 
ارز نبوده ان��د. نكته مهم اين اس��ت 
كه اگر توان كارشناس��ي و محاسبه 
ش��رايط و واكنش فعاالن بازار ارز و 
عوامل اقتصاد و واكنش هاي مختلف 
در دول��ت و بان��ك مرك��زي وجود 
ندارد، به چه دليل مردم و متقاضيان 
واقع��ي بايد هزينه آزم��ون و خطا و 
سخت گيري هاي بي مورد را بپردازند. 
وقتي به دليل س��خت گيري هاي 
بس��يار، خري��د و ف��روش ارز قاچاق 
محس��وب مي ش��ود و صرافي ها كه 
به صورت س��نتي هزاران سال است 
به چنين فعاليت و ش��غلي مش��غول 
هس��تند و ميلياردها تومان سرمايه 
در اين مس��ير خ��رج كرده اند، عمال 
به تعطيلي كش��يده مي شوند به اين 
معني است كه بانك مركزي، به ابعاد 
موضوع و اثر هريك از عوامل بازار بر 
نرخ ارز مس��لط نيس��ت و ابتدا همه 
بازار را قفل مي كند و صرافي ها را به 
تعطيلي مي كشاند و خريد هاي خرد 
را هم با مشكل مواجه مي كند و بعد 
از مدت��ي كه نظارت و كنترل بازار را 
به دس��ت گرفت، به تدريج اقدام به 

بازگشت صرافي ها به بازار مي كند. 
 اتفاقي كه طي 40 روز گذش��ته 
رخ داد اي��ن ب��ود ك��ه صرافي ها از 
معام��الت ارزي منع ش��ده و جريان 
خريد و فروش ارز به س��مت بانك ها 
رف��ت و عم��ده عرض��ه و تقاضا كه 
توسط صادركنندگان و واردكنندگان 
انجام مي ش��ود در س��امانه يكپارچه 
اي��ن  در  ش��د.  وارد  )نيم��ا(  ارزي 
س��امانه بانك ه��ا، واردكنن��دگان و 
و  داش��ته  حض��ور  صادركنن��دگان 
بان��ك مركزي كنت��رل الزم را انجام 
مي دهد. در اين بي��ن واردكنندگان 
كاال و خدمات ب��ه عنوان متقاضيان 
نق��ش  در  صادركنن��دگان  ارز، 
فروش��ندگان و همچني��ن بانك ها و 
تع��دادي از صرافي ها ب��ا هماهنگي 
بانك ها به عنوان واس��طه گران يعني 
كس��اني كه منابع را از عرضه كننده 
ب��ه متقاضي هداي��ت مي كنند، قرار 
دارن��د و س��وال اين اس��ت كه چرا 
اي��ن تع��داد قابل توج��ه صرافي در 
كش��ور از ابتدا در اين سيستم قابل 
كنت��رل توس��ط بانك مرك��زي، به 
عنوان واسطه خريد و فروش ارز قرار 
نگرفتند و به چه دليل حذف شده و 
فعاليت آنها متوقف شد و نكته مهم 
ديگر اين اس��ت كه چ��را اجازه داده 
نمي ش��ود كه صرافي ها به معامالت 

خ��رد و تح��ت نظارت و م��ورد نياز 
مردم بپردازن��د. زيرا وقتي معامالت 
كالن قابل كنترل است دليلي ندارد 
كه ب��ا حجم اندك معام��الت خرد، 
بازار ارز با نوس��ان زياد مواجه ش��ود 
بطوري كه در حاش��يه بازار و كوچه 
و پس كوچه ه��ا و با وج��ود تعطيلي 
صرافي ها، ن��رخ دالر عمال به 6۱00 

تومان كاهش يافته است. 
در واق��ع بان��ك مرك��زي بايد به 
س��اختار اقتصاد ايران و وابستگي به 
نفت و فاصله طبقاتي و نياز به واردات 
توجه داشته باشد و نرخ آزاد و شفاف 
و يكسان سازي و آزادسازي كامل را 
مبناي كار خود در اين ش��رايط قرار 
ندهد. زيرا تجربه دو سال اخير نشان 
داد كه افزاي��ش نرخ دالر، حذف ارز 
مبادله يي و رش��د تقاض��ا براي دالر، 
نه تنها به يكسان س��ازي و شفافيت 
و كاه��ش ران��ت و مش��كالت بازار 
كمك نكرد، بلك��ه عمال چالش هاي 
جدي��دي براي بان��ك مركزي ايجاد 
ك��رد. بانك مركزي بايد درآمد ارزي 
خود را با هدايت تج��ارت و واردات 
به س��مت كش��ورهاي طرف تجاري 
اي��ران و كاهش تقاضا ب��راي دالر و 
توزيع ارز براي اولويت هاي اساس��ي 
كش��ور مانند كاالي اساس��ي و مواد 
واس��طه يي توليد و كاه��ش واردات 
غيرض��روري و... به گونه يي تخصيص 
دهد كه نيازهاي اساسي مردم تامين 
شود و در چنين شرايطي كه فاصله 
طبقاتي و كاالهاي لوكس و خودرو و 
مسافرت با وجود ركود نسبي اقتصاد 
يكسان س��ازي  پيگي��ري مي ش��ود، 
ن��رخ ارز و آزاد س��ازي عمال به زيان 
گروه هاي كم درآمد و مشكل س��ازي 
ب��راي كااله��اي اساس��ي و توليد و 
ب��ه س��ود طبق��ات مرف��ه و مصرف 

غيرضروري است. 
بانك مركزي در كنار تجربه اخير 
ك��ه اج��ازه داده صرافي ه��اي مجاز 
س��امانه نيما اقدام ب��ه فعاليت كنند 
و نيازوارد كنن��ده را تامي��ن كنن��د، 
بايد اجازه دهد كه صرافي هاي مجاز 
بقيه عملي��ات صرافي و فعاليت هاي 
س��نتي و قانوني خود را انجام دهند. 
سياست گذار ارزي كشور، بايد توجه 
داشته باشد كه عامل عمده رشد نرخ 
ارز در س��ال هاي اخير رش��د تقاضا 
براي دالر ب��وده نه فعاليت صرافي ها 
و براين اس��اس، بانك مركزي بيش 
از صرافي ها مسوول نوسان هاي ارزي 

بوده است. 

سرمقاله

نقش صرافي ها را بپذيريد 
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

 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. 

 روز چهارشنبه 2 خرداد 97 بخشنامه يي پنج بندي 
در رابطه با تامين و خريد ارز از س��امانه نيما از سوي 
بانك مركزي ابالغ شده كه با دستورالعمل هاي قبلي، 
حداقل يك تفاوت اساسي دارد و آن بازگذاشتن دست 
وارد كننده و صرافي هاي مجاز س��امانه نيما است كه 
باعث خواهد شد عمال صرافي ها به بازار ارز باز گردند 
و وارد كننده مجبور نيست كه صرافي مرتبط با بانك 
را انتخاب كند بلكه آزاد است كه با صرافي هاي مجاز 
عضو س��امانه نيما خريد و فروش ارز داش��ته باش��د. 
به عب��ارت ديگ��ر، اگرچ��ه در 40 روز اخير بانك ها، 
صرافي هاي مورد نظر خود را براي خريد و فروش ارز 

به مشتري اعالم مي كردند ...

فعاالن بخش خصوصي روز گذش��ته در محل 
اتاق ايران ميزبان نمايندگاني از بهارس��تان بودند 
ت��ا مهم ترين دغدغه هاي اقتصاد ايران را با آنها در 
مي��ان بگذارند. پذيرش »FATF« توس��ط ايران 
و س��اماندهي ب��ازار ارز را مي ت��وان دو محور مهم 
نشست خصوصي ها با مجلس��ي ها عنوان كرد. در 
 »FATF« اين مي��ان اگرچه اليحه پيوس��تن به
در بهارس��تان همچنان بر دوراهي طرد يا پذيرش 
قرار دارد اما فعاالن بخش خصوصي بر اين باورند 
كه اگر اين مه��م اتفاق نيفتد به دليل تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران در آينده، ديگر سيس��تم 
بانكي كش��ور قادر ب��ه ادامه همي��ن فعاليت هاي 

اندك خود...

 نقش صرافي ها 
را بپذيريد 

 دو راهي طرد 
يا پذيرش »FATF«؟

سرمقاله

گزارش
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 علت تفاوت 
نرخ تورم حسي با رسمي

   گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
مرك��ز آمار در حال��ي نرخ تورم ارديبهش��ت 
را 8 درص��د اعالم ك��رده كه بس��ياري معتقدند 
اي��ن موضوع با جي��ب مردم انطباق ن��دارد. آنها 
مي گوين��د مركز آمار ايران آمارها را دس��تكاري 
مي كند. مس��اله يي كه منصوره يزدان پناه رييس 
دفتر شاخص س��ازي مركز آمار آن را رد مي كند. 
وي ب��ه »تع��ادل« مي گويد: دس��تكاري آماري 
غيرممكن اس��ت و احتماال شائبه ها به اين جهت 
ايجاد ش��ده كه مردم به كاالهايي كه به صورت 
روزان��ه مصرف مي كنند توجه دارند در حالي كه 
تورم ش��اخصي كالن و با محاس��به قيمت همه 
مصارف اف��راد جامع��ه به دس��ت مي آيد. حتي 
كاالهايي كه ممكن اس��ت مردم هر چند س��ال 

يك بار مصرف كنند. 
به گزارش »تعادل« مركز آمار ايران نرخ تورم 
ساالنه ارديبهش��ت ماه ۱٣97 را 8 درصد اعالم 

كرده است ...

 محسن شمشيري   

اي�ران| »اقتصاد و ديپلماس��ي ب��ا طعم بودجه 
97« عنوان مناس��بي اس��ت ك��ه مي ت��وان براي 
نشس��ت روز گذش��ته هيات وزيران و متعاقب آن 
حض��ور برخي اعضاي كابين��ه در جمع خبرنگاران 
انتخاب كرد. نشس��تي كه در جريان آن بخشي از 
آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال97 تصويب 
ش��د تا مهم ترين سند مالي ساالنه كشورمان شكل 
و شمايلي عيني تر پيدا كند. در كنار بحث بودجه؛ 
اعض��اي هيات وزي��ران از مجلس دهم خواس��تند 
تا ادامه بررس��ي اليحه »اصالح بخش��ي از ساختار 

دولت« را در دستور كار خود قرار دهد. 
 ام��ا مهم ترين چه��ره كابينه كه بع��د از پايان 
نشس��ت هيات وزي��ران روبه روي خبرن��گاران قرار 
گرف��ت؛ محمدج��واد ظري��ف وزير ام��ور خارجه 
كش��ورمان بود كه بع��د از قريب 2م��اه دوباره در 
نشس��ت حياط دولت روبه روي خبرنگاران ايستاد 
و درباره آخرين راهبردهاي كش��ورمان براي مقابله 
ب��ا ماجراجويي هاي امري��كاي ترامپ صحبت كرد؛ 
ظريف در پاسخ به افراد و جرياناتي كه از مذاكرات 
مجدد اي��ران و  امريكا صحب��ت مي كنند، اين نوع 
گمانه زني ه��ا را خيالبافي دانس��ت و اعالم كرد كه 
ايران هيچ برنامه يي ب��راي مذاكره مجدد با امريكا 
ن��دارد و ترجيح مي دهد ت��ا منافع خود را از طريق 

ساز و كار ديگري پيگيري كند. 
وزير خارجه در پاسخ به لفاظي هاي وزير خارجه 
آمري��كا عليه كش��ورمان اين اظه��ارات را خالي از 
منط��ق و ادب ارزياب��ي و اعالم كرد ك��ه اين نوع 

اظهارات حتي ارزش پاسخگويي نيز ندارد. 
ظريف با اش��اره به برخي اش��تباهات رسانه يي 
در داخل كش��ورمان خاطرنش��ان كرد: اين روزها 
ب��ه مردم و دوس��تان در رس��انه ها تاكيد مي كنم 
كه متوجه باش��ند يك اتاق جنگ رواني توس��ط 
رژيم صهيونيس��تي راه افت��اده تا ه��م در داخل و 
هم در خارج فضاس��ازي كند كه اين نشان دهنده 
استيصال آنهاس��ت، كما اينكه س��خنراني پمپئو 
ني��ز نش��ان دهنده اس��تيصال امريكايي ه��ا بود. 
ب��ه قول خود آنه��ا اين پلن B آنها ب��ود. موضوع 
دع��وت رييس جمهوري به افتتاحي��ه جام جهاني 
فوتب��ال 20۱8 در روس��يه ني��ز كه در س��اعات 
ابتداي روز گذش��ته در رس��انه ها بازتاب پيدا كرد 
به جلس��ه اعض��اي كابينه با خبرن��گاران راه پيدا 
كرد كه واعظي در پاس��خ به اين پرس��ش ها اعالم 
كرد ك��ه رييس جمهور احتماال ق��ادر نخواهد بود 
در جام جهاني ش��ركت كند اما اميدوار اس��ت كه 
تي��م ملي فوتبال كش��ورمان ب��ا موفقيت در جام 
جهاني حاضر ش��وند و بتوانند مردم را شاد كنند. 
موضوع اخراج صادق زيباكالم از دانش��گاه تهران 
هم پرسشي بود كه خبرنگاران در مواجهه با وزير 
علوم ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررس��ي كردند 
كه غالمي به اين نكته اش��اره كرد كه پيگيري ها 
نش��ان مي دهد كه زيباكالم از اين دانشگاه اخراج 
نش��ده و اعالم كرد كه دانش��گاه از اس��اتيد خود 

حمايت و دفاع مي كند. 

سياست خارجي استيجاري از نوع امريكايي
در ش��رايطي ك��ه دولتم��ردان امريكايي تالش 
مي كنن��د تا اجماع جهاني تازه يي عليه كش��ورمان 
ايجاد كنند؛ وزير امور خارجه كشورمان در واكنش 
ب��ه اظهارات همت��اي امريكايي خ��ود، اظهار كرد: 
صحبت هاي پمپئو آنقدر بي حساب و كتاب، خارج 
از نزاكت و بدون منطق بود كه ارزش پاس��خگويي 

ندارد. 

محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه ديروز در 
جم��ع خبرنگاران در واكنش ب��ه اظهارات وقيحانه 
و مداخله جويان��ه وزير ام��ور خارجه اياالت متحده 
امري��كا، اظهار ك��رد: همانطور كه آق��اي الريجاني 
در صحن مجلس اع��الم كردند صحبت هاي پمپئو 
آنقدر بي حس��اب و كتاب، خ��ارج از نزاكت و بدون 
منطق ب��ود كه ارزش پاس��خگويي ن��دارد و فقط 
بايد تكرار كرد كه ايش��ان و س��اير مسووالن دولت 
كنون��ي امريكا نه تنها زندان��ي تصورات و توهمات 
غلط خود هس��تند بلكه زنداني گذش��ته اند و بدتر 
از آن زنداني گروه هاي فش��ارهاي فاسدي هستند 
كه ه��ر روز كوس رس��وايي يكي ديگ��ر از آنها بر 
ب��ازار اف��كار عمومي جهاني به ص��دا در مي آيد. او 
گفت: اين نشان دهنده ورشكستگي اياالت متحده 
امريكا است كه در واقع تبديل به سياست خارجي 
استيجاري شده و هر گروه فشاري كه بتواند بيشتر 
هزينه كند مي تواند بيشتر اين سياست خارجي را 
به آن س��مت حركت دهد. وزير امور خارجه گفت: 
همه حرف هاي وزير خارج��ه امريكا خالف واقع و 
براس��اس سياست هاي شكست خورده قديمي بود؛ 
هيچ ك��دام از اين مباحث حرف هاي جديدي نبود 
منتهي ايش��ان با وقاحت و ش��دت بيشتري برخي 
از اي��ن حرف ه��ا را مط��رح كردند. او اف��زود: آنها 
تصور مي كنند سياس��ت هايي كه در گذشته دنبال 
كردند و تحريم هاي به قول خودشان فلج كننده يي 
كه حتي ب��ا اجماع جهاني عليه ايران اعمال ش��د 
نتوانس��ت باعث ايجاد ش��كاف در بين مردم ايران 
و ترديد در مورد سياس��ت ها شود، مي توانند موفق 
ش��وند. گرچه تحريم ها تاثير اقتصادي داش��ت اما 
امريكايي ها هيچگاه به اهداف خود دست نيافتند. 

ظريف گف��ت: آنها خي��ال مي كنن��د امروز كه 
دنيا سياس��ت ها و تحركات آنه��ا را تقبيح مي كند، 
مي توانن��د همان تحريم ها ي��ا تحريم هاي كمتر يا 

بيشتري را عليه ايران به كار ببرند.
ادامه در صفحه 2 

وزير امور خارجه: ايران هيچ برنامه اي براي مذاكره مجدد با امريكا ندارد 

شمخاني: به تقويت توان موشكي خود ادامه مي دهيم
دبير ش��وراي عالي امنيت مل��ي در گفت وگو با 
شبكه قطري الجزيره تصريح كرد كه ايران در كنار 
تقويت توانايي هاي موش��كي خود به حمايت خود 
از گرو ه هاي مقاومت در منطقه ادامه خواهد داد. 

به گزارش فارس، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
كشورمان در گفت وگو با شبكه الجزيره قطر گفت 

كه برنامه موشكي ايران غير قابل مذاكره است. 
دريابان »علي ش��مخاني« روز چهارشنبه گفت 
كه اي��ران نه تنه��ا به هيچ وج��ه در م��ورد برنامه 
موش��كي خود با كس��ي مذاكره نمي كند، بلكه به 
تقويت توانايي هاي موشكي آن ادامه خواهد داد. 

او ب��ه حماي��ت جمه��وري اس��المي اي��ران از 
گروه هاي مقاومت در منطقه غرب آسيا اشاره كرد 
و گفت: »ما به حماي��ت خود از حماس و جنبش 

جهاد اسالمي، حزب اهلل و محور مقاومت در منطقه 
ادامه خواهيم داد.« شمخاني در مورد اوضاع يمن 
و كارشكني عربستان سعودي براي حل بحران آن 
نيز تصريح ك��رد كه جنبش انصاراهلل يمن از طرح 
آتش بس اروپا در ماه مبارك رمضان استقبال كرد 

ولي عربستان سعودي اين طرح را رد كرد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت مل��ي ايران در مورد 
روابط تهران با رياض نيز گفت كه ايران آماده آغاز 
گفت وگوي س��ازنده و عاقالنه با عربستان سعودي 

بدون هيچ پيش شرطي آماده است. 
او گف��ت: »اياالت متحده امري��كا جرات حمله 
نظامي ب��ه ايران را ن��دارد و تحريم هاي اقتصادي 

امريكا عليه ايران شكست خواهد خورد.« 
دريابان شمخاني در واكنش به اظهارات برخي 

مقام��ات روس كه گفته بودن��د، نيروهاي ايراني و 
ح��زب اهلل بايد از س��وريه خارج ش��وند، گفت: »ما 
هرگ��ز از س��وريه خارج نخواهيم ش��د و حضور ما 
در اين كش��ور بنا به درخواست دولت سوريه ادامه 

خواهد داشت.« 
او در مورد ماجراجويي هاي احتمالي امريكا در 
آب هاي خليج ف��ارس نيز گفت كه هرگونه تعدي 
و تجاوزات امريكا پاس��خ مس��تقيم و بدون ترديد 
ايران را در پي خواهد داش��ت. دبير ش��وراي عالي 
امني��ت ملي اي��ران در مورد تج��اوز نظامي اخير 
رژيم صهيونيستي به سوريه كه پاسخ دمشق را در 
پي داشت، گفت: »اين رژيم پيام واضحي دريافت 
كرد و آن اينكه هر تهاجمي به س��وريه با واكنش 

مستقيم و بدون ترديد مقابله خواهد شد.« 



شاخص هاي اقتصادي با اهداف برنامه ششم توسعه كشور فاصله دارد

بازماندن عمل از عدد

ايران هيچ برنامه اي براي مذاكره مجدد با امريكا ندارد
ادامه از صفحه اول:

 جلسات كارشناسي با اروپا
ظريف با اش��اره ب��ه آغاز مذاكرات كارشناس��ان 
وزارت خارجه با اعضاي اتحاديه اروپا از روز گذشته، 
اظه��ار ك��رد: همكاران من پس از جلس��اتي كه در 
چين، روس��يه و بروكسل داشتيم از ديروز مذاكرات 
خود با اعضاي اتحاديه اروپا را آغاز كرده اند. همچنين 
از بعد از ترك پكن ما مذاكرات بسيار پيچيده يي را به 
صورت متناوب با دوستان چيني و روسي در سطوح 
كارشناس��ي انجام و برنامه ريزي هاي گسترده يي در 
اين زمينه داريم. رييس دستگاه ديپلماسي در ادامه 
در پاسخ به پرسش��ي درباره طرح برخي انتقادات و 
اعتراضات به دستگاه ديپلماسي پس از اعالم خروج 
امري��كا از برجام با تاكيد بر اينكه خ��روج امريكا از 
برجام نش��ان داد كه دستگاه ديپلماسي و مجموعه 
نظام كار عاقالنه يي كرده ب��ود، گفت: برجام منافع 
جمهوري اسالمي را نشان مي داد و امريكايي ها هم 
در دولت قبل بدعهدي كردند و هم در دولت كنوني 
تالش كردند تا كاري كنند كه با هزينه ايران، برجام 
را بر هم بزنند اما نتوانستند در نهايت مجبور شدند 
كه خود از آن خارج ش��وند و ان��زواي بين المللي را 
بپذيرند. او خاطرنشان كرد: زماني كه دو اتومبيل در 
يك جاده يي خالف و تصادف مي كنند، شما كساني 
را كه جاده را س��اخته اند محكوم نمي كنيد بلكه آن 
اتومبيل كه خالف كرده را محكوم مي كنيد. در اين 
زمينه نيز امريكا كش��وري است كه نه تنها برجام را 
زيرپا گذاش��ته، بلكه توافق پاريس، توافق اقتصادي 
TPP، توافق هاي دوجانب��ه و توافق هاي مربوط به 
سازمان تجارت جهاني را زيرپا گذاشته است. امريكا 
همچنين قطعنامه هاي ش��وراي امنيت و قطعنامه 
2231 كه خود باني آن شده بود را نقض كرده است. 
نقض قطعنامه ه��اي متعدد ش��وراي امنيت درباره 
قدس شريف نيز از ديگر اقدامات اياالت متحده امريكا 

اس��ت. ظريف در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در حاش��يه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به پرسش��ي در مورد اظهارنظر نماينده 
پوتين مبني بر خروج ايران از س��وريه و موضع ايران 
در اين زمينه، اظهاركرد: گرچه اين اظهارنظر اصالح 
شد، اما بايد تاكيد كنيم كه موضع ايران همواره در 
اين زمينه روش��ن بوده است. ايران در عراق، سوريه 
و هر جايي حضور مستش��اري دارد براساس دعوت 
آن كش��ور و با هدف مبارزه با تروريسم حضور دارد. 
او تاكيد كرد:  تا زماني كه دولت هاي اين كش��ورها 
مايل باش��ند كه ما به كمك هاي خود ادامه دهيم، 
اي��ن كمك ها را ادامه خواهيم داد. معتقديم كه اين 
كمك ه��ا در جهت منافع كل جهان اس��ت چرا كه 
گروه هاي تروريستي كه ما با آنها مي جنگيم امنيت 

همه جهان را تهديد مي كند. 

 هزينه باالي پخش تبليغات از تلويزيون
نشس��ت اعضاي كابينه با خبرن��گاران ديروز در 
ش��رايطي در نهاد رياس��ت جمهوري برگزار شد كه 
نح��وه مقابله اي��ران در مواجهه با خ��روج ترامپ از 
برجام همچن��ان در افكار عمومي ايرانيان به عنوان 
يك پرس��ش مط��رح اس��ت؛ ابهاماتي ك��ه مردان 
اقتصادي كابينه ديروز تالش كردند بخشي از ابعاد و 
زواياي گوناگون آن را براي خبرنگاران تشريح كنند. 
از ميان چهره هاي اقتصادي كابينه ش��ريعتمداري 
وزي��ر صنعت درب��اره راهكارهاي اي��ران براي مهار 
تهديدهاي اقتصادي امري��كا به اظهارنظر پرداخت. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به پرسشي 
كه در اين خصوص مطرح ش��د مي گويد: »اقتصاد 
ايران آنقدر وس��يع و متنوع اس��ت كه به هيچ وجه 
ب��ا توپ و تش��رهاي توخالي، ضربه يي ب��ه آن وارد 
نمي ش��ود. شريعتمداري همچنين با اشاره به اينكه 
در فروردي��ن و ارديبهش��ت 5/28درص��د صادرات 

غيرنفتي كشور رشد داشته است گفت: »در دو ماه 
اول امسال يك ونيم ميليارد دالر تراز تجاري كشور 
مثبت بوده اس��ت.« اعداد و ارقامي كه وزير صنعت 
مبتني ب��ر آن اعالم مي كند ك��ه تهديدات امريكا نه 
تنها تاثير منفي بر اقتصاد و معيشت ايراني نخواهد 
گذاشت بلكه اين تهديدات، اتحاد بخش هاي مختلف 
اقتصاد كشور براي رسيدن به بهترين راندمان كاري 
را افزايش مي دهد. محمد ش��ريعتمداري ديروز در 
حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به اين پرسش كه »خروج امريكا چه تاثيري در 
توليد كشور دارد؟« گفت: »از روزي كه سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي توس��ط رهبر معظم انقالب مطرح 
ش��د »نگاه درونزا به توانايي هاي داخلي« در اقتصاد 
كشور شكل گرفته است. امروز در بخش قابل توجهي 
از تولي��د به هيچ وجه به فضاي بيروني نياز نداريم و 
توانمندي هاي داخل كشور براي رفع احتياج ها كافي 
است.« وزير صنعت اضافه كرد:»البته ممكن است در 
برخي از شاخه هاي صنعتي كه با دنيا تبادالتي داريم 
با مشكالت اندكي مواجه شويم.« شريعتمداري هم 
در مورد نقش صداوسيما در حمايت از كاالي ايراني 
گفت: انتظار ما به عنوان متولي توليد اين است كه 
تبليغ��ات كاالهاي ايراني در وقت هاي مناس��ب در 
برنامه ه��اي پربيننده تلويزيون ت��ا جايي كه امكان 
دارد ب��ه صورت رايگان يا با حداقل هزينه ها باش��د؛ 
توجه به اين مس��اله يكي از ضرورت هاس��ت. وزير 
صنعت در م��ورد حجم مبادالت تج��اري ايران در 
2ماه نخس��ت امسال نيز گفت: در 2ماه پياپي رشد 
صادرات غيرنفتي كشور را مشاهده مي كنيم؛ در آخر 
ارديبهشت صادرات غيرنفتي 28درصد رشد كرد و 
واردات 1.7درصد كاهش يافت؛ 1.5ميليارد دالر تراز 
تجاري كش��ور در 2ماه نخست امسال مثبت است 
كه اميد را در بي��ن توليدكنندگان زنده مي كند. او 
تاكي��د كرد: با مديري��ت واردات، جلوگيري از ورود 

كااله��اي قاچاق همچنين جلوگي��ري از ورود كاال 
بدون پرداخت حقوق ورودي)حتي به صورت قانوني( 
امس��ال با شدتي بيش��تر از كاالهاي ايراني حمايت 
مي كنيم تا ش��رايط باال رفتن كيفيت كاالها فراهم 
شود. شريعتمداري اظهار كرد: از صداوسيما انتظار 
مي رود پيشرفت هاي مهم در عرصه فناوري هاي باال 
به ويژه در حوزه طراحي، مهندسي و ساخت و توليد 
را به مردم منعكس كنند. او گفت: اينكه يك كشور 
بتواند در مدت 5 سال 80 ميليون تن ظرفيت خود 
را در زنجي��ره توليد فوالد افزايش دهد و به س��قف 
200ميليون تن برس��د و همزمان 110ميليون تن 
ظرفيت درحال اجرا با پيش��رفت ب��االي 60 درصد 
داش��ته باش��د يعني از نظر صنايع پايه زنده است. 
وزي��ر صنعت با بيان اينك��ه 51 هزار واحد صنعتي 
در كش��ور مشغول ساخت و س��از است، گفت: اين 
روند نشان مي دهد، كشور در زمينه صنعت درحال 
پيشرفت است. او به تقاضاي تاسيس براي 20هزار و 
760واحد صنعتي جديد در سال گذشته اشاره كرد 
و آن را نش��انه اين دانس��ت كه با وجود سختي هاي 
موج��ود در بخش توليد، فع��االن بخش خصوصي 

عالقه مند به فعاليت و توليدند. 

 افزايش 9.6 درصدي قيمت خودرو
وزير صنعت در پاسخ به پرسشي ديگر در مورد 
افزاي��ش قيمت خ��ودرو نيز گفت: خودروس��ازان 
داخل��ي فقط مجاز به افزايش قيم��ت تا مرز تورم 
انتظاري)9.6درص��د( ب��ا رعايت ضوابط س��ازمان 
حمايت هس��تند. اگر تخلفي در اين مورد توس��ط 
نمايندگان مجاز ش��ركت هاي خودروس��ازان مهم 
گزارش شود، س��ازمان هاي نظارتي برخورد جدي 
خواهند كرد. شريعتمداري به افزايش قيمت تمام 
ش��ده در قطعه سازي ها اشاره كرد و افزود: به دليل 
افزاي��ش قيمت ف��والد، محصوالت پتروش��يمي و 
آلومينيوم، قيمت تمام شده برخي از مواد مصرفي 
در توليد و س��اخت قطعات داخل��ي افزايش يافته 
اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه باي��د به قدرت خريد 
م��ردم نيز توجه داش��ت، گفت: ت��الش مي كنيم 

خودروسازان سود خود را با افزايش بهره وري تامين 
كنند و با حمايت بيشتر از نوسازي صنعتي، قيمت 
تمام ش��ده توليد در فعاليت هاي قطعه س��ازي به 

حداقل برسد. 

 گشايش اعتبار اسنادي لوازم خانگي 
ش��ريعتمداري از برگزاري جلس��ه يي با روساي 
اتحاديه ه��ا و واردكنندگان ل��وازم خانگي خبر داد 
و گفت: روند گش��ايش اعتبار اس��نادي براي ورود 
قطعات مورد نياز توليد لوازم خانگي درحال انجام 
است. هياتي 4نفره از بانك مركزي براي رسيدگي 
به شكايت ها در اين زمينه مكلف شده اند. رييسان 
بانك ها براي همراهي با سياس��ت هاي كلي بانك 
مرك��زي وع��ده داده و اعالم آمادگ��ي كرده اند؛ بر 
اين اس��اس هر گون��ه خودداري از ف��روش كاال يا 
افزايش بي رويه قيمت ها به بهانه هاي ارزي صحت 
نداشته و پذيرفتني نيس��ت. او بيان كرد: رييسان 
اتحاديه هاي صنفي به تنظيم ب��ازار داخلي كاالها 
مكلفند. ش��ريعتمداري يادآوري كرد: با همكاري 
مسووالن بخش فناوري اطالعات تا چند ماه ديگر 
كاالها به ترتيب اولويت)به ويژه از نظر ورود قاچاق 
آنها( از شناسه كاال برخوردار مي شوند تا با حداقل 

مشكالت روال مربوط را طي كنند. 

 تكذيب بحران در صنعت كاغذ
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��روز هر گونه 
بحران در صنعت كاغ��ذ را رد و تصريح كرد: ثبت 
سفارش با نرخ ارز گذشته)3800توماني( براي انواع 
كاغذ و خمير كاغذ انجام ش��ده و بدان معناس��ت 
كه دولت فاصل��ه 400توماني تا نرخ 4200توماني 
دالر را در بانك مركزي تامين كرده اس��ت. وي از 
270ميليون دالر گش��ايش اعتبار اسنادي در اين 
زمينه در روزهاي گذشته خبر داد و گفت: از بيست 
و يكم فروردين ماه امس��ال با ضوابط جديد بيش 
از 2.7ميليارد دالر گشايش اعتبار اسنادي)مطابق 
آمار بان��ك مركزي( ب��ا دالر 4200توماني صورت 

گرفته است.

گروه ايران  
برنامه شش��م توسعه كه قرار بود عقب ماندگي 
دو برنامه پيش��ين را جبران كند، در يك سالگي 
خود، حتي به عدد هاي تعيين ش��ده نزديك هم 
نشده است. گويي برنامه نگاشته شده توسط دولت 
روحاني هم قرار اس��ت به سرنوش��ت برنامه هاي 
پيشين دچار شود؛ حداقل در سال اول كه چنين 
شده است. اين را آمار و ارقامي نشان مي دهد كه 
رييس فراكسيون نظارت بر برنامه هاي توسعه يي 
كش��ور مجلس اعالم كرده اس��ت. در اين آمار نه 
خبري از رشد اقتصادي 8درصدي است نه كاهش 
8دهم درصدي نرخ بيكاري. براساس برنامه ششم 
توس��عه، كشور بايد ش��اهد رش��د 8درصدي در 
سال نخس��ت برنامه مي بود، اما رقمي كه محمد 
خدابخش��ي رييس فراكس��يون نظارت بر برنامه 
توس��عه مجلس شوراي اسالمي، آن را اعالم كرده 
فاصله فراوان��ي با اين ع��دد دارد. او مي گويد كه 
براس��اس عملكرد 9 ماهه سال 96 و طبق برآورد 
بانك مركزي، رشد اقتصادي 3.4درصد بوده است 
كه با 3 ماه آخر سال حداكثر به 4درصد مي رسد. 
رش��د س��رمايه گذاري بخش عمومي و خصوصي 
پيش بيني شده در برنامه توسعه ششم هم با آنچه 
تا به امروز محقق ش��ده از زمين تا آسمان فاصله 

دارد.
را  رش��د 21.4درص��دي  مجل��س  و  دول��ت 
هدف گ��ذاري كرده اند، اما طب��ق عملكرد 9 ماهه 
س��ال 96 كشور در اين بخش تنها 1.4درصد رشد 
داشته اس��ت. فاصله عملكرد با هدف برنامه ششم 
توسعه براي سال اول به همين جا ختم نمي شود، در 
حالي كه قرار بوده تورم 12 ماهه س��ال اول اجراي 
برنامه به طور ميانگين 8.3درصد باش��د، اين عدد 
9.6درصد بوده است. يعني 1.3درصد عقب ماندگي 
از برنامه، آن هم براي تورمي كه دولت در آن مثبت 
عمل كرده اس��ت. دولت در كاه��ش نرخ بيكاري 
هم موفقيت آنچناني نداش��ته است. براساس اعالم 
رييس فراكس��يون نظارت بر برنامه هاي توسعه يي 
كش��ور مجلس باتوجه به اقداماتي كه دولت براي 
كاه��ش بيكاري طبق برنامه شش��م توس��عه  بايد 
انجام دهد، هر سال بايد شاهد كاهش 0.8 بيكاري 

باشيم، اما در سال گذشته شاهد 0.3درصد كاهش 
نرخ بيكاري بوده ايم. به گفته خدابخشي، در بخش 
رش��د صادرات غيرنفتي طبق برنامه ششم توسعه 
به ميزان 21.7درصد  بايد رش��د داشته باشيم، اما 
طبق عملكرد 9 ماهه تنها 11.2درصد رشد صورت 

گرفته است.
همچنين در حوزه واردات كاال نيز 16.9درصد 
براي رش��د هدف گذاري ش��ده بود، اما شاهد رشد 

19درصدي در اين بخش هستيم. 
آن طور كه اين نماينده مجلس گفته، در بخش 

كشاورزي هم طبق برنامه ششم توسعه بايد به رشد 
8درصد در سال نخست دست پيدا مي كرديم، اما 
طبق عملكرد 9 ماهه رش��د 4.1درصد داشته ايم. 
ازسوي ديگر در بخش نفت  بايد به رشد 8درصدي 
دست پيدا مي كرديم كه در سال 96 تنها 1.3درصد 

رشد صورت گرفته است. 
اين عقب ماندگي در بخش صنعت و معدن هم 
وجود دارد. چنانكه  بايد در س��ال اول برنامه، رشد 
9.3درصد و 8.8درصد محقق مي ش��د، اما در سال 

96 تنها به رشد 4.6درصد رسيده ايم. 

در عين ح��ال در تصويب آيين نامه هاي اجراي 
احكام قانون برنامه شش��م توسعه هم تعلل صورت 
گرفته است. براساس اعالم خدابخشي برنامه توسعه 
كش��ور يك هزار و 229 حكم اس��ت كه بخشي از 
آنه��ا به دليل عدم تصوي��ب آيين نامه معطل مانده 
است. به گفته او در واقع 58 آيين نامه الزم التصويب 
باتوجه به احكام مذكور نياز اس��ت كه تنها 4 فقره 
آيين نام��ه و مق��ررات تصويب ش��ده اس��ت و 54 
آيين نامه و مقررات الزم تصويب معطل مانده است. 
هر چند اين نماينده مجلس مي گويد كه فراكسيون 

نظارت بر برنامه هاي توسعه يي كشور پيگير تصويب 
آيين نامه ها براي اجراي احكام مصوب است. 

با اين همه كسي دولت را بابت اين عقب ماندگي 
سرزنش نمي كند؛ چراكه بحران هاي ريز و درشت 
رمق دولت را براي آنچه به تصويب رسانده، گرفته 
اس��ت. در حالي كه دولت با اجراي برجام و كاهش 
ن��رخ تورم به دنبال خروج از ركود و قدم گذاش��تن 
در مسير اجراي برنامه هاي توسعه يي بود، بدعهدي 
امري��كا و س��نگ اندازي هاي داخلي چنين مجالي 
نداد. در عين حال كه رشد سرمايه گذاري خارجي 
كه نتيجه آن افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ 
بيكاري بود نيز تحت الشعاع ابهام در آينده برجام و 
ترديد شركت هاي خصوصي غربي و شرقي، تحقق 
نيافت تا دولت بيش از پيش در تحقق اهداف برنامه 
شش��م توسعه كش��ور در س��ال اولش ناكام بماند. 
اما مش��كالت براي تحقق برنامه توس��عه بيش از 
اينهاس��ت. به اعتقاد يكي از نمايندگان اصولگراي 
مجل��س عقب ماندگ��ي دول��ت از برنام��ه به علت 
مشكالت مالي اس��ت. اشاره او به فربه بودن دولت 
و كمبود بودجه عمراني است. عبدالرضا مصري كه 
با س��ايت فراكس��يون واليي گفت وگو كرده، دليل 
عدم اجرايي شدن بخشي از برنامه توسعه را بزرگي 
دولت دانسته و گفته بود كه گروه حقوق بگيران از 
خزانه، چه كارمن��دان دولت و چه كارمندان ديگر 
ق��وا، 90درصد بودجه دول��ت را به خود اختصاص 
مي دهن��د و فقط 10درص��د از آن براي پروژه هاي 
عمراني اختصاص مي يابد. به باور او تا به امروز براي 
اين مشكل راهكاري انديشيده نشده است. مصري 
با بيان اينكه دولت در برخي زمينه ها از برنامه ششم 
توس��عه مانند پروژه هاي عمراني كشور عقب مانده 
اس��ت، گفت كه اين مساله به علت مشكالت مالي 
است؛ چراكه منابع مالي دولت در اين سال ها بسيار 
محدود ش��ده اس��ت. حال كه قوه مجريه با خروج 
امريكا از برجام و تش��ديد تحريم ها در س��ال هاي 
آينده با شرايط پيچيده تري مواجه است، بايد ديد 
دولت براي تحقق برنامه ششم توسعه چه راهكاري 
در پيش مي گي��رد؛ راهكاري ك��ه مي تواند تغيير 
خواس��ته ها از اعداد فعلي به واقعيت هاي اقتصادي 

و سياسي ايران باشد. 
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 رييس قوه قضاييه درگذشت حجت االسالم 
والمسلمين حسني را تسليت گفت 

آي��ت اهلل آملي الريجان��ي ط��ي پيام��ي درگذش��ت 
حجت االسالم والمسلمين حسني امام جمعه و نماينده 
س��ابق رهبري در اس��تان آذربايجان غربي را تسليت 
گفت. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
متن پيام تس��ليت رييس قوه قضاييه به ش��رح ذيل 

است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم
اناهلل و انااليه راجعون

خب��ر درگذش��ت حجت االسالم والمس��لمين ح��اج 
غالمرضا حس��ني امام جمعه و نماينده سابق رهبري 
در اس��تان آذربايجان غربي موجب تاثر اينجانب شد. 
تاريخ آذربايج��ان خاطرات مبارزات��ي آن يار صديق 
امام راح��ل و مقام معظم رهبري و جانفش��اني هاي 
او در پيروزي انقالب ش��كوهمند اسالمي را هيچ گاه 
فرام��وش نخواهد كرد. ارتحال اين مجاهد نس��توه را 
ب��ه محضر حضرت بقيه اهلل االعظم )عج(، مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي(، مردم مومن و غيور اس��تان 
آذربايجان غربي و اروميه، خانواده و بازماندگان محترم 
آن مرحوم تسليت عرض كرده، از خداوند متعال براي 
آن فقيد سعيد غفران الهي و براي بازماندگان صبر و 

اجر مسالت مي كنم.« 
صادق آملي الريجاني
رييس قوه قضاييه

 گزارش وج�ود ۲۱۰ ي�ا ۱9۸ مدير دوتابعيتي 
صحت ندارد؛ايسنا| وزارت اطالعات اعالم كرد كه 
اين وزارتخانه در هيچ يك از گزارش هاي ارس��الي به 
مقامات و دستگاه هاي ذي صالح اعالم نكرده است كه 
210 يا 198مدير دوتابعيتي در پست هاي مديريتي 
حضور دارند. در پي انتش��ار گزارشي مبني بر حضور 
198مدي��ر دوتابعيتي در بدنه دولت توس��ط يكي از 
روزنامه ها وزارت اطالعات اعالم كرد: »سوءاس��تفاده 
بيگان��گان از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كش��ور و 
داراي تابعيت مضاعف، طي مراحل گذشته به عنوان 
يك مس��اله م��ورد توجه بوده و با طراحي مناس��ب؛ 
بسترهاي مذكور مورد رصد و كنترل قرار داشته است. 
وزارت اطالعات در هيچ يك از گزارش هاي ارس��الي 
به مقامات و دستگاه هاي ذي صالح اعالم نداشته كه 
210 مدير دوتابعيتي در كش��ور يا بر اساس تيتر آن 
روزنامه 198 نفر در پست هاي مديريتي وجود دارد!« 
 بياني�ه وزارت امور خارج�ه ايران درخصوص 
تحريم س�يف توسط امريكا؛ايس�نا| وزارت امور 
خارج��ه اي��ران درخصوص تحريم ريي��س كل بانك 
مركزي جمهوري اس��المي اي��ران از س��وي وزارت 
خزانه داري امريكا بيانيه يي منتش��ر كرد. در بخش��ي 
از مت��ن اي��ن بيانيه آمده اس��ت: اق��دام خزانه داري 
اياالت متحده امري��كا درخصوص درج نام رييس كل 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يكي از مديران 
آن در فهرس��ت تحريم ه��ا كه هفته گذش��ته انجام 
شد، نشانگر بي اعتنايي آش��كار آن كشور به قواعد و 
هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي ازجمله مصونيت 

دولت ها و بانك هاي مركزي است. 
 توضي�ح علي مطه�ري پيرام�ون نظر دفتر 
رهب�ري درب�اره لواي�ح مرتب�ط ب�ا FATF؛ 
خانه ملت| علي مطهري در پاس��خ به سوالي درباره 
اظهارنظ��ر خود مبني بر اينكه اي��رادات لوايح اوليه 
مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي )FATF( با همكاري 
مركز پژوهش هاي مجلس و شوراي عالي امنيت ملي 
و حتي ارتباط با دفتر رهبري رفع شده است، درباره 
دفتر رهبري اين سوال مطرح است كه آيا آنها نظري 
در اي��ن باره داش��ته اند؟ گفت: آنچ��ه از طرف دفتر 
رهبري به دنبال برخ��ي نقل قول ها به مجلس اعالم 
شده اين بوده است كه مقام رهبري درباره اين لوايح 
نظري ندادند و تصميم گي��ري درباره آنها را وظيفه 

دولت و مجلس دانسته اند. 
 نشس�ت فوق العاده كميس�يون امنيت درباره 
يك اليحه؛تس�نيم| عضو كميس��يون امنيت  ملي 
مجلس از برگزاري نشس��ت فوق العاده اين كميسيون 
درباره بررسي اليحه مبارزه با تامين مالي تروريسم خبر 
داد. مصطفي كواكبيان عضو كميسيون امنيت  ملي و 
سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي در نشست 
علني ديروز، چهارشنبه مجلس و با استناد به ماده 156 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي طي تذكري، 
گفت: روز گذشته تصميم گرفته شد كه اليحه مبارزه 
با تامين مالي تروريسم به تاخير بيفتد اما در ماده 156 
آمده اس��ت كه بايد ظرف مدت يك هفته كميسيون 
گزارش خود را به صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
ارائه كند. او با بيان اينكه كميسيون امنيت ملي شنبه 
هفته آينده در اين باره جلسه فوق العاده برگزار مي كند، 
افزود: درخواس��ت داريم گزارش كميسيون را هر چه 

زودتر در دستور كار قرار دهيد. 

روي موج خبر

چهرهها

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: 
اگ��ر بخواهي��م س��رعت ب��ه معناي 
توسعه و افزايش س��طح غني سازي 
انجام ش��ود، ما آمادگ��ي آن را داريم 
و به دوستانمان در مجلس هم اعالم 
ش��د ما آمادگي بازگشت را داريم. به 
گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي ديروز 
پس از جلسه با اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري 
مجلس دهم در جمع خبرنگاران افزود: صنعت هسته يي ما به 
خوبي و با آهنگ خوب و اهداف تجاري سازي به پيش مي رود و 
اميدواريم هيچ  وقت به نقطه يي براي برگشت پذيري نرسيم. او 
گفت: اگر بخواهيم برخي امور مانند غني سازي را توسعه دهيم 
به عنوان مثال توليد يا غني سازي را بيشتر كنيم، ما آمادگي در 
اين باره را داريم. صالحي افزود: در اين جلس��ه مروري از وضع 
صنعت هس��ته يي قبل از پيروزي انقالب تا برجام و همچنين 
پس از برجام را داش��تيم و مقايس��ه يي قبل و بعد از برجام نيز 
انجام شد. رييس س��ازمان انرژي اتمي افزود: قبل از برجام، ما 
يك نيروگاه داشتيم كه ساخت آن قبل از پيروزي انقالب آغاز 
شده بود. در بخش اكتشاف و استخراج نيز كه قبل از برجام به 
خوبي پيش مي رفت و هم اكنون شتاب نيز گرفته است. صالحي 
افزود: در مورد نيروي انس��اني نيز بايد بگويم كه قبل از برجام 
حدود 15هزار نفر بود و هم اكنون نيز به همان ميزان است. پس 
از برجام در بعد نيروگاهي، مشغول ساخت دو نيروگاه هستيم 

در صورتي كه قبل از برجام چنين چيزي وجود نداشت. 

 قبل و بعد از برجام
به روايت »صالحي«

دادس��تان ته��ران ب��ه اظهارات 
اخير رييس س��ازمان محيط زيست 
پاس��خ داد و گفت: آقاي كالنتري و 
ديگ��ر مقامات اجراي��ي حق دخالت 
در پرونده ه��اي ج��اري را ندارن��د و 
آقاي كالنت��ري به جاي طرح چنين 
ادعاهاي بي مبنايي در خصوص كاوه 
مدني و خروج وي از كش��ور توضيح دهد. به گزارش »تعادل« 
عباس جعفري دولت آبادي با اشاره به اينكه معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست طي اظهاراتي كه به 
تاريخ دوم خرداد 1397 در صفحه  نخست روزنامه  ايران منتشر 
ش��ده و در ديگر رسانه هاي عمومي نيز بازتاب داشته است، با 
ادعاي اينكه اتهامات برخي متهمان پرونده محيط زيس��ت در 
دادسراي تهران، متضمن جاسوسي نيست، و به التزام اقدامات 
قوه قضاييه در اين پرونده را زير سوال برده است، اظهار داشت: 
نظر بر اينكه مطابق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، 
تعقيب افراد، رس��يدگي ب��ه اتهامات و محاكم��ات مرتكبان 
ج��رم از وظايف و اختيارات قوه قضاييه اس��ت و همچنين با 
عنايت به اينكه مطابق ماده  91 قانون آيين دادرس��ي كيفري 
مصوب 1392 »تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت 
مي گيرد« لذا از رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بايد 
سوال كرد كه اوال ايشان به چه مجوزي در پرونده هاي قضايي 
دخالت مي كنند؛ و ثانيا مبناي اظهارات وي كه هيچ دسترسي 

و اطالعي از پرونده قضايي نداشته است، چه است؟

 مقامات اجرايي حق دخالت
در پرونده هاي جاري را ندارند

س��فارت فدراس��يون روسيه در 
تهران ب��ا صدور اطالعيه يي در مورد 
اظهارات منتشر شده در رسانه ها به 
نقل از »پس��كوف« دبير مطبوعاتي 
رياست جمهوري روس��يه در ارتباط 
ب��ا ش��روط دوازده گانه يي ك��ه وزير 
امور خارجه امريكا در روز دوش��نبه 
ب��راي ايران اعالم ك��رد، توضيحاتي را ارائه ك��رد. به گزارش 
ايس��نا، در اين اطالعيه آمده اس��ت: جناب آقاي پسكوف در 
پاسخ به سوالي در مورد ارزيابي مقامات روسيه از 12 مطالبه 
مطرح ش��ده از س��وي وزير امور خارجه امريكا از ايران اظهار 
كرد: سوال اين اس��ت كه تهران اين 12بند را چگونه ارزيابي 
مي كند. روسيه، ايران و كشورهاي اروپايي ذي ربط )انگليس، 
فرانس��ه و آلمان( بر پايبندي خويش به برجام و حفظ آن در 
آينده تاكيد كرده اند. عالوه بر اين مسكو و كشورهاي اروپايي 
بارها ابراز امي��دواري كردند كه تهران نيز در چارچوب برجام 
باقي بماند. حقيقتا اياالت متحده امريكا تنها كشوري است كه 
از برجام خارج شده است كه اين موضوع پيامدهاي منفي به 
دنبال خواهد داش��ت. در ادامه اين اطالعيه سفارت مسكو در 
تهران تاكيد كرده است؛ بدين  ترتيب اطالعات منتشر شده در 
رسانه ها درباره اينكه روسيه، ايران را به بررسي و تفكر درباره 
اظهارات آقاي پمپئو فرا مي خواند، حقيقت ندارد. ما اولتيماتوم 
اي��االت متحده را به عنوان دخالت امريكايي ها در امور داخلي 

دولتي مستقل ارزيابي مي كنيم. 

 ترجمه اشتباه سخنگوي كرملين
در مورد شروط پمپئو

س��يد عب��اس عراقچ��ي معاون 
خارج��ه  ام��ور  وزي��ر  سياس��ي 
اظهارات منتس��ب به خود از سوي 
كريمي قدوسي را تكذيب كرد و گفت: 
اين نخستين بار نيست، سخنانش در 
جلسه يي بسته و غيرعلني در مجلس 
به صورتي كامال مخدوش، مغلوط و 
وارونه به رس��انه ها منعكس مي ش��ود. جواد كريمي قدوس��ي 
نماينده مشهد پس از جلسه غيرعلني روز يك شنبه مجلس به 
خبرنگاران گفته بود: آقاي عراقچي در پايان مذاكراتي كه چند 
روز پيش با اروپايي ها داشت، عنوان كرد كه اروپايي ها اقداماتي 
را در راس��تاي اجراي برجام در دستور كار قرار خواهند داد و 
صراحت��ا گفت كه اروپايي ها به ازاي ماندن در برجام، تصويب

FATF )گروه ويژه اقدام مالي( را از ايران خواسته اند. عراقچي 
در گفت وگو با ايرنا اظهارات منتسب به خود را تكذيب كرد و 
گفت: FATF به هيچ وجه موضوع مذاكرات جاري بين ايران 
و اروپا نيست. رييس تيم كارشناسي مذاكره با اروپا تاكيد كرد: 
 FATF اص��وال خروج بانك هاي ايراني از فهرس��ت تحريمي
منوط به مس��يرهايي جداگانه است كه كامال جدا از برجام و 
مذاكرات برجامي است. دور نخست مذاكرات كارشناسي ايران 
و اروپا پس از خروج امريكا از برجام 24 ارديبهشت در بروكسل 
انجام شد و روز پس از آن، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
ايران با همتايان فرانس��وي، آلماني و انگليسي خود همراه با 

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا مذاكره كرد. 

 سخنانم كامال وارونه
منعكس شد

 با صدور پيامي 
رهبر معظم انقالب اسالمي 

درگذشت حجت االسالم حسني 
را تسليت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت 
روحاني فداكار و مجاهد حجت االس��الم حاج ش��يخ 
غالمرضا حسني امام جمعه سابق اروميه را تسليت 
گفتند. متن پيام حضرت آي��ت اهلل خامنه اي به اين 

شرح است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذشت روحاني شجاع و فداكار و مجاهد جناب 
حجت االس��الم آقاي حاج ش��يخ غالمرضا حس��ني 
رحمت اهلل عليه را به خاندان محترم و عالقه مندان آن 
مرحوم و به روحانيت معظ��م و عموم مردم انقالبي 
اروميه و آذربايجان غربي تس��ليت ع��رض مي كنم. 
مجاهدت هاي مس��تمر و همه جانب��ه آن مرحوم در 
طول س��ال هاي متمادي چه در س��نگرهاي نظامي 
و چ��ه در جايگاه رفي��ع امامت جمعه، چه در مقابل 
مهاجم��ان بعث��ي در دوران دفاع مق��دس و چه در 
برابر ضد انقالب م��زدور داخلي، برگ هاي ماندگار و 
بي تكراري است از دفتر زندگي يك روحاني انقالبي 
و مبارز. از خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات را 

براي آن مرحوم مسالت مي كنم.« 
سيد علي خامنه اي
۲ خردادماه ۱۳9۷
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  تخصيص 28هزار ميليارد 
تومان به طرح هاي عمراني

فارس | محمدباقر نوبخت با اشاره به ميزان تخصيص 
ارز در دو ماهه اول س��ال ۹۷ اظهار كرد: از اول فروردين 
امسال تا ۲۹ ارديبهشت تعداد اقالمي كه ازسوي وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت ثبت س��فارش شدند كه شامل 
كاالهاي واسطه يي، سرمايه يي، مصرفي و ساير هستند، 
۱۰۰هزار و ۱۹۸ قل��م كاال به ارزش ۱۴ ميليارد و ۳۳۴ 
ميليون دالر بوده است. رييس سازمان برنامه و بودجه به 
ميزان ارز تخصيص داده  شده به اين رقم از ثبت سفارش ها 
 پرداخت و عنوان كرد: براس��اس گزارش و آمار ارائه  شده 
۱۳ ميليارد و ۲۹۸ ميليون دالر به ثبت سفارش هاي اين 

دو ماهه ارز تخصيص داده شده است. 
س��خنگوي دول��ت تاكي��د ك��رد: از ۱۳ ميلي��ارد و 
۲۹۸ميلي��ون دالر تخصيصي بالغ ب��ر ۶ ميليارد و  ۴۰۴ 
ميليون دالر، براي واردات كاال ارز پرداخت ش��ده است. 
نوبخت به ميزان واردات و صادرات در دو ماهه اول سال 
پرداخت و افزود: از ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشت ماه 
س��ال جاري بيش از ۶ ميليارد دالر كاال به كش��ور وارد 
شده و نيز سهم صادرات ۷ ميليارد و ۴۹۰ ميليون دالر 
بوده اس��ت، بنابراين تراز تجاري كشور ۱.5ميليارد دالر 
مثبت اس��ت. رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور به 
مقايس��ه ميزان واردات و صادرات به نسبت دو ماهه اول 
س��ال ۹۶ پرداخت و عنوان كرد: در مدت مش��ابه سال 
۹۶، ۶ميلي��ارد و ۱۰5 ميليون دالر س��هم واردات بوده 
كه ۱.۷درصد در س��ال جاري كاه��ش دارد. همچنين 
 ب��ه لحاظ ارزش دالري، ۳درصد تقليل يافته اس��ت. در 
دو ماهه س��ال ۹۶ بالغ بر 5 ميلي��ارد و ۸۴ ميليون دالر 
صادرات داش��تيم كه امس��ال به ۷ميلي��ارد و ۴ميليون 
دالر افزايش يافته اس��ت. س��خنگوي دول��ت در مورد 
تخصي��ص اعتبار ب��ه طرح ه��اي عمران��ي در دو ماهه 
امس��ال بيان داش��ت: همه س��اله تخصي��ص اعتبار به 
طرح هاي عمراني با تاخير روبه رو اس��ت و معموال نيمه 
دوم س��ال اين كار انجام مي ش��ود، امس��ال يك گام به 
جلو هس��تيم و در ح��ال حاضر طرح ه��ا اولويت بندي 
ش��ده و براين اس��اس به آنه��ا اعتبار تخصي��ص يافته 
 اس��ت. وي تصريح كرد: در اين مدت ۱۳هزار ميليارد و 
۶۳۹ ميلي��ون تومان به طرح ه��اي عمراني ملي از كل 
۱۷ه��زار و ۶۰۰ ميلي��ارد تومان طرح ه��اي موجود كه 
۷۷درصد آنها را پوشش مي دهد، اعتبار به صورت اوراق و 
نقدي تخصيص داديم. نوبخت يكي از مشكالت را مربوط 
به اوراق دانس��ت و گف��ت: اين اوراق ب��راي پيمانكاران 
جذابيت دارد، ضمن اينك��ه در بورس هم مي توانيم آن 
را بفروشيم. نرخ اوراق براي طرح هاي عمراني ۱۹درصد 
اس��ت. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور يادآور شد: 
۹۶۰۰ ميلي��ارد تومان به طرح هاي اس��تاني و نيز براي 
طرح هاي توازن ۱۰درص��د يعني ۱۲۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار تخصي��ص داديم كه در مجموع ۲۸ هزار ميليارد 
و ۱۸۰ ميلي��ون تومان يعني ۴۷درص��د از كل اعتبار را 

تخصيص داديم. 

خبر

»تعادل« در گفت وگو با رييس دفتر شاخص سازي مركز آمار ايران، تورم تك رقمي را بررسي مي كند

علت تفاوت نرخ تورم حسي با رسمي

براساس پيش  بيني مركز آمار درباره تغيير تركيب جمعيتي كشور 

ايران پيرتر مي شود

   گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
مرك��ز آمار در حال��ي نرخ تورم ارديبهش��ت 
را ۸ درص��د اع��الم كرده كه بس��ياري معتقدند 
اي��ن موضوع با جي��ب مردم انطباق ن��دارد. آنها 
مي گوين��د مركز آمار ايران آمارها را دس��تكاري 
مي كند. مس��اله يي كه منصوره يزدان پناه رييس 
دفتر شاخص س��ازي مركز آمار آن را رد مي كند. 
وي ب��ه »تع��ادل« مي گويد: دس��تكاري آماري 
غيرممكن اس��ت و احتماال شائبه ها به اين جهت 
ايجاد ش��ده كه مردم به كاالهايي كه به صورت 
روزان��ه مصرف مي كنند توجه دارند در حالي كه 
تورم ش��اخصي كالن و با محاس��به قيمت همه 
مصارف اف��راد جامع��ه به دس��ت مي آيد. حتي 
كاالهايي كه ممكن اس��ت مردم هر چند س��ال 

يك بار مصرف كنند. 

 تثبيت تورم در تالطم 
به گ��زارش »تع��ادل« مركز آم��ار ايران نرخ 
تورم س��االنه ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۷ را ۸ درصد 
اعالم كرده اس��ت؛ رقمي كه نس��بت به ماه قبل 
)۸.۱ درص��د( ۰.۱ واح��د درصد كاهش نش��ان 
مي ده��د. كاهش نرخ تورم متوس��ط در حالي از 
سوي مركز آمار محاس��به و گزارش مي شود كه 
بسياري مي گويند اين اعداد و ارقام با آنچه مردم 
از خريده��اي روزان��ه احس��اس مي كنند همراه 
نيس��ت. م��ردم افزايش هاي م��داوم و قابل توجه 
قيمت ها به ويژه در اين دو ماه اخير را احس��اس 
مي كنند. از سوي ديگر با توجه به جهش قيمت 
ارز و همچنين باال بودن حجم نقدينگي نيز طبق 
آنچه كارشناسان اقتصادي مي گويند، قاعدتا بايد 
شاهد افزايش تورم باشيم در حالي كه مركز آمار 

ايران همچنان از كاهش تورم سخن مي گويد. 
همين امر ش��ائبه هايي را مبني بر دس��تكاري 
آماري در اعالم ش��اخص تورم توسط مركز آمار 

ايران ايجاد كرده است. 

 زمينه هاي دستكاري
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه ش��اخص قيمت، يك 
ب��رآورد آماري بوده و از يقي��ن رياضي برخوردار 
نيس��ت. درباره ش��اخص تورم پروس��ه محاسبه 
تورم ب��ه اين صورت اس��ت كه ابتدا يك س��بد 
نمون��ه از كاالهاي��ي ك��ه مردم به طور متوس��ط 

مص��رف مي كنن��د تعيين مي ش��ود و همچنين 
ب��راي نمونه گي��ري خرده فروش��ي هايي در كل 
كش��ور تعيين مي شوند. س��پس در هر ماه براي 
سنجش تغييرات قيمتي كاالهاي تعيين شده به 

خرده فروشي هاي مزبور، مراجعه مي شود. 
در ادامه مطابق با فرمول شاخص مصرف كننده 
تغييرات قيمتي محاس��به مي شود. گفتني است 
س��بد نمونه از ۱۲ گروه كااليي تشكيل شده كه 
ب��ا توجه به ميزان مصرف هركدام وزن و ضريبي 
متفاوت مي گيرند. تغييرات قيمتي در هركدام از 
اين اوزان ضرب مي شوند و عدد شاخص محاسبه 
مي شود. موضوعي كه برخي بيش از هرچيزي در 
اي��ن مراحل به عنوان نقاط قابل دس��تكاري ياد 

مي كنند، تغيير اوزان و سبد است. 
س��بد هر 5 س��ال براساس ش��اخصي تحت 
عن��وان بودج��ه خان��وار تعيي��ن مي ش��ود ك��ه 
نش��ان دهنده الگوي مصرف ميانگين خانوارهاي 
ايراني است. از آنجايي كه تغييرات قيمتي كاالها 
موجب مي شود مصرف كنندگان به سمت خريد 
كااله��اي جايگزين ارزان تر بروند، همين موضوع 
عاملي مي ش��ود ك��ه س��بدهاي جديدتري براي 

محاسبه به روز شود. 
بس��ياري معتقدن��د در مرحله تعيي��ن اوزان، 
وضعيت به اين شكل است كه سياست گذار براي 

نماي��ش رقم هاي غيرواقعي براي تورم به س��راغ 
كاالهايي مي رود كه در واقعيت از وزن و اهميت 
بيش��تري برخوردار نيس��تند ولي افزايش قيمت 

كمتري نشان مي دهند.
 

 احساس تورم 
مربوط به خريدهاي روزانه است

اين سوالي است كه منصوره يزدان پناه، رييس 
دفتر شاخص س��ازي مركز آمار ايران به آن پاسخ 
گفته اس��ت. وي در گفت وگويي كه با »تعادل« 
انجام داده، گفته است: از نظر علمي چنين كاري 
ممكن نيس��ت. اينكه بگوييم عددي دس��تكاري 
مي شود بايد به اس��تناد موضوع مشخصي باشد. 
اكن��ون انتقاداتي ك��ه درباره دس��تكاري آماري 
مطرح مي ش��ود حاوي س��ند محكمي نيست و 

بيشتر ادعا مطرح مي شود. 
درباره صح��ت اطالعات همي��ن بس كه هم 
نتايج متوس��ط قيمت و هم نتاي��ج طرح هزينه 
درآم��د و هم تورم با جزئيات وس��يعي منتش��ر 
مي شود كه همگي داليل صحت نتايج مركز آمار 
است. به گفته اين مقام مسوول همچنين در هر 
ماه حدود ۴۲۰هزار مظنه قيمت از سراسر كشور 
)۳۰۰هزار شهري و ۱۲۰هزار روستايي( از حدود 
۷۳هزار منبع اطالع )55هزار ش��هري و ۱۸هزار 

روس��تايي( جه��ت محاس��به تورم جم��ع آوري 
مي شود كه با توجه به اين حجم باالي اطالعات 
دس��تكاري در اطالع��ات و جهت ده��ي نتاي��ج 

امكان پذير نخواهد بود. 
وي در زمين��ه تغيير اوزان نيز گفته اس��ت: با 
توجه به اينكه فرمول مورد اس��تفاده در محاسبه 
تورم به گونه يي اس��ت كه سبد و اوزان مربوط به 
آن در فاصله بين دو س��ال پاي��ه ثابت بوده پس 
در صورت تغيي��ر اوزان مقادير قبلي و در نتيجه 

سري زماني تورم هم مخدوش خواهد شد. 
وي اف��زود: تعيين ضرايب اهمي��ت اقالم در 
محاسبه تورم با استفاده از اطالعات طرح هزينه 
درآم��د در س��ال پايه اس��ت. تعداد اق��الم مورد 
استفاده در طرح هزينه درآمد حدود ۹5۰ قلم و 
اقالم س��بد تورم ۴۷۰ قلم است و با بررسي هاي 
ميدان��ي و كاالشناس��ي اوزان آن ۹5۰ قل��م به 
اين ۴۷۰ قلم منتس��ب مي ش��ود به گونه يي كه 
ضرايب اهميت در س��طح گروه هاي اصلي در هر 
دو طرح برابر باش��د. اي��ن ضرايب اهميت بعد از 
تعيين در س��ال پاي��ه ثابت بوده و تا س��ال پايه 
بعدي كه معموال پنج س��ال طول مي كشد بدون 
تغيير مي ماند. وي ادامه ادامه داده است: بنابراين 
ب��ه لحاظ فني امكان هيچ گون��ه تغييري در آن 
وجود ندارد. با مشاهده گزارش هاي منتشر شده 
در طول س��ال هاي ۱۳۹۰ تا ۹5 در سايت مركز 
آمار مش��اهده مي شود كه ضرايب اهميت ثابت و 
براب��ر اين اوزان در طرح هزينه درآمد س��ال ۹۰ 
است و اين مس��اله براي سال پايه ۹5 هم تكرار 
شده است. مسوول دفتر شاخص سازي مركز آمار 
ايران، در پاس��خ به مساله نامحسوس بودن تورم 
تك رقمي اين را هم گفت كه آنچه به عنوان تورم 
كل محاسبه مي شود شامل همه كاالهاي مصرفي 
اس��ت. تورم از ۱۲ گروه اصلي تهيه مي شود كه 
هر كدام از آنها ارقام )تورم( مربوط به خودش��ان 
را دارند. به طور مثال تورم گروه خوراكي ها براي 
فروردين نزديك ۱۰.۴درصد محاس��به ش��ده و 
همچنين اس��ت كه تورم گروه هاي گوشت قرمز 
و سفيد نيز از كل اين گروه معادل تورمي معادل 
۱۴.۴درصد داش��ته اند. اين در حالي اس��ت كه 
در گروه هاي ديگر ممكن اس��ت ت��ورم كمتر از 

۱۰درصد باشد. 
وي توضي��ح بيش��تر داده اس��ت: ب��ه عبارت 

ديگر در نظر داش��ته باش��يد كه مركز آمار ايران 
براي محاس��بات خود متوسط قيمت ها را درنظر 
مي گي��رد. قاعدت��ا درباره كااله��اي مصرفي اين 
نكته صادق اس��ت كه برخ��ي از اين اقالم به طور 
روزان��ه خريداري مي ش��وند و برخ��ي هفتگي يا 
ماهان��ه و س��االنه. اقالمي كه روزان��ه خريداري 
مي شوند بيش��تر به چش��م متقاضيان مي آيد تا 
اقالم ماهانه و س��االنه، به همين دليل خانواده ها 
بيش��تر همين اقالم را به عنوان تغييرات قيمتي 
درنظر مي گيرند. در حالي كه تورم يك ش��اخص 
دراقتصاد كالن اس��ت كه براي كليه اقالم سطح 
كالن كش��ور محاس��به ش��ود. يزدان پناه افزود: 
همانطور ك��ه گفتم اگر مردم تورم بيش��تري از 
آنچ��ه در واقعيت وجود دارد احس��اس مي كنند 
اين موضوع به خريدهاي روزانه و هفتگي مرتبط 
اس��ت. مثال قس��مت خوراكي ها كه تورم آنها تا 

سطح ۱5 درصد نيز اعالم شده است. 

 كارشناسان اقتصادي چه مي گويند؟
تيم��ور رحماني اقتصاددان اخيرا در گفت وگو 
با »تعادل« گفته كه آمارهاي مركز آمار ايران را 

رد نكرده است. 
او اظه��ار ك��رده برخ��الف س��يگنال ت��ورم 
توليدكنن��ده و البته رويدادهاي��ي مانند جهش 
نرخ ارز هن��وز تورم در ايران پايين اس��ت. و در 
پاس��خ به چرايي چنين مساله يي گفته است: دو 
موضوع جهش ن��رخ ارز و حجم باالي نقدينگي، 
بايد از عوامل موث��ر در افزايش نرخ تورم مي بود 
ولي نرخ هاي س��ود باال و كنت��رل قيمتي دولت 
در برخي كاالها داليل اصل��ي پايين ماندن نرخ 
تورم بوده است. وي البته در افق پيش رو احتمال 
افزاي��ش دوباره تورم و عب��ور از مرز دو رقمي را 

تاييد مي كند. 
با وجود اين س��خنان، با اين حال كارشناسان 
اقتصادي مط��رح مي كنند كه مرك��ز آمار ايران 
بهتر اس��ت براي شفاف س��ازي در جهت انتشار 
جزئيات بيشتر شاخص هاي اقتصادي اقدام كند. 
كارشناس��ان اقتص��ادي مط��رح كرده اند كه 
درجهت راستي آزمايي بهتر است ليست دقيق و 
كامل سبد در معرض نظارت عمومي قرار گيرد و 
اطالعات مربوط به اعتبار و پايايي روش محاسبه 

تورم اعالم شود. 

  گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي|
 مرك��ز آمار اي��ران در گزارش��ي پيش بيني هايي 
درباره تغيير س��اختار جمعيتي كش��ور در ۲۰سال 
آينده ارائه كرده كه حاكي از پيرتر ش��دن جمعيت 
كشور در ۲دهه آينده است. براساس پيش بيني هاي 
مركز آمار ايران درحالي كه جمعيت باالي ۶5 سال 
در سال ۱۳۹۶ معادل ۶.۱ درصد از تركيب جمعيتي 
كش��ور را تش��كيل خواهد داد اين نس��بت در سال 
۱۴۱5 به ۱۱درصد افزايش مي يابد. همچنين طبق 
پيش بيني مركز آمار ايران جمعيت باالي ۶5 س��ال 
از ح��دود 5 ميليون نفر در س��ال ۱۳۹۶ به بيش از 
۱۰ميليون نفر در س��ال ۱۴۱5 افزايش خواهد يافت 
كه براين اس��اس در ۲۰سال آينده ش��اهد افزايش 
۱۰۰درصدي جمعيت باالي ۶5 سال خواهيم بود. 

 افزايش جمعيت باالي 65 سال
براساس اين گزارش، كل جمعيت كشور در سال 
۱۳۹۶ به ميزان ۸۱ ميليون نفر رس��يده كه اين رقم 
در س��ال ۱۴۱5 به بي��ش از ۹5ميليون نفر افزايش 
خواهد يافت كه در اين تركيب حدود ۱۱ميليون  نفر 
از جمعيت را افراد باالي ۶5 سال تشكيل مي دهند. 
درحالي تعداد افراد باالي ۶5 س��ال در ۲۰س��ال 
آينده رو به افزايش اس��ت كه نس��بت اين رده سني 
در مقايس��ه با س��اير اجزاي تركيب جمعيتي هم رو 
به افزايش اس��ت. به اين ترتيب كه س��هم جمعيت 
ب��االي ۶5 س��ال در كل جمعيت كش��ور در س��ال 
۱۳۹۶ ب��ه مي��زان ۶.۱ درصد برآورد ش��ده كه اين 
س��هم در س��ال ۱۴۱5 به ۱۱درصد افزايش خواهد 
يافت. طبق پيش بيني مركز آمار ايران روند افزايش 
سهم جمعيت باالي ۶5 سال در كل جمعيت كشور 
تدريجي اس��ت و در س��ال ۱۴۰۰ ب��ه ۶.۷ درصد، 
در س��ال ۱۴۰5 به ۷.۹درصد و در س��ال ۱۴۱۰ به 

۹.۳درصد مي رسد. 
افزايش س��هم جمعيت باالي ۶5 س��ال در كل 
جمعيت كش��ور از آن جهت حائز اهميت است كه 
براي خدمات رفاهي، درماني و بهداش��تي به دولت 
س��يگنال مي دهد. چراكه جمعيت باالي ۶5 سال 
اغلب آن بخ��ش از جمعيت را تش��كيل مي دهند 
ك��ه ديگ��ر از چرخه كار خ��ارج ش��ده اند و براين 
اس��اس نياز آنها به دريافت حمايت هاي دولتي در 
حوزه هاي بازنشستگي، بهداشتي، درماني و رفاهي 
بيش از س��اير اجزاي تركيب جمعيتي است. براين 
اس��اس و با توجه ب��ه اينكه در تركي��ب جمعيتي 
فعل��ي هم دولت با مش��كالت متع��ددي در حوزه 
سالمندان دست و پنجه نرم مي كند اين پيش بيني 
مركز آمار ايران نمي تواند حامل خبرهاي خوش��ي 
براي دولت باش��د. زيرا با جمعيت سالمند كنوني، 
دولت با مش��كالت تامين منابع مالي صندوق هاي 
بازنشس��تگي مواجه اس��ت و به همين دليل ناچار 
است هر ساله بخش مهمي از بودجه جاري خود را 

به اين مساله اختصاص دهد. 

تشديد بحران بيكاري
تشديد اين مشكالت درحالي پيش بيني مي شود كه 
براساس برآوردهاي مركز آمار ايران، تركيب جمعيتي كه 
در س��ن كار ق��رار دارند هم رو به افزاي��ش خواهد بود و 
براين اس��اس دولت با بح��ران ديگري در جمعيت جوان 
هم مواجه خواه��د بود كه آن احتماال تش��ديد بيكاري 
است. براساس پيش بيني مركز آمار ايران، جمعيت ۱5تا 
۲۹س��اله در سال ۱۴۱5 به حدود ۲۱ميليون و جمعيت 
۳۰تا ۶۴ ساله به ۴5ميليون نفر افزايش مي يابد. اگر جمع 
اين دو عدد را معياري براي برآورد جمعيت در س��ن كار 
در نظر بگيريم در سال ۱۴۱5 ايران حدود ۶۶ ميليون نفر 
در سن اشتغال خواهد داشت. جمع اين دو رده سني در 
سال ۱۳۹۶ حدود 5۶ ميليون نفر پيش بيني شده است 
و براين اساس قطعا يكي ديگر از بحران هاي دولت در دو 

دهه آتي مساله بيكاري خواهد بود. 

كاهش سهم گروه سني 14- صفر سال 
در گروه س��ني صفر تا ۱۴س��ال هم پيش بيني هاي 
مركز آمار ايران حاكي از كاهش س��هم اين رده سني در 
تركيب جمعيتي كشور طي ۲دهه آينده است. براساس 
اين گزارش درحالي كه سهم جمعيت صفر تا ۱۴سال در 

س��ال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۴.۳درصد پيش بيني شده، اين 
س��هم در س��ال ۱۴۰۰ به ۲۴.۶درصد افزايش مي يابد و 
پس از اين افزايش جزئي در سال ۱۴۱۰ كاهش يافته و 
به ۲۱.۶درصد مي رسد. در سال ۱۴۱5 هم سهم جمعيت 
صفر تا ۱۴سال با كاهش قابل توجه نسبت به سال ۱۳۹۶ 

به ميزان ۱۹.۷درصد پيش بيني شده است. 
 جمعي��ت اي��ن رده س��ني در س��ال ۱۳۹۶ حدود 
۱۹.۷ميلي��ون نفر برآورد ش��ده كه اين ميزان در س��ال 
۱۴۰۰ ب��ه رق��م ۲۰.۸ميليون نفر و در س��ال ۱۴۰5 به 
۲۱ميليون نفر خواهد رس��يد. اما روند كاهشي جمعيت 
صف��ر تا ۱۴س��ال در س��ال هاي ۱۴۰5 ت��ا ۱۴۱۰ رقم 
مي خورد. به طوري كه جمعيت اين رده س��ني را مركز 
آم��ار ۲۰ميليون نف��ر پيش بيني كرده اس��ت. اين روند 
كاهشي تا س��ال ۱۴۱5 هم پيش بيني شده و در نهايت 
جمعي��ت بين صفر تا ۱۴س��ال پس از ح��دود ۲دهه به 
۱۸.۷ميليون نفر خواهد رسيد. پيش بيني مركز آمار ايران 
از تغييرات تركيب جمعيتي كشور در ۲دهه آينده حاوي 
سيگنال هايي است كه نش��ان مي دهد، دولت قطعا بايد 
با در نظر گرفتن اين چش��م انداز براي مش��كالتي كه در 
س��ال هاي آينده براثر تغيير تركيب جمعيتي رخ خواهد 

داد، چاره يي بينديشد. 
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 نشست مدیران بانک ملت
و پاالیش و پخش 

محمد بیگدلی مدیرعام��ل بانک ملت و علیرضا 
صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در نشستی مشترک، راه های 

تقویت همکاری های فیمابین را بررسی کردند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ت، علیرضا 
صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این 
نشست که با حضور بهمن اسکندری و سیدابوطالب 
دیبایی معاونان مدیرعامل، حسن کمالوند مدیرکل 
انرژی و رییس ش��عبه مستقل مرکزی بانک ملت و 
مدیر مش��تری مربوطه در ۲۶ اردیبهشت ماه سال 
جاری برگزار شد، از حمایت و همکاری این بانک در 
بهره برداری از پروژه نفت ستاره خلیج فارس و کمک 
به خودکفایی کشور در تولید بنزین، قدردانی کرد و 

خواستار توسعه روابط بین دو مجموعه شد.
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز با اشاره 
به حسن ارتباط و قدمت همکاری میان این بانک و 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در حوزه انرژی، توسعه و تقویت روابط فیمابین را در 

دستور کار این بانک خواند.

تداوم اصالح صورت هاي 
مالي و شناسایي درآمد

به دنبال اجراي صورت هاي مالي جدید بانک ها و 
استانداردهاي ifrs از بهمن 94 تاکنون و همچنین 
اجراي دستورالعمل هاي وصول و برگشت چک ها از 
طریق سامانه هاي جدید، شوراي پول و اعتبار براي 
بهبود صورت هاي مالي و وضعیت وصول و برگشت 
چک ها، بر تداوم صورت هاي مالي جدید تاکید کرده 
و اقدام به تصویب »دس��تورالعمل شناسایي درآمد 
موسسات اعتباري« و همچنین اصالح دستورالعمل 
حس��اب جاري کرده است.  به گزارش »تعادل«، به 
نظر مي رس��د ک��ه بانک مرکزي به دنبال آن اس��ت 
که چک هاي برگش��تي را کاه��ش داده و همچنین 
اقدام��ات الزم ب��راي شناس��ایي درآم��د بانک ها و 
موسس��ات اعتباري را در دس��تور کار قرار دهد.  به 
گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، ش��وراي پول و 
اعتبار روز سه ش��نبه در یک هزار و دویست و چهل 
و هشتمین جلسه خود، ضوابط پیشنهادي آن بانک 
با عنوان »دس��تورالعمل شناسایي درآمد موسسات 
اعتب��اري« را با هدف ارتقاي ش��فافیت صورت هاي 
مالي، ارائه تصویري صحیح تر از وضعیت عملکردي 
بانک ها و جلوگیري از شناس��ایي و توزیع سودهاي 
موهوم مورد تصویب قرار داد.  بدین ترتیب بانک ها و 
موسسات اعتباري غیربانکي موظف شدند از این پس 
صورت هاي مالي خود را با رعایت مفاد دستورالعمل 
یاد ش��ده تنظیم کنند. اجراي دستورالعمل مذکور 
گام مهم دیگري در راستاي برنامه اصالح نظام بانکي 
اس��ت که در سالیان اخیر توس��ط بانک مرکزي به 

صورت تدریجي اجرا شده است. 

همكاري 6 بانک آلماني 
بدون سویيفت با ایران 

رییس مرکز رقابت بین المللي گفت: یک اتحادیه 
اعتباري متشکل از ۶ بانک آلماني با وجود تهدیدات 
امری��کا به همکاري خ��ود با ایران در جهت تس��ویه 
حس��اب ها ادامه مي دهند. به گزارش هندلزبالت، در 
حالي که بانک هاي بزرگ آلماني به دلیل خروج امریکا 
از برجام و ت��رس از عواقب همکاري با ایران در حال 
اجتن��اب از ادامه همکاري خود با ایران هس��تند؛ اما 
یک اتحادیه متشکل از ۶ بانک اعتباري آلمان موسوم 
ب��ه »وولکس بانکن« که در جنوب آلمان قرار دارد از 
ادامه همکاري با ایران ترسي ندارد و به تامین مالي در 

بخش تجارت ادامه مي دهد. 
در همین حال »پاتریزا ملفي« رییس مرکز رقابت 
بین المللي گفت: به طور کلي مادامي که ش��رکت ها و 
بانک ها به الزامات و مقررات فعلي کنترل هاي صادرات 
اتحادیه اروپا و امریکا پایبند باش��ند، اتفاقي براي آنها 
نمي افتد.  این اتحادیه شامل »وولکس بانک«، »وتم 
ب��رگ«، »پفورژیم«، »کانس��تانز«، »ش��وآرزوالد« و 
»ورینیگیت وولکس بانک« اس��ت. »ملفي« در ادامه 
گفت: این ش��بکه مي تواند حتي با وجود قطع شدن 
سامانه س��وییفت براي انتقال پول به ایران و از ایران 
به جاي دیگر به روند تس��ویه حس��اب ها ادامه دهد.  
رییس مرکز رقاب��ت بین المللي گفت: با کمک بوندز 
بانک، بانک مرکزي آلمان حتي بدون س��وییفت هم 
مي توانی��م پرداخت ه��ا را انجام دهی��م. مرکز رقابت 
بین المللي توسط بانک ها به منظور مدیریت تجارت 

خارجي راه اندازي شده است. 

افزایش تراكنش هاي ناتمام 
در فروردین

آم��ار ش��اپرک در فروردین م��اه 9۷ حاکي از 
افزای��ش 1۷.۷۶درصدي در تع��داد تراکنش هاي 
ناتم��ام و کاهش 1۷/3۷ درص��دي در تعداد کل 
تراکنش ه��ا دارد. ب��ه گزارش »تعادل« ش��اخص 
می��زان تراکنش هاي ناتم��ام رخداده در ش��بکه 
الکترونی��ک پرداخت کارتي و رون��د آن در طول 
زمان، یکي از ش��اخص هایي اس��ت که بر کیفیت 
انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار 
اس��ت. از این رو باید نس��بت تع��داد تراکنش هاي 
ناتمام به کل تراکنش ها روند کاهشي داشته باشد 
در حالي که در فروردین ماه س��ال 9۷ به نس��بت 
اسفندماه سال 9۶ با افزایش 0/0091درصدي در 
تع��داد تراکنش هاي ناتمام ب��ه کل تراکنش ها در 

شبکه پرداخت مواجه بوده ایم. 
همزمان با کاه��ش 1۷.3۷درصدي تعداد کل 
تراکنش ها در فروردین 9۷ به نس��بت اس��فندماه 
9۶، تع��داد تراکنش ه��اي ناتم��ام در ای��ن دوره 
افزایش 1۷.۷۶درصدي را پشت سرگذرانده است 
و نس��بت تراکنش هاي ناتمام به کل تراکنش هاي 
موفق در این  ماه نس��بت به ماه گذش��ته افزایش 

0/0091درصدي را تجربه کرده است. 

اخبار

دستورالعمل تازه بانک مركزي ابالغ شد

بازگشت صرافي ها به بازار ارز
نيم سكه به مرز یک ميليون تومان رسيد

گروه بانک و بيمه  محسن شمشيري 
به دنبال افزایش قیم��ت اونس جهاني طال 
در روز چهارشنبه ۲ خرداد 9۷ به 1۲9۶ دالر، 
قیمت سکه و طال در بازار ایران افزایش یافت 
و هر قطعه نیم سکه بهار آزادي در بازار تهران 
ب��ه مرز یک میلیون تومان و 18 عیار به 188 

هزار تومان رسید. 
به گزارش »تعادل« قیمت هر قطعه س��که 
تمام بهار آزادي طرح جدید نیز در بازار تهران 
با ۵00 تومان افزای��ش ۲میلیون و ۲۶هزار و 
۵00 توم��ان تعیین ش��د. همچنین هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادي طرح قدیم نیز با 10هزار 
تومان افت در مدت مشابه یک میلیون و 9۲۷ 

هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه نیم س��که به��ار آزادي با ۵ هزار 
تومان رش��د، یک میلیون توم��ان و هر قطعه 
ربع بهار آزادي نیز ب��ا 10هزار تومان افزایش 

در مدت مشابه ۵۷8هزار تومان معامله شد. 
از س��وي دیگر هر قطعه سکه گرمي بدون 
تغییر قیمت 3۵۷هزار تومان معامله شد. نرخ 
هر گرم طالي 18 عی��ار نیز 188هزار تومان 

ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار ارز نی��ز قیمت ه��ر دالر امریکا با 
۲تومان افزایش نسبت به روز گذشته 4هزار و 
۲08تومان تعیین شده است. افزون بر این هر 
یورو با 10تومان افت 4هزار و 94۶تومان و هر 
پوند نیز ب��ا 3تومان کاهش به قیمت ۵هزار و 

۶4۲ تومان ارزش گذاري شد. 

 بخشنامه خرید ارز از سامانه نيما 
 از سوي دیگر بانک مرکزي در بخشنامه یي 
به شبکه بانکي موارد پنج گانه یي در خصوص 
 ثبت س��فارش با تخصیص ارز بانکي ابالغ کرد.

براساس یکي از مفاد این بخشنامه مسوولیت 
خری��د ارز غیر از مواردي که بانک عامل تعهد 
پرداخ��ت ارز به ذي نفع )فروش��نده( را دارد، 
بر عه��ده واردکننده )مش��تري( خواهد بود و 
واردکنن��ده  بای��د با مراجعه به س��امانه جامع 
تجارت راس��ا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما 
کند. به گ��زارش روابط عمومي بانک مرکزي، 
در راس��تاي اجراي تصویبنامه شماره 43۵3  /

هی��ات   139۷/  1/  ۲۲ م��ورخ  ت۵۵300ه��� 
وزی��ران، مبني بر تعیین سیاس��ت هاي جدید 
ارزي، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش هایي 
که تخصیص ارز آنها به صورت »بانکي )نیما( 

« تایید شده است، ابالغ مي شود: 
 بانک عامل  باید نس��بت به اخذ تعهد ورود 
کاال از واردکننده )مش��تري( مطابق تبصره 4 
بند »ي« بخش اول مجموعه مقررات ارزي و 
ثب��ت آن در پرتال ارزي )س��امانه تامین ارز( 

اقدام کند.
مسوولیت خرید ارز غیر از مواردي که بانک 
عامل تعهد پرداخت ارز به ذي نفع )فروشنده( 
را دارد، بر عهده واردکننده )مش��تري( خواهد 
ب��ود و واردکنن��ده باید با مراجعه به س��امانه 
جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از سامانه 

نیما کند. 
همچنی��ن بانک عامل در مواردي که تعهد 
پرداخ��ت ارز به ذي نفع )فروش��نده( را دارد، 
مي توان��د از طریق س��امانه تامین ارز اقدام به 

خرید ارز از سامانه نیما کند.
در مواردي ک��ه واردکننده راس��ا اقدام به 
تامین ارز از س��امانه نیما مي کند مبناي عمل 
بانک عامل )در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و 
هزینه ها...( روش برات بدون تعهد خواهد بود. 
از س��وي دیگر کلی��ه مق��ررات مربوط به 
تعه��دات ارزي )تعهد ارائه پروانه گمرکي( در 
خصوص ثبت سفارش هایي که از طریق سامانه 
نیما تامین ارز مي شوند نیز برقرار خواهد بود. 
کارشناس��ان با اش��اره به این جمله که در 
بخشنامه آمده: »واردکننده  باید با مراجعه به 
سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از 
س��امانه نیما کند« معتقدند که بر این اساس، 
صرافي هاي مجاز در سامانه نیما فعال خواهند 
شد و وارد کننده مي تواند به جاي بانک از این 
صرافي ها استفاده کند و این موضوع به تدریج 

صرافي ها را فعال خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، قب��ال صرافي ها از طریق 
سامانه نظارت مي توانس��تند وارد سامانه نیما 

ش��ده و مج��از بودند تا بتوانن��د از طریق این 
س��امانه ارز صادرکنن��دگان را خری��داري و 
حواله ه��اي ارزي آنها را بفروش��ند، اما در این 
بخ��ش اولویت با بانک ها بود. در س��وي دیگر 
ب��راي فروش ارز یعني تامی��ن نیاز واردکننده 
اولویت اصلي بانک ها بودند به عبارتي آنها ارز 
م��ورد نیاز را تامین و از طریق صرافي خود به 

متقاضي ارائه مي کردند.
در این ش��رایط متقاضي ارز نمي توانس��ت 
صرافي غی��ر از صرافي بانک ه��ا را براي خود 
انتخ��اب کند و انتخاب برعه��ده بانک بود. اما 
براساس بخش��نامه جدیدي که بانک مرکزي 
ص��ادر کرده ش��رایط متفاوت ش��ده و امکان 

انتخاب براي صرافي آزاد است. 
بر اساس یکي از مفاد بخشنامه اخیر بانک 
مرکزي مس��وولیت خری��د ارز غیر از مواردي 
ک��ه بانک عامل تعه��د پرداخت ارز به ذي نفع 
را بر عهده دارد، واردکننده خود باید خرید را 
انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت 
راس��ا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما 
کن��د. اطالع��ات دریافتي در م��ورد جزئیات 
بخش��نامه اخیر بانک مرک��زي از این حکایت 
دارد که وقتي متقاضي براي دریافت و تامین 
ارز خود از کانال بانک ها وارد ش��ده و مراحل 
آن را انجام مي دهد در زماني که قرار است ارز 
مورد نیاز را از صرافي تحویل بگیرد دیگر مثل 
گذشته نیست که مجبور باشد صرفا به صرافي 

بانک مراجعه کند. 
در این حالت آزاد گذاشته شده و مي تواند 
ارز مورد نیاز خود را از صرافي مورد نظر خود 
ک��ه البته صرافي هاي مجاز حاضر در س��امانه 
نیما هس��تند، تهی��ه کند.ول��ي در این رابطه 
نکته ی��ي که وجود دارد، این اس��ت که وقتي 
بان��ک صرافي خود را ب��راي تامین ارز معرفي 
مي کند با توجه ب��ه تعهداتي که برعهده دارد 
نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولي 
اگر از صرافي آزاد دریافت ش��ود، ممکن است 

تعهدي در این رابطه وجود نداشته باشد. 
در یکي  دیگر از بندهاي این بخش��نامه به 
نحوه تامین ارز توس��ط بانک هاي عامل اشاره 
ش��ده و آمده است که بانک عامل در مواردي 
که تعه��د پرداخ��ت ارز به مش��تري را دارد، 
مي توان��د از طریق س��امانه تامین ارز اقدام به 

خرید از سامانه نیما کند. 
در این رابطه باید گفت که بانک ها س��ه راه 
تامی��ن ارز دارند که عبارتند از: خرید از بانک 
مرکزي، حس��اب ارزي خود مشتري و سامانه 
تامین ارز، اما طبق این بخش��نامه این امکان 
براي آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما 
مراجع��ه کرده و ارز مورد نی��از خود را تامین 

کنند. 
در بن��د دیگ��ر آمده ک��ه در م��واردي که 
واردکننده راس��ا اقدام به تامین ارز از سامانه 
نیم��ا مي کند، مبناي عم��ل بانک عامل روش 
ب��رات بدون تعهد خواهد بود. در این باره الزم 

به یادآوري اس��ت که اگر وارد کننده راس��ا در 
س��امانه نیما اقدام ب��ه تامین ارز کند، خود به 
خود مبناي عمل بانک روش برات بدون تعهد 
است به این معني که نمي تواند به بانک بگوید 
که اول پول اس��ناد پرداخت شود و بعد اسناد 

تحویل متقاضي شود )روش برات با تعهد( . 
ام��ا بانک مرک��زي در این بخش��نامه تاکید 
کرده ک��ه بانک عامل باید براي کس��اني که از 
س��امانه نیما تامین ارز مي کنند، وثایق الزم را 
دریافت کند. به عبارتي در این رابطه باید طبق 

بخش اول مجموعه مقررات ارزي اقدام کند. 

 درخواست اجازه فعاليت صرافي ها 
از س��وي دیگر فعاالن ب��ازار ارز، بازرگانان و 
واردکنندگان و صادر کنندگان با توجه به ثبات 
نسبي بازار ارز و همچنین کاهش قیمت ارز در 
حاشیه بازار معتقدند که دولت و بانک مرکزي 
باید صرافي ها را فعال کنند تا مشکالت موجود 
بازار ارز برطرف ش��ود یا از طری��ق بورس ارز، 
ب��ازارآزاد و صرافي ه��ا تحت نظ��ارت و کنترل 
قرار گی��رد و ورود و خ��روج ارز و متقاضیان و 
حساب هاي بانکي و کد مالي و سایر مشخصات، 
امکان جلوگیري از خروج س��رمایه از کشور را 

فراهم کند. 
در این زمینه رییس کنفدراس��یون صادرات 
اتاق بازرگاني ایران با اش��اره ب��ه اینکه درحال 
حاضر با توجه به شرایط موجود امکان فعالیت 
س��ودجویان و دالالن وجود دارد، گفت: دولت 
باید ب��ه صرافي ها اجازه خرید و فروش محدود 

را بدهد.
محمد الهوتي درباره بخش��نامه اخیر معاون 
اول رییس جمه��ور درب��اره تعیی��ن تکلیف ارز 
صادرات��ي اظهار کرد: براس��اس این بخش��نامه 
صادرکنندگان عمده که صادرات پتروش��یمي 
و میعان��ات گازي را انج��ام مي دهن��د ملزم به 
فروش ارز در س��امانه نیما هستند. دسته دیگر 
هم صادرکنندگان کوچک و متوس��ط هستند 
که ۲0درصد صادرات غیرنفتي کشور را تشکیل 
مي دهن��د که مقرر ش��د براس��اس واردات در 
مقاب��ل صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادي 

بازگردانند. 
وي ادام��ه داد: ام��ا نکته ی��ي ک��ه در این 
بخشنامه مبهم اس��ت، چگونگي محاسبه این 
نرخ است که مشخص نش��ده توافق یا رسمي 
اس��ت. اگر محاسبه این نرخ رس��مي باشد به 

ط��ور حتم انگیزه ی��ي ب��راي صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان وجود نخواهد داش��ت. اما اگر 
این نرخ توافقي محاس��به ش��ود بي ش��ک هم 
مش��وق صادرات��ي خواهد بود و ه��م موجب 
افزای��ش صادرات مي ش��ود زی��را مابه التفاوت 
بین ن��رخ واردکننده و صادرکننده نس��بت به 
نرخ رس��مي به منزله ارزش دار شدن و بهادار 
شدن اظهارنامه صادراتي خواهد بود. نکته دوم 
این اس��ت که در این بخشنامه خرید و فروش 
خارج از سیس��تم به عنوان قاچاق مطرح شده 
که به نظر مي رسد به جاي حل، صورت مساله 

پاک شده است. 
الهوتي گفت: اگر به مس��افران بگوییم سفر 
نکنی��د، دانش��جویان ارز خری��داري نکنند یا 
بیماران از کش��ور خارج نشوند نه تنها مشکلي 
حل نخواهد ش��د بلکه مش��کالت دیگري هم 

ایجاد مي شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگاني تهران اتفاق 
بدتر این اس��ت که با اینگونه تصمیمات دولت 
عم��ال مدیریت خود را در بازار کنار گذاش��ته 
و فرص��ت را در اختیار دالالن و س��ودجویان 
خواهد گذاش��ت. پیش��نهاد ما این اس��ت که 
دول��ت بپذیرد تا خرید و ف��روش در صرافي ها 
حتي ب��ه صورت مح��دود انجام ش��ود زیرا با 
ای��ن اقدام فاصله نرخ ارز اولیه و ثانویه کاهش 
خواه��د یافت و دولت نیز به مس��وولیت خود 
که همان مدیریت ش��ناور بازار ارز است، عمل 

خواهد کرد. 

 تاثير سریع تغييرات نرخ ارز بر توليدات
 از س��وي دیگر برخي کارشناسان معتقدند 
ک��ه براي اثرگذاري تدریجي ن��رخ تورم بر نرخ 
ارز و جلوگیري از نوس��انات ش��دید در آینده و 
عدم کنترل ش��دید بازار که منجر به نوسان در 
آینده مي ش��ود، الزم اس��ت که بازار ارز، بورس 
ارز، صرافي ها و ش��بکه بانکي به گونه یي مکمل 
هم باشند تا نرخ ارز به صورت تدریجي افزایش 
یابد و از رش��د و نوس��ان ش��دید آن در آینده 

جلوگیري شود. 
محمود جامس��از، تحلیلگر اقتصادي در این 
زمین��ه گفت: ن��رخ ارز از مهم ترین فاکتورهاي 
و  کش��ور  اقتص��ادي  ظرفی��ت  تعیین کنن��ده 
مهم تری��ن عامل در تجارت خارجي اس��ت که 
نوس��انات آن تاثیرات خیلي س��ریعي بر تولید 
داخل��ي کش��ور مي گذارد. ب��ا توجه ب��ه اینکه 

کاالهاي نیمه س��اخته، م��واد اولیه خام و حتي 
خرید تکنولوژي ب��راي تولید داخلي مبتني بر 
واردات بوده و ارزبر هستند اگر نرخ ارز افزایش 
پیدا کند قاعدت��ا قیمت تولیدات داخلي ما هم 
به دلیل افزایش واردات نهادهاي تولید افزایش 
پی��دا مي کند؛ همچنی��ن افزایش نرخ ارز باعث 

کاهش ارزش پول ملي کشور مي شود. 
وي ادام��ه داد: ب��ا باال رفتن ن��رخ ارز برخي 
از ش��رکت هاي صادر کننده رش��د خواهند کرد 
و صادرکنندگان به صادرات بیش��تري تشویق 
مي شوند که البته این امر اجتناب ناپذیر است. 

این تحلیلگر اقتصادي با بیان اینکه افزایش 
نرخ ارز باعث رش��د ناپایدار و مقطعي برخي از 
ش��رکت هاي صادرکننده مي شود، تصریح کرد: 
صادرات تا اندازه یي به نفع اقتصاد کش��ور است 
اما به علت اینکه محصوالت داخلي کشور تحت 
تاثیر افزایش قیمت هاي نس��بي ناش��ي از تورم 
دالر هس��تند، مزیت رقابتي خود را از دس��ت 
مي دهند؛ بنابرای��ن بنگاه ه��اي اقتصادي قادر 
ب��ه تولید با مقدار و کیفیت مناس��ب به همان 
قیمتي که قبل از صادرات داش��تند، نیس��تند. 
نرخ واقع��ي ارز در واقع همان عرضه و تقاضاي 
موثري است که در بازار وجود دارد و قیمت روز 
براس��اس آن تعیین مي شود؛ اما این نرخ مورد 

تایید و بهره برداري بانک مرکزي نیست. 
وي گف��ت: نرخ براب��ري ارز، قیمت ارز یک 
کش��ور بر حس��ب ارز کش��ور دیگر اس��ت که 
مبادالت بین المللي به شکل پول رایج و معتبر 
کش��وري که معامله با آن انجام ش��ده، صورت 
مي گی��رد؛ ن��رخ ارز رابط��ه تعریف ش��ده براي 
پرداخت ه��ا در این مبادله و عددي اس��ت که 
ارزش پول کش��وري را بر حس��ب پول کش��ور 
دیگر در زمان معین نشان مي دهد. نرخ برابري 
هر ارزي نس��بت به ارز کش��ور دیگر براساس 
رابطه باال تعیین مي ش��ود و براي محاسبه آن 
همواره به جاي یک ارز یک جفت ارز خواهیم 
داش��ت که در این صورت مي توان یک کاالي 

یکسان را با قیمت یکسان خریداري کرد. 
وي تصریح کرد: در برخي از کش��ورها تورم 
پایین است و در برخي دیگر باال؛ این امر ناشي 
از عملک��رد اقتصاد داخلي کشورهاس��ت و در 
ارزش گذاري پول ملي تاثیرگذار است. جامساز 
بیان کرد: اگر یک س��ال را به عنوان سال پایه 
در نظر گرفته و باور داش��ته باش��یم که برابري 
ق��درت خرید واقعیت دارد باید افزایش نرخ ارز 
براساس نرخ تورم داخلي و خارجي تعدیل شود 
که متاس��فانه این قضیه براب��ري هیچ موقع در 
ایران عملیاتي نش��ده و نرخ ارز به قیمت واقعي 

خودش در ایران نزدیک نشده است. 
وي با اش��اره به اینکه ارز تک نرخي زماني 
مي تواند وجود داش��ته باشد که قیمت دالر به 
طور واقعي تعیین ش��ده باش��د، ادامه داد: در 
ایران هی��چ زماني نرخ ارز ت��ک نرخي وجود 
نداشته و اگر داش��ته ایم با اختالف کمي یک 
بازار موازي در کنارش وجود داش��ته اس��ت. 
مش��کالت اقتصادي باید از طریق راهکارهاي 
علم��ي و رویه هاي اقتصادي مناس��ب برطرف 
ش��ود که متاس��فانه در کش��ور براي برطرف 
ک��ردن مش��کالت اقتص��ادي اع��م از تولید، 
 بیکاري، اشتغال، انباشت س��رمایه، نرخ ارز و 
بهره هاي پولي و بانک��ي از روش هاي منطقي 
مبتني بر الزامات علم اقتصاد اس��تفاده نشده 
به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبه رو 

هستیم. 
ای��ن تحلیلگر اقتصادي یکي از عوامل اصلي 
مشکالت اقتصادي در کشور را دسترسي آسان 
به مناب��ع نفتي عن��وان کرد و اف��زود: درحال 
حاضر ما از این ف��رآورده بدون اینکه بهره وري 
و ظرفی��ت واقعي اقتصاد کش��ور را ب��اال ببرد، 
اس��تفاده  مي کنیم. این پول همیش��ه در دست 
دولت ها بوده و آن را در بودجه ساالنه خود درج 

مي کردند و براساس آن هزینه مي شود. 
با وجود آنکه درآمدهاي نفتي کشور همیشه 
زیاد بوده اما دولت ها با کسر بودجه هاي پنهاني 
روبه رو بوده اند که این امر در پایان س��ال نمود 
پیدا مي کرد و دولت ها براي جبران این کسري 
به بانک مرکزي و صندوق ذخیره ارزي متوسل 
مي ش��دند که این امر باع��ث باال رفتن تورم در 

نتیجه کاهش ارزش پول ملي کشور مي شد. 

محمد ارباب افضلي 
به نظر مي رس��د موج افزایش قیمت به راه افتاده در بازار 
مس��کن متاثر از یک نات��رازي در عرض��ه و تقاضاي عموما 
مصرف��ي در این بازار اس��ت که نااطمیناني هاي سیاس��ي و 

اقتصادي بر شدت آن مي افزاید. 
افزایش حدود 30درصدي قیمت مسکن در فروردین ماه 
امس��ال سیگنال هاي جدیدي را به آحاد اقتصادي نشان داد. 
براي بسیاري از صاحبان امالک و سرمایه گذاران بازار مسکن 
که مدت ه��ا انتظار خروج بازار از رکود را داش��تند، افزایش 
قیمت هاي اخیر نوید رونق دوباره بازار و کس��ب بازده مورد 
انتظار چند س��اله آنها را به همراه داش��ته و از س��وي دیگر 
شرایط را براي متقاضیان مسکن نگران کننده تر کرده است. 
ه��ر چند در زمان نگارش این س��طور گ��زارش تحوالت 
بازار مس��کن بانک مرکزي در اردیبهش��ت 9۷ هنوز انتشار 

نیافته اما به نظر مي رس��د، موج افزایش قیمت به راه افتاده 
در فروردی��ن م��اه تا حدي به معامالت اردیبهش��ت ماه نیز 
تس��ري یافته باشد. گرچه که بنابر برخي مشاهدات از اواخر 
این ماه و با ش��روع ماه رمضان تب تند افزایش قیمت کمي 

مهار شده است. 
ام��ا در تحلیل التهابات اخی��ر و اینکه در کوتاه مدت چه 
ش��رایطي پیش روي بازار مس��کن قرار دارد، توجه به چند 

نکته ضروري است: 
1- بس��یاري ریش��ه افزایش قیمت هاي یاد شده را تنها 
پاس��خگویي طبیع��ي بازار ب��ه تحوالت سیاس��ي مي دانند 
درحال��ي که تغییر و تحوالت دروني بازار مس��کن نیز نقش 
تعیین کننده یي در ایجاد این ش��رایط داش��ته است. به طور 
مثال در س��مت تقاضا فرا رسیدن تدریجي موعد تسهیالت 
مس��کن یکم از اواخر س��ال گذش��ته و تبدی��ل تقاضاهاي 

مصرفي بالقوه به تقاضاي بالفعل را مي توان موتور پیش��ران 
افزایش قیمت در واحدهاي کوچک مقیاس دانست. 

۲- سمت عرضه بازار از زمان بروز التهابات اخیر به دالیل 
مختلفي توان پاس��خگویي به تقاضا را نداشته است. نخست 
به دلی��ل وجود مازاد عرضه در واحدهاي عموما میان متراژ 
و ب��زرگ مقیاس؛ و اینکه خری��د اینگونه واحدها با توجه به 
قیمت هاي جاري در اس��تطاعت مصرف کنندگان تسهیالت 
مس��کن یکم نیس��ت. دوم آنکه س��اخت و س��از واحدهاي 
کوچک مقیاس نیز در س��ال هاي اخی��ر به دلیل رکود چند 
س��اله در بازار و فقدان جذابیت براي سازندگان با کندي و 

کمبود مواجه بوده است. 
3- نااطمیناني ه��اي سیاس��ي و اقتص��ادي پی��ش روي 
آحاد اقتصادي، جذابیت دیگ��ر بازارهاي مالي همچون ارز، 
ط��ال و کاالهاي مصرفي ب��ا دوام وارداتي را به دلیل ماهیت 
نقدشوندگي بیشتري که در مقایسه با بازار مسکن دارند به 
 ش��دت افزایش داده است. این مس��اله جریان ورود سرمایه  
به بازار مس��کن را با کن��دي مواجه مي کن��د و مي تواند بر 

مشکالت سمت عرضه بیفزاید. 
4- قیمت گذاري هاي عموما متاثر از ریسک هاي سیاسي 
همچنین نوسانات اخیر ارز و طال توسط صاحبان امالکي که 
اغلب در بازار به »فروش��ندگان غیرواقعي« شهره هستند از 
یک سو؛ و از سوي دیگر پذیرش این قیمت ها از سوي برخي 
از »خریداران واقعي« ب��ه دلیل ترس از افزایش قیمت هاي 
بیش��تر در آین��ده و کاهش روزافزون در قدرت خریدش��ان 
مي تواند شرایط را به سمت تثبیت و چه بسا افزایش بیشتر 

این قیمت ها در آینده پیش ببرد. 
در مجموع به نظر مي رس��د، م��وج افزایش قیمت به راه 
افت��اده در بازار مس��کن متاث��ر از یک نات��رازي در عرضه و 
تقاضاي عموما مصرفي در این بازار است که نااطمیناني هاي 

سیاسي و اقتصادي بر شدت آن مي افزاید. 
در چنین ش��رایطي اگر تدابیري براي حفظ قدرت خرید 
متقاضیان مصرفي مسکن اندیشیده نشود احتمال ورود بازار 
مسکن از فاز رکود به فاز جدیدي به نام »رکود تورمي« دور 

از دهن نیست. 

از نوسانات بازارها تا ركود تورمي

كارشناسان با اشاره به اين جمله كه در بخشنامه آمده: »واردكننده  بايد با مراجعه به 
سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامين ارز از سامانه نيما كند« معتقدند كه بر اين 
اساس، صرافي هاي مجاز در سامانه نيما فعال خواهند شد و وارد كننده مي تواند به 

جاي بانك از اين صرافي ها استفاده كند و اين موضوع به تدريج صرافي ها را فعال 
خواهد كرد.  قبال صرافي ها از طريق سامانه نظارت مي توانستند وارد سامانه نيما 

شده و مجاز بودند تا بتوانند از طريق اين سامانه ارز صادركنندگان را خريداري و 
حواله هاي ارزي آنها را بفروشند
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5 بورس و فرابورس
تدپيكس در مدار تعادل

گروه بورس  ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در معام��ات روز گذش��ته ب��ا افزاي��ش 
215واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم 95هزارو 
445واح��دي را ب��ه خ��ود اختص��اص ده��د. از 
همي��ن رو برخي فعاالن ب��ورس معتقدند كه بازار 
س��هام همچن��ان در مدار تعادل ب��ه فعاليت خود 
ادامه مي دهد. ش��اخص كل هم وزن اما با افزايش 
61واحدي عدد 17هزار و 336 واحد را به نمايش 
گذاشت. همچنين شاخص سهام آزاد شناور نيز با 
افزايش 253واحدي به رقم 101هزار و 931واحد 
دس��ت يافت. بر اين اساس ش��اخص بازار اول در 
حالي ب��ا افزايش 198واحدي به رق��م 67هزار و 
971 واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با 
افزايش 213 واحدي عدد 202هزار و 339واحد را 
به نمايش گذاشت. در سوي ديگر ديروز معامات 
س��هام در نم��اد معاماتي ش��ركت هاي معدني و 
صنعت��ي گل گهر با 72 واحد، پتروش��يمي خارك 
با 52 واحد و پتروش��يمي جم ب��ا 4واحد افزايش 
بيش��ترين تاثي��ر مثبت را بر برآورد ش��اخص كل 
بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامات 
س��هام در نم��اد معاماتي ش��ركت هاي تاپيكو با 
37واحد، مخابرات ايران با 29واحد و پااليش نفت 
تهران با 28واحد كاهش، بيش��ترين تاثير منفي را 
در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. همچنين 
ارزش كل معام��ات ديروز بورس تهران در حالي 
به بيش از 192ميليارد تومان نمايش داده شد كه 
ناشي از دست به دست شدن بيش از 849ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامل��ه طي 49 هزار و 

267 نوبت داد و ستد بود. 

آيفكس در رقم 1107 واحد
در س��وي ديگر معامات فرابورس ايران ديروز 
در حالي پاي��ان يافت كه ش��اخص كل فرابورس 
اي��ران با بيش از 4واحد افزايش در ارتفاع باالتر از 
1107واحدي ايستاد و حجم معامات در بازار هاي 
9 گان��ه به بي��ش از 288 ميليون ورقه و ارزش آن 
ني��ز به بيش از 2هزار و 16 ميليارد ريال رس��يد. 
بر اين اس��اس روز چهارشنبه در مجموع بازار هاي 
اول و دوم فراب��ورس ش��اهد جا به جاي��ي بيش از 
140ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 293 ميليارد 
ريال بوديم كه در اين ميان نماد هاي »زاگرس« و 
»ذوب« با بيش از 60 ميليارد ريال ارزش و بيش 
از 63ميليون جابه جايي س��هم به ترتيب بيشترين 
ارزش و حج��م معامات��ي را در بازاره��اي اول و 
دوم به خود اختص��اص دادند. همچنين در روزي 
كه گذش��ت بيش از 153ميليون س��هم به ارزش 
بي��ش از 244ميليارد ريال در س��ه تابلو بازار پايه 
جابه جا ش��دند. عاوه بر اين ديروز معامله بيش از 
4ميلي��ون ورقه بهادار متعلق به صندوق هاي قابل 
معامله )ETF( به ارزش افزون بر 79ميليارد ريال 
رقم خورد. در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز بيش از 
يك ميليون ورقه بهادار با ارزشي بالغ بر يك هزار و 
399ميليارد ريال جابه جا شد كه با تغيير مالكيت 
83 ه��زار ورقه بهادار به ارزش بيش از 62ميليارد 
ريال، »اخزا606« بيش��ترين حجم و ارزش را در 
معامات ام��روز اين بازار به خ��ود اختصاص داد. 
نگاه��ي به معامات تابلو تس��هيات مس��كن نيز 
نشان مي دهد بيش از 40هزار ورقه تسه با ارزشي 
بالغ بر 26ميليارد ريال معامله شده است و امتياز 
تسهيات مس��كن فروردين 97 با بيشترين حجم 
و ارزش در صدر معام��ات اين تابلو قرار دارد. بر 
اس��اس اين گزارش، در ميان نمادهاي فرابورسي 
ني��ز 3 نم��اد »ذوب«، »زاگرس« و »ش��اوان« به 
ترتي��ب پر بيننده تري��ن نماد ها بودن��د و نماد   هاي 
»زاگرس« و »م��ارون« هر يك با بيش از 5 واحد 
تاثير به ترتيب مثبت ترين و منفي ترين اهرم هاي  

شاخص كل فرابورس شناخته شدند. 

آمار معامالت 

 تداوم توزيع سود
سهام عدالت متاخران

مش��اور رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي 
از اس��تمرار توزيع سود س��هام عدالت افرادي كه 
با تاخير ش��ماره ش��باي خود را به س��امانه اعام 
كرده ان��د، خب��ر داد. به گزارش مهر، س��يدجعفر 
س��بحاني از پاي��ان توزي��ع س��ود س��هام عدالت 
كارمن��دان و كاركن��ان دس��تگاه هاي اجراي��ي و 
بازنشس��تگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي 
به عنوان آخرين گروه از مش��موالن س��ود سهام 
خبر داد و گفت: س��ود س��هام عدالت با اين گروه 
از مش��موالن تسويه ش��ده و بين اول تا پانزدهم 
ارديبهش��ت ماه تمام مبالغ به حس��اب آنها واريز 
ش��ده اس��ت؛ البته ممكن اس��ت برخي بانك ها با 
چند روز تاخير، اين س��ود را به حساب مشتريان 
واريز كرده باشند؛ اما كار واريز سود اين گروه هم 
به پايان رسيده اس��ت. مشاور رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي تاكيد كرد: به طور قطع و يقين، 
سود س��هام عدالت آن دسته از افرادي كه تا قبل 
از بهمن ماه س��ال 96، شماره ش��باي خود را در 
سامانه سهام عدالت به ثبت رسانده اند، واريز شده 
اس��ت و همه افراد مي توانند پرينت حس��اب خود 
را چك كرده تا واريزي هاي س��ود س��هام عدالت 
خ��ود را مش��اهده كنند. وي اظهار داش��ت: واريز 
سود س��هام عدالت براي آن دس��ته از مشموالني 
كه با تاخير ش��ماره شباي خود را به سامانه سهام 
عدالت اعام كرده اند، از 15 ارديبهشت آغاز  شده 
و البته اين پرداختي ها به مرور انجام خواهد شد و 
تاكنون واريز سود سهام عدالت مشموالن نزديك 
به 30 بانك به حساب ش��ان واريز ش��ده اس��ت و 
اميدواريم مطابق قولي كه سازمان خصوصي سازي 
به مشموالن داده است، حداكثر تا پايان خردادماه 
نيز با ديگر مش��موالني كه ش��ماره شباي خود را 
با تاخير به س��امانه وارد كرده اند، تس��ويه حساب 

نهايي به صورت يكجا انجام شود.

خصوصي سازي

»تعادل« از راه اندازي معامالت آتي زعفران در بورس كاالي ايران گزارش مي دهد

ايرانتنهامرجعقيمتيزعفراندرجهانميشود
گروه بورس  مسعود كريمي 

در آخري��ن روز كاري هفت��ه ج��اري ش��اهد 
رويداد بزرگي در ح��وزه كااليي بوديم و قرارداد 
آتي زعفران براي نخستين بار در كشور راه اندازي 
شد. ايران باتوجه به شرايط آب و هوايي مناسب 
و فصول بي نظير در حوزه محصوالت كش��اورزي 
پتانس��يل هاي قابل ماحظه يي دارد و در همين 
زمينه بورس كاال نيز با استفاده از ابزار هاي نوين 
مالي گام  هاي مس��تحكمي را در راستاي حمايت 
از بخش كش��اورزي در كنار پيش��رفت و توسعه 
كشور بر مي دارد. زعفران به عنوان يك محصول 
اس��تراتژيك در سطح جهان مطرح است و ايران 
باتوج��ه به ظرفي��ت توليد 90درص��دي زعفران 
جهان مي تواند به عنوان تنها مرجعيت قيمتي اين 
محصول معرفي ش��ود. در همين حال، راه اندازي 
قرارداد آتي طاي س��رخ در بورس كاالي ايران 
تبعات مثبت��ي اعم از افزايش ش��فافيت قيمت، 
حمايت واقعي از كش��اورزان، حذف سفته بازان و 
ايجاد بس��تري امن و ش��فاف در حوزه معامات 
را در پ��ي دارد. ب��ه ه��ر روي، ام��كان حضور و 
دريافت ك��د معاماتي براي مش��تريان خارجي 
 و بين المللي ش��دن معامات زعف��ران مي تواند 
نقطه عطفي براي ش��كوفايي محصوالت داخلي 
محسوب شود. بر اين اساس، مراسم روز گذشته 
با حضور شاپور محمدي رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاالي اي��ران، محمدرض��ا پورابراهيم��ي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس و علي اكبر مهرفرد 

معاون وزير جهاد كشاورزي برگزار شد. 

 ايران مرجع قيمتي جهان مي شود
در همي��ن رابط��ه ش��اپور محم��دي رييس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار عن��وان كرد: با 
راه ان��دازي ق��رارداد آتي زعفران اي��ران به عنوان 
بزرگ تري��ن توليد كنن��ده و صادركننده جهان، 
تاش خواهيم ك��رد تا از طريق مكانيس��م هاي 
ب��ورس كاال، ايران ب��ه تنها مرج��ع قيمتي اين 
محص��ول در بازارهاي جهاني تبديل ش��ود. وي 
گفت: شاهد آغاز معامات آتي زعفران در بورس 
كاالي ايران هس��تيم كه در اين خصوص معاون 
وزير جهاد كش��اورزي هم در راه اندازي معامات 
گندم و ه��م در معام��ات زعف��ران تاش هاي 
زي��ادي انجام دادند كه اميدواريم ش��اهد عرضه 
مس��تمر اين محص��ول در ب��ورس كاالي ايران 
باش��يم. وي افزود: بورس كاالي ايران در دنيا از 
لحاظ تنوع محصول بي نظير بوده و وجود زعفران 
به عنوان يك محصول استراتژيك و ارزشمند در 
اين ب��ورس ضروري اس��ت. محم��دي در ادامه 
به تجربه اس��تفاده از قراردادهاي آتي در س��اير 
كش��ورهاي دنيا اش��اره كرد و افزود: استفاده از 
قراردادهاي آتي در محصوالت كش��اورزي سابقه 
قديم��ي دارد به طوري ك��ه قراردادهاي آتي در 
اكثر كشورهاي دنيا معامله شده و نوسان شديد 
قيمت��ي و عدم ثبات قيمت را پوش��ش مي دهد. 
وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه وجود 
مشكاتي همچون نبود گردش شفاف اطاعات، 
حضور گسترده واس��طه ها به شكل غيرمنصفانه 
و وجود پديده س��لف خري به مفه��وم منفي در 
كش��ورهاي در حال توس��عه باعث ش��د تا براي 
حل اين مشكات بازارهاي آتي و نظام يافته كه 
بورس نمونه عالي آن اس��ت، تش��كيل شود زيرا 
بورس هاي كااليي مي توانند نوس��انات قيمتي و 
ريس��ك هاي شديد را پوشش مي دهند. محمدي 
در ادام��ه به مزاي��اي به كار گي��ري قراردادهاي 
آتي اش��اره كرد و گفت: مديريت ريسك قيمت، 
تسهيل فرآيند كش��ف قيمت، افزايش شفافيت، 
كمك به توس��عه بازار، تسهيل معامات فيزيكي 
و افزايش ش��فافيت بازار از مزاي��اي به كارگيري 
اي��ن قراردادها اس��ت. وي يادآور ش��د: در اكثر 
كشورهايي كه محصوالت كشاورزي دارند بورس 
كش��اورزي فعال بوده و ق��رارداد آتي نيز در آن 
معامله مي شود به طور مثال در هند قرارداد آتي 
ه��ل و نعناع، در چين قرارداد آتي س��ويا و ذرت 
و در برزي��ل قرارداد آت��ي دام زنده و قهوه عربي 
مورد معامله قرار مي گيرد و مالزي از قرارداد آتي 

روغن پالم استفاده مي كند. 

 صيانت از منافع ملي
به گفته رييس سازمان بورس، اگر قراردادهاي 
آتي در بخش كشاورزي مورد معامله قرار گيرد، 
اث��رات متعددي ازجمله تنظيم قيمت، تس��هيل 
ص��ادرات، صيان��ت از مناف��ع ملي و دس��تيابي 
كش��اورزان به دس��ترنج واقعي خود دارد كه اين 
موارد درخصوص زعفران نيز مصداق پيدا مي كند 
زيرا قيمت خرده فروشي زعفران با قيمتي كه در 
بورس كاال كشف مي شود و قيمتي كه در جهان 
از فرآوري اين محصول به دس��ت مي آيد، نشان 
مي دهد كه ج��ا براي صيان��ت از منافع ملي در 
اي��ن محصول زياد اس��ت و باي��د از اين فرصت 
اس��تفاده ك��رد. وي يادآور ش��د: اي��ن اتفاق در 
كش��ورهاي مختلف نيز رخ داده اس��ت به طوري 
كه در بورس داليان چين افزايش نقدش��وندگي 
معامات محصوالت كشاورزي را به دنبال داشته 
و در ب��ورس هند به عنوان ابزار مديريت ريس��ك 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است همچنين بهبود 
گردش اطاع��ات، بهبود اس��تاندارد هاي كيفي 
قاب��ل ات��كا و ايجاد اطمين��ان در خري��داران و 
صادركنن��دگان از ديگر مزاياي اس��تفاده از اين 
ابزار است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بيان اينكه زعف��ران به عنوان يكي از محصوالت 
بس��يار مهم بخش كشاورزي بوده و ارزش بااليي 

دارد، تصري��ح ك��رد: در م��ورد قراردادهاي آتي 
زعفران ش��رايط الزم براي موفقيت اين محصول 
در بورس كاالي ايران فراهم اس��ت به طوري كه 
با راه اندازي قرارداد آت��ي زعفران ايران به عنوان 
بزرگ ترين توليد كنن��ده و صادركننده جهان از 
اين امر اس��تفاده خواهد كرد و مرجعيت قيمتي 
اين محصول در بازارهاي بين المللي و ايجاد بازار 
نق��دي قوي براي اين محصول حاصل مي ش��ود. 
وي اضاف��ه ك��رد: همچني��ن وج��ود نوس��انات 
قيمت��ي دارايي پايه و نياز به مديريت ريس��ك با 
قراردادهاي آتي اتفاق خواهد افتاد و نيز بازيگران 
متعدد از تاقي عرضه و تقاضا ايجاد مي شود اين 
درحالي اس��ت ك��ه انتظار م��ي رود وزارت جهاد 
كش��اورزي حمايت منظم ت��ري از طريق بورس 

كاال و معامات زعفران داشته باشد. 

 مكان حضور و دريافت كد معامالتي 
براي خارجي  ها

در سويي ديگر، حامد سلطاني نژاد مديرعامل 
بورس كاالي ايران از ام��كان حضور و دريافت 
كد معاماتي براي مش��تريان خارجي خبر داد 
و گفت: عاوه بر معامله گران داخلي، مشتريان 
خارجي نيز مي توانن��د با دريافت كد معاماتي 
بورس كاال، در معامات نقدي و مشتقه زعفران 
حض��ور يابند. وي به تجربه انجام معامات آتي 
بر پايه دارايي س��كه طا اش��اره ك��رد و گفت: 
قراردادهاي آتي سكه طا در بورس كاالي ايران 
در سال 1387 راه اندازي شد كه در سال نخست 
3173 قرارداد به ارزش 61 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفت كه با توس��عه زيرساخت ها و 
استقبال سرمايه گذاران طي سال 1396 معامله 
 4ميلي��ون و 246 هزار و 754 قرارداد به ارزش 
657 ه��زار و 965 ميليارد ري��ال در بازار آتي 
سكه به ثبت رسيد. حامد س��لطاني نژاد افزود: 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون نيز بيش از يك 
ميلي��ون و 345 هزار و 974 قرارداد س��كه به 
ارزش 268 هزار و 46ميليارد ريال مورد معامله 

قرار گرفته است. 

 ويژگي هاي دارايي پايه در بازار آتي
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران درخصوص 
ويژگي ه��اي داراي��ي پاي��ه در قراردادهاي آتي 
اظهار ك��رد: نوس��ان پذيري قيم��ت دارايي پايه 
كه تحت تاثير عواملي همچون نوس��انات فصلي، 
ش��رايط جوي، كمب��ود نقدينگي كش��اورزان و 
صادركنندگان، حضور واس��طه ها و نوسانات نرخ 
ارز اس��ت، يك��ي از ويژگي هاي انتخ��اب دارايي 
پايه در قراردادهاي آتي اس��ت. همچنين تعيين 
قيم��ت دارايي پايه براس��اس س��ازوكار رقابتي 
و ع��دم دخالت دول��ت، فراواني داراي��ي پايه در 
ب��ازار و اس��تاندارد پذيري دارايي پاي��ه نيز ديگر 
ويژگي ه��اي مطرح ب��راي انتخ��اب دارايي پايه 
مناس��ب در بازار آتي به ش��مار مي رود. وي ادامه 
داد: وج��ود فع��االن قابل توجه ك��ه درخصوص 
قرارداده��اي آتي زعفران ش��امل زعفران كاران، 
صادركنندگان،  عمده فروشان،  محلي،  خريداران 
كارخانجات بس��ته بندي، واس��طه ها، تعاوني هاي 
توليدي ، ش��ركت هاي توليد كنن��ده مواد غذايي 
و ني��ز توليدكنن��دگان م��واد داروي��ي و گياهي 
مي ش��ود، از م��وارد مهم ب��راي انتخ��اب دارايي 
پاي��ه در قرارداده��اي آتي اس��ت. در اين ميان، 

حجم قابل قبول معام��ات در بازار نقدي دارايي 
موردنظر و وجود مرجع قيمت نقدي معتبر براي 
دارايي پايه نيز از موارد ديگري اس��ت كه در اين 

رابطه مي توان به آنها اشاره كرد. 

 رشد حجم معامالت
س��لطاني نژاد به پذي��رش زعف��ران در بازار 
فيزيك��ي بورس كاال نيز اش��اره ك��رد و گفت: 
پذيرش اين محصول حوزه كش��اورزي در سال 
1389 در ب��ورس كاالي ايران انجام ش��د و در 
س��ال 95 ش��اهد معامله 12 هزار گرم زعفران 
در ب��ورس بودي��م كه اين رقم در س��ال 96 به 
121هزار گ��رم افزايش يافت. از ابتداي س��ال 
ج��اري تاكنون نيز بيش از 7 ميليون و 50گرم 
زعف��ران در تاالر كش��اورزي معامله ش��ده كه 
انتظار مي رود اين رقم تا پايان س��ال با افزايش 
چشمگيري همراه ش��ود.به گفته وي، پذيرش 
زعف��ران در بازار گواهي س��پرده كااليي نيز در 
س��ال 95 اجرايي ش��د و طي آن س��ال 7981 
گرم از اي��ن محصول در قالب گواهي س��پرده 
در ب��ورس كاال معامله ش��د. وي ادامه داد: در 
س��ال گذش��ته نيز بيش از يك ميليون و 262 
هزار گرم زعفران در بازار گواهي سپرده كااليي 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و اين رقم در سال 
جاري تاكنون به 262 هزار و 522 گرم رسيده 
اس��ت. مديرعامل بورس كاالي ايران همچنين 
از ام��كان حضور و دريافت ك��د معاماتي براي 
مش��تريان خارجي خبر داد و گف��ت: عاوه بر 
معامله گ��ران داخل��ي، مش��تريان خارجي نيز 
مي توانند با درياف��ت كد معاماتي بورس كاال، 
در معام��ات نقدي و مش��تقه زعف��ران حضور 

يابند. 

 مشخصات قرارداد آتي زعفران
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران درخصوص 
فرآيند تدوين مش��خصات ق��رارداد آتي زعفران 
اظهار ك��رد: براي راه اندازي اي��ن معامات ابتدا 
مطالعات امكان س��نجي و طراحي اميدنامه انجام 
ش��د و جلس��اتي با حض��ور كارشناس��ان حوزه 
زعف��ران درخصوص طراحي مش��خصات قرارداد 
برگزار ش��د. در ادامه اين فرآيند، مشخصات اين 
قرارداد در تاري��خ 1397/02/17 در هيات مديره 
ب��ورس كاال به تصويب رس��يد و درنهايت هيات 
 پذي��رش كاال و اوراق به��ادار مبتني ب��ر كاال در 
 22 ارديبهشت ماه س��ال جاري اين مشخصات را 

مورد تصويب قرار داد. 
س��لطاني نژاد در ادامه به بيان اين مشخصات 
ب��راي داراي��ي پاي��ه قراردادهاي آت��ي زعفران 
پرداخت و گفت: دارايي پايه اين قرارداد زعفران 
رش��ته يي بريده ممتاز)نگين( ب��وده و اندازه هر 
قرارداد ش��امل 100گرم زعفران نگين است. وي 
اف��زود: در اين معامات حد نوس��ان مجاز براي 
قيم��ت روزان��ه حداكثر مثب��ت و منفي 3درصد 
نس��بت به قيمت تس��ويه روز قبل بوده و حجم 
هر س��فرش حداكثر ت��ا 25 قرارداد اس��ت. وي 
درخصوص س��اعات معامات��ي قراردادهاي آتي 
زعفران و س��قف مج��از موقعيت هاي تعهدي باز 
اظهار ك��رد: معامات قرارداده��اي آتي زعفران 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 الي 15:30 
بوده و اشخاص حقيقي داراي كد معاماتي بازار 
مش��تقه مي توانند در هر نم��اد معاماتي 1000 
موقعي��ت اتخ��اذ كنند. اش��خاص حقوق��ي نيز 
مي توانند در ه��ر نماد معاماتي 1000 موقعيت 
بگيرند كه اين مي��زان تا 10درصد موقعيت هاي 
تعهدي باز در آن نماد در بازار قابل افزايش است. 

 بيمه قيمت محصوالت با ورود
به معامالت آتي

سلطاني نژاد درخصوص كارمزد اين معامات 
نيز گفت: در راستاي حمايت از بخش كشاورزي 
كارمزد اين معامات براي سازمان بورس و اوراق 
به��ادار و بورس كاال صفر در نظر گرفته ش��ده و 
كارم��زد كارگزاران نيز به ازاي معامله هر قرارداد 
2000ريال تعيين شده است. به گفته مديرعامل 
بورس كاالي ايران، زعفران كاراني كه نگران افت 
قيمت محصوالتشان در زمان برداشت و افزايش 
عرض��ه محصول هس��تند، مي توانند ب��ا ورود به 
معامات آتي و فروش محصوالتشان با نرخ روز، 

خود را در برابر افت قيمت ها بيمه كنند. 

 اقدامات صورت گرفته 
وي به برگزاري جلسات هم انديشي با نهادهاي 
ذي ربط اشاره كرد و گفت: در راستاي راه اندازي 
قراردادهاي آتي زعفران 5 جلس��ه تخصصي ميز 
كااليي با موضوع بررسي مشخصات قرارداد آتي 
زعفران برگزار شد. همچنين جلسات هم انديشي 
و فرهنگ سازي با فعاالن حوزه زعفران در تهران و 
شهرستان ها)تربت حيدريه، زاوه، شادمهر، مشهد، 
فريمان و كاشمر( و نيز جلسات متعدد تخصصي 
با ش��ركت هاي كارگ��زاري براي هم انديش��ي و 
كس��ب آمادگي هاي الزم برگزار ش��د تا نظرات 
نهادهاي ذي ربط و فعاالن حوزه زعفران را براي 
آغاز اين معامات جويا ش��ويم. س��لطاني نژاد از 
بحث هاي آموزشي نيز سخن گفت و درخصوص 
آموزش معامات اين قراردادها به كش��اورزان و 
زعف��ران كاران اظه��ار كرد: در راس��تاي آموزش 
فعاالن اي��ن حوزه با ب��ورس كاال و نحوه معامله 
قراردادهاي آتي زعفران و فرهنگ س��ازي بيشتر 
از نماد زعفران در س��امانه مجازي بازار مش��تقه 
بورس كاال رونمايي ش��د. وي اف��زود: همچنين 
تهيه بروش��ورها و مس��تندات آموزشي مختص 
زعف��ران، برگ��زاري 1800نف��ر س��اعت كاس 
آموزش��ي حض��وري در تهران و شهرس��تان ها، 
آموزش��ي  س��اعت كاس  برگ��زاري 350نف��ر 
غيرحضوري و انتش��ار مقاالت مرتبط آموزش��ي 
و تحليلي در نش��ريات از ديگر اقدامات آموزشي 
در اين رابطه بوده است. مديرعامل بورس كاالي 
اي��ران در پايان ب��ه اقدامات اجراي��ي راه اندازي 
معام��ات قراردادهاي آتي زعفران اش��اره كرد و 
گفت: تصويب كارمزدهاي معامات در س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار هماهنگي با ش��ركت هاي 
نرم افزاري و كارگ��زاران جهت انجام معامات به 
صورت آناين، انجام معامات زعفران به صورت 
تس��تي ص��ورت گرف��ت و در نهاي��ت راه اندازي 
معام��ات واقعي قراردادهاي آتي زعفران در روز 
گذش��ته از اقدامات اجرايي ب��راي راه اندازي اين 

معامات بوده است. 

 شاه بيت بازار ارز، ايجاد بازار متشكل 
عاوه بر اي��ن محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با اش��اره به طرح 
مجلس براي س��اماندهي بازار ارز گفت: شاه بيت 
اين طرح ايجاد بازار متشكل است. سياست هاي 
ارزي دني��ا كاما مش��خص اس��ت زماني كه در 
كش��وري نمي ش��ود به هر دليلي تقاضا را جواب 
داد، ن��رخ ثابت مفه��وم ندارد و ناخواس��ته بازار 
ثانويه شكل مي گيرد. وي با تاكيد بر اينكه چنين 
اقدامات��ي در بورس هاي كش��ور باع��ث افزايش 
كارايي و ش��فافيت بازارهاس��ت، گفت: در سال 
84 قانون جديد بازار س��رمايه تصويب و در سال 
87 اصاح ش��د كه آثار آن به صورت اتفاق هاي 
مثب��ت در اقتصاد قابل لمس اس��ت. محمدرضا 
پورابراهيم��ي با اش��اره به اينكه در مس��ير بازار 
س��رمايه ناهمواري هايي وج��ود دارد، گفت: اگر 
چاره يي براي اين ناهمواري ها انديش��يده نش��ود 

قطعا با مشكاتي مواجه خواهيم شد. 

وي يك��ي از اين مش��كات را مربوط به بازار 
ارز دانس��ت و گفت: مس��اله ارز بر روند فعاليت 
بنگاه ه��اي اقتصادي تاثيرگذار اس��ت كه تبعات 
آن ب��ا كاهش قيمت س��هام در بورس خودش را 
نشان مي دهد. پورابراهيمي ارز را لنگر اقتصادي 
كش��ور ناميد و تصريح كرد: اگر با نگاه تخصصي 
به اين موضوع رس��يدگي نشود قطعا هزينه هاي 
زيادي براي اقتصاد خواهد داش��ت. به گفته وي 
بارها جلس��اتي با وزير اقتصاد و رييس كل بانك 

مرك��زي براي حل مش��كات بازار ارز براس��اس 
مولفه هاي اقتصادي برگزار شده است. 

 خروج امريكا تاثيري در اقتصاد ندارد
وي درباره خروج امريكا از برجام و تاثير آن بر 
بازار ارز گفت: امريكا در زمان بودن در برجام هم 
هيچ خيري براي كش��ور ما نداش��ت و حتي مانع 
همكاري ساير كش��ور ها هم بود پس خروجش از 
برجام اثري بر اقتصاد م��ا ندارد. وي ادامه داد: ما 
هزينه تحريم ه��ا را پرداخت كرديم و اين موضوع 
نيز مساله جديدي نيست. پورابراهيمي با اشاره به 
برنام��ه جامع دولت براي كنترل نرخ ارز كه پيش 
از پايان س��ال به مجلس ارائه شد، گفت: دولت بر 
مبناي همان برنامه براي كنترل بازار ارز افزايش 5 
درصدي نرخ سود سپرده را اجرا كرد كه اين اقدام 
تراز بانكي را بر هم زد و باعث شد 15هزارميليارد 
تومان هزينه به اقتصاد كش��ور تحميل شود. وي 
با اش��اره به طرح مجلس براي ساماندهي بازار ارز 
گفت: شاه بيت اين طرح ايجاد بازار متشكل است. 
سياست هاي ارزي دنيا كاما مشخص است، زماني 
كه در كش��وري نمي ش��ود به هر دليلي تقاضا را 
جواب داد، نرخ ثابت مفهوم ندارد و ناخواسته بازار 
ثانويه شكل مي گيرد. پورابراهيمي ادامه داد: امروز 
اولويت ما تش��كيل بازار متشكل ارزي با نظارت و  

كنترل دولت است. 

 ايجاد رانت با ارز 4200 توماني 
اين نماينده مجلس شوراي اسامي مهم ترين 
نگراني مجلس را مش��خص ش��دن سياست هاي 
ارزي دانس��ت و  گف��ت: وج��ود ارز4200توماني 
باعث ايجاد رانت شده است. وي گفت: آمارهاي 
اقتص��ادي نش��ان مي دهد ك��ه درآمد هاي ارزي 
كش��ور افزايش چش��مگير داش��ته و كمبود ارز 
توجيهي براي اين التهابات نيس��ت. پورابراهيمي 
در ادام��ه به ل��زوم حمايت از دولت در ش��رايط 
خ��اص اقتصادي تاكيد كرد و افزود: س��اماندهي 
ب��ازار ارز از اولويت ه��اي مجل��س اس��ت ت��ا از 
مزيت هاي كاه��ش ارزش پول ملي براي تقويت 
صادرات استفاده كنيم. اگر به اين توافق نرسيم، 
طرح دو فوريتي را در مجلس اجرا خواهيم كرد. 
وي در ادامه با اشاره به 10ساله شدن قانون بازار 
س��رمايه از رييس سازمان بورس درخواست كرد 
ب��ا بازبيني قانون، نقاط ق��وت آن تقويت و نقاط 
ضعفش شناسايي ش��ود. بايد مشوق ها را تقويت 
ك��رد. وي با تاكيد بر اينكه ن��گاه مجلس با بازار 
س��رمايه همراه اس��ت، گفت: اميد است توسعه 
اقدامات بازار س��رمايه به ارتق��اي توانمندي هاي 
اقتصاد و رشد شاخص هاي اقتصادي منجر شود. 

 رفع 2 چالش بزرگ بازار زعفران 
در همي��ن حال علي اكبر مهرف��رد، معاون وزير 
جهاد كشاورزي نيز اظهار كرد: ما درخصوص بازار 
زعفران دو چالش بزرگ داريم كه در تاش هستيم 
با همكاري بورس كاالي ايران تا حدود زيادي اين 
دو چالش را برطرف كنيم. وي گفت: سال گذشته 
336ت��ن زعفران در كش��ور توليد ش��ده و از اين 
مقدار 236تن صادر ش��ده است به طوري كه 20تا 
25درصد زعفران توليدي در داخل مصرف شده و 

حدود 80 درصد آن نيز صادر مي شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: چالش 
اول ب��ه خرد بودن كش��اورزان برمي گ��ردد؛ اين 
كشاورزان نقدينگي كافي ندارند و به همين دليل 
به محض برداش��ت محصول اق��دام به فروش آن 
مي كنند. ب��ه اين ترتيب 90درصد زعفران جهان 
وقت��ي روانه بازار مي ش��ود به طور حت��م با افت 
قيمت مواجه ش��ده و اين واس��طه ها هستند كه 
از اين فرصت اس��تفاده مي كنند. وي عنوان كرد: 
وزارت جهاد كش��اورزي موظف اس��ت كه از اين 
كشاورزان حمايت كند كه در اين راستا طي سال 
96 س��ازمان مركزي تعاون روس��تاي در اقدامي 
وي��ژه 67 تن زعفران خريداري كرد كه اين اتفاق 
مانع از افت كاذب قيمت زعفران و رس��يدن سود 
واقعي به كش��اورزان خرد شد. به عبارتي اگر اين 
خريد ب��زرگ صورت نمي گرف��ت تمام 150هزار 
هكتار زمين و هزاران كش��اورزي كه يك س��ال 
براي توليد زعفران زحمت كشيده بودند، آسيب 
جدي مي ديدند كه خوشبختانه زعفران با قيمت 
مناس��بي از آنها خريداري شد. مهرفرد به چالش 
دوم در بازار زعفران اش��اره ك��رد و گفت: رقابت 
منف��ي صادركنن��دگان ما براي ف��روش زعفران 
در بازارهاي جهاني نيز دومين مش��كل ماس��ت 
كه باعث مي ش��ود محص��ول ب��ا ارزش ايراني با 
نرخ هاي ارزان به دس��ت خارجي ها برسد و سود 
واقعي نصيب آنها ش��ود. وي اظهار كرد: متاسفانه 
امروز شاهد آن هستيم كه برخي مشتريان بزرگ 
خارج��ي در اي��ران كارگ��زار گرفته اند ت��ا آنها با 
حضور مس��تقيم در كشور ما محصول را با نرخي 

ارزان از كشاورزان خريداري كنند.
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي گف��ت: به اين 
ترتيب ما با ضعف تج��ارت داخلي و خارجي در 
ح��وزه زعفران مواجه هس��تيم ك��ه اميدواريم با 
رون��ق معامات نقدي و آتي زعف��ران در بورس 
كاالي ايران در آينده ي��ي نزديك به چالش هاي 
موجود خاتمه دهيم. مهرفرد يك ماموريت ويژه 
به س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بورس كاالي 
ايران براي راه اندازي معامات بين المللي زعفران 
داد و گف��ت: پس از رونق معام��ات زعفران در 
ب��ورس كاال نوبت به بين المللي ش��دن معامات 
زعفران مي رس��د تا با توليد 90درصدي زعفران 
جه��ان حرف اول را در دني��ا بزنيم و تنها مرجع 

قيمت اين محصول شويم. 

حامد سلطاني نژاد :
عالوه بر معامله گران داخلي، مشتريان 

خارجي نيز مي توانند با دريافت كد 
معامالتي بورس كاال، در معامالت 

نقدي و مشتقه زعفران حضور 
يابند. وجود فعاالن قابل توجه كه 

درخصوص قراردادهاي آتي زعفران 
شامل زعفران كاران، خريداران 

محلي، عمده فروشان، صادركنندگان، 
كارخانجات بسته بندي، واسطه ها، 
تعاوني هاي توليدي ، شركت هاي 

توليد كننده مواد غذايي و نيز 
توليدكنندگان مواد دارويي و گياهي 
مي شود، از موارد مهم براي انتخاب 

دارايي پايه در قراردادهاي آتي است

                                                                                                      

شاپور محمدي :
در اكثر كشورهايي كه محصوالت 
كشاورزي دارند بورس كشاورزي 
فعال بوده و قرارداد آتي نيز در آن 
معامله مي شود به طور مثال در هند 
قرارداد آتي هل و نعناع، در چين 

قرارداد آتي سويا و ذرت و در برزيل 
قرارداد آتي دام زنده و قهوه عربي 

مورد معامله قرار مي گيرد و مالزي از 
قرارداد آتي روغن پالم استفاده مي كند
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واردات چمداني صنايع دستي 
چيني به ايران

خبرگزاري صدا و سيما| مديرعامل اتحاديه 
تعاوني صنايع دس��تي تهران گفت: در بازار نقش 
جهان اصفهان كه مركز صنايع دستي جهان است، 
صنايع دستي و خاتم چين به وفور ديده مي شود. 
او تصري��ح كرد: خاتم ش��يراز يك��ي از برندهاي 
معروف ايران اس��ت، اما اكنون كش��ور چين در 
زمينه خاتم برند سازي كرده و ديگر هيچ كشوري 
از ما خاتم نمي خرد. او تاكيد كرد: در حال حاضر 
صادرات و واردات چمداني مش��كل اصلي صنايع 
دستي كشورمان است كه نداشتن پنجره نظارتي 
و قانوني در بحث توليد، صادرات و واردات صنايع 
دس��تي نقص بزرگي در اين بازار است. او افزود: 
كارگاه هاي كشور چين صنايع دستي كشور ما را 
توليد و وارد كش��ورمان مي كن��د. او تصريح كرد: 
در حوزه چوب ورود مس��تقيم صنايع دس��تي از 
چين نداريم و بيش��تر به صورت قاچاق و بيشتر 
از كشور هاي افغانستان، ازبكستان و تاجيكستان 

و... وارد مي شود. 
خاط��ره رضايي در بخش ديگري از س��خنان 
خود گف��ت: در حوزه مع��رق و منبت نزديك به 
25 كارگاه در اس��تان تهران و حومه وجود دارد 
البته اكثر كارگاه ها بدون مجوز و خانگي مشغول 
به كار هس��تند. او ادامه داد: بيش��ترين صادرات 
معرق و منبت به كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
از جمل��ه عراق، امارت، كويت عمان و س��وريه و 
كش��ورهاي اروپايي مانند آلمان و كانادا اس��ت. 
رضايي افزود: يكي از مشكالت ما در حوزه صنايع 
دس��تي كه از س��ال 93 با ان روب��رو بوديم قطع 
بيمه افراد مش��غول به كار اس��ت كه باعث شده 
بس��ياري از افراد از اين حرفه دس��ت بكشند. او 
ادامه داد: مرجع صدور مجوز در بخش تعاوني ها 
باي��د اتحاديه تخصصي باش��د اما وزارت ارش��اد، 
صنع��ت و معدن و تج��ارت، وزارت تعاون، كار و 
رف��اه اجتماعي و ميراث فرهنگي در صدور مجوز 
براي تاسيس تعاوني صنايع دستي دخيل هستند 
كه اختالف س��ليقه بين دس��تگاه ها تعاوني ها را 

دچار مشكل كرده است. 

گراني لبنيات تخلف است
ايس�نا| در حالي ك��ه كارخانه هاي لبني قيمت 
محصوالت ش��ان را ۱۰ تا ۱5 درصد افزايش داده اند، 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اعالم كرد: اين كارخانه ها هيچ مجوزي براي افزايش 
قيم��ت ندارند و ب��ا متخلفان برخورد مي ش��ود، اما 
ب��ازار ش��اهد بازگرداندن قيمت ه��اي غيرقانوني به 
حالت سابق نيست. طي هفته گذشته صنايع لبني 
نس��بت به افزايش قيمت محص��والت توليدي خود 
اقدام كردند و به گفته رييس اتحاديه فروش��ندگان 
محصوالت لبني، لبنيات با افزايش ۱۰ تا ۱5درصدي 

قيمت مواجه شده است. 
ب��ه گفته رجب��ي، طي روزهاي گذش��ته قيمت 
ك��ره ۱۰۰ گرمي از 35۰۰ توم��ان به ۴5۰۰ تومان 
افزاي��ش يافته و قيمت ديگر محص��والت لبني نيز 
۱۰ تا ۱5درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين پنير 
۴5۰ گرمي س��فيد نيز از ۴2۰۰ توم��ان به ۴5۰۰ 
توم��ان و ش��ير ك��م چرب ي��ك ليت��ري از 25۰۰ 
تومان به 2۷5۰ تومان افزايش قيمت داش��ته است. 
درب��اره قانوني ي��ا غيرقانوني ب��ودن افزايش قيمت 
محصوالت لبني عليرضا رستمي، مديركل نظارت بر 
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان، گفت: لبنيات 
جزو كااله��اي گروه يك و مش��مول قيمت گذاري 
اس��ت و هيچ گونه مصوبه يي براي تغيير قيمت اين 
محصوالت ابالغ نكرده اي��م. او تصريح كرد: افزايش 
قيمت محصوالت لبني طي روزهاي گذش��ته بدون 
مجوز و غيرقانوني بوده و در اين راس��تا با متخلفان 

برخورد كرده ايم. 

 پيش فروش خودرو 
منوط به دريافت مجوز است

مهر| معاون س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
گف��ت: نمايندگي هاي مجاز فروش خودرو تنها پس 
از اخ��ذ مجوز از وزارت صنعت، مجاز به پيش فروش 
خودرو هس��تند. وحي��د منايي، مع��اون نظارت بر 
كااله��اي س��رمايه يي و خدمات س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اش��اره به مفاد 
ماده )5( آيين نام��ه اجرايي قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خ��ودرو گفت: عرضه كننده قبل از 
اقدام به پيش ف��روش خودرو، موظف به اخذ مجوز 
مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه از معاونت 
ام��ور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت، 
لذا شركت هاي داراي نمايندگي رسمي پس از اخذ 
مجوز مذكور مجاز به پيش فروش خودرو اس��ت. او 
افزود: در اين رابطه ليس��ت شركت هاي داراي مجوز 
پيش فروش خودرو در سامانه اين سازمان به نشاني 

http://www. cppo.ir  بارگذاري شده است. 
منايي تصريح كرد: با توجه به اينكه اتحاديه صنف 
دارندگان نمايشگاه و فروش��ندگان خودروي تهران 
متولي صدور مجوز فعاليت شركت هاي صنفي غير 
نماينده در حيطه فعاليت خودرو است و شركت هاي 
داراي پروانه فعاليت از اتحاديه مذكور ملزم به رعايت 
قوانين نظام صنفي هس��تند، لذا موضوع برخورد با 
ش��ركت هاي متخلف در زمينه پيش فروش خودرو 
جهت اعمال قانون منطبق ب��ر قوانين نظام صنفي 
به اتحاديه مذكور منعكس ش��ده است. او بيان كرد: 
پرونده تخلف دو شركت غيرنماينده در زمينه پيش 
فروش بدون مجوز خودرو از طريق اين س��ازمان به 
س��ازمان تعزيرات حكومتي اس��تان تهران ارسال و 
تحت رس��يدگي اس��ت. منايي همچنين خواستار 
شد: در صورت مش��اهده هرگونه تخلف در رابطه با 
گرانفروش��ي، عدم عرضه، احتكار، تباني و عدم درج 
قيم��ت، عدم صدور فاكتور ب��راي كاال و خدمات و... 
مراتب را از طريق س��امانه ۱2۴ منعكس كنند تا در 

اسرع وقت رسيدگي و اقدام شود. 

اخبار

»تعادل« عملكرد سياست  خصوصي سازي در ايران را در 2دهه اخير بررسي مي كند

قفل خصوصي سازي 
تعادل|

خصوصي س��ازي در اي��ران مرده ب��ه دنيا آمد و 
اكنون كمتر كسي به خصوصي سازي سازي در ايران 
به مثابه يك دستاورد با نتايج مثبت مي نگرد. عده يي 
حتي معتقدند تداوم فعاليت ش��ركت هاي دولتي به 
شكل سابق، بهتر از نسخه خصوصي فعلي آنهاست. 
واس��پاري فعالي��ت ش��ركت هاي دولت��ي به بخش 
 ش��به دولتي )خصولتي( ظاهرا نه فقط ش��فافيت و 
بهره وري باالتري به ارمغ��ان نياورده كه اصلي ترين 
بع��د فعاليت اي��ن قبيل ش��ركت ها، يعن��ي اعمال 
نظارت ه��اي حاكميت��ي را ه��م با اخت��الل مواجه 
كرده اس��ت. حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگاني، 
صناي��ع، مع��ادن و كش��اورزي ته��ران و ريي��س 
كميس��يون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري 
در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« به جنبه ه��اي ديگري از 
سياست خصوصي سازي در ايران طي دو دهه اخير 
هم اش��اره مي كند و مي گويد دولتي كردن مديريت 
ش��ركت هاي مصادره شده در زمان انقالب و فروش 
دوب��اره آنها ب��ه بخش خصوصي يك��ي از مهم ترين 
عل��ل ع��دم موفقيت بوده اس��ت. عالوه ب��ر اين، به 
گفته فروزان فرد در اين ش��رايط  نمي توان از بخش 
خصوصي انتظار داش��ت براي به عهده گرفتن سهم 

خود از كيك اقتصاد ايران، قدم پيش بگذارد. 

 وقتي سرنا را از سر گشاد نواختيم
خصوصي س��ازي در ايران تجرب��ه كامال موفقي 
نبوده و جالب اينجاس��ت كه اكنون پس از گذشت 
نزديك به دو دهه از آغاز ابالغ سياست هاي اجرايي 
اص��ل ۴۴ قانون اساس��ي، اين تجرب��ه ديگر حامي 
چنداني ندارد. بس��ياري از موافقان خصوصي سازي 
در ايران مي گويند اين سياس��ت به شيوه نادرستي 
اجرايي شده و نه فقط دستاوردي در راستاي كاهش 
تصدي گري دولت نداش��ته، كه اندك فوايد دولتي 
بودن شركت ها، همچون اعمال ساده تر نظارت هاي 
حاكميت��ي را هم به مح��اق برده اس��ت. به عنوان 
نمونه، يك��ي از ش��كايت هاي نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي از شيوه خصوصي سازي مخابرات در 
اي��ران، از ميان رفتن امكان نظ��ارت بر فعاليت هاي 

شهروندان در بسترهاي مخابراتي بود. 
حس��ن فروزان فرد ريي��س كميس��يون رقابت، 
خصوصي س��ازي و س��المت اداري در گفت وگ��و با 
»تعادل« به زمينه هاي خصوصي س��ازي در ايران و 

عدم موفقيت اين اقدام پرداخت. 
ب��ه گفته او در قانون اجراي اصل ۴۴، حتي يك 
بار هم به واژه »خصوصي سازي« اشاره نشده است. 
آنچه به آن اشاره شده، مشخصا موضوع »واگذاري« 
اس��ت و ابزارها و راهكارهايي كه در اين زمينه بيان 
شده است، تنها در نوع راهكارها و ابزارهاي واگذاري 
است و نه خصوصي سازي. او ادامه مي دهد: عالوه بر 
اين، در تحوالت اصل۴۴ قانون اساس��ي، واژه يي كه 
ب��ه آن توجه نش��د و نگراني در ب��اب آثار بعدي آن 
وجود نداشت، موضوع »بخش عمومي غير دولتي« 
اس��ت. اين عنوان در قانون اساس��ي ما وجود ندارد، 
اما در ابالغيه اصل ۴۴ به اين واژه اشاره شده است. 
فروزانفرد معتقد اس��ت كه اساسا از ابتدا با شفافيت 
و بدون تع��ارف با موضوع برخ��ورد نكرديم. به اين 
معني كه آنچه نوش��تيم و تصويب كرديم، بر اساس 
راهكارهاي ش��ناخته ش��ده خصوصي سازي در دنيا 
نيس��ت بلكه، واگذاري دارايي هاي م��ازاد دولت به 

بخش غير دولتي اس��ت. فروزان فرد ادامه مي دهد: 
اتفاقي كه افتاده اين است كه ما بخش خصوصي را 
هم ذيل اين بخش غير دولتي به رسميت شناختيم. 
بنابراين، برآيند اجرايي اين قانون در طول يك دهه 
گذش��ته با معضالت و مشكالت چشمگيري مواجه 
بوده و انديشه هاي سياسي دولت و نحوه نگرش آنها 
به  ش��دت روي كيفيت انجام اين كار تاثير گذاشته 
اس��ت. به عبارت ديگ��ر، اينك��ه واگذاري ها در چه 
س��طحي و به چه كساني انجام ش��ود و موضوعاتي 
از اين دس��ت، همه تحت تاثير انديشه هاي سياسي 
حاكم بر دس��تگاه دولتي و نيز نح��وه تعامل آنها با 
بخش عمومي غير دولتي بوده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه بخش عمومي غير دولتي، از نظر منابع و 
س��رمايه متراكم ش��ده يي كه براي خريد در اختيار 
دارد، بسيار توانمند است و در واقع بخش خصوصي 
نمي تواند با آن رقابت كند. اين در حالي اس��ت كه 
از ابتداي اجراي اين قانون در كش��ور، براي همگان 
تقريبا مش��خص بود كه اين قانون توانايي محدود و 
منابع محدودي دارد و به دليل همين محدوديت ها، 
اساس��ا نمي تواند براي جذب س��رمايه هاي خارجي 
جهت مش��اركت، اقدامي انجام دهد. همه اين موارد 
از روز اول هم ش��فاف بوده اما با اين حال سياستي 
كه اتخاذ ش��ده از روز اول هم جنبه خصوصي سازي 
نداشته و در عين حال، به نام خصوصي سازي اتفاق 

افتاده است. 

 وقتي حق نظارت دولتي هم از كف رفت
در همين راستا اما اش��كال ديگري نيز بر شيوه 
خصوصي س��ازي در دو دهه اخير وارد است: با اين 
شيوه از خصوصي س��ازي، دارايي هاي دولتي كه در 
واقع متعلق به عموم مردم هس��تند، از دس��ت آنها 
خارج مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه سوددهي 
آنها كاهش پيدا مي كند. فروزان فرد مي گويد: عمده 
اين جابه جايي ها تا امروز به بخش دولتي يا به بخش 
خصوصي اي واگذار شده كه شناسنامه رسمي ندارد. 
بنابراين، اين قانون، قانون خصوصي س��ازي نيس��ت 

بلكه قانون بازنگري اصل ۴۴ است كه به وسيله آن 
دارايي هاي دولت قابل واگذاري و انتقال به غير شد. 
عالوه بر اين، مفهوم درآمدزايي در قانون اصل 
۴۴ ني��ز از آن جهت اهميت دارد كه دولت بتواند 
به قيمت مناس��ب واحدهاي مازاد خود را واگذار 
كند و از محل آنها، درآمد حاصل كند. فروزان فرد 
در اين مورد مي گويد: ما زماني به فكر چاره براي 
اصالح شيوه خصوصي سازي در كشور افتاديم كه 
وضعيت اقتصادمان به شدت نامناسب بود و امكان 
جلب و جذب سرمايه هاي خارجي وجود نداشت. 
البت��ه ما همچنان ه��م بعد از چند س��ال با اين 
مشكالت روبرو هستيم، به طوري كه حتي باوجود 
اجرايي ش��دن برجام، نتوانستيم از امكانات تبادل 
بانكي در جهان بهره مند شويم. عالوه براين، ساير 
المان هاي اقتصادي ك��ه مي توانند زمينه را براي 
جذب س��رمايه به س��مت بخش خصوصي فراهم 
كنن��د نيز در كش��ور وجود ندارن��د و همه دچار 
تكانه هاي بزرگي هس��تند. اين مشكالت توانايي 
تصميم گي��ري براي بخش خصوصي را به ش��دت 

محدود مي كنند. 
عضو اتاق بازرگاني ايران به رخداد ديگري هم 
اشاره مي كند كه نتيجه خصوصي سازي نادرست 
در گذشته اس��ت. به گفته فروزان فرد، حركت به 

س��مت فعاليت هاي سوداگرانه نتيجه محتوم اين 
اتفاق اس��ت و خبر بد اين است كه اكنون دست 
دولت و نهادهايي مانند مجلس ش��وراي اسالمي 
براي اصالح مسير حركت شركت هاي »خصولتي« 
ديگر به اندازه گذش��ته باز نيس��ت. اين اظهارات 
نشان مي دهد، به دليل خصوصي سازي نادرست، 
ف��ردي كه كارخانه ي��ي را خري��داري مي كرد بر 
حس��ب اينكه زمين آن كارخان��ه حداقل ارزش 
م��ادي براي او دارد، اين معامل��ه را انجام مي داد 
و حتي تعطيلي فعاليت ها و اخراج شدن كارگر ها 
نيز براي ش��خص مهم نبود و تنها به ارزش زمين 
بس��نده مي كرد. اين در حالي است كه شركت يا 
كارخانه يي كه در گذش��ته ماهيتي دولتي داشت 
و با تعدادي كارمند به فعاليت خود ادامه مي داد، 
حتي اگر زيان ده هم بود از اعضا و كارگران خود 
نمي كاس��ت و از آنجا كه ماهيتي دولتي داش��ت، 
حتي به افراد ش��اغل در آن اضافه هم مي ش��د و 
حقوق اين افراد نيز از بودجه دولت تامين مي شد. 
اما بعد از اينكه اين كارخانه واگذار شد، فردي كه 
مي خواهد آن را مديريت كند، نخستين كاري كه 
مي كند اين است كه نيروي مازاد را كاهش دهد 
و ب��ه همين دليل با اعتراض ه��اي زيادي مواجه 
مي شود. در نتيجه اين اعتراضات از سوي مجلس، 
از سوي ديگر نهادها و سازمان ها متوجه سازمان 

خصوصي سازي مي شود. 

 مصادره ها و كارخانه هاي بي بازده
اينها اما تنها مضرات خصوصي س��ازي به ش��يوه 
نادرس��ت در كش��ور نبوده اس��ت. بهره وري پايين 
ش��ركت هاي دولتي )كه البته بسياري از آنها پيش 
از انق��الب خصوص��ي بوده اند و پ��س از مصادره ها 
به فهرس��ت اموال دولت��ي اضافه ش��دند( با انتقال 
صرف مديريت آنها به بخش خصولتي، هرگز رش��د 
نكرده اس��ت. فروزان فرد در اين ب��اره نيز مي گويد: 
دول��ت ايران در س��ال ۱358 و در زمان مصادره ها، 
ش��ركت هاي زيادي را به تملك درآورد، اما در زمان 

خصوصي سازي به اين توجه نشد كه اين شركت ها 
در واقع چيزي نيس��تند كه تحت نظر و صالحديد 
دولت ايجاد شده باشند و ساختار آنها در طول چند 

دهه دستخوش تغييرات زيادي شده است. 
او ادام��ه مي دهد: م��ا البت��ه نمونه هايي مثل 
فوالد مباركه داريم كه يك ش��ركت كامال دولتي 
است. اين شركت بعد از انقالب و با هدف توسعه 
صنعت فوالد در كش��ور كار خود را ش��روع كرد 
و تم��ام س��رمايه گذاري هاي آن را دول��ت انجام 
داده و حاال كه به نتيجه رس��يده اس��ت، توسط 
س��ازمان خصوصي س��ازي به بخ��ش خصوصي 
واگذار مي شود. اين در حالي است كه وقتي شما 
نمي داني��د كاركرد و س��رمايه گذاري و هدف اين 
ش��ركت چه بوده، در نگهداري آن نيز به مشكل 
ب��ر مي خوريد. اين در حالي اس��ت كه تجهيزات 
اين شركت ها فرسوده ش��ده اند و از همه مهم تر، 
نيروي انس��اني غير متخص��ص و غير حرفه يي و 
ب��دون تمركز بخش خصوصي در آن به اش��تغال 

رسيده و حقوق مي گيرد. 

 بخش خصوصي رقيب دولت نيست
اما آيا راهي براي خروج از اين شكل از خصوصي سازي 
وجود ن��دارد؟ اين فعال اقتصادي در پاس��خ به چنين 
پرسش��ي اظهار مي كن��د: دولت احس��اس مي كند كه 
حضور يك بخش خصوصي قدرتمند در اقتصاد دست 
او را در تصميم گيري ه��اي حاكميت��ي مي بن��دد، چه 
تصميم گي��ري در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعي 
و چ��ه در حوزه سياس��ت در عرص��ه بين المللي. با اين 
هم��ه از هر زاويه يي كه به اين قانون نگاه كنيد، به اين 
نتيجه مي رسيد كه اين قانون نمي تواند به نفع ايجاد و 
توانمندسازي يك بخش خصوصي قدرتمند تمام شود. 
او ادام��ه مي دهد: از طرف ديگر، قوانيني مانند 
قانون خصوصي س��ازي بايد مورد حمايت باالترين 
اركان تصميم گي��ري هم قرار داش��ته باش��ند تا 
بتوانند كارايي الزم را از خود نشان دهند. سازمان 
خصوصي سازي بايد بتواند با قدرت تصميم بگيرد 
و جلو برود اما س��ازمان خصوصي سازي ما نهادي 
اس��ت كه در جاي نامناس��بي قرار گرفته و قانون 
خصوصي س��ازي و زيرمجموعه هاي اين قانون، به 
عالوه ش��رايط اقتصادي موجود در كش��ور، اجازه 
ش��كل گيري يك بخ��ش خصصوي واقع��ي را در 

كشور نمي دهد. 
ريي��س كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
س��المت اداري در پايان س��رمايه گذاري را تابعي 
مي داند از جمع بندي افراد از چش��م اندازي كه در 
2۰سال آينده دارند. وقتي شما نتوانيد چشم اندازي 
2۰ساله )البته در عمل و نه در شعار( براي فعاالن 
بخش خصوص��ي فراهم كني��د، نمي توانيد از آنها 
انتظار داش��ته باش��يد س��رمايه، اعتب��ار و آبروي 
خودش��ان را به ريس��ك بگذارند و ب��راي پذيرش 
مس��ووليت هاي بزرگ پيش قدم شوند. اتفاقي كه 
باي��د بيفتد تا بت��وان روي حضور بخش خصوصي 
حس��اب باز كرد، هم اين اس��ت كه ش��رايط كلي 
اقتصاد بايد بهبود پيدا كند. نظام بانكداري ما بايد 
اصالح شود، نرخ تورم بايد كاهش پيدا كند و البته 
مجوز حضور بخش خصوص��ي در صحنه هم داده 
شود. در چنين شرايطي است كه بخش خصوصي 
مي تواند با در اختيار داش��تن چشم اندازي از آينده 

خود، وارد صحنه شود. 

 )SEMs(ضعف مديريت در بنگاه هاي كوچك و متوس��ط
يكي از چالش هاي جدي بنگاه هاي اقتصادي در كشور شناخته 
 مي شود. از اين رو مدرس اتريشي مركز آموزش اتاق تهران معتقد 
است اغلب مشكالت بنگاه ها ناشي از تصميمات اشتباه مديران  
عامل است و البته بخشي از مشكالت نيز به دولت مربوط است 
و اگر بتوان نحوه تصميم گيري درس��ت را به صاحبان بنگاه ها 
آموزش داد، كمك بزرگي به بنگاه هاي بخش خصوصي ش��ده 
)Berger Wendel Margit(اس��ت. مارگيت وندل برگ��ر 

در گفت وگ��و با پايگاه خبري اتاق ته��ران گفت: در تمام دنيا 
بخش��ي از موفقيت ها و ناكامي ش��ركت ها ب��ه عوامل بيروني 
وابسته است و البته بخش ديگري از اين دستاوردها به دانش 
و نوع تصميم گيري مديرعامل بستگي دارد؛ تصميماتي از اين 
قبي��ل كه چه زماني س��رمايه را وارد توليد كند يا چگونه اين 

سرمايه گذاري به انجام برساند. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: اس��تنباط من 
اين است كه تقريبا سه چهارم موفقيت ها و شكست هاي يك 
شركت در ايران تحت تاثير عوامل داخلي بنگاه و يك چهارم 
آن به عوامل بيروني نظير حاكميت قانون يا مداخالت دولتي 
باز مي گردد. بنابراين چنين دوره آموزشي  مي تواند در همه جا 

حتي در كشوري كه دولت در آن بزرگ است نيز مفيد واقع 
ش��ود. اين مدرس اتريشي با تاكيد بر اينكه بيشتر مشكالت 
بنگاه ها ناش��ي از تصميمات اشتباه مديران عامل است، ادامه 
داد: البته بخش��ي از مش��كالت نيز به دولت مربوط اس��ت و 
ما اگر بتوانيم نحوه تصميم گيري درس��ت را به مديران عامل 
و صاحبان بنگاه ها بياموزيم بس��يار كمك كننده خواهد بود. 
اگر س��هم عوامل مديريتي در شكل گيري مشكالت بنگاه ها 
اندك بود در كش��وري مانند اتريش كه دولت س��هم اندكي 
 در مديري��ت فضاي كس��ب وكار دارد همه ش��ركت ها بايد 

موفق  مي بودند. 
ون��دل برگر توضيح داد كه در بنگاه هاي اقتصادي مديران، 
تصميم اش��تباهي را اتخاذ  مي كنند و چندين س��ال براساس 
نتايج نخس��تين تصميم اش��تباه خود پيش  مي رون��د. اما در 
شبيه س��ازي كه در اين دوره انجام  مي گي��رد چنانكه يكي از 
مديران ش��ركت ايده يي داشته باشد براساس مدل سازي هاي 
صورت گرفته كه در آن متغيرهايي چون تعداد خطوط توليد، 
اس��تهالك، نرخ بهره، ميزان وام دريافتي، مي��زان دارايي ها و 
سرمايه و متغيرهايي از اين دست در آن دخيل هستند، نتايج 

به كارگيري اين ايده در انتهاي سال محاسبه  مي شود. 

مدرس بين المللي استراتژي در مركز آموزش اتاق تهران عنوان كرد

بنگاه ها قرباني تصميمات اشتباه
نشس��ت بررس��ي آخرين گ��زارش موسس��ه فري��زر درباره 
ش��اخص هاي آزادي اقتص��ادي اي��ران توس��ط مرك��ز خدمات 
سرمايه گذاري اتاق تهران برگزار شد. در اين نشست كه با حضور 
كارشناس��اني از وزارت اقتص��اد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بانك مركزي، س��ازمان ام��ور مالياتي و برخ��ي از اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق تهران برگزار ش��د، شاخص اندازه دولت به عنوان 
يكي از شاخص  هاي پنج گانه موسسه بين المللي فريزر در تعيين 
درجه آزادي اقتصادي كش��ورها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، موسسه بين المللي فريزر يكي 
از نهادهاي مطالعاتي مستقل در جهان است كه اقتصاد كشورها 
را براساس ش��اخص هاي آزادي اقتصادي رتبه بندي مي كند. اين 
موسس��ه كانادايي 5 ش��اخص مهم ش��امل حجم و اندازه دولت 
ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت، نقدينگي، آزادي تجارت، 
ب��ازار كار و تجارت را در تعيين درجه آزادي اقتصادي كش��ورها 

موثر مي داند. 
س��ال گذشته، بنيانگذار موسسه فريزر همراه با برخي مديران 
اين نهاد مطالعاتي معتبر بين المللي به دعوت اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران به ايران آمدند و طي نشس��تي كه در 
محل اتاق تهران برگزار شد »مايكل واكر« بنيانگذار موسسه فريزر 

مهم تري��ن عوامل بهبود رتبه ايران در آزادي اقتصادي را تش��ريح 
كرد. اين درحالي است كه مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق تهران 
كه تعامل مس��تمري با موسس��ه بين المللي فريزر دارد در تالش 
اس��ت تا با همفكري نهادهاي بخش  خصوصي و دولتي در ايران، 
راهكارهايي براي بهبود وضعيت ايران از حيث شاخص هاي اثرگذار 
در آزادي اقتصادي را به دس��ت آورد. اتاق تهران بر اين باور است 
كه با بهبود رتبه ايران در شاخص هاي آزادي اقتصادي، گام جدي 
در مسير ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور برداشته خواهد شد. 
درحال حاضر و براساس آخرين گزارش موسسه فريزر، ايران از 
حيث درجه آزادي اقتصادي از ميان ۱59كشور جهان در جايگاه 
۱5۰قرار دارد. در نشست اخير مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق 
تهران پس از تحليل آخرين گزارش فريزر از آزادي اقتصادي ايران 
و برخي كش��ورها، تبادل نظر ميان كارشناس��ان بخش خصوصي 
و نمايندگان س��ازمان هاي دولتي حاضر در اين نشست پيرامون 
دس��تيابي به راهكارهايي براي بهبود وضعيت ايران در ش��اخص 
اندازه دولت صورت گرفت. پس از مشورت و اظهارنظر حاضران در 
اين جلسه مقرر شد اين موضوع در نشست هاي آتي پيگيري شده 
و براي دستيابي به راهكارهايي كه منجر به بهبود شاخص اندازه و 

حجم دولت مي شود، تالش شود. 

شاخص هاي آزادي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت

تالش بخش  خصوصي براي بهبود اقتصاد 

بازارIT  خالي از كاالافزايش غيرقانوني قيمت آرد
رييس انجم��ن توليدكنندگان نان ه��اي صنعتي اعالم كرد 
كه با وجود افزايش غيرقانوني قيمت آرد از س��وي كارخانه هاي 
توليدكنن��ده، هنوز افزايش قيمت به صورت رس��مي براي نان 
صنعتي تصويب و ابالغ نشده اما ممكن است اين افزايش قيمت 
به صورت غيرقانوني به نان صنعتي هم س��رايت كند. نرخ خريد 
تضميني گندم در سال زراعي جاري نسبت به پارسال هيچ تغيير 
قيمتي نداش��ته و بعد از هفت ماه تاخير، دولت با اعالم و انتشار 
جدول نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي، مخالفت خود 
با افزايش قيمت در اين زمينه را عمال نش��ان داد. اما مش��خص 
نيس��ت چرا بايد قيمت آرد از س��وي كارخانه هاي توليدكننده 

افزايش پيدا كند؟!
ب��ه گ��زارش ايس��نا ، محس��ن لزومي��ان، ريي��س انجمن 
توليدكنن��دگان  نان هاي صنعتي، در اين خصوص گفت: پس از 

تعطيالت نوروزي هيچگونه افزايش قيمتي به صورت قانوني و از 
طريق اتحاديه ها نداشته ايم اما مساله اين است كه كارخانه هاي 
آرد اين محصول را گران  كرده اند؛ به عنوان مثال هر كيس��ه آرد 
۴8 هزار توماني 5۴ هزار تومان و هر كيسه آرد 5۱ هزار توماني 

معادل 58 هزار تومان فروخته مي شود. 
او افزود: بر اساس پيگيري هاي صورت گرفته از طريق سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مطلع ش��ديم كه اين 
افزايش قيمت، غيرقانوني بوده است و آنها مصوبه يي در اين زمينه 
دريافت نكرده اند؛ بنابراين دس��تگاه هاي نظارتي مانند س��ازمان 
حماي��ت مصرف كنندگان و توليدكنندگان باي��د بر كارخانه هاي 
توليدكننده آرد نظارت بيشتري كنند، چراكه اين افزايش قيمت 
سبب مي شود توليدكنندگان نان هاي حجيم، صنعتي و نانوايي هاي 

آزادپز نيز اقدام به افزايش قيمت محصوالت خود كنند. 

رييس اتحاديه فناوران رايانه با بيان اينكه نوس��انات 
نرخ ارز تاثير زيادي را بر بازار رايانه و IT داش��ته است، 
گفت: حجم بسيار بااليي از كاالهاي خريداري شده اين 
صنف در گمرك مانده است و ترخيص نمي شود و همين 
موضوع باعث شده تا بازار خالي از كاال بماند. سيدمهدي 
ميرمهدي كمجاني اف��زود: از زماني كه اعالم تك نرخي 
ش��د، كاالهايي كه وارد كنندگان به ص��ورت اعتباري و 
س��يتمي از طريق بانك مركزي خريد مي كردند متوقف 
ش��د و از س��وي ديگر حجم بس��يار بااليي از كاالها در 
گمرگ مانده و ترخيص نشده و تنها هزينه بسيار بااليي 
را ب��ه وارد كننده تحميل مي كند كه بايد هزينه دپو كاال 

را نيز بپردازد. 
به گزارش پايگاه خب��ري اتاق اصناف ايران، او تصريح 

ك��رد: 98درص��د كاالهاي موجود در اي��ن صنف وارداتي 
هس��تند و از تايوان، چين، سنگاپور، مالزي وارد مي شود؛ 
به همين دليل صنف فناوران رايانه بيشتر از صنوف ديگر 
از افزايش ن��رخ ارز تاثير مي گيرن��د. ميرمهدي كمجاني 
تاكيد ك��رد: اگر دولت فكري را ب��راي ترخيص كاالهاي 
خريداري ش��ده در گم��رگ نكند، به يقي��ن اعضاي اين 
صنف با مش��كالت عديده يي روبه رو خواهند ش��د كه در 
مرحله نخس��ت خالي ش��دن بازار از كاالهاي IT خواهد 
ب��ود. او در خص��وص اختصاص ارز با ن��رخ ۴2۰۰ تومان 
ب��ه توليدكنندگان اين صنف گفت: تعداد بس��يار كمي از 
اعضا توانس��ته اند ارز را با نرخ ۴2۰۰ تهيه كنند و بيشتر 
واردكنندگان در نوبت تامين ارز هستند كه تاكنون موفق 

به دريافت آن نشده اند. 

 رييس
كميسيون رقابت، 
خصوصي سازي و 

سالمت اداري:
دولت احساس 

مي كند كه 
حضور يك 

بخش خصوصي 
قدرتمند در اقتصاد دست او را در 

تصميم گيري ها مي بندد
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7  جهان

 ترامپ از احتمال تاخير ديدار
با كيم جونگ خبر داد

 ابهام در سوابق كونته
دردسر تازه نخست وزير ايتاليا

 ونزوئال ديپلمات هاي امريكايي
را اخراج كرد

گروه جهان 
رييس جمه��وري اياالت متحده پ��س از ديدار ب��ا مون  جائه اين رييس جمهوري 
كره جنوبي گفت: احتمال اينكه ديدار با رهبر كره شمالي روز ۱۲ ژوئن برگزار نشود، 
وجود دارد. او تاكيد كرد كه احتمال برگزاري اين ديدار در آينده همچنان وجود دارد. 
به گزارش دويچه وله، ترامپ روز سه شنبه پيش از مالقات با رييس جمهور كره جنوبي 
در واش��نگتن اظهار داشت كه اگر شرايط براي ديدار با كيم جونگ اون آماده نباشد، 
مالقات با رهبر كره ش��مالي به آينده موكول خواهد ش��د. او تاكيد كرد كه مطمئن 
است تمايل كيم براي مذاكره با امريكا جدي است و اگر توافقي بين دو كشور صورت 
بگيرد، رهبر كره شمالي بسيار خوشبخت خواهد شد. مون جائه اين نخستين كسي بود 
كه اواخر ماه آوريل اعالم كرد؛ رهبر كره ش��مالي براي خلع  سالح هسته يي آمادگي 
نش��ان داده اس��ت به ش��رطي كه از جانب اياالت متحده تضمين هاي امنيتي الزم 
داده ش��ود. در حالي كه مشاور عالي امنيتي رييس جمهور كره جنوبي تاكيد مي كند 
كه نشست رهبران امريكا و كره ش��مالي »به احتمال 99.9درصد« روز ۱۲ ژوئن در 
سنگاپور برگزار مي شود، اما شماري از ناظران روزهاي گذشته گمانه زني كرده بودند 
كه احتمال تعويق نشست سران امريكا و كره شمالي وجود دارد. دولت سئول ديروز 
چهارشنبه اعالم كرد: مذاكرات در سطح عالي رتبه ميان دو كره پس از پايان مانورهاي 
نظامي مشترك ميان امريكا و كره جنوبي پس از ۲5 ماه مه از سرگرفته خواهد شد. به 
گزارش راشاتودي، يون يونگ چان سخنگوي رياست جمهوري كره  جنوبي زمان بندي 
جديدي را براي مذاكرات بين دو كره اعالم كرد؛ اين مذاكرات از سوي پيونگ يانگ 
و به  دليل مانورهاي مش��ترك نظامي بين واش��نگتن و سئول متوقف شده اند. مانور 
نظامي مشترك »مكس تاندر« با حضور بيش از ۱00جنگنده از كشورهاي امريكا و 

كره  جنوبي در ۱۱ مه سال جاري آغاز شده و دو هفته به طول مي انجامد. 

گروه جهان 
تالش اح��زاب پيروز در انتخابات پارلماني ايتاليا براي آنكه يك اس��تاد كمتر 
شناخته شده دانشگاه به نخست وزير آينده اين كشور تبديل شود، با موانعي جديد 
روبه رو ش��ده اس��ت. به گزارش يورونيوز، جوزپه كونته حقوقدان و استاد دانشگاه 
فلورانس ايتاليا از سوي »جنبش پنج ستاره« و حزب راست افراطي »ليگ« براي 
پست نخس��ت وزيري اين كشور معرفي شده است. اگرچه تاكنون نداشتن تجربه 
در فعاليت هاي سياسي و دولتي همچنين قدرت نفوذ پايين او شك و ترديدهايي 
را درباره انتصابش در اين پست به وجود آورده بود اما اخبار منتشر شده در اوايل 
اين هفته كه منجر به زيرس��وال رفتن اعتبار فعاليت هاي دانش��گاهي اش شد، بر 
نگراني ها در اين زمينه بيش از پيش افزوده است. در سوابق كار اين استاد دانشگاه 
كه توس��ط او در وب س��ايت انجمن حقوق ايتاليا منتشر شده، آمده است كه وي 
در مراكز علمي متعددي در خارج از ايتاليا از جمله در دانشگاه كمبريج، دانشگاه 
نيويورك و دانشگاه سوربن پاريس مطالعات حقوقي داشته است؛ اما دانشگاه هاي 
س��وربن و نيويورك اعالم كردند كه نتوانس��ته اند، هيچ اطالعاتي درباره كونته در 
پايگاه داده هاي خود بيابند. جنبش پنج س��تاره با انتشار بيانيه هايي از اين استاد 
دانشگاه دفاع كرده است. در اين بيانيه ها آمده كونته هرگز مشخص نكرده كه در 
چه دوره  دانش��گاهي خارج از كشور شركت كرده و ادعايي در اين باره كه مدرك 
تحصيلي از اين دانشگاه ها كسب كرده، ندارد. در اين بيانيه ها همچنين رسانه هاي 
ايتاليايي و بين المللي به تالش براي تخريب چهره كونته متهم شده اند. دو حزب 
ليگ و جنبش پنج س��تاره، هر دو در انتخابات ۴ مارس ايتاليا راي قابل توجهي 
را به دست آوردند اما هيچ يك موفق به كسب اكثريت مطلق نشدند و به همين 

دليل در نهايت به ائتالف تن دادند. 

گروه جهان 
رييس جمهوري ونزوئال اعالم كرد به ديپلمات ارشد امريكا در كاراكاس و معاونش 
دس��تور داده تا به اتهام توطئه چيني عليه دولت، ظرف ۴۸س��اعت ونزوئال را ترك 
كنند. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، نيكوالس مادورو گفت: »تاد رابينسون كاردار 
امريكا و رايان نارانجو معاون وي عناصري نامطلوب هستند و بايد ظرف ۴۸ساعت 
ونزوئ��ال را ترك كنند. اين اقدام در دفاع از ش��أن و منزل��ت ونزوئال صورت گرفته 
است. توطئه چيني ديگر كافي اس��ت.« امريكا فورا تهديد كرده اين اقدام مادورو را 
تالفي خواهد كرد. يكي از مقامات وزارت خارجه امريكا گفت: »واشنگتن از طريق 
كانال ه��اي ديپلماتيك هيچ اطالعيه يي را از جان��ب دولت كاراكاس دريافت نكرده 
است اما اگر اخراج اين ديپلمات هاي ارشد امريكايي تاييد شود، واشنگتن اقدامات 
تالفي جويانه مناس��ب را اتخاذ خواهد كرد.« پيش بيني مي ش��ود كه كارلوس رون 
كاردار ونزوئ��ال در واش��نگتن در اقدامي تالفي جويانه از امريكا اخراج ش��ود. وزارت 
خارجه امريكا همچنين ادعاهاي نيكوالس مادورو را مبني بر اينكه دو ديپلمات ارشد 
امريكايي در يك توطئه نظامي دس��ت داشته يا در مسائل سياسي و اقتصادي اين 
كشور مداخله كرده اند را رد كرد. اخراج اين دو ديپلمات ارشد امريكايي پس از آن 
صورت گرفت كه واش��نگتن پيروزي مادورو در انتخابات روز يك شنبه ونزوئال را به 
عنوان يك »پيروزي جعلي و تقلبي« محكوم كرد. مادورو ۴ميليون راي بيش��تر از 
هنري فالكون نامزد حزب اپوزيسيون در اين انتخابات كسب كرد اما ميزان مشاركت 
در اين انتخابات تنها ۴۶درصد بود. واشنگتن تاكيد دارد كه مادورو يك »ديكتاتوري 
سوسياليستي« را اداره مي كند و مايك پنس معاون رييس جمهور امريكا انتخابات 
روز يك ش��نبه را »ناعادالنه و ب��دون آزادي« توصيف كرده و گفته اين روند جعلي 

ضربه يي به »سنت دموكراتيك افتخارآميز« ونزوئالست.

 سفر مركل به چين در سايه 
توافق تجاري پكن-واشنگتن 
گ�روه جه�ان  آنگال مركل صدراعظ��م آلمان در 
شرايطي عازم پكن شده كه توافق تجاري واشنگتن -

 پكن دردس��ري ت��ازه را براي برلين به ب��ار آورده كه 
مي توان��د به منافع اين كش��ور لطمه بزند. به گزارش 
بلومبرگ، تعهد پكن ب��راي خريد كاالهاي امريكايي 
بيش��تر به عنوان بخش��ي از توافق براي جلوگيري از 
جنگ تجاري با اين كش��ور، آلمان را تحت فشار قرار 
داده است. آلمان به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري 
اروپايي چين با حجم كل��ي حدود ۱79ميليارد دالر 
مبادالت در س��ال گذش��ته در وهله نخست با تاثير 
هرگونه كاهش مراوده تجاري مواجه اس��ت. اين امر 
تالش صدراعظم آلمان را براي ايجاد فضاي باز تجاري 
و نظ��ام چندجانبه گراي��ي پيچيده مي كن��د به  ويژه 
اينك��ه چين اجازه دسترس��ي دوجانبه به بازارهايش 
را نمي ده��د. امريكا طرف ديگر اي��ن ماجرا در دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ است كه اقدامات وي 
با عنوان حماي��ت از توليدات داخل��ي، اتحاد ترانس 
آتالنتيك )دو س��وي اقيانوس اطلس( را تحت فشار 
ق��رار داده اس��ت. م��ركل در اين س��فر كه روس��اي 
ش��ركت هاي تج��اري ني��ز وي را همراهي مي كنند، 
قصد دارد خواس��ته هاي آلمان را در كاستن از موانع 
تجاري مطرح كند. وي گفته: »چين و آلمان متعهد 
به مقررات سازمان تجارت جهاني هستند. ما در عين 
حال درباره دسترسي دوجانبه تجاري و مسائل مربوط 
به مالكي��ت معنوي گفت وگو خواهي��م كرد.« گفته 
شده، چين در ۱0سال گذشته دست كم 3۱۸ميليارد 
دالر در اروپ��ا س��رمايه گذاري ك��رده ك��ه ۴5درصد 
بيشتر از سرمايه گذاري در امريكاست. آلمان در اروپا 
بزرگ ترين اقتصاد را دارد. با اين حال آلمان در بررسي 
ابزارهايي براي نظارت بهتر بر دسترسي آزاد چين بر 
اقتص��اد ۱7تريليون دالري اتحاديه اروپا به ش��ركاي 
اروپايي اش پيوسته اس��ت. مقام هاي آلماني در عين 
حال تاثير هرگونه توافقي بين امريكا و چين بر اقتصاد 
كشورشان را كم اهميت مي خوانند. يكي از مقام هاي 
هيات همراه مركل گفته روابط دوجانبه دست كم در 
دوري جستن از گرايش هاي دولت ترامپ براي اعمال 
سياس��ت حمايت از محصوالت داخلي مفيد اس��ت. 
وزارت دارايي چين در بحبوحه تنش با امريكا بر س��ر 
مس��ائل تجاري به  تازگي طرحي براي كاهش تعرفه 
واردات برخي خودروهاي خارجي از ۲5 به ۱5درصد 
را اعالم كرده اس��ت. كاهش تعرفه ه��ا از اول جوالي 
اجرايي مي شود. اين تصميم به دنبال موافقت دولت 
دونال��د ترامپ براي تعويق اعم��ال تعرفه بر كاالهاي 

چيني اتخاذ شد. 

  درخواست لندن
براي مذاكره با طالبان

وزير دفاع بريتانيا اعالم كرده كه براي برقراري صلح 
پايدار در افغانس��تان مذاكرات رسمي لندن با طالبان 
ضروري اس��ت. به گزارش تلگراف، گاوين ويليامسون 
در حضور نمايندگان پارلمان ضمن تاكيد بر اهميت 
برقراري صلح در افغانستان گفته: »براي برقراري صلح 
پايدار در افغانس��تان، بريتانيا بايد مذاكراتي رسمي با 
طالبان داشته باشد.« ويليامسون گفته لندن متعهد 
مي ش��ود تا انتخابات پيش رو در افغانستان كه اواخر 
س��ال جاري برگزار خواهد شد در محيطي صلح آميز 
انجام شود. گفته شده، كابل از مذاكرات صلح بي قيد و 

شرط با طالبان استقبال كرده است. 

 امارات: در انتخابات امريكا 
دخالت نداشتيم

در پ��ي انتش��ار گزارش��ي در مورد مالقات پس��ر 
رييس جمهوري امريكا با نماينده شاهزاده هاي امارات 
و عربس��تان سعودي مبني بر اثرگذاري آنها بر نتيجه 
انتخاب��ات ۲0۱۶ ان��ور قرقاش، وزي��ر خارجه امارات 
گفته كشورش نفوذي در اين انتخابات نداشته است. 
نيويورك تايمز گزارشي درباره مالقات جورج نادر يك 
تاجر امريكايي- لبناني و پسر ارشد ترامپ در آگوست 
۲0۱۶ را منتش��ر كرده كه در آن نادر به پسر ترامپ 
گفته بود، رهبران كش��ورهاي عربي مشتاق كمك به 

ترامپ هستند. 

  درآمد كالن داعش
از پودر اطفال در افغانستان

سازمان بين المللي حقوق بش��ر »شاهد جهاني« 
اع��الم كرده، داعش پودر تال��ك را به طور غيرقانوني 
اس��تخراج كرده و از طريق پاكستان به اروپا و امريكا 
مي فرستند. به گزارش نيويورك پست، داعش ساالنه 
از اين طريق صده��ا هزار دالر درآمد دارد. طبق آمار 
وزارت معدن و صنايع افغانستان حدود 500 هزار تن 
پودر تالك در محصوالتي از قبيل، پودر كودكان و مواد 
رنگ آميزي در 3ماهه نخست سال جاري ميالدي از 

اين كشور صادر شده است. 

 غني به دخالت در امور 
كميسيون انتخابات متهم شد

معاون كميس��يون انتخاب��ات افغانس��تان گفت: 
محمداش��رف غن��ي رييس جمه��ور در كار اين نهاد 
دخالت مي كند. به گ��زارش آناتولي، معاذاهلل دولتي، 
رييس جمه��وري افغانس��تان را متهم ك��رده كه به 
اعضاي كميسيون انتخابات فشار آورده و آنها را تهديد 
ب��ه اخراج كرده اس��ت. دولتي گفت��ه: »غني اعضاي 
كميس��يون انتخابات كه با نصب برچس��ب در كپي 
شناس��نامه مخالف بودند را در حضور سفير امريكا و 
نماينده س��ازمان ملل در افغانستان تهديد به اخراج 
كرده است.« انتخابات پارلماني افغانستان اكتبر سال 

جاري ميالدي برگزار مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سقوط آزاد لير تركيه يك ماه مانده به انتخابات سراسري

جنگ سرمايه گذاران با اردوغان
گروه جهان 

س��قوط ارزش لي��ر در معام��الت اروپايي در 
نخستين س��اعات چهارشنبه باعث شد كه ارزش 
پول تركي��ه در برابر دالر در بازار اس��تانبول افت 
بي س��ابقه يي را تجرب��ه كند و به 5 لي��ر در برابر 
هر دالر امريكا برسد، ش��رايطي كه باعث شده تا 
س��رمايه گذاران از مقام هاي ارشد اقتصادي تركيه 
بخواهن��د كه در برابر سياس��ت هاي پولي و مالي 

رجب طيب اردوغان ايستادگي كند. 
به گ��زارش فايننش��ال تايمز، ارزش لير تركيه 
چهارشنبه براي دومين روز پي درپي در بازارهاي 
آسيايي و اروپايي سقوط كرده است. سقوط ارزش 
لير تركيه پس از آن روي داد كه آژانس رتبه بندي 
اعتباري فيچ سه ش��نبه نس��بت ب��ه دخالت هاي 
سياس��ي دول��ت تركي��ه در سياس��ت هاي پولي 
تركيه هشدار داد. حال س��رمايه گذاران خواستار 
اين هس��تند كه بانك مركزي ب��راي تثبيت نرخ 
ارز و جلوگي��ري از ت��ورم س��االنه ك��ه در آوريل 
۱0.۸5درصد ب��وده، نرخ بهره را به طور اضطراري 
افزاي��ش دهد، آن هم در ش��رايطي ك��ه اردوغان 
همچنان مخال��ف افزايش نرخ بهره ب��وده و نرخ 
بهره باال را »پدر و مادر شيطان« مي خواند. تحكم 
كالم اردوغ��ان و تاكيدش بر جلوگيري از افزايش 
نرخ بهره باعث شده كه ترديدهاي بسياري درباره 
تواناي��ي بانك مركزي تركيه ب��راي مقابله با نرخ 

تورم دو رقمي ايجاد شود. 
پيوتر مايتس استراتژيست ارز بازارهاي نوظهور 
در رابوبانك لندن در اين باره مي گويد: »اين بسيار 
حياتي است كه بانك مركزي تركيه در چند ساعت 
آينده در نشست اضطراري كه قرار است با موضوع 
آخرين تحوالت بازار برگزار مي ش��ود تصميماتي 
دش��وار، الزم و قاطعانه اتخاذ كند. سياستمداران 
تركيه ديگر نمي توانند بيش از اين سقوط ناگهاني 
ارزش پول ملي را ناديده بگيرند. موضوع فقط ثابت 
نگهداش��تن نرخ تورم نيس��ت، مهم تر از آن حفظ 
ثبات بازارهاي مالي و ممانعت از س��قوط بيش��تر 

ارزش پول ملي تركيه است.« 
برخي كارشناس��ان عملكرد ضعي��ف لير را به 
ش��رايط جامعه جهاني، افزايش ارزش دالر و سود 

اوراق خزانه دولتي امريكا نس��بت مي دهند. اينان 
دمير تحليلگر مس��ائل اقتصادي تركيه مي گويد: 
»بخشي از سقوط ارزش لير به دليل سياست هاي 
امريكاس��ت اما اظهارات اردوغان هم نشان داد كه 

بانك مركزي توان كنترل بازار را ندارد. «
رجب طيب اردوغان هفته گذش��ته اعالم كرده 
بود كه قصد دارد، سياس��ت هاي كنترلي بيشتري 
در ح��وزه پولي و اقتصاد اعمال كند. اين اظهارات 
موجب رش��د نرخ برابري دالر ش��ده است. بانك 
مركزي تركيه چندي پيش به  منظور توقف كاهش 
ن��رخ برابري دالر، نرخ بهره بانكي را تا ۱3.5درصد 
افزاي��ش داد. ام��ا وزي��ر اقتصاد تاكيد ك��رده اين 
سياس��ت ها مقطعي است و پس از انتخابات تغيير 
خواهد كرد. دولت تركيه نرخ رشد اقتصادي براي 

س��ال ۲0۱7 مي��الدي را 7.۴درص��د اعالم كرده 
كه باالترين نرخ رش��د اقتصادي گروه ۲0 كش��ور 
صنعتي اس��ت. با اين حال نرخ بيكاري در تركيه 

افزايش و سطح درآمدها كاهش يافته است. 
تيم  اش استراتژيست بازارهاي نوظهور در مركز 
مديريت دارايي بلوباي كه مدت هاس��ت تحوالت 
اقتص��ادي تركيه را رصد مي كند، چهارش��نبه با 
اش��اره به مخالفت اردوغ��ان ب��راي افزايش نرخ 
بهره پيش��نهاد كرده كه مقام هاي ارشد اقتصادي 
براي جلوگيري از دامنه دار ش��دن اين بحران بايد 
تهديد به اس��تعفا كنند. تي��م  اش در توييتر خود 
نوشته است: »مهمت شيمشك معاون نخست وزير 
تركيه، ناجي اقبال وزي��ر دارايي و مراد چتينكايا 
ريي��س بانك مرك��زي اين كش��ور بايد مصحلت 

تركي��ه را در نظر گرفت��ه و به اردوغان بگويند كه 
درباره نرخ بهره در اش��تباه است. هنوز زمان براي 
برقراري ثبات در بازارهاي مالي هست به  شرطي 

كه نرخ بهره هر چه سريع تر افزايش يابد. «
تحليلگران هش��دار مي دهند كه كاهش ارزش 
لير ش��ركت هاي تركيه يي ك��ه بدهي هاي عمده 
ارزي دارند را تحت فشار شديدي قرار خواهد داد. 
بدهي هاي خارجي كوتاه مدت كه بيشتر به صورت 
ارزي خارجي نگه داش��ته مي ش��ود در ماه مارس 
۱۸۱ميليارد دالر بود كه معادل ۲0درصد از توليد 

ناخالص داخلي تركيه است. 
موسس��ه رتبه بندي اعتباري استاندارد  اند پور 
نيز سه شنبه نسبت به افزايش نگراني ها از كاهش 
ارزش لير هشدار داده بود. رويترز به نقل از فرانك 

جيل كارش��ناس اقتصادي نوشته است: »نگراني 
اصلي اين است كه وضعيت تعادل پرداخت ها بدتر 
شود و بحران مالي و بانكي به طور غيرقابل كنترلي 

مجال بروز بيابد. 
فش��ارهاي ب��ازار مال��ي ب��ر دول��ت رج��ب 
طي��ب اردوغان در ش��رايطي تش��ديد ش��ده كه 
رييس جمه��وري تركيه در آس��تانه يك انتخابات 
سرنوشت ساز قرار دارد. انتخابات تركيه قرار است 

۲۴ ژوئن برگزار شود. 
يجي��ت بول��وت يك��ي از مش��اوران اقتصادي 
اردوغان سه شنبه طي يادداشتي در روزنامه استار 
مدعي ش��ده كه برخي افراد و رسانه هاي گروهي 
تالش داش��ته اند تا يك جو رواني متش��نج ايجاد 
ك��رده و به اين ترتي��ب بازارها را ب��ه هم بريزند. 
بولوت از مس��ووالن و مقام هاي تركيه خواس��ته 
است كه به هيچ عنوان تحت تاثير اين جوسازي ها 

قرار نگيرند. 
انتخابات سراسري تركيه در شرايطي ۲۴ ژوئن 
برگزار مي شود كه نتايج نظرسنجي ها حاكي از آن 
اس��ت كه ائتالف حزب حاكم »عدالت و توسعه« 
و »حرك��ت ملي« نمي تواند حت��ي نيمي از آرا را 
به دست بياورد. آخرين نتايج نظرسنجي ها ميزان 
آراي اردوغ��ان را ح��دود ۴۲درصد ب��رآورد كرده 
است كه دوبرابر اصلي ترين رقيب او محرم اينجه 
از ح��زب جمهوري خواه خلق اس��ت. صالح الدين 
دميرتاش نام��زد حزب دموكراتي��ك خلق ها كه 
همچن��ان باي��د از درون زندان با ديگ��ر نامزدها 
رقاب��ت كند، نزدي��ك به ۱۲ درصد برآورد ش��ده 
است. دميرتاش كه خبرهاي تاييد  نشده يي مبني 
بر احتم��ال آزادي او طي روزهاي آينده منتش��ر 
شده، در تازه ترين گفت وگو گفته است: »هيچ يك 
از احزاب تركيه ب��دون حزب دموكراتيك خلق ها 
امكان تشكيل دولت نخواهند داشت.« خبرگزاري 
فرانسه نوشته، اس��تراتژي اينجه در انتخابات اين 
است كه بتواند به عنوان قدرتمندترين كانديداي 
اپوزيسيون در مقابل اردوغان قرار گيرد و اميدوار 
است كه انتخابات به دور دوم كشيده شود و بدين 
شكل در انتخابات دور دوم در هشتم جوالي ديگر 

گروه هاي اپوزيسيون در كنار وي قرار گيرند. 

پكن نفوذش را در اسالم  آباد تقويت مي كند 

چرخش پاكستان به سمت چين براي حل بحران ارزي
گروه جهان 

پاكستان بار ديگر براي جلوگيري از بروز بحران ارزي 
به چين روي آورده اس��ت. بانك مركزي پاكستان 
افش��ا كرده كه از بانك هاي چين يك ميليارد دالر 
وام گرفته و اين مس��اله روابط اقتصادي دو كشور 
را عميق تر كرده اس��ت. ط��ارق باجوا رييس بانك 
مركزي پاكس��تان در گفت وگو با فايننشال  تايمز 
تايي��د كرده اين وام ه��ا از بانك هاي تحت حمايت 
دولت پكن و با »نرخ بهره مناسب و رقابتي« گرفته 
شده است. پرداخت اين وام روابط مالي، سياسي و 
نظامي بين دو كشور را تقويت مي كند و به  ويژه بر 
ايفاي نقش فزاينده پكن در جنوب ش��رق آسيا و 

فراتر از آن تاثير مي گذارد. 
ذخيره ارز خارجي پاكس��تان در پي كم شدن 
صادرات و افزايش واردات به  شدت كاهش يافته و 
مقامات در اسالم آباد اميدوارند پول نقدي دريافتي 
از چي��ن به جلوگيري از بروز بح��ران ارزي كمك 
كند و پاكس��تان مجبور نش��ود براي يك بس��ته 
كمك هاي مالي به صن��دوق بين المللي پول روي 
آورد. پاكس��تان از س��ال ۱9۸۸ تاكنون ۱۲مرتبه 
از صندوق بين المللي پول وام گرفته اس��ت. طبق 
آخرين آمار موجود،  ذخيره ارزي پاكستان ۱۱ ماه 
مه امسال ۱0.۸ميليارد دالر بوده درحالي كه در ماه 
آوريل س��ال ۲0۱۶ميالدي پاكستان ۱۸.۱ميليارد 

دالر ذخيره ارزي داشته است. 
مقام هاي آگاه گفته اند با وجود شرايط بد مالي 

پاكس��تان، چين از وام دهي خشنود است و يكي از 
داليل آن هم اين اس��ت ك��ه نمي خواهد جزئيات 
وام هايي كه به عنوان بخش��ي از سرمايه گذاري در 
كريدور اقتصادي چين-پاكستان پرداخته، مشخص 
شود. چين برنامه يي ۶0 ميليارد دالري براي توسعه 
و تقويت زيرساخت هاي پاكستان به عنوان بخشي 
از پ��روژه »ابتكارعمل كمربند و جاده« و س��اخت 
ش��بكه يي از راه هاي تجاري در سراس��ر جهان در 
دس��ت اجرا دارد. با اي��ن حال پكن تمايل چنداني 
به افش��اي جزئي��ات وام دهي ها براي آماده س��ازي 

اسالم آباد به عنوان بخشي از اين پروژه ندارد. 
يك مقام دولتي در اس��الم آباد گفت: »چيني ها 
نمي خواهند كه نهادهاي غربي از جزئيات كوچك 
تامين مالي پروژه ابتكارعمل كمربند و جاده آگاهي 
يابند. اما استفاده از يك برنامه صندوق بين المللي 
پول براي كمك  مالي به كشورها مستلزم آن است 
كه پاكستان شرايط مالي را براي مقامات اين نهاد 

افشا كند«.
بانك هاي چين��ي در ۱۲ماهه منتهي به آوريل 
۲0۱7 نيز ۱.۲ميليارد دالر به پاكس��تان وام داده 
بودن��د و اكنون ني��ز مبلغي يك ميلي��ارد دالري 
استقراض كرده و مقامات پاكستان گفته اند احتمال 
استقراض هاي بيشتر از چين همچنان وجود دارد. 
يك مش��اور ارش��د دولت اس��الم آباد به فايننشال 
تايم��ز گفت كه وزير دارايي مذاكرات غيررس��مي 
با بانك هاي چين درباره اس��تقراض دست كم 500 

ميليون دالر ديگر پيش از پايان س��ال مالي ۲0۱۸ 
)كه در آوريل ۲0۱9 پايان مي يابد( داش��ته است: 
»هر چه كه مي گذرد، اس��تقراض از چين بيشتر و 
بيش��تر به يكي از ش��اخصه هاي وجهه خارجي ما 

تبديل مي شود.«

 چين جاي امريكا را مي گيرد؟
طارق باجوا رييس بانك مركزي پاكستان گفته 
بانك هاي تجاري چين لبريز از نقدينگي هس��تند. 
اما برخي كارشناس��ان اقتصادي هشدار داده اند كه 
وام ه��اي پرداختي توس��ط چي��ن چاره يي موقتي 
هستند. مشتاق خان يكي از كارشناسان اقتصادي 
پيش��ين بانك مركزي پاكستان كه اكنون رياست 
گروه مشاور »داكترد پِْيِپرز« را برعهده دارد، گفت: 
»سياست گذاران پاكستان در زمينه كاهش كسري 
تج��اري خارجي اقدام��ات الزم را انجام نمي دهند 
و ب��ه جاي آن تنها در جهت تامين مالي كس��ري 
موجود اقدام مي كنند. به طور خاص اين تامين مالي 
با اس��تقراض از چين ص��ورت مي گيرد اما اين كار 
مشكل ما را حل نمي كند و تنها مساله را به تعويق 

مي اندازد و مشكل را تشديد مي كند«.
با توجه به اينكه دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا رويكردي س��خت در برابر پاكس��تان اتخاذ 
كرده، رهبران اين كش��ور تقويت روابط با چين به 
جاي امريكا را در اولويت دستوركار خود قرار داده اند 
و اي��ن درحالي اس��ت كه پكن درح��ال حاضر هر 

كمكي از اعطاي وام گرفته تا س��اخت نيروگاه هاي 
ب��رق و فروش تس��ليحات براي همس��ايه جنوبي 
خود فراهم مي آورد. طبق اطالعات منتش��ر شده 
توسط نهاد تحقيقاتي صلح بين الملل در استكهلم، 
پاكستان سال گذشته به ارزش 5۱۴ ميليون دالر 
تسليحات از چين وارد كرده و اين درحالي است كه 
واردات تسليحات پاكستان از امريكا تنها ۲۱ميليون 
دالر بوده اس��ت. در همين ح��ال رييس جمهوري 
ترام��پ بار ديگر ب��ه جنگ افغانس��تان ابراز تعهد 
كرده است و به  عقيده برخي مشاوران و تحليلگران 
نظام��ي براي موفقيت در چنين جنگي به حمايت 

اسالم آباد نياز دارد. 
به گ��زارش دويچه وله در گزارش ناظران دولتي 
اياالت متحده كه دوش��نبه منتشر شده، آمده كه 
استراتژي دولت ترامپ در مبارزه با طالبان موفقيت 

اندكي داش��ته و پس از گذش��ت ۱7سال از شروع 
ماموريت افغانستان هنوز هم اين كشور »خطرناك 
و بي ثبات« است. دولت ترامپ استراتژي جديد در 
قبال افغانس��تان را در ماه آگوست گذشته معرفي 
و اع��الم كرد كه س��عي دارد پاكس��تان را در اين 
اس��تراتژي وارد كند و تالش بيشتري براي ترغيب 
طالبان براي پيوستن به گفت وگوهاي صلح انجام 
دهد. اما طبق گزارش بازرس ويژه پنتاگون به نظر 
مي رسد، تالش ها براي افزايش فشار بر طالبان تاثير 
چنداني نداش��ته است و از نظر ديپلماسي با وجود 
اينكه مبلغ ۱.5تا ۲ميليارد دالر كمك هايي كه قرار 
بود براي بهبود وضعيت امنيتي به پاكس��تان داده 
شود به حالت تعليق درآمده اين كشور هيچ تالشي 
براي نابود سازي سرپناه هاي امن تروريست ها انجام 

نمي دهد. 
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پرونده8
  پمپئو؛ ديپلماتي كه

خلق و خوي ديپلماتيك ندارد 
گروه جهان  مايك پمپئ��و، وزير خارجه امريكا به 
تازگي به اصطالح راهبرد جديد امنيتي كشورش عليه 
ايران را اعالم كرد كه حتي از سوي متحدان اين كشور 
هم مورد اس��تقبال قرار نگرفت. نشريه فارن پاليسي با 
اش��اره به اين مطلب، اين راهبرد جديد امريكا را نشانه 
نبود راهبردي براي دوران پس��ا برج��ام ارزيابي كرده 
است. واشنگتن درحالي وعده داده تحريم هاي جديدي 
را عليه ايران اعمال مي كند كه به اعتقاد كارشناس��ان 
بعيد به نظر مي رسد اين كشور بتواند تحريم هاي قبلي 
را تكرار كن��د زيرا اروپايي ها، روس ها و چيني ها از اين 
اقدام واشنگتن حمايت نمي كنند. آنچه بر ضعف چنين 
راهبردي صحه مي گذارد، طرح آن از سوي فردي است 
كه سابقه يي در ديپلماسي ندارد و به  زعم برخي به غير 
از س��ابقه حتي از خلق و خوي ديپلماتيك نيز محروم 
است. مايك پمپئو كه يك جمهوي خواه از ايالت كانزاس 
است با ترامپ درباره مسائل جهاني اشتراك نظر دارد. 
وي كه س��ابقه رياس��ت س��ازمان اطالع��ات مركزي 
امريكا)سيا( را در كارنامه حرفه يي اش دارد، وفادارانه از 
سياست هاي ترامپ دفاع و روابط شخصي نزديكي را با 
وي برقرار كرده است. پمپئو پيش از پيوستن به دولت 
امري��كا، موافقت خود را با سياس��ت هاي ترامپ درباره 
توافق هسته يي ايران، برنامه ادعايي وي براي جنگ با 
تروريسم و نارضايتي از قانون مهاجرت و سياست هاي 
مربوط به مهاجران در امريكا ابراز كرده بود. وي تحصيل 
كرده مدرس��ه حقوق هاروارد است و سابقه خدمت به 
عنوان وكيل يك شركت را دارد. پمپئو در سال 2010 
ب��ه عنوان عضو حزب تي پارت��ي از ايالت كانزاس وارد 
كنگره ش��د. ايان برمر، رييس گروه اروس��يا و تحليلگر 
مسائل سياسي جهان درباره پمپئو مي گويد:»او درباره 
مس��ائل امنيت ملي بيشتر يك فرد تندرو است. پمپئو 
فردي با هوش است اما همچون طبل توخالي است كه 
ب��ا ترامپ به خوبي كنار مي آيد.« برمر مي گويد چنين 
خصلتي باعث مي شود كه سياست امنيت ملي متوازني 
را دنبال نكند.  پمپئو از همان دوراني كه رياس��ت سيا 
را برعهده داش��ت، وفاداري اش را به ترامپ ثابت كرده 
ب��ود. وي در مدت 14م��اه مديريت اين س��ازمان هر 
روز گزارش هاي امنيتي و ديدگاه هايش درباره مس��ائل 
امنيت ملي و سياس��ي را در اختيار ترامپ قرار مي داد. 
با اين حال با انتقادهايي نيز مواجه بوده است. منتقدان 
پمپئو در زمان رياستش در سيا، وفاداري بيش از حدش 
به كاخ سفيد را عامل تضعيف كننده مسووليتش ارزيابي 
مي كردند.  پمپئو در مواضع علني خود دست كم در 4 
موضوع اصلي ايران، كره شمالي، روسيه و قدس با ترامپ 
اش��تراك  نظر دارد. وزير خارجه كنوني امريكا در زمان 
نمايندگي ايالت كانزاس در كنگره بارها خصومت خود با 
توافق هسته يي ايران را ابراز كرده بود. وي در نخستين 
سالگرد توافق هسته يي ايران در سال 2016 فراتر رفت 
و خواستار پايان دادن به حكومت ايراني شد. بعد از روي 
كار آمدن ترامپ وي در توييتي نوش��ت، اميدوار است 
كه توافق لغو شود. اما مشكالت پمپئو به اشتراك نظر 
و وفاداري به رييس جمهوري دمدمي مزاج و نداش��تن 
تجربه در حوزه ديپلماسي محدود نمي شود. به عبارت 
ديگ��ر تعصب وي ب��ه باورهاي مذهبي مس��يحي اش، 
تجربه جديد ديپلماتيكش را دش��وار كرده است. رابطه 
بين مذهب و ديپلماسي در امريكا هيچگاه آسان نبوده 
اس��ت. در پيمان طرابلس در س��ال 1797 بين امريكا 
و سران مس��لمان منطقه ش��مال افريقا به مسلمانان 
اطمينان داده شد كه امريكا متعهد به احترام به اسالم 
اس��ت. اما با وجود چنين پيماني برخي از مس��يحيان 
محافظ��ه كار به دو جنگ كشورش��ان ب��ا اين حاكمان 
مسلمان اشاره مي كنند. پمپئو كه يك مسيحي انجيلي 
تندرو اس��ت، ادبيات اسالم هراس��انه يي دارد.  روزنامه 
اكونوميست نيز نوش��ته:»حتي در بين محافظه كاران 
سياس��ت خارجي امريكا نگراني هايي درباره احساسات 
آشكار فرقه گرايانه پمپئو وجود دارد و آنها معتقدند كه 
اين امر مي تواند مش��كل آفرين باش��د.« شادي حميد، 
محقق ارشد انديش��كده بروكينگز امريكا، ديدگاه هاي 
منفي پمپئو درباره اسالم را نگران كننده توصيف كرده و 
گفته:»اينكه يك چهره سرشناس در امريكا ديدگاه هاي 
تحقيركننده ي��ي درب��اره يك مذهب دارد، خوش��ايند 
نيست.« پمپئو در سال 2013 وقتي كه هنوز در كنگره 
نماينده بود در واكنش به حمله تروريس��تي مسابقات 
ماراتن بوس��تون در همان سال گفته رهبران مسلمان 
از محكوم كردن اين حمله خودداري كردند. وي مدعي 
شده رهبران مسلماني كه اين حمله را محكوم نكردند 
احتماال در اين حمله همدس��ت هستند. اين اظهارات 
حتي ب��ا انتقاد رهبران مس��لمان امريكا مواجه ش��د. 
دني��ل آر ديپتريس، روزنامه نگار سياس��ي از بعد ديگر 
به چالش هاي رياس��ت پمپئو در وزارت خارجه امريكا 
پرداخته اس��ت. وي با اشاره به مشكالت وزارت خارجه 
امريكا از خالي بودن برخي از پست ها گرفته تا كمبود 
پرس��نل در مطلبي كه در شبكه الجزيره منتشر شده، 
نوش��ته:»اگر پمپئو مي خواهد جانش��ين بهتري براي 
تيلرسون باشد بايد كمبودها در دانش و تجربه در حوزه 
سياسي را برطرف كند.« وي افزود:»اختالفات سياسي 
و شخصيتي بين ترامپ و تيلرسون بيش از آن بود كه 
روابط كاري مناسبي بين آنها برقرار شود. اختالفات آنها 
درباره رويكرد ديپلماتيك در قبال كره ش��مالي توافق 
هسته يي ايران و موضوع اختالفات كشورهاي عربي با 
قطر بسيار آش��كار بود.« پمپئو از بسياري از جهات با 
ديدگاه هاي تيلرسون مخالف است. چالش پمپئو حفظ 
اعتماد به ترامپ و گزينه هاي سياس��ي مختلفي است 
كه ممكن اس��ت، ترامپ تمايلي به شنيدن آن نداشته 
باش��د. ديپتريس معتقد است تا زماني كه پمپئو هنوز 
مجبور نش��ده با يك بحران امنيتي ملي مواجه ش��ود 
معلوم نيست كه موفقيت وي در اين پست جديد تا چه 
اندازه باشد. پمپئو كه بيشتر به عنوان يك جنگ طلب 
در سياس��ت خارجي قلمداد مي شود پيش از تاييد در 
س��نا در مواضعي مغاير با مواض��ع قبلي اش گفته بود، 
ديپلماس��ي را به جن��گ ترجيح مي ده��د و به  دنبال 
راه حل هاي��ي براي نجات توافق هس��ته يي خواهد بود.  
اما اظهارات وي درباره توافق هس��ته يي و تحريم ايران 
فاصله بين حرف تا عمل را نشان داد. اكنون بايد منتظر 
ماند تا معلوم شود، وفاداري وي به ترامپ و شعار »اول 
امريكا« همچنان وي را در تيم ترامپ نگه خواهد داشت 
ي��ا او نيز همچون برخي ديگر از مقام هاي امريكايي به 

اخراج شدگان كاخ  سفيد خواهد پيوست. 

گزارش

چرا وزارت خارجه امريكا فلج شده است؟

روزهاي دشوار يك ديپلمات
گروه جهان  بهاره محبي  

»ترامپ درست ش��بيه يك والسيرپتر )گونه يي 
دايناسور گوش��تخوار( اس��ت. او بايد رييس باشد و 
اگر نشان ندهيد كه تسليم او هستيد، شما را خواهد 
كشت.« اين توصيف جان فيلي سفير اياالت متحده 
در پانام��ا از رييس جمه��وري امريكاس��ت. فيلي در 
اعتراض به رويكرد سياس��ت خارج��ي دولت امريكا 
از س��متش كناره گيري كرده است. نشريه نيويوركر 
در گزارشي مفصل به چرايي استعفاي اين ديپلمات 
كهن��ه كار و ديگر مقام ه��اي ارش��د وزارت خارجه 

پرداخته است كه بخش هايي از آن را مي خوانيد: 
جان فيلي سفير اياالت متحده در پاناما و خلبان 
سابق نيروي دريايي، با زبان تند و تيز سياستمداران 
بيگانه نيست اما نخستين مواجهه او با دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور براي��ش بهت آور بوده اس��ت. ژوئن 
2017 ب��ود كه به كاخ س��فيد فراخوانده ش��د تا 
گزارش��ي درباره عملكرد خود ب��ه دولت ارائه كند. 
هنوز وارد اتاق كار ترامپ نش��ده بود كه پش��ت در 
دفتر بيضي اين عبارت را شنيد: »گور پدرش! بهش 
بگيد بره از دولت ش��كايت كنه!« فيلي با اسكورت 
وارد اتاق ش��ده و مي بيند كه مايك پنس )معاون 
رييس جمهور(، جان كلي )رييس س��تاد كاركنان 
كاخ س��فيد( و چند نفر ديگر حضور دارند. ترامپ 
به محض نشس��تن از فيلي مي پرسد: »خوب بگو 
ببين��م— از پاناما چي برام��ون آوردي؟ اونجا چي 
برامون هس��ت؟« فيلي اقدامات س��فارت امريكا را 
فهرس��ت وار ذكر مي كند: »كمك ب��ه دولت پاناما 
براي مبارزه با موادمخدر و كنترل جمعيت، اقدامات 
تجاري در ارتباط با كانال پاناما، ايجاد روابط نزديك 
و حس��نه با خوان كارل��وس وارال رييس جمهوري 
فعلي پاناما.« زماني كه صحبت هايش تمام مي شود 
ترامپ به ش��وخي مي گويد: »كي ميدونه بعدا چي 
مي شه« او سپس صحبت به هتل بين المللي و برج 
ترامپ در ش��هر پاناما مي كشاند و مي پرسد: »چه 

خبر از هتل؟ هنوز بلندترين ساختمون شهره؟«
جان فيلي 27 س��ال مامور وزارت خارجي بوده و 
تالش داشته تا حين انجام وظيفه، رفتاري غيرحزبي 
داشته باشد. او گرچه در يك خانواده جمهوري خواه 
متولد ش��ده ام��ا هيچگاه عض��و حزب نش��د و در 
انتخابات ها به هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه 
راي داده است. گرچه از پيروزي ترامپ در انتخابات 
2016 متعجب شد اما تصميم گرفت تا اجازه ندهد 
كه اين احس��اس در كارش خللي ايجاد كند. شري 
همسر فيلي، كه او هم سال ها ديپلمات بوده، مي گويد: 
»در سياس��ت خارجي ما خيلي نس��بت به تحوالت 
سياسي زياده خواه نيستيم. اميدمان اين است كسي 
كه در انتخابات پيروز مي ش��ود درك كند سياست 
خارجي چقدر حس��اس و پيچيده اس��ت. سياست 
خارجي گاهي كس��ل كننده و كند پيش مي رود اما 
مهم اين اس��ت كه بتوانيد در نهايت محصول خوبي 
داشته باشيد.« با اين حال فيلي از نخستين ديدارش 
با ترامپ سرخورده شده بود. او مي گويد: »ترامپ در 
ديدارهاي خصوصي اش هم درست همان طوري است 
كه جلوي دوربين ه��اي تلويزيوني؛ با اين تفاوت كه 
فحش نمي دهد.« فيلي احساس كرده كه ترامپ هر 
ناشناسي را يك تهديد به حساب مي آورد و غريزه اش 
ب��ه او مي گويد كه بايد اين تهديد نابود ش��ود. فيلي 
مي گويد: »او درست شبيه يك والسيرپتر )گونه يي 
دايناسور كوچك گوشتخوار( است. ترامپ بايد رييس 
باشد و اگر نشان ندهيد كه تسليم او هستيد، شما را 

خواهد كشت.«
فيلي 56س��اله با موهاي خاكس��تري، كسي كه 
اسپانيايي را خيلي خوب صحبت مي كند و در اواخر 
عمر گابريل گارسيا ماركز رابطه دوستي نزديكي با او 
داشته است. يكي از دوستانش مي گويد: »او واقعا به 

چيزهايي مثل وظيفه و شرافت باور دارد.«
فيلي دس��امبر گذشته، يك س��ال و نيم پس از 
دي��دار با ترامپ در دفتر بيضي، اس��تعفا كرد. دولت 
ترام��پ از زمان آغاز به كار بس��ياري را نااميد كرده 
بود و حدود 65 درصد از ديپلمات هاي ارش��د وزارت 
خارجه شغل خود را ترك كرده بودند. اما كناره گيري 
فيلي يك تفاوت داش��ت. او با نوشتن يادداشتي در 
واشنگتن پست با عنوان »چرا ديگر نمي توانم به اين 
رييس جمهور خدمت كن��م« داليل كناره گيري اش 
را آش��كار كرد. فيلي نوش��ت كه »ترام��پ به تمام 
ارزش هاي سنتي اياالت متحده خيانت كرده و امريكا 
را از مسير خود منحرف كرده است.« فيلي با وجود 
سياس��ت هاي نامتعارف ترام��پ از جمله ممنوعيت 
سفر شهروندان كشورهاي عمدتا مسلمان به امريكا، 
درخواست س��اخت ديوار در مرز مكزيك، برخورد با 
ه��زاران مهاجري كه در كودكي ب��ه امريكا آمده اند، 
خروج از پيمان تجاري آسيا � پاسيفيك چندين ماه 
تالش كرد تا تصوير هميش��گي كشورش در جامعه 
جهاني را حفظ كند؛ اما در نهايت نوش��ت: »بي شك 
جهان امروز هيچ استقبالي از امريكا نمي كند.« نگراني 
جدي فيلي تضعيف ديپلماسي و تمايل روزافزون به 
اس��تفاده از قدرت بود. او در واشنگتن پست نوشت: 
»اگر به جاي ديپلماس��ي، استفاده از زور را سرلوحه 
كار خود قرار دهيم، تجربه من مي گويد كه ضعيف تر 
خواهيم ش��د و موفقيت از م��ا رو برمي گرداند.« اما 
اين تنها سياس��ت هاي ترامپ نب��وده كه فيلي را به 
چالش كشيده اس��ت. خودش در اين باره مي گويد: 

»ارزش هاي ما با يكديگر تفاوت داشت.«
فيلي به نيويوركر مي گويد: »ش��ما سياست هاي 
خ��ود را از خانواده ت��ان مي گيري��د ي��ا بر اس��اس 
تجربه هايي كه در زندگي خانوادگي خود داش��ته ايد 
برخي سياس��ت ها را رد مي كنيد. من اينها را به ارث 

برده ام.«
فيل��ي در بروك��س ب��ه  دني��ا آم��ده و در حومه 
نيوجرسي بزرگ شده است. جد مادري  اش ايتاليايي 
و ج��د پ��دري اش ايرلن��دي بوده ان��د. او مي گويد: 
»خانواده جزو طبقه متوس��ط نيويورك بودند. از آن 
دست خانواده هاي مسووليت پذير، قوي. عميقا اعتقاد 
داش��تند كه تنها راه پيش��رفت در آينده تحصيالت 

است.«
فرانك كاسوال پدربزرگ فيلي، آتش نشان و مامور 
س��ابق نيروي دريايي بوده كه به پاس خدماتش در 
جنگ جهاني دوم نش��ان لياق��ت دريافت كرده بود. 

خانوده فيلي همواره او را به مطالعه و ادامه تحصيل 
ترغيب مي كردند. او پس از تحصيل در دبيرس��تان 
ريجس به دانشكده وزارت خارجه جورج تاون رفت و 
آنجا با همسرش شري آشنا شد. شري تاريخ روسيه 
مي خواند. فيلي خيلي زود از قالب زندگي دانشجويي 
خارج شد و در سال 1983 به عنوان تفنگدار نيروي 
دريايي به دانشكده بازگشت. پس از فارغ التحصيلي، 
فيلي پرواز با بالگرد را آموخت و پنج س��ال در كمپ 
لژون در كاروليناي ش��مالي خدمت كرد. اواخر دهه 
80 مي��الدي، فيل��ي ازدواج كرد. فيل��ي با موفقيت 
آزمون وزارت خارجه را پشت سر گذاشت و به همراه 
چند نفر به امريكاي التين اعزام شد: ابتدا جمهوري 

دومينيكن و سپس به كلمبيا. 
فيلي س��ال 2009 ميالدي به عن��وان ديپلمات 
ب��ه مكزيك رفت، جايي كه صداقتش در كار برايش 
دردس��رآفرين ش��د. پس از افشاي اس��ناد محرمانه 
وزارت خارجه در س��ايت ويكي ليكس كه در آنها به 
س��خنان و انتقادات ديپلمات هاي امريكايي از جمله 
فيلي درباره نقش ارتش در مبارزه با موادمخدر اشاره 
شده بود. فيليپه كالدرون رييس جمهوري مكزيك، از 
امريكا خواس��ت تا سفيرش را تغيير دهد. واشنگتن 
پذيرفت اما به فيلي اجازه داده ش��د كه در مكزيك 
بماند. خورخه گواجادرو س��فير س��ابق مكزيك در 
چين، مي گويد: »فيلي تقريبا دس��ت تنها اين كار را 
پيش برد. پس از افشاي اسناد روابط دو كشور بسيار 
شكننده شده بود اما فيلي خيلي خوب توانست كه 

همه چيز را در دو طرف كنترل كند.«
در پاناما هم مردم اين كش��ور نس��بت به حضور 
امريكا حساس��يت زيادي دارند ك��ه البته براي اين 
احساس ش��ان داليل خوب��ي هم دارند. پاناما س��ال 
1903 با جدايي از كلمبيا تاس��يس شد و امريكا در 
تمام سال هاي بعد، همزمان با ساخت كانال پاناما، با 
ترفندها و توطئه هاي بسيار تالش كرد تا دولت اين 
كشور را در كنترل خود داشته باشد. شرايط از سال 
1968 شروع به تغيير كرد، زماني كه عمر توريخوس 
قدرت را در دس��ت گرفت و به تدريج تالش كرد تا 
كنترل كانال پاناما را در دس��ت بگيرد. ولي 21 سال 
بع��د، اياالت متحده با تجاوز نظامي به پاناما درصدد 
بركناري مانوئل نوريگا جانش��ين توريخوس برآمد. 
سال 1999 امريكا بار ديگر كنترل كانال پاناما را به 
دست گرفت و از آن زمان تاكنون پايگاه هاي نظامي 
امري��كا كه اطراف كانال را اش��غال كرده اند به مراكز 
خريد، هتل ها و گردشگاه هاي تغيير كاربري داده اند. 
دالر امريكا همچنان پول رسمي پاناما است و ورزش 
امريكايي بيس��بال، ورزش ملي پاناما. در بسياري از 
كش��ورها، س��فراي امريكايي تالش دارن��د كه نفوذ 
زيادي داشته باشند اما در پاناما شرايط كمي متفاوت 
است؛ اغلب سفراي امريكا در پاناما ترجيح مي دهند 

كه يك عنوان نماينده امپراتوري ديده شوند. 
ش��ري مي گويد كه او و فيلي تالش داش��تند تا 
اين الگوي قديم��ي اياالت متحده را تغيير دهند. او 
توضيح مي دهد كه »ديپلماسي در دنياي امروز كسي 

را مي خواهد كه بتوند در خيابان به زبان مردم كشور 
ميزبان صحبت كند، با آنها غذا بخورد و گپ بزند.« 
پس از رسيدن فيلي و همسرش به پاناما، سفير جديد 
در جشن هاي ملي شركت مي كند به ديدن مسابقات 
ورزش��ي مي رود و كالس هاي آموزش زبان انگليسي 
در محله هاي فقيرنشين برگزار مي كند، مناطقي كه 
روزگاري نيروي هوايي امريكا مواضع نوريگا را در آنجا 

شديدا بمباران مي كرد. 
اين رويكرد فيلي در پاناما اما به مذاق تندروها در 
اياالت متحده خوش نمي آمد و رفتار س��فير امريكا 
را نوعي عذرخواهي اين كش��ور از عملكرد گذش��ته 
واشنگتن در پاناما تفسير مي كردند. اما سخت ترين 
بخش كار فيلي، توجيه سياس��ت هاي خشن امريكا 
بود. در ماه هاي نخست حضور فيلي در پاناما، وزارت 
خرانه داري امريكا س��ه تاجر بزرگ پانامايي از جمله 
عب��دل واكد را به پولش��ويي درآمد حاصل از قاچاق 
موادمخدر متهم كرد. واشنگتن تحريم هاي اقتصادي 
را عليه دارايي اين فرد اعالم كرد كه كسب و كارهايي 
زيادي را در پاناما هدف مي گرفت. هزاران ش��غل در 
معرض خطر بود. فيلي كه آشكارا عبدل واكد را يكي 
از بزرگ ترين پولشوي هاي جهان و جنايتكار خوانده 

بود از اين تحريم ها حمايت مي كرد. 
فيل��ي كه وع��ده داده بود تا جاي��ي كه مي تواند 
مش��اغل را حفظ كند طي مذاكراتي عبدل واكد را 
قانع كرد تا 50.1درصد از دارايي هاي خود را در ازاي 
رفع اتهامات به امور غيرانتفاعي اختصاص دهد. سفير 
وقت امريكا اما نتوانس��ت تمامي كس��ب و كارهاي 
مرتبط با واكد را نجات دهد بنابراين صدها نفر شغل 

خود را از دست دادند. 
پانامايي ه��ا تجرب��ه  مخت��ص ب��ه خودش��ان از 
زمامداري پوپوليس��ت ها را دارند. ريكاردو مارتينلي 
رييس جمهوري پيشين، متهم شد كه از شهروندان 
با نفوذ جاسوس��ي كرده و 45 ميليون دالر از بودجه 
مربوط به ناهار مدارس را باال كشيده است، اتهاماتي 
كه مارتينلي انكار مي كند. او در سال 2015 به ميامي 
رفت و از دولت امريكا درخواست پناهندگي سياسي 
كرد، در حالي كه پاناما ش��ديدا به دنبال استرداد او 
ب��ود. پانامايي ها زماني به حمايت امريكا از مارتينلي 
مش��كوك ش��دند كه او آزادانه در منطقه يي به نام 
كورال گبلز عمارت بزرگي را براي خود س��اخت. در 
ماه مي 2017، درباره اين ش��ك مردم پاناما از فيلي 
پرس��يده ش��د اما او مصرانه تاكيد ك��رد كه دولت 
پرونده فساد و اختالس مارتينلي را پيگيري مي كند. 
چند هفت��ه بعد ماريتنلي با حكم دس��تگاه قضايي 
بازداش��ت ش��د. فيلي تاييد كرد كه با پيگيري هاي 
او رييس جمهوري س��ابق پاناما دستگير شده است. 
گرچه فيلي تصور مي كرد اين اقدامش در واقع نوعي 
همكاري با دولت پاناما است اما كساني در اين كشور 
بودند كه پيگيري هاي سفير امريكا براي دستگيري 
رييس جمهوري س��ابق كشورشان را دخالت در امور 
داخلي خود ارزيابي مي كردند، شرايطي كه دشواري 
كار يك ديپلمات را به خوبي نش��ان مي دهد. فيلي 
به عنوان ي��ك ديپلمات كهنه كار كه معاونت كالين 
پاول وزير س��ابق امور خارجه را هم در كارنامه خود 
دارد با علم به اين پيچيدگي ها از آس��يب هاي جدي 
سياس��ت هاي ترامپ به ديپلماس��ي اياالت متحده 

عميقا نگران است. 
شرايط وزارت خارجه امريكا اين روزها بسيار مبهم 
است. ركس تيلرس��ون به عنوان وزير خارجه تاييد 
ك��رد كه 31 درصد از بودجه اين وزارتخانه كاس��ته 
شده و اس��تخدام ديپلمات ها تقريبا به صفر رسيده 
اس��ت. در ماه اوت، تقريبا 71 كرس��ي سفارتخانه ها 
و پس��ت هاي ديگر وزارت خارجه خالي مانده است. 
فيلي مخصوصا نگران روابط اياالت متحده و مكزيك 
است. زماني كه در اوايل رياست جمهوري ترامپ با او 
صحبت مي كرديم، اغلب كانال هاي ارتباطي دو كشور 
به روابط معمول ميان جرد كوش��نر )داماد ترامپ( و 
وزير خارجه مكزيك محدود ش��ده بود. فيلي گفت: 

»االن همه چي��ز به رابطه اين دو نفر محدود ش��ده 
است. در واقع االن هيچ روابط اداري و رسمي بين دو 

كشور وجود ندارد.«
زماني كه ركس تيلرس��ون در م��اه مارس اخراج 
شد، هشت پس��ت از هر 10 پس��ت كليدي وزارت 
خارجه خالي بود و هيچ فردي مسوول بخش كنترل 
تس��ليحات، حقوق بشر، سياست هاي تجاري يا امور 
محيط زيستي نبود. براي ديپلمات هاي متخصص در 
اين امور، تبعات چنين سياست هايي كامال روشن بود. 
ديويد هاردن يكي از مقام هاي ارشد وزارت خارجه در 
سال 2017 مس��وول كمك به قربانيان جنگ يمن 
بود، يكي از بدترين فجايع انساني جهان. او مي گويد: 
»ما در يك اتاق سه تخته خوابه كار مي كرديم. هيچ 
سياس��ت مش��خص و حمايت دولتي وج��ود ندارد، 
سيس��تم به طرز فاجه باري ناكارآمد اس��ت.« هاردن 

سرانجام ماه گذشته از سمت خود استعفا داد. 
فيلي هم پيش از ترك پس��ت خود به نيويوركر 
گفت: »ما هيچ دس��تورالعملي از طرف دولت امريكا 
دريافت نمي كنيم.« او بيانيه دونالد ترامپ در دسامبر 
2017 را يادآوري مي كند كه در آن رييس جمهوري 
امريكا اعالم كرد واشنگتن بيت المقدس را به عنوان 
پايتخت اسراييل به رس��ميت مي شناسد. همزمان 
كه س��ازمان ملل با توجه به طرح تشكيل دو دولت 
براي رفع بحران خاورميان��ه اين اقدام دولت ترامپ 
را محك��وم مي كرد، نيكي هيل��ي نماينده ترامپ در 
سازمان ملل، با انتشار يك نامه تهديدآميز گفت كه 
ترامپ نام كش��ورهايي را كه اين طرح راي داده اند را 
فراموش نخواهد كرد. فيلي مي گويد كه دولت پيش 
از اي��ن اقدام، به ديپلمات هاي خود در اين باره هيچ 
چيز نگفته اس��ت. او مي گويد: »فكر مي كنيد به ما 
اطالع داده بودند تا خودمان را براي اين كار و تبعات 

احتمالي بعدي آن آماده كنيم؟ اصال، هيچي.«
فيلي مي گويد كه ساعاتي بعد از اعالم به رسميت 
ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسراييل، 
از ط��رف رييس جمهور و معاون اول او تماس تلفني  
خشمگيانه يي داشته است. فيلي مي گويد كه معاون 
اول رييس جمهوري پاناما با صداي پر از خش��م به او 
گفته كه »جان، دوس��تان چنين رفتاري با يكديگر 
ندارند.« و تمام آنچه او در پاس��خ توانسته بگويد اين 
بوده كه »نمي دانستم. متاسفم.« فيلي مي گويد: »هر 
دوي ما مي دانستيم كه اين روند به روابط شخصي و 
سازماني ما صدمات جدي مي زند ولي كاري از دست 

من ساخته نبود.«
فيل��ي مي گوي��د: »از زم��ان انتخ��اب ترامپ ما 
گام ه��اي رو ب��ه عقب زي��ادي در امري��كاي التين 
داش��ته ايم. « جان كري وزير خارج��ه دولت اوباما، 
تالش زيادي داشت تا دكترين مونرو را كنار بگذارد. 
او 2013 در نشس��ت كشورهاي امريكايي وعده داد 
كه اي��االت متحده به سياس��ت هاي مداخله گرايانه 
خ��ود در امريكاي التين پايان خواه��د داد. اما اوايل 
س��ال جاري ركس تيلرس��ون اين دكترين را كامال 
موفقيت آميز خواند. فيل��ي مي گويد كه لحن دولت 

ترامپ باعث ش��ده تا رهبران امريكاي التين به اين 
نتيجه برس��ند كه ترامپ و مقام هاي ارش��د او هيچ 
منافع جدي در منطقه ندارند، جز تشديد فشارها بر 
مكزيك، كوبا و ونزوئال. )دكترين مونرو يك دكترين 
سياسي امريكايي بود كه دوم دسامبر 1823 توسط 
جيمز مونرو رييس جمهور وقت امريكا اعالم شد. اين 
دكترين مخالف استعمار يا دخالت قدرت هاي اروپايي 
در كش��ورهاي تازه استقالل يافته قاره امريكا بود. بر 
اساس اين دكترين، دولت امريكا تصميم گرفت كه 
از دخال��ت در جنگ هاي بي��ن قدرت هاي اروپايي و 
مس��تعمرات آنها خودداري و وقوع جنگ يا فعاليت 
استعماري در قاره امريكا را به عنوان حركتي خصمانه 

تلقي كند.( 
ب��ه اعتقاد فيل��ي، دولت ترامپ در م��ورد كوبا با 
كاس��تن از شمار كاركنان س��فارت امريكا در هاوانا 
بار ديگ��ر مواضع خصمانه دوران جنگ س��رد را در 
پيش گرفته اس��ت. حاال دوباره ش��هروندان كوبايي 
ك��ه مي خواهند وي��زاي امري��كا را بگيرن��د بايد به 
كش��ور جمهوري گويان برون��د. در ونزوئال هم طرح 
گفت وگوهاي دو كش��ور در دول��ت اوباما، حاال جاي 
خود را به تالش كاخ سفيد براي تهييج ارتش ونزوئال 

به كودتا عليه نيكالس مادورو داده است. 
همزمان با عقب نشيني اياالت متحده از امريكاي 
التي��ن، نفوذ چين در اين منطق��ه در حال افزايش 
اس��ت. بانك هاي مرتبط با پكن از سال 2005 بيش 
از 150 ميليارد دالر وام در منطقه پرداخت كرده اند 
كه در برخي از سال هاي بيش از كمك ها و تعهدات 
بانك جهاني و بانك مشترك توسعه درون امريكايي 
بوده اس��ت. تجارت چين و امريكاي التيم در كمتر 
از دو دهه 27برابر ش��ده است. فيلي مي گويد تالش 
كرده تا نس��بت به دس��ت اندازي چين به منطقه به 
واشنگتن هشدار دهد اما دولت ترامپ آشكارا نسبت 
به امريكاي التين و تح��والت اين منطقه بي تفاوت 
ب��وده و هيچ عالقه ي��ي از خود نش��ان نمي دهد. او 
مي گويد: »ش��ما نمي توانيد با دست خالي به مقابله 

با كسي برويد و ما االن دستمان واقعا خالي است.«
اواخر س��ال 2016 ب��ود كه جان فيلي نس��بت 
به مذاك��رات مقام هاي پاناماي��ي و همتايان چيني 
آنها بر س��ر تايوان نگران ش��د. فيل��ي مي گويد: »ما 
مش��كوك بوديم كه آنها س��رگرم كارهايي هستند 
كه اعالم نمي كنند. من چند بار درباره اين مساله از 
رييس جمهور وارال پرسيدم. او همه چيز را انكار كرد 
و من اين مساله را به واشنگتن گزارش دادم. من به 
تمام منابع اطالعاتي در واشنگتن نيز خبر دادم و از 
آنها خواستم كه در اين باره تحقق كنند اما آنجا هم 
چيزي به دست نيامد. « سرانجام ژوئن سال گذشته 
پاناما اعالم كرد كه ديگر تايوان را به عنوان يك كشور 
مس��تقل به رسميت نمي شناسد. فيلي اين مساله را 
چند ساعت پيش از انتشار بيانيه دولت پاناما متوجه 
مي شود و تالش مي كند با رييس جمهوري پاناما در 
اين باره صحبت كند كه نتيجه يي نداشته است. جان 
فيلي متوجه مي شود كه دولت پاناما و چين مذاكرات 
خود در اين باره را محرمانه در مادريد و پكن برگزار 
كرده اند. حدودا در همان زمان بود كه شركت بزرگ 
مهندس��ي دريايي چي��ن كار خ��ود را در پاناما آغاز 
كرد. فيل��ي مي گويد: »واقعيت اين اس��ت كه براي 
پاناما منطقي است كه چين را به رسميت بشناسد، 
درست همانطوري كه ما اين كار را كرديم. تاثير چين 
در رواب��ط تجاري روز به روز در حال افزايش اس��ت. 
حضورش اينجا در پاناما واقعي است و براي اين كار 
هم ابزارش را دارد و هم انگيزه اش را. « پاناما مي تواند 
قطب طرح يك كمربند، يك جاده چين در امريكاي 
التين باشد. پكن كه همكاري نزديكي با دولت وارال 
دارد قصد دارد يك راه اهن نيز از شهر پاناما تا نزديكي 

مرز كاستاريكا احداث كند. 
اما جان فيلي تنها كسي نبوده كه از سمت خود 
اس��تعفا كرده است. با به گل نشستن كشتي وزارت 
خارجه امريكا، بسيار از ديپلمات هاي ارشد و كهنه كار 
امريكايي در حال ترك اين كش��تي هستند. ديويد 
رنك ديپلمات ارشد امريكايي در چين، ژوئن گذشته، 
پ��س از اينكه ترامپ از پيم��ان آب و هوايي پاريس 
خارج شد از سمت خود استعفا كرد. رنك اخير گفته 
است: »تصميماتي گرفته مي شود كه جامعه جهاني 
بط��ور بنيادين با آن مخالف اس��ت. « او با يادآوري 
11 ستامبر 2001 مي گويد: »تنها چند دقيقه پس 
از حمله از س��فارت يكي از متح��دان امريكا تماس 
تلفني داشتم. شخص موردنظر گفت كه »هر چه كه 
خواستيد، مي توانيد روي ما حساب كنيد«. »اما حاال 
ما از توافق هاي پاريس و برجام خارج ش��ديم و براي 
تمام جهان تعرف��ه وضع مي كنيم. بعيد مي دانم كه 
ديگر چنين تماس ها )و حمايت هايي( داشته باشيم.«

ش��دت از مي��ان رفتن نف��وذ اي��االت متحده در 
امريكاي التين بس��يار زياد اس��ت. ويليام براون فيلد 
معاون وزي��ر خارجه كه به عنوان س��فير امريكا در 
كلمبي��ا و ونزوئ��ال كار مي كرد، تصمي��م گرفت كه 
پستش را ترك كند و فوريه نيز تام شانون ديپلمات 
ارشد كه س��ابقه چند دهه فعاليت در بخش ونزوئال 
را داشت، اس��تعفا داد. جفري دلورنتيس كه 2016 
به عنوان س��فير احتمالي امريكا در كوبا پس از نيم 
قرن معرفي شده بود نيز وزارت خارجه را ترك كرد. 
يك��ي از همكاران فيلي توضيح مي دهد كه س��طح 
نااميدي در وزارت خارجه و ديپلمات هاي امريكايي 
بسيار وصف ناش��دني است. او مي گويد: »هيچ گاه در 

زندگي ام چنين چيزي نديده بودم.«
ماه مارس روبرتا جانسون پس از يك دهه فعاليت 
در وزارت خارجه از كارش اس��تعفا كرد. جانسون در 
سال 2015 به عنوان سفير امريكا در مكزيك انتخاب 
شده بود. جانسون در استعفانامه داليل خود را براي 
اين كار توضيح نداده اما به نيويوركر گفته تنها چيزي 
كه براي دولت ترامپ اهميت دارد منافع يك طرفه 

است. 
فيلي مي گويد: »دونالد ترامپ مرد ضعيفي است، 
بسيار ضعيف تر از تمام روساي جمهوري كه تاكنون 
به آنها خدمت كرده ام. جهان به اندازه كافي ناپايدار 
و پيچيده است و رييس جمهوري امريكا نبايد باعث 
هرج و مرج بيشتر شود. اما من نمي خواهم درباره يك 
خائن اظهارنظر كنم. چون خيانت مس��اله كوچكي 

نيست.«

فيلي به نيويوركر گفت: »ما هيچ 
دستورالعملي از طرف دولت امريكا 

دريافت نمي كنيم.« او بيانيه دونالد ترامپ 
در دسامبر 2017 را يادآوري مي كند 

كه در آن رييس جمهوري امريكا اعالم 
كرد واشنگتن بيت المقدس را به عنوان 

پايتخت اسراييل به رسميت مي شناسد... 
فيلي مي گويد كه دولت پيش از اين 

اقدام، به ديپلمات هاي خود در اين باره 
هيچ چيز نگفته است. او مي گويد: »فكر 

مي كنيد به ما اطالع داده بودند تا خودمان 
را براي اين كار و تبعات احتمالي بعدي 

آن آماده كنيم؟ اصال، هيچي

                                                                                                      
به اعتقاد فيلي، دولت ترامپ در مورد 

كوبا با كاستن از شمار كاركنان 
سفارت امريكا در هاوانا بار ديگر 

مواضع خصمانه دوران جنگ سرد 
را در پيش گرفته است. حاال دوباره 

شهروندان كوبايي كه مي خواهند 
ويزاي امريكا را بگيرند بايد به كشور 

جمهوري گويان بروند. در ونزوئال 
هم طرح گفت وگوهاي دو كشور 

در دولت اوباما، حاال جاي خود را به 
تالش كاخ سفيد براي تهييج ارتش 

ونزوئال به كودتا عليه نيكالس مادورو 
داده است
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»تعادل«راهكارهايحداكثرسازيكارآمديمطالعاتشهريرابررسيميكند

پارلمان شهري پايتخت نيازمند پژوهش هاي كاربردي

گروهراهوشهرسازيآزادهكاري
امروزه همه مديران ش��هري بر اي��ن باورند كه در 
موضوع��ات مهم ش��هري و نحوه خدمات رس��اني به 
ش��هروندان باي��د تحقيق و پژوه��ش در اولويت امور 
باش��د. حوزه هاي مختلف شهري اعم از حمل و نقل، 
فرهنگي، عمراني، زيست محيطي و بهداشتي، قبل از 
هر نوع اقدام توسعه يي بايد مورد پژوهش قرار گيرند 
تا نقاط ضعف و قوت سيستم شناسايي شوند. بنابراين 
پژوهش بايد در همه بخش هاي مديريت ش��هري به 
عن��وان يك ض��رورت براي تصميمات كالن ش��هري 

عملياتي شود. 
ش��هرداري يك س��ازمان بزرگ ب��ا معاونت هاي 
تخصصي مختلف است و به همان نسبت گستردگي در 
بخش هاي اجرايي، نياز است كه اقدامات مطالعاتي هم 
در بخش هاي مختلف انجام شود. شهرداري تهران طي 
سال هاي گذش��ته در حوزه پژو هش ها چندان موفق 
عمل نكرده و ش��اهد آن نيز پروژه هاي عمراني سطح 
ش��هر اس��ت كه به جاي حل مشكل،  مشكل ديگري 
به شهر افزوده اند. كامبيز مصطفي پور كارشناس امور 
ش��هري در گفت وگو با تع��ادل در خصوص اهميت و 
ل��زوم پژوهش در پروژه هاي ش��هري گفت: اس��اس 
پژوهش هاي كشور مشكل دارد. هر سال رتبه هاي باال 
در رشته هاي پژوهش دريافت مي كنيم زيرا موضوع از 
خارج از كشور تعيين مي شود اما واقعيت امر اين است 

كه پژوهش هاي ما مساله محور نيست. 
ب��ه گفته مصطفي پور نخس��تين مش��كل مركز 
مطالعات ش��هرداري تهران اين است كه موضوعات را 
مس��اله محور پيگيري نمي كنند. مسائل بايد از درون 
س��ازمان مطرح و حل شوند. او با بيان اينكه معتقدم 
س��ازمان ها نيازي به مراكز پژوهشي با سبك و سياق 
دانش��گاه ها ندارند، گفت: زيرا پژوهش در دانشگاه ها 
علم براي علم اس��ت نه پژوهش هاي كاربردي مدنظر 
يك س��ازمان. به دليل حضور اس��تادان دانشگاهي در 
مركز مطالعات ك��ه با بدنه ش��هرداري فاصله دارند، 

پژوهش هاي آنها نمي تواند كاربردي باشد. 
ب��ه گفت��ه او پژوهش ه��ا بايد مبتني بر مس��ائل 
ش��هر تهران ب��وده و حتما مس��اله محور باش��د. هر 
اس��تاد و كارشناس��ي در هر رشته مديريت شهري را 
مي ت��وان جهت تحقيق به كار گرف��ت و لزومي ندارد 
كه مس��ووليت را ب��ه آنها واگذار كنيم. ب��ا اين روش 
مي توان از تمام ظرفيت دانشگاهي كشور در خدمت 
پژوهش پروژه هاي ش��هري در آورد. ش��يكاگو مثال 
مناس��بي در اين مورد است. مركز تحقيقات شيكاگو 
فقط به تحقيق و پژوهش در زمينه پروژه هاي شهري 
مي پردازد و سال هاست كه در اين زمينه موفق عمل 

مي كند و مي توان از آن الگو برداري كرد. 
اين كارشناس شهري با بيان اينكه ساختار مركز 
مطالعات ش��هرداري بايد تغيير كند، اظهار داش��ت: 
س��اختار كنوني مركز مطالعات ش��هرداري س��اختار 
مناسبي نيست و به شدت نياز به تغيير دارد. نمي توان 
پژوهش��كده را اداري مديريت كرد و به پژوهش��گر از 
صب��ح تا 4 بع��داز ظهر فرصت فكر ك��ردن داد. بلكه 
پژوهشگر بايد فرصت فكر كردن داشته باشد. شوراي 
ش��هر نيز بايد از اي��ن مركز تغذي��ه و جايگاه علمي 
مصوبات ش��ورا بايد از قبل تعيين شود. هر مساله يي 
كه ش��ورا مي خواهد مصوب كند بايد پيوست علمي 
پژوهشي آن وجود داشته باشد. اكنون مركز مطالعات 

شهرداري تهران از اين قابليت برخوردار نيست. 
 مصطفي پور در پاس��خ به اينك��ه چگونه مي توان 
پژوهش ها را به س��مت كاربردي ش��دن س��وق داد، 
تصريح كرد: در درجه اول بايد مس��ائل شهر شناخته 

شود و مساله محور بودن پژوهش ها بايد مد نظر قرار 
گيرد. كسي مي تواند درباره شهرتهران پژوهشي انجام 
دهد كه ش��هر را بشناسد. ممكن اس��ت 3 تا 4 سال 
طول بكش��د تا اف��رادي كه از بي��رون وارد اين حوزه 
مي ش��وند با مسائل حوزه آشنا ش��وند. از سوي ديگر 
در مطالعات يك حلقه مديري��ت اجرا وجود دارد كه 
در مركز مطالعات اين حلقه مفقوده است. يعني حلقه 
واس��طي كه به آن تس��هيلگر گفته مي شود و بخش 

علمي را به بخش اجرايي پيوند مي زند، وجود ندارد. 
وي ادام��ه داد: زماني كه خودم در مركز مطالعات 
شهرداري فعاليت مي كردم به دنبال رفع اين مشكل 
ب��ودم. م��ا در اجرا مش��كالت جدي داري��م و بخش 
مطالع��ات ه��م نمي تواند به رفع اين مش��كل كمك 
كند گاه شاهد بوده ايم كه پژوهش هاي 500 ميليون 
توماني نيز انجام شده بدون اينكه گرهي از مشكالت 

باز كندو خروجي براي شهر تهران نداشته است. 
او ادامه داد: بايد نگاه اس��تفاده از ظرفيت دانشگاه 
در انج��ام پژوهش هاي كاربردي تغيير كند ش��ما در 
ژاپن نمي بينيد كه يك دانش��گاه براي شركت تويوتا 

طرح هاي پژوهشي اجرا كند. 
 وي با تاكي��د بر اينكه س��اختار مركز مطالعات 
حتما بايد تغيير كند،  اظهار كرد: تصورم بر اين است 
كل كش��ور در مقوله مطالعات علمي مش��كل دارند 
و پژوهش ها نتوانس��ته اند تاثيرگذار باشند شهرداري 
تهران نيز از اين امر مس��تثني نيس��ت. بايد بررسي 
ش��ود كه پروژه هاي مطالعاتي 12 س��ال اخير كه با 
پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف صورت گرفته است 
چه نتيجه يي در شهر تهران داشته اند. بايد ديد كدام 
پروژه مطالعاتي در اين مدت اجرايي شده است و بر 
اس��اس آن بررس��ي كنيم كه چه ميزان سود آوري 
داشته كه تاكنون اين ارزيابي صورت نگرفته است. 

 در معاونت اجتماعي يكسري پژوهش هايي تحت 
عنوان پيوس��ت هاي اجتماع��ي پروژه هاي عمراني به 
شكل ناقص انجام شد. البته شروع خوبي داشت اما در 
ادامه به دنبال موضوعات مشخص تر رفتند. البته اين 
نوع پژوهش ايرادي هم داشت و پروژه هاي مطالعاتي 
را بر اساس اعتبارات پروژه مورد نظر بررسي مي كردند. 
براي مثال يك پروژه در بهمن ماه تصويب و به محض 

شروع پروژه كارهاي مطالعاتي آن شروع مي شد. 
اين كارش��ناس ش��هري ادامه داد: اين ش��يوه 
اش��تباه اس��ت. ش��هرداري بايد يك برنامه 5 ساله 
داشته باشد و بر اس��اس آن بدانيم چه موضوعاتي 
را در چه س��الي و با چه اعتباراتي مي خواهيم اجرا 
كنيم تا از قبل پروژه هاي مطالعاتي آن انجام شود. 
معم��وال در حوزه مديريت تمايل��ي براي تغيير اين 

روش وجود ندارد. 
وي درب��اره موازي كاري ه��ا در زمينه كارهاي 
پژوهش��ي در ش��هرداري ته��ران نيز گف��ت: اگر 
را  آن  و  ببيني��م  اجراي��ي  را  پژوه��ش  س��اختار 
ازس��اختار س��ازماني خارج كنيم ش��ايد بتوان تا 
ح��دودي آن را مديريت كرد. قطع��ا هر حوزه يي 
براي خودش مطالعاتي انجام مي دهد و مش��خص 
نيس��ت كه در مجموع چه اعتبار ب��راي تمام اين 
پروژه ها هزينه مي ش��ودكه مي ت��وان آنها را با هم 

ادغام كرد ام��ا در اج��را جداگان��ه عم��ل كنن��د. 
او افزود: در مجموع بايد بگويم ش��هرداري تهران 
نياز به ي��ك تحول جدي در بخ��ش مطالعاتي دارد. 
شهرداري ديگر مانند 30 سال گذشته نيست و بدنه 
آن پر از كارشناس��اني است كه ش��هرداري و شهر را 
مي شناس��ند و ني��ازي نداريم كه از بي��رون مديريت 

پژوهش ها را انجام دهيم. 

كاربردييابنيادين؟
محمد مهدي برادران ديگر كارشناس شهري نيز در 
گفت وگو با تعادل با بيان اينكه كسي با كليت پژوهش 
مخالف نيس��ت، گفت: تقريبا همه متفق القول اند كه 
بايد هزينه ه��اي مربوط به تحقيق و پژوهش افزايش 
پيدا كن��د. يكي از سياس��ت هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري افزايش 5 درصدي هزينه پژوه هاست تا مشابه 
كش��ورهاي پيشرفته ما نيز بتوانيم مبالغ زيادي را به 
تحقيق و توس��عه اختصاص دهيم. اما بايد يك نكته 
را م��د نظر ق��رار داد زماني كه صحب��ت از پژوهش 
مي كنيم منظورمان پژوهش هاي آكادميك دانشگاهي 
نيس��ت بلكه مي تواند عالوه بر پژوهش هاي بنيادين، 
 مطالعات پروژه ها، نتايج كارگروه هاي مهندسي ارزش 
وكارگروه هاي حل مس��اله به عنوان روش هاي جديد 
پژوهش هاي كاربردي و مساله محور مورد نظر باشد. 

برادران ادامه داد: اكنون همه اين اصل را پذيرفته اند 
كه انجام پژوهش در طرح هاي عمراني شهري ضروري 
است اما بر سر اينكه پژوهش ها كاربردي بوده يا نبوده 
اختالف نظر وجود دارد. دليل كاربردي نبودن برخي 
پژوهش ها به مساله محور نبودن آنها بر مي گردد. براي 
كاربردي كردن اين تحقيق ها بايد از روش هاي نوين 
پژوهش اس��تفاده كرد. مانند برگ��زاري كارگروه هاي 
مهندسي ارزش كه يكي از تكنيك هاي جديد درجهان 
اس��ت كه براي كاهش هزينه هاي پروژه ها اس��تفاده 
مي ش��ود. در اين كارگروه تالش مي شود تا پروژه يي 
را كه قبال مطالعات آن انجام ش��ده توسط نخبگان و 
مشاوران متخصص بازخواني كرده تا كيفيت پروژه را 
افزاي��ش داده، هزينه ها و نيز طول مدت اجراي پروژه 

را كاهش دهيم. 
اين كارش��ناس ش��هري يكي ديگر از ساده ترين 
بحث هاي پژوهشي را نشست هاي هم انديشي برشمرد 
و گفت: اين نشست ها بسيار كم هزينه و پربازده است 
و مي تواند به نوعي آموزش هم محسوب شود. برخي 
مواقع موضوعاتي كه به يك پژوهش��گر مي س��پاريم 
مي توان��د در قالب يك نشس��ت هم انديش��ي مورد 
بررس��ي قرار گيرد و به پاسخ مورد نظر برسد. كساني 
كه االن با مخالف پژوهش ها هستند بايد توجه كنند 

كه نگاهشان علمي نيست. 
او با بيان اينكه مديريت پژوهش هم نياز به پژوهش 
دارد،  تصريح كرد: بايد مش��خص شود پژوهش ها چه 

روش هايي داشته باشند، اثربخش تر خواهند بود. 
برخي معتقدند نيازي به وجود يك مركز مطالعات 
در ش��هرداري ها نيست و شهرداري بايد از بيرون و از 
ظرفيت هاي دانش��گاهي در امر پژوهش استفاده كند 
و عده ي��ي نيز برعك��س اين عقيده را دارن��د. برادران 
در اي��ن باره گف��ت: با توجه به س��رانه پاييني كه در 
پژوه��ش داري��م نبايد در اين حوزه خّس��ت به خرج 
دهي��م. حتي اگر موازي كاري ه��م صورت گيرد و دو 
تا گروه پژوهش��ي روي يك موضوع كار كنند باز هم 
ايرادي ندارد زيرا نيازمند اين هستيم كه در حوزه هاي 
مختلف پژوهش هاي مختلفي انجام شود. در شهرداري 
تهران نيز در مقاطع گوناگون مراكز مطالعاتي مختلف 
ش��كل گرفته بود و سعي كرديم اين مراكز را تجميع 
كنيم كه در نهايت مركز مطالعات ش��هر داري ايجاد 
ش��د ام��ادر گذر زمان دور ش��دن اين مرك��ز از بدنه 
ش��هرداري و معاونت ها باعث شد كه به پژوهش هاي 
نظري و غيركاربردي روي بياورد. نتيجه اين ش��د كه 
هر كدام از معاونت هاي شهرداري واحد پژوهش هاي 
خودشان را تشكيل دادند وبه پژوهش هاي اين مركز 
توجه نش��ان نداند.  او با اش��اره به اينكه حضور مركز 
مطالعات ضروري اس��ت، افزود: بايد نيازس��نجي هاي 

الزم از معاونت ها و س��ازمان هاي ذي ربط ش��هرداري 
اتخاذ ش��ود. در گذش��ته هم اينگونه نب��ود كه تمام 
پژوهش ها را خود مركز انجام دهد و از توان و ظرفيت 
بخش خصوصي نيز استفاده مي شد. يكي از كارهاي 
خوبي كه توسط مركز مطالعات شهرداري انجام شد 
اين بود كه يك بانك اطالعاتي مشترك تهيه كرده و 
تمام پژوهش هاي مراكز مطالعاتي شهرهاي كشور را 
در آن به اش��تراك گذاش��تيم و اين كار ادامه دارد تا 

استفاده بهينه از پژوهش ها صورت گيرد. 
اين كارشناس شهري در پاسخ به اينكه انتقادهاي 
فراواني در خصوص موازي كاري پژوهش هاي شهرداري 
وجود دارد، تصريح كرد: س��رانه مطالعه و پژوهش در 
ايران در حد سازمان ها و آن هم به ميزان اندك است 
حال اگر يك مجموعه مديريتي اين ظرفيت را در خود 
ديده كه واحدهاي گوناگون پژوهشي راه اندازي كرده 
اس��ت بايد به يكپارچه كردن مطالعات فكر كنيم نه 
حذف اين واحدها. توصيه من به معاونت فرهنگي اين 
است كه كارگروه هاي بازخواني پژوهش ها را راه اندازي 
كنند تا اينكه خودشان پژوهش هاي جديدي را شروع 
كنند. وي با بيان اينكه از وجود مراكز متعدد پژوهشي 
دفاع مي كنم، برلزوم ساماندهي اين مراكز تاكيد كرد و 
گفت: بايديك نقشه پژوهش مشخص در شهر داشته 
باشيم تا مطالعات يكپارچه باشد و از همه ظرفيت هاي 
پژوهشي بتوانيم استفاده كنيم. هزينه يي كه ما امروز 
از كاره��اي اجرايي در اجرا مواجه هس��تيم به مراتب 
بيشتر از هزينه موازي كاري در زمينه پژوهش هاست. 
تا به حال مركز مطالعات چندين مدير عوض كرده و 
هر يك به نوبه زحماتي در اين باره كشيده اند اما وجود 
ضعف در يك س��ازمان نبايد منجر به حذف آن شود 
بلكه بايد نوع اداره ومديريت سازمان را آسيب شناسي 

و مشكالت آن را برطرف كنيم. 

بازويفكريشورا
حج��ت نظ��ري عض��و كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شورا نيز در گفت وگو با تعادل اظهار كرد: 
درباره مركز مطالعات ش��هرداري نظرات مختلفي 
وجود دارد ش��خصا معتقدم بهتر اس��ت اين مركز 
به ج��اي اينكه زيرنظر ش��هرداري باش��د زيرنظر 
نهاد تصميم گيرنده يعني ش��وراي ش��هر بوده و به 
عنوان بازوي فكري ش��ورا تصميم ساز خوبي براي 

تصميم هاي پارلمان شهري پايتخت باشد. 
وي ادامه داد: البته اگر احس��اس نياز باشد كه در 
ش��هرداري نيز براي انج��ام فعاليت ها نياز به چنين 
مركزي داشته باش��د؛ همچنان كه اكنون اداره كل 
مطالع��ات ذيل هر ك��دام از معاونت ها و نيز مناطق 
وجود دارد، مي توانند به كار تحقيق و پژوهش ادامه 
دهند. در واق��ع مناطق مي توانند كارهاي مطالعاتي 
موضوع��ي را انجام دهند اما در بخش تصميم گيري 
چ��ون تصميم گيرن��ده نهاي��ي شوراس��ت بايد قوه 
مش��ورتي قوي تر در كنار شورا قرار گيرد. به همين 
دليل معتقدم وجود مركزي مطالعاتي ش��بيه مركز 
پژوهش هاي مجلس مي تواند به بهتر شدن مصوبات 

و در نتيجه اقدام هاي شهري كمك كند. 
نظري هم معتقد اس��ت موازي كاري بسياري در 
اين حوزه انجام مي شود. او در اين باره گفت: بخشي 
از مطالعاتي ك��ه در مركز مطالعات صورت مي گيرد 
جنبه كاربردي ندارند و صرفا نظري هستند بنابراين 
چنانچه مركز مطالعات ذيل شورا تعريف شود و در هر 
معاونت و منطقه دفاتري براي پژوهش هاي موضوعي 
داير باشد هم از موازي كاري ها كاسته مي شود و هم 
پژوهش هاجنبه اجرايي بيش��تري خواهند داش��ت. 

بايد از پژوهش هايي كه جنبه دانشگاهي و آكادميك 
داشته باشد دوري كنيم. 

شوراي ش��هر تهران نيز يك مركز مطالعات دارد 
كه چن��دان كار خاص��ي انجام نمي ده��د وتاكنون 
مطالعات آن خروجي خاصي نداش��ته است. نظري 
درب��اره كمرنگ بودن نقش مركز مطالعات ش��وراي 
ش��هر گفت: در دوره هاي گذشته ديد مثبتي نسبت 
به مركز مطالعات شوراي شهر وجود نداشت و اكنون 
نيز به شكل فعال با مركز پژوهش هاي شورا بر خورد 
نمي ش��ود. ش��ايد بتوان گفت دليل آن وجود مراكز 
متعدد پژوهش��ي زيرنظر ش��هرداري باشد. بسياري 
مواقع اين مراكز برخي نيازهاي شورا را تامين كنند 
و برخي ديگر از نيازهاي شورا نيز توسط كارشناسان 
كميسيون ها و كميته هاي زيرنظر كميسيون ها تامين 
مي كنند. بنابراين خيلي احساس نياز جدي به مركز 

مطالعات شوراي شهر احساس نمي شده است. 
نظري در پاس��خ به اينكه ادغام ش��دن دو مركز 
مطالعات شهرداري و شوراي شهر تا چه اندازه قابليت 
اجرايي دارد، تصريح كرد: عملي ش��دن اين موضوع 
بستگي به نظراعضاي ش��وراي شهر و نيز مسووالن 
شهرداري دارد. الزم است اين موضوع در جلسات هم 
انديش��ي 22 نفره يي كه داريم مطرح شود و طرفين 
گفت وگو بتوانند يكديگ��ر را قانع كنند. زيرا نظرات 
در اي��ن خص��وص متفاوت اس��ت. عده يي معتقدند 
شورا نيازي به مركز مطالعات مجزا ندارد. برخي هم 
معتقدن��د در مناطق و معاونت ها ني��از به واحدهاي 
مطالعاتي و پژوهش��ي نداريم و بايد در اين باره نظر 

شهردار جديد را جويا شويم. 

مراكزادغامشوند
حس��ن خليل آب��ادي عضوكميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي ش��ورا نيز در گفت وگو با تع��ادل در اين باره 
گفت: همانطور كه مي دانيد مركز مطالعات ش��هرداري 
نتاي��ج مطالعات و تحقيق��ات خود را جهت اس��تفاده 
در تصميم هاي ش��وراي ش��هر دراختيار اين نهاد قرار 
مي دهدو نقش مش��اوره يي براي شورا دارد. قطعا وجود 
اين مركز ضروري اس��ت زي��را در همه زمينه ها جهت 

تصميم گيري نياز به مشاوره و پژوهش داريم. 
خليل آبادي هم معتقد است كه بايد مركز مطالعات 
شهرداري و شوراي شهر با يكديگر ادغام شوند. او افزود: 
هر چه مركز مطالعاتي و پژوهشي واقعي داشته باشيم به 
رشد علمي و كيفيت مديريت كشور كمك مي كند. در 
واقع تعداد اين مراكز مهم نيست بلكه خروجي آنهاست 
كه اهميت دارد. البته نبايد جنبه نمايشي داشته باشند 
و محدودب��ه چ��اپ چندكتاب و مقاله ش��وند كه هيچ 
كاربردي هم نداش��ته باشد بلكه بايد بتوان از نتايج اين 

پژوهش ها در اجراي پروژه هاي شهري استفاده كرد. 
خليل آبادي تاكيدكرد: بايد پژوهش ها را به س��مت 
كاربردي شدن ببريم و نمي توان به دليل ضعف در يك 
مجموعه آن را به كلي حذف كنيم. اصل مطالعه تحقق 
و پژوهش بيش��ترين نياز مديريت شهري است و بايد 

بيشتر موردتوجه قرار گيرد. 

عملكردضعيفمركزمطالعات
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز در 
گفت وگو با تعادل عملكرد مركز مطالعات شورا را ضعيف 
خواند و گف��ت: دراين مدت آنچه از مركز پژوهش هاي 
شورا انتظار داشتيم مشاهده نشد. بررسي عملكرد سال 
گذشته اين مركز نشان داد كه هيچ گونه قراردادي براي 
انجام كار كارشناسي جهت طرح ها و لوايحي كه به شورا 
آمده نداش��ته و تمام بودجه اين مركز برگشت خورده 
است. چندين بار به آنها تذكر داده ايم كه فعال تر عمل 

كنند اما تاكنون توجهي به اين تذكرها نشده است. 
نژادبهرام ادام��ه داد: برخي معتقدند به دليل وجود 
مركز مطالعات شهرداري نيازي به تمركز بر روي مركز 
پژوهش هاي ش��ورا نيست و برخي عكس اين عقيده را 
دارند كه مي شود در ش��ورا ظرفيت هاي جديدي براي 
تحقي��ق و پژوهش به وج��ود آورد. به همين دليل اين 
مركز هنوز نتواس��ته اس��ت جايگاه خود را پيدا كند و 
تكليفش مشخص نيست. خروجي اين مركز فعال قابل 
دفاع نيست.  او درباره ادغام اين دو مركز نظر متفاوتي 
دارد: اين دو مركز جداگانه هس��تند كه قابليت ادغام 
ندارند. بايد س��طح اي��ن مركز ارتقا ياب��د و كارهاي 
بزرگ ت��ر دراختيار مرك��ز مطالعات ش��ورا وكارهاي 
كوچك تر توسط مركز پژوهش هاي شورا انجام شود. 
معتقدم هيچ موازي كاري هم رخ نداده اس��ت زيرا در 
مركز پژوهش هاي ش��ورا س��كوت است و همه كارها 

توسط مركز مطالعات شهرداري انجام مي شود. 

پلسازيميانپژوهشگران
وپروژههايعمراني

رشته شهرسازي چند سالي 
اس��ت در ايران ب��ه عنوان يك 
رشته مهندسي در زمينه علوم 
ايران  شهري در دانش��گاه هاي 
تدري��س مي ش��ود. ش��هرهاي 
ايران نيز مانند س��اير شهرهاي 
اس��ت  دنيا درحال گس��ترش 
و مديريت ش��هري ه��ر روز با 
مش��كالت متع��ددي روب��ه رو 
مي شود كه براي برطرف كردن 

آن ع��الوه ب��ر تجربه، نياز به تخص��ص و دانش كافي در 
زمينه شهرس��ازي و علوم شهري دارد. از ساليان گذشته 
ش��هرهاي ما با تكيه بر تجربه مديريت مي ش��دند و در 
برخي از موارد از متخصصان و دانش آموختگان و استاداني 
ك��ه مدتي در خارج از ايران مش��غول به تحصيل بودند، 
كمك گرفته مي شد. اگر بخواهيم كمي خوشبينانه نگاه 
كنيم، روند مديريت ش��هري در ش��هرداري ها همچنان 
براس��اس تجربه بوده و متاس��فانه نقش تخصص روز به 
روز كم رنگ تر مي ش��ود يا مي توان گفت، س��رعت رشد 
علم و تكنولوژي بس��يار بيش��تر از س��رعت رشد تجربه 
ما در مديريت ش��هري بوده اس��ت. در س��ال هاي اخير 
ش��هرداري و پروژه هاي آن به عنوان يك ابزار سياس��ي، 
يك س��كوي پرش و يك وعده ش��يرين پس از انتخابات 
رياست جمهوري و شوراي شهر مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت به گونه يي كه پس از انتخابات، حج��م زيادي از 
نيروه��اي غيرمتخصص در ش��هرداري مناطق مختلف 
جذب شدند و ظرفيت هاي خالي شهرداري با اين نيرو ها 
تكميل ش��د. از آنجا كه از ابت��دا نقش تخصص و علم و 
تكنولوژي در ش��هرداري هاي ما بسيار كم رنگ بود اين 
نيروها مي توانستند بدون نياز به تخصص مربوطه در هر 
قسمتي مشغول به كار شوند و خيلي سريع با استفاده از 
تجربه نيروهاي قبلي، كار را به دس��ت بگيرند. شهرداري 
بايد نيازهاي يك شهر و مردم آن را بداند و با ابزار و علم 
و تكنول��وژي براي برطرف كردن آن نياز آش��نايي كافي 
داش��ته باشد تا بتواند پروژه ها و ش��رح وظايف مناسبي 
براي آن تعريف كند و س��پس مديريت و نظارت درست 
و كافي بر شركت هاي پيمانكاري و شركت هاي مهندس 
مشاور داشته باشد تا بتواند كار  را به درستي از آنها تحويل 
بگيرد ولي به دليل نبود شايسته ساالري و جذب نيروهاي 
غيرمتخصص با شهرسازي و علوم شهري، نياز هاي آينده 
شهر قابل شناسايي نيستند و از تكنولوژي هاي جديد و 
نحوه استفاده از آن اطالعي ندارند.  از طرف ديگر، ارتباط 
استادان دانش��گاه ها با پروژه هاي شهري بسيار كم است 
و از دانشجويان دانشگاه ها در پروژه هاي اجرايي استفاده 
نمي ش��ود و ب��ه ج��اي آن دانش��جويان روي پروژه هاي 
فرض��ي كار مي كنن��د و وق��ت، انرژي و فرصت بس��يار 
خوبي از دس��ت مي رود. همچنين در بدنه دس��تگاه هاي 
اجرايي كش��ور نيز از تخصص و پژوهش هاي دانشجويان 
و مهندس��ان شهرس��ازي استفاده نمي ش��ود. هم اكنون 
در ش��هرداري ها از متخصصان رشته هاي ديگر به جاي 
مهندس��ان شهرسازي استفاده مي ش��ود در صورتي كه 
رشته مهندسي شهرسازي يك علم ميان رشته يي است و 
دانشجويان آن از رشته رياضي و فيزيك و از طريق كنكور 
سراسري وارد اين رشته مي شوند. دانشجويان مي توانند 
در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت شهري، 
طراحي شهري، برنامه ريزي شهري و منطقه يي مشغول 
به تحصيل شوند. اين رشته با مهندسي معماري و عمران 
تفاوت هاي بسيار زيادي دارد اگرچه در چند واحد درسي 
با آنها مش��ترك اس��ت ولي به هيچ وج��ه نمي توان كار 
يك مهندس شهرساز در ش��هرداري را به يك مهندس 
عمران يا معماري س��پرد زيرا مهندس شهرساز يك ديد 
كلي نس��بت به مسائل شهري دارد و در همه زمينه هاي 
تاسيسات و تجهيزات شهري، مبلمان شهري، طراحي و 
برنامه ريزي و مديريت شهري، قوانين و مقررات شهري و 
بافت فرس��وده تخص��ص الزم را دارد و مي تواند يك تيم 
با اين تخصص ه��ا را مديريت كند. درحال حاضر فاصله 
بس��يار زيادي ميان پروژه هاي شهرداري ها و تحقيقات و 
پژوهش هاي متخصصان و دانشجويان علوم شهري وجود 
دارد ب��ه گونه يي كه دانش��جويان در زمينه نرم افزار هاي 
تخصصي و تكنولوژي روز بس��يار جلوتر از ش��هرداري ها 
هس��تند ولي در زمينه قوانين و مقررات، اس��تاندارد ها، 
رون��د انجام كار و پروژه ها و تجربه كاري فاصله زيادي با 
شهرداري ها دارند. به نظر مي رسد، متخصصان و مجريان 
مانند دو خط موازي در دو دنياي متفاوت درحال پيشروي 
هستند كه هيچ وقت به هم نمي رسند. پيشنهاد اين است 
كه شهرداري ها ليستي از پروژه ها و مشكالت مربوطه را 
در اختيار دانشگاه ها قرار دهند و از رساله ها و پژوهش هاي 
مرتب��ط با اين ليس��ت حمايت مادي و معن��وي كنند. 
همچنين مس��وول روابط عمومي دس��تگاه هاي اجرايي، 
ارتباط مس��تقيم با انجمن هاي علمي دانشجويي داشته 
باشد تا بتوانند اطالعيه هاي مرتبط را به دست متخصصان 
شهرسازي و علوم شهري برسانند. همچنين بايد با كمك 
پايگاه هاي اسناد علمي و كتابخانه دانشگاه هاي مرتبط با 
تخصص هاي شهرس��ازي و علوم شهري بانك جامعي از 
موضوعات تحقيقات و پژوهش ها و رساله هاي دانشجويان 
تهيه و در اختيار ش��هرداري هاي كل كشور قرار بگيرد تا 
هنگام تعري��ف يا تحويل يك  پروژه بتوان به متخصصان 
مربوطه دسترسي داش��ت و مشاركت حداكثري در اين 
زمينه بين دانش��گاه و محقق و شهرداري صورت گيرد. 
بس��ياري از دانش��جويان حتي فرصت كارآموزي نيز در 
دس��تگاه هاي اجرايي يا شركت هاي مهندس مشاور پيدا 
نمي كنند در صورتي كه با برنامه ريزي و مديريت درست 
منابع انساني مي توان بسياري از دانشجويان را به عنوان 
كارآموز در ارگان هاي مديريت شهري مورد پذيرش قرار 
داد تا فرصت تبادل علم و تجربه را براي آنها فراهم آوريم 
و ني��ز در آينده نيروهاي متخصص و آش��نا با تكنولوژي 
روز را در بدنه مديريت شهري داشته باشيم بدين ترتيب 
ساكنان شهرها مي توانند پيش��رفت در شهر و مديريت 
ش��هر هاي خود را احس��اس كنند.   اج��راي اين برنامه 
ني��از به هيچ گونه بودجه يي نخواهد داش��ت و فقط بايد 
ش��هرداران محترم شهرها و مناطق شهري يك بار براي 
هميش��ه و به خاطر مردم آن ش��هر مقدمات الزم براي 
جذب و ورد متخصصان شهرس��ازي و ساير علوم شهري 
و استفاده از تحقيقات و پژوهش هاي آنها را فراهم كند و 
نيروهاي قديمي را پس از بازنشستگي با نيروهاي جديد 
و متخصص به خصوص تخصص هاي مرتبط با شهرسازي 

و علوم شهري جايگزين كند. 

يادداشت

هر پروژه شهري كه به اجرا درمي آيد، 
صرف نظر از موضوع آن داراي پيامدهايي 
خواهد بود، خواه پيامدهاي خوب و خواه 
پيامده��اي بد. تحقيق و ض��رورت انجام 
پژوهش هاي ش��هري از نكات برجس��ته 
پيامدهاي خوب پروژه هاي شهري است. 
اگ��ر قب��ل از انج��ام پروژه هاي ش��هري 
تحقيق��ات كامل و جامع علم��ي از تمام 
جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و زيست محيطي به عمل آيد قطعا پيامدهاي بد ناشي از 

اجراي پروژه به حداقل ممكن خواهد رسيد. 
ضرورت ايجاد يك اتاق فكر در ش��هرداري ك��ه اعضاي آن از 
نخبگان دانشگاهي باشند در شهرداري باعث به سرانجام رسيدن 
پروژه هاي ش��هري از لحاظ كيفيت و همچنين مقرون به صرفه تر 
ش��دن آن مي شود. خصوصا در بحث اقتصادي پروژه ها با توجه به 
نبود يك درآمد پايدار براي شهرداري استفاده از نخبگان دانشگاهي 
باعث تعديل در قيمت نهايي پروژه ها خواهد شد. به عنوان مثال در 
اكثر شهرهاي ما زيرگذر و روگذرهاي متعددي احداث شده است 

كه بعضا به دليل جانمايي غلط آنها نه تنها مشكل ترافيك برطرف 
نش��ده بلكه باعث ترافيك بيش��تر و معضل هاي ديگري نيز شده 
اس��ت.  در اين پروژه ها جاي خالي نخبگان دانشگاهي به صورت 
جدي نمايان است. پس ضرورت تشكيل اين اتاق فكر در شهرداري 
وجود دارد. نگاه به جامعه و اجتماع شهري از طرف مديران شهري 
با دهه هاي گذش��ته بايد تغييركند، چرا كه در عصر تكنولوژي و 
ارتباطات قرار داريم و اطالعات آزاد از طريق شبكه هاي اجتماعي 
به سرعت پخش مي شود. چنانچه پروژه يي در شهر با موفقيت از 
تمام جنبه هاي آن به اتمام نرسد، مسووالن شهري بايد پاسخگوي 
تعداد زيادي از شهروندان باشند. اين امر ضرورت انجام تحقيق و 
مطالعه قبل از شروع عمليات پروژه هاي شهري را آشكار مي كند. 

در نيمه دوم قرن بيستم شاهد انقالب كمي در تراكم جمعيت 
كش��ورهاي در حال توسعه بوديم. لبريز شدن شهرها از جمعيت 
فقط مختص كش��ورهاي ثروتمند و صنعتي نيست. بلكه ويژگي 
كشورهاي فقير نيز هس��ت. بر اساس مطالعات انجام شده انتظار 
مي رود در س��ال 2020 شهرها دوسوم جمعيت جهان را در خود 
جاي دهند، در حالي كه جمعيت ش��هرها و ش��هرك ها بيش از 
دوبرابر خواهد ش��د. شهر تهران نيز از اين موضوع مستثنا نيست 

و جمعيت آن فقط از جمعيت فعلي نيز بيشتر خواهد شد و اين 
نيز به صورت مس��تقيم در پروژه هاي شهري تاثيرگذار است. اگر 
پروژه يي بعد از اتمام داراي ايرادات اساس��ي باشد با اين جمعيت 
زياد جاي هيچ گونه توجيه براي مديران شهري نخواهد گذاشت. 
پس الزمه آن اين است كه حتما پروژه هاي شهري قبل از شروع 
عمليات داراي مطالعات و طراحي هاي مناسب با وضع موجود و آثار 
بعد از احداث پروژه باشند تا آسيب هاي احتمالي بعد از احداق آن 
به حداقل برسد.  دستيابي به توسعه پايدار و پيشرفت اقتصادي در 
شهر فقط از راه پژوهش و مطالعه ميسر مي شود پروژه هاي تكراري 
در ش��هرها كاهش پيدا مي كند، يكپارچگ��ي و بهره وري افزايش 
مي يابد و نوآوري و خالقيت به همراه خواهد داشت. پس پژوهش 
و مطالعه بايد در اولويت برنامه ها، طرح و پروژه هاي عمراني شهرها 
قرار گيرد.  اهميت تحقيق و پژوهش در زمينه مس��ائل ش��هر 
نگاهي آماري و تحليلي به ش��هر و مسائل آن را طلب مي كند. 
اي��ن نگاه تحليلي با بهره گيري از نظرات كارشناس��انه مي تواند 
مديريت ش��هري را با نظارت شورا و مديريت اجرايي شهرداري 
به س��وي بالندگي و توس��عه متوازن هدايت كند. اين در حالي 
اس��ت كه اكنون بسياري از تصميم گيري ها و قانونگذاري ها در 
زمينه مس��ائل شهري به دليل فقدان مطالعه دقيق و همچنين 
ناهماهنگي با ش��رايط موجودخس��ارات اقتصادي و آسيب هاي 

اجتماعي فراواني را در پي داشته است. 

از س��وي ديگر تجربه نشان داده كه طرح ها و برنامه هايي كه 
با بررس��ي دقيق آماري و نگاه تحليلي به انجام رسيده از سطح 
بهره وري مطلوبي برخوردار است. امروزه مسووالن و مديران آگاه 
شهري به اهميت اين نكته پي برده اند كه زندگي شهري زماني 
دلپذير و رضايت بخش اس��ت كه برنامه ريزي ش��هري بر اصول 
علم��ي و اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي انس��اني و طبيعي 
اس��توار شده باشد. در اين مس��ير ابتدا بايد نيازهاي شهروندان 
شناس��ايي و س��پس با تلفيق داده ه��اي موج��ود و اعمال نظر 

متخصصان، برنامه هاي شهري تدوين شود. 
در كش��ورهاي توس��عه يافته 5 درصد تولي��د ناخالص ملي 
صرف تحقيقات مي ش��ود كه ساالنه رقمي بالغ بر صدها ميليارد 
دالر مي ش��ود. بازدهي اين تحقيقات در اقتصاد كشورها حداقل 
10برابر ميزان هزينه ش��ده اس��ت و به همين دليل اس��ت كه 
هزينه صرف شده در تحقيقات را به عنوان هزينه بلكه به عنوان 
سرمايه گذاري تلقي مي كنند. با توجه به اين آمار مي توان نتيجه 
گرفت كه هرچه س��رمايه گذاري در بخش پژوهش انجام شود با 
سودي بيش��تر باز گردانده خواهد ش��د و اين پژوهش ها زماني 
كاربردي خواهند ش��د كه ابتدا از متخصصان اس��تفاده ش��ود و 
نظر آنها در پروژه هاي ش��هري اعمال شود. به نظر مي رسد طي 
س��ال هاي گذشته ش��هر تهران كه به دليل فقدان چنين مركز 

مطالعه يي در شهرداري زيان هاي زيادي متحمل شده است. 

پيامدهاي منفي شهرسازي بدون پ ژوهش

مظفرخسروي
دكترايشهرسازي

عباسرياضت
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حمله بدافزارها به »آيفون« و رايانه ها هم سرايت كرد
هكر نيوز  حمالت بدافزاري گس��ترده به روترهاي اينترنتي 
واي فاي، جز گوش��ي هاي اندرويدي، دستگاه هاي الكترونيكي 
بسياري از جمله گوشي هاي آيفون و رايانه هاي شخصي را نيز 

در معرض خطر قرار داده است. 
حم��الت بدافزارها، باج افزاره��ا و ويروس هاي رايانه يي كه 
در س��ال ۲۰۱۷ در مقايسه با س��ال هاي گذشته به بيشترين 
حد خود رسيده بود، حاال بر اساس تازه ترين تحقيقات صورت 
گرفته، پيش بيني ش��ده است كه سال جاري ميالدي حمالت 

سايبري توسط بدافزارهاي جديد ركورد خواهند زد. 
حاال متخصصان امنيت س��ايبري فعال در آزمايش��گاه هاي 
ش��ركت كاسپرس��كي به تازگي اعالم كرده اند كه يك بدافزار 
جديد در حمالت س��ايبري گسترده يي كه پيشتر گوشي هاي 
هوش��مند اندرويدي را هدف قرار داده بود، به روزرساني شده 

 iOS و دستگاه هاي الكترونيكي بيشتري از جمله گوشي هاي
و رايانه هاي شخصي را در معرض خطر هك قرار داده است. 

اي��ن بدافزارها كه م��ودم و روترهاي اينترن��ت واي فاي را 
هدف قرار داده اند براي دسترسي يافتن به اطالعات شخصي و 

مالي كاربران توسعه داده شده اند. 
جمل��ه  از   DDOS حم��الت  و  باج  افزاره��ا  بدافزاره��ا، 
تهديدهاي امنيت��ي بودند كه از س��ال ۲۰۱۶ كاربران فضاي 
مج��ازي را در معرض خطر حمالت س��ايبري ق��رار داده اند و 
موجب لو رفتن اطالعات شخصي و محرمانه آنها شده است. 

همانطور كه در اخبار گذش��ته اش��اره ش��ده است، ساالنه 
ش��ركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي در سراسر 
جهان متحمل خسارات و آسيب هاي جبران ناپذيري مي شوند 
كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله سايبري به شركت 

مالي اكوئيفاكس در امريكا، س��ازمان بهداش��ت و سالمت در 
انگلستان، وزارت هاي دفاع و امور خارجه بسياري از كشورها، 
شركت حسابرسي ديلويت )Deloitte( در امريكا اشاره كرد. 
بنابراي��ن مي توان گفت خطر حمالت س��ايبري در كمين 
تمامي افراد، كاربران و ش��ركت هاي كوچك و بزرگ در جهان 
اس��ت و ديگر نمي توان ادعا كرد كه كس��ي از گزند و خطرات 
حمالت س��ايبري در امان است. حمله سايبري توسط بدافزار 
واناك��راي )WannaCry( بط��ور قطع يك��ي از مهلك ترين 
حمالتي است كه در طول سال هاي اخير صورت گرفته است. 
حمالتي كه بدافزار واناكراي در س��ال گذشته به كشورها، 
سازمان ها و ش��ركت هاي بسياري كرد، خسارات جبران ناپذير 
بس��ياري را براي آنها برجاي گذاش��ت. به تازگي نيز ويروس 
رايانه يي و بدافزار »خرگوش بد« س��رو صداي بسياري به راه 
انداخته اس��ت و به ش��ركت ها، بانك ها و موسسات كوچك و 
بزرگي در كش��ورهاي مختلف به خصوص در اروپا حمله كرده 

و اطالعات محرمانه آنها را به سرقت برده است. 

سايبر

قابليت جديد »اينستاگرام« 
براي مشاهده همه تصاوير

تك كرانچ   شبكه اجتماعي اينستاگرام قرار است 
قابلي��ت جديدي را به پلت ف��رم خود اضافه كند كه 
به كاربران اعالم مي كند تمامي پست هاي ۴۸ساعت 
گذشته را تماشا كرده اند. اينستاگرام كه سال هاست 
در فهرس��ت برترين و محبوب ترين شبكه اجتماعي 
از نظر كاربران قرار دارد، حاال به تازگي به گزارش��گر 
وب س��ايت تك كرانچ اعالم كرده اس��ت كه در حال 
تس��ت و آزمايش ي��ك قابليت جديد اس��ت كه به 
كارب��ران اين ام��كان را مي دهد ت��ا از اينكه تمامي 
پست هاي منتش��ره را تماشا كرده اند يا خير، مطلع 
ش��وند.  گزارش ها حاكي اس��ت كه اينس��تاگرام در 
پيامي تحت عنوان »You’re All Caught Up« به 
كاربرانش اعالن مي كند كه تمامي پست ها، تصاوير 
و ويديوهاي منتشر شده در اين پلت فرم را مشاهده 
كرده اند و ديگر نيازي نيس��ت كه بارها به بررس��ي 
صفحه اصل��ي )news feed( بپردازند. اين قابليت 
جديد كه هم اكنون در حال تس��ت و آزمايش براي 
تعداد محدودي از كاربران اينستاگرامي است، به آنها 
كمك مي كند از هيچ پس��ت و تصويري جا نمانده و 
به تماشاي همه محتواي به اشتراك گذاشته شده از 

سوي دوستان و صفحات مجازي بنشينند. 

كشف جديدترين نسخه 
آسيب پذيري امنيتي

انگجت   اينتل، گوگل و مايكروسافت اعالم كرده اند 
نس��خه جديدي از آسيب پذيري امنيتي »اسپكتر« را 
كش��ف كرده كه »واريانت ۴« نام گرفته است. اينتل، 
گوگل و مايكروسافت اعالم كرده اند، نسخه ديگري از 
آس��يب پذيري امنيتي Spectre كش��ف كرده اند كه 
Variant4 نام گرفته اس��ت. آسيب پذيري امنيتي 
اس��پكتر در تراشه هايي وجود داشت كه در ميليون ها 
رايانه، لپ تاپ و دس��تگاه موبايل به كار رفته اس��ت.  
آس��يب پذيري امنيتي جديد اطالعات حس��اس فرد 
را از طري��ق ي��ك كانال فرعي در مع��رض خطر قرار 
مي دهد. اين حمله به طور معمول در مرورگرهاي وب 
)مانند جاوا اسكريپت( مشاهده مي شود. هرچند اينتل 
تاكن��ون ش��واهدي از اين امر پيدا نكرده اس��ت.  اين 
نمونه هم مانند آسيب پذيري هاي قبلي، روي ساختار 
تراشه هاي مدرن از جمله بسياري از CPUهاي اينتل 
مربوط به سال هاي گذش��ته را شامل مي شود.  البته 
خب��ر خوب آنجاس��ت كه بس��ياري از وصله هايي كه 
 Meltdown و Spectre براي نس��خه هاي قبل��ي
ب��ه كار رفته در اين م��ورد هم كارآمد خواهد بود.  اما 
احتمال وجود آسيب پذيري هاي امنيتي جديدي نيز 
وجود دارد به همين دليل اينتل و ش��ركايش در ماه 
آتي بسته هاي نرم افزاري و BIOS براي برطرف كردن 

آن ارائه خواهند كرد. 

 اپليكيشن براي معني
 گريه كودكان 

 UCLA نيواطل�س  گروهي از محققان دانش��گاه
اپليكيشني نوين ساخته اند كه مي تواند گريه كودك 
را شناس��ايي و همزمان ب��ه والدين كمك كند معني 
 Chatterbaby آن را دريابند.  اپليكيش��ن مذك��ور
نام گرفته و در حقيقت براي كمك به والدين ناش��نوا 
س��اخته ش��ده تا بتوانند گريه فرزندش��ان را متوجه 
شوند.  هرچند دس��تگاه هاي مانيتور از راه دور صوت 
براي والدين ناش��نوا كارآمد هس��تند، اما نمي توانند 
ميان گريه يك نوزاد مضطرب و س��روصداي او تمايز 
قائل ش��وند. به هرحال محققان براي اين اپليكيشن 
الگوريتمي س��اخته اند كه گريه هاي كودك را به سه 
دسته درد، گرسنگي و عصبانيت تقسيم مي كند.  آريانا 
اندرسون محقق ارشد اين پژوهش مي گويد: اين برنامه 
فركانس هاي مختلفي را بررسي مي كند كه در گريه و 
همچنين در الگوهاي سروصدا و سكوت وجود دارد. به 
عنوان مثال اگر در فرآيند گريه كودك سكوتي طوالني 
وجود دارد، احتماال او عصباني اس��ت. اما هنگامي كه 
كودك درد دارد، گريه او معموال بلندتر و طوالني تر و 
فواصل سكوت ميان اصوات نيز كمتر است.  البته همه 
كودكان به يك شكل ارتباط برقرار نمي كنند در همين 
راستا اپليكيشن قابليت شخصي سازي را نيز ابداع كرده 
كه به كاربر اجازه مي ده��د براي ترجمه بهتر اصوات 
نوزادش، به الگوريتم آموزش دهد.  مي توان با ضبط و 
آپلود كليپ هاي صوتي نوزاد در سرورUCLA صحت 

پيش بيني هاي آتي اپليكيشن را بهبود بخشيد. 

نگراني كاربران »آمازون« از 
فروش ابزار شناسايي صورت

آسوشيتدپرس  طرفداران حفظ حريم خصوصي 
در امريكا از آمازون خواسته اند، ابزار شناسايي صورت 
خود را به س��ازمان هاي دولتي نفروشد، زيرا با كمك 
آن مي توانند سيس��تمي بس��ازند كه به طور خودكار 

افراد را شناسايي كند.
تصميم شركت آمازون براي فروش ابزار قدرتمند 
شناس��ايي صورت خود به پليس كارشناسان حريم 

خصوصي افراد را نگران كرده است.
آنها معتقدند دسترسي عظيم اين شركت سبب 
مي ش��ود، نيروهاي پليس��ي كه مجهز ب��ه دوربين 
هس��تند، بتوانند اف��راد را بدون توجه ب��ه اينكه در 
جنايتي شركت داشته اند يا خير، به طور واقعي دنبال 
كنن��د.  آمازون در س��ال ۲۰۱۶ اين فناوري را به نام 
Rekognition رونماي��ي كرد و در پاييز گذش��ته 
ني��ز قابليت هايي را به آن افزود كه شناس��ايي افراد 
در تصاوير و رصد فعاليت هاي آنان به طور همزمان را 
ممكن مي كرد. اين در حالي است كه هنوز مشخصي 
نيس��ت از عرضه اين فناوري تاكنون چند س��ازمان 
پليس اين ابزار را خريده اند.  در همين راستا اتحاديه 
The American Civil Liberties Union و 
سازمان هاي ديگر طرفدار حريم خصوصي از آمازون 
خواستند تا از فروش Rekognition به سازمان هاي 
دولتي خودداري كند. آنان معتقدند سازمان هاي دولتي با 
كمك اين فناوري مي توانند به راحتي سيستمي بسازند 

كه به طور خودكار افراد را شناسايي و رديابي مي كند.

اخبار

سازمان تنظيم مقررات به شركت هاي ارائه دهنده اينترنت هشدار داد

24 ساعت مهلت براي رفع اختالل اينترنت
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

تلگ��رام چند صباحي اس��ت ك��ه در ايران به 
دس��تور بازپرس ش��عبه دوم دادسراي فرهنگ و 
رس��انه تهران فيلتر شده اس��ت،  پيام رساني كه 
تاكنون حاش��يه هاي زيادي را به همراه داش��ته 
است و روزي نيس��ت كه خبري از تلگرام و رفع 
فيلتر ش��دن آن به گوش نرسيده است، بطوريكه 
روز گذش��ته در جديد ترين اظهارنظر عنوان شد 
ك��ه تلگ��رام تا روز جمع��ه رفع فيلتر مي ش��ود، 
خب��ري كه بالفاصله از س��وي معاون دادس��تان 
كش��ور تكذيب شد و دست آخر مشخص شد كه 
اين خبر ش��ايعه يي بيش نبوده است و برخي از 
كارب��ران در فضاي مجازي با ش��ايعه كردن اين 
خبر به دنبال بازديد كننده و فالور بيشتر هستند. 
ام��ا در حالي كه هنوز تلگرام در صدر اخبار قرار 
دارد،  خبرهايي مبني بر مذاكره مقامات ايراني با 
مسووالن تلگرام به گوش رسيد،  خبري كه وزير 
ارتباطات در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران آن را تاييد كرد و گفت: مذاكره دولت 
ايران با تلگرام محرمانه و مخفيانه نبوده اس��ت و 
اين مذاكرات با اطالع دادس��تان وقت و كارگروه 

تعيين مصاديق مجرمانه انجام شد. 
محمد جواد آذري جهرمي در پاسخ به سوالي 
درباره مذاكره دولت اي��ران با تلگرام اظهار كرد: 
اي��ن مذاكره مخفي نبوده اس��ت در زمان دولت 
يازده��م، وزير وقت مذاكرات��ي در حيطه رعايت 
الزام��ات فرهنگي كش��ور ب��ا تلگرام انج��ام داد. 
مذاكرات نه درباره مس��ائل اقتصادي بوده است 
و نه مسائل امنيتي. توافقات انجام شده هم بارها 
اعالم شده است و تلگرام كانال هاي غير اخالقي 
يا مرتبط با تروريسم را بر اساس همين مذاكرات 

لحاظ كرد. 
وي ب��ا تكذي��ب در اختيار ق��رار دادن پهناي 
بان��د ويژه ب��ه تلگرام بيان كرد: يك��ي از مديران 
پيام رس��ان هاي داخلي اي��ن اظهارنظر غلط كه 
بارها ديگران مطرح ك��رده بودند را اصالح كرد، 

پهناي باند ويژه يي به تلگرام داده نشده بود. 
آذري جهرم��ي همچني��ن تاكيد ك��رد:  اين 
مذاك��رات با اطالع دادس��تان وق��ت و كارگروه 
تعيي��ن مصاديق مجرمانه انجام ش��د و مس��اله 

محرمانه و پوشيده يي نبود. 
وزي��ر ارتباطات درباره مطرح ش��دن موضوع 
رف��ع فيلتر توييتر خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس 
بررس��ي هاي ما فيلتر توييتر در كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه در س��ال ۸۸ مصوب ش��ده و 
به وزارت ارتباطات ابالغ ش��ده اس��ت. در س��ال 
9۶ بازپرس شهرستان مش��هد گزارش و دستور 
قضايي به دادس��تان تهران ارس��ال كرده و اعالم 
مي كند كه در برخي از موارد توييتر در دسترس 

اس��ت و درخواست دارد كه توييتر مسدود شود. 
البته يكي از حوزه هاي صالحيت بازپرس مشهد، 
صالحيت محلي است و اظهارنظر و حكم قضايي 
او مي تواند در حوزه ش��هري مش��هد باش��د. ما 
اعتقاد داريم فيلتر توييتر مصوبه كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه است و تقاضا داريم اين مسائل 
در جلسه همين كارگروه مطرح شود. جاي طرح 

دغدغه ها در جلسه اين كارگروه است. 
وي درب��اره داليل حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخل��ي گفت: ما بايد در ي��ك فضاي منطقي به 
پيام رس��ان هاي داخلي نگاه كنيم، پيام رس��ان ها 
زير ساخت توس��عه اقتصاد ديجيتال هستند اما 
به داليلي پيام رس��ان ها هم نقش پيام رس��ان را 
داش��تند و هم نقش رسانه، كه بار سياسي رسانه 
به پيام رس��ان ها منتقل شد، ما اصرار داريم نقش 

پيام رسان و رسانه بايد از هم جدا شود. 
آذري جهرمي با اش��اره به اينكه پيام رس��ان 
يك مدل اقتصادي كوتاه مدت نداش��ته و نياز به 
سرمايه گذاري دارد، خاطرنشان كرد: اين مسائل 
در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شده است، 
حاكميت مثل س��اير حوزه ها ك��ه از آن حمايت 
مي كن��د، بندهايي در حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخلي مصوب و ابالغ كرده اس��ت. ممكن است 
در كشور س��اليق مختلف وجود داشته باشد اما 
آنچه حاكم اس��ت قانون اس��ت. ما خود را ملزم 
ب��ه حمايت از پيام رس��ان هاي داخل��ي مي دانيم 

و معتقدي��م نبايد ديد سياس��ي به تيم هاي فني 
كه در حال توس��عه پيام رس��ان ها هستند داشته 
باش��يم. ما بايد از پيام رس��ان ها حمايت كرده و 
نقد منصفانه داشته باش��يم. مسائل حوزه رسانه 
و انتق��اد جامع��ه خب��ري و فعاالن سياس��ي در 
چارچوب ديگري بايد حل شود. نه اينكه به آنها 
فشار سياس��ي بياوريم به اندازه كافي آنها تحت 

فشارهاي فني هستند. 
وي در پاي��ان در پاس��خ به اي��ن اظهارنظر كه 
اين پيام رس��ان ها در حال فش��ار به دولت هستند، 
گفت: موضع يك مدير الزاما موضع نيروهاي همان 
پيام رس��ان نيس��ت و آن موضع را به حساب همه 
نگذاريم. از پيام رس��ان هاي داخلي حمايت كرده و 

اگر نقدي هم داريم آن را منصفانه مطرح كنيم. 

 هيچ سرور ايراني در اختيار تلگرام نيست
همچنين روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات در واكن��ش به انتش��ار اخب��اري درباره 
فيلتر نشدن نسخه هاي فارسي تلگرام، اعالم كرد: 
تصميم گير پااليش و فيلتر س��ايت ها و نرم افزارها 
نيس��ت و پي��ش از اي��ن هش��دارهاي الزم درباره 
استفاده نكردن از نسخه هاي غير رسمي تلگرام داده 
شده بود. اين در حالي است كه پيام رسان تلگرام به 
دستوربازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه 
تهران از دهم ارديبهش��ت ماه امسال فيلتر شد. در 
روز هاي اخير برخي رسانه ها مطالبي مبني بر چرايي 

فيلتر نش��دن نس��خه هاي فارس��ي تلگرام باوجود 
مسدود شدن تلگرام پرداخته اند. 

مركز اطالع رس��اني و رواب��ط عمومي وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در اطالعيه يي 
اع��الم كرد: اين وزارتخانه تاكنون هيچ س��روري 
در اختي��ار تلگ��رام يا نس��خه هاي غيررس��مي 
آن )فارس��ي( ق��رار ن��داده و هر آنچ��ه امكانات 
داش��ته با ابالغيه مركز ملي فض��اي مجازي، در 
اختي��ار پيام رس��ان هاي بومي مجاز ق��رار گرفته 
است.  براس��اس اين اطالعيه، مركز ماهر وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات بهمن ماه پارس��ال 
هشدار داد: »از آنجا كه تلگرام برنامه يي متن باز 
اس��ت و هر روز چندين نس��خه غيررسمي از آن 
ايجاد مي شود و از طرفي شناسايي و بررسي همه 
اين نسخه ها كار مش��كلي است، توصيه مي شود 
كاربران از نصب هرگونه نسخه غيررسمي و تاييد 

نشده تلگرام خودداري كنند.«
وزارت ارتباط��ات در اي��ن اطالعي��ه همچنين 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا محدوديت براي 
نس��خه هاي فارس��ي تلگرام ايجاد نمي شود، اعالم 
كرده: »همان گونه كه پيش��تر اعالم ش��ده بود، بار 
ديگ��ر تاكيد مي ش��ود اين وزارتخان��ه تصميم گير 

پااليش و فيلتر سايت ها و نرم افزارها نيست. 
گفتني است، كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه متش��كل از اعضاي دولت��ي و غيردولتي، 

وظيفه اعمال فيلترينگ را برعهده دارد. 

 دستور براي رفع اختالالت تا ۲۴ ساعت آينده
از س��وي ديگر فيلتر شدن تلگرام باعث شده 
اس��ت تا اينترنت ثابت و همراه با اختالل مواجه 
ش��ود بطوريكه معاون وزي��ر ارتباطات و رييس 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 
تاكيد كرد كه اخت��الالت اينترنت كه اين روزها 
شاهديم به دليل اعمال فيلترينگ تلگرام است. 

فالح جوشقاني در خصوص اختالالت اينترنت 
گفت: اختالالت اينترنت كه اين روزها ش��اهديم 
و البت��ه همواره پيگيري هم كرده ايم و بس��ياري 
از آنها نيز رفع ش��ده، به دلي��ل اعمال فيلترينگ 
تلگرام اس��ت. رييس س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباط��ات راديوي��ي تاكيد كرد ك��ه هيچ كاهش 
سرعتي در پهناي باند اينترنت اعمال نشده است. 
وي ادام��ه داد: وزارت ارتباط��ات اخت��الالت 
محتمل ناش��ي از فيلترين��گ را قبال اعالم كرده 
و مراج��ع تصميم گي��ر با اط��الع از اين موضوع 

تصميم گيري كرده اند. 
مع��اون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با 
اش��اره به پيگيري اين س��ازمان افزود: به صورت 
مرتب و ۲۴ س��اعته پيگير گزارش��ات مردمي و 
اصالح كيفيت و حداقل س��ازي عوارض تحميلي 
هس��تيم. از همين رو روز گذشته وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات، با دس��تور ب��ه اپراتورها و 
ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترن��ت آنها را مكلف 
كرد تا ظرف ۲۴ ساعت آينده اختالالت اينترنت 

را برطرف كنند. 
در اطالعي��ه وزارت ارتباط��ات آمده اس��ت، 
ب��ا توجه ب��ه درياف��ت گزارش هاي��ي از اختالل 
در اينترنت، ش��ب گذش��ته جلس��ه يي با حضور 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات و اپراتورها 
و ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترنت برگزار ش��د 
ك��ه به دس��تور محمدج��واد آذري جهرمي اين 
س��رويس دهندگان مكل��ف ب��ه رف��ع اختالالت 

اينترنتي ظرف ۲۴ ساعت آينده شدند. 
در اين جلس��ه گزارش��ي از داليل بروز برخي 
از اخت��الالت در اينترنت مط��رح و پس از بحث 
و بررس��ي درباره اين موضوع و ارائه راهكارهاي 
فني، مقرر ش��د تم��ام ش��ركت هاي ارائه دهنده 
خدم��ات اينترن��ت و اپراتوره��ا حداكث��ر ظرف 
۲۴ساعت آينده براساس راهكار هاي مطرح شده 
نسبت به رفع اختالالت دراينترنت اقدام كنند. 

همچني��ن تمام گزارش ه��اي مردمي در اين 
خص��وص بررس��ي و در اس��رع وقت مش��كالت 

مطروحه رفع شود. 
گفتني اس��ت عليرضا رحيمي نماينده تهران 
در مجلس ش��وراي اس��المي از تذكر كتبي ۵۵ 
نماينده به وزير ارتباطات براي كاهش كيفيت و 

سرعت اينترنت خبر داده بود. 

 ديجيتال ترندز   يك ش��ركت امريكايي، نخس��تين حسگر 
تنفس��ي جهان را براي تحليل تنفس ورزشكاران ابداع كرده 
است.  تنفس، يكي از پيچيده ترين عناصر در انواع ورزش ها، 

چه يوگا، چه دو ماراتن يا حتي بدنسازي است. 
امروزه، تمايل توليدكنندگان ابزار پوش��يدني هوش��مند، 
تولي��د حس��گرهاي پيش��رفته ضرب��ان قلب، شتاب س��نج و 
ارتفاع س��نج اس��ت. در هر حال، بس��ياري از اين اب��زار، فاقد 
عناص��ري براي تحليل تنفس هس��تند.  براي پاس��خ به اين 
كمبود، ش��ركت امريكاي��ي »زنس��ورز« )Zansors(، ابزار 
جدي��دي موس��وم ب��ه »رس��پا« )Respa( ابداع ك��رده  كه 
نخستين حسگر تنفسي جهان است.  اين ابزار، يك تحليل گر 
پيچيده است كه در هنگام ورزش، الگوهاي تنفسي را رديابي 
مي كن��د و براي كم��ك به ماندن در مي��زان مطلوب تنفس، 

هشدارهايي ارائه مي دهد. 
رس��پا، مانند يك مربي كمك مي كند ك��ه تمرينات يوگا 
را عميق ت��ر انجام دهي��د يا آموزش هاي ورزش��ي خود را به 
مرحله بعد منتقل كنيد. اپليكيشن همراه اين ابزار، داده هاي 
مرب��وط را جمع مي كند و تحليلي از ورزش هاي انجام ش��ده 
ارائه مي دهد؛ بنابراين مي توانيد هوشمندانه تر ورزش كنيد و 

به اوج تناسب اندام برسيد.
رس��پا، چهار مدل متفاوت دارد كه به اين ترتيب هستند: 
»يوگاي بهتر رس��پا« )Respa Better Yoga(، »تناس��ب 
 ،)Respa Elite Fitness( »ان��دام گلچي��ن ش��ده رس��پا
»تناسب اندام رس��پا« )Respa Fitness( و »مربي رسپا« 

. )Respa Coach(
حسگر تنفسي، براي بهبود سالمت و تناسب اندام، مزاياي 
بس��ياري را در بر دارد. اين حس��گر، با جم��ع آوري صداهاي 

حاصل از تنفس كه از بيني و دهان منتش��ر مي ش��وند، كار 
مي كند. س��پس، الگوريت��م اين محصول، داده هاي تنفس��ي 
جمع آوري ش��ده را در زمان واقعي بررس��ي مي كند.  يوگاي 
بهتر رسپا، عالوه بر هش��دارهاي زمان واقعي، يك ميكروفن 
خود تنظيم شونده و ورزش هاي تنفسي هدايت شده را در بر 
دارد. تناسب اندام گلچين شده كه تنفس را رديابي مي كند، 
ي��ك ميكروفن خود تنظيم و حس��گر حركت و ارتفاع دارد و 

هشدارهايي را در زمان واقعي ارائه مي دهد. 
تناس��ب اندام رس��پا، طوري طراحي ش��ده كه استفاده از 
آن براي عالقه مندان به تناس��ب اندام ساده تر باشد. اين ابزار، 
ميزان مطلوب سوخت كالري را رديابي مي كند و هشدارهاي 

زمان واقعي و ميكروفن خودتنظيم را شامل مي شود. 
مربي رس��پا كه ب��راي مربيان طراحي ش��ده، داراي يك 
ميكروف��ن خ��ود تنظيم، حس��گر حركت و ارتف��اع و ردياب 
تنفس��ي است.  پوشيدن اين ابزار، بس��يار ساده است و همه 

آنها قابليت شارژ بي سيم و اتصال با بلوتوث دارند. 

گيزم�گ  »اليور نيكول��ز« با نمونه اوليه روبات شيش��ه 
پاك كن خودكار خود، برنده جايزه موسوم به »گوردون اي 
مهندس��ي و  عل��وم  بين الملل��ي  نمايش��گاه  در   م��ور« 

اينتل شد. 
 )ISEF( نمايش��گاه بين المللي علوم و مهندسي اينتل
چندين س��ال اس��ت در حال برپايي است كه برگزيدگان 
قبلي آن يك سيس��تم خودران ارزان قيمت وسايل نقليه، 
يك ابزار نرم افزاري براي تشخيص سرطان و يك سيستم 
براي بهبود كيفيت هوا در كابين هواپيما را توس��عه داده 

بودند. 
اين نمايش��گاه به عنوان بزرگ تري��ن رقابت بين المللي 
پيش دانش��گاهي ش��ناخته مي ش��ود كه در س��ال جاري 
نزديك به ۱۸۰۰ ش��ركت كننده از ۴۲۰ نمايشگاه مرتبط 
در ۸۱ كش��ور داشت كه همه آنها براي دريافت بخشي از 
جوايز و بورس تحصيلي ب��ه ارزش ۵ ميليون دالر رقابت 
 Gordon E( »مي كنند. اما براي جايزه »گوردون اي مور
Moore( تنها يك برنده وجود دارد و امسال اين افتخار 
ب��راي روبات اتوماتيك پاك كننده پنجره س��اختمان هاي 
بزرگ تجاري نصيب »اليور نيكولز« ۱9س��اله از س��يدني 

استراليا شد. 
جايزه »گوردون اي مور« كه به افتخار بنيانگذار اينتل 
نام گذاري ش��ده است، ۷۵ هزار دالر ارزش دارد و امسال 
به طراح يك روبات تميزكننده پنجره تحويل داده ش��ده 
اس��ت كه گفته شده سقوط يك مس��تخدم هنگام تميز 
ك��ردن پنجره ها در مدرس��ه »اليور« و شكس��تن پاي او، 

الهام بخش وي براي طراحي اين روبات بوده است. 
س��اخت اين روبات براي »اليور« ۲3۰۰ دالر هزينه در 

برداش��ته است. اين روبات داراي هشت چرخ است كه در 
يك پيكربندي ۴ × ۲ نصب ش��ده اند و به يك قرقره روي 
بام س��اختمان متصل مي شود و پنجره كثيف را از باال به 

پايين تميز مي كند. 
اين روبات قابليت حركت به تمام جهات را دارد و پس 
از تميز كردن هر پنجره به صورت كامل، به س��راغ پنجره 

بعدي مي رود. 
گفت��ه مي ش��ود كه اين سيس��تم قادر ب��ه فعاليت در 
ش��رايط وزش باد با س��رعت ۴۵ كيلومتر بر ساعت است 
و مي تواند جايگزي��ن روش هاي كنوني با هزينه ۱۱ هزار 
دالر براي هر بار تميز كردن پنجره ها ش��ود. ضمن اينكه 

به كاهش آسيب انساني كمك مي كند. 
جايزه اينتل تنها جايزه يي نيس��ت كه اين تميزكننده 
روباتيك موفق به كس��ب آن ش��ده اس��ت. »نيكولز« در 
م��اه فوريه جايگاه اول را در رده مهندس��ي بنياد علوم و 

مهندسي »بيليتون« در ملبورن به دست آورد. 

روبات »شيشه پاك كن« برنده جايزه برترين اختراع نمايشگاه »اينتل«ورزش كارآمدتر با نخستين حسگر تنفسي جهان

فراسورويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تقدير اس�تاندار مازن�دران از روابط عمومي 
راهداري و حمل و نقل جاده اي

س�اري| اس��تاندار مازندران با اهداي لوح تقديري از 
عملكرد ارزنده و اقدامات بهنگام مجموعه روابط عمومي 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده يي اين اس��تان در 
جهت تنوير افكار عمومي و آگاهي بخش��ي عموم مردم 
از فعاليت ه��اي صورت گرفته در اين مجموعه تش��كر و 
قدرداني كرد. در بخشي از اين لوح تقدير كه به هوشنگ 
نصيري پركوهي اهدا شد، آمده: فرصت را غنيمت شمرده 
و در س��ال حمايت از كاالي ايراني و هفته روابط عمومي 
از تالش ها و مساعي ارزشمندتان در حوزه روابط عمومي 
و دمي��دن فضاي امي��د و اعتماد در جامع��ه با انعكاس 
فعاليت ه��ا و اقدامات دولت تدبير و اميد تقدير و تش��كر 
مي كنم. گفتني اس��ت ارسال بيش از 300 خبر، توليد و 
پخش بيش از 1300 دقيقه گزارش تصويري و مس��تند 
از فعاليت هاي اداره كل، ساخت كليپ ها و نماهنگ هاي 
آموزشي، طراحي و چاپ نشريه »خط لو«، انعكاس سريع 
و ش��فاف فعاليت ها در ش��بكه هاي مجازي و كانال هاي 
اطالع رساني، برگزاري مراسم هاي مختلف ملي و مذهبي، 
برنامه هاي اجرايي درخصوص افكارس��نجي و پژوهش از 
اقدامات ش��اخص روابط عمومي اين اداره كل در س��ال 

گذشته بوده است. 
 يك زن سرپرست فرمانداري دنا شد

اس��تان  تاري��خ  در  نخس��تين بار  ب��راي  ياس�وج| 
كهگيلويه وبويراحم��د ي��ك زن مس��ووليت فرمانداري 
شهرس��تان دنا را برعه��ده گرفت. نادي��ا صداقت معاون 
فرمانداري شهرستان دنا در استان كهگيلويه وبويراحمد 
توانست عنوان نخستين خانمي كه سرپرست فرمانداري 
ش��ده اس��ت را به خود اختصاص دهد. او داراي مدرك 
كارشناسي است و بيش از پنج سال معاون فرمانداران دنا 
بوده است. آيين توديع و معارفه فرماندار دنا امروز ساعت 
10 صبح روز س��وم خردادماه 1397 در سالن فرمانداري 

شهرستان دنا برگزار مي شود. 
عباس بهشتي روي فرماندار سابق شهرستان در پاييز 

94 به اين مسووليت گمارده شده بود.
 همكاري ادارات براي تسريع در اجراي پروژه 

فاز دوم بوستان ملل
س�اري| در جلس��ه يي كه با حضور مه��دي عبوري 
شهردار ساري، علي نبيان معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري، محمدي تاكامي مديركل دفتر امور شهري 
اس��تانداري مازندران، سيدمسعود مدينه رييس شوراي 
اسالمي شهر س��اري، يخكش��ي مديرعامل شركت آب 
منطقه يي اس��تان مازندران، طاهري و رشيدي معاونان 
شهرداري مركز استان، هاشمي مديرعامل سازمان عمران 
ش��هرداري و مش��اوران پروژه در محل اج��راي فاز دوم 
بوستان ملل برگزار شد، روند عمليات اين پروژه تشريح 
گردي��د. در اين جلس��ه نبيان معاون عمراني اس��تاندار 
مازندران بر تسريع روند اجرايي پروژه عمراني گردشگري 
فاز دوم بوس��تان ملل و نيز هم��كاري و تعامل ادارات و 
نهادهاي ذي ربط با شهرداري ساري در راستاي تسهيل 
تملك بس��تر حاش��يه رودخانه تجن از پل كابلي شهيد 

رنجبر تا منطقه تنگه لته تاكيد كرد.
  ش�هادت 2 عض�و خانواده يك�ي از كاركنان 

انتظامي در زاهدان
زاه�دان| دو نف��ر از اعضاي خانواده يك��ي از كاركنان 
انتظام��ي ب��ا ضرب گلول��ه افراد ناش��ناس در زاه��دان به 
ش��هادت رس��يدند. معاون اجتماعي فرمانده��ي انتظامي 
سيستان وبلوچس��تان با اعالم اين خبر گفت: افراد مس��لح 
ناشناس دوشنبه شب وارد منزل يكي از كاركنان انتظامي 
واق��ع در خياب��ان دانش��جو در زاه��دان ش��دند و اعضاي 
خانواده اش را هدف تيراندازي قرار دادند. س��رهنگ عامري 
افزود: در اين تيراندازي يك نفر از اعضاي خانواده به شهادت 
رس��يد و دو نفر ديگر نيز مجروح ش��دند. معاون اجتماعي 
فرمانده انتظامي سيستان وبلوچستان همچنين گفت: افراد 

مسلح ناشناس و عامالن اين حادثه متواري شدند. 
 استانداردس�ازي خدمات گردشگري اردبيل 

پيگيري مي شود
اردبيل| سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان اردبيل گفت: استانداردسازي 
خدمات و تاسيسات گردشگري در اين استان قويا پيگيري 
مي شود. نادر فالحي در ديدار با مديركل استاندارد استان 
گفت: استانداردسازي منجر به ارائه خدمات كيفي شده 
و ماندگاري مس��افران را افزاي��ش مي دهد. او با اذعان به 
اينكه رم��ز موفقيت در حوزه گردش��گري ارائه خدمات 
استاندارد و مشتري پسند است، اضافه كرد: عالوه بر اين 
در حوزه صنايع دستي نيز بايد بتوان استانداردهاي توليد 
را ترويج كرد تا به سطح مطلوبي از استانداردهاي مقبول 

در بازارهاي ملي و جهاني دست يافت. 
 بازگش�ت واحد توليد سيم و كابل به چرخه 

توليد در شهركرد
ش�هركرد | واحد صنعتي توليد س��يم و كابل فشار 
ضعيف در ش��هرك صنعتي ش��هركرد ب��ه چرخه توليد 
بازگش��ت. رييس هيات مديره شهرك صنعتي شهركرد 
گفت: اين واحد صنعتي به علت مشكل در تامين منابع 
مالي و مواد اوليه در سال 92 تعطيل و غيرفعال شده بود. 
مس��عود سوردي افزود: با رونق دوباره اين واحد صنعتي، 
زمينه اشتغال 120 نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
فراهم شد. او ظرفيت توليد اين شركت را ساالنه يك هزار 
تن انواع سيم و كابل صنعتي و خانگي اعالم كرد و گفت: 
با تمهيدات انديشيده ش��ده در نيمه دوم امسال، امكان 
صادرات محصوالت اين واحد به آسياي ميانه و كشورهاي 

حوزه خليج فارس ممكن مي شود. 
 بازديد سرمايه گذاران از توانمندي هاي استان 

بوشهر
بوشهر| مديركل جذب سرمايه گذاري استانداري 
بوش��هر گفت: دو گ��روه از س��رمايه گذاران آلماني و 
ايراني از توانمندي هاي اقتصادي استان بازديد كردند. 
امان اهلل ش��جاعي در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
بازدي��د دو گروه س��رمايه گذاري داخلي و خارجي از 
اس��تان بوش��هر بيان كرد: گروه اول شامل سه نفر از 
س��رمايه گذاران ايراني-آلمان��ي و ايراني بود كه براي 
بررس��ي وضعيت منطقه ويژه اقتصادي استان بوشهر 
وارد بندر بوشهر ش��دند. او افزود: اين سرمايه گذاران 
ك��ه از طرف ش��ركت ويت��وب )vitoB( آلمان وارد 
اس��تان بوشهر ش��ده بودند، تصميم دارند در صورت 
اقتصادي بودن توليد در ايران، براي توليد ماشين هاي 
برقي سرمايه گذاري كنند. ش��جاعي ادامه داد: گروه 
دوم ش��امل چهار نفر از س��رمايه گذاران داخلى است 
كه به  منظور بررس��ي  الزم براي سفارش ساخت سه 
كشتي بزرگ صيادي، از كشتي سازي ناخداي جزيره 

در بوشهر بازديد كردند. 

اخبارشهرستانها

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

مشكلارزيگردشگرانبهزوديحلميشود

با اتمام فاز يك بهسازي

خط ۵ مترو تهران و حومه جمعه ها مسافر گيري مي كند

بنگاه ها|
مع��اون رييس جمهوري و رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگي ديروز در نشس��ت هيات وزيران و در مواجهه 
ب��ا خبرنگاران درباره يكي از مس��ائلي ك��ه اين روزها 
مش��كالتي را درخصوص صنعت گردشگري كشور به 
وجود آورده صحبت كرد؛ مونسان ميراث با بيان اينكه 
وضعيت ارز براي گردشگران خارجي مشكالتي ايجاد 
كرده اس��ت، اعالم كرد كه به دنبال صحبت با رييس 

بانك مركزي اين مساله حل خواهد شد.«
اما پي��ش از اي��ن در 29فروردين ماه نيز مونس��ان 
در نشس��تي با فعاالن بخش گردش��گري اع��الم كرده 
بود با توجه به مش��كالتي كه در ب��ازار ارز وجود دارد با 
رييس جمهوري و اعضاي كابينه در اين خصوص به طور 
مفصل صحبت كردم و در حضور رييس جمهوري به اين 
موضوع پرداختم و خوشبختانه دولت نيز به مسائل مرتبط 
با حوزه گردشگري توجه دارد. مشكالتي كه هم براي آن 
دسته از گردشگراني كه قصد ورود به ايران را دارند؛ ايجاد 
اش��كال مي كند و هم براي ايرانياني كه قصد دارند براي 
گردشگري به خارج از كشور سفر كنند، مشكل ساز است. 
با توجه به اهميت موضوع و به بهانه صحبت هاي مونسان 
در جريان اين گزارش س��راغ ديدگاه هاي كارشناس��ان 
رفتيم تا پاسخي براي اين پرسش بيابيم كه از چه طريقي 
مي توان بخش گردشگري كشورمان را در برابر نوسانات 

ارزي ايمن كرد؟

 طرح  سفرهاي زمستاني
علي اصغر مونس��ان ديروز در نشست هيات وزيران 
اظهار كرد: براي توس��عه گردش��گري در ايام تابستان 
تدابيري انديش��يده شده است ازجمله آنكه ستادهاي 
سفرهاي نوروزي به طور مداوم تشكيل جلسه بدهند و 

اين جلسات را تنها به ايام عيد موكول نكنند. 
او ادام��ه داد: براي تابس��تان همه همكاران من در 
قالب ستاد سفرها برنامه هاي خوبي براي مردم خواهند 
داشت. مونس��ان خاطرنش��ان كرد: يكي از مهم ترين 
طرح هايي كه در دستور كار ما قرار دارد، طرح  سفرهاي 
زمستاني است كه در كشور تحول جدي ايجاد خواهد 
كرد. البته اين طرح با آنچه كه پيش از اين مطرح شده، 
بسيار متفاوت است يعني طرحي كه خيلي وسيع ديده 
مي ش��د و به همين دليل اجرايي نمي شد را ما تنها به 
يك تعطيلي 15روزه كه دانش آموزان تعطيلي داشته 
باش��ند و كارمندان دولت بتوانند از مرخصي هايشان 
استفاده كنند، تبديل كرديم. با اين طرح اوج سفر در 

زمستان را نيز شاهد خواهيم بود. 
او در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره 
به موضوع ارز و تاثير آن بر ورود گردش��گران خارجي 

به كش��ور گفت: اين موضوع براي گردشگران خارجي 
مش��كالتي ايجاد كرده كه دوس��تان ما در ستادهاي 
مربوطه در راس��تاي حل آن برآمدند. اين مش��كالت، 
مش��كالت كوچكي است و با صحبت هايي كه با آقاي 

سيف شده است، برطرف خواهد شد.

 افزايش هزينه هاي گردشگري
يك��ي از اض��الع اصلي بح��ث گردش��گري، دفاتر 
خدمات گردشگري هستند كه از نزديك با كاستي هاي 
اين بخش روبه رو هستند. رييس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات  هوايي كرد: زماني كه نوسانات ارز كليد خورد، 
اول بلي��ت پروازه��اي داخلي و بعد  هزين��ه  اقامت ها 
افزايش يافت درحالي كه نبايد بگذاريم، نوسانات ارزي 

تاثير منفي بر گردشگري بگذارد. 
حرمت اهلل رفيعي در نشست خبري دفاتر خدمات 
هواي��ي و جهانگردي ايران عالم كرد: هيات مديره اين 
دوره 4ماه است كه فعاليت  خود را شروع كرده و تالش 
مي كند، حقوق خود را در صنعت گردشگري همانند 
س��اير صنوف احيا  كن��د. وي افزد: متاس��فانه جايگاه 
انجمن هاي گردش��گري در جامعه ما مناسب نيست 

و دولت هم براي رفع تكليف با  انجمن ها جلس��اتي را 
برگزار كرده كه حضور انجمن ها بيشتر شبيه سياهي 
لش��كر بوده و به شكل  ابزاري از آنها استفاده شده. در 
ش��رايط موجود دولت متوجه شده حتما بايد نظرات 

بخش خصوصي را در  كار خود اعمال كنند.  
رييس انجم��ن صنف��ي دفاتر خدم��ات  هوايي و 
جهانگردي اي��ران افزود: خوش��بختانه در ابتداي كار 
نخس��تين گام محكم را برداش��تيم و تفاهمنامه يي با 
س��ازمان  هواپيمايي كشوري امضا كرديم. آنها هم آن 
بخش از كارهايي كه انجمن مي تواند به عنوان بخش 

 خصوصي انجام دهد را به ما واگذار كردند.  
رفيع��ي درباره بي ثباتي ارز در كش��ور و تاثير آن 
در حوزه گردشگري اظهار كرد: دادن هزار دالر براي 
خروج ارز براي يك مس��افر براي دو شام در خارج از 
كشور  هم كافي نيست درحالي كه در گذشته 5 هزار 
دالر براي خروج هر مسافر تعيين شده بود؛ حال اگر 
 مي گويند كه كشور مشكل ارز ندارد و در خزانه اين 
مق��دار ارز داريم پس بايد اين داش��ته هاي ارزي در 
 كجا خود را نشان دهد؟ نبايد بي ثباتي ارز مشكالت 
گردش��گري را بيش��تر كن��د.  رييس انجم��ن دفاتر 

خدمات مس��افرت هوايي و جهانگردي ايران درباره 
تاثير نوسانات ارز روي  گردشگري داخلي ادامه داد: از 
زماني كه نوسانات ارز كليد خورد اول بليت پروازهاي 
داخلي به  خاطر اين نوس��انات گران ش��د، حال مگر 
س��وخت داخلي هواپيما به صورت دالر اس��ت؟ و از 
طرف��ي  هزينه هاي اقامت هاي داخل��ي نيز به خاطر 
نوسانات ارز گران خواهد شد و متعاقبا اكثر تورم در 

كشور  تاثيرگذار از نوسانات ارز مي شود.  

 روايت گردشگر آلماني از مشكالت 
تبديل ارز

در اين ميان روايت هايي كه از س��فر گردش��گران 
خارجي به كشورمان هم شنيده مي شود؛ جالب توجه 
اس��ت؛ به گزارش فرانس پرس، يك گردشگر آلماني 
پس از اينكه به ايران مي رس��د، مش��كالتي در زمينه 

تبديل ارز به ريال دارد كه در گزارش زير مي آيد: 
گردشگر آلماني به نام »كورونيليز ورمورشاد« پس 
از اينكه به تبريز مي رس��د، ت��ازه مي فهمد كه تبديل 
ارزهايي مانند دالر و يورو بسيار كار سختي است. اين 
گردش��گر آلماني گفته است ما مي خواستيم ارز را در 

بانك به پول رايج اين كش��ور تبديل كنيم اما بانك نه 
يورو قبول كرد نه دالر، ما به صرافي هاي داخل ش��هر 

آمديم آنها اصال پولي نداشتند. 
براس��اس اين گزارش، بانك مرك��زي ايران در 15 
آوري��ل نظام ارزي را تك نرخ��ي كرد و خريد و فروش 
هر گون��ه ارز در صرافي ها را ممنوع اعالم كرد. قبل از 
اعمال اين سياس��ت، پول ايران طي6 ماه اخير ارزش 
خود را بيش از يك س��وم از دس��ت داده بود. براساس 
سياس��ت جديد بانك مركزي، ارزش هر دالر 42هزار 
ريال تعيين ش��د و درحال حاضر مبنايي است كه در 
مبادالت ارزي خارجي اس��تفاده مي شود بنابراين يك 
ي��ورو مع��ادل 1.2دالر در بازار ايران مبادله مي ش��ود 
و هر يورو معادل 50400 ريال اس��ت. اين گردش��گر 
مي نويس��د كه براي تبديل يورو مجبور ش��ده اين ارز 
را به فردي كه كار تبديل ارز را به صورت غيررس��مي 
انجام م��ي داده، تحويل بدهد و اين فرد مي رود و پس 
از مدتي با ريال برمي گردد. اين گزارش مي نويسد، اين 
نرخ انعكاس��ي از تداوم كاهش ارزش ريال است كه در 
بازار سياه اتفاق مي افتد چراكه دولت ايران نرخ مبادله 

را به صورت دستوري تعيين مي كند. 

 مشكالت حل مي شود
سعيداحمد ضرابي، مدير آژانس مسافرتي در تبريز 
مي گويد در صورتي كه وضعيت تبديل ارز به ش��كل 
حاضر تداوم يابد، طبيعي اس��ت كه مشكالت زيادي 
ايجاد خواهد كرد. حتي پيش از اجراي سياست جديد 
بانك مركزي، مب��ادالت ارزي هم براي گردش��گران 

خارجي با مشكالتي همراه بود. 
درحال حاضر مش��كالتي كه در زمينه تحريم هاي 
امري��كا هم وجود دارد و تهديدهاي جديدي هم كه از 
سوي امريكا انجام مي شود شايد وضعيت گردشگران 
را بدت��ر از اين هم بكند و آنها مجبور باش��ند در همه 
م��وارد پول نقد پرداخ��ت كنند و امكان اس��تفاده از 
كارت اعتباري فراهم نباش��د. عمده گردشگران غربي 
كه به ايران مي آيند از آلمان، فرانس��ه، انگليس، ايتاليا 
و هلند هس��تند. براس��اس اين گزارش، اين گردشگر 
آلماني مي گويد جذب گردش��گران خارجي براي بازار 
بزرگ تبريز و كاخ گلس��تان بسيار سخت شده و آنها 
نمي توانن��د ارز مورد قبول آنها را از ب��ازار پيدا كنند، 
همه جا بسته است، صرافي هاي شهر هم بسته است و 

امكان تبديل پول وجود ندارد. 
اما يك گردشگر فرانسوي نظر ديگري در اين مورد 
دارد، كاترينا مي گويد ما در سفر به ايران هيچ مشكلي 
نداشتيم، ما دوستان بس��يار خوبي در ايران داريم كه 

همه چيز را به راحتي براي ما فراهم كردند. 

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
از آغاز س��رويس دهي خط 5 مت��رو تهران و حومه در 

روزهاي جمعه خبر داد. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه فرنوش نوبخت در مورد آخرين وضعيت 
بهس��ازي خط 5 مت��رو )تهران – گلش��هر( گفت: از 
فروردين ماه 1396 به دليل انجام عمليات بهس��ازي، 
خ��ط 5 مترو تهران و حومه جمعه ها پذيرش مس��افر 
نداش��ت كه از اين هفته )4 خرداد م��اه 97( با اتمام 
فاز يك عمليات بهس��ازي، جمعه ها سرويس دهي به 

مسافران اين خط انجام مي شود. 
او با بيان اينكه خط 5 مترو تهران و حومه، جمعه ها 
از س��اعت ۸ تا 21:30 با فاصله حركت هر نيم ساعت 

يك قطار فعال خواهد بود، تصريح كرد: حدود 20 سال 
از زمان بهره برداري از خط 5 مي گذرد كه فرس��ايش 
ايجاد شده در اين زمان بهسازي خط را ضروري كرده 
بود به همين خاطر فاز نخست عمليات بهسازي از دي 

ماه سال 95 آغاز شد. 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
ادام��ه داد: در اين مدت بيش از 3هزار و 650 نفر روز 
 كار مش��اوره، 32هزار و ۸50نف��ر روز كار عملياتي و

12 هزار و 700 نفر روز كار كارشناسي و نظارتي انجام 
شده است. 

نوبخت با اش��اره به اينكه در دو دهه فعاليت خط 
تهران – گلش��هر باالس��ت و زيرس��اخت هاي موجود 
خاصيت ارتجاعي و نگهداش��ت خود را از دس��ت داده 
ب��ود، افزود: اين مورد باعث مي ش��د ت��ا هنگام عبور 

قطار ضربات بيش��تري به ناوگان وارد شود كه جدا از 
آسيبي كه به تجهيزات وارد مي شد، آسايش مسافران 
مترو ته��ران و حومه را هم تحت تاثير قرار مي داد؛ به 
همين خاطر در فاز اول بهسازي خط5 بالغ بر ۸0هزار 

مترمكعب باالست، تعويض شد. 
او افزود: بهس��ازي كامل 9دستگاه سوزن، تعويض 
بيش از 1400قطعه تراورس و 60ش��اخه ريل از ديگر 

اقدامات انجام شده در اين پروژه است. 
به گفته مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه عمليات بهس��ازي خط 5 مترو تهران تاكنون 

30 ميليارد تومان هزينه در برداشته است. 
 او تصري��ح كرد: در مدت انجام عمليات بهس��ازي 
باز ب��ودن خ��ط و س��رويس دهي به مس��افران جزو 
اولويت هاي ما بود و كارگران تنها در فرصت 12شب تا 

4صبح و جمعه ها مي توانستند، كار كنند كه اين مورد 
يكي از سختي هاي بهس��ازي در مترو تهران و حومه 
است. نوبخت گفت: فاز دوم بهسازي خط 5 حدفاصل 
ايستگاه كرج تا ايستگاه گلشهر نيز به صورت شبانه  و 

بدون تعطيلي خط انجام خواهد شد. 

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
در پايان اب��راز اميدواري كرد كه مجموع اقدامات اين 
ش��ركت در بهس��ازي خط 5 س��بب افزايش كيفيت 
خدمات، روان ش��دن مسير حركت قطارها و آسايش 

بيشتر مسافران شود. 

گيالن|
براي نخستين بار در كشور در سال 
حمايت از كاالي ايراني، چاي در بورس 
كاالي منطقه آزاد انزلي عرضه مي شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي منطقه 
آزاد انزلي، جواد كش��لي با بيان اينكه 
در سال حمايت از كاالي ايراني و براي 
نخس��تين بار در كش��ور، چاي در بورس كاالي منطقه آزاد انزلي 
عرضه مي ش��ود، اظهار ك��رد: با پيگيري هاي ص��ورت گرفته و با 
همكاري بورس كاالي كشور، از آينده نزديك چاي استان گيالن 

در تاالر بورس منطقه آزاد انزلي عرضه و معامله مي شود. 
مدير س��رمايه گذاري، بورس، بانك و بيمه سازمان منطقه آزاد 
انزلي با اشاره به اينكه اين اقدامات همزمان با آغاز فصل برداشت 
چاي بهاره گيالن صورت مي گيرد، گفت: در مرحله نخست عرضه 
فيزيكي چاي در رينگ كش��اورزي در دس��تور كار قرار دارد تا با 
اس��تقبال فعاالن بازار، امكان عرضه چاي در قالب گواهي سپرده 
كاالي��ي نيز فراهم ش��ود. كش��لي، اطمينان خاطر چاي��كاران و 
كارخانه هاي چاي از فروش و دريافت مطالبات در كمترين زمان، 
توسعه بازار اين محصول در كنار بهره گيري از مزاياي منطقه آزاد 
انزلي و شركت بورس كاالي ايران را از مهم ترين مزاياي عملياتي 
ش��دن طرح منطقه آزاد انزلي براي تجاري س��ازي محصول چاي 
استان اعالم و تصريح كرد: با ورود كاالي چاي به بازار بورس كاالي 
منطقه آزاد انزلي، ع��الوه  بر تامين منافع همه فعاالن بازار چاي، 
زمينه عمليات سازي شعار حمايت از توليد كاالي ايراني از سوي 
اين منطقه در حمايت از صنعت كشاورزي استان فراهم مي شود. 
او از امكان ايجاد صندوق سرمايه گذاري كاالي چاي و گواهي 
س��پرده كاالي چاي با اجراي اين طرح خبر داد و افزود: با هدف 
استفاده از منابع مالي واسطه گران صنعت چاي مي توان صندوق 
سرمايه گذاري كاالي چاي را ايجاد كرد تا سرمايه گذاران به جاي 
خريد و نگهداري كاالي چاي اوراق اين صندوق ها را معامله كنند. 

 عرضه چاي در بورس كاالي
منطقه آزاد انزلي

مركزي|
ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اس��تان مرك��زي از رش��د 
پروانه هاي صادره  تع��داد  44درصدي 
و تمديدي معادن اس��تان مركزي در 
سال 96 نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: ميزان اس��تخراج 
واقعي سنگ تراورتن در سال 96 بالغ بر 2 ميليون و 193 هزار و 

9۸2 تن بوده است. 
محمدرضا حاجي پور در گفت وگو با ايسنا، عنوان كرد: ظرفيت 
 اس��مي پروانه هاي بهره برداري صادر شده در سال گذشته بالغ بر

2 هزار و 54۸ تن بوده درحالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال 
قبل 2 هزار و 200 تن ثبت شده است. 

او ذخيره قطعي معادن را 51.2 ميليون تن اعالم كرد و گفت: 
ظرفيت اس��مي معادن در سال گذشته 16درصد و ذخيره قطعي 

آنها 20درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. 
اين مقام مسوول به رش��د 73درصدي اشتغال ايجاد شده در 
معادن اس��تان مركزي اش��اره كرد و گفت: معادن استان در سال 
گذشته 665 شغل مستقيم ايجاد كرده در حالي كه اين ميزان در 

مدت مشابه سال قبل 3۸4 نفر بوده است. 
او تعداد پروانه هاي اكتش��اف و گواهي هاي كشف صادره را در 
اي��ن مدت به ترتي��ب 52 فقره و 22 مورد اع��الم كرد و گفت: با 
تمهيدات اتخاذ شده براي صيانت از حقوق بيت المال مبلغ 504 
ميليارد ريال حقوق دولتي معادن اس��تان مركزي به خزانه دولت 
واريز ش��د در حالي ك��ه اين ميزان در س��ال 1395 حدود 3۸5 

ميليارد ريال بود و رشد 31درصدي در اين زمينه وجود دارد. 
را  مرك��زي  اس��تان  مع��ادن  كل  تع��داد   حاجي پ��ور 
53۸ مورد اعالم كرد و گفت: اخيرا 2 ماده جديد معدني به نام هاي 
جاس��پر )س��يليس قرمز( با كاربرد در توليد سنگ هاي زينتي و 

همچنين آهن پالسري در استان كشف شده است. 

استخراج بيش از 2 ميليون تن سنگ تراورتن 
در استان مركزي

زنجان|
 زنج��ان به عن��وان قط��ب صنعت 
نس��اجي كش��ور 60درص��د صناي��ع 
قدرتمن��د نس��اجي اي��ران را در خود 
جاي داده و براي بي��ش از 5 هزار نفر 
اشتغال زايي كرده است. صنعت نساجي 
در زنجان قدرتمند است چون زنجيره 
تولي��د آن با فعاليت ۸0 واحد در اين زمينه به طور كامل ش��كل 
گرفته اس��ت،  اين سخن را ناصر فغفوري رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان مي گويد و به آن اضافه مي كند: از توليد 
انواع نخ پنبه، اليافت بي بافت، منسوج نبافته تا پوشاك و درنهايت 

صادرات محصول نهايي در اين استان فعاليت مي كنند. 
فغفوري قدمت صنعت نساجي در زنجان را مربوط به اوايل دهه 

70 و دوره سازندگي معرفي كرد و آن را صنعت جواني مي داند. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه 
گفت كه يكي از علت هاي حضور سرمايه گذاران صنعت نساجي در 
زنجان، شرايط آب و هوايي آن است، شرايط خوبي كه شايد تامين 

آن در برخي استان ها نيازمند صرف هزينه هاي بيشتري باشد. 
او افزود: ماش��ين آالت صنايع نس��اجي در زنجان بدون استثنا 
جديد هس��تند و روند نوس��ازي آنها هر ساله يا از هر 2 سال يك 
ب��ار انجام مي گيرد، اتفاقي كه باعث ش��ده اين اس��تان از آخرين 

تكنولوژي در اين صنعت برخوردار باشد. 
كش��ور  در  باش��د  بن��ا  اگ��ر  مي كن��د:  تاكي��د   فغف��وري 
10 واحد توليدي قدرتمند نساجي نام برده شود، بي شك 6 واحد 
صنعتي آن در زنجان مس��تقر هس��تند. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان زنجان مهم ترين حس��ن صنعت نساجي 
را اش��تغال زايي باال و كم هزينه آن خواند و گفت: توس��عه صنعت 
بخشي از نياز كشور به اشتغال زايي را هم تامين مي كند. فغفوري 
تاكيد كرد: زنجيره توليد صنعت نساجي در زنجان همچون صنايع 

سنگ هاي تزييني، سرب و روي و فوالد كامل است. 

 اشتغال ۵ هزار نفر
در صنعت نساجي زنجان

اصفهان|
كرباس��يان مع��اون وزي��ر صنعت، 
معدن و تج��ارت و رييس هيات عامل 
سازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( به همراه 
اعض��اي هيات مديره اين س��ازمان در 
نشستي با مديران شركت فوالد مباركه 
ضمن قدرداني از عملكرد گ��روه فوالد مباركه گفت: تعالي فوالد 
مباركه حاصل تجربه و تفكر مديريت و اراده كاركنان اين شركت 
اس��ت. او با تاكيد بر اينكه فوالد مباركه نقش اساسي در ميزان و 
تنوع توليد محصوالت فوالدي كشور دارد، افزود: نوع محصوالتي 
كه در گروه فوالد مباركه توليد مي ش��ود باعث حمايت از صنايع 
پايين دس��ت مي شود. در سياست گذاري هاي كالن كشور بايد به 
اين نكته اساس��ي و ظرفيت و توانمندي فوالد مباركه توجه ويژه 
ش��ود. او ضمن ارزشمند شمردن سرمايه گذاري فوالد مباركه در 
منطقه س��نگان خراسان افزود: شركت فوالد مباركه بايد در ادامه 
مسير موفق خود به بهره برداري رساندن خط توليد كنسانتره در 

سنگان را نيز در اولويت امور خود قرار دهد. 
رييس هيات عام��ل ايميدرو ادامه داد: س��رمايه گذاري فوالد 
مبارك��ه در برخي طرح هاي نيمه تمام يكي ديگر از اقدامات موثر 
مديريت اين ش��ركت بوده اس��ت. اين درحالي است كه مشاهده 
مي كنيم شركت ها اكنون به خوبي در حال كار و سودآوري هستند. 
وي تكميل عمليات س��اخت واحد فوالدس��ازي شركت فوالد 
سفيددش��ت را ضروري دانس��ت و گفت: به بهره برداري رساندن 

هرچه زودتر اين طرح ها اميد را در مردم استان زنده مي كند. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه از مش��اركت و 
س��رمايه گذاري فوالد مباركه در س��اخت كارخان��ه الكترودهاي 
گرافيتي به عنوان يكي ديگر از حركت هاي پايدار فوالد مباركه ياد 
و تصريح كرد: كامل كردن اين طرح نيز براي در حاش��يه امنيت 

قرار گرفتن صنعت فوالد كشور اهميت خاصي دارد.

تعالي فوالد مباركه حاصل تجربه و تفكر 
مديريت و اراده كاركنان
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اقتصاد اجتماعي12
افرادبيهويت

پشتدرمراكزدرماني
تا پيش از اينكه سازمان بيمه سالمت بخشنامه كند 
كه همه خدمات بيمه يي بايد از طريق دفترچه بيمه ارائه 
ش��ود، اين امكان وجود داشت كه سازمان بيمه سالمت 
ب��ا ارائه يك كد ويژه ش��رايطي را فراهم كند كه به افراد 

بي هويت هم انواع خدمات درماني ارائه شود. 
اما در حال حاضر با توجه به اينكه صدور دفترچه بيمه 
منوط به داش��تن كدملي و كدپس��تي است، وضعيت به 
گونه يي شده كه به نظر مي رسد هيچ راهكاري براي ارائه 
خدمات درماني به ويژه درمان هاي غيراورژانسي و سرپايي 

به افراد بي بضاعت بي هويت وجود ندارد. 
بعد از گذشت حدود ۶س��ال از بخشنامه محمدرضا 
رحيم��ي مع��اون اول رييس جمه��ور دول��ت قب��ل كه 
دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرده بود، همه فعاليت هاي 
اداري و انتظامي با كارت ملي و كدپس��تي انجام ش��ود، 
به نظر مي رس��د اين برنامه حداقل در نظام س��المت در 
حال به ثمر رس��يدن اس��ت. با اين شيوه متقاضياني كه 
مي خواهند دفترچه بيمه درمان سالمت دريافت كنند و 
تحت پوش��ش اين بيمه قرار گيرند، حتما بايد كدملي و 
كدپستي داشته باشند، اما سوال اينجاست كه در چنين 
حالت��ي تكليف افرادي كه به داليل مختلف فاقد مدارك 
هويتي و كدملي هستند، چه مي شود؟ آيا راهكاري براي 
ارائه خدمات به افراد فاقد مدارك هويتي كه بيشترشان 
مس��تحق ترين افراد ب��راي دريافت خدم��ات درماني با 

حمايت دولت هستند، در نظر گرفته شده است؟
علي شفيعي كارشناس حوزه اعتياد بر اين اعتقاد است 
در صورتي كه راهكار مناسبي براي ارائه خدمات به افراد 
نيازمند فاقد مدارك هويتي ارائه نشود، اين افراد قرباني 
قانوني خواهند ش��د كه گروهي از ش��هروندان را ناديده 
گرفته است. او به ايلنا مي گويد: »تا پيش از اينكه سازمان 
بيمه سالمت بخشنامه كند كه همه خدمات بيمه يي بايد 
از طريق دفترچه بيمه يي ارائه شود كه صدور آن منوط به 
داشتن كدملي و كدپستي است، اين امكان وجود داشت 
كه اين س��ازمان بيمه گر با ارائه يك كد ويژه شرايطي را 
فراهم كند كه به افراد بي هويت هم انواع خدمات درماني 
ارائه ش��ود. اما در حال حاضر وضعيت به گونه يي ش��ده 
است كه به نظر مي رسد هيچ راهكاري براي ارائه خدمات 
درماني به خصوص درمان هاي غيراورژانسي و سرپايي به 

اين افراد بي بضاعت وجود ندارد.«
او ب��ا طرح اين س��وال كه در چنين ش��رايطي تكليف 
كساني كه در ايران زندگي مي كنند و كارت ملي ندارند چه 
مي ش��ود، مي گويد: »آيا بر اساس اين قانون اين افراد ديگر 
نبايد هيچ خدمات درماني دولتي دريافت كنند؟ البته كم 
نيستند افرادي كه تابعيت ايراني دارند اما به داليل مختلف 
مدارك هويتي ندارن��د. مثال بارز آن هم كارتن خواب ها يا 
افراد بي سرپناه و گرفتار آسيب هاي اجتماعي هستند. اين 
افراد بي پناه ترين مردم كش��ور هستند كه نياز به خدمات 
بيمه درماني دارند اما شرايط شان هم به گونه يي است كه 
به سهولت و سرعت نمي توانند كارت ملي دريافت كنند و 
هويت مورد تاييد مراجع رس��مي داشته باشند، در چنين 
ش��رايطي آيا اين افراد هم باي��د از چرخه درمان و دريافت 

خدمات درماني محروم بمانند؟«
به گفته او صدور كارت ملي و شناسنامه براي برخي 
افراد به دليل ابهام در وضعيت تابعيت و مسائل خانوادگي 
بسيار زمانبر است و ارائه خدمات درماني و بيمه يي به اين 
افراد كه عمدتا از انواع آسيب ها رنج مي برند نبايد موكول 
به دريافت كارت ملي شود. شفيعي مي گويد: »در چنين 
ش��رايطي با توجه به نياز افراد به دسترس��ي به خدمات 
درماني و حتي خدمات حمايتي مي توان به صورت موقت 
از شناس��ه هاي بيولوژيك انحصاري مانند اثرانگش��ت و 
اسكن قرنيه يا حتي چهره به جاي كد ملي استفاده كرد.«
س��وال اين كارشناس اعتياد از مس��ووالن اين است 
كه آنه��ا چه راهكاري براي ارائه خدم��ات به افرادي كه 
فاقد كدملي و كدپس��تي هستند، در نظر گرفته اند؟ اگر 
راهكاري وجود نداشته باشد و قانون تبصره يي براي اين 
افراد در نظر نگرفته يا بخش��نامه ي��ا آيين نامه يي براي 
اين موارد وجود نداش��ته باش��د، اين روي��ه حقوق اوليه 
بي پناه ترين ش��هروندان را ناديده گرفته اس��ت. شفيعي 
راهكار ديگري هم براي حل اين مشكل پيشنهاد مي كند. 
به گفته او وزارت بهداشت مي تواند تا زماني كه تبصره يي 
براي اصالح قانون لحاظ ش��ود، ارائه خدمات به اين گروه 
را متوقف نكن��د و با اين افراد مانند بيماران اورژانس��ي 
مراجعه كننده به بيمارستان ها و مراكز درماني رفتار كند. 
او توضيح مي دهد: »در س��امانه وزارت بهداشت براي 
م��وارد اورژانس و به خصوص بس��تري، كدهاي ويژه يي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه بيماران با استفاده از اين 
كدهاي ويژه مي توانند خدم��ات درماني دولتي دريافت 
كنند. مراكز درماني براي ارائه خدمات اورژانس��ي كاري 
به هويت فرد ندارند.« به گفته اين كارشناس اعتياد البته 
وزارت بهداش��ت به عنوان متولي نظام س��المت، بايد به 
دنبال راهكاري اصولي براي اين مش��كل قانوني باشد و 
تالش كند كه اين افراد از خدمات بيمه پايه يي بي نصيب 
نمانند. چون اين مساله به نفع نظام سالمت هم هست، 
وقتي ف��ردي در مراحل اوليه بيم��اري به مراكز درماني 
مراجعه كند و تحت درمان قرار گيرد قطعا هزينه كمتري 
به سيستم درماني تحميل مي شود تا اينكه بيماري فرد 
به خاطر نبود راهي براي درمان تشديد شود و بعد بخواهد 
در قالب بيمار اورژانسي به بيمارستان ارجاع داده شود و 
درمان هاي پرهزينه دريافت كند. او به نكته مهم ديگري 
هم اشاره مي كند و مي گويد: »برخي افراد بي بضاعتي كه 
اس��ناد هويتي دارند هم براي اينكه تحت پوش��ش بيمه 
سالمت قرار بگيرند، مشكالتي دارند. مثال نمي توانند حق 
بيمه ٢٤٠هزار توماني بيمه سالمت را پرداخت كنند مگر 
اينكه تحت پوشش بهزيستي باشند. آن سازمان هم كه 
نمي تواند همه متقاضيان را تحت پوشش بگيرد. بنابراين 
باز هم قش��ر ديگري از محروم ترين و نيازمندترين افراد 
به حمايت دولت از منابع طرح تحول بي بهره مي مانند.«

ش��فيعي در مورد بيم��ه درمان اعتياد ه��م مي گويد، 
بس��ياري از افرادي كه گرفتار اعتياد هس��تند و ش��دت 
بيماري ش��ان باالست، كارتن خواب و بي خانمان هستند و 
م��دارك هويتي هم ندارند. با اين بخش��نامه اين افراد به 
خاطر نداشتن كد ملي نمي توانند تحت پوشش بيمه پايه 
قرار بگيرند و در چنين شرايطي طبيعتا نمي توانند از بيمه 
درمان اعتياد هم بهره ببرند. اين در حالي است كه همين 
افراد تحت عنوان معتاد متجاهر با هزينه هايي جمع آوري و 
نگهداري مي شوند و بعد از ترك موقت مصرف براي مدتي 
كوتاه به دليل محروميت از درمان، دوباره مصرف ش��ان را 

آغاز مي كنند و اين چرخه بارها تكرار مي شود. 

گزارش

ضوابطفنيطرحگردشگريجزيره»آشوراده«تصويبشداماابعاداينطرحهنوزمبهماست

آشوراده؛ جزيره سرگرداني

خطريدخانياتيبيخگوششاليزارها
در  صناي��ع  دخال��ت  نگ��ران  س��المت  ح��وزه 
سياست گذاري است؛ سنگ  اندازي هايي كه مي تواند 
مانع حركت ايران به سمت انجام تعهدات بين المللي 

خود در زمينه كاهش مصرف دخانيات شود. 
آخرين آمارها درباره ميزان مصرف س��االنه سيگار 
در كشور، رقم ۵۵ ميليارد نخ را اعالم مي كنند؛ رقمي 
كه جان باختن ۵۵ تا ۶۵ هزار ايراني را به دنبال دارد. 
طبق اظهارات مسووالن سالمت، عوامل صنايع دخاني 
تالش مي كنند قوانيني كه براي كنترل دخانيات وضع 
شده و به منافع آنها زيان مي رساند را لغو كنند. يكي 
از اين موارد شكايت اين گروه ها از وزارت بهداشت به 
دي��وان عدالت اداري به دليل طرح ممنوعيت واردات 
و توليد تنباكو در كش��ور است. مدتي قبل نيز معاون 
بهداش��ت وزارت بهداشت به برخي البي گري ها براي 
پايين نگه داشتن ماليات بر سيگار اشاره كرد و گفت: 
»به دليل افزايش نيافتن ماليات سيگار، ساالنه حدود 
٤ هزار ميليارد تومان به جيب دالالن مي رود.« اكنون 
نيز مسوول دبيرخانه ستاد كنترل ومبارزه به دخانيات 
وزارت بهداشت مي گويد: پاي عوامل صنايع دخاني به 

قانونگذاري هاي اين حوزه نيز باز شده است. 

پيشنهاديبرايتبديلزمينشاليزار
بهكشتتوتون

بهزاد وليزاده با انتقاد از دخالت صنايع دخانيات در 
سياست گذاري هاي حوزه سالمت، اظهار كرد: صنايع 
دخاني با هدف كنترل محصوالت خود و متعهد شدن 
براي جلوگيري از قاچاق، اجازه ورود پيدا كردند. اين 
اقدامات نيز منجر ب��ه كاهش ميزان قاچاق دخانيات 

شده اس��ت، اما مشكل اين اس��ت كه اين صنايع در 
مسائل زيادي ورود پيدا كرده اند. آنها تالش مي كنند 
مسووالن و قانونگذاران را براي دريافت عوارض كمتر 
از تولي��دات داخل توجيه كنند يا اينكه مجوز تبديل 

شاليزار به توتون صادر كنند. 
وليزاده اف��زود: پيش��نهاداتي درب��اره جايگزيني 
زمين هاي كشت توتون با ساير محصوالت كشاورزي 
مطرح شده اس��ت. سطح زير كشت اين محصول در 
كشور حدود 7 هزار هكتار است. معاهده يي بين المللي 
در اي��ن زمينه وج��ود دارد و بحث كش��ت توتون به 
دليل اس��تفاده از س��موم و آب زيادي كه براي رشد 
نياز دارد مي تواند صدمات بسيار نگران كننده يي براي 
محيط زيس��ت ايجاد كند. مس��وول دبيرخانه ستاد 
كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداش��ت با تاكيد 
بر اينك��ه امروز موضوع مص��رف دخانيات به معضل 
بس��يار نگران كننده يي تبديل شده و در حال افزايش 
است، به ايسنا گفت: اين نگراني درباره مصرف قليان 
نيز وج��ود دارد و ما را از هدف خود براي كاهش ۳٠ 
درصدي مصرف دخانيات باز مي دارد. ولي زاده با اشاره 
تصويب پروتكل ريشه كني قاچاق دخانيات در سال 
۹٤، ادامه داد: قاچاق دخانيات معضلي براي كشور بود 
كه طبق گزارش هاي اعالم شده، كاهش يافته است. 
استفاده از شناسه كاال و كد رهگيري قابل شناسايي 
براي محصول و همچنين در نظر گرفتن جريمه براي 
ش��ركت هايي كه محصول قاچاق آنها در بازار كشف 
مي شود جزو راهكارهاي جلوگيري از قاچاق در كشور 
بود. اين موضوع كم��ك مي كند بتوانيم درباره بحث 

افزايش عوارض و ساير راهكارها موثرتر عمل كنيم. 

نگرانيازآمارمصرفدخانياتدركشور
او درب��اره آمار مص��رف دخانيات در كش��ور نيز 
توضيح داد و گفت: طبق آمار وزارت صنعت س��االنه 
۵۵ ميليارد نخ س��يگار در كشور مصرف مي شود كه 
بيش از ۹٠ درصد آن نيز در داخل توليد مي شود. اگر 
عوامل توليد محصوالت دخاني سياست هاي كنترل 
دخانيات را زير س��وال ببرن��د، نمي توان اميدي براي 
كنترل اين وضعيت داش��ت؛ چراك��ه اين كارخانه ها 
با هدف كنترل توليد دخانيات در كش��ور راه اندازي 

شده اند. 
مسوول دبيرخانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات 
وزارت بهداشت در ادامه اعالم كرد: سازمان بهداشت 
جهاني پيش بيني كرده است اگر وضعيت محصوالت 
دخاني در ايران كنترل نشود، ٤٠ سال آينده در رده 
باالترين كش��ورهاي مصرف كنن��ده دخانيات و هم 
رديف پاكس��تان و مصر ق��رار مي گيرد. اين در حالي 
اس��ت كه پاكس��تان مصرف قليان را در كشور خود 
ممنوع كرده اس��ت و اقدام��ات كليدي براي كاهش 
مصرف آن انجام مي دهد. طبق پيش بيني س��ازمان 
بهداش��ت جهاني اگر وضعيت اس��تعمال محصوالت 
دخان��ي در ايران كنترل نش��ود، ٤٠ س��ال آينده در 
رده باالترين كشورهاي مصرف كننده دخانيات و هم 

رديف پاكستان و مصر قرار مي گيريم. 
ولي زاده با بيان اينكه عزم اساس��ي براي مبارزه 
با دخانيات وجود ن��دارد، اظهار كرد: تمام انرژي ما 
در حوزه سالمت بايد در مراجع قانوني صرف پاسخ 
دادن به ش��كايات عوامل اين صنايع ش��ود. ما بايد 
به اين صنايع كه سالمت جوانان را هدف گرفته اند 

پاس��خ دهيم كه چرا اس��تفاده از عطر و طعم را در 
دخانيات ممنوع كرده ايم. او با اشاره به طرح خروج 
قهوه خانه ها از فهرست اماكن عمومي، بيان كرد: اين 
موضوع چالش بس��يار مهمي براي حوزه س��المت 
اس��ت؛ چون به راحتي به اين صنايع اجازه مي دهد 
تالش كنن��د اماكن عمومي ب��ه خصوصي تبديل 
شود و مردم از سمي استفاده كنند كه باعث مرگ 
يك نفر از هر دو نفر مي ش��ود. طبق آمار س��ازمان 
جهاني بهداش��ت، س��االنه ۱٠ هزار ميليارد تومان 
در ايران صرف دخانيات مي ش��ود. حوزه س��المت 
۳٠ هزار ميليارد تومان بابت مصرف دخانيات هزينه 
مي پردازد. 7٠ هزار ميليارد تومان نيز س��هم س��اير 
صدم��ات اقتصادي مانند م��رگ زودرس، غيبت از 
كار، ناتواني ها و... است؛ در مجموع ۱٠٠ هزار ميليارد 

تومان در سال بابت مصرف دخانيات، به كشور ضرر 
وارد مي ش��ود. وي ادامه داد: طرح خروج قهوه خانه 
از فهرس��ت اماكن عمومي توس��ط عرضه كنندگان 
صنايع دخاني در مجلس مطرح ش��ده اس��ت. آنها 
تالش كردند برخي مسووالن را توجيه كنند تا اجازه 
دهند اين سم مهلك به صورت قانوني عرضه شود. 
به اين ترتيب اشتغالي كاذب براي عرضه محصولي 
كه جان مردم را مي گيرد، ايجاد مي ش��ود. ما اصال 
مخالف فعاليت قهوه خانه ها نيس��تيم و دس��تگاه ها 
مي توانند كمك كند تا آنها درآمد ديگري داش��ته 
باشند. اولويت ما اين است كه كساني كه اين طرح 
را به صحن علني مجلس پيش��نهاد دادند به دليل 
آس��يبي كه مصرف قليان به مردم وارد مي كند، آن 

را پس بگيرند. 

ريحانهجاويدي|
۱٤سال از نخستين حرف و حديث ها براي اجراي 
طرح گردشگري در آشوراده، تنها جزيره درياي خزر 
كه زيس��تگاه گونه هاي گياه��ي و جانوري مهم و در 
معرض خطر انقراض است، مي گذرد، مخالفت فعاالن 
محيط زيس��ت با اجراي اين طرح با اتكا به اين دليل 
كه ساخت و ساز و گردش��گري، آشوراده را به قهقرا 
مي برد، در تمام اين س��ال ها ب��ه قوت خود باقي بود 
اما با وجود اين، آنطور كه مسووالن مي گويند، طرح 
گردش��گري آش��وراده از نظر فني تصويب شده و به 
زودي عمليات اجرايي آن آغاز مي ش��ود در حالي كه 
هنوز تكليف مديريت مسائل انساني از جمله معضل 
پسماندها و پساب كه تمامي استان هاي شمال كشور 
را آل��وده كرده اس��ت، در اين طرح معلوم نيس��ت و 
اظهارات مس��ووالن س��ازمان محيط زيس��ت كشور 
درباره تاييد اين طرح در هاله يي از ابهام و تناقض قرار 
دارد، از طرف ديگر در حالي كه نظارت بر اين جزيره 
در حوزه اختيارات اداره كل محيط زيس��ت اس��تان 
مازندران اس��ت، اما قرار بر اين ش��ده تا اداره محيط 
زيست استان گلستان بر روند اجراي طرح گردشگري 
نظارت داشته باشد كه اين موضوع هم نگراني از آينده 

آشوراده را بيشتر مي كند. 

سرگردانيآشوراده
اواخ��ر دولت هش��تم، با ش��روع توج��ه به بحث 
گردش��گري در تنها جزيره درياي خزر، از آشوراده با 
عنوان »كيش ش��مال« نام برده شد، درهمين راستا 
همان زمان حدود ۳۸٠ هكتار از اراضي آش��وراده از 
سوي سازمان همياري شهرداري هاي استان گلستان 
به يك شركت خصوصي واگذار شد كه مخالفت هاي 
بس��ياري را از س��وي فعاالن محيط زيست به همراه 
داش��ت، فراز و نش��يب طرح هاي گردشگري در اين 
جزي��ره تا س��ال ۱۳۹۳، ادامه داش��ت ت��ا اينكه در 
نهايت حس��ن روحان��ي،  رييس جمهوري، در س��فر 
خ��ود به اس��تان گلس��تان بطور رس��مي اعالم كرد 
طرح گردشگري آشوراده قطعاً اجرايي مي شود،  عزم 
جدي دولت براي اجرايي شدن طرح هاي گردشگري 
در اي��ن جزيره در نهايت با پاي��ان كار دولت يازدهم 
همزمان ش��د و طرح گردش��گري آش��وراده در پيچ 
محيط زيس��ت گير كرد تا اينك��ه در نهايت دي ماه 
سال گذشته سازمان محيط زيست موافقت خود را با 
اجراي طرح گردشگري در آشوراده مشروط به رعايت 
ش��رايطي اعالم كرد كه اكنون خبرها حكايت از آن 
دارد ك��ه طرح از نظر فني تاييد ش��د، اين طرح قرار 
است با مسووليت اس��تانداري گلستان،  در حالي كه 
امور اجرايي آن به س��ازمان همياري شهرداري هاي 
استان سپرده شده است،  اجرايي شود. ۱۵ ارديبهشت 
امسال، سيد مناف هاشمي، استاندار استان گلستان، 
اعالم كرد: »مجوز رس��مي طرح گردشگري آشوراده 
بعد از س��ال ها انتظار صادر ش��ده و عمليات اجرايي 
آن به زودي آغاز مي شود كه اين موضوع نويد بخش 
آينده يي روش��ن براي گردش��گري و توسعه استان 

است.« مناف هاشمي در جلسه يي كه با حضور عيسي 
كالنتري، رييس سازمان محيط زيست كشور ، برگزار 
شد، احداث زيرساخت هاي گردشگري را از برنامه هاي 
مردم اين استان دانس��ت كه تا ٢٠ روز آينده شروع 
مي شود، اين در حالي است كه پيش از اين مسووالن 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور،  از جمله فرهاد 
دبيري،  معاون وقت محيط زيس��ت طبيعي سازمان، 
اع��الم كرده بود س��ازمان محيط زيس��ت با هرگونه 

ساخت و ساز در آشوراده مخالف است. 

يكجزيرهودوادارهكل
از طرف ديگر جزيره آشوراده، تحت نظارت اداره 
كل محيط زيست استان مازندران قرار دارد اما اداره 
كل محيط زيس��ت استان گلس��تان نظارت بر اين 
پروژه را برعهده دارد كه چنين وضعيتي به نگراني و 
انتقاد فعاالن محيط زيست براي سرنوشت آشوراده 
دام��ن مي زند. امي��ر عبدوس، مدي��ركل حفاظت 
محيط زيس��ت استان گلستان، درباره واگذاري اين 
ط��رح به اين اس��تان گفت: »اداره محيط زيس��ت 
استان مازندران زحمات بسيار زيادي براي حفاظت 
از منطقه حيات وحش ميانكاله كشيده است و براي 
امر حفاظت از آنجا شهيد هم داد ه اند اما از آنجا كه 
مجري اين طرح استانداري گلستان است و تمامي 
عرصه جزيره آش��وراده در محدوده سياسي استان 
گلس��تان و تحت حفاظت فرمانداري بندرتركمن 
اس��ت، هر گونه اتف��اق در آنجا در ح��وزه قضايي 

شهرستان بندر تركمن است.«
او اف��زود: »براي همكاران ما در اس��تان مازندران 
دشوار اس��ت كه بتوانند به مراحل اجرايي اين طرح 

نظارت كنند، ضمن اينكه براي اس��تانداري گلستان 
هم مقدور نيست كه با اداره كل محيط زيست استان 
مازندران وارد قرارداد شود به همين دليل درخواست 
ش��د اين طرح و نظارت آن به اداره كل محيط زيست 
استان گلس��تان تفويض اختيار شود كه اين كار نيز 

صورت گرفت.«
اظه��ارات عبدوس در حالي اس��ت ك��ه داريوش 
عب��ادي، دبير ش��بكه س��من هاي محيط زيس��تي 
مازندران، با انتقاد از اين وضعيت، بيان كرد: »به نظر 
مي آيد؛ بيشتر ارزيابي هايي كه براي اين جزيره انجام 
شده، چانه زني است تا ارزيابي. ارزيابي هاي اين منطقه 
نيز در سازمان حفاظت محيط زيست گلستان بررسي 
شده، در حالي كه شبه جزيره ميانكاله از نظر تقسيمات 
استاني زيرنظر اداره كل منابع طبيعي استان مازندران 
اس��ت، اما اين پروژه به گلستان واگذار شده است. آيا 
اصال قانوني وجود دارد كه استان ديگري در حوزه يي 
كه تحت اختيارش نيس��ت، پروژه تعريف كند. يك 
ذخيره گاه را نمي توانند به دو مديريت واگذار كنند و 
اين برخالف قانون اس��ت. يك ذخيره گاه كه ۳ الي ٤ 
كيلومتر عرض داش��ته و در حدود 7٠ كيلومتر است 
را به دو مدير واگذار مي كنند. اين اش��تباه است و ما 

به شدت با آن مخالف هستيم.«
او اف��زود: »در زم��ان رياس��ت خان��م ابت��كار، 
موضع گيري اس��تان مازندران در خصوص اين پروژه 
مشخص ش��د، اما دوباره اين موضوع از طريق استان 
ديگري، يعني استان گلستان، مطرح شد من نمي دانم 
چرا دوباره مطرح مي شود در حالي كه در زمان خانم 
ابتكار ارزيابي ها منفي اعالم ش��د، اما در حال حاضر 

ارزيابي ها مثبت اعالم شده است.«

تناقضهايمحيطزيستيها
ي��ك روز بعد از آنكه اس��تاندار گلس��تان، خبر از 
آغاز عمليات اجرايي طرح گردش��گري آشوراده داد، 
رضا اقت��دار، معاون دفتر زيس��تگاه ها و امور مناطق 
سازمان حفاظت محيط زيست، هم از تاييد فني طرح 
گردش��گري جزيره »آشوراده« خبر داد. او درباره اين 
موضوع گفت: »اين طرح گردش��گري را اس��تانداري 
گلس��تان براي جزيره آش��وراده در سال هاي گذشته 
ارائه كرده بود كه تقريبا همه بخش هاي جزيره را در 
برمي گرفت و به اصطالح همه بخش هاي آشوراده را 
لكه گذاري مي كرد. طرح هايي براي اجراي گردشگري 
ب��راي كل جزيره آش��وراده در نظر گرفته بودند تا به 
تدريج به كل جزيره تسلط پيدا كنند اما كارشناسان 
دفت��ر زيس��تگاه ها طي جلس��ات متع��دد اين طرح 
را اص��الح و كل طرح ه��ا را در يك گوش��ه از جزيره 
آش��وراده تجميع كردند. اين طرح اصالح ش��ده در 
كميته ارزيابي اثرات زيست محيطي سازمان محيط 
محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت و نظرات دفتر 
زيستگاه ها و معاونت طبيعي اعمال و در نهايت كليت 

فني طرح گردشگري آشوراده در آنجا تاييد شد.«
او افزود: »آش��وراده جزو اراضي ملي و واگذاري 
آن ممنوع است، به همين علت بايد مراحل قانوني 
اين موضوع طي شود. واگذاري عرصه ميانكاله - كه 
آش��وراده هم بخشي از آن است - ممنوع است. در 
كميته ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست نيز 
اين موضوع اعالم ش��ده و هيچ واگ��ذاري صورت 
نمي گي��رد و تنها امكان بهره ب��رداري در چارچوب 

ضوابط وجود دارد.«
با اين حال ضوابط فني طرح گردشگري آشوراده 

در حالي تاييد شده است كه بررسي ها نشان مي دهد 
هنوز به بحث هاي محيط زيس��ت انس��اني طرح كه 
ش��امل بحث مديريت پسماند و پس��اب است ورود 
نشده و اين مسائل همچنان بدون بررسي باقي مانده 
اس��ت. ايمان هادي، مس��وول واح��د طبيعت گردي 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت، درباره اين موضوع 
بيان كرد: »مجوز طرح گردش��گري در آشوراده هنوز 
صادر نش��ده است. تاكنون مس��ائل مربوط به حيطه 
وظايف معاونت طبيعي تاييد ش��ده اما بقيه مسائل 
مربوط به معاونت انساني مثل پسماند و پساب باقي 
مانده است. براي همين براساس صورتجلسه كميته 
ماده٢، براي اجراي طرح گردش��گري آشوراده مجوز 
مس��تقيم داده نشد و تاكيد شد كه رعايت همه مفاد 
مورد نظر س��ازمان محيط زيست و معاونت طبيعي و 
ارائه طرح پس��ماند و پساب الزامي است. پس از ارائه 
اي��ن طرح  كميته ماده ٢متعاقب��ا مجوز اجراي طرح 

گردشگري آشوراده را صادر مي كند.«

نابوديجزيره
تاكيد استاندار گلس��تان بر اينكه ٢٠ روز ديگر، 
طرح گردشگري آش��وراده وارد فاز اجرايي مي شود 
از يك سو و اظهارات ضد و نقيض مسووالن سازمان 
محيط زيست كش��ور، از سوي ديگر حكايت از آن 
دارد كه هنوز هم بطور دقيق سرنوش��ت اين طرح 
معلوم نيست. در نهايت نگراني فعاالن محيط زيست 
براي آينده آش��وراده كه زيستگاه گونه هاي گياهي 
و جانوري خاص اس��ت، به قوت خ��ود باقي مانده، 
داري��وش عبادي، دبير ش��بكه س��من هاي محيط 
زيس��تي مازندران، درباره اجراي طرح گردش��گري 
آش��وراده به حضور چند هزار نفري م��ردم در ايام 
تعطيالت در اين منطقه حفاظت شده اشاره و بيان 
كرد: »هميش��ه يك پنجم مناطق حفاظت ش��ده 
به عنوان منطقه ام��ن حيات وحش در نظر گرفته 
مي شود و حيات وحش در آن مناطق بايد از امنيت 
كافي برخوردار باشد. هجوم افراد بي شمار در چنين 
مناطقي باعث مي شود، اين مناطق دستخوش يك 
س��ري تخريب ها و نابودي هايي در عرصه طبيعت 
 شود. حضور افراد مي تواند باعث افزايش آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي و صوتي در اين منطقه مي ش��ود. 
همچني��ن افزايش زباله در اين منطقه باعث از بين 
بردن پوش��ش گياهي مي ش��ود. ما در كشور تعداد 
اندك��ي از اين مناطق داريم و معتقديم زيس��تگاه 
زيست كره بايد حفظ شود چراكه زيست كره متعلق 

به همه جهانيان است و تنها متعلق به ما نيست.«
عبادي با تاكيد براينكه هرگونه س��اخت و سازي 
در منطق��ه ميانكاله باعث نابودي و س��ير قهقهرايي 
اي��ن منطقه خواهد ش��د، تصري��ح ك��رد: »ارزيابي 
زيس��ت محيطي كه براي پروژه ه��اي مختلف انجام 
مي ش��ود فاق��د اس��تانداردهاي بين المللي اس��ت. 
پروژه ه��اي اينچنيني بايد براس��اس ش��اخص هاي 
زيست محيطي ارزيابي شود و براساس اين ارزيابي ها 

نظارت شود.«

مع��اون حفاظ��ت و ام��ور اراضي س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري با اش��اره به اينك��ه اميدواريم تا پايان امس��ال بتوانيم 
كاداس��تر كل ۱٤ميليون هكتار جنگل هاي كش��ور را انجام دهيم، 
گفت: حدود ۶٠ هزار پرونده در حوزه تعيين تكليف اراضي اختالفي 

و رفع تداخالت وجود دارد. 
مسعود منصور با اش��اره به اينكه طرح »تداوم تا ۱٤٠٠« براي 
جهت دهي به فعاليت واحدهاي اس��تاني و دادن انگيزه يي مضاعف 
براي كار بيشتر تدوين شده است، اظهار كرد: محورهاي اصلي اين 
ط��رح عبارتند از تعيين تكليف اراضي اختالف��ي و رفع تداخالت، 
دس��تيابي به اهداف تعيين ش��ده در برنامه ششم، احيا و بازسازي 
اراضي خس��ارت دي��ده از فعاليت هاي معدن��ي و عمراني، وصول 
حقوق دولتي و توس��عه طرح ه��اي مديريت مناب��ع طبيعي و در 

نهايت مش��اركت مردم در حفاظت از منابع طبيعي. او با اش��اره به 
دي��دار مقام معظم رهبري با فعاالن حوزه محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي در سال ۹۳ گفت: پس از اين ديدار قرار شد كه در معاونت 
حفاظت و امور اراضي س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري در 
جهت تحقق فرمايشات مقام رهبري و حفاظت بهتر از عرصه هاي 
منابع طبيعي اقدامات ويژه يي انجام شود بنابراين تمركز خود را بر 
شناسايي عواملي گذاشتيم كه سبب حفاظت بهتر و بيشتر از منابع 

طبيعي مي شود. 
مع��اون حفاظ��ت و ام��ور اراضي س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري با اش��اره به پنج محور اصلي طرح »تداوم تا ۱٤٠٠« به 
ايسنا گفت: سعي كرده ايم كه هر سال در اين محورها كار مضاعفي 
نسبت به آنچه تكاليف بودجه برايمان تعيين مي كند، انجام دهيم. 

از اين رو در سال ۹٤ طرح »يك بزرگ تر از چهار« را مطرح كرديم 
و در اين راستا اقداماتي براي كاهش يا حذف عوامل تخريب انجام 
داديم. براي مثال با تهيه كاداس��تر )قان��ون جامع حدنگار( و ثبت 
آن بخش��ي از اراضي اختالفي را تعيين تكليف كرديم و بخشي از 
حفاظت عرصه ها را در قالب حفاظت مش��اركتي ب��ه مردم واگذار 
كرديم. تامين س��وخت مناس��ب براي خانوارهاي جنگل نشين نيز 

بخشي ديگري از اقدامات معاونت در راستاي اين طرح بود. 
منصور ادامه داد: سال گذشته از ۱۳۵ ميليون هكتار عرصه هاي 
منابع طبيعي، ٢٠ ميليون هكتار از عرصه هايي كه قابليت واگذاري 
داش��ته اند را به  صورت حفاظت مشاركتي در اختيار مردم از جمله 
بهره برداران محلي قرار داديم كه اين كار در كاهش تخريب بيش از 
7٠ درصد موثر بود. اميدواريم امسال نيز بتوانيم اين ميزان را به مرز 

۳٠ ميليون هكتار برسانيم. او با بيان اينكه در سال ۹۵ » طرح 7« 
مطرح شد، تصريح كرد: اين طرح نيز هفت محور اساسي در منابع 
طبيعي را دنبال مي كرد. س��ال گذشته نيز طرح »حامي« اجرار و 
امسال نيز طرح »تداوم تا ۱٤٠٠« تدوين شد. معاون حفاظت و امور 
اراضي س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با بيان اينكه موضوع 
تعيين تكليف اراضي اختالف��ي و رفع تداخالت يكي از محورهاي 
ط��رح »تداوم تا ۱٤٠٠«اس��ت، تصريح كرد: برخ��ي اراضي ملي با 
اعتراضاتي در حوزه تش��خيص و تفكيك آنها همراه است و در اين 
باره حدود ۶٠ هزار پرونده بالتكليف باقي مانده است. اين پرونده ها 
بايد در كميسيون هاي تعيين تكليف اراضي اختالفي بررسي شوند 
تا هم باعث تسريع در تثبيت مالكيت دولت و هم نارضايتي احتمالي 

مردم نسبت به تكليفشان براي اين عرصه ها حل شود. 

اجرايكاملكاداسترجنگلهايكشورتاپايانسال
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»تعادل«رفتارخريدارانملكنسبتبهتهديدزلزلهرابررسيميكند

جهش قيمت مسكن در گسل هاي تهران
گروهراهوشهرسازي

گذش��ت 6 م��اه از وق��وع زلزله 4.9 ريش��تري 
مالرد، هيجانات روزهاي نخس��ت پس از زلزله را در 
ميان پايتخت نش��ينان كاهش داد اما اين به معناي 
كم رنگ شدن خطر يا دور شدن آن از تهران نيست 
و كارشناس��ان بخش زلزله همچنان نسبت به وقوع 

زلزله يي بزرگ در تهران هشدار مي دهند. 
البته اقداماتي هم براي شناس��ايي نقاط پرخطر 
ش��هر و مناطقي كه روي گس��ل قرار دارند از سال 
95 آغاز ش��ده و پس از زلزله مالرد هم شدت گرفته 
است و در همين رابطه دبير شوراي عالي شهرسازي 
و معماري اعالم كرد كه به مرور نقشه نقاط پرخطر 
دراختيار شهروندان تهراني قرار مي گيرد تا ساخت و 
سازهايي كه در اين عرصه ها وجود دارد مقاوم سازي 
ش��وند. همچنين ديروز ش��وراي عالي شهرسازي و 
معماري براي رعايت حقوق شهروندان، اطالع رساني 
ش��فاف و مديري��ت يكپارچ��ه و هماهنگ، نقش��ه 
پهنه هاي گسلي 3 نقطه پرخطر، متوسط و ضعيف 
منطقه 2 پايتخت را منتش��ر كرد. پس از انتشار اين 
سند دبير شوراي  عالي شهرسازي اعالم كرد: هدف از 
انتشار نقشه پهنه هاي گسلي اين است كه شهرداري 
از دادن مجوز ساخت ساختمان هاي باالي 12 طبقه 
در اين پهنه ها پرهيز كند. همچنين ساختمان هاي 
حساس همچون پمپ بنزين، بيمارستان، مدرسه و 
ساختمان هايي كه ساخت آنها در پهنه هاي پرخطر 

است، توصيه نمي شود. 
در اي��ن ميان، ع��الوه بر منطقه 2 ك��ه يكي از 
مناطق پرخطر پايتخت است، پيش بيني مي شود كه 
مناطق يك و 3 تهران نيز به دليل استقرار گسل هاي 
شمال تهران و مشا در اين مناطق، بيشترين آسيب 
را از زلزل��ه احتمالي خواهند ديد، ضمن اينكه علي 
بيت اللهي رييس بخش زلزله شناسي مركز تحقيقات 
 راه، مس��كن و شهرس��ازي در گفت وگو با »تعادل« 
با اشاره به اينكه گسل شمال تهران مهم ترين گسل 
شهر است، مي گويد: طبق آخرين تحقيقاتي كه به 
ش��كل ميداني انجام داديم، متوجه موضوع مهمي 
ش��ديم و آن وجود تاسيسات، ساختمان هاي بسيار 

مهم و ابنيه خاص در حريم گسل تهران بود. 
او ادام��ه مي ده��د: همچني��ن ح��دود 12 هزار 
 ساختمان روي اين خط گسل بنا شده است و بيش از 
250 س��ايت مه��م مانن��د مراك��ز آتش نش��اني، 
بيمارس��تان ها، پمپ بنزين ها و حتي ساختمان هاي 
مديريتي مانند س��ازمان مديريت بح��ران روي اين 

حريم گسل قرار دارند. 

ردپيشبينيهايپسازلزلهاي
باتوجه به نقش��ه هاي مس��تند ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معم��اري و اظهارات كارشناس��ان 
بخش زلزله مناطق ش��مالي تهران از پرخطرترين 
مناطق در زمان زلزله هستند، موضوعي كه موجب 
ش��د كارشناس��ان پس از وقوع زلزله مالرد در 29 
آذر س��ال 96 پيش بيني كنند كه با انتش��ار نقشه 
گس��ل هاي تهران و روشن ش��دن اين موضوع كه 
گسل بخش بزرگي از اين مناطق را تسخير كرده، 
خريداران مس��كن اين مناطق تغيير رفتار داشته 
باشند و حجم خريد در اين مناطق يا قيمت مسكن 
در آنها كاهش يابد.  به عبارت ديگر كارشناس��ان 
انتظار داش��تند ك��ه زلزله هش��دار دهنده مالرد 2 
مولفه جديد مس��كني شامل كاهش خريد مسكن 
در مناطق يك تا 3 و افزايش خريد امالك نوساز را 
به همراه داشته باشد كه نگاهي به آمار منتشر شده 
از سوي بانك مركزي درباره اين 2 مولفه 3 منطقه 
يك،  2 و 3 تهران،  نش��ان از تغيير رفتار محسوس 

خريداران مسكن اين مناطق ندارد. 

افزايشحجمخريددرمناطقيكتا3
نگاهي به آمارهاي بانك مرك��زي در دي، بهمن 
و اس��فند 96 و همچنين فروردين 97 نشان مي دهد 

كه در اين 4 ماه، مناطق يك تا 3 در ميان 10منطقه 
پرفروش ش��هر قرار داش��تند. در آذر ماه يعني ماهي 
ك��ه زلزل��ه رخ داد، حجم خريد مس��كن در منطقه 
يك، 4.7درصد از حج��م كل خريد و فروش ها بوده 
است اين رقم در دي ماه به 5.4درصد، در بهمن ماه 
اين منطق��ه 5.8، اس��فندماه 7.2 و در فروردين ماه 
4.7درصد از معامالت مي رسد. بررسي اين آمار نشان 
مي دهد، غير از فروردين ماه، دي، بهمن و اسفند سال 
گذشته )پس از زلزله( حجم خريد مسكن در منطقه 
يك نسبت به ساير مناطق روند صعودي داشته است. 
نوب��ت به منطقه 2 و تحلي��ل حجم خريدهاي 
انجام ش��ده در 4 م��اه )دي، بهمن، اس��فند 96 و 
فروردين 97( مي رسد ميزان خريدهاي ثبت شده 
در اي��ن منطقه در آذرم��اه 9.9درصد از حجم كل 
معامالت بوده است و طي دي ماه 9.3درصد، بهمن 
ماه 9.6، اسفند 9.9 و فروردين ماه 8.4درصد بوده 
اس��ت. در منطق��ه 2 در دي م��اه ش��اهد كاهش 
0.3درص��دي خريد و فروش بوديم اما اين روند در 
2 ماه بعد جبران مي ش��ود و در فروردين ماه 97، 
شاهد كاهش چشمگير خريد و فروش هستيم.  در 
منطقه 3 حجم خريد و فروش مس��كن در آذرماه 
4.9درصد از حجم كل معامالت بوده است اين رقم 
در دي ب��ه 5درصد، در بهمن به 5.7، در اس��فند 

ب��ه 5.4 و در فروردي��ن ماه، اين منطق��ه از زمره 
10منطقه پرفروش شهر خارج مي شود.  بررسي ها 
نشان مي دهد كه وقوع زلزله و بررسي رفتار خريداران 
مسكن به هشدار كارشناس��ان درباره پرخطر بودن 
مناطق يك تا 3 تاثي��ري در رفتار متقاضيان خريد 

مسكن نداشته است. 

كاهشخريدواحدهاينوساز
عالوه بر مولفه كاهش خريد مسكن در مناطق 
يك تا 3،  مولفه افزايش خريد نوس��ازها مولفه يي 
بود كه ازس��وي كارشناس��ان به عنوان تغيير رفتار 
خريداران مسكن پس از وقوع زلزله هشداردهنده 

مالرد مطرح شد. 
در آذرماه ميزان خريد واحدهاي مسكوني نوساز 
8680 واح��د از ميان )يك هزار و 800 بوده كه اين 
رق��م در دي م��اه به 9 ه��زار و 405 واحد از ميان 
19ه��زار،  در بهمن م��اه 8 ه��زار و 955 واحد )از 
18هزار و 400(، اسفندماه 5 هزار و 721 واحد )از 
12ه��زار و 300( و در فروردين ماه اين رقم 2 هزار 
و 146 در ميان 5 هزار واحد بوده است.  در آذرماه 
واحدهاي نوس��از 48.7درصد خريد و فروش ها، در 
دي م��اه 49.5، بهمن ماه 48.7، اس��فند ماه 46.5 
و  فروردين ماه 42.5درصد بوده اس��ت. بررسي آمار 

نش��ان مي دهد كه غير از دي ماه كه شاهد افزايش 
حجم خريد و فروش واحدهاي نوساز بوديم در سه 
م��اه ديگر حج��م خريد و فروش واحدهاي نوس��از 

كاهش داشته است. 
پس تحليل آمار مربوط به كاهش خريد و فروش 
مس��كن در مناطق يك تا 3 طي 4 ماه پس از زلزله 
مالرد حاكي از آن است كه اين زلزله نتوانسته تاثير 
محسوس��ي بر خريد و فروش مسكن در اين مناطق 
داش��ته باش��د. ضمن اينكه مولف��ه دوم مورد بحث 
ازس��وي كارشناس��ان يعني افزايش خريد و فروش 
واحدهاي نوساز هم پس از زلزله مالرد نشان مي دهد 
كه اين گونه نبوده است و حجم معامالت اين واحدها 
طي 4 ماه تقريبا روندي نزولي داش��ته است. درواقع 
به نظر مي رسد زلزله مالرد اگرچه زنگ خطري براي 
مسووالن و شهروندان تهراني بود اما نتوانست تاثير 
الزم براي تغيير رفتار خريداران مس��كن پايتخت را 
تغيير دهد و آنها را به سمت خريد مسكن در مناطق 

امن تر يا افزايش خريد واحدهاي نوساز سوق دهد. 
اما ب��ه نظر مي رس��د، بازار مس��كن تهران طي 
ماه هاي پاياني س��ال گذش��ته،  بيش از اينكه تحت 
تاثير زلزله بوده باشد، از التهاب در بازارهاي موازي 
همچون ارز و طال متاثر ش��ده است، به گونه يي كه 
با كاهش نرخ سود بانكي در تابستان سال گذشته، 
بازار مس��كن كه رقيب بالفصل بازار پول به ش��مار 
مي رود، از الك ركود 4ساله خود بيرون آمد و براي 
رونق گرفتن خيز برداشت. اين روند صعودي اما در 
فصل زمس��تان به ويژه در بهمن م��اه، بر اثر التهاب 
نرخ ارز، از مس��ير رش��د ماليم قيمت خارج شد و 
همزمان به دلي��ل كاهش قدرت خري��د متقاضيان 
مصرفي در برابر افزايش بعضا سرسام آور قيمت هاي 
پيش��نهادي فروش��ندگان، تعداد معام��الت به طور 
معناداري نس��بت به ماه قبل از آن در شرايطي كه 
بازار ماه هاي پاياني س��ال، همواره داغ بوده اس��ت، 
كاهش يافت. اين روند كاهشي در فروردين 97 نيز 
تجربه ش��د به گونه يي كه تعداد معامالت واحدهاي 
مس��كوني ش��هر تهران به 5 هزار واحد مس��كوني 
رس��يد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتيب 59 و 6.3درصد كاهش نشان داد. 
اين همه درحالي اس��ت كه گزارش هاي ميداني 
نش��ان مي دهند، طي چند ماهه گذش��ته مالكان و 
عرضه كنن��دگان به ويژه در مناطق ش��مالي تهران، 
 قيمت هاي بس��يار باالتري از كش��ش بازار پيشنهاد 
كرده اند و همين مساله به كاهش معامالت و خروج 

برخي متقاضيان از بازار شده است. 

گروهراهوشهرسازي
نخستين نشس��ت دوره يي ش��هردار جديد تهران 
با معاونان و ش��هرداران مناطق به فرصتي بدل شد تا 
محمدعلي افشاني در سخناني صريح جزئيات بيشتري 
از برنامه هاي خود را با حاضران در ميان بگذارد.  شهردار 
تهران گفت: به شايعات درباره بركناري گسترده توجه 
نكنيد و مطمئن باشيد براي اينكه بفهمم رضايت مندي 
م��ردم چق��در اس��ت، بازرس��اني را به مح��ل كارتان 
مي فرستم. افشاني افزود: به اعتقاد من مديري كه توان 
انجام كار و سالمت داشته باشد و مخالفتي با تفكري كه 
مردم به آن راي داده اند، نداشته باشد خوب و شايسته 
است. مردم از خيلي چيزها خسته شده اند و مي خواهند 
خيلي چيزها عوض ش��وند. مهم ترين شاخص ارزيابي 
مديران رضايت مندي مردم اس��ت. روز اول در ش��ورا 
ه��م گفتم محور كل برنامه من دو واژه اس��ت؛ ارتقاي 
كيفيت زندگي مردم و افزايش رضايت مندي آنها. فكر 
نكنيد فهم و درك مردم از ما كمتر اس��ت؛ اساسا آنچه 
مردم مي پسندند اغلب درست تر است.  شهردار تهران 
با اش��اره به ضرورت تامين مناب��ع مالي گفت: ممكن 
است، برنامه هاي بس��ياري داشته باشيم اما اگر اعتبار 
و منابع كافي موجود نباش��د، امكان انجام كار نيست. 
توس��عه پايدار يعني پاسخگويي به نياز امروز بدون فدا 
كردن نسل هاي آينده.  افشاني با تاكيد بر اينكه ريشه 
بس��ياري از مشكالت عدم رعايت حقوق انسان هاست، 
خطاب به مديران ش��هري گفت: انتظ��ار دارم مبناي 
فعاليت همه ش��ما همين باش��د چون نخستين عامل 
فس��اد كنار گذاشتن قانون است، اگر قانون باشد فساد 
وجود نخواهد داش��ت.  او با اش��اره به دو برنامه اصلي 
دولت در نوس��ازي ن��اوگان حمل و نق��ل و بازآفريني 

بافت ه��اي ناكارآمد ش��هري گفت: ما ه��م بايد هر دو 
اي��ن موارد را دنبال كنيم و البت��ه مهم تر اينكه از اين 
فرصت اس��تفاده ببريم و منابعي را نيز براي شهرداري 
تهيه كنيم.  او مس��اله پسماند و آلودگي هوا را از ديگر 
مس��ائل مهم ش��هر تهران عنوان كرد و گفت: آلودگي 
هوا هر سال مش��كالتي ايجاد مي كند؛ از جمله اينكه 
پارس��ال به خاطر آلودگي روزهاي زي��ادي مدارس به 
تعطيلي كشانده شدند و اين يعني همه بايد براي حل 
اين معضل چاره انديشي كنيم.  افشاني راه حل بخشي 
از اين مش��كل را حمل و نقل عمومي دانست و اظهار 
اميدواري كرد كه ق��رارداد 630 واگن تا انتهاي هفته 
آينده آماده ش��ود.  او ادامه داد: در جلس��ه ديگري نيز 
گفتم اين بيماري نيس��ت كه بيم��ار را از پا درمي آورد 
بلكه بيمار را نااميدي از پا درمي آورد. كارمان س��خت 
است اما به هيچ وجه نبايد آيه يأس بخوانيم و در همين 

شرايط دشوار نيز بايد بتوانيم كارمان را انجام بدهيم. 

تهرانپايتختيكملت
افشاني يكي از راه هاي پيشبرد امور را ارتباط با دولت 
دانست و تصريح كرد: تهران پايتخت دولت و پايتخت 
يك ملت است و دولت بايد هزينه پايتخت بودنش را 
پرداخت كند. هزينه پايتخت بودن را بايد همه كشور 
بپردازد و نه فقط شهروندان تهراني.  او ادامه داد: بايد 
توسعه فضاي سبز را جدي بگيريم. بايد از االن تا سه 
س��ال بعد در شمال تهران يك كمربند سبز متصل و 
منسجم ببينيم تا گذشته از سرسبزي و حريمي براي 
شهر تهران هم باشند. افشاني گفت: موضوع بعدي كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد، آسيب هاي اجتماعي است. 
مدتي قبل در جمع استانداران صحبت كردم و گفتم 

بايد مراقب جنبش پابرهنگان باشيم. مردم حق دارند. 
اين زندگ��ي دوگانه در تهران با اين فاصله جغرافيايي 
ناچيز آسيب زاس��ت. درك و فه��م درد مردم به حرف 
زدن نيست، به اين است كه اگر كاري برايشان نكرديد 
ش��ب نتوانيد خواب آرام داشته باشيد.  شهردار تهران 
اظهار كرد: مردم در ط��ول روز با چالش هاي مختلف 
مواجهند و شب كه به خانه مي روند در ماهواره دنياي 
ديگري مي بينند؛ اين باعث مي شود با تمام  وجودشان 
تبعيض را احس��اس كنند.  امروز مردم ناراحتند چون 
تبعيض را مي بينند. وظيفه ماست كه تبعيض را از بين 
ببريم. ما با راي مردم اينجاييم پس درد مردم بايد واقعا 
درد ما و منعكس در عملكرد ما باشد، نه فقط در قالب 
كلمات ما. عمل آدم ها را معيار س��نجش ايمان بدانيد 
نه زبانش��ان را. عمل شما نشان مي دهد كه درد مردم 
را داريد.  ش��هردار تهران تاكيد كرد: اقتصاد اين شهر 
به اندازه يي بزرگ است كه بايد مشكالتش را خودش 

بدون توجه به بيرون حل كند. 

سالمسازيشهرداري
او با اشاره به اينكه خيلي رنج آور است كه شهرداري 
در صحبت هاي مردم تبدي��ل به نماد بعضي چيزهاي 
ناشايست شده اس��ت، گفت: هركس مي خواهد درباره 
فس��اد صحبت كند از ش��هرداري مثال مي زند. بايد به 
م��ا بر بخورد. جمع كثي��ري از كارمن��دان ما آدم هاي 
سالمي هستند. اگر چند نفر بد عمل مي كنند چرا نبايد 
شناسايي شوند؟ چرا بايد با آنها برخورد نشود؟ او گفت: 
بنابراين موضوع سالم سازي شهرداري بايد اولويت اول 
باشد.  افشاني ادامه داد: قيمت تمام شده پروژه ها را بايد 
دقيق مشخص كنيم چون بخش بزرگي از صرفه جويي 

از همين جا ش��روع مي شود. بايد مشخص شود هر متر 
از هر پروژه دقيقا چقدر هزينه داشته است. بهينه كردن 
هزينه هم اهميت دارد كه ببينيم اعتبار دقيقا كجا هزينه 
ش��ده است. پروژه بايد واقعا پاسخگوي نياز مردم باشد. 
از اين به بعد اصال دنبال كلنگ زدن نباشيد مگر اينكه 
واقعا ضرورت داشته باشد. از طرف ديگر يكي از داليل 
نارضايتي ها اين اس��ت كه پروژه ها طوالني مي شوند. به 
جاي معرفي 10پروژه كه بيشترش��ان خوابيده اند و به 
مردم بهره يي نرساندند، بايد يك پروژه معرفي مي كرديم 
و فق��ط همان را انجام مي داديم، اما به بهترين ش��كل 
ممكن.  ش��هردار تهران با اشاره به اينكه مردم بايد در 
بودجه نويس��ي محلي دخيل باشند، توضيح داد: قانون 
مي گويد، شهرداري موظف است هر 6ماه گزارش مالي 
ش��فاف به مردم بده��د. آن قدر برخ��الف قانون عمل 
كرديم كه بدعادت ش��ده ايم و حاال اندكي ش��فافيت را 
بزرگ جل��وه مي دهيم، در حالي كه اتفاق��ا تازه داريم 
به وظيفه قانوني م��ان عمل مي كنيم. من خالف قانون 
عمل نمي كنم، از شما هم انتظار دارم خالف قانون عمل 
نكنيد.  او اظهار كرد: وظيفه ما اين است كه شادي را به 
مردم بدهيم. هر كسي متناسب با فطرت خود بايد براي 
شادي مردم تالش كند. همين كه يك شهروند مراجع 
ببيند يك روزه كارش انجام مي شود از صميم قلب شاد 
و اميدوار مي شود. افشاني حاضران را به خواندن برنامه 
خود س��فارش كرد و خواس��ت اصالحات و نظراتشان 
درباره آن را ظرف يك هفته به او بدهند. وي گفت: اين 
برنامه يك ويژگي بسيار مهم دارد، اينكه بر ضرورت در 
نظر گرفتن تاثير تهران بر شهرهاي اطراف تاكيد كرده 

اس��ت. ويژگي دوم برنامه من اين اس��ت كه بر ضرورت 
دي��دن و در نظر گرفتن محالت پافش��اري مي كند. از 
شاخص هاي زيس��ت پذيري معطلي در ترافيك، قدرت 
خريد و ميزان دسترس��ي به تنوع حمل و نقل عمومي 
اس��ت. تك تك محالت بايد شروع به احصاي وضعيت 
خود در مورد هر يك از اين ش��اخص ها كنند. افش��اني 
با تاكيد بر اينكه بايد اولويت بندي هر محله را براساس 
نيازهاي همان محله در نظ��ر بگيريم، گفت: تمام اين 
شاخص ها همراه با نظر مردم مي توانند راهنماي خوبي 

براي عملكرد ما باشند. 

رفعتبعيضدراستخدامها
شهردار جديد تهران استخدام ها را يكي از جاهايي 
دانس��ت كه مردم به هيچ وجه نبايد در آنها تبعيضي 
ببينند و تصريح كرد: متاسفانه فارغ التحصيالن بهترين 
دانشگاه هايمان خارج از كشورند. كسي كه دانش دارد 
س��رش را خم نمي كند، اما كس��ي كه بي سواد است 
صبح تا شب در حال ساختن ارتباطات و پارتي  بازي و 
اطاعت كردن است؛ من نمي خواهم چنين كسي زير 
دس��ت من كار كند. اين مورد بايد براي تمام مديران 
من هم صدق كند. به جوانان با دانش مان اعتماد كنيم. 
او ادامه داد: س��هم خانم ها را بايد متناسب كنيم، 
نه اينكه به هر قيمت دو، س��ه خانم در جلسه باشند 
تا بتواني��م بگوييم به زنان هم فرص��ت داده ايم. بايد 
قدر نيروهاي خانم را بدانيم چون خانم ها در مجموع 
سالم تر هستند. البته اين جمله نبايد به معناي ناسالم 

بودن آقايان تلقي بشود. 

تامينارزهمراهرانندگان
ازطريق۵بانكعامل

رييس س��ازمان راه��داري و حمل ونقل جاده يي 
گف��ت: با اقدامات صورت گرفته از س��وي س��ازمان 
راه��داري و حمل ونق��ل جاده ي��ي، س��از و كار و 
تصميم��ات الزم جه��ت تخصي��ص ارز م��ورد نياز 
شركت ها و رانندگان حمل ونقل بين المللي جاده يي 

از سوي بانك مركزي به تصويب رسيد. 
به گ��زارش روابط عموم��ي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده  يي، عبدالهاشم  حسن نيا اظهار كرد: 
موضوع ارز بخش حمل ونقل بين المللي از دو منظر 
يكي مسائل شركت هاي حمل ونقل بين المللي و نحوه 
انتقال و دريافت ارز ناشي از كرايه هاي حمل و غيره 
و ديگري نحوه تخصيص ارز همراه رانندگان كاالهاي 
صادراتي اقدام ش��د و جزو نخس��تين سازمان هاي 
كش��ور بود كه توانس��ت س��از و كار مشخص براي 
تخصي��ص ارز در بخش حمل ونق��ل را تدوين و به 

تصويب بانك مركزي برساند. 
معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: در بخش 
ارز همراه رانن��دگان پنج بانك عامل كه عبارتند از: 
بانك هاي ملي، ملت، سامان، تجارت و پارسيان براي 
انجام اين امور انتخاب و طي بخش��نامه يي از سوي 
بانك مركزي ساز و كار الزم در اين زمينه ارائه شد. 
او ادامه داد: نخس��تين راهكار تامي��ن، انتقال و 
پرداخت ارز به رانندگان كاميون هاي ايراني به منظور 
خروج از كشور بر اساس مسافت و هزينه هاي مترتب 
اس��ت.  به گفته حس��ن نيا راهكار ديگر اين اس��ت، 
 چنانچه متقاضي براي س��فر قبلي ارز دريافت كرده 
باش��د، تامين،  انتقال و پرداخت ارز بابت سفر جديد 
منوط به حصول اطمينان از مسافرت راننده به خارج 

از كشور بابت ارز دريافتي است. 
اين مقام مسوول درباره مفاد اين توافقنامه اظهار 
كرد: بر اساس بند يك تامين و انتقال ارز بابت كرايه 
حمل كاالهاي وارداتي در صورتي كه ثبت س��فارش 
كاالي مربوطه به نام بانك عامل صادر ش��ده و بهاي 
كاالي پرداختي ش��امل كرايه حمل نباش��د، پس از 
انجام ثبت خدمت، ارائه صورت حساب كرايه حمل و 
نسخه يي از بارنامه/راهنامه و با رعايت مفاد بخش دوم 

مجموعه مقررات ارزي بالمانع است. 

توليد۴لنجصادراتي
طي6ماه

 مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان هرمزگان از 
ص��ادرات 4 فروند لنج فايب��رگالس صيادي و باري 
ساخته ش��ده توس��ط كارگاه هاي شناورسازي اين 
اس��تان به مقصد كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
خب��ر داد. به گزارش روابط عموم��ي اداره كل بنادر و 
دريانوردي اس��تان هرمزگان  اهلل م��راد عفيفي پور با 
اش��اره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص 
ض��رورت حمايت از توليدات داخلي در س��ال 97 و 
برنامه هاي حمايتي دولت در اين خصوص اظهار كرد: 
با توجه به تدابير اتخاذ شده و تمهيدات صورت گرفته 
توسط سازمان بنادر و دريانوردي نه تنها روند واردات 
شناورهاي سنتي شامل لنج هاي چوبي و فايبرگالس 
باري و صيادي متوقف شده بلكه هم اكنون اين استان 
به جايگاه مهم صادر كننده اين ش��ناورها در منطقه 
خليج فارس نيز دس��ت يافته اس��ت.   وي افزود: در 
نيمه دوم سال 96، دو فروند لنج فايبرگالس باري و 
صيادي به ترتيب به طول 56 متر و 25.5 با نظارت 
كارشناس��ان اداره مركزي بازرس��ي و ثبت شناوران 
اداره كل بن��ادر و دريان��وردي اس��تان هرمزگان در 
داخل اس��تان توليد و به كشورهاي حاشيه جنوبي 
خليج فارس صادر شد.  عفيفي پور اضافه كرد: در سال 
جاري نيز كار ساخت دو فروند لنج باري فايبرگالس 
ب��ه طول 33 متر به پايان رس��يده و اين ش��ناورها 
هم اكنون در مرحله طي ش��دن فرآيند صادرات به 
كشورهاي همسايه جنوبي ايران قرار دارند.  مديركل 
بنادر و دريانوردي استان هرمزگان گفت: شناورهاي 
توليد شده در كارگاه هاي لنج سازي استان هرمزگان 
مطاب��ق با قوانين و مقررات و تحت كالس رده بندي 

موسسات ايراني توليد و صادر مي شوند. 
عفيفي پ��ور ي��ادآور ش��د: اس��تان هرم��زگان با 
بهره مندي از 60 كارگاه فعال توليد شناورهاي چوبي، 
فايب��رگالس، فلزي و آلومينيومي يكي از قطب هاي 
س��ازنده ش��ناورهاي دريايي در كش��ور محس��وب 
مي شود كه اين شناورها با نظارت كارشناسان مجرب 
و متخصص سازمان بنادر و با رعايت استانداردهاي 
بين الملل��ي تحت كالس هاي موسس��ات رده بندي 

ايراني توليد مي شوند. 

ايرانشهر

پرونده كالس��ه 9609988311000523 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان كرمانشاه تصميم نهايی شماره 
9609978311001086
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خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت... 2.مطالبه خسارت تاخير تاديه  3.مطالبه خسارت دادرسی

*رایدادگاه
درخصوص دادخواس��ت خانم س��ارا عزيزی به وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت خانم ها 1- خانم س��هيال فتاح پور 
فرزند محمد 2- خانم فرش��ته فخری فرزند محمدمراد به خواس��ته صدور حكم مبنی بر محكوميت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 330/000/000 ريال از وجه يك فقره چك به ش��ماره 1634/857482/30 به تاريخ 96/2/25 عهده 
بانك ملت به انضمام خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چك لغايت اجرای كامل حكم و كليه خس��ارات ناش��ی از 
دادرسی ازجمله هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل، دادگاه نظر به دادخواست تقديمی خواهان و مستندات ابرازی شامل 
فتوكپی مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه كه خوانده رديف اول صادركننده چك و خوانده رديف 
دوم به عنوان ضامن ظهر چك را امضا نموده و اينكه وجود سند تجاری در يد دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادركننده 
آن دارد و اش��تغال ذمه يقينی برائت ذمه يقينی را مي طلبد و خواندگان دعوی در جلس��ه دادگاه حاضر نشده و در قبال 
ادعای خواهان دفاعی به عمل نياورده لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده واحده مصوب 77/9/21 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در تفس��ير تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و 515 و 519 و 522 
قان��ون آيين دادرس��ی مدنی و مواد 249 و 310 قانون تجارت حكم ب��ه محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
330/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت كليه هزينه های دادرسی و حق الوكاله وكيل براساس توافق و حداكثر 
به ميزان تعرفه قانونی و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت هنگام پرداخت كه از طرف اجرای احكام 
مدنی برابر شاخص تورم ساالنه اعالمی از بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران محاسبه مي گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم مي شود. رای صادره غيابی ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف مدت 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه محترم تجديدنظر استان مي باشد./ق
حميدرضاكريمی-رئيسشعبهدهمدادگاه)حقوقی(كرمانشاه
رونوشتبرابربااصلواداريست-مديردفترشعبهدهمدادگاهحقوقیكرمانشاه-نادرپور

شهردارتهراندرجمعمعاونانوشهردارانمناطقعنوانكرد

تاكيدبرفسادزداييازشهرداريپايتخت

 سخنگوي شوراي شهر با اشاره به محتواي نخستين جلسه هم انديشي 
با شهردار جديد تهران گفت: شهردار بدون تعارف و صريح صحبت  مي كند، 
طبيعي است كه شورا انتظار دارد انتصاباتي كه انجام مي شود با رويكردهاي 
ش��وراي پنجم نسبت معناداري داشته باش��د، همچنين ايشان به زودي با 
رييس جمهور ديدار خواهد كرد تا در حوزه نوس��ازي و ناوگان و بازآفريني 
ش��هري حمايت و همراه��ي دولت در تهران را پيگي��ري كند.  علي اعطا 
س��خنگوي شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه نخستين جلسه هم انديشي 
اعضاي شورا با محمدعلي افشاني )شهردار جديد تهران( روز گذشته برگزار 
ش��د، اين جلس��ه را خوب و مفيد ارزيابي كرد.  او با بيان اينكه ش��هردار 
جديد به علت مسووليت در وزارت كشور به عنوان معاونت عمراني تسلط 
مناسبي روي مسائل شورا و شهرداري دارد، با تاكيد بر اينكه در اين جلسه 
به انتصابات در شهرداري تهران اشاره نشد، تصريح كرد: طبيعي است كه 
ايشان به عنوان شهردار جديد تهران ترجيحاتي داشته باشند. ممكن است 
ش��ورا در حوزه انتخابات نفيا يا اثباتا مش��ورت هايي به ايشان بدهند يا در 
رابطه با عملكرد معاونان شهرداران مناطق نظرات مثبت و منفي داشته و به 

ايشان منتقل كنند. در نهايت آقاي افشاني تصميم خواهد گرفت.

افشاني با روحاني ديدار مي كند
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

پارلمان بخش خصوصي در نشست با بهارستان نشينان بر ضرورت عضويت در »FATF« تاكيد كردند

دو راهي طرد يا پذيرش »FATF«؟
تعادل  

فع�االن بخ�ش خصوص�ي روز گذش�ته 
در مح�ل اتاق اي�ران ميزب�ان نمايندگاني از 
بهارس�تان بودن�د تا مهم تري�ن دغدغه هاي 
اقتص�اد اي�ران را با آنه�ا در مي�ان بگذارند. 
پذيرش »FATF« توسط ايران و ساماندهي 
ب�ازار ارز را مي ت�وان دو محور مهم نشس�ت 
خصوصي ها با مجلسي ها عنوان كرد. در اين 
ميان اگرچه اليحه پيوس�تن به »FATF« در 
بهارستان همچنان بر دوراهي طرد يا پذيرش 
ق�رار دارد اما فعاالن بخ�ش خصوصي بر اين 
باورن�د كه اگر اين مه�م اتفاق نيفتد به دليل 
تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران در آينده، 
ديگر سيس�تم بانكي كش�ور قادر ب�ه ادامه 
همين فعاليت هاي اندك خود در سطح جهاني 
هم نخواهد بود و به طور كامل طرد مي شود. از 
اين رو با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه داد بيش 
از اين نظام بانكي كش�ور از سطح بين المللي 
دور شود يكصدا خواهان پيوستن سريع ايران 
به گ�روه اقدام مالي ش�دند. آنها همچنين از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درخواست 
كردند كه در مورد ايجاد بازار متشكل ارزي و 
رفع ابهامات موجود در اين رابطه پيگيري هاي 
الزم را انج�ام دهند. چراكه به باور آنها امروز 
بزرگ تري�ن مش�كل تولي�د و به دنب�ال آن 

صادرات كشور مربوط به مسائل ارزي است.
   
 ماجراي FATF چيست؟ 

گ��روه ويژه اق��دام مال��ي)FATF( در آخرين 
جلس��ه خود كه از ۲۱تا ۲۳فوريه ۲۰۱۸ در ش��هر 
پاريس برگزار ش��د، رأي ب��ه تمديد تعليق ايران از 
ليس��ت س��ياه داد و تصميم گيري نهايي در مورد 
وضعيت كش��ورمان را به نشست ماه ژوئن)تير ماه 
97( موكول كرد كه نتايج اقدامات مثبت ايران در 
حوزه مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
مشخص شده باشد. اين درحالي است كه مجلس 
ش��وراي اس��امي درحال حاضر درگير بررس��ي و 
تصويب لوايح س��ه گانه ارائه ش��ده از سوي دولت 
ش��امل »اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه 
ب��ا تامين مالي تروريس��م«، »اليحه اصاح قوانين 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م« و »اليحه اصاح 
 قانون مب��ارزه با پولش��ويي« اس��ت. تصويب اين
۳ اليحه مي تواند ماك تصميم گيري FATF قرار 
بگي��رد؛ چراكه گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه خود 
به  صراحت از ايران خواس��ته بود تا هر چه سريع تر 
نس��بت به تصويب قوانين صري��ح در حوزه مبارزه 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم اقدام كند. بر 
همين اساس به تازگي نيز در جريان بررسي اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريسم وقتي اختاف نظر نمايندگان مجلس 
شوراي اس��امي باال گرفت و مقرر شد اين اليحه 
دوباره به كميسيون امنيت ملي برگشت داده شود، 
علي الريجاني رييس مجلس فرصت اين كميسيون 
را دو هفت��ه اعام كرد تا تكليف اين اليحه پيش از 
برگزاري جلسه گروه ويژه اقدام مالي روشن شود. 

گروه وي��ژه اقدام مالي)FATF( يك س��ازمان 
بين دولتي اس��ت كه س��ال ۱9۸9 توسط 7 قدرت 
صنعتي دنيا)كانادا، انگلستان، امريكا، ژاپن، آلمان، 
فرانس��ه و ايتاليا( تشكيل شد تا وضعيت مبارزه با 
پولش��ويي در بازارهاي مختلف مالي در سرتاس��ر 
جهان را بررس��ي كرده و نتايج اين بررسي ها را در 

جلسات 4ماهه به كش��ورهاي عضو اين گروه ارائه 
كند تا از ريس��ك هاي موج��ود در بازارهاي مالي 
كش��ورهاي ديگر آگاه ش��وند و در همكاري با اين 

كشورها احتياط كنند. 
ب��ر اي��ن اس��اس از س��ال ۲۰۰۰مي��ادي در 
 )FATF(گزارش هاي ساالنه گروه ويژه اقدام مالي
ليستي از كش��ورهايي كه طبق استانداردهاي اين 
گروه در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
اهتمام ندارند، منتشر مي ش��ود كه از سال ۲۰۰7 
اي��ران نيز به آن اضافه و به كش��ورها توصيه ش��د 
كه با آن مراوده نداش��ته باشند. در ادامه، ايران در 
سال ۲۰۰9 در ليس��ت كشورهايي قرار گرفت كه 
طبق توصيه FATF كش��ورها بايد عليه آن اقدام 
مقابله يي انجام مي دادند؛ چراكه به عقيده اين گروه 
در قواني��ن اي��ران به  صورت دقيق ب��راي مبارزه با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم جرم انگاري نشده 
و شرط خروج ايران از اين ليست نيز تصويب قانوني 

دقيق در اين زمينه است. 
اين مس��اله باعث ش��د، مبادالت مالي ايران با 
بانك ه��ا و موسس��ات مالي بين الملل��ي به  تدريج 
كمتر ش��د و كار به  جايي رس��يد ك��ه بانك هاي 
ايران��ي تقريبا به ط��ور كامل از چرخ��ه مبادالت 
مالي بين المللي حذف ش��دند ت��ا جايي كه حتي 
نقل وانتق��ال درآمدهاي نفتي ايران نيز با مش��كل 
مواج��ه ش��د و روابط مالي حوزه تج��ارت خارجي 
نيز به چرخه غيررس��مي و صرافي ها منتقل ش��د. 
وقتي ايران به ليس��ت سياه FATF رفت، تصميم 
گرفت كه اقدامات الزم براي خروج از ليست سياه 
را انجام دهد و بر همين اساس دولت اليحه مبارزه 
با پولش��ويي را به مجلس فرستاد كه تصويب آن تا 

بهمن  ماه سال ۱۳94 به طول انجاميد. 
در اي��ن وضعيت ك��ه توافق هس��ته يي ايران و 
كش��ورهاي موسوم به ۱+5 نيز به امضا رسيده بود 
FATF در ژوئن ۲۰۱6 مجاب ش��د تا به  واس��طه 
اقدامات مثب��ت ايران در مبارزه با پولش��ويي اين 
كش��ور را موقتا از ليست سياه تعليق كند و اكشن 
پلني ارائه دهد تا ايران با عمل به آن به طور كامل 
از ليست س��ياه خارج ش��ود و ايران نيز در خرداد 

۱۳95 به FATF اعام كرد كه آمادگي اجراي اين 
برنامه را دارد. در اين زمينه ايران توانست بسياري 
از موارد الزامي براي مبارزه با پولشويي را انجام دهد 
اما انجام برخي موارد مس��تلزم اصاح قوانين قبلي 
بود كه براس��اس آن دول��ت ۳ اليحه براي تصويب 
به مجلس فرس��تاد كه اين روزها در مجلس آنها را 
بررسي مي كند؛ حال اما حدود يك ماه تا برگزاري 
جلسه بعدي گروه ويژه اقدام مالي)FATF( زمان 
باقي است كه زمان تعليق ايران از ليست سياه نيز 

پايان مي يابد. 

 پيشنهاد پارلمان بخش خصوصي چه بود؟ 
از اين رو تعدادي از روساي اتاق هاي بازرگاني 
در سراس��ر كش��ور و روس��اي كميس��يون هاي 
تخصص��ي ات��اق ايران طي نشس��تي ب��ا اعضاي 
كميس��يون هاي وي��ژه حماي��ت از تولي��د ملي، 
اقتص��اد و برنامه وبودج��ه مجل��س دو موض��وع 
پذيرش FATF توس��ط ايران را محور سخنان 
خ��ود ق��رار دادن��د. فع��االن بخ��ش خصوصي 
همچنين با اش��اره به اقدامات اخير دولت امريكا 
و تحريم هايي كه در آينده آثار آن نمايان خواهد 
ش��د از نمايندگان مجلس خواس��تند كه هر چه 
سريع تر پيوستن ايران به FATF را نهايي كنند 
و اج��ازه ندهند بيش از اين نظام بانكي كش��ور 
از س��طح بين المللي دور شود. به اعتقاد آنها اگر 
اي��ن مهم اتفاق نيفتد به دليل تحريم هاي جديد 
امري��كا عليه ايران ديگر سيس��تم بانكي كش��ور 
قادر به ادامه همي��ن فعاليت هاي اندك خود در 
س��طح جهاني هم نخواهد بود و ب��ه طور كامل 
طرد مي شود. در اين رابطه مصطفي بهشتي روي 
كه از اعضاي هيات مديره بانك پاسارگاد است با 
حضور در اين نشست تاكيد كرد: تعداد زيادي از 
كش��ورهاي دنيا امروز عضو اين گروه هستند اما 
هم��ه آنها به طور كامل قوانين خود را براس��اس 
آنچه در FATF مطرح است، هماهنگ نكرده اند 
و بر اين اساس رتبه بندي شده اند. بنابراين ايران 
نيز مي تواند با پذيرش اين اصول تا حدي قوانين 
خود را اصاح كند و از ليست سياه خارج شود. 

 محور دوم نشست؛ ساماندهي بازار ارز
به گزارش اتاق ايران، اما نشست با بهارستاني ها 
محور ديگري هم داشت كه مربوط به ساماندهي 
بازار ارز ب��ود؛ چراكه به باور آنها امروز بزرگ ترين 
مشكل توليد و به دنبال آن صادرات كشور مربوط 
به مسائل ارزي مي شود. در همين رابطه گزارشي 
از اقدامات كميته ارزي اتاق ايران كه حدود س��ه 
هفت��ه از راه اندازي آن مي گذرد، توس��ط مرتضي 
 اهلل داد معاون اقتص��ادي پارلمان بخش  خصوصي 
كش��ور ارائه شد. بر اساس اظهارات او، اين كميته 
تاكن��ون چندي��ن موض��وع را مورد تاكي��د قرار 
داده هرچن��د هنوز نامه رس��مي به عنوان نظرات 
مشورتي در اختيار دولت قرار نداده است. اما آنچه 
مس��لم اس��ت، ديدگاه بخش خصوصي در مورد 
نرخ 4۲۰۰تومان اين اس��ت كه اين نرخ نمي تواند 
پابرجا بماند.  اهلل داد در ادامه چند پيش��نهاد براي 
مقابله با چالش هاي به وجود آمده در بازار ارز ارائه 
داد. اين پيش��نهاد ها نتيجه بررسي ها و مطالعاتي 
اس��ت كه در كميته ارزي انجام شده و اتاق ايران 

تاش مي كند تا زمينه تحقق آنها فراهم شود. 
معاون اقتصادي اتاق اي��ران ايجاد بازار موازي 
به صورت رس��مي را به عنوان نخستين پيشنهاد 
مطرح و تاكيد كرد: تك نرخي ش��دن ارز، چندين 
مرتبه با اعمال سياس��ت هاي تحكمي دنبال شد، 
اما چون اين كار با فش��ار انجام مي ش��د و اصول 
اولي��ه آن رعاي��ت نمي ش��د، نتيجه نم��ي داد. او 
همچنين خواس��تار اختصاص ارز 4۲۰۰ توماني 
براي كاالهايي چون دارو، ماشين آالت و كاالهاي 
اساسي ش��د و ادامه داد: بانك مركزي بايد زمينه 
تك نرخي ش��دن ارز را فراهم كند. در واقع اقدام 
اخير دولت در تعيين نرخ 4۲۰۰ تومان به معناي 
تك نرخي كردن ارز نيست؛ اينكه دولت طي زمان 
كوتاهي بعد از اعام قيمت واحد براي ارز، چندين 
دس��تورالعمل صادر مي كند، به معناي چندنرخي 

بودن ارز است. 
كنفدراس��يون  ريي��س  الهوت��ي  محم��د 
ص��ادرات ايران نيز اش��اره يي ب��ه وضعيت ارزي 
كش��ور و چالش هاي��ي كه صادركنن��دگان با آنها 

روبه رو هس��تند، داش��ت و يادآور ش��د: هيچ گاه 
صادركنندگان متوجه نش��دند، چرا دولت زماني 
كه ش��اهد رش��د صادرات اس��ت، به هر بهانه يي 
مانع تراشي كرده و از پيشرفت صادرات جلوگيري 
مي كند و در كنار آن زمينه را براي رش��د واردات 
مهيا مي كند؟ او از توقف بخش بزرگي از صادرات 
كش��ور س��خن گفت و ادامه داد: در خبرها گفته 
مي ش��ود كه ص��ادرات در حدود ۲5درصد رش��د 
كرده اما جزئيات آن مش��خص نيس��ت. اين فعال 
اقتص��ادي همچنين در مورد ليس��ت محصوالت 
صادراتي كه مش��مول فروش ارز در س��امانه نيما 
مي ش��ود، گفت: متاسفانه هنوز بعد از 4۰ روز اين 
فهرست از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعام نش��ده اس��ت، البته به تازگي برخي اخبار از 
وج��ود زعفران، فرش و خش��كبار كه در حقيقت 
صادرات س��نتي ما هس��تند در اين ليست سخن 

گفتند كه به نظر غيرمنطقي مي آيد. 
حسين س��اح ورزي نايب رييس اتاق ايران هم 
با اش��اره به قانون استفاده از حداكثر توان توليد و 
تاكيد آن بر ايجاد مركز رتبه بندي از س��وي اتاق 
اي��ران تصريح كرد: به  تازگي ش��نيديم كه اصاح 
اي��ن قانون در دس��توركار مجلس ق��رار گرفته و 
برخي هم به دنبال آن هس��تند ك��ه ايجاد مركز 
رتبه بندي به عهده دولت و وزارت صمت گذاشته 
ش��ود، اين درحالي اس��ت كه اتاق ايران بر اساس 
ماموريت محول شده، حدود يك سال است مركز 
رتبه بندي را تاس��يس كرده و فعاليت مي كند. به 
ب��اور او، اگر اين اتفاق بيفتد، سياس��ت هاي اصل 
44 مبني بر كوچك ش��دن دولت زيرپا گذاش��ته 

مي شود. 

 رتبه بندي، وظيفه بخش خصوصي 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس در اين نشست ضمن تشريح آنچه 
از اسفند سال گذشته تاكنون در مورد رسيدگي به 
وضعيت ارزي كشور از سوي اين كميسيون انجام 
ش��ده اس��ت، از تهيه طرحي براي ساماندهي بازار 
ارز از س��وي اين كميسيون خبر داد و گفت: آنچه 
در اين طرح آمده همان مطالبي اس��ت كه بخش 
خصوصي نيز به آنها رسيده و خواستار اجرايي شدن 
آنهاس��ت. او ادامه داد: ايجاد بازار متش��كل ارزي، 
تسهيل پيمان س��پاري ارزي براي بخش خصوصي 
واقعي، ساماندهي صرافي ها و مواردي از اين دست 
جزو بندهايي اس��ت كه در اين ط��رح ديده ايم. بر 
اس��اس اظهارات پورابراهيمي فعا اين طرح بنا به 
درخواس��ت دولت و نظر رييس مجلس در دستور 
كار قرار ندارد. ام��ا نمايندگان به جد از ايجاد بازار 

متشكل ارزي حمايت مي كنند. 
حميدرض��ا فوالدگ��ر رييس كميس��يون ويژه 
حمايت از توليد مل��ي در مورد نگراني هاي بخش 
خصوص��ي از واگذاري وظيفه رتبه بندي بنگاه هاي 
اقتص��ادي به دول��ت تصريح ك��رد: در حال حاضر 
وظيف��ه رتبه بندي پيمان��كاران طرح هاي عمراني 
بر عهده س��ازمان برنامه است و با توجه به شرايط 
امروز اين س��ازمان، مجلس تصميم گرفت فعا با 
اين بخش كاري نداش��ته باشد. او ادامه داد: بخش 
خصوصي مطمئن باش��د كه مجل��س نيز مخالف 
رتبه بندي توسط دولت است. در حال حاضر وظيفه 
رتبه بندي شركت هاي توليدي، عرضه كنندگان كاال 
و خدمات و پيمانكاران طرح و ساخت بر عهده اتاق 

ايران قرار دارد. 

جاي خالي »دريافت غرامت« 
در قراردادهاي خارجي 

ايرنا  دبير انجم��ن صنايع همگن نيرومحركه و 
قطعه سازان كشور خواستار الحاق بند دريافت غرامت 
از قطعه س��ازان اروپاي��ي به قرارداده��اي جديد در 
صورت ترك آنها از بازار ايران ش��د. آرش محبي نژاد 
درب��اره خروج يكجانبه امريكا از برجام و تاثير آن بر 
صنعت قطعه سازي كشور افزود: امريكايي ها به طور 
مستقيم در صنعت خودرو و قطعه سازي كشورمان 
دخيل نيستند كه پايبند نبودن آنها به برجام بخواهد 
بر اين صنعت اثرگذار باشد. محبي نژاد تاكيد كرد: اگر 
خودروسازان اروپايي به دنبال قطع رابطه با طرف هاي 
ايراني باشند، قراردادهاي قطعه سازي نيز تحت تاثير 

قرار مي گيرد. 
ب��ه گفته او، ه��ر چند خروج امري��كا نبايد روي 
كاغذ بر قراردادهاي خودرويي اثر مس��تقيم بگذارد، 
ام��ا در صورت تحريم و جريمه ش��ركت هايي كه با 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان ايران��ي در ارتباطند، 
ش��ركت هايي مانند پژو، س��يتروئن و رنو به بررسي 
منافع ميان و بلندمدت خ��ود مي پردازند. اين مقام 
صنفي خاطرنشان كرد: با نشانه هايي كه در روزهاي 
گذشته دريافت ش��ده و با حمايت هايي كه اتحاديه 
اروپا و به ويژه فرانس��ه از برجام كرده اس��ت، به نظر 
مي رسد مش��كلي براي ادامه همكاري خودروسازان 
اروپايي با ايران نباش��د. او با ي��ادآوري اينكه صنايع 
قطعه سازي چين، هند و روسيه نيز با ايران همكاري 
دارن��د، گفت: با قطعيت مي توان گفت خروج امريكا 
از برج��ام روي قراردادهاي قطعه س��ازي با چيني ها 

اثرگذار نيست. 

حل مشكالت بازرگانان ايراني 
در عمان

ايسنا  هفدهمين كميسيون مشترك اقتصادي 
ايران و س��لطنت عمان در مس��قط برگزار مي شود. 
»علي بن مس��عود السنيدي« وزير تجارت و صنايع 
عمان در ديدار اخيرش با حجت االس��ام محمدرضا 
نوري شاهرودي س��فير جمهوري اسامي ايران در 
مسقط دستور داد مشكات موجود بازرگانان ايراني 
در عمان حل شود. در اين ديدار كه با هدف تقويت 
و ارتقاي س��طح همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو 
كشور انجام ش��د، دو طرف درباره مسائل مرتبط با 
هفدهمين كميسيون مش��ترك اقتصادي دو كشور 

هم بحث و تبادل نظر كردند. 
بر اين اس��اس، هفدهمين كميسيون مشترك 
اقتصادي دو كش��ور ايران و عمان قرار است ششم 
و هفت��م تي��ر ماه آينده در مس��قط برگزار ش��ود. 
يكي از مس��ائل مهم مطرح در اين نشست امضاي 
موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو كش��ور اس��ت كه 
پيشنهاد آن پيش تر از سوي قيس بن يوسف رييس 
اتاق بازرگاني عمان مطرح ش��د. اي��ران و عمان از 
ديرباز از روابط اقتصادي مناسبي برخوردارند و طي 
سال هاي اخير همكاري هاي تجاري دو كشور رشد 

سريعي داشته است.

نخستين انتخابات الكترونيكي 
اتاق هاي اصناف 

شاتا  رييس مركز اصناف و بازرگانان ايران گفت: 
براي نخس��تين بار انتخابات اتاق هاي اصناف سراسر 
كش��ور به صورت الكترونيكي برگزار شد. سيدجواد 
احم��دي با اعام اين مطلب، افزود: دبير خانه هيات 
عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور برنامه ريزي 
جهت عملياتي كردن برگ��زاري انتخابات به صورت 
الكترونيكي را در دس��تور كار قرار داد و براي اجراي 
بهينه اين عمليات مذاكراتي با سازمان هاي صنفي و 
ديگر سازمان هاي مسوول در اين حوزه انجام داد. او 
در ادامه با اشاره به مشاركت گسترده و رقابتي  بودن 
انتخابات در اين دوره نس��بت به قبل، گفت: باتوجه 
به گزارش هاي رس��يده در مجموع بيش از ۲ هزار و 
7۸۱ داوطلب ش��امل يك هزار و ۲۸۳ نفر از اصناف 
تولي��دي و يك هزار و 49۸ نفر از اصناف توزيعي در 
اين انتخابات با ه��م رقابت كرده اند كه از 4۰۰ اتاق 
اصن��اف فعال در اين دوره، انتخاب��ات ۲55 اتاق كه 
دوره قانوني فعاليت آنها در شرف اتمام بود، به نحوي 
مطلوب به صورت الكترونيكي و سراسري برگزار شد. 

 اغلب تجار
دالر ۴۲۰۰ توماني گرفتند

ايسنا   يكي از مشكات به وجود آمده در زمينه 
واردات اخت��ال در س��امانه ارزي نيم��ا براي ثبت 
س��فارش بود كه برخي تاج��ران و بازرگانان نگران 
آن بودند و ازس��وي ديگر بعضي آنها نسبت به عدم 
تخصيص دالر 4۲۰۰توماني براي واردات كاالي خود 
اعتراض داش��تند كه محمدحس��ين برخوردار عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در اين زمينه 
گفت: اختال در س��امانه نيما و مشكات آن براي 
ثبت س��فارش واردات كاال حل ش��ده و هم اكنون از 

سوي بازرگانان در حال انجام است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در عين حال از 
رفع اختال سامانه نيما براي ثبت سفارش واردات خبر 
داد و اعام كرد: براساس ارزيابي ها و اظهارات تجار، 
دالر 4۲۰۰ توماني حتي به كساني كه در سال جاري 
ثبت سفارش كرده اند، اختصاص يافته و صرافي هاي 
مجاز نيز به بازار دالر برگشته اند و مي توانند از طريق 
خريد از صادركنندگان، دالر 4۲۰۰ توماني بفروشند. 
او همچنين افزود: از س��وي ديگ��ر نيز صرافي هاي 
مج��از، به بازار ارزي ورود كردند و به آنها مجوز داده 
ش��ده با خري��د دالر از صادركنن��دگان، آن را براي 
واردات و به ص��ورت دالر 4۲۰۰ توماني به بازرگانان 
 بفروش��ند. برخوردار گفت: اينكه گفته مي شود دالر 
4۲۰۰ تومان��ي براي واردات اختص��اص پيدا نكرده 
اس��ت، صحت ندارد؛ چراكه بس��ياري از بازرگانان و 
تاجران توانس��ته اند حتي براي ثبت س��فارش هاي 
امس��ال خود از دالر 4۲۰۰ توماني استفاده كنند و 

مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

معاون سازمان توسعه تجارت نسبت به سودجويي هاي برخي 
مجموعه ها در راستاي تنديس فروشي به نام »برند« هشدار داد 
و اعام كرد كه هيچ مرجعي جز س��ازمان توسعه تجارت ايران 

متولي قانوني انتخاب برند ملي نيست.
به گزارش ايسنا، محمدرضا مودودي اعام كرد: مجموعه هاي 
غيرقانوني متعددي به صورت قارچ گونه در بخش هايي از كشور 
پيدا مي ش��وند كه ب��ا فرصت طلب��ي و با هدف س��ودجويي و 
به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي گسترده، سعي مي كنند با عناوين 
مختلف و اعطاي انواع تنديس ها در سايه دعوت از برخي مديران 
ارشد و مقامات بلندپايه كشور، بخش توليدي و خدماتي كشور 
را متقاعد كنند كه در ازاي پرداخت مبلغي قابل ماحظه از يك 
جش��نواره غيرقانوني، تنديس »برند برتر« يا حتي »برند ملي« 
دريافت كنند در واقع ش��ركت هايي كه فريب اين مجموعه هاي 
سودجو را مي خورند، جز تنديسي بي ارزش كه به قيمتي گزاف 
خريداري شده و هيچ پشتوانه قانوني ندارد، چيز ديگري حاصل 

نكرده اند. 
او با اش��اره ب��ه مفاد قانوني و مصوبات هي��ات وزيران يادآور 

ش��د: شركت هاي عاقه مند كافي اس��ت كه از اين مجموعه ها، 
مس��تندات قانوني بخواهند و صرفا به تبليغات پرطمطراق آنها 
بس��نده نكنند و البته الزم به ذكر است كه طبق ماده ۸ قانون 
رف��ع موانع توليد رقابت پذير و تصريح مصوبه هيات وزيران )كه 
تصوير آن در ذيل اين خبر آمده است( تنها مرجع قانوني براي 
انتخاب برند برتر، فقط س��ازمان توس��عه تجارت ايران اس��ت و 
ه��ر مرجع ديگري كه اقدام به انتخ��اب و اعطاي تنديس كند، 
غيرقانوني، متخلف و جوايز و نش��ان هاي آن فاقد ارزش اس��ت. 
طبق اعام سازمان توسعه تجارت، دبير ستاد انتخاب برند ملي 
در ادامه گفت: در كش��ور فقط يك بار در س��ال ۱۳95 ارزيابي 
برند ملي انجام ش��د و فقط ۱۸ برند ش��ركت و محصول در ۱۲ 
گروه كااليي انتخاب و معرفي شدند كه اين فرآيند نيز در سطح 
ملي و براساس مدل هاي علمي بين المللي و بدون هيچ هزينه يي 
صورت گرفت و سازمان توسعه تجارت امسال نيز در سطح ملي 
در حال ارزيابي برندهايي اس��ت كه در س��امانه رسمي سازمان 
توسعه تجارت ايران كه هر ساله اطاع رساني عمومي مي شود، 

ثبت نام كرده اند. 

ايرنا  
 نمايندگان شركت »ولوو« سوئد مدل همكاري 
۲۰۰ ميلي��ون يوروي��ي ب��راي تامي��ن برخ��ي 
ماش��ين آالت معدن��ي را به مع��اون وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت جمهوري اس��امي اي��ران ارائه 
كردند. برخي آمارها نش��ان مي دهد ايران در سال 
۲۰۰۳ و ۲۰۰4 ميادي به ترتيب بيست و يكمين 
و بيس��ت و هشتمين كش��ور صادركننده كاال به 
سوئد به ش��مار مي رفت اما يك سال بعد )۲۰۰5( 
كش��ورمان از فهرست ۳۰ صادركننده برتر به اين 
كشور حوزه اسكانديناوي خارج شد. در چند سال 
گذش��ته كه تحريم ها مانع رون��ق روابط خارجي 

ايران مي ش��د، مبادالت تجاري ايران و س��وئد به 
 يك چه��ارم كاهش ياف��ت و از ۱۰ ميليارد كرون 
)يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالر( به حدود ۲ ميليارد 
و 5۰۰ ميليون كرون )۲۸۲ ميليون دالر( رسيد. از 
 طرف ديگر، آمارهاي انتشار يافته از ميزان مبادالت 
۲ كشور در سال ۲۰۱4 ميادي )پيش از امضاي 
توافق هس��ته يي برج��ام( تفاوت چش��مگيري را 
بين ص��ادرات اي��ران ب��ه س��وئد و واردات از آن 
كش��ور نش��ان مي داد؛ به طوري كه از حدود ۳45 
ميليون دالر مب��ادالت تجاري در آن س��ال، ۱4 
ميليون و 666هزار دالر س��هم ص��ادرات ايران به 
 س��وئد بود اما واردات از آن كشور ۳۳۰ ميليون و

۱5۰ هزار دالر ارزش داشت. بخشي از همكاري هاي 
دو كش��ور در زمينه صنعت خودروسازي تجاري 
اس��ت. همكاري شركت هاي س��ايپاديزل ايران و 
ولوو س��وئد در ۳۰ س��ال گذش��ته با وجود فراز و 
نش��يب ها بادوام بوده است كه به گفته مسووالن، 
دليل اصلي آن كيفيت باالي خودروهاي توليدي و 
سازگاري آن با شرايط ايران است. به گفته رسول 
مديرعامل ش��ركت س��ايپاديزل،  محمدصادقي 
كاميون هاي توليدي اين ش��ركت سوئدي عاوه 
بر ايمن��ي و كيفيت باال، س��وخت كمي مصرف 
مي كنند و با ش��رايط مختلف آب و هوايي ايران 
)س��رما، گرم��ا، ش��رجي و...( س��ازگاري زيادي 

دارن��د. در همين پيوند، روز چهارش��نبه برخي 
 مديران شعبه خاورميانه شركت ولوو )موسوم به 
 )VOLVO Construction Equipment
با مهدي كرباس��يان مع��اون وزير صنعت، معدن 
و تجارت جمهوري اس��امي ايران ديدار و براي 
تامين بخشي از ماش��ين آالت معدني كشورمان 
اع��ام آمادگي كردند. اين درحالي اس��ت كه در 
پي تصميم هجدهم ارديبهش��ت ماه امريكا براي 
خ��روج از برج��ام، برخي ش��ركت هاي غربي در 
ادام��ه همكاري با اي��ران مردد ش��ده اند. بر پايه 
گزارش س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي معدن و 
صناي��ع معدني ايران )ايمي��درو(، مدير فاينانس 
و بازرگان��ي ول��وو در اين ديدار گف��ت: ضمانت 
ايميدرو براي همكاري با ش��ركت هاي ايراني در 
تامين ماش��ين آالت معدني مورد تاييد و پذيرش 

اين شركت است. او سه گزينه مختلف براي ادامه 
همكاري را ارائه و اضافه كرد: اين گزينه ها شامل 
ضمان��ت وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي، بانك 
مركزي يا ارائه از س��وي ايميدرو اس��ت كه مورد 
پذيرش ولوو ق��رار دارد. »در مدل هاي همكاري 
ولوو با ايميدرو، در مورد پرداخت ها و به طور كلي 
در بخ��ش مالي از يورو به عن��وان ارز مورد تاييد 
استفاده مي ش��ود.« اين مقام شركت ولوو اضافه 
ك��رد: در گام نخس��ت مي توان هم��كاري ۲۰۰ 
ميليون يورويي با ايميدرو را عملي كرد و پس از 
آن سقف همكاري دو طرف را افزايش داد. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اس��امي 
ايران نيز در اين ديدار گفت: تامين ماش��ين آالت 
معدني باتوجه به مستهلك شدن اين تجهيزات و 

نياز معادن كشور ضروري است. 

معاون سازمان توسعه تجارت عنوان كرد

كالهبرداري با تنديس و برند!

پيشنهاد 200 ميليون يورويي همكاري خودروساز سوئدي به ايران

وزير اس��بق بازرگاني با بيان اينكه اكنون زمان آن رسيده تا 
اش��كاالت سياس��ت هاي جديد ارزي دولت مرتفع شود، گفت: 
پيش��نهاد مي ش��ود تا خريد و ف��روش ارز بي��ن صادركننده و 

واردكننده در سامانه نيما با نرخ توافقي صورت گيرد.
يحي��ي آل اس��حاق در گفت وگو با فارس، ضمن اش��اره به 
سياس��ت هاي ارزي دولت در ماه هاي اخير، گفت: اقدام دولت 
 ب��راي كنترل بازار ارز در ش��رايطي كه قيمت دالر به س��مت
۸ هزار تومان در حال حركت بود، توانس��ت بازار ارز و التهابات 
آن را كنت��رل كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
افزود: باتوجه به اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي اكنون در 
شرايطي قرار داريم كه مي توان نقاط ضعف سياست هاي ارزي 
دولت را اصاح كرد تا اين سيستم به يك سيستم پايدار تبديل 

شود. 
او با اشاره به اينكه سه تقاضا براي ارز در جامعه وجود دارد، 
بيان كرد: يك تقاضا براي كاالهاي اساسي، مواد اوليه، قطعات و 
كاالهاي��ي كه دولت تضمين كرده كه ارز با نرخ 4۲۰۰ تومان را 
براي واردات آنها تخصيص دهد. آل اسحاق به نوع ديگر تقاضاي 

ارز براي واردات كااله��اي قاچاق و اقام غيرالزم يا تقاضا براي 
خروج ارز از كش��ور اش��اره كرد و افزود: تامين ارز اين تقاضا ها 
براي دولت و كش��ور هيچ ضرورتي ندارد. او در ادامه گفت: نوع 
س��وم تقاضا براي ارز تقاضا براي واردات كاالهايي مثل موبايل، 
كامپيوتر، قطعات يدكي و امثال آن است كه هم واردات آن الزم 
اس��ت و هم جزو كاالهاي قاچاق نيستند و از طرفي واردات اين 

كاالها از نظر دولت بامانع است. 
وزير اس��بق بازرگاني در ادامه افزود: پيشنهاد مي شود دولت 
براي تامين نوع س��وم تقاضاي ارز شرايط ويژه يي را در سيستم 
جديد ارزي به وج��ود آورد. او با بيان اينكه صادركنندگان بايد 
ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه نيما به ثبت برس��انند 
و با نرخ 4۲۰۰تومان آن را بفروش��ند، گفت: اين درحالي است 
كه فروش ارز با چنين نرخي ممكن اس��ت براي صادركنندگان 
به صرفه نباش��د و آنها را متض��رر كند. آل اس��حاق اظهار كرد: 
همچني��ن باتوجه به تقاضاهاي زياد و اولويت هاي تخصيص ارز 
براي كاالهاي مهم تر ممكن است برخي وارد كنندگان نتوانند ارز 

مورد نياز كاالهاي وارداتي خود را به موقع تامين كنند. 

وزير اسبق بازرگاني پيشنهاد داد

مبادله ارز با نرخ توافقي انجام شود
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15 نفت و انرژي
BP توقف فعاليت مشترك  

با شركت ملي نفت 
ايسنا  شركت BP كار در ميدان گازي رام در درياي 
شمال را كه در آن ۵۰ درصد سهم دارد و با شركت ملي 
نفت ايران شريك است، متوقف كرد. اين شركت اعمال 
مجدد تحريم هاي امريكا عليه تهران را دليل اين توقف 
اعالم كرده است. نشريه اينديپندنت گزارش داده است، 
اين شركت موافقت كرده سهم خود در رام را به شركت 
انگليسي سريكا گاز بفروشد و اعالم كرد، تصميم گرفته 
است تا زمان روشن شدن تاثير احتمالي تصميم دولت 
امري��كا درخصوص ايران بر اين ميدان، كار برنامه ريزي 
شده را به تعويق بيندازد. شركت BP همواره از قوانين 
تحريم ها تبعيت كرده است. هر دو شركت BP و سريكا 
س��رگرم مذاكره با مقامات انگليس و امريكا هستند تا 
مطمئن ش��وند تحريم هايي كه هشتم ماه مه از سوي 
دونال��د ترامپ همزمان با اعالم تصميمش براي خروج 
از برجام اعالم شد، نقض نمي كنند. شركت BP ميدان 
رام را در دهه ۱۹۷۰ كش��ف كرد. توليد اين ميدان در 
اوايل ده��ه ۲۰۰۰ به دنبال وض��ع تحريم هاي متعدد 
 BP عليه برنامه هس��ته يي ايران متوقف ش��د. شركت
كه مديرعامل آن رابرت دادلي امريكايي است به توافق 
با س��ريكا براي فروش ۵۰ درصد س��هم در اين ميدان 
به مبلغ ۴۰۰ميليون دالر امريكا پايبند اس��ت. درحال 
حاضر BP اين ميدان را تحت مجوزي كه از سوي اداره 
كنت��رل دارايي هاي خارج��ي وزارت خزانه داري امريكا 
دريافت كرده اس��ت، اداره مي كند. اين مجوز سپتامبر 
گذشته تمديد شد و سپتامبر امسال منقضي مي شود. 

  هند همچنان از ايران
نفت مي خرد 

ايلنا  رييس بخش مالي شركت نفت هند گفت كه 
اين شركت هنوز در ميزان واردات نفت ايران تغييري 
ايجاد نكرده  اما در صورت بروز مش��كل با تحريم هاي 
امريكا به س��راغ واردكنن��دگان قديمي خواهد رفت. 
ب��ه گزارش رويترز، رييس بخش مالي ش��ركت نفت 
هند، برترين پاالينده نفت و گاز در اين كش��ور اعالم 
كرد چنانچ��ه تحريم هاي امريكا عليه ايران خللي در 
واردات نفت از اين كش��ور ايجاد كند، اين شركت به 
سراغ تامين كنندگان قديمي نفت خود كه بيشتر در 
خاورميانه قرار دارند، خواهد رفت. »آرون كومار شارما« 
رييس بخش مالي ش��ركت نفت هند گفت:»ما هنوز 
در مي��زان واردات نفت ايران تغييري ايجاد نكرده ايم. 
بايد ديد امريكا تا چه اندازه در اعمال تحريم ها جدي 
اس��ت. ما به نوبه خود عالقه داريم تجارت با ايران را 
ادامه دهيم. در غير اين صورت به سراغ واردكنندگان 
قديمي مان خواهيم رفت.« شركت نفت هند كه روزانه 
۱/6ميليون بشكه يا حدود يك سوم ظرفيت كل كشور 
نف��ت تصفيه ش��ده توليد مي كند، بنا دارد در س��ال 
۲۰۱۸و ۲۰۱۹ روزانه ۱۴۰هزار بش��كه نفت از ايران 
وارد كن��د و احتمال خريد اضافي ۴۰هزار بش��كه در 
روز ني��ز وجود دارد. پس از آنكه ايران تصميم گرفت، 
تخفيف هاي ترابري خود را كاهش دهد، شركت نفت 

هند واردات خود از ايران را افزايش داد. 

  تهراني ها قطعي آب
نخواهند داشت

ايس�نا  معاون مهندسي و توس��عه شركت آب و 
فاضالب استان تهران گفت: قطع آب پراكنده كه در 
نقاط مختلف تهران گزارش شده به علت وقوع حادثه 
و تعميرات بوده و به هيچ عنوان كمبود آب در تهران 
نداريم اما ممكن است به دليل كاهش ارتفاع مخازن 
در برخي مناطق ش��اهد افت فشار آب باشيم. افشين 
رحيم زاده با بيان اينكه ممكن است هنگام حادثه افت 
فش��ار در يك منطقه حادث ش��ود، اظهار كرد: هيچ 
برنامه يي ب��راي جيره بندي آب در تهران وجود ندارد 
و تمام تالش ما اين اس��ت كه تابستان امسال را نيز 
مانند س��ال هاي قبل بدون مشكل كم آبي پشت سر 
بگذاري��م. وي با تاكيد بر اينكه تنها در ش��رق تهران 
ورودي س��دها كاهش محسوسي يافته است، عنوان 
كرد: پس از بررس��ي بارش باران تا آخر ارديبهش��ت 
ماه س��ناريو تامين آب در ش��رق ته��ران پيش بيني 
مي ش��ود تا در اين منطقه نيز در فصل تابستان دچار 
مشكل نشويم. چندي پيش نيز محمدرضا بختياري، 
مديرعامل شركت آب منطقه يي تهران گفت: با وجود 
اينكه در ارديبهشت ماه شاهد بارندگي خوبي بوديم 
اما به دليل نبود ذخيره كافي همچنان وضعيت منابع 
آبي در تهران مناسب نيس��ت چراكه ميزان بارش ها 
نيز نسبت به سال گذشته ۳۴درصد منفي بوده است. 

  افزايش استخراج نفت
به كمك امواج ماكروويو

ايس�نا  محققان پژوهشگاه صنعت نفت در تالش 
هس��تند كه با استفاده از امواج ماكروويو، راهكارهايي 
را ب��راي افزايش برداش��ت از مخازن نفتي ارائه دهند. 
اين محققان معتقدند اين روش  نس��بت به روش هاي 
مت��داول از آاليندگي ه��اي زيس��ت محيطي كمتري 
برخوردار اس��ت. حس��ن نادري رييس گروه سياالت 
پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه تكنولوژي امواج، 
كاربردهاي فراواني در زمينه حذف گوگرد از نفت خام 
و همچنين شكستن هيدروكربورهاي سنگين به سبك 
براي ارتقاي كيفيت نفت خام دارد، اظهار كرد: عالوه 
بر آن از اين فناوري براي از بين بردن رسوبات ديواره 
چاه مانند رسوبات معدني، آسفالتيني و وكس نيز قابل 
استفاده است. نادري ادامه داد: كاربرد امواج همچنين 
مي توان��د ب��ا ايجاد تغيي��ر در خواص و  تر ش��وندگي 
سنگ مخزن، سبب بهبود توليد نفت از مخازن شود. 
همچنين وي يادآور ش��د: امواج فراصوت و ماكروويو 
س��رعت و اثر هر فرآيند شيميايي را افزايش مي دهد. 
نادري اضافه كرد: در ازدياد به روش امواج مافوق صوت 
حتي اگر از مواد ش��يميايي استفاده  شود، مقدار اين 
مواد اندك است؛ چراكه اثرات مواد شيميايي استفاده 
ش��ده توسط امواج افزايش مي يابد كه اين امر موجب 
كاهش آاليندگي هاي زيست محيطي مي شود و از اين 

رو اين روش ها در دنيا مورد توجه قرار گرفته است. 

كوتاه از دنياي انرژي

رويترز از تحركات چند كشور براي الغاي تصميم كاهش توليد نفت خام در نشست آتي اوپك گزارش داد

پايان پيش از موعد بازي نفتي؟!
تصميم چند كشور عضو اوپك براي زدن زير ميز طرح كاهش توليد

گروه انرژي  نادي صبوري 
مهر ماه ۱۳۹۵ بود و شهر ابري الجزيره ميزبان پانزدهمين نشست 
مجم��ع جهاني انرژي. اما هيچ كس نه به ش��هر زيبا و س��اختمان هاي 
س��فيد الجزيره اهمي��ت مي داد نه به موضوعي كه نام نشس��ت به آن 
مربوط بود. همه  چيز تحت الشعاع تصميم اوپك و وزرايش قرار داشت 
كه در اين نشس��ت حضور داش��ته و به صورت اسمي در »حاشيه« اما 
به صورت رس��مي در »متن« درحال مذاكره براي طرح كاهش توليد 
نف��ت خام بودند. بيژن زنگنه، وزير نف��ت ايران در آن زمان و درحالي 
كه فضاي كلي به س��مت تحت فش��ار گذاشتن ايران براي پيوستن به 
طرح كاهش توليد پيش مي رفت، جمله يي كليدي را بيان كرد كه در 
ادامه فضا را تغيير داده و كشورهاي اوپكي و در راس آنها عربستان را 

مجبور به پذيرش خواسته ايران كرد.
آن جمله اين بود:»نفت، اسلحه نيست«. امروز اما به نظر مي رسد با 
فراموش شدن دوباره اين جمله از سوي كشورهاي عضو اوپك به ويژه 
اعضاي عرب اين س��ازمان يك بار ديگر سياس��ي كاري بر اين سازمان 
س��ايه انداخته است. در اين راس��تا ديروز رويترز به نقل از چند منبع 
آگاه نوش��ت كه ممكن اس��ت اوپك در نشست ماه ژوئن خود تصميم 
بگيرد بر س��طح توليد نفت خام خود اضافه كند. تصميمي كه در واقع 
پايان دادن به طرح كاهش توليد نفت خام خواهد بود كه يك س��ال و 
۵ ماه از اجرايي ش��دن آن مي گذرد. اين تصميم البته اكنون صرفا در 
س��طح چند كشور حوزه خليج فارس مطرح شده و به هيچ  وجه مورد 
تاييد اوپك قرار نگرفته اما به طور قطع به احتمال تحريم نفتي ايران 
مربوط مي ش��ود. گ��زارش پيش رو با نگاهي به پيش��ينه طرح كاهش 

توليد به اظهارات مطرح شده در رويترز پرداخته است. 
۲ خبرن��گار رويت��رز يكي از لن��دن و ديگري از ُخبر ش��هر نفتخيز 
عربستان س��عودي ديروز گزارشي را منتشر كردند كه بسياري بر اين 
باورن��د انگيزه هاي سياس��ي در آن دخيل بوده اس��ت. اين گزارش به 
نقل از منابع آگاه اوپكي و صنعتي ادعا كرده كه س��ازمان كش��ورهاي 
صادركنن��ده نفت خام ممكن اس��ت با توجه ب��ه نگراني بابت كاهش 
تحميلي عرضه نفت خام از سوي ايران و ونزوئال همچنين در راستاي 
اب��راز نگراني اياالت متحده بابت س��طح ب��االي قيمت هاي نفت خام، 

سطح عرضه نفت خام را افزايش دهد. 
از آنجا كه يكي از شهرهاي مخابره اين گزارش در عربستان سعودي 
قرار دارد، حدس زده مي ش��ود كه يكي از منابع آگاه از تيم نفتي اين 
كش��ور باش��د. رويترز البته به نقل از يكي از منابع خود تصريح كرده 
اس��ت كه صحبت هاي اوليه درخصوص افزايش صادرات كش��ورهاي 
عضو اوپك با رهبري كشورهاي حوزه خليج فارس انجام گرفته است. 
طبق بررسي »تعادل« اين كشورها كه شامل عربستان سعودي، قطر، 
امارات و كويت هس��تند در آخرين م��اه ميالدي ۵۰.۵۱ درصد از كل 

عرضه نفت خام اوپك را بر عهده داشته اند. 
اين خبرگزاري نوش��ته است كه آنها به دنبال سرد كردن بازار نفت 
خام هس��تند كه در هفته اخير س��طوح باالي ۸۰ دالر در هر بشكه را 

نيز تجربه كرد. 
تصميم اعضاي اوپك براي كاس��تن از س��طح تولي��د نفت خام كه 
در كنار چند كش��ور غيراوپكي ازجمله روسيه گرفته شد تاكنون ۲بار 
تمديد ش��ده و سررس��يد آن انتهاي سال ۲۰۱۸ بود. آخرين باري كه 
تمام كش��ورهاي دخيل در اين ط��رح تصميم به تمديد آن گرفتند به 
۳۰نوامب��ر ۲۰۱۷ مصادف ب��ا ۹ آذر ۱۳۹۵ بازمي گردد. در آن زمان و 
درحال��ي ك��ه روس ها پالس هايي را مبني بر مخالف��ت با اعالم تمديد 
توافق نش��ان مي دادند، عربس��تان سعودي موفق شد، حرف خود را به 
كرسي نش��انده و پيش از پايان يافتن سال ۲۰۱۷ تمديد توافق نفتي 

وراي اين سال و تا پايان سال فعلي ميالدي را اعالم كند. 
خاويرب��االس، خبرنگار مط��رح نفتي در آن زم��ان در توييتر خود 
نوش��ت كه مشخص نيس��ت اگر توافق كاهش توليد به هدف خود در 
رابطه با رس��اندن س��طح ذخاير جهاني به ميانگين ۵ ساله دست پيدا 
كند، سرنوش��ت توافق چه خواهد ش��د و با چه مكانيس��مي به پايان 
خواهد رسيد. موضوع رساندن سطح ذخاير جهاني به كمتر از ميانگين 

۵ ساله در واقع مهم ترين هدف طرح كاهش توليد بوده است. 
طبق بررس��ي »تعادل« ذخاير نفتي OECD از اول ژانويه ۲۰۱۷ 
كه آغاز طرح كاهش توليد نفت خام بوده تاكنون با ۱6۴ميليون بشكه 
كاهش روبه رو شده اس��ت. آمار دقيق مربوط به تغييرات ذخاير نفتي 

در ۳ تاريخ مهم در نمودار شماره يك قابل مشاهده است. 
البته قبل از آنكه پاي تحريم نفتي ايران يا ونزوئال وس��ط بيايد نيز 
آژان��س بين المللي انرژي در گزارش��ي كه در ماه آوريل منتش��ر كرد  

گراي پايان دادن به توافق نفتي را به اوپك داده و نوشت كه پيش بيني 
مي كند، حجم ذخاير نفتي در ماه مه به س��طح متوسط ۵ ساله برسد. 
IEA عن��وان كرد كه اگ��ر هدف اوپك و همراهان��ش از اجراي طرح 
توافق نفتي رس��يدن به اين نقطه بوده باش��د باي��د ماموريت را پايان  
يافته تلقي كرد. در آن زمان البته عربس��تان به صورت تلويحي به اين 
اظه��ارات واكنش نش��ان داده و عنوان كرد ك��ه تصميمي براي پايان 

يافتن به توافق گرفته نشده است. 
 حاال اما رويترز به نقل از يكي از منابع خود كه از كشورهاي حوزه 
خليج فارس اس��ت، نوشته اس��ت: »تمام گزينه ها روي ميز است«. او 
اضاف��ه كرده كه ممكن اس��ت تصميم براي افزايش س��طح توليد در 
نشست ماه ژوئن اوپك گرفته شود. البته از آنجا كه اين منبع نتوانسته 
است هيچ عددي را درخصوص سطح احتمالي افزايش به رويترز اعالم 
كند، قابل حدس اس��ت كه اي��ن تصميم هنوز در س��طح كل وزراي 
اوپك مطرح نشده و چه بسا انتشار آن براي تخمين واكنش ها صورت 

گرفته است. 
س��هم كش��ورهاي عرب حوزه خليج ف��ارس از كل توليد اوپك در 

نمودار شماره ۲ قابل مشاهده است. 
منب��ع ديگري ب��ه رويترز عنوان كرده كه ما هنوز درحال بررس��ي 
سناريوهاي مختلف هستيم. او كه به نظر مي رسد تا حدودي منطقي تر 
از ديگر منبع اوپك اظهارنظر كرده به اين خبرگزاري گفته اس��ت كه 
حتي اگر تصميمي براي افزايش توليد گرفته شود ممكن است از زمان 

اتخاذ ۳تا ۴ماه تا اجرايي شدن فاصله داشته باشد. 
البت��ه بايد ب��ه اين نكته نيز توجه كرد ك��ه كاهش توليد نفت خام 
ونزوئال در ماه هاي اخير با توجه به بحران اقتصادي در اين كش��ور به 
اوپ��ك كمك كرد تا كاهش عرضه يي بيش از آنچه در نظر داش��ت را 

عملياتي كند. 
منبع س��وم رويترز گفته است كه خالد الفالح، وزير انرژي عربستان 
س��عودي در هفته جاري به سن پترزبورگ رفته و در حضور همتايش 
از امارات كه رياس��ت دوره يي اوپك را بر عهده دارد با الكساندر نواك، 
وزير انرژي روسيه ديدار و در زمينه همين مساله »بحث« خواهد كرد. 
اوپك تاكنون بر اين موضوع تاكيد داشته است كه با وجود كاهش 
س��طح ذخاير نفتي به سطح مورد انتظار اين سازمان نيازي به متوقف 

كردن طرح كاهش توليد نمي بيند.
اي��ن موضع به ويژه در همين مدت اخير توس��ط خالد الفالح، وزير 

انرژي عربستان سعودي عنوان شده بود. 
يكي از منابع رويترز اما به اين خبرگزاري گفته است كه افت سريع 
ذخاير تجاري نفتي و نگراني ها بابت تحريم نفتي ايران و ونزوئال توسط 
امريكا، وراي تفكرات آن زمان اوپك رخ داده اس��ت. اظهارنظري كه از 

نظر ناظران بر بازار چندان منطقي به نظر نمي رسد. 
از س��وي ديگ��ر آخري��ن داده هاي منتش��ر ش��ده از س��وي اوپك 
درخصوص س��طح ذخاير تجاري نفت��ي OECD در ماه مه  حاكي از 
اين اس��ت كه همچنان فاصله يي هر چند كمتر از گذش��ته ميان اين 
سطح و سطح متوسط ۵ ساله آن وجود دارد. گفتني است، رسيدن به 
س��طحي كمتر يا برابر با س��طح متوسط ۵ ساله ذخاير نفتي از اهداف 
اولي��ه طرح كاهش توليد نفت خام بوده كه از ژانويه ۲۰۱۷ تاكنون با 
همكاري اوپك و روس��يه اجرا شده و توانسته است، روزانه بالغ بر يك 

ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه از عرضه موجود در بازار را بكاهد. 

 واكنش تلويحي ايران 
ديروز وزارت نفت ايران هر چند به صورت مس��تقيم به انتشار اين 
خبر واكنش نش��ان نداد اما دس��ت به انتش��ار آخرين آمار صادراتي 
ش��ركت ملي نفت ايران زد. در اين خبر كه در ش��بكه  اطالع رس��اني 
نفت و انرژي ارگان وزارت نفت منتش��ر ش��ده، آمده است كه شركت 
ملي نفت ايران در ارديبهش��ت ماه امس��ال روزانه بيش از ۲ميليون و 
۷۵۰هزار بش��كه نفت و ميعانات گازي به مقاصد كشورهاي آسيايي و 
اروپايي صادر كرده اس��ت. سهم نفت خام از اين ميزان صادرات بيش 
از ۲ميليون و ۴۵۰بش��كه و س��هم ميعانات گازي ۳۰۰هزار بشكه در 

روز بوده است. 
در اين خبر همچنين عنوان شده است كه يك سوم نفت ايران در 
ارديبهشت ماه)بيش از روزانه ۸۰۰ هزار بشكه( به مقصد شركت هاي 
اروپايي بارگيري ش��د. وزارت نفت شفاف كرده است كه چين و هند 
همچنان بزرگ ترين خريداران نفت ايران هس��تند و از ش��ركت هاي 
توتال فرانسه، اني ايتاليا، هلنيك پتروليوم يونان و... مي توان به عنوان 

خريداران نفت ايران نفت نام برد. 

ترجمه: عليرضا كياني   
»او ام وي« اع��الم كرده كه قص��د دارد به فعاليت خود در 
پروژه هاي ان��رژي در ايران ادامه دهد. اي��ن تصميم با وجود 
خ��روج امريكا از برنامه جامع اقدام مش��ترك يا همان توافق 
اتم��ي بين المللي با ايران كه به برداش��ته ش��دن تحريم هاي 
بين الملل��ي عليه ايران انجاميده بود، اتخاذ ش��د. با اين همه 
»اوام وي« اع��الم ك��رده كه تاكنون در ايران س��رمايه گذاري 

نداشته است. 
پس از خروج امريكا از توافق اتمي، ش��ركت هاي اروپايي 
كه در ايران مشغول فعاليت بودند با خطر تحريم هاي اياالت 
متحده مواجه ش��دند. با اين همه ساير امضا كنندگان توافق 
اتمي يعني آلمان، بريتانيا، فرانس��ه، روسيه و چين نسبت به 
ادام��ه توافق بدون امريكا ابراز اميدواري كرده اند. كار تا آنجا 
پي��ش رفت ك��ه برونو لومر، وزير دارايي فرانس��ه اين ايده را 
مطرح كرد اتحاديه اروپ��ا هزينه يي كه از طريق تحريم هاي 
امريكا عليه ش��ركت هاي اروپايي تحميل مي ش��ود را جبران 
كند. همين هفته گذشته غول نفتي فرانسوي، توتال به صفي 
از شركت هاي اروپايي پيوست كه پس از بيرون آمدن امريكا 

از برجام نواي خروج از ايران را سر دادند. 
مدير فعاليت هاي باالدس��تي اوام وي، يوهان پالينينگر در 
جلس��ه ساالنه با س��هام داران اين ش��ركت در وين گفت كه 
اوام وي اوضاع سياس��ي در امري��كا و اتحاديه اروپا را به دقت 
در نظر دارد. پالينينگر با اشاره به ايران گفت:»پروژه شركت 
متوقف نش��ده و هنوز درحال ادامه است.« وي افزود:»هنوز 

هيچ سرمايه گذاري انجام نشده است.«
اين شركت اتريش��ي كه بخش اعظم سود خود را از بازار 
اروپا به دس��ت مي آورد، فعاليت هايش در ايران را در س��ال 
۲۰۰۱و ب��ا بلوك اكتش��افي مه��ر در غرب اي��ران آغاز كرد. 

ام��ا فعاليت اوام وي در س��ال ۲۰۰6 و ب��ه  خاطر تحريم هاي 
بين المللي متوقف ش��د. با برداشته شدن تحريم ها در ماه مه 
سال ۲۰۱6 شركت اتريشي با شركت ملي نفت براي توسعه 
پروژه هايي در منطقه زاگرس و استان فارس يادداشت تفاهم 
امضا كرد. در ماه ژوئن س��ال ۲۰۱۷ اوام وي و ش��ركت نفتي 
گس پروم روسيه تفاهمنامه همكاري براي كار در بخش نفت 

ايران را به امضا رساندند. 
يو اس نيوز در گزارش خود نوش��ت كه در نشس��ت سال 
گذشته س��هام داران اوام وي، پالينينگر گفته بود كه شركت 
ملي نفت ايران به ش��ركتش ۴۸ميليون دالر بدهكار اس��ت. 
همچنين يكي از س��خنگويان ش��ركت ب��دون ذكر جزييات 
عن��وان كرد ك��ه اوام وي در م��اه آوريل از اي��ران نفت خام 

خريداري كرده است. 
س��ابق بر اين اوام وي همان شركت ملي نفت اتريش بود 
كه درحال حاضر ۳۱.۵درصد از س��هام اين شركت متعلق به 
دولت اتريش است. دومين سهام دار اين شركت گروه صنعتي 
مبادله به مركزيت ابوظبي اس��ت كه ۲۴.۹س��هام اوام وي را 

داراست. 
شايان ذكر است كه شركت او ام وي ۱۲خرداد ماه سال ۹6 
در گزارشي كه در سايت رسمي خود از امضاي تفاهمنامه با 
شركت روس��ي گازپروم نفت براي توسعه ميادين نفتي ايران 
خب��ر داده بود. ت��ا پيش از آن تاريخ گازپروم نفت، ش��ركت 
زيرمجموع��ه غول گازي روس��ي، دو توافقنامه براي مطالعه 
ميادين نفتي چنگوله و چشمه خوش با ايران امضا كرده بود. 
ش��ركت اتريش��ي او ام وي آن تاريخ چندين تفاهمنامه براي 
مطالعه ميادين چش��مه خوش، بلوك زاگرس و ميدان نفتي 

پارسي امضا كرده بود. 
يو  اس  نيوز

ايلنا  
وزير نيرو در حاش��يه حضور در كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد بر اينكه دولت 
تمام قد مدافع حقوق قانوني كش��اورزان اس��ت، بيان كرد: چه 
براي كساني كه حقابه دارند و چه براي كساني كه حقابه ندارند 
و بخشي از چرخه مهم توليد ملي كشور هستند بايد آب فراهم 

كرد تا بتوانند امنيت غذايي كشور را فراهم كنند. 
رضا اردكانيان با اشاره به دغدغه نمايندگان خانه ملت براي 
س��رعت دادن به طرح مهار آب هاي خروجي از كشور گفت: 
طرح هاي اين حوزه ساليان متمادي است كه در كشور درحال 
اجراست و بخش قابل توجهي از منابع آن نيز توسط صندوق 
توس��عه ملي تامين مي شود. وي با تاكيد بر اينكه بخش قابل 
توجهي از طرح هاي اين بخش اجرا ش��ده و مراحل پاياني را 
طي مي كنند، ادامه داد: تكميل طرح هاي مهار آب هاي مرزي 
نيازمند كمك ديگري از منابع مالي كشور است كه اميدواريم 
با همكاري نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي بتوانيم اين 

منابع را تامين و طرح هاي ياد شده را به اتمام برسانيم.
وزير نيرو در پاس��خ به سوالي مبني بر نحوه توزيع عادالنه 
حقابه در كش��ور گفت: حقابه ها از س��اليان دور و حتي قبل 
از ش��كل گيري قواني��ن عادي فعل��ي و ني��ز در قانون مدني 
كش��ور و پس از آن در قانون ملي ش��دن آب و قانون توزيع 
عادالنه آب مورد اشاره قرار گرفته، محترم بوده و رعايت شده 
اس��ت. اردكانيان تاكيد كرد: طبيعتا زماني كه با كم بارشي و 
خشكس��الي مواجه هستيم در اين صورت اولويت آب شرب و 
تامين آن براي مردم مطرح اس��ت. زمان��ي كه از اولويت آب 
ش��رب س��خن گفته مي ش��ود يعني اينكه از كاهش موجود، 
كاهش بيشتري به س��اير بخش ها و ازجمله حوزه كشاورزي 

داده مي شود. 

وي تصريح كرد: خوش��بختانه كش��اورزان اين موضوع را 
درك كرده اند و در اين زمينه نيز با دولت همكاري داشته اند؛ 
دول��ت هم در اين بين به وظيفه خود عمل كرده و به جبران 
مضيقه يي كه براي معيشت كشاورزان فراهم شده، سعي شده 
اس��ت تا به تناسب ش��رايط اين مضايق را هم كاهش بدهد. 
وزير نيرو خاطرنش��ان كرد: در اي��ن بين نكات حقوقي وجود 
دارد كه طبيعتا ما دس��ت اندركار آن هس��تيم و با بخش هاي 
حقوق��ي دولت و نماين��دگان مجلس بايد س��ازوكارهايي را 
فراهم كنيم تا اطمينان خاطر براي حقابه داران در حوضه هاي 
آبريز مختلف كش��ور فراهم باش��د كه چنانچه در سال هايي 
همچون امس��ال يا س��ال هاي آتي كم بارشي ها موجب شود 
كه تامين حقابه ها با كمبود هايي مواجه باشد، حقابه ها با چه 
ترتيبات قانوني خريداري شوند. همچنين پايگاه اطالع رساني 
وزارت نيرو)پاون( نيز نوش��ت ك��ه وزير نيرو صبح امروز براي 
آغاز عمليات اجرايي ۳طرح آبي بوش��هر به اين اس��تان سفر 
مي كن��د. رضا اردكانيان، س��وم خ��رداد ماه در ب��دو ورود به 
اس��تان بوش��هر با حضور در محل سد خاييز عمليات اجرايي 
اين س��ازه آبي را آغاز كرده و از س��د دالك��ي اين منطقه نيز 
بازديد مي كند. اردكانيان پيش ازظهر راهي پروژه س��د دشت 
پلنگ خواهد ش��د تا عمليات اجرايي اين پ��روژه را هم آغاز 
كند. براس��اس برنامه ري��زي صورت گرفته، ش��روع عمليات 
اجرايي خط آبرس��اني باغان به شهرس��تان جم بخشي ديگر 
از برنامه هاي س��فر اردكانيان به بوشهر خواهد بود. به گزارش 
پاون، جلس��ه با مديران صنعت آب و برق اس��تان، نشست با 
استاندار، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مديران استان 
همچنين ديدار با آيت اهلل صفايي بوش��هري، نماينده ولي فقيه 
در اس��تان بخشي ديگري از برنامه هاي س��فر يك روزه وزير 

نيرو به بوشهر است. 

وزير نيرو در حاشيه حضور در مجلس: 

دولت مدافع حقوق قانوني كشاورزان است
مدير فعاليت هاي باالدستي او ام وي در بين سهامداران شركتش مطرح كرد

غول نفتي اتريش مشتاق ماندن در ايران 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

اللهّماْرُزقنیفيِهرْحَمَةاأليتاِموإْطعاِمالّطعاِموإْفشلاِءالّسلالِمو
ُصْحَبِةالِكراِمبَِطْولَِكياملجأاآلِملين.

خدايا روزيم ده كه در آن ترحم بر يتیمان و اطعام مردمان و افشاء سالم 
و مصاحبت كريمان باشد، به فضل خودت اى پناه آرزومندان. 

دعایروزهشتمماهمبارکرمضان

بازارهنر

»كلبهجزء«بهجشنوارهفيلمبلغارستانراهيافت
فیل��م كوت��اه ۱۲ دقیقه يي »كل به 
جزء« ساخته سیدوحید حسیني نامي 
به پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم 

كوتاه بلغارستان مي رود. 
 جش��نواره بین الملل��ي فیل��م كوتاه

»In The Palace« در پانزدهمین دوره 
برگزاري خود میزبان فیلم هايي از سراسر 
 جهان در بخش هاي مختلف است. فیلم 
»كل ب��ه جزء« در بخ��ش بهترين فیلم 

مستند در كنار ۱۴ فیلم ديگر از كشورهاي مختلف 
از جمله آلمان، هلند، كانادا، سويیس، بريتانیا، سوئد و 

بلغارستان به نمايش درمي آيد. 
اين جش��نواره مورد تايید آكادمي اسكار است و 
از فیلم هايي كه در آن به نمايش درمي آيند به عنوان 

فیلم هاي با كیفیت تايید شده اسكار ياد مي شود. 
كوت��اه  فیل��م  بین الملل��ي   جش��نواره 
»In The Palace« از ۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در 
كاخ كويین ماري شهر بالچیك كه در كنار درياي 
سیاه واقع اس��ت، برگزار مي شود. عوامل ساخت 
»كل به جزء« عبارتند از: نويس��نده و كارگردان: 
س��یدوحید حس��یني نامي، تصويربردار: س��عید 

محمدپناه، صدابردار: علي صفايي فر، 
ط��راح تولی��د و مدير هن��ري: نويد 
نامي، عكاس: مهس��ا جمالي، دستیار 
كارگردان: عل��ي همراز، مجري طرح: 
تداركات:  ش��هرام ش��هنازيان، مدير 
رض��ا فتح��ي، تدوي��ن: س��یدوحید 
حسیني نامي، جلوه هاي ويژه رايانه يي: 
روزبه شمش��یري، صداگذار: حسین 
قورچیان، موسیقي: مهران پورمندان، 

تهیه كننده: انجمن سینماي جوانان ايران. 
فیلم كوتاه ۱۲ دقیقه ي��ي »كل به جزء« روايت 
سرنگوني مجسمه آهني يك ديكتاتور است كه بعد 
از ذوب شدن در قالب اشیايي كوچك تكثیر شده و 

به حیات خود در زندگي مردم ادامه مي دهد. 
وحی��د حس��یني نامي پیش از اي��ن فیلم، فیلم 
كوتاه »خاطرات مخدوش يك درياچه« را س��اخته 
بود. انیمیشن كوتاه »هیچكس« به كارگرداني الهام 
طرقي و انیمیش��ن كوتاه »اليت س��ايت« ساخته 
سیدمس��لم طباطبايي ۲ فیلم ديگ��ر ايراني حاضر 
در اين جش��نواره هس��تند كه در بخش انیمیشن 

دانشجويي حضور دارند. 

گلههاييكهنرمندخرمشهريازبيتوجهيمسووالن
كارگ��ردان نماي��ش »نوب��ت يعني 
بع��دي« ب��ا انتق��اد از بي توجهي ها به 
نماي��ش خ��ود كه ب��ا موض��وع دفاع 
مقدس است، گفت: متاسفانه مسووالن 
گله هاي زيادي براي مردم خرمش��هر 
باقي گذاشته اند و من هم كه با دغدغه 
شخصي اين نمايش را اجرا كردم، شايد 
ديگر هیچ وقت س��راغ اين ن��وع كارها 

نروم. 
مرتضي ش��اه كرم كه اي��ن روزها نمايش »نوبت 
يعني بعدي« را در تاالر قش��قايي تئاترش��هر روي 
صحنه دارد، اظهار كرد: از آنجا كه اهل خرمش��هر 
هس��تم همیش��ه اين دغدغه را داشتم كه نمايشي 
درباره جنگ و خرمشهر اجرا كنم و بخشي از قصه 
اين نماي��ش هم زندگي م��ادري را روايت مي كند 
ك��ه به دنبال عضو ب��راي بدن فرزن��دش مي گردد، 
در حال��ي كه بعد متوجه مي ش��ويم اين مادر براي 
استخوان هاي برگش��ته از جنگ فرزندش به دنبال 
عضو است و در واقع يك نگاه ايثارگونه به اين ماجرا 
را ش��اهد هستیم. او با اشاره به اينكه به موازات اين 
قصه روايات ديگري هم در اين نمايش اجرا مي شود، 
به ايسنا گفت: من براساس دغدغه فردي خودم به 

دنبال اجراي نماي��ش بودم، اما االن به 
جايي رس��یده ام كه فكر مي كنم ديگر 
هیچ وقت براي خرمشهر يا دفاع مقدس 
كاري اج��را نكنم چون ب��ا وجود اينكه 
نمايش خوبي را روي صحنه برده ام اما 
هنوز هیچ ك��دام از مديران نیامدند تا 
نمايش را ببینند يا حتي يك »ياعلي« 

بگويند. 
ش��اه كرم ب��ا قدردان��ي از پیم��ان 
ش��ريعتي مدير پیشین تئاترش��هر كه با همكاري 
او توانس��ته نوبت اجرا در تئاترش��هر بگیرد، افزود: 
ب��راي اين اجرا يك س��ال و هش��ت م��اه در نوبت 
ب��ودم و اگ��ر هم��كاري و لط��ف مدي��ر مجموعه 
تئاترش��هر نب��ود اصال كارم ب��ه اجرا نمي رس��ید. 
 ه��ر چند در زم��ان خوبي اج��را نمي كنیم و فقط 
۱۸ ش��ب نماي��ش را روي صحنه مي بري��م. با اين 
حال ش��ايد براي جش��نواره دفاع مقدس يك تك 
اجرا داش��ته باش��یم ولي نكته قابل توجه اين است 
كه آن قدر برخي دوستان در اين حوزه شعاري كار 
كرده اند كه وقتي مخاطب مي شنود نمايشي درباره 
دفاع مقدس اجرا مي شود، گارد مي گیرد و عالقه يي 

به تماشاي آن ندارد. 

تصويربرداري»پدر«طبقبرنامهريزي
نويسنده و تهیه كننده سريال »پدر« 
درباره تولید اين س��ريال بیان كرد كه 
تصويرب��رداري طب��ق برنامه ريزي هاي 
قبل��ي ادام��ه دارد و گروه ب��ا طمأنینه 

بیشتري كار خود را انجام مي دهند. 
حامد عنقا تهیه كننده سريال »پدر« 
درباره پخش اين مجموعه كه پیش از 
اين قرار ب��ود در ماه رمضان روي آنتن 
ش��بكه۲ برود ولي به ن��اگاه از جدول 

پخش حذف ش��د به مهر گفت: زمان جديد پخش 
سريال »پدر« به كارگرداني بهرنگ توفیقي قطعي 
نیس��ت چون مديران هنوز اعالم نكرده اند كه اين 
سريال چه زماني در كنداكتور شبكه قرار مي گیرد. 
او درباره اتمام پروس��ه تولید اين سريال و اينكه در 
حال حاضر در چه مرحله يي ق��رار دارد، بیان كرد: 
ما براس��اس برنامه ريزي هايي كه داشتیم كار خود 
را انج��ام مي دهیم و تصويربرداري س��ريال را جلو 

مي بريم. 
نويس��نده و تهیه كنن��ده »پ��در« اضاف��ه كرد: 
البته بعد از اينكه قرار ش��د س��ريال در ماه رمضان 
پخش نش��ود گروه س��ازنده با آرامش بیشتري كار 

خود را انجام مي ده��د. ما پیش از اين 
با آفیش ه��اي ۱۷ س��اعت در روز كار 
مي كرديم و اكنون با طمأنینه بیشتري 
كار را پی��ش مي بري��م. عنق��ا درب��اره 
لوكیشن فعلي س��ريال نیز عنوان كرد: 
در حال حاضر داس��تان در منزل حاج 
علي نقش اصلي سريال با بازي مهدي 
سلطاني پیش مي رود و ما در مهرشهر 

كرج در حال كار هستیم. 
او در پايان درباره روايت داستاني در اين سريال 
تصريح كرد: س��اختار كارهاي من همیش��ه به اين 
ش��كل بوده كه چند روايت در هم تنیده بوده طرح 
شده است اما اين بار اگرچه باز هم قصه يي غیرخطي 
داري��م اما خرده قصه هايي هم كه روايت مي ش��ود 

وابسته به تنه اصلي داستان است. 
س��ريال »پدر« به كارگرداني بهرنگ توفیقي و 
طراحي و نويس��ندگي حامد عنقا پیش از اين قرار 
بود در ماه رمضان پخش شود. مهدي سلطاني، لعیا 
زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن و نیما ريیسي از 
بازيگران اصلي اين سريال هستند كه براي شبكه۲ 

ساخته مي شود. 

امنيتپساز7سال
نيويورکتايمز:

پس از ۷س��ال امنیت 
به دمشق بازگشت. طبق 
گزارشي كه نیويورك تايمز 
در صفحه اول خود منتشر 
كرد، با ورود ارتش سوريه 
ب��ه منطقه حجراالس��ود، 
آخرين حلقه از آزادسازي 
حاشیه دمشق تكمیل شد 
و داعش نیز همچون ساير 

گروه هاي مس��لح ناچار به ترك اين منطقه شد. آن 
طور كه گفته شده، پايتخت تاريخي سوريه از اوايل 
س��ال ۲۰۱۲ به  دنبال محاصره اين شهر از چندين 
جهت بیش��تر به پادگاني نظامي و بسته شبیه بود 
كه هر لحظه امكان سقوط آن وجود داشت. تسلط 
گروه هاي مسلح بر اتوبان هاي منتهي به مركز دمشق 
كار را به جايي رس��انده بود كه اي��ن گروه ها حتي 
براي مش��اهده میدان امويی��ن در جنوب پايتخت 
ديگر نی��ازي به دوربین نداش��تند. طب��ق گزارش 
نیويورك تايمز، با حمالت مس��تمر ارتش سوريه و 
متحدانش به اردوگاه يرم��وك كه قريب به يك ماه 
ادامه داش��ت، س��رانجام نیروهاي باقیمانده از گروه 
داعش در اين منطقه حاض��ر به مذاكره براي ترك 

حومه دمشق شدند. 

واشنگتنپست:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنام��ه از دي��دار ترامپ و 
ريیس جمهوري كره جنوبي 
خب��ر داد. طب��ق گ��زارش 
ژورن��ال،  وال اس��تريت 
ترام��پ پ��س از دي��دار با 
ريیس جمهوري كره جنوبي 
از احتم��ال تاخیر در ديدار 
خب��ر  »كیم جون��گ اون« 

داد. طبق گزارش هاي منتشر شده، پیونگ يانگ هفته 
گذش��ته ضمن اعتراض به يك مانور مشترك نظامي 
می��ان امريكا و كره جنوبي از مذاكرات صلح با س��ئول 
كه پیش تر برنامه ريزي ش��ده بود، كنار كش��ید. مانور 
امريكا و كره جنوبي از قبل طراحي شده بود. همچنین 
رهبر كره ش��مالي اعالم كرده بود كه ممكن اس��ت از 
گفت وگوي برنامه ريزي شده با ريیس جمهوري امريكا به 
خاطر تاكید بر عاري سازي شبه جزيره كره از تسلیحات 
هسته يي سرباز زند. با اين  حال ترامپ در ديدار خود با 
ريیس جمهوري كره جنوبي به خبرنگاران گفت كه اگر 
ديدار با كیم جونگ اون در زمان از پیش تعیین ش��ده 

برگزار نشود، ممكن است بعدا برگزار شود. 

والاستريتژورنال:
زاكرب��رگ  م��ارك 
فیس ب��وك  مديرعام��ل 
در پارلم��ان اتحادي��ه اروپا 
حاضر ش��ده و به سواالتي 
درباره فیس بوك پاسخ داد. 
آن ط��ور كه در بس��یاري 
از گزارش ه��ا گفته ش��ده، 
نتوانس��ت  او  پاس��خ هاي 
نماين��دگان اتحادي��ه اروپا 

را راض��ي كند. اين در حالي اس��ت ك��ه طبق گزارش 
صفحه اول وال استريت ژورنال، همزمان با حضور مارك 
زاكربرگ در پارلمان اروپا، جمعي از فعاالن مدني با قرار 
دادن آدم��ك او در مقابل س��اختمان پارلمان به نقض 
حريم خصوصي كاربران در اين شبكه اجتماعي اعتراض 
كردند. حاضران در اين تجم��ع آدمك هايي با تصاوير 
زاكربرگ را پوشیده بودند كه روي آن نوشته شده بود؛ 
»فیس بوك را اصالح كنید«. معترضان خواستار اصالح 
رويه فیس بوك براي حفاظت از حريم خصوصي كاربران 
شدند. فیس بوك متهم است، اطالعات میلیون ها كاربر 
خود را در اختیار ش��ركتي به نام »كمبريج آنالیتیكا« 
قرار داده و آن شركت از اين اطالعات در جهت تبلیغات 

سیاسي هدفمند استفاده كرده است. 

كيوسك

تاريخنگاري

خرمشهر آزاد شد 
س��وم خرداد ۱۳6۱، شهر خرمشهر در عملیات 
بیت المق��دس، پس از 5۷۸ روز اش��غال، آزاد ش��د. 
عملی��ات بیت المق��دس در ۳۰ دقیق��ه بامداد ۱۰ 

ارديبهشت ۱۳6۱ آغاز شده بود. 
س��اعت ۲ بعدازظهر روز ۳ خرداد ۱۳6۱ پس از 
۳۴ روز نبرد بي امان، خرمشهر به طور كامل از اشغال 
نظامی��ان عراق خارج ش��د و عملیات بیت المقدس 
كه در دهم ارديبهش��ت اين سال آغاز شده بود، به 

پیروزي رسید. 
درحالي كه اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان 
آخرين و مهم ترين برگ برنده اين كشور براي وادار 
كردن ايران به ش��ركت در مذاكرات تلقي مي ش��د، 
آزادسازي اين شهر مي توانست سمبل تحمیل اراده 
سیاسي جمهوري اسالمي ايران بر نیروهاي متجاوز 
و اثبات برتري نظامي اش باش��د. بر همین اس��اس، 
باتوجه به اينكه منطقه عمومي غرب كارون آخرين 
منطقه مهمي بود كه همچنان در اشغال عراق قرار 
داش��ت، از يك س��و فرماندهان نظامي اي��ران براي 
انجام عملیات در اين منطقه اشتراك نظر داشتند و 
ازسوي ديگر عراق نیز كه طراحي عملیات آزادسازي 
خرمش��هر را پس از عملی��ات فتح المبین قطعي و 

مسجل مي پنداش��ت، با درنظر گرفتن اهمیت اين 
شهر و جايگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ 
اي��ن منطقه معتقد بود. از اي��ن رو، بالفاصله پس از 
اتمام عملیات فتح المبی��ن، درحالي كه قواي ارتش 
عراق در منطقه عمومي خرمشهر تقويت مي شد، به 
تمام يگان هاي تحت امر قرارگاه مركزي كربال دستور 
داده شد تا ضمن بازسازي و تجديد قوا، به شناسايي 

و طراحي عملیات بپردازند. 

در چنین شرايطي بود كه عملیات بیت المقدس 
با هدف آزادس��ازي جاده اهواز-خرمش��هر و خارج 
 ش��دن جاده اهواز و آبادان از برد توپخانه دشمن در 
۳۰ دقیقه بامداد روز ۱۰ ارديبهشت ۱۳6۱ با قرائت 
رم��ز عملیات »بس��م اهلل الرحمن الرحیم. بس��م اهلل 
القاس��م  الجباري��ن، يا علي ابن ابي طالب« از س��وي 
فرماندهي مشترك آغاز شد و سوم خرداد با پیروزي 

به پايان رسید. 

ادبياتكمترازتاريخدروغميگويد
اينكه ما براي خلق داستان و رمان مانع تراشي كنیم و جلو عرضه ادبیات را بگیريم و سانسورش كنیم حتي به ضرر دولت ها تمام 

مي شود چون نويسنده، شاعر، هنرمند و فیلمساز همه سعي دارند وضعیت و شرايط جامعه را صريح يا با كنايه نشان دهند. 
جواد مجابي، نويس��نده، شاعر و پژوهش��گر به ايلنا گفت: ادبیات تا حد زيادي از دروغ گويي و جعل بافي مصون مانده و تا آنجا كه 
توانس��ته، س��عي كرده به انعكاس واقعیت بپردازد. وقتي گلس��تان سعدي يا شعرهاي حافظ و نظامي و س��یف فرقاني را مي خوانیم، 

بخش هاي زيادي را با واقعیت منطبق مي بینیم. اصوال در شعر كالسیك ما حقايق زندگي مردم ايران درست تر و دقیق تر مطرح شده تا آنچه در تاريخ آمده 
است. البته اين مساله تا اواخر دوره قاجاريه طول كشیده و در اين دوران شاهد تغییري در تاريخ نگاري ايراني هستیم و كم كم با شیوه غربي ها به تاريخ نگاه 

مي كردند يعني با توجه به اسناد و مدارك، تاريخ را بازنويسي كرديم. 

چهرهروز

نگاهيبهبرندگانوبازندگانتوافقتجاريپكنوواشنگتن

بورسپسازجنگتجاري
گروهگوناگون|

پ��س از هفته ها كش��مكش، امريكا از 
ادامه جنگ تجاري با چین منصرف شد. 
آن ط��ور كه گفته ش��ده، از اوايل س��ال ۲۰۱۸ امريكا 
تعرفه هايي براي واردات برخ��ي كاالها از چین اعمال 
كرد. چین نیز در پاس��خ به اقدام امريكا در وضع تعرفه 
بر واردات آلومینیوم و فوالد از اين كشور، تعرفه واردات 
۱۲۸ قل��م كاالي امريكاي��ي از برخي انواع گوش��ت و 
نوشیدني گرفته تا میوه و خشكبار را ۲5درصد افزايش 
داد؛ اقدام��ي كه نش��ان دهنده جنگ تج��اري بین دو 
اقتص��اد بزرگ جهاني بود. اي��ن موضوع تا هفته پیش 
ادامه داش��ت و طبق گزارش هاي منتش��ر شده، هفته 
گذش��ته به  دنبال گفت وگ��و و رايزني هاي اقتصادي و 
تجاري چین و امريكا، دوطرف به تفاهم رس��یدند كه 
به جنگ تجاري و افزايش تعرفه ها بر كاالهاي وارداتي 

يكديگر پايان دهند. 
به گفته بس��یاري از تحلیلگران، اقتصاد جهان در 
وضعیت شكننده يي قرار دارد و نمي تواند جنگ تجاري 
میان دو اقتصاد بزرگ جهان را طاقت بیاورد. آن طور 
كه گفته شده، آنچه در اين جنگ تجاري میان پكن و 
واشنگتن ديده مي شد، براي اقتصاد جهان پیامدهاي 
س��نگیني به همراه داش��ت. براين اس��اس بس��یاري 
از مقامات سیاس��ي جه��ان و كارشناس��ان اقتصادي 
در تالش ب��راي ارائه راهكارهايي بودن��د كه اقدامات 
تالفي جويانه امريكا و چین علیه يكديگر كاهش يابد. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر شده، نوزدهم مه امريكا و 
چین در بیانیه يي مشترك اعالم كردند كه اعمال تعرفه  
بر كاالهاي وارداتي يكديگ��ر را متوقف كرده و هر دو 
طرف به دنب��ال ايجاد فضاهايي براي رقابت و افزايش 
روابط تجاري هس��تند. آن طور كه گفته ش��ده، اين 
تصمیم تاثیر مثبتي بر س��هام بسیاري از شركت هاي 
بزرگ داشت. شركت بويینگ يكي از آن شركت هايي 
است كه پس از توافق امريكا و چین روزهاي خوبي را 
مي گذراند. طبق اخباري كه پیش از اين منتشر شده 
ب��ود، در واكنش به آغاز جن��گ تجاري امريكا و چین 
همچنین با اعمال تعرفه هاي جديد و شروع محدوديت 
س��رمايه گذاري، ش��اخص هاي بازار س��هام امريكا با 
سقوط ش��ديدي مواجه شدند اما با توجه به تازه ترين 
آمار منتشر ش��ده، تنها چند روز پس از توافق اين دو 

كشور سهام شركت بويینگ با ۳.6 درصد رشد روبه رو 
بود. اين در حالي ب��ود كه با اعمال تعرفه هاي تجاري 
از سوي ترامپ، سهام اين شركت كاهش چشمگیري 
در بازار بورس نیويورك داشت. آن طور كه گفته شده، 
كاترپیالر نیز از جمله شركت هايي است كه نگراني هاي 
بس��یاري براي بقاي خود پس از آغ��از جنگ تجاري 
امريكا و چین داش��ت. هرچند ك��ه ممكن بود اعمال 
تعرفه ه��ا بر واردات فوالد و آلومینیوم تاثیر مس��تقیم 
براين ش��ركت نداشته باش��د، اما در همان هفته هاي 
اول، كاترپیالر با كاهش قابل توجه ارزش س��هام خود 
در بازار بورس روبه رو بود. در آخرين آمار منتشر شده 
در ۲۱ م��ه تنه��ا دو روز پس از تواف��ق تجاري پكن و 
واشنگتن، سهام كاترپیالر با ۲.۱درصد افزايش روبه رو 
ش��د. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، اين افزايش 
سهام دو روز پس از توافق امريكا و چین، براي شركت 
صنايع سنگین جان دير، حدود ۲درصد و براي شركت 
چندملیتي تري ام، نزديك ۱.۴درصد بود. هرچند كه 
به نظر مي رس��د اين اقدام براي هر دو طرف سودمند 
باشد، اما طبق تازه ترين بررسي هاي صورت  گرفته اين 
توافق بازنده هايي نیز داش��ت. آن طور كه پیش از اين 
گفته ش��ده بود، ترامپ براي حمايت از تولید داخلي، 
تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم چین را افزايش داد. به 
گفته بسیاري از تحلیلگران، دلیل رشد نكردن صنايع 

فلزات اساسي امريكا در چند دهه اخیر ارتباط چنداني 
ب��ا واردات ندارد؛ ضعیف بودن بازار فلزات امريكا، تنها 
ب��ه اين دلیل بود كه بازار آنها به امريكا محدود بوده و 
نتوانستند، حضور فعالي در بازارهاي بین الملل داشته 
باشند. براين اساس مي توان نتیجه گرفت كه اين بازار، 
قبل از اعمال تعرفه ها ش��رايط نامطلوبي داشت و پس 
از پاي��ان جنگ تجاري امري��كا و چین با كاهش قابل  
توجه س��هام روبه رو شد. طبق تازه ترين آمار به دست 
آم��ده، دو روز پس از توافق تجاري واش��نگتن و پكن 
و توقف اعمال تعرفه ها بر ف��والد و آلومینیوم وارداتي 
چین، سهام ش��ركت يو اس استیل امريكا با ۳.۸درصد 
كاه��ش در بازار بورس نیويورك روبه رو ش��د. آن طور 
كه گفته شده، ش��ركت ا.ك استیل امريكا نیز در روز 
۲۱ مه با افت 5.۱ درصدي ش��اخص ب��ورس در بازار 
سهام نیويورك مواجه شد. به نظر مي رسد هرچند كه 
اعم��ال تعرفه هاي وارداتي بر فوالد و آلومینیوم، منجر 
به افزايش قیمت اتومبیل و كاالهايي وابسته به فلزات 
اساس��ي شد، اما باعث شده بود كه اين فلزات در بازار 
بورس با تصوير آينده يي درخش��ان خودنمايي كنند. 
براين اساس گفته شده كه توافق تجاري امريكا و چین 
روزهاي ناخوش��ايندي را براي فلزات اساسي امريكا به  
همراه آورده است؛ هرچند كه همان طور كه گفته شد، 

پیش از اين نیز بازار مناسبي نداشتند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

ليامنيسوندرجمع»مردانسياهپوش«
بازيگر مشهور فیلم هاي اكشن در حال 
مذاكره اس��ت تا به جم��ع بازيگران فیلم 

»مردان سیاهپوش« ملحق شود. 
به گزارش ورايتي، لیام نیسون در صورت 
پذي��رش پیش��نهاد بازي در فیل��م »مردان 
س��یاهپوش« به كريس همس��ورث و تس��ا 

تامپس��ون ملحق مي ش��ود كه پیش تر براي بازي در اين فیلم سوني اعالم آمادگي 
كرده بودند. اين فیلم در جهان داس��تاني »مردان سیاهپوش« مي گذرد و اف. گري 
گِري كارگردان »مستقیم اوتا كامپتون« و »سرنوشت خشمگین« براي كارگرداني 
آن در نظر گرفته شده است. استیون اسپیلبرگ تهیه كننده اجرايي فیلم است. سوني 
اين پروژه را اوايل پايیز در دست گرفت و مت هالووي و آرت ماركوم را براي نوشتن 
فیلمنامه آن انتخاب كرد. قرار است اين فیلم ۱۷ ماه مه  ۲۰۱۹ راهي سینماها شود. 
در اين فیلم نیسون در نقش ريیس شاخه بريتانیايي اين سازمان بازي خواهد كرد. 
اين نقش مي تواند تغییري براي بازيگر كهنه كار باش��د كه بیش��تر براي نقش هاي 
اكش��ن شناخته شده است. او بازيگر فیلم هايي چون »ربوده شده« است و البته به 
تازگي در نقش منفي فیلمي كمدي با عنوان »يك میلیون راه براي مردن در غرب« 
ساخته ست مك فارلین بازي كرده است. فیلم اصلي »مردان سیاهپوش« با بازي ويل 
اسمیت و تامي لي جونز ساخته شد. آنها در نقش ماموران سازماني مخفي به عنوان 
»مردان سیاهپوش« با آدم هاي بدي كه از سیارات ديگر روي زمین زندگي مي كردند 
مبارزه مي كردند. نخستین فیلم از اين مجموعه سال ۱۹۹۷ اكران و با اقبال وسیعي 

روبه رو شد و ۲ ادامه ديگر بر آن ساخته شد. 

كشفزيورآالتساسانيازقاچاقچيان
فرمانده يگان حفاظت سازمان میراث 
و گردش��گري  فرهنگي، صنايع دس��تي 
اعالم ك��رد: نیروه��اي ي��گان حفاظت 
میراث فرهنگي اس��تان تهران موفق به 
كش��ف و ضبط گردنبند و دستبند طال 

مربوط به دوران ساساني شدند. 
امی��ر رحمت اله��ي فرمانده ي��گان حفاظت س��ازمان می��راث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري با اعالم اينكه گردنبند و دستبند طال از دوره 
ساساني در استان تهران كشف شده است، اظهار كرد: براساس گزارشي كه 
از س��وي دوستداران میراث  فرهنگي مبني بر خريد و فروش اشیاي تاريخي 
توس��ط قاچاقچیان اموال تاريخي به يگان رسید، تیم عملیات يگان حفاظت 
اس��تان تهران پس از انجام اقدامات و بررسي هاي اولیه و احراز صحت خبر، 

اين موضوع را در دستور كار قرار داد. 
او اظه��ار كرد: تیم زبده يي از كاركنان ي��گان حفاظت با انجام تحقیقات 
گس��ترده و بعد از شناسايي افراد دخیل در قاچاق اموال تاريخي و با گرفتن 
دس��تور مقام قضايي با هماهنگي اداره پلیس مب��ارزه با كاالي قاچاق و ارز 
آگاهي تهران در عملیاتي موفق به كشف و ضبط يك گردنبند و دستبند از 

جنس طال و دستگیري دو نفر قاچاقچي اموال تاريخي شدند. 
فرمانده يگان حفاظت میراث  فرهنگي افزود: با توجه به اعالم نظريه اولیه 
كارشناس��ان میراث  فرهنگي اشیاي مكش��وفه داراي ارزش تاريخي بوده و 

قدمت آنها احتماال متعلق به دوره ساساني است. 
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