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اگر تصميم ترامپ در روز سه شنبه 
براي بس��ياري از جهانيان و نيز خود 
امريكايي ه��ا غافلگير كننده بود براي 
مقامات و مردم ايران نبود. مسووالن 
و م��ردم م��ا از هم��ان ب��دو انتخاب 
امريكا  ب��ه رياس��ت جمهوري  ترامپ 
منتظر چنين تصميمي از س��وي اين  
»نابخ��رد بزرگ«- لقبي كه س��وزان 
رايس مشاور امنيت ملي دولت اوباما 
به ترامپ داده اس��ت- بودن��د اما نه 
زمانش را مي دانس��تند و نه بيانش را 
و چه خوب كه اي��ن تصميم به دوره 
4ماهه بعد موكول نشد. زيرا هر چقدر 
ديرتر اين تصميم اعالم مي شد، ايران 
و 5كشور ديگر زمان مناسب را براي 
اتخاذ يك تصميم درس��ت تر از دست 
مي دادند و به تبع آن كيفيت تصميم 

نازل تر مي شد. 
آنچه در اين رويداد، مهم اس��ت و 
بدون ش��ك بر آينده سياسي داخلي 
تاثير بس��زايي مي گذارد، اين اس��ت 
ك��ه در وهل��ه اول ب��ه نظ��ر مي آيد 
ك��ه روحاني نتوانس��ت »برج��ام« را 
ت��ا انته��اي دوره خ��ود هدايت كند. 
ش��ايد اين از بخت بد روحاني بود كه 
فردي مثل ترامپ در امريكا روي كار 
آمد. اما س��وال اين اس��ت كه آيا اين 
مي توان��د پايان كار برجام باش��د؟ به 
نظر مي آيد، س��والي كه مقامات بايد 

ب��راي خود ط��رح كنند و ب��راي آن 
پاس��خ مناس��بي بيابند همين سوال 
اس��ت كه آيا خروج امري��كا از برجام 
مي تواند به معناي پاي��ان كار برجام 

باشد؟
براي پاسخ به اين سوال بهتر است 

چند محور را در نظر گرفت: 
اول؛ ظرفي��ت اتحادي��ه اروپا. در 
مرحل��ه تصميم ترامپ ب��راي خروج 
از برجام، اتحاديه اروپا بس��يار تالش 
ك��رد كه اين واقعه روي ندهد. س��فر 
ماك��رون،  رييس جمهوري فرانس��ه و 
مركل،  صدر اعظم آلمان به واشنگتن 
در راس��تاي جلوگيري از اين رويداد 
ب��ود و بعد از مركل ق��رار بود كه ترزا 
مي،  نخس��ت وزير بريتانيا به پايتخت 
اياالت متحده س��فر كن��د كه ترامپ 
زودتر از موع��د تصميم خود را اعالم 
ك��رد. آن طور ك��ه مي گويند، ترامپ 
به اي��ن خاطر 4روز جلوت��ر از موعد 
تصمي��م خود را اعالم كرد كه س��فر 
»مي« به واش��نگتن ص��ورت نگيرد. 
اتحاديه اروپا بعد از تصميم ترامپ كه 
آن را لكه دار كردن حيثيت سياس��ي 
خود دانس��ته و مي داند، مصمم تر از 
قب��ل مي خواهد در برج��ام بماند اما 
س��وال اين اس��ت كه آيا اين اتحاديه 
ظرفي��ت مان��دن ب��دون امري��كا در 
برجام- با توجه ب��ه تحريم هاي اخير 
امري��كا عليه ايران- را دارد؟ ش��واهد 
اقتصادي به اين س��وال جواب منفي 

مي دهن��د. اي��ن اتحاديه آنق��در در 
اقتصاد اي��االت متحده تنيده ش��ده 
كه خروج از آن به راحتي امكان پذير 
نيس��ت. اما در كنار اين موضوع بايد 
لكه دار شدن حيثيت سياسي اتحاديه 
اروپا را هم در نظر داش��ت. اين مهم 
مي توان��د به مثابه ي��ك عنصر خالق 
در فع��ل و انفعاالت اتحادي��ه اروپا و 
امري��كا بازي كن��د و نتيجه را به نفع 
برج��ام رقم بزند. ولي مهم آن اس��ت 
كه مس��ووالن تا چه اندازه مي توانند 
اين اتحاديه را در انجام چنين كاري 
و گرفتن تضمين از اتحاديه اروپا قانع 
كنند. يادمان باشد كه شروع مذاكره 
هس��ته يي ايران ابتدا با 3 كشور عضو 
اتحادي��ه اروپا بود بعدها كش��ورهاي 
روس��يه،  چين و امريكا به دامنه اين 
مذاكره اضافه شدند. بنابراين مي توان 
گفت كه ظرفيت ماندن اتحاديه اروپا 
در برج��ام تقريب��ا باالس��ت اما مهم 
چگونه استفاده كردن از اين ظرفيت 

است. 
دوم، كش��ورهاي روس��يه و چين. 
اين دو كش��ور نش��ان داده ان��د كه با 
اي��ران همراه هس��تند و در طول اين 
س��ال ها به هر داليل��ي در كنار ايران 
مانده اند. چين دومين كش��ور اقتصاد 
جهان اس��ت و توليد ناخالص داخلي 
آن ب��ا امري��كا فاصل��ه اندك��ي دارد. 
روس��يه هم با آنكه اقتصاد بزرگي به 
اندازه امريكا ندارد و تحت تحريم هاي 
امريكا و اتحاديه اروپا به  شدت نحيف 
ش��ده اس��ت اما نمي توان اين كشور 
را بازيگ��ر مهم نظامي و سياس��ي در 

جهان و منطقه ندانس��ت. مضافا آنكه 
اي��ن دو كش��ور حق وتو در ش��وراي 
امني��ت س��ازمان مل��ل ه��م دارن��د 
بنابراين همس��ويي اين دو كش��ور با 
ايران مي تواند خروج امريكا از برجام 

را جبران كند. 
س��وم، دالر امري��كا. در اي��ن دنيا 
كس��ي نمي توان��د منكر س��لطه دالر 
امري��كا در اقتصاد جهان باش��د. اين 
ارز ب��ه تنهاي��ي به مثاب��ه يك ارتش 
مجهز كار مي كند و مي تواند س��بب 
س��قوط دولتي شود يا آنكه دولتي را 
در معرض س��قوط ق��رار دهد. حفظ 
برجام ج��دا از دو محور ب��اال به اين 
مح��ور بيش از همه وابس��ته اس��ت. 
ب��ه نظر مي  آيد ب��راي حفظ برجام 5 
كشور باقي مانده در برجام بايد روي 
يك موضوع مهم يعني حذف دالر از 
مبادالت با اي��ران و جايگزين كردن 
ي��ك ارز ديگ��ر به يك وح��دت نظر 
برس��ند. اينكه اين مه��م چگونه بايد 
انج��ام ش��ود در حيطه كارشناس��ان 
پولي و ارزي اس��ت و آنه��ا بايد طي 
يك س��ال و 6 ماه- از بعد از پيروزي 
ترامپ- گذشته به آن مي پرداختند. 

اكنون ايران مانده است و 5كشور 
ديگر. في الواقع در اين مرحله مقامات 
به ج��اي طرح اين س��وال »چه بايد 
ك��رد« را كن��ار بگذارن��د و »چگونه 
بايد برجام را حف��ظ كرد« جايگزين 
آن كنند چون آنها يك س��ال و شش 
ماه وقت داش��تند كه براي اين سوال 
ج��واب بيابن��د؛ اكنون زم��ان يافتن 

پاسخ به سوال دوم است. 

سرمقاله

سه  شرط حفظ برجام
 منصور بيطرف   

سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

اگر تصمي��م ترامپ در روز سه ش��نبه براي 
بس��ياري از جهاني��ان و نيز خ��ود امريكايي ها 
غافلگير كنن��ده بود ب��راي مقامات و مردم ايران 
نبود. مس��ووالن و مردم ما از همان بدو انتخاب 
ترامپ به رياست جمهوري امريكا منتظر چنين 
تصميمي از س��وي اين  »نابخرد بزرگ«- لقبي 
كه سوزان رايس مشاور امنيت ملي دولت اوباما 
ب��ه ترامپ داده اس��ت- بودند اما ن��ه زمانش را 
مي دانس��تند و نه بيانش را و چه خوب كه اين 
تصميم به دوره 4ماهه بعد موكول نشد. زيرا هر 
چقدر ديرتر اين تصميم اعالم مي ش��د، ايران و 
5كشور ديگر زمان مناس��ب را براي اتخاذ يك 

تصميم درست تر از دست مي دادند...

احسان سلطاني 
در اقتص��اد ايران بي��ش از 70 درصد توليد 
صنعتي شامل دو بخش صنايع متكي به منابع 
خ��ام و ان��رژي و صنايع بس��ته بندي و مونتاژ 
اس��ت. مش��خصه اصلي توليد صنعت��ي ايران 
ارزش افزوده پايين اس��ت ك��ه در طول زمان 
نس��بت آن تنزل يافته است و به ويژه با عمق 
كم زنجيره هاي ارزش صنعتي و س��طح پايين 
فعاليت ه��اي مولد ارزش اف��زوده )به خصوص 
خدمات پشتيبان توليد يا دانش بنيان( شناخته 
مي ش��ود. درخصوص ديگ��ر مولفه هاي اصلي 
روند صنعتي سه دهه اخير مي توان به كارآيي 
و كارآم��دي پايين، اتالف منابع، تراز اقتصادي 
پايين، س��رمايه بري باال، اش��تغال زايي پايين، 

تمركز بر صنايع باالدستي  ...

سه  شرط حفظ برجام

نگذاريم رانت جويان بهره ببرند

سرمقاله
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ضرب االجل 10 روزه براي 
انتشار فيش هاي حقوقي

گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 
و  اداري  س��ازمان  اخي��ر  بخش��نامه  طب��ق 
اس��تخدامي دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف 
10 روز اقدام��ات اوليه براي اع��الم پرداختي ها 
در دس��تگاه هاي خود را انجام دهند؛ اقدامي كه 
به گفته س��يدصدرالدين صدري معاون سرمايه 
انساني س��ازمان اداري و استخدامي بايد توسط 
تمامي دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور انجام شود 
و امتن��اع از آن ب��ا پيگرد دس��تگاه هاي نظارتي 
مواج��ه خواهد ش��د. البت��ه طب��ق گزارش هاي 
موج��ود تاكن��ون همكاري هاي خوبي از س��وي 
برخي دس��تگاه هاي اجرايي صورت گرفته است. 
وي در گزارش��ي درباره عملكرد دستگاه ها در دو 
روز گذشته از زمان تعيين شده براي گرفتن نام 
كاربري و شناس��ه اظهار كرد: اكن��ون براي 42 
دس��تگاه شناس��ه ورود و نام كاربري صادر شده 
و 13 دس��تگاه هم به صورت آزمايشي اطالعات 

خود را وارد كرده اند ...

  منصور بيطرف  

 ي��ك روزنام��ه امريكاي��ي نوش��ته 
رييس جمه��ور اي��ن كش��ور دو نام��ه 
خصوصي درباره ايران به س��ران چهار 
كشور عربي نوش��ته است. مقام معظم 
رهب��ري در بيانات چن��د روز پيش به 
محت��واي يكي از اي��ن نامه ها اش��اره 
فرمودن��د. به گ��زارش ال��ف، »دونالد 
ترام��پ« رييس جمه��ور امري��كا طي 
روزه��اي اخي��ر، دو نام��ه محرمانه به 
كش��ورهاي عربي متحد خود در غرب 
آسيا ارسال و از اينكه واشنگتن تاكنون 
هزينه ه��اي زي��ادي در منطقه صرف 

كرده، ابراز نارضايتي كرد. 
به گ��زارش نيويورك تايم��ز، دونالد 
ترامپ در اين نامه ها خواستار اين شده 
كه كشورهاي عربي مسووليت بيشتري 
ب��راي مقابله با ايران ب��ه عهده بگيرند. 

روزنام��ه نيويورك تايم��ز مي نويس��د: 
نامه ه��اي ترام��پ انطب��اق زي��ادي با 
اظهاراتي دارد كه او در س��خنراني هاي 

علني به زبان آورده است. 
بنا بر اي��ن گزارش،  ترام��پ بعد از 
دريافت جواب كش��ورهاي عربي، نامه  
ديگري به آنها ارس��ال كرده و بار ديگر 
بر اين نكات تاكيد كرد. هنوز مشخص 
نيست اين نامه قرار است با چه گام هاي 
مشخصي همراه شود. ترامپ پيشنهادي 
مبهم هم در خصوص اعزام تيمي براي 
كمك به حل مناقشه قطر مطرح كرده، 
اما كشورهاي عربي اين ايده  را رد كرده 
و گفته اند كه خودش��ان بايد مساله را 

حل كنند. 
يك مقام دولتي امريكا اما به روزنامه 
واشنگتن پست گفت كه نامه اول حدود 

دو هفته قبل ارسال شده است. 
وي افش��ا كرد ك��ه اي��ن نامه ها از 
متح��دان امريكاي��ي خواس��ته حضور 
فعاالنه تري در نقاط حساس منطقه از 

جمله سوريه داشته باشند. 
»تئودور كاراس��يك« مش��اور ارشد 
يك انديش��كده امريكاي��ي تاكيد كرد 
اينكه رهبر ايران توانس��ته متن نامه را 
مطالعه كند، مساله بسيار مهمي است، 

زي��را در آن نكات مهم��ي درباره اينكه 
ايران ب��ا چه اقداماتي از س��وي امريكا 

روبه رو خواهد شد، آمده است. 
كاراس��يك همچنين احتم��ال داد 
كه اين نامه توس��ط يكي از قدرت هاي 
منطقه يي كه رابطه چندان بدي با ايران 
ندارد، مثل قطر، كويت، عمان، اردن يا 
حتي يك كش��ور خارجي مانند روسيه 

به دست ايران رسيده باشد. 

نامه هاي محرمانه ترامپ به 4 كشور عربي



 بازديد رهبر معظم انقالب اسالمي
از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

رهب��ر معظ��م انقاب اس��امي صب��ح ديروز 
)جمعه( به مدت يك س��اعت ونيم از س��ي ويكمين 

نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهب��ري؛ در اين بازدي��د كه آق��اي صالحي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي نيز حضور داشت، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي از ۵۰ غرفه ديدن كردند و ضمن 
گفت وگو با ناش��ران و شنيدن نكات و دغدغه هاي 

آنان در جريان تازه هاي نشر قرار گرفتند. 
رهبر معظم انقاب اس��امي پس از بازديد، در 
س��خنان كوتاهي، كتاب و كتابخوان��ي را يكي از 
ضرورت ه��اي زندگي آحاد مردم ب��ه ويژه جوانان 
دانستند و افزودند: نقش كتاب يك نقش بي بديل 
است، البته بهترين كتاب ها، كتابي است كه انسان 
را ب��ه س��مت خداوند و ارزش ه��اي واال و انقابي 
هدايت كن��د و اميدواريم كت��اب جايگاه حقيقي 

خود را در جامعه بيابد. 

 پي�ام تبري�ك روحان�ي ب�ه ماهاتي�ر محم�د 
نخس�ت وزير مال�زي؛ پ�اد  رييس جمه��ور در پيامي 
با تبري��ك انتخ��اب ماهاتيرمحمد به عن��وان هفتمين 
نخس��ت وزير مالزي، ابراز اطمينان كرد كه در دوره آتي 
رياست وي، روابط دو كشور همانند دوران قبل، روند رو به 
رشد خود را طي نموده و همكاري در بخش هاي مختلف 
دوجانبه و نيز در راس��تاي اتحاد و وحدت امت اس��امي 
بيش از پيش گسترش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، در 
بخشي از متن پيام تبريك روحاني آمده است: »برگزاري 
چهاردهمين انتخاب��ات پارلماني مالزي و انتخاب جناب 
عالي به عنوان هفتمين نخس��ت وزير مالزي را صميمانه 
تبريك مي گويم. اطمينان دارم كه در دوره آتي رياس��ت 
جناب عالي، روابط دو كشور همانند دوران قبل روند رو به 
رشد خود را طي نموده و همكاري در بخش هاي مختلف 
دوجانبه و نيز در راس��تاي اتحاد و وحدت امت اس��امي 

بيش از پيش گسترش خواهد يافت.«
 تمرين مش�ترك امداد و نجات دريايي ايران و 
عمان در تنگه هرمز؛ فارس  تمرين مش��ترك امداد 
و نج��ات دريايي با مش��اركت ني��روي دريايي ارتش و 
س��پاه پاس��داران، درياباني و اداره بنادر و دريانوردي با 
نيروي دريايي ارتش عمان در تنگه هرمز برگزار ش��د.  
سردار قدير نظامي معاون بين المللي ستاد كل نيروهاي 
مسلح در راستاي برگزاري اين تمرين دريايي مشترك 
گفت: دليل اصلي برگزاري اين تمرين، ارتقاي س��طح 
يكپارچگي و تحرك نيروي دريايي دو كشور و افزايش 
سطح امنيت مرزهاي مشترك آبي و ارتقاي هماهنگي و 
تبادل تجربه است. معاون بين المللي ستاد كل نيروهاي 
مسلح گفت: برگزاري اين تمرين دريايي مشترك عاوه 
ب��ر تبادل تجربيات نظامي و ارتقاي امنيت تنگه هرمز، 
باعث تب��ادل مباحثي مانند تب��ادل تجربه و مديريت 

مبارزه با قاچاق كاال مي شود. 
 هدف ما برگزاري انتخابات حزبي بود؛ مهر   وزير كشور 
گفت: در تدوي��ن قانون انتخابات جديد، هدف مان اين 
بود كه بتوانيم انتخابات را حزبي برگزار كنيم.  عبدالرضا 
رحماني فضلي در اختتاميه همايش »تحزب و توسعه« 
اظهار داشت: در اين ۴سال ونيم، تمام تاش مان اين بود 
كه در عرصه فعال سازي احزاب تا جايي كه قوانين اجازه 
مي دهد، در خدمت دوس��تان باشيم.  او افزود: جلسات 
متعددي را با چندين احزاب گذاشتيم. تاش كرديم تا 
در كمترين زمان ممكن، مجوزها را صادر كنيم. حزبي 
نداريم كه در انتظار دريافت مجوز باش��د. مشكل خانه 

احزاب هم برطرف شد.
 تواف�ق كامل درباره رژي�م حقوقي درياي خزر 
حاصل ش�ده اس�ت؛ ايرنا  معاون وزي��ر امور خارجه 
جمهوري آذربايجان گفت: درباره تعيين رژيم حقوقي 
دري��اي خزر مي توان گفت، توافق كامل حاصل ش��ده 
اس��ت. »خلف خل��ف اف« افزود: تدوي��ن پيش نويس 
كنوانس��يون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به پايان 
رسيده است و پس از 2۰ ماه مه - اول تيرماه - نشست 
گروه كاري پنج كش��ور س��احلي در آس��تانه پايتخت 
قزاقس��تان برگزار مي ش��ود. او افزود: پس از نشس��ت 
كارشناس��ي، اجاس وزيران امور خارجه كش��ورهاي 
ساحلي خزر برگزار مي ش��ود. معاون وزير امور خارجه 
جمهوري آذربايجان گفت: همه طرف ها اراده سياسي 
براي تصويب كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا را دارند 
و در صورت تحقق اجاس س��ران كش��ورها، اين سند 

حتما امضا خواهد شد. 
 گفت وگ�وي برجامي پوتين و اردوغان؛ ايس�نا  
رجب طيب اردوغان و والديمير پوتين روساي جمهور 
تركيه و روس��يه حول موضوع خروج امريكا از برجام و 
مساله سوريه به صورت تلفني گفت وگو كردند. اردوغان 
و پوتين در اين گفت وگوي تلفني با اش��تباه دانس��تن 
تصميم امريكا براي خروج از توافق هسته يي، اين توافق 
را يك موفقيت ديپلماتيك شايس��ته حفاظت ارزيابي 
كردند. روس��اي جمهور دو كشور همچنين نسبت به 
تش��ديد درگيري ها طي روزهاي اخير در س��وريه ابراز 
نگراني كردند. رجب طيب اردوغان در اين تماس تلفني 
آغاز دور جديد رياست جمهوري پوتين در روسيه را نيز 

به وي تبريك گفت.  
 نخس�تين موض�ع اي�ران درباره حم�الت اخير 
رژيم صهيونيستي به سوريه؛ سخنگو  بهرام قاسمي 
س��خنگوي وزارت خارجه در واكنش ب��ه حمات اخير 
رژيم صهيونيس��تي ب��ه س��وريه گفت: حمل��ه چندباره 
رژيم صهيونيستي به خاك سوريه و نقض آشكار حاكميت 
اين كش��ور به خصوص در روزه��اي اخير، اقدامي كاما 
تجاوزكاران��ه و مصداق روش��ني از ذات س��لطه جويي و 
بحران طلب و دروغ مدار اين رژيم است كه نمي تواند ثبات، 
امنيت و آرامش منطقه را برتابد و امنيت خود را در ناامني 

و هر چه بي ثبات تر بودن منطقه تعريف كرده است. 

روي موج خبر

ايران هشدار داد زمان براي حفظ برجام نامحدود نيست

فرصت محدود اروپا

حدادعادل در نشست دبيران استاني جبهه مردمي:
 بايد به بسط يد ولي فقيه كمك كنيم

گروه ايران  
با نزديك تر ش��دن به موعد رسمي انتخابات 
مجلس يازدهم در سال 98؛ آرام آرام گروه هاي 
سياس��ي و حزبي؛ كركره  فعاليت هاي انتخاباتي 
خ��ود را باال مي كش��ند ت��ا تن��ور فعاليت هاي 
گروه��ي براي رس��يدن ب��ه بهتري��ن تركيب 
انتخابات��ي گ��رم ش��ود. درحالي ك��ه انتخابات 
مجل��س يازدهم قرار اس��ت اواخر س��ال آينده 
برگزار ش��ود به نظر مي رسد، اصولگرايان بعد از 
شكست هاي دامنه داري كه از سال 92 متحمل 
شده اند، استارت حضور در اين انتخابات را زدند 
و با برگزاري نشس��ت دبيران استاني و اقشاري 
جبه��ه مردمي نيروهاي انقاب تاش كردند تا 

از بايده��ا و نبايده��اي موردنظر خ��ود را براي 
حضور در انتخابات پيش رو تصوير سازي كنند. 
هرچند حدادعادل، عضو هيات رييسه جبهه 
مردمي در جريان اين نشس��ت ت��اش كرد تا 
فع��االن اصولگرا را ب��ه فراموش��ي ناكامي هاي 
گذش��ته و آمادگي براي رسيدن به شرايط تازه 
تش��ويق كند اما واقعيت آن است كه مشكات 
دامنه دار اصولگرايان براي جمع آوري طيف هاي 
مختلف اين تش��كل براي جمع ش��دن زير يك 
چتر مش��ترك كه س��كانس هاي ابتدايي آن از 
سال92 و در جريان انتخابات رياست جمهوري 
يازدهم آغاز ش��ده بود؛ همچن��ان ادامه دارد و 
هنوز نش��انه يي از اتحاد نيروه��اي اصولگرا زير 

چتر يك گفتمان مشخص مشاهده نمي شود. 
حدادعادل با تش��ريح مس��يري ك��ه جبهه 
نيروهاي مردمي از زمان تش��كيل در س��ال9۵ 
طي كرده، مس��ير پي��ش روي اين تش��كل را 
روش��ن تر از گذش��ته ارزيابي كرد و در پاس��خ 
به انتقادهايي كه برخي از اصولگرايان نس��بت 
به معرفي رييس��ي در انتخابات س��ال96 اعام 
مي كنند كه تش��كل متبوع��ش همچنان قصد 
دارد از ظرفيت هاي ابراهيم رييسي در انتخاب 
پيش رو استفاده كند؛ اظهاراتي كه بدون ترديد 
فيتيله انتقادات برخي طيف هاي ميانه اصولگرا 
را در پي خواهد داش��ت؛ گروهي از اصولگرايان 
كه معتقدند رييس��ي به جهت كاريزما و سوابق 
ش��رايط الزم ب��راي جلب  توجه اف��كار عمومي 
را ن��دارد اما با وج��ود اين انتق��ادات دامنه دار، 
حدادعادل با دفاع از انتخاب رييس��ي به عنوان 
نامزد اصولگرايان اعام مي كند كه جهت گيري 
آين��ده جبهه نيروه��اي مردم��ي در آينده در 
راس��تاي همان راهبردهايي است كه از گذشته 

به كار گرفته شده اند. 
عضو هيات رييس��ه جبهه مردمي نيروهاي 
انقاب همچنين وظيفه تش��كل هاي انقابي را 
حفظ و صيانت از انقاب برش��مرد و گفت: اين 
موضوع نيازمند حضور گس��ترده و وس��يع در 
سراسر كشور است و ما براي حفظ انقاب بايد 

به بسط يد ولي  فقيه كمك كنيم. 

 تالش براي راه اندازي جنگ اقتصادي 
غامعل��ي حدادع��ادل در نشس��ت دبيران 
استاني و اقش��اري اين جبهه كه روز پنج شنبه 
برگزار شد با اش��اره به فعاليت و جايگاه جبهه 
مردم��ي و اهمي��ت صيانت از انقاب اس��امي 
اظهار ك��رد: نوكران امريكا ب��ه اين جمع بندي 
رس��يده اند ك��ه انق��اب اس��امي را از طريق 
اقتص��ادي فل��ج كنن��د و امروز پ��س از ۴دهه 
آنها هم ديگر حرف هاي خام گذش��ته خود كه 

مثا انقاب 3يا 6 ماه ديگر تمام ش��دني اس��ت 
را مط��رح نمي كنند. عضو هيات رييس��ه جبهه 
مردمي نيروهاي انقاب اس��امي، ابزار كارآمد 
دشمن در اين مسير را فضاي مجازي و ماهواره 
برش��مرد و با بي��ان اينكه انقاب در ۴۰س��ال 
گذشته قدرت خود را نشان داده است، تصريح 
كرد: ما چه زماني فك��ر مي كرديم نفوذ و تاثير 
انقاب اسامي به جايي برسد كه امريكا 6 سال 
اراده كند تا كش��وري را س��اقط كند اما وقتي 
رهبر معظم انق��اب مي گويند ما بايد مقاومت 
كنيم و مقابل اين توطئه بايس��تيم تا دش��من 
نتواند كاري از پيش ببرد؛ كما اينكه در عراق و 

يمن نيز همين طور بوده است. 
عضو هيات رييس��ه جبهه مردمي نيروهاي 
انقاب اس��امي با بيان اينكه در اين شرايط و 
ابعاد تازه ما آينده ساده و بي دردسري نخواهيم 
داش��ت و بس��ياري از مس��ائل قابل پيش بيني 
است، يادآور ش��د: انسان عاقل بايد احتمال بد 
را ج��دي بگيرد  از اين  رو م��ا بايد براي دفاع از 

انقاب خود را آماده كنيم. 
او بر همين اساس به شكل گيري يك تشكل 
تازه  نفس در سراس��ر كشور اشاره كرد و افزود: 
ما نيازمند چنين تشكلي بوديم البته اين امر به 
معناي بي اعتنايي يا بي احترامي به تشكل هاي 
موجود نيست و ما قدردان همه كساني هستيم 
كه در اداره كش��ور موث��ر بوده اند و ما خودمان 

نيز جزو اين تشكل ها بوده ايم و جدا نيستيم. 
حدادع��ادل با بيان اينكه بنده در س��ال ۵7 
توفيق عضويت در حزب جمهوري اس��امي را 
داشتم، يادآور شد: احس��اس مي شود كه تاثير 
و جاذب��ه تش��كل هاي موجود محدود اس��ت و 
جوابگوي نيازها نيست لذا كار تازه يي بايد انجام 
داد. عضو هيات رييس��ه جبهه مردمي نيروهاي 
انقاب اس��امي با تاكيد بر اينكه تش��كل ها با 
هر اسمي كه فعاليت كنند همه وسيله يي براي 
يك هدف متعالي يعني حفظ انقاب هس��تند، 

افزود: ما هيچ وابستگي خاصي به هيچ تشكلي 
نداريم كه بگوييم فق��ط همين مورد و نه چيز 
ديگ��ري؛ چراكه نمي خواهيم تش��كل ما بت ما 

باشد. 
او ب��ا بيان اينكه جبه��ه مردمي پس از يك 
س��ال و نيم بحث و بررسي ايجاد شد و ما بعد 
از انتخابات مجلس در اس��فند سال 9۴ درباره 
آن بحث كرديم، خاطرنش��ان كرد: اين مباحث 
ادام��ه يافت و خرد جمعي به اينجا رس��يد كه 
كار تازه يي شروع شود، اين اقدام نفي هيچ  يك 
از تش��كل هاي انقابي نبود و ما نخواس��تيم با 
اين تش��كل تازه خط بطاني بر ساير تشكل ها 

بكشيم. 
حدادعادل با اش��اره به ش��كل گيري رسمي 
جبه��ه مردم��ي در دي  م��اه س��ال 9۵و اعام 
موجوديت اين تشكل تصريح كرد: در آن زمان 
هنوز س��امان تش��كياتي جبهه مردمي ايجاد 
نش��ده بود كه انتخابات رياست جمهوري از راه 
رس��يد و اذهان متوجه انتخابات ش��د، احتمال 
پي��روزي داده مي ش��د اما برخ��ي خوش بين و 
برخ��ي واقع بي��ن بودند و در مجم��وع آنچه از 

دست ما برمي آمد، انجام داديم. 
عضو هيات رييس��ه جبهه مردمي نيروهاي 
انقاب اس��امي با يادآوري اين نكته كه جمنا 
نهايتا به يك نفر رس��يد، گف��ت: از اول نيت ما 
اي��ن نبود كه اين يك نفر چه كس��ي باش��د و 
هيچ تصميم قطعي كه حتما يكي از آن دو نفر 

گزينه اصلي ما باشد، نداشتيم. 
وي با تاكي��د بر اينكه تصميم ه��ا و نظرات 
باالخ��ره ما را به آنجا رس��اند و نتيجه بدي هم 
در پي نداش��ت، گفت: م��ردم در روز انتخابات 
باتكليف نبودند و به يك نفر رأي دادند، ش��ما 
اي��ن را با انتخابات س��ال 92 مقايس��ه كنيد و 
ببينيد چقدر نس��بت به آن تش��تت پيش��رفت 

داشتيم. 

گروه ايران  
حي��ات برج��ام ب��ه تواناي��ي اروپ��ا در بي اث��ر 
ك��ردن تحريم ه��اي امريكا وابس��ته اس��ت. اين را 
رييس جمه��وري بافاصله پس از خ��روج امريكا از 
برجام اعام كرد و مق��ام معظم رهبري نيز بر اين 
موضع تاكيد ورزيدند. روحاني طي روزهاي گذشته 
در گفت وگ��وي تلفني با رييس جمهور فرانس��ه و 
صدراعظ��م آلمان نيز از اي��ن دو عضو اتحاديه اروپا 
خواس��ت كه وعده هاي ش��ان درباره برج��ام همراه 
با تضمين باش��د؛ همان مطالبه يي ك��ه رهبري از 
دولت خواس��ته بودند. حال توپ در زمين اروپاست 
و آنها هس��تند كه بايد برجام را زنده نگه دارند؛ چه 
از طري��ق مذاكره با ديگر كش��ورها يا ب��ا دور زدن 
تحريم هاي امريكا. همه اينها در جلساتي مشخص 
مي شود كه وزراي خارجه ايران و سه كشور اروپايي 
آلم��ان، فرانس��ه و بريتانيا در آن حض��ور خواهند 
داش��ت. موگريني هم به نمايندگي از اتحاديه اروپا 
در اين جلسات شركت مي كند. خروجي نشست ها 
بايد ايران را راضي به اجراي تعهدات هس��ته يي اش 
كن��د. پي��ش از اين روزنام��ه گاردي��ن از برگزاري 
نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا با همتاي ايراني 
خودشان در اين هفته خبر داده بود، روز گذشته هم 
خبرگزاري كيودو ژاپن به نقل از يك ديپلمات ايراني 

روز سه شنبه را به عنوان موعد نشست اعام كرد. 
پيش از برگزاري اين نشست، عباس عراقچي 
مذاكره كنن��ده ارش��د اي��ران تاكيد ك��رد كه در 
صورت ارائه تضمين هاي قطعي از س��وي س��اير 
طرف هاي برجام نس��بت به تامي��ن منافع ايران 
و جب��ران آثار خروج امري��كا از اين توافق، حفظ 
برجام ممكن خواهد بود. عراقچي اين را در ديدار 
با ريابكوف معاون وزير خارجه روسيه اعام كرد 

و گفت كه »جمهوري اسامي ايران به گفت وگو 
با تمام طرف هاي اروپايي، روس��يه و چين براي 

بررسي امكان ادامه برجام ادامه خواهد داد.«
روحان��ي نيز هفت��ه گذش��ته در گفت وگوي 
تلفن��ي ب��ا ماكرون و م��ركل بر همي��ن موضوع 
تاكيد كرد. رييس جمه��وري ايران به صدراعظم 
آلم��ان گفت كه هر توافق��ي بايد منافع ايران در 
موضوعات و مس��ائل مهم مرتبط با برجام مانند 
ف��روش نفت، گاز، پتروش��يمي و روابط بانكي را 
به طور روش��ن و صريح مشخص و تضمين كند. 
روحاني اين موض��ع را به ماكرون هم اعام كرد 
و گفت: »وزراي خارجه و گروه هاي كارشناس��ي 
ايران و كش��ورهاي اتحاديه اروپ��ا بايد در مدت 
كوت��اه چند هفته يي با جلس��ات مكرر مس��ائل 
مربوط به حفظ برجام را بررس��ي و به تصميمي 
واضح و ش��فاف برس��ند.« روحان��ي همچنين با 
اش��اره به اينكه امروز يك مسووليت تاريخي در 
راستاي حفظ برجام برعهده داريم و آينده تاريخ 
ثاب��ت مي كند ك��ه ترامپ دچار اش��تباه بزرگي 
شده اس��ت، به رييس جمهور فرانسه خاطرنشان 
ك��رد: متاس��فانه اروپا فرص��ت چهارماهه يي كه 
مي توانس��ت از آن ب��راي حفظ برجام اس��تفاده 
كند را از دس��ت داد و آن را صرف راضي كردن 
دولت جديد امريكا براي ماندن در برجام كرد. اما 
اروپايي ها براي ارائه اين تضمين فرصت نامحدود 
ندارن��د. به گفته روحاني اي��ن تضمين ها بايد در 
جريان نشس��ت هاي كارشناسي و وزراي خارجي 

طرفين و در عرض چند هفته به دست آيد. 
اما روحان��ي در اين گفت وگو ها موضع ايران در 
قبال مسائل منطقه يي را هم به ميان كشيد و تاش 
كرد خ��ط بطاني بر ادعاي دولت امريكا بكش��د، 

ادعاي��ي كه ترامپ به بهانه آن از توافق هس��ته يي 
خارج ش��د. رييس دولت ايران به مركل تاكيد كرد 
كه اي��ران با رويكرد ايجاد و تحكيم ثبات و امنيت 
منطقه يي، پيوسته تاش كرده است از تنش ها در 
منطقه بكاهد و ب��ه هيچ وجه از ايجاد تنش جديد 
در منطقه استقبال نمي كند. روحاني همچنين به 
حضور مستشاري ايران در سوريه اشاره كرد و افزود: 
مبارزه يي كه ايران در كنار مردم عراق و س��وريه با 
تروريست هاي داعشي داشت و در نتيجه آن، اكنون 
يك امنيت نس��بي در س��وريه و امنيتي خوب در 
عراق حاصل ش��ده؛ به نفع منطق��ه، همه جهان و 

ازجمله اروپاست. 
دول��ت همچني��ن در يك بياني��ه اين موضع 
ايران را به تش��ريح آورد. اي��ران در اين بيانيه با 
اش��اره به اينكه امريكا و متحدانش كه با حمايت 

از رژيم صدام و تجهيز او به س��اح ش��يميايي و 
پيش��رفته ترين جنگ افزارها هش��ت سال مردم 
اي��ران را هدف قرار دادند و دسترس��ي ايران به 
هرگونه ابزار دفاعي را مسدود كردند، خاطرنشان 
ك��رد: »ام��روز ب��ا فروش صده��ا ميلي��ارد دالر 
جنگ افزارهاي پيشرفته س��رمايه هاي منطقه را 
بلعيده و منطق��ه ما را به انباري از باروت تبديل 
كرده ان��د.« ب��ه اعتقاد دولت اي��ران، امريكايي ها 
نمي توانند ابزار مشروع دفاعي جمهوري اسامي 
اي��ران و از جمله دفاع موش��كي - كه براي حمل 
س��اح هاي متعارف باتوجه به تجارب تلخ جنگ 
تحميلي طراحي شده اند- محدوديتي قائل شوند. 
همچني��ن در اين بيانيه ب��ه وظيفه وزير امور 
خارج��ه ب��راي اخ��ذ تضمين ه��اي الزم از بقيه 
اعضاي برجام و س��اير ش��ركاي اقتصادي كشور 

اش��اره و تاكيد ش��ده كه رييس س��ازمان انرژي 
اتمي ني��ز كلي��ه آمادگي هاي الزم ب��راي ورود 
به مرحله غني س��ازي صنعتي ب��دون هيچ گونه 
محدوديت و با اس��تفاده از آخرين پيشرفت هاي 
تحقيق و توس��عه دانش��مندان غيور هس��ته يي 

كشور را فراهم كند. 
موضعي كه به نظر مي رس��د پيامي روشن به 
غرب اس��ت؛ اينك��ه نرمش اي��ران در برابر آنچه 
اروپ��ا و امريكا دل نگران��ي از فعاليت هاي ايران 
مي خوانن��د؛ نامحدود نيس��ت. پيش از اين ايران 
يك بار اين پيام خود را با فعال سازي بيش از 2۰ 
هزار سانتريفيوژ و غني سازي در سطح باال عملي 
كرده بود، امروز هم عدم تامين منابع كش��ور در 
مذاكره با كشورهاي غربي مي تواند به رويكردي 

مشابه ختم شود. 
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ايران2

چهرهها

رييس س��ازمان بس��يج سازندگي 
گفت: بس��يج توانس��ته در خط مقدم 
جنگ اقتصادي به اين باور برس��د كه 
پيروزي در اين جنگ بسيار آسان تر از 
جنگ نظامي و دفع خطرات پيراموني 
كشور است.  به گزارش فارس، سردار 
نعمان غامي رييس س��ازمان بس��يج 
س��ازندگي در سخنان پيش از خطبه اين هفته نمازجمعه تهران 
اظهار داش��ت: بس��يج با اس��تفاده از ظرفيت جوانان در س��طح 
كشور توانست، نش��ان دهد كه رسيدن به ظرفيت اشتغال فقط 
با كارمندي محقق نمي شود. بسيج توانسته در خط مقدم جنگ 
اقتصادي به اين باور برسد كه پيروزي در جنگ اقتصادي بسيار 
آس��ان تر از جنگ نظامي و دفع خطرات پيراموني كش��ور است.  
او افزود: مس��ووالن بايد كمك كنند م��ردم در جنگ اقتصادي 
وارد ش��وند و جوانان و بسيج آماده هس��تند اقتصاد مقاومتي را 
در جامعه بگس��ترانند.  غامي ادامه داد: در ش��رايط كنوني كه 
دشمنان مرحله جديد از تهاجم به جمهوري اسامي را با خروج 
از برجام بي فايده و بي خاصيت رقم زده اند به مسووالن مي گوييم 
در حوزه جنگ اقتص��ادي ظرفيت ها و توانايي هايمان براي خلع 
موفقيت بيش از جنگ نظامي اس��ت.  رييس س��ازمان بس��يج 
س��ازندگي تاكيد كرد: امريكا فاز جديدي از يورش به جمهوري 
اسامي را با خروج از برجام آغاز كرده اما بايد بدانيم كه هر جا 
پيروز ش��ده ايم در پرتو ايستادگي و مقاومت بوده است.  غامي 
گفت: مس��ووالن و دولت قاطعانه در مقابل امريكا بايس��تند و با 
پذيرش برجام هاي بي خاصيت عزت ملت را در مقابل دش��منان 

خدشه دار نكنند. 

 پيروزي در جنگ اقتصادي
بسيار آسان تر از نبرد نظامي است

خطيب نم��از جمعه ته��ران گفت: 
اينكه بگويم امريكا »نه« و اتحاديه اروپا 
»آري« با عبرت نمي س��ازد؛ همان گونه 
كه از گذشته عبرت گرفتيم از برجام هم 
عبرت بگيريم.  س��يد احمد خاتمي در 
خطبه هاي نمازجمعه اين هفته تهران با 
اش��اره به خروج برجام خاطرنشان كرد: 
اخبار را ش��نيديد، تحليل ها هم را شنيديد. مطلب اول، عبرت هاي 
اين حادثه اس��ت. همان گونه كه از گذش��ته عبرت گرفتيم از اين 
حادثه هم بايد عبرت بگيريم. دش��منان دي��ن مطلقا قابل اعتماد 
نيستند. كس��ي دين و مبنا ندارد، معنا ندارد پاي ارزش ها بايستد 
و زير قولش مي   زند.  خاتمي ابراز داش��ت: اروپاييان قرار بود، بيايند 
و سرمايه    گذاري كنند، آمدند؟ ما يك كلمه در قراردادمان از اقتدار 
موشكي نگفتيم، اما اينها در اين اقتدار فضولي مي كنند. مقام معظم 
رهب��ري چند هفته مهلت داده اند، اگ��ر آنها به تعهدات خود عمل 
نكنند، ملت در اين قرارداد نخواهد ماند. او با بيان اينكه ترامپ در 
س��خنراني خود ۱۰ دروغ گفت، يادآور ش��د: حرف همان است كه 
رهب��ر بزرگ ملت گفتند: »امريكا غلط مي كند«. آقاي ترامپ هيچ 
غلطي نمي تواند بكند؛ گويا امام)ره( زنده ش��ده كه امريكا شيطان 
بزرگ اس��ت و هيچ غلطي نمي تواند كند.  او بي��ان كرد: امريكا از 
آغاز در پي براندازي نظام بود. هشت سال جنگ تحميلي و هشت 
سال فتنه 88 اين را نشان داده است. رييس جمهور پيشين امريكا 
گفت در طول اين چند سال، بدترين تحريم را بر ايران داشتيم اما 
ايستادند.  خاتمي افزود: حرف  هاي ترامپ نشان داد بيشتر از اينكه 
از اقتدار هس��ته يي ناراحت باش��د از اقتدار موشكي و منطقه يي ما 

ناراحت است. 

 دشمنان دين
سر و ته يك كرباس هستند

خارج��ه  ام��ور  وزارت  س��خنگوي 
بيانيه ه��اي جانبداران��ه و  كش��ورمان 
غيرسازنده دبيركل س��ازمان همكاري 
اس��امي در موضوع��ات منطقه ي��ي را 
خ��اف اهداف اي��ن س��ازمان خواند و 
محك��وم كرد.  به گزارش ايس��نا، بهرام 
قاس��مي بيانيه ضد ايراني اخير يوسف 
بن احمد العثيمه دبيركل سازمان همكاري اسامي كه در حمايت 
آش��كار از اقدام سخيف دولت امريكا در خروج از برجام صادر شده 
ب��ود را محكوم كرد.  اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان افزود: بيانيه  
غيرمس��ووالنه و ناشيانه دبيركل س��ازمان همكاري اسامي كاما 
خارج از ش��رح وظايف نامبرده، ناقض اص��ل بي طرفي دبيرخانه و 
هماهنگ با سياست ضد اسامي دولت امريكا، رژيم صهيونيستي و 
دولت عربستان سعودي صادر شده و گامي ديگر در تضعيف اعتبار 
و جايگاه اين س��ازمان است.  س��خنگوي وزارت امور خارجه افزود: 
»العثيم��ه« پي��ش از اين نيز با عدم درك صحيح اوضاع حس��اس 
منطقه و جهان اسام و به ويژه جايگاه موثر و تعيين كننده سازمان 
همكاري اسامي در مبارزه با رژيم صهيونيستي و حمايت از آرمان 
آزادي فلس��طين و قدس ش��ريف، موضع گيري ه��اي جانبدارانه و 
غيرس��ازنده يي نسبت به تحوالت منطقه داش��ته است و به ايشان 
توصي��ه مي كنيم بي��ش از اين به موضع گيري ه��اي جانبدارانه به 
نفع اس��تكبار جهاني و رژيم صهيونيس��تي ادامه ندهد. قاس��مي با 
اش��اره به ابراز نگراني هاي كش��ورمان نس��بت ب��ه مواضع دبيركل 
سازمان همكاري اسامي، بار ديگر بر پيشنهاد ايران براي برگزاري 
نشست اعضاي سازمان در باالترين سطح ممكن در محلي خارج از 

عربستان سعودي تاكيد كرد. 

 انتقاد شديد ايران از 
دبيركل سازمان همكاري اسالمي

رييس فراكس��يون زن��ان مجلس با 
انتقاد از اقدام چند نفر از نمايندگان در 
به آتش كشيدن پرچم اياالت متحده در 
صحن علني تاكيد كرد كه بايد پاس��خ 
بدعه��دي و بداخاقي ترامپ را به زبان 
ديپلماسي بدهيم، نه با حركاتي خارج 

از عرف. 
پروانه سلحش��وري در گفت وگو با ايلنا افزود: ما شاهد به آتش 
كشيدن پرچم امريكا در صحن مجلس بوديم، حال آنكه نمايندگان 
مجل��س، نمايندگان ملت هس��تند و اين گون��ه رفتارهاي تند اين 
ذهني��ت را ايج��اد مي كند كه مردم ايران با مل��ت امريكا در تضاد 
هس��تند، آن هم در ش��رايطي كه چنانچه پيش تر گفته شد، اكثر 
امريكايي ها مخالف خروج دولت ش��ان از برجام بودند. او ادامه داد: 
در گذشته شاهد بوديم كه مقام معظم رهبري براي جوانان اروپايي 
و امريكايي نامه نوش��تند و به اين اعتبار، ايشان نشان دادند كه به 

مردمان آن كشورها احترام مي گذارند. 
رييس فراكس��يون زنان مجلس شوراي اس��امي تصريح كرد: 
ترام��پ بار ديگر با رفت��ار و گفتاري كينه ورزانه، ب��ه  دور از اخاق 
و متان��ت ديپلماتي��ك، عليه ملت ايران وارد عمل ش��د و بار ديگر 
بدعه��دي اش را ثاب��ت كرد و اقدام به اعم��ال تحريم هايي كرد كه 
مشخصا ملت ايران را نشانه مي گيرد اما ما با مردم امريكا دشمني 
نداري��م و اينكه دوس��وم اين ملت از خروج دولت ش��ان از برجام و 
بدعهدي به يك توافق بين الملل��ي ناراضي اند، ديگر بار اثبات كرد 
كه ملت ها همواره خواهان جهاني عاري از خشونت هستند و جالب 
آنكه در ايران هم امروز همان كساني پرچم آتش مي زنند كه از روز 

تصويب برجام، آهنگ مخالفت سردادند. 

 جواب ترامپ را به زبان ديپلماسي بدهيم 
نه با حركت خارج از عرف
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3 كالن
 جزئيات واردات 1900 خودرو

با ثبت  سفارش جعلي
رييس كل گمرك جزئي��ات واردات ۱۹۰۰خودرو از 

گمرك را با ثبت سفارش جعلي تشريح كرد. 
فرود عسگري در گفت وگو با فارس در رابطه با موضوع 
قاچاق 64۰۰خودرو و بحث جعل اسناد ثبت سفارش آنها 
با توجه به اينكه فرآيند ترخيص تعدادي از اين خودروها 
از س��وي گمرك انجام ش��د، اظهار كرد: خودرو كااليي 
نيس��ت كه به سادگي بتوان آن را قاچاق كرد چون قبل 
از آن ضوابط فني خودرو بايد رعايت شود و كميته يي در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت وجود دارد كه در رابطه 
با واردات خودرو تصميم گيري مي كند و بحث استاندارد، 
ميزان مصرف س��وخت و موارد محيط زيس��تي و ديگر 

موارد را در نظر مي گيرند. 
رييس كل گمرك اي��ران با بيان اينكه طبق ماده 8 
قانون مقررات و صادرات همه كس��اني كه كاال به كشور 
وارد مي كنند بايد ثبت س��فارش داش��ته باشند، گفت: 
س��ال ۹6 بالغ بر 74هزار خودرو به كش��ور وارد شد كه 
كاهش ۱۱درصدي داشت و همه آنها ثبت سفارش معتبر 
داشتند؛ متولي صدور مجوز ثبت سفارش، سازمان توسعه 
تجارت اس��ت و فرآيند ترخيص با سيستم ها و مجوزها 

همخواني و مطابقت دارد. 
مع��اون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه موضوع 64۰۰ 
خودرو مطرح ش��ده از اين فرآيند مستثنا نبودند، بيان 
كرد: واردكننده، خودرو را به گمرك اظهار كرده و ما در 
سامانه فراخوان ثبت سفارش را انجام مي دهيم و عوارض 
محاس��به ش��ده و كنترل مجدد از نظ��ر تاييد مجوزها 
صورت مي گيرد. مجددا مجوز ثبت س��فارش به صورت 
فايل اكس��ل به سازمان توسعه تجارت ارسال مي شود و 
آنها نيز مجددا بررس��ي و تاييد آن را به صورت كامنت 
در س��امانه اعالم مي كنند و سيس��تم اجازه ترخيص را 
بر اس��اس ثبت س��فارش مي دهد و اين اتفاق براي كل 

خودروها افتاده است و از نظر ما هيچ مشكلي ندارد. 
وي در م��ورد اينكه گفته ش��د، ثبت س��فارش اين 
خودروها جعلي بوده است، عنوان كرد: براي اين 64۰۰ 
خودرو در س��امانه گمرك، ثبت س��فارش وجود دارد و 
ما نمي توانيم آن را تش��خيص دهيم كه جعل هست يا 
نيست. فعال ادعا مبني بر جعل مطرح شده است. اساسا 
متولي تاييد يا عدم تاييد اصالت ثبت س��فارش گمرك 
نيست. عسگري يادآور شد: كل 64۰۰ خودرو به داخل 
وارد نش��ده اس��ت و از اين تعداد حدود ۱۹۰۰دستگاه 
خودرو با استفاده از اين ثبت سفارش ها به گمرك اظهار و 
وارد شده اند. مسوول رفع ترديد و ابهام در ثبت سفارش ها 
گمرك نيس��ت. معاون وزير اقتصاد ب��ه ابعاد و جزئيات 
ماجراي خودروها اش��اره كرد و افزود: س��ازمان توسعه 
تجارت در نامه يي به ما اعالم كرد كه ثبت سفارش 648۱ 
دستگاه خودرو ابهام دارد و صراحتا اعالم كرد كه صدور 
مجوز ثبت س��فارش اين تعداد خودرو در اين س��ازمان 
غيرقانوني يا شائبه دار بوده و از اين تاريخ تا اطالع بعدي 

با ثبت سفارش هاي اعالمي خودرويي ترخيص نشود. 

گمرك

سازمان امور اداري و استخدامي جزئيات حقوق مديران را منتشر مي كند

ضرب االجل 10 روزه براي همكاري دستگاه ها 
گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 

طبق بخش��نامه اخير س��ازمان اداري و استخدامي 
دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف ۱۰ روز اقدامات اوليه 
ب��راي اعالم پرداختي ها در دس��تگاه هاي خود را انجام 
دهند؛ اقدامي كه به گفته سيدصدرالدين صدري معاون 
سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي بايد توسط 
تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور انجام شود و امتناع از 
آن با پيگرد دستگاه هاي نظارتي مواجه خواهد شد. البته 
طبق گزارش هاي موجود تاكنون همكاري هاي خوبي از 
سوي برخي دس��تگاه هاي اجرايي صورت گرفته است. 
وي در گزارش��ي درباره عملكرد دس��تگاه ها در دو روز 
گذش��ته از زمان تعيين شده براي گرفتن نام كاربري و 
شناسه اظهار كرد: اكنون براي 42 دستگاه شناسه ورود 
و نام كاربري صادر ش��ده و ۱3 دس��تگاه هم به صورت 

آزمايشي اطالعات خود را وارد كرده اند. 
سه روز پيش جمشيد انصاري رييس سازمان اداري 
و استخدامي در بخشنامه يي تمام دستگاه هاي اجرايي را 
مكلف كرد تا طي مدت ۱۰ روز اقدامات اوليه براي اعالم 
پرداختي در دس��تگاه خود را انج��ام دهند تا با مصوبه 
هيات دولت، نحوه دسترس��ي دس��تگاه هاي نظارتي و 
عم��وم مردم به اطالع��ات دريافتي مديران مش��خص 
شود. براساس اين بخش��نامه، بايد نماينده تام االختيار 
دس��تگاه ها براي اخذ نام كاربري و شناسه عبور سامانه 
مش��خص شود تا قالب اطالعات تمام اقالم پرداختي را 

از سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران دريافت كنند. 

 پاسخي به انتظار دو ساله... 
تيرم��اه س��ال ۱3۹5 بود ك��ه در برخي رس��انه ها 
مسابقه يي براي انتشار فيش هاي حقوقي برخي مديران 
دولتي ايجاد ش��د. فيش هايي كه نشان مي داد دريافتي  
برخي از مديران نس��بت به ميانگين دريافتي كاركنان 
دولت غير متعارف اس��ت و اين موضوع انتقاداتي را در 
فضاي عمومي جامعه برانگيخت.  به گمان بس��ياري از 
كارشناسان ماجراي فيش هاي حقوقي ماحصل نبودن 
مبادل��ه آزاد اطالعات مالي در كش��ور اس��ت. برخي با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد ش��فافيت در مجموع اقتصاد 
ايران را ارتقا دهد راهكارهايي مقابل دولت گذاش��تند 
كه يكي از آنها اعالم جزئيات دريافتي هاي حقوق بگيران 
دستگاه هاي اجرايي مانند بس��ياري از كشورهاي دنيا 
بود. طبق اين پيشنهاد بايد مشخص مي شد ماهانه چه 
مبلغي از خزانه كشور در قالب حقوق و مزايا به كاركنان 

تخصيص داده مي شود. 

موضوع��ي كه با اس��تقبال دولت هم روبه رو ش��د. 
همزمان حس��ن روحاني، رييس جمهوري در بيانيه يي 
خط��اب به مردم اي��ران وعده داد ظ��رف مدت يك ماه 
تمامي دستگاه ها حقوق و مزاياي دريافتي همه مقامات 
كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد 
و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذي ربط 
و همچنين در س��ايت س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور براي آگاهي عموم درج كنند. سازوكار آن نيز در 
قالب ايجاد سامانه حقوق و مزايا از ماده 2۹ برنامه ششم 

توسعه كشور گنجانده شد. 
 البته رس��اندن اين موضوع ب��ه مرحله اجرا از زمان 
موعود طوالني تر ش��ده و اكنون با گذر حدود دو س��ال 
س��ازمان اداري و اس��تخدامي با تعيين مهلت ۱۰ روزه 
براي دس��تگاه ها از آنها خواس��ته تا دريافتي مديران را 
جهت درج در سامانه حقوق و مزاياي مديران در اختيار 
اين س��ازمان قرار دهند.  گرچه اين تجربه در دنيا هم 
وجود دارد ولي اين نخس��تين بار است كه قرار است در 
ايران جزئيات دريافتي مدي��ران در اختيار عموم مردم 
قرار گيرد. بنابراين برخي تبعات چنين اقدامي نيز هنوز 
روشن نيست و برخي كارشناسان نگراني هايي را نسبت 
به تاثير رواني انتش��ار جزئيات حق��وق مديران مطرح 
كرده ان��د.  در اين زمينه محمدرضا مالكي كارش��ناس 
اقتص��ادي در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« يك��ي از موانع 
موجود براي انتش��ار جزئيات حق��وق مديران را فراهم 
نبودن بس��ترهاي فرهنگي عنوان كرد و گفت: جامعه 
ايران واجد ويژگي هاي فرهنگي اس��ت كه براساس آن 
شايد بس��ترهاي الزم براي انتشار دريافتي هاي مديران 
فراهم نباش��د. جامعه ايران واج��د ويژگي جمع گرايي 
درون گروهي اس��ت. به اين معني كه اف��راد ارتباطات 
غيررسمي زيادي با هم دارند و اين مساله ممكن است 
باعث ش��ود وقتي مردم از دريافتي هاي يكديگر اطالع 
داشته باشند، برخوردهاي مناسبي شكل نگيرد. بر اين 
اساس، احتمال دارد افرادي از اينكه ديگران مطلع شوند 
چقدر دريافت مي كنند، نگران ش��وند. اين مساله شايد 
 جزئي به نظر برس��د؛ اما بخش��ي از نگران��ي مديران را 
دربرمي گيرد. حاال اين س��وال مطرح است كه به خاطر 
بار رواني يا پاره يي مسائل ديگر اگر دستگاه هاي اجرايي 
تمايل چنداني به انتش��ار جزئيات حقوق مديران خود 
نداشته باشند چه پيش خواهد آمد. در اين راستا صدري 
معاون سرمايه انساني س��ازمان اداري و استخدامي در 
گفت وگ��و با »تعادل« اين را گفت كه موضوع همكاري 
دستگاه هاي اجرايي با س��ازمان اداري و استخدامي در 

جهت انتشار جزئيات فيش هاي حقوقي يك امر قانوني 
اس��ت و بايد همه به آن تمكين كنن��د و اكنون نيز به 
م��دت ۱۰ روز ب��راي آنها فرصت تعيين ش��ده تا براي 
گرفتن شناسه و نام كاربري اقدام كنند. اگر در فرصت 
تعيين ش��ده همكاري  بخش هاي مختلف دستگاه هاي 
اجراي��ي با س��ازمان صورت نگيرد قاعدت��ا طبق قانون 
مكانيزم هاي نظارتي وجود دارد و به مراحل بعدي وارد 
خواهيم ش��د. او در توضيح بيش��تر گفت: دستگاه هاي 
نظارتي اعم از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور 

مسوول رسيدگي به اين امر خواهند بود. 
او در گزارش��ي درباره عملكرد دستگاه ها در دو روز 
گذش��ته از زمان تعيين شده براي گرفتن نام كاربري و 
شناسه اظهار كرد: اكنون براي 42 دستگاه شناسه ورود 
و نام كاربري صادر ش��ده و ۱3 دس��تگاه هم به صورت 

آزمايشي اطالعات خود را وارد كرده اند. 
با اين حال اغلب كارشناسان بر اين باورند كه نكات 
مثبت انتشار جزئيات حقوق مديران از نكات منفي آن 
قابل مالحظه تر است. آنها بر اين باورند كه براي اقتصاد 

ايران چاره يي جز شفافيت نيست.
به گفته مالكي ني��ز، اطالع مردم از پرداخت حقوق 
مديران مي تواند عامل كنترلي باشد تا دستگاه ها و حتي 
مديران مالحظات��ي را در تعيين حقوق درنظر بگيرند. 
بر اين اساس، انتش��ار جزئيات دريافتي مديران دولتي 
مي تواند جلوي اتفاقاتي كه در س��ال ۱3۹5 شاهد آن 
بوديم را بگيرد. فارغ از مس��ائل مربوط به دريافت هاي 

مديران، نكته يي كه اغلب كارشناسان بر آن تاكيد دارند 
اين است كه آيا آنچه مديران دريافت مي كنند مطابق با 
كارايي آنها هست؟ و از اساس چه مكانيزمي وجود دارد 
كه روش��ن شود مدير يك بخشي كه دريافتي بيشتري 

نسبت به بخش ديگر دارد، كارايي باالتري هم دارد؟ 
مالكي در اي��ن زمينه مي گويد: مس��اله مهم ديگر 
تناقضات موجود ميان مي��زان دريافتي مديران دولتي 
و كارايي آنها اس��ت. مردم اي��ن درك را دارند كه بين 
عملكرد ي��ك مدير و خروجي او براي ش��ركت ارتباط 
برقرار كنند. اگر شركتي سودده باشد و بتواند عملكرد 
مناسبي به ثبت برساند، مردم عملكرد مناسب شركت 
را به عملكرد مدير نس��بت مي دهند و بر اين اس��اس، 
اگ��ر مديري حقوق بااليي بگيرد اي��رادي ندارد. اما اگر 
مردم بدانند كه ش��ركتي زيان ده و به كمك هاي دولت 
وصل است، طبيعتا در برابر پرداخت پاداش به مديران 
آن شركت واكنش نشان مي دهند. چراكه پاداش براي 

بهره وري، سود و درآمد است نه براي زيان. 

 تجربه موفق بسياري از كشورها
اكن��ون اگر به بس��ياري از س��ايت هاي بخش هاي 
مختل��ف س��ر بزني��د، مي تواني��د جزئي��ات مربوط به 
فيش ه��اي حقوق��ي را در آنها مش��اهده كنيد. به زعم 

بسياري از كارشاسنان اين تجربه موفق بوده است. 
مالكي ب��ا گريزي به تجربه انتش��ار حقوق مديران 
در دنيا مي گويد: در بحران اقتصادي جهاني، بس��ياري 

از ش��ركت هاي امريكا زيان ده بودند و دولت براي اينكه 
از ورشكس��تگي آنها جلوگيري كند كمك هاي مالي و 
اقتصادي اختص��اص داد. در اين بين، در حالي كه اين 
ش��ركت ها زيان ده بودند، به مديران آنها پرداخت هاي 
قابل توجهي صورت گرفت كه اين مس��اله بالفاصله با 
واكنش مردم مواجه ش��د. در آن زمان هم اين س��وال 
مط��رح بود كه چطور ممكن اس��ت از پول مالياتي كه 
م��ردم پرداخت مي كنند به مديراني پاداش داده ش��ود 
كه بي لياقتي آنها ثابت شده است؟وي با بيان اينكه اين 
مس��اله در ايران هم مصداق پيدا مي كند، مي افزايد: در 
ش��ركت هاي دولتي گاهي اوقات به دليل دسترسي به 
مناب��ع مالي، حقوق هايي به مديران پرداخت مي ش��ود 
كه مدير مستحق دريافت آن نيست. اين مساله ممكن 
اس��ت با انتش��ار اطالعات دريافتي مدي��ران با واكنش 
مردم مواجه ش��ود و برخي مدي��ران از اين بابت نگران 
هس��تند.  حال كه تنه��ا ۱۰ روز تا تس��ليم اطالعات 
پرداختي مديران دولتي به دس��تگاه ها زمان داده شده، 
شايد اين سوال مطرح شود كه آيا زيرساخت هاي فني 
الزم ب��راي ارائه اين اطالعات وجود دارد يا خير. در اين 
زمينه هم مالكي با بيان اينكه برخي بسترهاي اطالعاتي 
هم در اين زمينه مطرح اس��ت، مي گويد: ممكن است 
برخي دستگاه ها هنوز اين بسترهاي اطالعاتي را فراهم 
نكرده باشند. البته احتمال اين مساله خيلي كم است. 
به اين دليل كه پرداخت ها مش��خص اس��ت و ارائه اين 
اطالع��ات به زمان زي��ادي نياز ندارد. س��امانه موجود 
است و اطالعات پرداخت هاي دستگاه ها هم در اختيار 
است. گرچه ممكن است در اين خصوص موانعي وجود 
داشته باش��د اما چاره يي جز اين نداريم و اگر بخواهيم 
در خارج از اين چارچوب عمل كنيم با مش��كل مواجه 
مي ش��ويم.  نكته ديگري كه در ارزيابي عملكرد دولت 
در انتش��ار دريافتي مديران دولتي مطرح است، ميزان 
بازدارندگي آن در برابر پرداخت هاي زيرزميني اس��ت. 
در اي��ن خصوص مالكي مي گويد: حكم ماده 28 قانون 
برنامه ششم توسعه به نحوي نوشته شده است كه اگر 
به صورت كامل اجرا شود، حتي پرداخت هاي غيرنقدي 
را كه ممكن است در قالب بن يا موارد ديگر باشد، تحت 
پوش��ش قرار مي دهد. بر اس��اس اين حك��م، حتي اگر 
پرداخت غيرنقدي هم وجود داشته باشد، بايد تبديل به 
ريال و در اين سامانه عنوان شود. بر اين اساس، تكليف 
پرداخت هاي زيرزميني هم مش��خص است. به موجب 
اين حكم، هر آنچه به صورت نقدي يا غيرنقدي پرداخت 

مي شود بايد در اين سامانه قرار بگيرد.
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رشد طال و سكه به دنبال 
افزايش اونس در بازار جهاني 

گروه بانك و بيمه| روز پنج ش��نبه 20 ارديبهشت 
97 ب��ا 9دالر و 22س��نت افزايش، نرخ اون��س در بازار 
جهاني طال به 1321دالر و 63 س��نت رسيد و به دنبال 
آن قيم��ت طال در بازار ايران افزايش يافت. عصر جمعه 
نيز اونس جهاني بار ديگر افزايش يافت و به 1325دالر 
رسيد كه انتظار مي رود، روند رشد قيمت سكه و طال در 

بازار ايران در روز شنبه نيز ادامه داشته باشد. 
به گزارش »تعادل « به دنبال افزايش قيمت جهاني 
طال، روز پنج شنبه در بازار تهران سكه طرح جديد با ۸7 
هزار تومان افزايش 2ميليون و 110هزار تومان به فروش 
رسيد. همچنين سكه طرح قديم با 12هزار تومان رشد 
ب��ه قيمت يك ميليون و 966هزار تومان، نيم س��كه با 
19ه��زار تومان افزايش به ميزان يك ميليون و 13هزار 
تومان، ربع سكه با 10هزار تومان رشد معادل 600 هزار 
توم��ان و هر گرم طالي 1۸عيار با 4600تومان افزايش 

معادل 19۸هزار و 521 تومان داد و ستد شد. 

 6.6ميليارد دالر ارز
براي تامين نيازهاي كشور

گروه بانك و بيمه| بيش از 6ميليارد و 600ميليون 
دالر ارز براي تامين نيازهاي كش��ور اختصاص يافت. از 
زمان ابالغ سياست جديد ارزي تا 1۸ ارديبهشت ماه در 
مجموع معادل بيش از 6ميليارد و 600ميليون دالر ارز 
به نرخ معادل 4200 تومان براي تامين نيازهاي كشور 

تخصيص داده شده است. 
 ب��ه گزارش »تع��ادل« مع��ادل دالري 5 ميليارد و 
464 ميلي��ون دالر از مناب��ع تخصيص يافت��ه در اين 
م��دت به ص��ورت بانكي و از منابع بان��ك مركزي بوده 
اس��ت. همچنين مع��ادل حدود 700ميلي��ون دالر ارز 
توسط شبكه بانكي از طريق سامانه نيما )نظام يكپارچه 
معامالت ارزي( ب��راي واردات كاال و خدمت اختصاص 
يافته و معادل 445ميليون دالر نيز ارز اش��خاص بوده 
كه به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات 
اختصاص پيدا كرده اس��ت. الزم به ذكر است از معادل 
6ميليارد و 600ميليون دالر ارز تخصيص داده شده، بالغ 
بر معادل 3 ميليارد و 750 ميليون دالر آن تامين شده و 
بانك مركزي اين ميزان ارز را به بانك هاي عامل فروخته 

و بانك ها نيز در اختيار متقاضيان قرار داده اند. 

 تمهيدات بانك مركزي
در آستانه برگشت به تحريم

تحريم بانك مركزي اقدامي است كه از آن به عنوان 
يك تحريم اس��تثنايي و محدودي��ت بين المللي دور از 
انصاف ياد مي شود، اما بار ديگر با خروج امريكا از برجام، 
بان��ك مركزي ايران در مع��رض بي انصافي ديگري قرار 
گرفته اس��ت. با اين حال اين بار بانك مركزي اطمينان 
داده ك��ه تمهيدات الزم را ب��راي مقابله با نقض برجام 

انديشيده و مشكلي نيست. 
به گزارش ايسنا، اعالم ترامپ مبني بر خروج اياالت 
متحده امريكا از برجام و به دنبال آن صدور دستور براي 
برگشت تحريم هاي هسته يي عليه ايران بي ترديد حوزه 
بانك��ي را بيش از هر بخش ديگري مي تواند درگير اين 
تصميم كند. بعد از اعالم مواضع رييس جمهور امريكا در 
مورد برجام، وزارت خزانه داري امريكا نيز اعالم كرد كه 
تحريم هاي ايران بين 90 تا 1۸0 روز ديگر بر مي گردد، 
در ليس��ت اين تحريم ها در كن��ار حوزه نفتي، هواپيما، 

تحريم هاي ارزي و به عبارتي بانك مركزي قرار دارد. 
از اواخ��ر س��ال 1394 ك��ه توافق برج��ام اجرايي 
ش��د، زماني بود ب��راي پايان حدود 10س��ال تحريم و 
محدوديت هاي سختي كه بر نظام بانكي ايران تحميل 
ش��ده بود. مديران بانكي تاكيد داش��تند كه در شرايط 
جديد ش��بكه بانكي ايران از جزيره يي كه سال ها در آن 
مان��ده و قدرت تبادالت بين الملل��ي خود را تا حد قابل 
توجهي از دس��ت داده  اس��ت، خارج مي ش��ود. يعقوبي 
مديركل بين الملل بانك مركزي در زمان اجرايي شدن 
برج��ام گفته بود كه »تحريم بان��ك مركزي ايران يك 
استثنا بود، به گونه يي كه در طول تاريخ حتي يك مورد 
هم نمي توان پيدا كرد كه هيچ بانك مركزي تحريم شده 
باش��د. حتي عراق همزمان حكومت صدام و در دوران 
درگيري بانك مركزي مس��تقلي داش��ت و وارد تحريم 
نشد. پس محدود ش��دن بانك مركزي ايران در فضاي 
بين الملل دور از انصاف بود و دوره بس��يار س��ختي را از 
س��ال 13۸6 تاكنون يعني 9 س��ال گذشته پشت سر 
گذاشت. بسيار ساده از ظرفيت هاي قانوني و بين المللي 
خود محروم شده بوديم كه كار را بسيار سخت مي كرد.«

ب��ه هر حال با لغو تحريم ها گرچه انتظارات ش��بكه 
بانكي در طول اين دو س��ال آن طور كه تعيين ش��ده 
بود، برآورده نش��د و بارها ريي��س كل بانك مركزي از 
بدعهدي امريكا در مسير تحقق اين انتظارات گله كرد 
و رايزني هاي بس��ياري در اين رابطه انجام ش��د ولي در 
هر حال دس��تاوردهايي نيز براي شبكه بانكي به همراه 
داش��ت، از برقراري سوييفت، توس��عه روابط كارگزاري 
بانك ه��ا، قراردادهاي فايناس و تامين مالي تا مذاكرات 
بانكي با بانك هاي اروپايي و آس��يايي. البته در اين بين 
بودن��د بانك هايي كه از ورود ب��راي مذاكره با بانك هاي 
ايراني عقب نش��يني كردند و دليل اصل��ي اين جريان 
را مدي��ران بان��ك مركزي هراس ناش��ي از جريمه ها و 
هزينه هاي احتمالي سنگيني كه ممكن بود، امريكا براي 
همكاري با ايران به آنها تحميل كند، اعالم كردند. با اين 
وجود آخرين اطالعاتي كه از روابط كارگزاري بانك ها در 
جريان اجرايي ش��دن برجام وجود دارد، نشان مي دهد 
كه حدود ۸35رابطه كارگ��زاري با 27۸ بانك خارجي 
برگزار شده است، در حالي كه قبل از برجام تعداد روابط 
كارگزاري بسيار محدود بود و تنها 5 تا 6 بانك حاضر به 
همكاري با ايران بودند. در عين حال كه در طول دو سال 
و نيم گذشته حدود 3۸ هزار و 400 فقره ال سي توسط 
نظام بانكي ايران گشايش يافته است.  با شرايط جديد و 
احتمال دوباره اعمال تحريم هاي سنگين بر نظام بانكي 
ايران به ويژه در مورد بانك مركزي، اين نگراني در بين 
كارشناسان وجود دارد كه فضاي نامناسبي كه پيش از 
اجرايي شدن برجام و لغو تحريم ها براي بانك هاي ايراني 
جاري بود، دوباره برگشته و روابط بانكي و تمام ابعاد آن 
را تحت تاثير قرار دهد و آنچه در مدت دو سال گذشته 

نيز به دست آمده در هاله يي از ابهام قرار گيرد. 

اخبار

كارشناسان با اشاره به تحوالت شبكه بانكي و بازار پول و ارز در سال هاي اخير مطرح كردند 

رابطهبانكيايرانباخروجامريكاازبرجامتغييرنميكند
فشار خروج امريكا از برجام در اين مرحله كمرنگ تر از دوره قبلي است

بهبود شفافيت اطالعات با ادغام بانك ها
اعظم احمديان|

يكي از مهم ترين دس��تاوردهايي ك��ه از ادغام 
بانك ها مورد انتظار است، بهبود شفافيت اطالعات 
بانك��ي بوده كه هم به ناظران ب��راي بهبود نظارت 
بر عملكرد و هم به مش��تريان ب��راي انتخاب بانك 

مناسب كمك مي كند. 
در مورد بهبود ش��فافيت اطالعات پس از ادغام 
بانك ها، دو گروه نظريه وجود دارد. بر اين اس��اس، 
اثر ادغام بانك ها بر بهبود شفافيت اطالعات از سه 
بعد نظارت ب��ر عملكرد بانك ها، س��پرده گذاران و 

تسهيالت گيرندگان قابل بررسي است. 
بر اس��اس مطالعات يك گروه از نظريه پردازان، 
ادغ��ام بانك ه��ا باعث بهبود ش��فافيت و افش��اي 
اطالعات مي ش��ود. بر اين اس��اس از بعد نظارتي، 
ادغام بانك ها باعث مي ش��ود، ناظران براي نظارت 
ب��ر عملكرد بهت��ر بانك ها، آنها را ملزم به افش��اي 
اطالع��ات به صورت عموم��ي  مي كنند تا از رخداد 

بحران بانكي قبل از وقوع آن ممانعت كنند. 
اگرچ��ه با ادغ��ام بانك ه��ا، تجمي��ع اطالعات 
ممكن اس��ت با پيچيدگي همراه شود، اما به دليل 
وجود صرفه مقياس ناش��ي از به كارگيري فناوري 
در تجمي��ع و پردازش اطالعات، افش��اي اطالعات 
براي ناظ��ران بانكي بهتر از قب��ل از ادغام خواهد 
بود. س��پرده گذاران، س��رمايه گذاران اصلي بانك ها 

هس��تند، بنابراين ب��ا ادغام بانك ه��ا، آنها به دليل 
نگراني هايي كه نسبت به حفظ ارزش سپرده خود 
دارند، بانك ها را ملزم به افشاي اطالعات مي كنند 
تا در مورد س��پرده گذاري يا عدم سپرده گذاري در 

بانك جديد تصميم گيري كنند. 
تس��هيالت گيرندگان نيز درخواس��ت افش��اي 
اطالعات پس از ادغام بانك ها دارند، زيرا كه ادغام 
بانك ها ممكن است، افش��اي اطالعات را از طريق 
بهب��ود قدرت بازاري بانك جديد افزايش دهند. به 
اي��ن ترتيب كه با ادغام بانك و بزرگ ش��دن اندازه 
آن، ق��درت بازاري بانك افزاي��ش يافته و مي تواند 
بر قيمت تس��هيالت و عرضه آن اثرگذار باشد. در 
ص��ورت افزايش قيمت تس��هيالت و كاهش عرضه 
آن، تس��هيالت گيرندگان يا بانك مورد نظر خود را 
تغيير مي دهند يا از س��اير منابع نظير مشاركت در 

بازار سرمايه تامين مالي را انجام مي دهند. 
گروه دوم از نظريه پردازان بيان مي كنند، ادغام 
بانك ها ممكن اس��ت، تغييري در افشاي اطالعات 
ايج��اد نكرده يا حت��ي آن را كاهش دهند. يكي از 
داليل آن مي تواند به خاطر وجود مساله نمايندگي 
باش��د. ادغ��ام بانك ها باع��ث مي ش��ود، كنترل و 
نظ��ارت بانك ها بر قرض گيرندگان بيش��تر از قبل 
از ادغ��ام باش��د. در اين ش��رايط بخ��ش نظارتي، 
اصراري ب��ه افش��اي اطالعات نخواهد داش��ت. از 

طرف ديگر نظ��ارت و كنترل بانك ها پس از ادغام 
ب��ه س��پرده گذاران اطمينان مي دهد ك��ه بانك از 
قدرت الزم براي تضمين سپرده ها برخوردار است، 
بنابراين ممكن اس��ت س��پرده گذاران درخواستي 
براي افزايش اطالعات و افش��اي اطالعات نداشته 

باشند. 
از بعد تس��هيالت گيرندگان ني��ز اگر بانك ها به 
واس��طه ادغام از صرفه هاي مقياس بهره مند شوند 
و در نتيج��ه هزين��ه ارائ��ه خدمات كاه��ش يابد، 
مش��تريان به جاي تامين مالي از بازار س��رمايه يا 
ساير نهادهاي غيربانكي ترجيح مي دهند از بانك ها 
تامي��ن مالي كنند. در اين ش��رايط ممكن اس��ت، 
تس��هيالت گيرندگان به دليل وابستگي به بانك ها 
براي تامين مالي نياز به افش��اي عمومي اطالعات 

نداشته باشند. 
آنچ��ه از تجربي��ات در اي��ن ح��وزه اس��تنباط 
مي ش��ود، اين است كه بهبود ش��فافيت اطالعات 
در كوتاه م��دت و بالفاصل��ه پ��س از ادغ��ام اتفاق 
نمي افت��د، بلكه در بلندمدت اث��ر مثبت آن ظاهر 
خواهد ش��د. همچنين وضعيت اقتصادي كشورها 
نيز بر تحقق افشاي اطالعات پس از ادغام اثرگذار 
اس��ت. به اين ترتيب كه رون��ق اقتصادي از طريق 
اثر بر بهبود عملكرد مشتريان بانك ها و به تبع آن 
بهبود عملكرد بانك ها مي تواند اثر مثبت بر افشاي 

اطالعات پس از ادغام داش��ته باشد. از طرف ديگر 
بانك هاي سالم براي جذب مشتريان، پس از ادغام 
تمايل بيش��تري براي افش��اي اطالعات دارند. اگر 
عملكرد يك بانك ضعيف ناشي از وجود مشتريان 
ضعيف باشد، افشاي اطالعات با ابهام مواجه خواهد 
ش��د. اگرچه يكي از نتايج م��ورد ادغام بانك ها در 
شبكه بانكي كشور، افشاي بهتر اطالعات ذكر شده 
اس��ت، اما بايد بيان كرد، در صورتي ادغام بانك ها 
مي تواند به بهبود شفافيت كمك كند كه بانك هاي 
ادغام شده يا بانك پذيرنده از سالمت و ثبات الزم 
برخوردار باشند. همچنين شرايط اقتصادي كشور 

اعم از رونق ي��ا ركود بر عملك��رد بانك ها اثرگذار 
است. بنابراين براي دس��تيابي به آثار مثبت ناشي 
از ادغام بانك ها بايد دس��تيابي به ثبات اقتصادي و 
بهبود روند رش��د اقتصادي، توسط سياست گذاران 

مدنظر قرار گيرد. 
قب��ل از هر اقدامي جهت ادغام بانك ها ضروري 
است، ثبات بانك پذيرنده مورد بررسي قرار گرفته 
و نظ��ارت دقيق بر مش��تريان بانك ه��ا و توان آنها 
براي بازپرداخت تس��هيالت ص��ورت گيرد. در اين 
ص��ورت مي ت��وان انتظار داش��ت، ادغ��ام بانك ها 

مي تواند به بهبود افشاي اطالعات كمك كند. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 به دنبال خروج امريكا از برجام، برخي كارشناسان 
با اش��اره به دس��تاوردهاي سه س��ال اخير و پس از 
برجام، ش��امل بهبود روابط بانكي بين ايران و اروپا و 
آسيا و همچنين گسترش كارگزاري هاي مختلف در 
سطح جهان، بهبود استانداردهاي بانكي ايران، اجراي 
IFRS و استانداردسازي صورت هاي مالي بانك هاي 
ايران، پيگيري مطالبات و شاخص هاي مختلف بانكي و 
پولي در ايران، كاهش تورم و انضباط مالي و... معتقدند 
كه شرايط بانك هاي ايران و فشار تحريم هاي امريكا و 
چالش هاي سيستم بانكي كمرنگ تر از سال هاي ۸9 تا 
92 است و در دوره جديد برقراري تحريم هاي امريكا، 
ش��ركاي تجاري ايران و بانك هاي اروپا و آسيا، روابط 
بهتري با بانك هاي ايران خواهند داش��ت و در نتيجه 
مش��كالت و چالش هاي بانكي و پول��ي و ارزي ايران 

كمتر از سال هاي قبل خواهد بود. 
به گزارش »تعادل« همچنين برخي صاحب نظران 
با اش��اره ب��ه اين نكته كه تحريم ه��اي بانكي و ارزي 
ايران در طول 40س��ال گذشته همواره وجود داشته 
و در سال هاي بعد از برجام نيز تحريم ها به طور كامل 
قطع نش��ده بود، مي گويند: تحريم هاي دالري و نبود 
ارتباط ارزي با امريكا و برخي شركت ها همواره وجود 
داشته و لذا خروج امريكا از برجام و برقراري تحريم ها 
توسط اين كشور پديده جديدي نيست و به شكل هاي 
مختلف نيز در س��ال هاي اخير وجود داش��ته، لذا اثر 
كمي بر تجارت و فعاليت ش��بكه بانكي ايران خواهد 
داش��ت. اين صاحب نظران معتقدند كه شبكه بانكي 
ايران در 40 س��ال اخير و سال هاي بعد از برجام نيز 
خود را با ش��رايط و چالش ها وفق داده و توان خود را 
افزايش داده اند؛ از جمله كاهش فاصله با استانداردهاي 
روز دنيا و برقراري روابط بانكي ايران و جهان را شاهد 
بوده اي��م و اي��ران در قراردادها و همكاري هاي بانكي، 
فاينانس ها و تامين مالي، نقل و انتقال پول از ظرفيت 
ارزهاي غيردالري و پيمان هاي دوجانبه بين كشورها 

استفاده كرده است. 
 از س��وي ديگ��ر در س��ال هاي اخير بس��ياري از 
كش��ورهاي منطقه و جهان به دنبال روابط دوجانبه 
پولي و حذف دالر از سيس��تم تج��اري و بانكي خود 
هس��تند و ميزان ذخاير دالري و نقل و انتقال دالري 
نس��بت به دهه هاي قبل كاهش يافته و بس��ياري از 
كش��ورها براي كاهش نفوذ دالر مصمم هس��تند. در 
نتيجه با همكاري روسيه، چين، تركيه، عمان و قطر 
مي توان ش��رايط بهتري را از نظر روابط بانكي و ارزي 
بين ايران و جهان ايجاد ك��رد تا آثار خروج امريكا از 

برجام كاهش يابد. 
يكي از تجربه هاي موثر ايران در دوران تحريم و از 
سال 13۸9 تاكنون استفاده از سيستم ارز مبادله يي 
بود كه ش��بكه بانكي و بانك مركزي با توزيع ارزهاي 
غيردالري ش��امل روپيه، يوان، لير، درهم، يورو، ين و 
روبل، تقاضا ب��راي دالر را كاهش داده و چند س��ال 
ش��اهد ثبات ارزش دالر و س��اير ارزها بوده ايم و اين 
سيستم باعث مي شود كه مازاد صادرات كشور نسبت 
ب��ه واردات و درآم��د ارزي به مخارج ارزي كش��ور به 
گونه يي مديريت ش��ود كه تقاضا براي دالر را كاهش 
داده و زمينه براي تعادل نرخ ها در بازار را فراهم كند. 
از اي��ن رو حذف ثبت س��فارش دالري، توزيع ارزهاي 
غي��ردالري، واردات از كش��ورهاي اروپا، هند، چين و 
تركيه با ارزهاي غيردالري مي تواند س��مت و س��وي 
تقاضاي ارز را مديريت كرده و نرخ دالر را كاهش دهد. 

 پيش خور كردن اثر رشد نرخ دالر 
از س��وي ديگ��ر برخي كارشناس��ان با اش��اره به 
پيش خور كردن آثار خروج امريكا از برجام كه در سال 
گذش��ته و با زمزمه ها و تهدي��د ترامپ براي خروج از 
برجام شروع شد و نرخ دالر را از 3700 تا باالي 4هزار 
تومان افزاي��ش داده، معتقدند كه اثر خروج امريكا از 
برجام و تحريم هاي دالري، ميزان نقدينگي و تجارت 
و تقاض��اي ارز روي نرخ دالر تا حد قابل توجهي خود 
را نش��ان داده و قبل از خروج امريكا از برجام ش��اهد 
افزاي��ش نرخ ارز و به خص��وص دالر بوده ايم و اكنون 

ب��ا خروج امريكا از برجام، تكليف بازار و ش��ركت ها و 
متقاضيان ارز روشن ش��ده و با توجه به افزايش هاي 
اخير مي توان با مديريت بازار و تامين نيازهاي جامعه 

مانع از رشد بيشتر نرخ دالر شد. 

 رشد توليد داخلي و صادرات
البته رش��د نرخ ارز از يك سو مي تواند باعث رشد 
صادرات و كاهش واردات و از س��وي ديگر به حمايت 
از توليد داخلي منجر ش��ود. بر اين اساس دولت بايد 
از اين فرصت به نفع توليد داخلي استفاده كند و بايد 
صادرات را به سمت ارزهاي غيردالري هدايت كرد و 
همچني��ن از طريق حمايت از توليد داخلي به رش��د 
اش��تغال و كاهش واردات توجه داش��ت تا به تعادل 
بهتر بازار ارز و ثبات نرخ ها كمك كند و مانند س��اير 
كشورهاي صنعتي از فرصت كاهش ارزش پول داخلي 

براي رشد توليد و صادرات استفاده شود. 
در اين راستا آمارهاي رشد توليد و فروش كاالهاي 
ساخت داخل در دوره تحريم هاي قبلي نشان مي دهد 
كه در صورت تامين مواد اوليه و واسطه يي مورد نياز 
بخش توليد و صنعت، از آنجا كه دسترسي به صنايع و 
كارخانه هاي داخلي نسبت به واردات كاالهاي خارجي 
بيشتر است و هزينه توليد و قيمت محصوالت داخلي 
از مش��ابه خارج��ي با نرخ گران ارز، كمتر اس��ت، لذا 
ف��روش داخل��ي افزايش يافته و صادرات نيز بيش��تر 
مي شود و در مواردي كه از فناوري توليد كاربر استفاده 
مي كنيم و كمتر به ماشين آالت خارجي و مواد اوليه 
خارجي وابسته هستيم، مي توانيم ضمن رشد اشتغال 
و توليد، شرايط را براي بهبود فروش كاالهاي داخلي 
فراهم كنيم. لذا شايس��ته اس��ت كه دولت و بانك ها 
با تامين نقدينگ��ي واحدهاي داخل كش��ور كه نياز 
كمتري به ارز و واردات دارند، ش��رايط را براي عرضه 
محصوالت داخلي فراهم كند. از جمله حمايت بانك ها 
و بيمه ها از صنايع غذايي كشور مي تواند ضمن رشد 
توليد محصوالت باكيفيت ايراني، هم نگراني مردم و 
مس��ووالن را از بابت تعادل ب��ازار كاال برطرف كند و 
ه��م نياز ارزي را كاهش داده و گردش مالي بانك ها و 
صادرات را به نفع توليد و اشتغال داخلي افزايش دهد 
ت��ا كاهش واردات و نياز به خارج كش��ور را به همراه 

داشته باشد. 

 كنترل قاچاق، خروج سرمايه
و ذخيره سازي دالر

يك سياس��ت ض��روري در اين مرحل��ه توجه به 
تقاضاي دالر به صورت غيررس��مي اس��ت. به عبارت 
ديگر، عالوه بر واردات و صادرات رس��مي، دولت بايد 
س��ه حوزه ديگر يعني خروج سرمايه از كشور، قاچاق 
كاال و س��فته بازي و ذخيره سازي دالر با هدف حفظ 
ارزش پول ملي را نيز در دستور كار قرار دهد، زيرا اين 
سه بخش باعث رشد كاذب نرخ دالر شده و برنامه هاي 

دولت را تضعيف مي كند. 

 روابط بانكي با ايران تغيير نمي كند 
محمدحسين حسين زاده بحريني عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در اين زمينه گف��ت: رابطه بانكي 
ايران بعد از خروج امريكا از »برجام« تغييري نمي كند 
و همانند سابق با طرف هاي خارجي ادامه پيدا مي كند. 
وي در گفت وگو با ايبنا با اش��اره به خروج امريكا 
از برجام گفت: با توجه به اينكه اقتصاد كشور به ويژه 
رواب��ط بانكي ما بعد از امضاي برجام ترميم نش��د از 
اين رو اكنون نيز با خروج امريكا از اين توافقنامه اتفاقي 

براي ما رخ نخواهد داد. 
نماينده مش��هد و كالت در مجلس با بيان اينكه 
پس از برجام نيز ايران تقريبا در همه زمينه ها تحريم 
بوده است، افزود: متاسفانه محدوديت ها و تحريم ها در 
مراودات بانكي در سال هاي اخير حتي بعد از امضاي 

برجام شفاف است. 
حسين زاده بحريني با تاكيد بر اينكه خروج امريكا 
از برجام باعث تحت فشار بيشتر قرار گرفتن ما نخواهد 
ش��د، تصريح كرد: از نظر من حداقل در حوزه بانكي 

تحت فشار قرار دادن ايران خيلي محتمل نيست. 
وي با بيان اينكه در س��ال هاي گذشته حتي پس 
از امض��اي برجام تا جاي ممكن فش��ار تحريم ها در 
حوزه ه��اي مختلف از جمله م��راودات بانكي بر ايران 
تحميل ش��ده اس��ت، گفت: امريكا حتي با حضور در 
برجام نيز دست از رفتارهاي خصمانه خود برنداشت، 
اكنون نيز كه از برجام خارج شده دستشان خالي شده 

و ابزار ديگري ندارد. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه آنچ��ه از اكنون ب��ه بعد مهم اس��ت همراهي 

ي��ا عدم همراهي كش��ورهاي اروپايي با امريكاس��ت، 
افزود: همراهي كش��ورهاي اروپايي به اعمال و اجراي 

تحريم هاي فرابرجامي خواهد انجاميد. 
حسين زاده بحريني ادامه داد: اگر دولت هاي اروپايي 
با امريكا همنوا نش��وند، وضعيت ايران به روال كنوني 
ادامه پيدا خواهد كرد، در غير اين صورت علي القاعده 

تحريم هاي جديدي در نظر گرفته خواهد شد. 
وي افزود: جالب اين اس��ت كه ابزار و عامل اجراي 
تحريم هاي جدي��د ترامپ دولت هاي اروپايي خواهند 
بود. اينكه دولت هاي اروپايي پاي عهد خود هس��تند 
و در مقابل تصميمات غيرقانوني ترامپ مي ايستند يا 

خير، موضوعي است كه بايد در اين روزها ببينيم. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه 
اتحاديه اروپا بايد مواضع خود را پس از خروج امريكا از 
برجام در قبال ايران مشخص كند، گفت: اگر اتحاديه 
اروپا نيز مسير امريكا را در قبال ايران طي كند دولت 

نيز بايد اقدامات متقابل خود را مشخص كند. 

 مراودات بانكي ايران هيچ گاه بدون 
محدوديت نبود

همچنين س��يدناصر موس��وي الرگاني عضو ديگر 
كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه مراودات 
بانك��ي اي��ران در س��ال هاي پ��س از برج��ام نيز با 
محدوديت ه��اي بس��ياري مواجه بود، گف��ت: اكنون 
ب��ا خروج امري��كا از برجام خللي در ش��بكه بانكي و 

اقتصادي ما رخ نمي دهد. 
وي ب��ا ي��ادآوري خروج امري��كا از برجام گفت: با 
توجه به اينكه به دشمني شيطان بزرگ واقف بوده ايم، 
اكن��ون نيز با خ��روج آن تغييري در اقتص��اد ما رخ 
نخواهد داد. نماينده فالورجان در مجلس با تاكيد بر 
اينكه اگر طي 4سالي كه مسووالن ما دنبال برجام و 
به نتيجه رساندن آن بودند با كشورهاي اطراف خود 
ارتباط گرفته بودند نتايج بهتري حاصل مي شد، افزود: 
متاس��فانه ما با دش��منان خود كه علني و رسمي در 
تقابل با ما بوده و در دش��مني خود سرسوزني كوتاه 

نيامده اند، روبه رو شديم. 
و  امري��كا  اينك��ه  بي��ان  ب��ا  موس��وي الرگاني 
هم پيمانانش با فرد مخالف نبوده بلكه با كليت نظام 
در تضاد هستند، تصريح كرد: در انتخابات گفتند كه 

اگر دولت عوض شود برجام به هم مي خورد حال كه 
دولت تغيير نكرده اما باز هم ش��اهد هستيم كه به 

برجام پايبند نبودند. 
وي ادام��ه داد: اگر ما به داش��ته ها و ظرفيت هاي 
داخلي كش��ور اكتفا كنيم، قطعا مش��كلي براي نظام 
بانك��ي و اقتصاد ما به وجود نخواهد آمد. اين نماينده 
م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه با ش��رايط فعلي 
ديگر نبايد چشم اميدي به كشورهاي خارجي داشته 
باش��يم، تصريح ك��رد: با توجه به اينك��ه تغييري در 
اقتصاد ما پس از امضاي برجام صورت نگرفت، اكنون 
نيز نبايد همه  چيز را به برجام و نتيجه آن گره بزنيم. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس دهم با تاكيد 
بر اينكه اقتصاد مقاومتي و توجه به فرمايش��ات مقام 
معظم رهبري كليد رفع مشكالت موجود است، گفت: 
با توجه به ظرفيت هاي سرشار و توانمندي هاي بي نظير 
كشور بايد به سمت بهره مندي از اين موهبت ها رفته 

و از اين بحران هاي تحميلي با انسجام خارج شويم. 
وي ب��ا بيان اينكه خيري از اروپا هم به ما نخواهد 
رس��يد، افزود: اينكه مي گويند ما در برجام مي مانيم، 
مي خواهن��د فرص��ت را از ما گرفته و ما را س��رگرم 
كنند كه ما غني سازي را از سر نگرفته و فعاليت هاي 

هسته يي را متوقف نگه داريم. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه اگر قرار بر رفع تحريم بود بايد تاكنون صورت 
مي گرفت، افزود: متاسفانه بانك هاي اروپايي هم راضي 
به مراوده با ما طي اين 4 سال امضاي برجام نشده اند. 
وي ب��ا بيان اينكه نه اروپا و نه امريكا قدمي بعد از 
برجام برنداشتند، تصريح كرد: قطعا اكنون كه امريكا 
خارج شده به مراتب اروپا نيز فعاليتي نخواهد داشت و 
بعد از چند ماه فرصت سوزي با بهانه ترس از تحريم ها 

از برجام خارج مي شود. 
موس��وي الرگاني با تاكيد بر اينكه شبكه بانكي ما 
س��ال ها با تحريم ها س��رپا بوده و اكنون نيز به مسير 
خود ادامه خواهد داد، گفت: با خروج امريكا هيچ اتفاق 
خارق العاده يي رخ نمي دهد، زيرا همان رويه ادامه دارد. 

 كاهش فاصله بانك ها و روابط بانكي
2 دستاورد برجام بود 

 از س��وي ديگر كاظم چقازردي كارشناس بانكي، 
كاهش فاصله با اس��تانداردهاي روز دني��ا و برقراري 
روابط بانكي را دو دستاورد برجام براي سيستم بانكي 

عنوان كرد. 
وي درب��اره روابط بانكي ايران پس از برجام اظهار 
داشت: به هنگام اجراي توافقنامه برجام سيستم بانكي 
با دو نكته اصلي از جمله دوري از اس��تانداردهاي روز 

دنيا و عدم ارتباط با عرصه بين الملل مواجه بود. 
وي ادامه داد: با گذش��ت چند سال از تحريم هاي 
سيس��تم بانكي از س��وي برخي كش��ورها، سيستم 
بانك��ي م��ا از اس��تانداردهاي روز دنيا مث��ل افزايش 
سرمايه، FATF  و... فاصله داشت كه با تالش بانك 
مركزي سيس��تم بانكي توانست به سرعت خود را به 
اين اس��تانداردها نزديك كن��د. البته همچنان برخي 
فاصله ها در اين زمينه وجود دارد كه به زودي با تالش 
بانك مركزي و نظام بانكي كشور رفع و همگام سازي 
خواهد ش��د. مديرعامل بانك سپه نكته دوم را روابط 
ب��ا بانك هاي بزرگ دني��ا عنوان كرد و ادام��ه داد: با 
توجه به برخي ش��رايط و تحريم ها، برخي بانك هاي 
بزرگ دنيا براي برقراري ارتباط با سيستم بانكي ايران 
احتياط هايي داش��تند. چقازردي اف��رود: البته برخي 
بانك هاي كوچك و محلي ارتباط خوبي با سيس��تم 
بانك��ي ايران برق��رار كرده اند كه بررس��ي آمار روابط 
كارگزاري و فعاليت هاي ارزي نشان مي دهد كه ايران 
تا حد امكان توانس��ته فعاليت خوب��ي در اين زمينه 

داشته باشد. 
به گفته مديرعامل بانك سپه همچنان بانك هاي 
ب��زرگ به داليلي با ايران فعاليت��ي ندارند. به گزارش 
ايبنا البته در روزهاي اخير اياالت متحده امريكا رسما 
خ��روج خود از توافقنامه برجام را اعالم كرد و س��اير 
اعضاي اين توافقنامه ب��ر ادامه حضور و حفظ برجام 

تاكيد دارند. 

تجربه 40ساله تحريم هاي امريكا و تحريم ها در سال هاي 89 تا 93، تداوم برخي محدوديت ها و تحريم ها در سال هاي اخير، بهبود 
استانداردهاي بانكي و همكاري هاي ايران با بانك هاي جهان، پيش خور كردن اثر خروج امريكا از برجام و رشد نرخ دالر در 

يك سال اخير موضوعاتي است كه نشان مي دهد، فشار تحريم ها و خروج امريكا از برجام در اين مرحله كمرنگ تر از دوره قبلي 
خواهد بود و البته دولت بايد از فرصت اثر رشد نرخ ارز بر توليد و صادرات به نفع توليد و اشتغال داخلي استفاده كند و به تقاضاي 

غيررسمي ارز در بخش هاي قاچاق، خروج سرمايه از كشور و خريد دالر با هدف سفته بازي و حفظ ارزش پول توجه كند، زيرا 
عامل عمده نوسان نرخ ها در بازار، تقاضاي كاذب و غيررسمي و داليل غير اقتصادي بوده است
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5 بورس و فرابورس
 بورس هاي جهان

در مدار صعود
بيش��تر بورس ها در آس��يا، اروپا و امري��كا به رهبري 
نمادهاي انرژي سبزپوش بودند و بهاي نفت نيز كماكان 
متاثر از تصميم امريكا درخص��وص برجام رو به افزايش 
اس��ت. به گزارش رويترز، بورس هاي اروپايي عملكردي 
بهت��ر از پيش بيني ه��ا داش��تند و ش��اخص »فوتس��ي 
۱00« ب��ورس لندن ب��ا 0.2درصد، ش��اخص »دكس« 
آلمان 0.4درصد و ش��اخص »كك« فرانس��ه 0.3درصد 
افزايش بسته شدند. همچنين، در معامالت روز گذشته 
آس��يا نيز ش��اخص »ام اس س��ي آي« بورس هاي منطقه 
آسيا-اقيانوس��يه جز ژاپن 0.6درص��د افزايش يافت. در 
ژاپن ش��اخص »نيك ك��ي 22۵« 0.3درصد باال رفت و 
بورس هاي سئول كره جنوبي و شانگهاي چين، كار خود را 
با افزايش 0.۵ و 0.2درصدي به پايان بردند. افزون بر اين، 
در امريكا نيز شاخص »داو جونز« افزايشي 0.7۵درصدي 
داش��ت و شاخص »اس  اند پي ۵00« بيش از يك درصد 
باالتر رفت. اين درحالي اس��ت ك��ه، افزايش بهاي نفت 
باعث نگراني از تورم در امريكا ش��ده اس��ت و اين مساله 
باعث ش��د بازده اوراق ۱0 ساله وزارت خزانه داري پيش 
از آنكه با كمي عقب نش��يني به 2.98درصد برسد، براي 
ساعتي سطح باالي 3درصد را لمس كند. بر اين اساس، 
نفت خام برنت براي تحويل در آينده با 0.8درصد افزايش 
به 77.82 دالر در هر بش��كه رسيد كه باالترين سطح از 
نوامبر 20۱4 محسوب مي ش��ود. نفت سبك امريكا نيز 
0.6درص��د افزايش يافت و به 7۱.69 دالر در هر بش��كه 
رسيد. از سوي ديگر ارزش دالر نيز همگام با نفت افزايش 
يافت و با ثبت س��طح 93.4۱6واحدي به باالترين سطح 

4.۵ ماه اخير رسيد.

نخس�ت  ماه�ه  س�ه  عملك�رد  بررس�ي   
فرآورده هاي نسوز پارس: ش��ركت فرآورده هاي 
نس��وز پارس صورت هاي مالي س��ه ماهه منتهي به 
29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل يك صد ميليارد ريال منتش��ر كرد. عالوه بر 
اين، شركت فرآورده هاي نس��وز پارس در سه ماهه 
نخست سال مالي 97 مبلغ دو ميليارد و 23 ميليون 
ريال سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
20 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 43درصد 
افزايش داشت. اين درحالي است كه »كفپارس« در 
س��ال مالي 9۵ مبلغ ۱4ريال سود به ازاي هر سهم 

اختصاص داده بود. 
 نگاه�ي بر عملكرد يك س�اله »غش�صفا«: 
شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان صورت هاي مالي 
۱2 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي 
شده و با س��رمايه معادل 200 ميليارد ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين، ش��ركت در س��ال مالي 96 مبلغ 
۱07 ميليارد و ۵40ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ ۵38 ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مال��ي قبل معادل 27درصد كاهش داش��ت. بر اين 
اساس، »غشصفا« در سال مالي 9۵ مبلغ 738 ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. همچنين، 
به س��ود خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال 

اضافه شد.
 نگاه�ي بر عملكرد 6 ماهه ش�اهد: ش��ركت 
ش��اهد اطالع��ات و صورت هاي مال��ي مياندوره يي 
6ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 33 هزار و ۵00 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، شركت با انتشار 
عملكرد 6 ماهه نخس��ت س��ال مالي 97 خود اعالم 
كرد در نيمه نخس��ت س��ال مالي جاري مبلغ ۱۵9 
ميليارد و 220 ميليون ريال سود سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۵9 ريال سود به ازاي هر 
سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 392درصد افزايش داش��ت. عالوه 
بر اين، »ثش��اهد« در دوره 6 ماهه مشابه سال مالي 
قبل مبلغ ۱2 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و 4۱8 ميليارد 
و 684ميليون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 رشد عملكرد سيمان »سخاش«: سيمان خاش 
اطالع��ات و صورت هاي مال��ي مياندوره يي ۱2 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و 
با س��رمايه مع��ادل ۱2۵ ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچنين، س��يمان خاش با انتشار عملكرد ۱2 ماهه 
س��ال مالي 96 خود اعالم ك��رد در دوره ۱2 ماهه ياد 
شده مبلغ ۱80 ميليارد و 877 ميليون ريال سود سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 447 ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 9 درصد افزايش داشت. 
بر اين اساس، »سخاش« در دوره ۱2 ماهه مشابه سال 
مالي قبل مبلغ يك هزار و 322 ريال سود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص 
به س��ود انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ 283 
ميليارد و 706 ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »سمازن«: سيمان 
مازندران اطالعات و صورت ه��اي مالي مياندوره يي 
سه ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با سرمايه معادل 4۱۱ ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اساس، شركت با انتشار عملكرد سه ماهه 
س��ال مالي 97 خود اعالم كرد در دوره سه ماهه ياد 
ش��ده مبلغ 4۵ ميليارد و 8۱2 ميليون ريال س��ود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 37 ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل معادل 7۱ درصد كاهش 
داشت. »سمازن« در دوره سه ماهه مشابه سال مالي 
قبل مبلغ ۱27 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. با افزوده ش��دن س��ود خالص دوره به سود 
انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ 249 ميليارد 
و 8۱9 ميليون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد.

بينالملل

رويخطشركتها

»تعادل« چشم انداز بورس  تهران بدون حضور امريكا در برجام را ترسيم مي كند

سهامداران سهامداري كنند
گروه بورس  مسعود كريمي 

 در اواس��ط هفته گذش��ته بازار س��هام به 
ريزش هاي خود پاي��ان داد و با افزايش بيش 
از 7۵0واحدي به استقبال اعالم موضع اياالت 
متح��ده امري��كا درخصوص خ��روج از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك رفت. در همين شرايط 
همزمان با حمايت رس��مي س��اير كشور هاي 
متعه��د از برجام طي هفته گذش��ته، حس��ن 
روحان��ي مهل��ت چن��د هفته يي ب��راي اعالم 
موضع جمهوري اس��المي اي��ران درخصوص 
برج��ام در پ��ي رايزني با س��اير كش��ور ها را 
اعالم ك��رد. بنابراي��ن در آخري��ن روز  كاري 
هفته گذش��ته برخ��ي از س��هامداران، دارايي 
س��هامي خ��ود را تبديل ب��ه نقدينگي كردند 
و در كنار س��رمايه هاي ترسو س��ريعا از روند 
معامالتي خارج ش��دند. اين دست از بازيگران 
بورس كش��ور كه معموال با رشد شاخص هاي 
اقتصادي و افزايش نماگر هاي تاالر شيش��ه يي 
اقدام به خريد سهام با هر قيمتي بدون توجه 
به وضعيت بنيادي و تكنيكالي سهام مي كنند 
معموال با تغيير در شرايط اقتصادي و سياسي 

از بورس خارج مي شوند.
اين درحالي اس��ت كه اين گونه رفتار ها در 
بازار هاي مالي با ماهيت اصلي س��رمايه گذاري 
در بازار س��هام تفاوت فاحش��ي دارد و بيشتر 
هدف از اين اقدامات نوس��ان گيري و كس��ب 
س��ود زياد در بازه زماني كوتاه مدت است. اما 
در چنين مواقعي اي��ن نكته را نبايد فراموش 
كرد كه استراتژي بلندمدت خريد و نگهداري 
س��هام مي تواند، ريسك هاي زيادي را پوشش 
ده��د و س��ود قاب��ل مالحظه يي ه��م در پي 
داش��ته باش��د. به هر حال در داد و ستد  هاي 
روز چهارش��نبه برآيند معامالتي بورس تهران 
مثبت رقم خورد و چش��م انداز روش��ني براي 
ادامه فعاليت سهامداران با حذف يك ريسك 

سياسي بزرگ ايجاد شد. 
در همي��ن حال اغلب صاحب نظ��ران بازار 
س��رمايه بر اي��ن باورن��د كه س��رمايه گذاران 
بورس��ي  باي��د ب��ه دور از رفت��ار هيجاني داد 
و س��تد هاي خ��ود را در بازار از س��ر گيرند و 

ب��ه نوعي س��هامداري كنند چراك��ه پيش از 
خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مش��ترك، 
بازار سهام چنين ريس��كي را طي چند هفته 
ب��ا ريزش  هاي زي��اد پيش خور ك��رد. بنابراين 
درح��ال حاضر قيمت س��هام اكث��ر صنايع و 
ش��ركت ها، اصالحات الزم را تجربه كرده اند و 
خوشبختانه پتانس��يل افزايش قيمت در اكثر 
سهم هاي بورسي موجود است. در همين حال 
در صورتي كه 6 كش��ور بزرگ جهاني بتوانند 
مناف��ع ايران را بدون حض��ور امريكا از برجام 
تامين كنند به  ط��ور قطع حذف ترامپ تاثير 
قابل مالحظه يي در جري��ان معامالتي بورس 
تهران ندارد چراكه در 30 الي 40سال گذشته 
هم تعامل اقتصادي خاصي بين ايران و امريكا 
ص��ورت نگرفته و به تبع آن بازار س��هام براي 
ادام��ه حيات و توس��عه خود ني��از مبرمي به 

حضور اين كشور نخواهد داشت. 

 رشد نماگر  هاي بورس
در همي��ن رابطه و در پاي��ان معامالت هفته 
منتهي به هجدهم ارديبهش��ت ماه سال جاري، 
شاخص كل نس��بت به هفته ماقبل با 0/۱درصد 
افزايش معادل 79واحد رش��د همراه ش��د و رقم 
93ه��زار و 69۱ واح��دي را به خ��ود اختصاص 
داد. بر اين اساس شاخص بازار اول با 233واحد 
افزاي��ش به رقم 66 هزار و 697 واحد بالغ ش��د 
و ش��اخص ب��ازار دوم با 77۵واح��د كاهش عدد 
۱98ه��زار و 7۵۵واح��د را تجربه ك��رد و به اين 
ترتيب ش��اخص بازار اول با 0/3درصد افزايش و 
ش��اخص بازار دوم با 0/4درصد كاهش نسبت به 
هفته ماقبل مواجه ش��دند. اف��زون بر اين در ۵ 
روز كاري هفته گذشته ارزش كل معامالت اوراق 
به��ادار به ۱4هزار و 663 ميليارد ريال بالغ ش��د 
كه نس��بت به هفته ماقبل ۱4۱درصد افزايش را 
تجربه كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه تعداد 

۵هزار و 634 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
از 236ه��زار دفعه م��ورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب ۱39و ۵2 درصد افزايش را نسبت به هفته 
گذشته تجربه كردند. براساس اين گزارش تعداد 
۱09ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش 
از يك هزار و ۱2۵ميليارد ريال مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتيب ب��ا ۱06و ۱۱0درصد افزايش 

نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. 

 صعود آيفكس
در س��ويي ديگر طي هفته معامالتي منتهي 
به بيس��ت و يكم ارديبهش��ت  ماه س��ال جاري 
ش��اخص كل فرابورس در آخرين روز كاري در 
سطح ۱070واحدي ايستاد و ۱.2درصد نسبت 
ب��ه ابتداي هفته گذش��ته صعود ك��رد. بر اين 
اساس س��ومين هفته معامالتي فرابورس ايران 

در ارديبهش��ت  ماه با ثبت دادوس��تد يك  هزار 
و 283ميليون ورقه به��ادار در ۱۵0هزار دفعه 
صورت گرفت كه ارزش اين دادوس��تدها 9هزار 
و 274ميليارد ريال بود. اين درحالي اس��ت كه 
معامالت بازاره��اي فرابورس ايران نيز درحالي 
هفته گذشته ادامه يافت كه بهترين عملكرد در 
رشد حجم معامالت را به ترتيب بازار پايه و اول 
و بهتري��ن عملكرد در رش��د ارزش معامالت را 
بازار هاي دوم و اول كس��ب كردند. عالوه بر اين 
در مجموع بازارهاي پايه 664 ميليون سهم به 
ارزش 788ميليارد ريال و در مجموع بازار هاي 
اول و دوم ني��ز ۵8۵ ميلي��ون س��هم به ارزش 
يك هزار و 39۱ميليارد ريال مبادله شدند. اين 
درحالي است كه آمار ساير بازار هاي فرابورسي 
همچنين حاكي از دادوس��تد ب��ه ترتيب تعداد 
 32و ۱.4ميلي��ون ورق��ه ب��ه ارزش 7ه��زار و
88 و ۵.7 ميلي��ارد ريال در بازار ابزار هاي نوين 
مال��ي و بازار ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط 
است. از س��ويي ديگر بيشترين تعداد معامالت 
در هفت��ه منتهي به 24فروردين متعلق به بازار 
پاي��ه فرابورس با 60 هزار نوب��ت معامالتي بود 
كه 66 درصد افزايش نس��بت به هفته گذشته 
را نش��ان مي دهد. همچنين نگاهي به ابزارهاي 
معامالت��ي در بازار ابزاره��اي نوين مالي حاكي 
از آن اس��ت كه افزاي��ش ارزش معامالت اوراق 
بدهي، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و اوراق تس��هيالت مس��كن به ترتيب ۱، 6۵ و 
44درص��د و افزايش حجم معامالت اين 3 ابزار 
ب��ه ترتيب 4، ۵0 و 39درصد بوده اس��ت. اين 
درحالي اس��ت ك��ه همزم��ان ارزش معامالت 
خ��رد در بازاره��اي اول، دوم، پايه و SME در 
فراب��ورس ايران ني��ز به 2ه��زار و ۱34ميليارد 
رس��يد كه گروه محصوالت ش��يميايي با ارزش 
معامالتي به ميزان 40۱ميليارد ريال ۱9درصد 
از ارزش كل معام��الت را از آن خ��ود كرد و در 
صدر ايس��تاد. بر اين اس��اس گروه  هاي فلزات 
اساس��ي و فعاليت هاي كمكي به نهاد  هاي مالي 
واس��ط نيز به ترتي��ب ۱4و ۱0درصد از ارزش 
كل معام��الت را به خ��ود اختصاص دادند و در 

جايگاه هاي دوم و سوم ايستادند. 

رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني:

عرضه سنگ  آهن به زودي در بورس كاال
عضو كميسيون كشاورزي مجلس:

حمايت دولت در كنار شفافيت بورس
طبق رايزني ها و اقدامات انجام ش��ده، مقرر اس��ت سنگ 
آهن به زودي در بورس كاال عرضه ش��ود. رييس كميس��يون 
معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران درخصوص عرضه 
سنگ آهن در بورس كاال گفت: گندله و كنسانتره سنگ آهن 
درحالي در بورس كاال پذيرش ش��ده كه با عرضه سنگ آهن 
و فرآورده هاي آن در اين بازار، كش��ف قيمت اين مواد معدني 
به ش��فافيت هر چه بيش��تر و روند عادالنه نزديك تر مي شود. 
به گزارش  كاال خبر، بهرام شكوري درباره زمان احتمالي آغاز 
عرضه هاي س��نگ آه��ن در رينگ داخلي ب��ورس كاال گفت: 
طبق رايزني ها و اقدامات انجام ش��ده، مقرر اس��ت كه سنگ 
آه��ن به زودي در بورس كاال عرضه ش��ود و در همين راس��تا 
اج��راي مقدم��ات آن درحال پيگيري اس��ت؛ ب��ه طوري  كه 
انتظار مي رود در نيمه اول س��ال شاهد عرضه سنگ آهن در 
رينگ داخلي بورس كاال باش��يم. شكوري اظهار كرد: درحال 
حاضر غير از چند توليدكننده بزرگ س��نگ آهن در كش��ور 
س��اير توليدكنندگان س��نگ آهن SMEها هستند كه براي 
ورود آنها به بورس كاال نيز در تالش هس��تيم. وي درخصوص 
اس��تقبال فعاالن اين حوزه از عرض��ه كاال در بورس گفت: به 
نظر مي رسد، اس��تقبال خوبي از عرضه سنگ آهن در بورس 
به عمل آيد؛ چراكه انجمن س��نگ آه��ن و فعاالن اين حوزه 
بسيار مصمم هستند كه زودتر شاهد كشف قيمت سنگ آهن 
در بورس باشيم. وي اظهار كرد: بورس كاال يكي از مجراهايي 
اس��ت كه مي تواند به كش��ف قيمت درست، تشخيص ميزان 
م��ازاد محصول و در نهايت صادرات مازاد توليد بر نياز داخلي 
كمك كند.  ش��كوري در بيان مهم ترين مزاياي عرضه سنگ 

آهن در بورس كاال به موضوع كشف قيمت شفاف تاكيد كرد 
و گفت: اصلي ترين مزيت بورس، كش��ف قيمت شفاف است 
كه مكانيس��م معامالتي آن براس��اس حاكميت نظام عرضه و 
تقاضا موجب تعيين قيمت عادالنه در بازار مي ش��ود. دومين 
مزيت مهم آن نيز دريافت س��ريع پ��ول حاصل از فروش كاال 
توسط توليدكننده است. اين درحالي است كه همواره يكي از 
گله مندي هاي توليدكنندگان سنگ آهن اين است كه ضمن 
فروش ارزان قيمت كاال به س��ختي مي توانند پول خود را نيز 
دريافت كنند. اما بورس كاال با ايفاي اين دو نقش مهم مي تواند 
كمك بزرگي به سنگ آهني ها كند. وي به تاكيد وزير صنعت، 
معدن و تجارت براي تكميل زنجيره ارزش توليد فوالد با عرضه 
سنگ آهن در بورس كاال اشاره كرد و گفت: وزارت صمت نيز 
خواس��تار اين اس��ت كه در وهله اول يك هارموني در زنجيره 
ارزش صنعت فوالد ايجاد ش��ود و در وهل��ه دوم اين زنجيره 
ارزش نيز تكميل شده و توسعه پيدا كند تا حتي االمكان سنگ 

آهن به صورت يك كاال با ارزش افزوده باالتر صادر شود. 

دولت مي تواند در راستاي اقدامات حمايتي خود از 
توليدكنندگان مابه التفاوت قيمت محصول را پرداخت 
كند و با اين اقدامات، بار مالي دولت كاهش و كشاورز 
بخش عمده يي از پول خود را از طريق بورس دريافت 
مي كند. ب��ه گزارش خانه ملت عل��ي ابراهيمي، عضو 
كميس��يون كش��اورزي مجلس درخص��وص فوايد و 
معايب عرض��ه گندم در بورس كاال اظهار كرد: عرضه 
هر نوع كااليي در بورس مي تواند به ش��فافيت تجارت 
و نظارت بر كيفيت محصول اثر مثبت بس��يار زيادي 
داشته باشد. اگر چنانچه گندم يا هر محصول ديگري 
در بورس كاال ارائه ش��ود و در بورس در معرض اطالع 
و دي��د خريداران ق��رار بگيرد، مي ت��وان گفت قيمت 
واقعي بازار نيز مش��خص مي ش��ود. عضو كميس��يون 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينك��ه با وجود نظارت ه��ا در خريد تضميني 
گندم اين امكان وجود دارد كه به دليل شريك نبودن 
عاملين در س��ود و زيان محصول خريداري ش��ده هر 
ن��وع گندمي با هر نوع كيفيتي تحويل گرفته ش��ود، 
گفت: تا زماني كه منافع خريدار مس��تقيما در ارتباط 
نباش��د، خريد تضميني نمي تواند روي خريد محصول 

با كيفيت و استخراج قيمت واقعي موثر باشد. 

 روش نگهداري سنتي 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
با اقداماتي كه آغاز ش��ده تا مبادالت از طريق بورس 

كاال باش��د، حجم مبادالت مي توان��د تصميم را براي 
واردات و ص��ادرات محصوالت روش��ن تر كند، تصريح 
كرد: برداش��ت محصوالت در س��ال جديد آغاز شده 
و به  صورت س��نتي عمل مي كنيم و هميش��ه تناژي 
را از كش��اورز خري��داري مي كني��م و در انباره��اي 
غيراس��تاندارد نگه مي داريم س��پس به سيلو منتقل 
مي كنيم و تا به ش��كل نان به دست مردم برسد، افت 

بسيار زيادي را دارد. 

 كاهش مباشري دولت 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي 
مجلس ش��وراي اس��المي در پايان با تاكي��د بر اينكه 
در اي��ن زمينه باي��د هر نوع كمك و اقدام��ي از ناحيه 
برنامه ريزان، سياس��ت گذاران و دولت ص��ورت بگيرد، 
عن��وان ك��رد: عرض��ه كاال در بورس باعث مي ش��ود تا 

مباشري دولت كاهش پيدا كند. 

 حرك�ت صحي�ح ب�ازار ب�ا تحليل ه�اي منطق�ي: 
تحليلگران بازار س��رمايه مي توانند ب��ا تحليل هاي اقتصادي و 
مالي صحي��ح، بازار را از هيجان هاي منف��ي و كاذب دور نگه 
دارند چراكه بارها ديده ش��ده، رفتارهاي تحليلگران در ايجاد 
نوس��ان در بازار بس��يار تعيين كننده و تاثيرگذار است. بهروز 
خدارحمي، كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه صنايع 
بازار س��رمايه عملكرد خوبي در س��ال گذشته داشتند، تاكيد 
كرد: در يك ماهه اخي��ر اتفاق منفي در بازار رخ نداده و اكثر 
گزارش هاي عملكردي ش��ركت ها مثبت و قابل قبول بوده كه 
همي��ن امر خوش بيني به آينده را به هم��راه دارد. به گزارش 
س��نا، عضو هيات علمي دانش��گاه تربيت مدرس ادامه داد: در 
اين شرايط انتظار واكنش هاي هيجاني و دور از منطق فعاالن 
بازار س��رمايه وجود ندارد. در عين حال خروج امريكا از برجام 
هم مس��ير را براي همكاري هاي بهتر ايران و اروپا فراهم كرد. 
وي ضم��ن توصيه به س��رمايه گذاران ب��راي تصميم گيري به 
دور از هيجان ه��اي كاذب ادامه داد: بيش��ترين توصيه من به 
تحليلگران بازار سرمايه است نه عموم مردم چراكه تحليلگران 
با گزارش هاي غيرتخصصي باعث التهاب فضاي بازار س��رمايه 
مي ش��وند. وي با اش��اره به اينكه تحليلگران بازار س��رمايه به 
عنوان ليدر بازار هميش��ه چندي��ن س��رمايه گذار را دنباله رو 
خود مي كنند، افزود: تحليل هاي مالي و اقتصادي درخصوص 
صنايع بورس��ي، وضعيت بنيادي بازار س��رمايه، ارتباط اركان 
اقتصادي با بازار س��رمايه و امثال چنين موضوع هايي بايد مد 

نظر تحليلگران بازار سرمايه باشد. اين كارشناس بازار سرمايه 
در پاس��خ به س��والي ديگر درخصوص وضعيت بنيادي صنايع 
بازار س��رمايه تاكيد كرد: ش��رايط بنيادي صنايع خوب است 
و با توجه به اصالح قيمتي اكثر س��هام به خصوص در صنايع 
بزرگ بازار، نرخ ها در محدوده هاي حمايتي جذابي قرار دارند 
ت��ا جايي كه با خروج امريكا از برجام نمي توان افت بيش��تري 
براي بازار متصور بود. وي با تاكيد بر اينكه بازار بيش واكنش 
نس��بت به خبرهاي سياسي داشته است، پيشنهاد داد: صنايع 
ب��ازار به خصوص صنايع بزرگ در ش��رايط خوبي قرار دارند و 
س��رمايه گذاران با تصميم هاي هيجاني اقدام به فروش س��هام 

خود نكنند. 
 ضرورت توسعه روابط با اروپا: خروج امريكا از برجام 
امتياز منفي سياس��ي براي اين كش��ور است چرا كه بدعهدي 
امري��كا، وجهه عموم��ي آنها را نزد جامع��ه جهاني تضعيف و 
اعتماده��ا را متزل��زل خواهد كرد. عب��اس آرگون عضو هيات 
نماين��دگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
گفت: در حوزه اقتصادي به ويژه بازار س��رمايه نيز از آنجا كه 
ريس��ك خروج امريكا از برجام و آثار منف��ي تحريم ها قبل از 
اجرايي ش��دن به نوعي پيش خور ش��ده بود، چش��م انداز آتي 
بازار روش��ن اس��ت و بازار در اين مرحله تاثير چنداني از اين 
قضي��ه نخواهد گرفت. به گزارش س��نا، وي در پاس��خ به اين 
س��وال كه خروج امري��كا از برجام چه ريس��ك هايي را بر اين 
كش��ور تحميل خواه��د كرد و آيا اصال به نف��ع امريكا بود كه 
به اين س��مت حركت كند يا خي��ر گفت: با توجه به مذاكرات 
امريكايي ه��ا با كره ش��مالي، خروج از برج��ام هزينه حيثيتي 
امريكا را باال مي برد و اعتماد و اعتبار اين كش��ور را در جهان 

خدش��ه دار خواهد كرد و در واقع اي��ن قضيه بد عهدي امريكا 
را بيش از پيش به رخ خواهد كش��يد. اين كارشناس در پاسخ 
به اين س��وال كه با عقب نش��يني امريكا از برجام، شركت هاي 
بين المللي به ويژه در اروپا تا چه حد ريسك همكاري با ايران 
را مي پذيرن��د و در كن��ار ايران خواهند مان��د، گفت: با حضور 
كش��ورهاي اروپايي در برجام ما ني��ز مي توانيم باقي بمانيم و 
بيش از گذش��ته تاثيرگذار باشيم و البته روابط خود با اروپا را 

به واسطه اين فرصت توسعه دهيم. 
آرگون تاكيد كرد: طبيعي اس��ت ك��ه ما نبايد ارتباط خود 
را با س��اير كش��ورها به مخاطره بيندازيم؛ بلك��ه بايد كماكان 
تعام��الت خود را ادام��ه دهيم و از منظر داخل��ي همچنان با 
قواع��دي كه در دني��ا وجود دارد، انطباق بيش��تري داش��ته 
باش��يم. عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران افزود: در اين ميان اگ��ر منافع اروپايي ها 
هم تامين ش��ود قطعا با ما ادامه همكاري خواهند داشت؛ زيرا 
آنها روابط خود را براس��اس منافعش��ان توس��عه مي دهند هر 
چند امريكا نيز فشارهايي به آنها خواهد آورد. وي اظهار كرد: 
با توجه به اينكه تفاهمي در س��طح جهاني بس��ته ش��ده و در 
ش��وراي امنيت سازمان ملل هم به تاييد رسيده است، حضور 
اروپايي ه��ا در برجام قطعا به نفع م��ا خواهد بود ضمن اينكه 
خروج امريكا يك پوئن منفي سياس��ي براي آنهاست و از نظر 

حيثيتي شرايط به نفع آنها نخواهد بود. 
آرگون در پاسخ به اين سوال كه در مراودات مالي و بانكي، 
اروپايي ه��ا تا چه حد اين ظرفي��ت را دارند كه با عدم حضور 
امريكا به ش��كل مس��تقل بتوانن��د نيازهاي اي��ران را برطرف 
كنن��د، گفت: البت��ه ما حتي در دوره يي ك��ه امريكا در برجام 

بود با بانك هاي بزرگ مش��كالتي داشتيم ولي با مجموعه هاي 
متوسط و كوچك مي توان همچنان اين فعاليت ها را ادامه داد 
و بخش��ي از موضوعات بين الملل��ي را حل كرد؛ لذا همين كه 
ما پيشقدم نشديم و به اس��تقبال تحريم ها نرفتيم، مي توانيم 
امي��دوار به حف��ظ منافع داخلي توسعه س��از خود باش��يم و 
سرمايه هاي بيشتري را وارد كشور كنيم. وي افزود: ما در اين 
مدت با مديريت صحيح در عرصه بين الملل تنش زدايي كرديم 
و آن كش��وري كه خارج از عرف بين الملل رفتار كرده، امريكا 
بوده اس��ت؛ طبيعي است كه كشورها هم اين رفتار را محكوم 
مي كنند و از منظر جهان��ي رفتار امريكا مورد قبول هيچ كس 
نيس��ت. آرگون سپس در پاس��خ به اين سوال كه دولت ايران 
ت��ا چه حد ظرفي��ت و آمادگي مقابله ب��ا تحريم هاي امريكا را 
ايجاد كرده است، اظهار كرد: اين بحث جديد نيست و ما قبال 
هم تحريم هاي زيادي را پش��ت سر گذاشته ايم؛ اگر موضوعات 
را مديري��ت كنيم و ضمن حفظ انس��جام و يكپارچگي داخلي 
دچ��ار خودتحريم��ي نش��ويم، ظرفيت هاي خوبي در كش��ور 
موجود است و اين به مذاكرات و روابط خارجي ما بسيار كمك 
خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه س��رمايه اجتماعي و اعتماد 
مردم به حاكميت بايد تقويت ش��ود، بيان كرد: وابستگي ها به 
توليدات خارجي كه امكان توليد آن در داخل وجود دارد بايد 
كاهش پيدا كند. عالوه بر اين الزم اس��ت، تعامالت اقتصادي 
با كش��ورهاي مختلف را توسعه دهيم و به دنبال رفع آسيب ها 
باش��يم. آرگون در عين حال با اشاره به ضرورت حفظ انسجام 
مل��ي در ش��رايط فعلي تاكيد كرد: در كش��ور ما كه مس��ائل 
اقتصادي تاثيرپذيري زيادي از موضوعات سياسي دارد بايد با 

مديريت مناسب آثار منفي آن را به حداقل رساند.

تحليلگران چه مي گويند

بازار سرمايه
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تحريم هاي امريكا به اندازه 
سال ۹۱ اثرگذار نيست

عضو هيات رييس��ه فدراسيون واردات با بيان اينكه 
اظهارنظر در خصوص موضع گيري دولت امريكا در مورد 
برجام و تاثير آن بر واردات بسيار زود است، عنوان كرد: 
در اين زمينه الزم است كه عكس العمل همه ذينفعان 
مانند روسيه، چين و اتحاديه اروپا آشكار شود. هر چند 
طي بيانيه رسمي كه از سوي سه كشور انگليس، فرانسه 
و آلمان صادر شد، اتحاديه اروپا پايبندي خود به برجام 
را اعالم كرد كه اين امر نشان مي دهد تحريم هاي جديد 
دولت امريكا نمي تواند تاثير سال 91 را بر اقتصاد ايران 

داشته باشد. 
س��يامك پيربابايي از تهيه بيانيه ارزي كه توس��ط 
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در دس��ت تهيه است 
خب��ر داد و گفت: در اين بيانيه به كلي��ات رژيم ارزي 
پرداخته ش��ده كه هنوز تمام مف��اد آن مورد تصويب 
قرار نگرفته و پيش نويس آن امروز مراحل تاييد را طي 
مي كند كه اميدواريم هفته آينده در جلس��ه اتاق ايران 

كه در مشهد برگزار مي شود اين بيانيه منتشر شود. 
پيربابايي در خصوص اعالم رقم اختصاص ۶ ميليارد 
دالر ارز ب��راي واردات كااله��اي اساس��ي طي ۲۷ روز 
توسط سخنگوي بانك مركزي تصريح داشت: اعدادي 
كه سخنگوي دولت يا بانك مركزي در زمينه اختصاص 
ارز مورد ني��از واردات اعالم مي كنند براس��اس ميزان 
دسترسي آنها به سامانه مركزي جامع تجارت ارزي كه 

تنها مرجع رسمي است. 
وي در ادامه افزود: درمورد صحت و سقم اين اعداد 
نيز ما از منظر بخش خصوص��ي نمي توانيم اظهارنظر 
كنيم چون دسترس��ي به اطالعات اين سامانه نداريم. 
ولي براس��اس ش��واهد و مذاكراتي كه با وارد كنندگان 
داش��ته ايم بايد گفت كه اين موضوع صفر و صد نيست 
يعني ن��ه به اين ان��دازه كه هي��چ وارد كننده يي ثبت 
س��فارش و تخصيص ارز نداش��ته درس��ت است و نه 

مي توان به اين آمارهاي خوشبينانه اكتفا كرد. 
محمدعلي كريمي س��خنگوي بانك مركزي اعالم 
كرده اس��ت از زمان اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي 
در ۲۷ روز گذش��ته بيش از ۶ميلي��ارد و ۲۲0 ميليون 
دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي و مورد نياز كشور 
اختصاص يافته اس��ت. در اين م��دت 3ميليارد و 40۶ 
ميليون دالر تامين ارز ش��د و فروش رفت. از اين مقدار 
ي��ك ميليارد و ۲۶ميليون دالر ب��راي واردات كاالهاي 
اساس��ي و 309ميلي��ون دالر ب��راي واردات كاالهاي 
دارويي در نظر گرفته ش��د. براين اساس در اين مدت 
518ميلي��ون دالر ارز از طريق س��امانه بانكي »نيما« 
عرضه شده ضمن اينكه 55 ميليون يورو ارز مسافرتي 
ب��ه ۷3 هزار نفر اختصاص يافته و 45 هزار يورو هم ارز 

درماني و دانشجويي پرداخت شده است. 
عضو هيات رييس��ه فدراس��يون واردات با اشاره به 
اينكه درياف��ت ارز براي واردات به س��ختي و تحميل 
يك پروسه طوالني تر از قبل انجام مي شود، يادآورشد: 
از آنجا كه مراحل اجرايي سياست ها و رژيم ارزي جديد 
هنوز تثبيت نش��ده اس��ت و اخذ اين تصميم با توجه 
به وضعيت بازار در مدت زمان بس��يار كوتاهي صورت 
پذيرفته، به نظر مي رس��د به زمان بيشتري براي روان 

شدن نياز دارد. 
پيربابايي تصريح داشت: ما از منظر بخش خصوصي 
نمي توانيم صحت اين آمار را تاييد كنيم اما ممكن است 
دولت براي خريد كاالهاي اساس��ي كانال ويژه ارزي را 
براي سازمان هاي مشخصي كه براي اين موضوع وظيفه 
دارن��د، تخصيص داده باش��د. ولي برداش��ت ما در اين 
۲0 روز اخير از ش��رايط بخش خصوصي و بستر رژيم 
ارزي اين اس��ت كه كاال ها براساس ضرورت و اولويت با 

واردات شان برخورد مي شود. 
عضو هيات رييسه فدراس��يون واردات خاطرنشان 
ك��رد: آنچه با قطعي��ت مي توان به آن اش��اره كرد اين 
اس��ت كه تخصيص ارز براي واردات ن��ه به طور كامل 
متوقف ش��ده و به روال سابق در جريان است بلكه در 
حالت سعي و خطا، سيستم ها و ارتباطات دارند مراحل 
سياس��ت جديد بانك مركزي را طي مي كند. بنابراين 
ما اطالعات مان از تش��كل هاي زير مجموعه فدراسيون 
واردات اين گونه نشان مي دهد كه كار تخصيص ارز در 
بخش كاالهاي اساسي و ضروري بسيار روان تر به نسبت 
كاالهاي مصرفي انجام مي شود ولي در بخش مصرفي 

هم حركت تخصيص ارز صفر و راكد نيست. 

كمبودي در بازار برنج خارجي 
در ايام ماه رمضان نداريم

مس��يح كش��اورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
درباره آخرين وضعيت بازار برنج خارجي در آس��تانه 
م��اه رمضان، اظهار كرد: سياس��ت جديد ارزي دولت 
و اختص��اص دالر 4 هزار و ۲00 تومان��ي به واردات 
كاالهاي اساسي، تاثير بسزايي در كاهش قيمت برنج 

خارجي در بازار داشته است. 
وي از كاه��ش ۷00 تومان��ي نرخ برن��ج خارجي 
در ب��ازار خبر داد و گف��ت: با توجه ب��ه مابه التفاوت 
ارز 4900 ب��ا 4۲00 تومان��ي، حداكثر هر كيلو برنج 
خارج��ي با نرخ ۶ ه��زار و 800 تومان در ماه رمضان 

عرضه مي شود. 
كش��اورز ادام��ه داد: در ماه ه��اي اخي��ر برخ��ي 
واردكنن��دگان با دالر 4900 توماني برنج وارد كردند 
كه بنابر سياست جديد ارزي و اختصاص دالر 4۲00 
توم��ان، برخي تجار ناگريزند كه برنج خود را كمتر از 

قيمت تمام شده در بازار عرضه كنند. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج با اشاره به آخرين 
وضعي��ت توزيع برنج خارجي در ايام ماه رمضان بيان 
كرد: واردات برنج به س��بب روند كند تخصيص ارز از 
س��وي بانك مركزي به واردكنن��دگان با تاخير انجام 
مي شود، اما پيش بيني مي شود كه با تسريع دولت در 
تخصي��ص ارز، كمبودي در بازار برنج خارجي در ايام 

ماه رمضان نداشته باشيم. 
وي با اش��اره به تاثير تس��هيل در صدور پروانه 
بهداشتي بر واردات برنج يادآور شد: بنابر بخشنامه 
وزير بهداش��ت به وزارت جهاد كشاورزي و صنعت 
و معدن در دوم ارديبهشت، فرآيند تسهيل واردات 
برنج از تمامي كش��ورهاي واجد شرايط امكان پذير 
اس��ت كه اين موضوع به س��بب ق��درت چانه زني 
توانس��ته در بازار جهاني برن��ج و كاهش قيمت در 

مبادي وارداتي تاثير بگذارد. 

اخبار

مشكل صنايع ايران با تزريق نقدينگي حل مي شود؟

دام نقدينگي به سبك ايراني

رييس خانه معدن ايران مطرح كرد

فرار مالياتي با احياي طرح پيمان سپاري ارزي

رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد 

ضرورت شفافيت در حوزه ارزهاي ديجيتال

با توجه به تجربه 30 س��ال گذش��ته، دولت اگر به 
دنبال ورود ارز به داخل كشور است بايد براساس يك 
نرخ توافق��ي با صادركنندگان وارد مذاكره ش��ود و با 
اجراي مكانيسم هاي تشويقي ورود ارز به كشور را براي 
يك دوره حداقل دو س��اله پيش بين��ي كند؛ اگر قرار 
باش��د با تضمين و تعهد، پيمان س��پاري ارزي را احيا 
كني��م تبعات خاص آن از جمله ف��رار از ماليات را در 

آينده شاهد خواهيم بود. 
از دي��دگاه  ارزي  پيمان س��پاري  ريش��ه فك��ري 
استراتژي جايگزيني واردات نشات مي گيرد. استراتژي 
جايگزيني واردات، يك اس��تراتژي درون نگر است، در 
اين استراتژي سعي مي شود توليدات داخلي، جايگزين 
واردات شود. )اس��تراتژي جايگزيني واردات كه اغلب 
كش��ور هاي در حال توسعه از جمله ايران در سال هاي 
پس ازجنگ جهاني دوم در پيش گرفتند اين خطر را 
داشت كه با وجود توسعه كمي بخش خصوصي، آن را 
در درازمدت به لحاظ كيفي تضعيف و در مقابل رقابت 

كاالهاي خارجي آسيب پذير كند( . 
اين اس��تراتژي كه ابتدا توسط كشورهاي امريكاي 
التي��ن ب��ه كار گرفته ش��د، در دهه ه��اي 50 و ۶0 
ميالدي در كشورهايي همچون هندوستان، پاكستان، 
كره، برزي��ل و مكزيك به كار گرفته ش��د. ناكارآمدي 
حمايت ه��اي بي قي��د و ش��رط مبتني بر اس��تراتژي 

جايگزين��ي واردات در س��ال هاي 19۷0 ميالدي در 
اغل��ب اقتصادهاي جهان س��ومي خود را نش��ان داد 
ك��ه نبايد فراموش كرداقتصاد اي��ران نيز از اين قاعده 
مس��تثني نبود، منتها تجربه ايران در جايگاه كشوري 
نفتي با درآمدهاي ارزي ب��اال، پيچيده تر و متفاوت از 
بقيه بود. اجراي اين سياس��ت ب��ه نوعي همان تعهد 
انتقال ارز حاصل از صدور كاال به كش��ور اس��ت. اين 
تعهد طبق سندي رسمي تحت نام »پيمان  نامه ارزي« 
بين صادركننده كاال و دولت تعريف مي شود. طبق اين 
س��ند، صادركننده كاال ملزم اس��ت ارز به دست آمده 
از فروش كاالي خود در خارج از كش��ور را طي مدت 
معيني به كش��ور بازگرداند و آن را بر اس��اس مقررات 
ارزي كش��ور و نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي 
به يكي از بانك هاي مجاز بفروش��د و بر همين اساس 

»واريزنامه پيمان ارزي« خود را نيز دريافت مي كند. 
ام��ا محمدرض��ا بهرامن رييس خان��ه معدن ايران 
در خصوص پيش��نهاد نماينده كميس��يون اقتصادي 
مجلس براي رفع الزام شركت هاي صادر كننده حاضر 
در بورس به اجراي پيمان س��پاري ارزي درگفت وگو با 
اگزيم نيوز معتقد اس��ت: نبايد شركت هاي صادراتي را 
ب��راي اجراي قوانين تفكيك كرد. براي اين مورد بهتر 
اس��ت از راهكارهاي��ي كه در گذش��ته بازخورد مثبت 
داشته اند اس��تفاده كرد نه تجربه پيمان سپاري ارزي 

كه در چند مقطع با شكست مواجه شده است. وي با 
اشاره به اينكه در شرايط امروز كشور كه سياست هاي 
محدود كردن فعاليت هاي اقتصادي ايران توسط دولت 
امريكا با خروج از برجام مطرح مي شود؛ سياست هاي 
ارزي دولت در مس��ير انقباضي تعريف ش��ده و دولت 
حساس��يت خود را ب��ه ارزهاي حاص��ل از صدور كاال 
متمركز كرده، يادآور ش��د: با توجه به تجربه 30 سال 
گذش��ته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل كشور 
است بايد براس��اس يك نرخ توافقي با صادركنندگان 
وارد مذاكره ش��ود و با اجراي مكانيزم هاي تش��ويقي 
ورود ارز به كش��ور را براي يك دوره حداقل دو س��اله 
پيش بين��ي كند. اگر قرار باش��د با تضمي��ن و تعهد، 
پيمان س��پاري ارزي را احيا كنيم تبعات خاص آن از 

جلمه فرار از ماليات را در آينده شاهد خواهيم بود. 
ريي��س خانه مع��دن ايران با تاكيد ب��ر اينكه در 
ش��رايط فعلي جامعه ي��ا بايد صادر كنن��دگان را از 
طريق مش��وق هايي نظير اج��ازه واردات تجهيزات و 
كاالهاي اساسي با نرخ مبادله يي تعريف شده تشويق 
به ف��روش ارز كرد يا براي برخي كاالها كه ارز آوري 
بااليي ندارند نرخ توافقي تعريف كرد، افزود: حمايت 
ازبخش خصوصي تا زماني كه به ايجاد فضاي كسب 
و كار مناس��ب، آزادي اقتصادي به معناي حمايت از 
حقوق مالكيت س��رمايه گذار و ع��دم مداخله دولت 

در بازاره��ا بينجامد، مي تواند ه��م در كوتاه مدت و 
ه��م در بلندمدت موفقي��ت بخش خصوصي كارآمد 
و رقابت��ي را تضمين كن��د، اما اگر حماي��ت از نوع 
ممنوعيت واردات، تعرفه هاي باالي وارداتي و اعطاي 
انواع يارانه هاي دولت��ي از قبيل وام هاي ارزان قيمت 
يا يارانه هاي انرژي، ارز و... باش��د، ممكن اس��ت در 
كوتاه مدت موجب تقويت بخش خصوصي شود اما در 
درازمدت مساله ساز خواهد بود. بهرامن با بيان اينكه 
يكي از سياس��ت هاي موفق دولت هشتم خروج اين 
قانون از دستور كار سياست اقتصادي تصميم سازان 
دولتي بود، عنوان كرد: در دولت دهم اين سياس��ت 
اقتصادي در دستور كار قرار گرفت و در دولت يازدهم 
با وجود پايين آمدن قيمت جهاني نفت، مجددا اين 
سياس��ت از دستور كار خارج ش��د. اما اكنون به نظر 
مي رسد سياست گذاران اقتصادي در دولت دوازدهم 
به  دليل التهاباتي كه طي تقريبا ۷0 روز گذش��ته در 
بازار ارز كشور روي داد يك بار ديگر تصميم گرفتند 
تا دوباره اين سياست اقتصادي را اجرايي كنند. وي 
در ادام��ه افزود: اما در ش��رايط امروز براي رس��يدن 
به يك سياس��ت اقتص��ادي تاثير گ��ذار براي جذب 
س��رمايه ها به كشور بايد آن دوره را به تصميم سازان 
سياس��ت اقتصادي دولت دوازدهم يادآوري كرد، تا 
شايد بتوانند در تصميم گيري هاي خود از تجارب آن 

اس��تفاده كنند. س��رمايه هايي كه در آن زمان به هر 
طريق ممكن تبديل به ارز و از كش��ور خارج شدند، 
پش��يماني س��رمايه گذاران را به دنبال داش��ت زيرا 
به دليل ش��رايط مطلوب اقتص��ادي در آن مقطع كه 
حاصل سياس��ت هاي درست دولت هفتم بود كشور 
از رشد اقتصادي قابل توجهي برخوردار شد. بهرامن 
اصالح اسناد اقتصادي باالدستي از قبيل سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي را يك گام اساسي و رو 
به جلو در اقتصاد كش��ور دانست و خاطرنشان كرد: 
اما مش��كل اصلي در تدوين اين س��ند و قانوني كه 
براس��اس سياست هاي كلي و اجراي آن نوشته شده 
است در عدم ش��ناخت تئوريك نظام بازار و جايگاه 
بخش خصوصي است كه در آن خالصه مي شود كه 
غفلت از سياست آزادسازي به عنوان شرط الزم براي 
اجراي حقيقي و موفقيت آميز خصوصي سازي ريشه 
در همين شناخت نادرست دارد. رييس خانه معدن 
ايران عنوان كرد: اقتصاد ايران را با تمام ويژگي هايش 
مي توان اقتصادي برون زا )نفتي و دولتي( و درون گرا 
)با رقابت پذيري ك��م( معرفي كرد كه نكته مهم آن 
دس��تيابي به رشد پايدار و اشتغال زا با حفظ ساختار 
ب��رون زا و درون گراي اقتصاد اس��ت ام��ا نتيجه آن 
رش��دهاي پايين، پرنوس��ان و غيراشتغال زاست، كه 

رسيدن به اين مهم را غير ممكن مي كند. 

نشس��ت كارشناس��ي »بررس��ي مفاهي��م اوليه ح��وزه ارزهاي 
رمزنگاري شده؛ بالك چين و كاركردهاي آن« با همكاري كميسيون 
س��رمايه گذاري بازار، پول و سرمايه و كميسيون فناوري اطالعات و 
ارتباطات و اقتصاد رسانه در اتاق بازرگاني برگزار شد. بالك چين« 
 Chain بل��وك( و( Block ك��ه از دو كلم��ه )BlockChain(
)زنجيره( ايجاد شده است، به زنجيره يي از بلوك ها اطالق مي شود. 
فناوري بالك چين يك سيستم ثبت اطالعات و گزارش توزيع شده 
ب��ه صورت غيرمتمركز اس��ت. بيت كوين نخس��تين كاربرد از اين 
فن��اوري بود و از بالك چين براي ذخيره اطالع��ات دارايي كاربران 
بهره برد. اگر بالك چين يك سيس��تم عامل باش��د، بيت كوين نرم 
افزاري روي اين سيستم عامل است. در هر بالك هرگونه اطالعاتي 
مي تواند ثبت ش��ود؛ اين اطالعات مي تواند جرم و جنايت هاي يك 
فرد را ش��امل شود تا نمايش اطالعات حساب براي دارايي ها مانند 
بيت كوي��ن. در بالك چين، اطالعات در بالك ها قرار مي گيرند و با 

هم به صورت زنجيره يي مرتبط مي شوند. 
در حالي كه اين فناوري در كش��ورهاي پيشرفته جا افتاده است 
و فعاالن اقتصادي بيش از ساير افراد با ساز و كار آن آشنا هستند، 
اما پذي��رش اين فناوري نوپا در ايران، اما و اگرهايي همراه اس��ت. 
به عقيده صاحب نظران در حوزه فناوري اطالعات، فرهنگ سازي و 
آموزش دو حلقه مفقوده فناوري بالك چين در ايران هس��تند. اتاق 
ايران با توجه به اهميت اطالع رساني و آموزش در اين عرصه، اقدام 
به برگزاري سلس��له نشست هاي مرتبط با فناوري بالك چين كرده 
اس��ت. كوروش پرويزيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
ايران برموضع گيري دقيق در قبال ارز ديجيتال تاكيد كرد و گفت: 

ارز ديجيتال پديده يي اس��ت كه با وجود نوظهور بودن، در س��طح 
بين المللي به استقبال مواجه شده و ضروريست كه آگاهي بيشتري 

از نحوه عملكرد و مقررات مرتبط با آن صورت بپذيرد. 
پرويزيان اظهار داشت: پيش از اين نهاد هاي رسمي در خصوص 
ارز ديجيتال پيش آگاهي و اخطار داده بودند؛ ارزهاي ديجيتال يك 
بستر فراملي و فرامليتي را دنبال مي كند كه گفتمان بين المللي را 
جايگزين رويه هاي محل��ي مي كند؛ بخش خصوصي به دنبال رفع 

ابهام و يافتن پاسخ براي پرسش هاي موجود در اين حوزه است. 
 وي در ادام��ه گفت: دنيا به فكر تعريف س��ازوكار و اس��تاندارد 
جديدي براي اس��تفاده از پول هاي مجازي است و اين روند به طور 
خاص از س��وي فعاالن حوزه كسب و كار در حال شكل گيري است 
همان طور كه براي تاسيس يك بانك يا صرافي ابتدا بايد فرآيندهاي 
الزم ط��ي و مجوزه��اي مربوطه اخذ ش��ود، اما در م��ورد ارزهاي 
ديجيتال ش��كل كار ف��رق مي كند و نمي ت��وان آن را در چارچوب 

مجوزها محبوس كرد. 
وي اظهار داش��ت: اهميت اين موضوع به اندازه يي است كه اين 
نوع مقررات زدايي كه يك عده يي حاضرند با يكديگر در يك فضايي 
ب��دون مرز، دولت و مقررات يك كش��ور خ��اص فعاليت كنند يك 
حركت جديدي را در دنيا ش��كل داده كه قواعد مرس��وم و معمول 
دولت ه��ا، مرزها و حتي موضوع��ات مربوط به امنيت، قضا و پليس 

را متحول كرد. 
مديرعامل بانك پارسيان تصريح كرد: مردم در دنيا صدها ميليارد 
دالر در اين ارزها س��رمايه گذاري كرده اند به طوري كه براساس آمار 
3۲0 ميلي��ارد دالر در بيت كوين، ۷0 ميلي��ارد دالر در اتريوم، 30 

ميليارد دالر در ريپل و مبالغ زيادي در ديگر ارزها س��رمايه گذاري 
شده كه نشان مي دهد نمي توان نسبت به اين موضوع بي تفاوت بود. 
پرويزيان با اشاره به قوانين پيچيده بيت كوين و كاركرد پول هاي 
مجازي گفت: با اين حال در برابر قواعد بس��يار سفت و سختي كه 
در حال حاضر در اين حوزه ها اعمال مي شود و هزينه هاي سنگيني 
براي دولت ها و كس��ب و كار ها ايجاد كرده اس��ت، مي تواند يك راه 

جديد تلقي شود. 
رييس كانون بانك هاي خصوص كشور بيان كرد: »فهم دقيق و 
ش��فاف از چارچوب، تكنولوژي و قواعد حاكم بر اين نوع موضوعات 
بسيار مهم است و حتما بايد خريداران از اركان مرتبط اطالع داشته 
باشند تا بتوانند فعاليت جدي تري را در اين بخش انجام دهند؛ اين 
پديده فرمت هايي را طي مي كند كه با روال مرسوم متفاوت است كه 

يكي از آنها دولت گريزي و خروج از نظارت دولت هاست. 
او ادامه داد: در حال حاضر گروهي در كشور ما هم به خريد بيت 
كوين روي آورده اند كه اگر وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ش��وراي 
عالي فضاي مجازي در اين ارتباط اقدامي نكنند مي تواند، مس��ائل 
جديد در بازار پول، بازار مالي و بورس را پيش روي دولت قرار دهد. 
پرويزيان با اشاره به نحوه كاركرد پول هاي مجازي در دنيا و نيز 
استقبال داخلي از آن اظهار داشت: بسياري از كشورهاي دنيا براي 
استفاده از پول هاي مجازي محدوديتي ندارند و هر كسي مي تواند 
در اين فرآيند قرار بگيرد. از س��ويي در برخي كش��ورها كارگزاراني 
وجود دارند كه خريد و فروش بيت كوين را حمايت مي كنند اما در 

كشور ما سازوكار شفافي در اين بخش وجود ندارد. 
پرويزيان اظهار داش��ت: تحوالتي ك��ه در دنيا رخ مي دهد ديگر 
مانند گذش��ته نيست و س��رعت فراگيري آن بس��يار باالست؛ اين 
تحوالت به صورت روزانه و هفتگي است؛ دنيا با شتاب بيشتري به 
س��وي استفاده از پول هاي مجازي حركت مي كند. به همين خاطر 
است كه تصميم گيران ذي ربط در حوزه فضاي مجازي و مسووالن 
بازار س��رمايه و پول بايد واكنش س��ريع تري نشان دهند تا از قافله 

تحوالتي از اين دست عقب نمانند. به اين منظور بهره مندي از نظر 
كارشناسان حوزه ارز مجازي مي تواند راهگشا باشد. 

 بالك چين فرصت است نه تهديد
فقيهي دبير س��تاد توسعه ICT معاونت علمي رياست جمهوري 
 پس از بيان توضيحاتي درب��اره رويكردهاي مبتني بر فناوري گفت:
» بالك چين تئوري مبتني بر اعتماد عمومي است تا اين اعتماد را در 
شبكه توزيع كند. به همين دليل در اين سيستم، نقش دولت كمرنگ 
خواهد ش��د. « به گفته فقيهي، امروزه با پيش��رفت تكنولوژي و نياز 
به ش��فافيت، ما ناچار به پذيرش بالك چين هستيم. بنابراين به اين 
 ICT فناوري بايد به عنوان يك فرصت نگاه كنيم. دبير ستاد توسعه
معاونت علمي رياس��ت جمهوري تاكيد كرد: »اين فناوري يك تغيير 
بزرگ محسوب مي ش��ود. دولت ها بايد نگاه پيشگيرانه داشته باشند 
و فناوري بالك چين را تهديد صرف تلقي نكنند. بلكه قوانين مرتبط 

با حفاظت داده ها تعريف و مبتني بر ورود بالك چين اصالح شود. «

 دولت بايد فناوري بالك چين را بپذيرد
احمدي��ان مديركل نوآوري وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات با 
طرح اين س��وال كه بايد بالك چين را بپذيري��م يا خير؟ گفت: » ورود 
بالك چين در كش��ور با هيجان مواجه بوده است و نتوانستيم به موقع 
چراغ راهنماهاي مرتبط با اين فناوري را روش��ن كنيم. اين طور ش��د 
ك��ه ابعادي از بالك چي��ن براي فعاالن اقتصادي جذاب ش��د كه فقط 
مرتبط با س��رمايه اس��ت.« به اعتقاد مديركل نوآوري وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، صنعت ما فقط صنعت پولي نيس��ت و متاسفانه در 
كشور ديتا محرمانه تلقي مي شود. همين موضوع باعث شده تا ديتا در 
گردش نباشد. احمديان تاكيد كرد: » تا زماني كه ديتا در گردش نباشد، 
نمي توانيم انتظار شكل گيري كسب و كارهاي حاشيه يي را داشته باشيم. 
بلك چين يك ضرورت اس��ت و بايد همراه با ورود اين فناوري، اقدام به 
انجام كارهاي آزمايشي، تحقيقاتي، اطالع رساني و فرهنگ سازي كنيم. «

تقريبا در هفته روزي نيست كه مسووالن يكي 
از صنايع از مشكل نقدينگي در صنعت خود گاليه 
نداشته باش��د. كمبود نقدينگي، چالشي است كه 
در طول ساليان اخير بس��ياري از واحدها و مراكز 
توليدي كشور را با مشكالت و نارسايي هايي عديده 
مواجه كرده اس��ت. وقتي پاي درد دل صنعتكاران 
مي نش��ينيم يكي از فصل مشترك هاي گاليه هاي 
اين طيف به كمبود نقدينگي معطوف مي ش��ود و 
در صورت رفع اين كاس��تي، بخش قابل توجهي از 
مش��كالت توليد كنندگان رفع خواهد شد. اين در 
حالي است كه از سال 9۲ تاكنون حجم نقدينگي 
در كش��ور بيش ۲.5 برابر شده است و اصوال بخش 
مهم��ي از بحران هاي اقتصادي پيش آمده يا پيش 
روي به دليل همين نقدينگي است. قطعا با اندكي 
تامل به روشني مي توان به اين واقعيت پي برد كه 
طبيعتا اين حجم انبوه از نقدينگي در حوزه توليد 
كشور متمركز نشده كه اگر اينچنين بود در طول 
ساليان اخير، گاليه مشترك اكثريت توليدكنندگان 

حول محور كمبود نقدينگي نمي چرخيد. 

 نگاهي به آمار
بنابر گزارش هاي منعكس ش��ده از سوي بانك 
مركزي، حجم نقدينگي در اواس��ط زمستان سال 
139۶، ب��ه بيش از يك ه��زار و 4۶0 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته بود و به احتمال قريب به يقين 
اي��ن ميزان در ش��رايط فعلي از م��رز 1500 هزار 
ميليارد تومان نيز گذشته است، با همه اين اوصاف 
حتي در صورت مبنا ق��رار دادن همان عدد اعالم 
شده از سوي بانك مركزي در دي ماه سال گذشته، 
اي��ن ميزان رقمي بزرگ به ش��مار م��ي رود كه در 
صورت سوق پيدا كردن آن به سمت توليد، صنعت 
كشور را با تحولي چشمگير همراه خواهد ساخت. 

بنابر اخبار و گزارش��ات موج��ود، قريب به يك 
ه��زار و ۲00 هزار ميلي��ارد تومان از اين نقدينگي 
بص��ورت س��پرده هاي مدت دار به س��مت بانك ها 
هدايت ش��ده است. در چنين ش��رايطي اين ابهام 
در ذهن پديدار مي ش��ود كه چرا چنين عدد و رقم 
درشتي كه بخش قابل توجهي از مشكالت بخش 
صنعتي كش��ور را حل و فصل مي كند، به س��مت 
توليد، سوق پيدا نكرده و ترجيح داده در حساب ها 
و سپرده هاي بانكي آرام گيرد. اگرچه بانك ها نيز به 

در دستوركار قرارگرفتن اعطاي 500 هزار ميليارد 
تومان به واحدها و مراكز توليدي و صنعتي اشاره 
مي كنند اما ارزيابي ها نش��ان مي ده��د تمام اين 
تسهيالت به بخش هاي مولد تزريق نشده، زيرا اگر 
چنين امري عملياتي مي شد، حجم قابل توجهي 
از مشكالت و چالش هاي صنعتي و توليدي كشور 

كاسته مي شد. 
متاس��فانه حج��م نقدينگي در طول س��اليان 
گذش��ته به ميزان چشمگيري رشد يافته و اساسا 
يكي از داليل بي ثباتي نرخ ارز و طال نيز به همين 

امر باز مي گردد. 
اين ي��ك قاع��ده و هنجار طبيعي اس��ت كه 
نقدينگي به س��متي س��وق پيدا مي كن��د كه از 
مقص��د خ��ود منفعت الزم را كس��ب كن��د و در 
ش��رايطي كه ركود بر عرص��ه توليدي و اقتصادي 
كشور حاكم اس��ت، بي ميلي نقدينگي به حركت 
به س��مت صنعت، غير منتظ��ره نخواهد بود و در 
نقطه مقابل نقدينگي به سمت حوزه هاي ديگري 
همچون داللي، و بازارهاي غير مولد به حركت در 
مي آيد. س��رازير شدن نقدينگي به سمت بازارِ ارز 
و طال شاهدي بر اين ادعا است كه طي هفته ها و 
ماه هاي گذشته به ايجاد تالطماتي در اين عرصه 

منتهي شد. 

 از ديدگاه فيشر
ايروينگ فيشر در نظريه معروف معادله فيشر 
بحث Q.P=V.M را مطرح مي كند به اين معني 
كه افزايش نقدينگي و گ��ردش پول يا منجر به 
تورم مي شود يا توليد. اتفاقي كه در ايران رخ داد 
افزايش حجم نقدينگي M به صورت بسيار قابل 
توجه بود. اما نه توليد Q افزايش چشمگيري به 
 P داش��ت و نه آمارهاي رس��مي تورم M اندازه
را داراي افزاي��ش قابل توج��ه مي دانند. بر فرض 
صحت آمار تورم ك��ه بعضي روي روش هاي اين 
ب��رآورد بحث دارن��د تنها راه درس��ت بودن اين 
معادله پايين آمدن سرعت گردش پول V است 

كه خبر از ركود در اقتصاد مي دهد. 
در هر صورت يك چيز قطعي اس��ت. افزايش 
نقدينگي به س��مت توليد سوق داده نشده است. 
حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران با 
اش��اره به ل��زوم ثبات و قابل پيش بيني ش��دن 

اقتصاد كش��ور، عنوان كرد: ت��ا زماني كه اقتصاد 
كش��ور قابل پيش بيني نباش��د و ثب��ات الزم بر 
آن حاكم نش��ود، به تب��ع هزينه توليد نيز پايين 
نخواهد آمد و از س��وي ديگ��ر نبايد اين واقعيت 
را از نظر دور داش��ت كه در فضايي كه بهره وري 
بهب��ود قابل توج��ه نيابد و ام��كان رقابت فراهم 
نش��ود، نقدينگي نيز به س��وي توليد سوق پيدا 

نخواهد كرد. 
وي با اش��اره به وجود مشكالتي كه در مسير 
توليد كش��ور وجود دارد به عنوان مانعي در برابر 
حركت نقدينگي به س��مت توليد، مي گويد: بايد 
اي��ن ام��ر را پذيرفت كه اقتصاد كش��ور بصورت 
س��نتي اداره مي ش��ود و در چني��ن فضايي پس 
انداز كنندگان چند بازار شناخته شده معمول را 
كه مشهورترين آنها به بازار پول كه كانون اصلي 

آن بانك هاست، متمايل مي شوند. 
ب��ه نوعي در صورت مبنا ق��رار دادن نظريه و 
اظهارات نايب رييس اتاق اي��ران مي توان  چنين 
نتيجه گيري كرد كه دارندگان نقدينگي، ريسك 
سرمايه گذاري در بانك ها و بازارهاي اين چنيني 

را به مراتب كمتر از توليد تصور مي كنند. 
سالح ورزي در ادامه مي افزايد: اساسا در اقتصاد 
س��الم، س��ود بخش توليد باالتر از بانك هاست و 
در چنين بس��تري به  صورت طبيع��ي، منابع و 

نقدينگي به حوزه توليد تزريق خواهد شد. 

 بمبي به نام نقدينگي
مرتضي افقه از اساتيد اقتصاد نيز معتقد است، 
حجم نقدينگي زماني مي تواند به ركود منجر نشود 
كه متناسب با توليد ملي باشد و به واقع در ساليان 
گذشته، ركود اقتصادي و رشد نقدينگي را )توامان 

با يكديگر( شاهد بوده ايم. 
وي مي گويد: افزايش ميزان نقدينگي در كشور، 
به مثابه فنري است كه در حال جمع شدن است و 
در صورت رها ش��دن، اين افزايش مي تواند به تورم 
30 تا 40 درصدي منتهي ش��ود. اين كارش��ناس 
اقتصادي مي گويد: افزايش حجم نقدينگي به مانند 
يك بمب عمل مي كند و به نظر مي رسد در صورت 
استمرار سياست هاي موجود از سوي دولت و بانك 
مركزي يا تصميم براي ايج��اد رونق در بازار، تورم 
دو رقمي مجددا به اقتصاد كشور باز خواهد گشت. 

 دام نقدينگي
آنچه محتمل است، كش��ور بعضي از فروض 
دام نقدينگي را كامال دارد هرچند اين الگو دقيقا 
الگويي نيس��ت كه در انگلس��تان، امريكا و ژاپن 
شاهد آن بوديم. دام نقدينگي شرايطي است كه 
نرخ بهره و بازگش��ت پول به قدري پايين است 
كه س��رمايه گذار حاضر به قبول سرمايه گذاري 
نيس��ت و پول را به صورت نق��دي نگه مي دارد. 
اي��ن اتفاق ت��ا ح��دي در اي��ران رخ داد اما دو 
واقعيت در اين ميان فراموش شد. اوال نرخ بهره 
در اين نظريه به صورت واقعي سنجيده مي شود 
كه خ��ود محكي جدي براي آمار تورم اس��ت و 
دوم اينك��ه نگه داري اي��ن حجم از نقدينگي نه 
به صورت ريالي بلكه به صورت ارزي و در جهت 
جلوگيري از خطر كاهش ارزش پول اس��ت. در 

واقع ايران نس��خه يي ايران��ي از دام نقدينگي را 
تجربه مي كند. 

در عين حال ش��رايط ساختار اقتصادي ايران 
نيز بس��يار متفاوت از س��اير كشورهاس��ت. در 
كش��ورهايي كه دام نقدينگي در آن تجربه شده 
كمتر كش��وري را مي توان يافت كه سهم دولت 
از اقتصاد تا اين اندازه زياد بوده باشد. در چنين 
س��اختاري جدا كشور نياز به سياست هاي مالي 
دولتي براي با توزيع صحيح منابع به نفع صنايع 
ب��ه ويژه صناي��ع بخش خصوص��ي دارد. اين در 
ش��رايطي است كه اصوال ايجاد اين صنايع بدون 
در نظر گرفتن منطق اقتصادي و به تعداد بسيار 
با بازدهي و ظرفيت اندك بوده است. دولت بايد 
اولويت هاي هر صنعت را روشن و سپس منابع را 

به سمت همان صنايع سوق دهد. 
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7  جهان
وعده »مادورو« براي پيروزي 

در جنگ اقتصادي
گروه جهان  نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال 
گفته مسببان بحران اقتصادي فعلي كشورش را شكست 
خواهد داد و در صورت پيروزي مجدد در انتخابات، برنده 
جنگ اقتصادي خواهد بود. ب��ه گزارش رويترز، مادورو 
كه به  دنبال موفقيت در انتخابات رياست جمهوري براي 
دومين دوره اس��ت از سوي مخالفان خود مسوول ركود 
و ابرتورم ايجاد ش��ده در اين كش��ور شناخته مي شود. 
م��ادورو در جمع صدها هوادار خود در نشس��ت حزب 
سوسياليس��ت گفته: »اگر از من در انتخابات بيس��تم 
حمايت كنيد، قس��م مي خورم كه ب��ه جنگ اقتصادي 
خاتمه دهم.« او بار ديگر برخي تجار اين كشور را متهم 
كرده كه با افزايش تعم��دي قيمت ها در روزهاي اخير 
در تالش براي كاستن از آراي او هستند. هفته گذشته 
دولت به عنوان بخش��ي از عمليات مقابله با تجارت ارز 
در بازار س��ياه، بزرگ ترين بانك خصوصي ونزوئال را به 
كنترل خود درآورد و ۱۱نفر از مديران ارش��د اين بانك 
را بازداش��ت كرد.  م��ادورو در ش��رايطي از پيروزي در 
جنگ اقتصادي سخن مي گويد كه پارلمان ونزوئال هفته 
گذش��ته اعالم كرد، ميانگين تورم اين كشور آوريل به 
۱3هزار و 779درصد رسيده است. به  گزارش خبرگزاري 
فرانسه، رييس كميسيون دارايي پارلمان ونزوئال گفته، 
رشد قيمت كاالها در آوريل 20۱8 بالغ بر 80.۱ درصد 
بوده اس��ت و اين ميزان از آغاز س��ال ج��اري ميالدي 
تاكن��ون به رقم 897.2 درصد رس��يده اس��ت. رافاييل 
كوزمان عضو ديگر اين كميس��يون مجلس نمايندگان 
ونزوئال نيز با اعالم اينكه كشورش باالترين ميانگين تورم 
در دنيا را دارد، گفته بايد سياست جديدي درخصوص 
ماليات ها و ميانگين نرخ ارز تصويب شود.  بانك مركزي 
ونزوئال از دو سال گذشته تاكنون از انتشار شاخص هاي 
اقتصادي خودداري مي كند همين امر س��بب ش��ده تا 
گزارش كميسيون دارايي مجلس نمايندگان جايگزين 
گزارش بانك مركزي شود. دولت نيكالس مادورو براي 
مقابله با رشد بي رويه قيمت كاالها در 20۱7 ميانگين 
حقوق ش��هروندان خ��ود را هر دو ماه ي��ك  بار افزايش 
داد. تازه تري��ن افزايش حقوق ش��هروندان ونزوئاليي به 
3۱دسامبر بازمي گردد. ونزوئال از مشكل حاد نقدينگي 
رنج مي برد به گونه يي كه ش��هروندان آن براي دريافت 
پول، ساعت ها مجبورند در صف هاي عابربانك بايستند 
هر چند آنها حق برداشت بيش از ۱0هزار بوليوار معادل 
۱4س��نت امريكا را ندارند. مردم ونزوئال پس از كاهش 
قيمت نفت در 20۱4 با بحران اقتصادي بسياري ازجمله 
كمبود موادغذايي، دارو و تورم افسارگسيخته دست به 
گريبان هس��تند كه در نتيجه اعتراض هاي گسترده يي 

عليه دولت روي داده است. 

دريچه

برگزاري انتخابات عراق 
انتخاب��ات پارلماني ع��راق ش��نبه)امروز( برگزار 
مي شود. حدود ۶0 هزار ناظر از سفارت ها و نهادهاي 
بين الملل��ي و داخلي اين انتخابات را رصد مي كنند. 
به گزارش س��ومريه نيوز در اين انتخابات 320حزب 
سياسي، ائتالف و فهرست انتخاباتي شركت كرده و 
73۶7 نامزد با يكديگ��ر رقابت مي كنند. اين تعداد 
نامزد كمتر از تعداد نامزدهاي انتخابات 20۱4 است 

كه تعداد آنها از 9000 نفر فراتر رفته بود. 

افزايش ارزش لير تركيه 
برگزاري نشس��ت رجب طيب اردوغ��ان با مقامات 
ارش��د اقتصادي تركي��ه همچنين دي��دار رييس بانك 
مركزي تركيه با قانونگذاران و مقامات خزانه داري ارزش 
لير را ۱.8درصد افزايش داد. به گزارش بلومبرگ، نوسان 
ارزش لير پس از آن بود كه دانس��كه بانك اعالم كرد از 
ارزش پول تركيه با اعمال احتمالي تحريم ها ضد ايران 
كاسته خواهد شد. تحليلگر دانسكه بانك همچنين گفته 
كه به  دنبال اين اتفاق احتماال فرانك سوييس و »ين« 
هم تضعيف مي ش��وند و نفت برنت به باالي 80 تا 8۵ 
دالر در هر بشكه خواهد رسيد. هفته گذشته لير تركيه 
۵ درص��د ارزش خ��ود در برابر دالر از دس��ت داد و هر 
دالر به 4.29 لير رس��يد كه اين مي��زان براي بازارهاي 
نوظهور ديگر ۱.8درصد بود. اين كاهش در ادامه كاهش 
۱0درصدي ارزش لير در س��ال ميالدي كنوني بوده و 

همراه با تورمي شده كه آوريل به ۱0.9درصد رسيد. 

اندونزي ميزبان اجالس 
سه  جانبه صلح افغانستان

جوكو وي��دودو رييس جمه��وري اندونزي اجالس 
س��ه جانبه روند صلح در افغانستان را با شركت علماي 
اس��المي كش��ورهاي افغانستان، پاكس��تان و اندونزي 
در كاخ رياس��ت جمهوري در جاكارت��ا افتتاح كرد. اين 
كنفرانس در پي س��فر جوك��و ويدودو به افغانس��تان 
و پاكس��تان در سال جاري برگزار ش��ده است. ويدودو 
در اين س��فر در ديدار با اش��رف غني رييس جمهوري 
افغانستان، ممنون حس��ين رييس جمهوري پاكستان 
همچنين شاهد عباسي نخست وزير اين كشور پيشنهاد 
اجالس س��ه جانبه را ب��ه ميزباني اندون��زي داد كه با 

استقبال اين كشورها روبه رو شد. 

محدوديت تردد ديپلمات هاي 
امريكايي در پاكستان

وزارت خارجه پاكستان اعالم كرده، ديپلمات هاي 
امريكاي��ي از اين پس با محدوديت تردد در سراس��ر 
پاكس��تان روبه رو مي ش��وند و بايد براي ت��ردد اجازه 
الزم را از مقام هاي مس��وول دريافت كنند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اعمال محدوديت عليه ديپلمات هاي 
امريكا در پاكس��تان درحالي اجرايي ش��ده كه دولت 
امريكا نيز اقدام مشابهي كرده است. براساس تصميم 
ترامپ، مقام هاي سفارت پاكستان و 4 كنسولگري آن 
بايد ۵ روز پيش از س��فرهاي خود در داخل امريكا از 

وزارت خارجه اين كشور مجوز دريافت كنند. 

كوتاه از منطقه

معمار نوين مالزي در 92سالگي به دنياي سياست بازگشت

استقبال سرمايه گذاران از ماهاتير محمد
گروه جهان  

تحوالت مالزي در چند روز گذشته تيتر يك اغلب 
رس��انه هاي جهان بوده اس��ت. پيروزي غيرمنتظره 
ماهاتي��ر محمد، سياس��تمدار كهن��ه كار مالزي در 
انتخابات و عفو انور ابراهيم، سياستمدار سرشناس از 
سوي پادشاه اين كشور را مي توان مهم ترين تحوالت 

سياسي مالزي در چند دهه اخير خواند. 
ماهاتير محمد 92ساله كه پيروزي اش به ۶ دهه 
سلطه سياس��ي ائتالف حاكم در مالزي پايان داده 
اكن��ون از پيرترين رهبران منتخب جهان اس��ت. 
بيزينس اينسايدر با اشاره به پيروزي او كه »معمار 
مال��زي نوين« و ط��راح برنامه توس��عه اقتصادي 
موفق اين كش��ور مي خوانندش، نوش��ته:»پيروزي 
غيرمنتظ��ره ماهاتير محمد س��رمايه گذاران را به 
مشاركت بيشتر در اقتصاد مالزي ترغيب مي كند. 
۱۵س��ال پيش اس��تعفاي او از نخست وزيري عدم 
قطعيت جدي را در بازار هاي مالي ايجاد كرد آن هم 
در شرايطي كه مالزي به عنوان يك قدرت اقتصادي 
نوظهور به  شدت تحت فش��ارهاي بين المللي بود. 
امروز اما بازگشت ماهاتير محمد به صحنه سياسي 
مالزي، س��رمايه گذاران را اميدوار كرده كه روزهاي 
خوش گذشته نيز باز خواهد گشت. ماهاتير محمد 
همين ح��اال وعده داده كه مالي��ات ۶ درصدي بر 

كاالها و خدمات را لغو خواهد كرد«.
ماهاتير محمد گفته شنبه)امروز( كابينه خود را 
اعالم مي كند. وي تاكيد كرده، سياس��ت هاي اوليه 
ش��امل تحقق وعده هاي انتخابات��ي ازجمله حذف 
ماليات خدمات و كاالهاس��ت. او درباره سياس��ت 
خارجي نيز گفته كه مالزي در دوران زمامداري او 
به  دنبال حفظ روابط خوب با تمامي كشورها بدون 

توجه به سياست هاي آنان خواهد بود. 
ماهاتي��ر محمد پيش تر يكي از اعضاي ارش��د 
ائتالف حاكم بوده و با حمايت اين ائتالف از س��ال 
۱98۱و به مدت 22سال هدايت دولت را در دست 
داش��ت. او با وجود آنكه موفقيت هاي گسترده  در 
دوران نخست وزيري اش با انتقادهايي درباره برخورد 
با مخالفان دولت و سركوب آزادي هاي دموكراتيك 
مواج��ه بود با اين حال بس��ياري از حاميانش پس 

از اع��الم خب��ر پيروزي او ش��ادمانه ب��ه خيابان ها 
آمدند. رشد اقتصادي س��االنه ۱0درصدي، بهبود 
چندين براب��ري اس��تانداردهاي زندگي و كاهش 
قاب��ل توجه فقر، بي س��وادي، مرگ ومي��ر نوزادان 
و ديگر ش��اخص هاي رفاه��ي و اجتماعي ازجمله 
دستاوردهاي دوران موفق زمامداري ماهاتير محمد 

بوده است. 

 عفو و آزادي انور ابراهيم 
ماهاتير محم��د دو روز پس از پيروزي اش در 
انتخابات مالزي، خبر آزادي انور ابراهيم را اعالم 
كرد. اين درحالي است كه روابط پر فراز و نشيب 
ان��ور ابراهيم و ماهاتير محم��د از حدود دو دهه 
پيش يكي از داغ ترين موضوعات سياسي مالزي 
ب��وده اس��ت. ابراهيم كه در س��ال هاي ۱993 تا 

۱998 معاون نخست وزير »توسعه گراي« مالزي 
ب��ود در اواخر دهه 90 به منتق��د اصلي ماهاتير 

محمد تبديل شده بود. 
ان��ور ابراهي��م رهب��ر كاريزماتي��ك مخالفان 
دولت مال��زي 2008 و در زمان پيروزي تاريخي 
اپوزيس��يون در انتخابات پارلماني ب��ا اتهام لواط 
مواجه ش��د. پس از آنك��ه دادگاه در مرحله بدوي 
وي را بي گناه تش��خيص داد، دولت مالزي 20۱3 
به اي��ن حكم اعتراض كرد. مرج��ع تجديدنظر با 
قبول ش��كايت دولت، ابراهيم را به ۵ سال زندان 
محكوم كرد؛ حكمي كه در نهايت توس��ط دادگاه 
فدرال مالزي تاييد شد. انور ابراهيم كه هم اكنون 
۶7 سال دارد پيش تر در سال ۱999 به اتهام فساد 
به ۶ سال زندان محكوم شده بود. با اين حال وي 
پس از گذراندن دوران حبس موفق شد بي گناهي 

خود را در آن پرونده اثبات كند. پس از اين ماجرا، 
ابراهيم كه سال ها سابقه وزارت در دولت ماهاتير 
محمد را داش��ت، رهبري جري��ان اصلي مخالفان 
نجيب رزاق نخس��ت وزير پيشين اين كشور را به 
دست گرفت. با اين حال وي به دليل درگير شدن 
در پرونده هاي جنجالي عمال نتوانس��ت نقشي در 
بازي قدرت در مالزي ايف��ا كند. عفو انور ابراهيم 
و آزادي وي از زن��دان يك��ي از وعده ه��اي كارزار 
انتخاباتي ماهاتير محمد در انتخابات اخير مالزي 
بود. برخ��ي ناظران امكان همكاري مجدد اين دو 
سياستمدار را به هيچ  وجه دور از ذهن نمي دانند. 
با توجه به س��ن باالي ماهاتير محمد از يك سو و 
شكست سنگين جريان نجيب رزاق از سوي ديگر 
امكان به قدرت رس��يدن انور ابراهيم در آينده نه 

چندان دور بسيار محتمل است. 

 شكست سنگين ائتالف جبهه ملي
در انتخابات پنج شنبه، مخالفان دولت حاكم 
موفق شدند ۱2۱كرسي از مجموع 222كرسي 
را ب��ه  دس��ت آورند. نجيب رزاق ك��ه به عنوان 
مرد ش��ماره اول ائتالف »جبهه ملي« از س��ال 
2009 تاكنون هدايت دولت مالزي را در دست 
داش��ته پنج ش��نبه به طور رس��مي اعالم كرد، 
حكم مردم را مي پذي��رد و ائتالف حاكم نيز به 
اصول دموكراتيك احترام مي گ��ذارد. رزاق اما 
تاكي��د كرده چون هيچ حزب��ي اكثريت مطلق 
آرا را كس��ب نكرده بنابراين تعيين نخست وزير 

بعدي برعهده پادشاه مالزي خواهد بود. 
محبوبيت نجيب رزاق از س��ال 20۱۵ و در 
جريان افش��اي يك پرونده سوءاس��تفاده مالي 
چندين ميليارد دالري رو به كاهش بوده است. 
گزارش هاي متعددي منتش��ر ش��ده كه نجيب 
رزاق با عربس��تان رابطه بس��يار نزديكي دارد و 
در دور قبلي انتخابات از آل س��عود رشوه گرفته 
بود. نخس��ت وزير پيشين مالزي سال 20۱۵ به 
اتهام فس��اد مالي و دريافت رش��وه از رياض در 
انتخابات بازجويي ش��د. او در بازجويي ها ضمن 
رد اتهام گرفتن رشوه از خاندان آل سعود مبلغ 
هنگفت��ي كه از عربس��تان دريافت كرده بود را 

هديه به خود ناميده است. 
نخس��ت وزير پيش��ين مالزي و رهبر ائتالف 
جبهه ملي مال��زي پيش تر نيز پس از انتخابات 
20۱3 ب��ه اخت��الس 700ميلي��ون دالري از 
شركت توس��عه اس��تراتژيك مالزي موسوم به 
»ام دي.بي ي��ك« مته��م ب��ود كه رزاق اس��ناد 
مرتبط با آن را جعلي خوانده اس��ت. براس��اس 
آن اس��ناد در سال 20۱3 و در جريان مبارزات 
انتخابات��ي پس از دو معامل��ه بزرگ مبلغ ۶20 
ميليون دالر س��پس مبل��غ ۶۱ ميليون دالر به 
حس��اب نجيب رزاق واريز ش��ده بود. منتقدان 
نخس��ت وزير پيش��ين مالزي براي��ن باورند كه 
عربس��تان با كمك مالي به رزاق تالش داش��ته 
ت��ا سياس��ت خارج��ي م��ورد نظر خ��ود را به 

كواالالمپور ديكته كند. 

 پوجدمون نامزد جديدي را
براي رياست كاتالونيا معرفي كرد

گروه جهان    
رهبر بركنار شده كاتالونيا، يكي از اعضاي پارلمان كاتالونيا را به عنوان نامزد 
رياس��ت دولت اين منطقه براي پايان دادن به هفت ماه بن بس��ت و تش��كيل 
دولت معرفي كرد. به  گزارش رويترز، به دنبال بن بس��تي كه به دليل زنداني يا 
خارج از كشور بودن نامزدهاي سياستمداران جدايي طلب كه از جانب دادگاه 
ب��ا ممنوعيت براي حضور در انتخابات به وجود آم��د، قانونگذاران كاتالونيا تا 
22 ماه مه بايد دولت تش��كيل دهند تا از برگزاري انتخاباتي ديگر جلوگيري 
كنند. ماريانو راخوي نخس��ت وزير اسپانيا، پس از مردود خواندن دولت قبلي 
به دليل ادعاي غيرقانوني اس��تقالل از اس��پانيا، در ماه دسامبر اعالم انتخابات 
محلي كرد. با اين حال احزاب حامي جدايي بار ديگر اكثريت كرسي ها را از آن 
خود كردند. يواخيم تورا عضو پارلمان كاتالونيا يك وكيل و روزنامه نگار است 
كه در البي گري در حمايت از جدايي كاتالونيا فعاليت كرده اس��ت. به نوشته 
وب سايت پارلمان كاتالونيا، او كتاب هاي متعددي را در زمينه تاريخ اين منطقه 
منتشر كرده است. كارلوس پوجدمون رهبر سابق كاتالونيا كه پس از بركناري 
به بلژيك گريخت، هم اكنون در برلين به سر مي برد و منتظر راي دادگاه آلمان 
درباره درخواست اسپانيا براي استرداد وي به اتهام سوءاستفاده از سرمايه هاي 
عمومي است. پوجدمون، »تورا« را به عنوان نامزد معرفي كرده است. حاال تورا 
بايد در پارلمان كاتالونيا تاييد شود و راي اعتماد قانونگذاران را به دست آورد. 
پوجدم��ون گفته: »گروه ما يواخيم تورا، عضو پارلمان را براي رياس��ت دولت 
كاتالونيا معرفي مي كند تا در روزهاي آينده اين مس��ووليت را برعهده بگيرد 
و فورا دولت تشكيل ش��ود.« دادگاه قانون اساسي اسپانيا درخواست دولت را 
براي توقف راي سياس��تمداران حامي جدايي كاتالونيا به پوجدمون در غياب 

او، پذيرفته است. 

سنگاپور ميزبان ديدار تاريخي 
رهبران امريكا و كره شمالي

گروه جهان    
رييس جمهوري امريكا در پيام توييتري درباره محل و زمان ديدار با رهبر 
كره شمالي نوشت: »اين ديدار معنادار ۱2 ژوئن در سنگاپور صورت مي گيرد.« 
به گزارش رويترز، دونالد ترامپ در توييت پنج ش��نبه ش��ب خود گفته بسيار 
اميدوار است در راستاي توقف جاه طلبي هاي اتمي كره شمالي در نشست ماه 
آتي ميالدي در سنگاپور گامي سودمند برداشته شود. او همچنين نوشته: »هر 
دو تالش مي كنيم تا لحظه يي بس��يار خ��اص را در صلح جهاني رقم بزنيم.« 
رييس جمهوري امريكا اين توييت را پس از آزادي سه تبعه امريكا از كره شمالي 
و ورود آنها به اياالت متحده منتش��ر كرد. مي توان گفت آزادي س��ه شهروند 
امريكايي كره يي تبار از زندان هاي كره ش��مالي، زمينه ديدار تاريخي رهبر اين 
كش��ور با دونالد ترامپ را فراهم آورد. ترامپ ش��خصا به استقبال سه شهروند 
آزاد ش��ده رفت و ضمن تش��كر از كيم جونگ اون گفت براي ديدار تاريخي  با 
او آماده اس��ت. ترامپ آزادي اين سه نفر را نشانه حسن  نيت رهبر كره شمالي 
دانست و ضمن قدرداني از او گفت كه كيم جونگ اون در تالش است كشورش 
را دوباره به سمت »دنياي متعارف« هدايت كند.  دولت سنگاپور در بيانيه يي 
با ابراز خش��نودي از ميزباني نشس��ت رهبران امريكا و كره شمالي اعالم كرد: 
»اميدواريم كه اين ديدار دورنمايي قوي براي صلح در شبه جزيره كره باشد.« 
سخنگوي كاخ سفيد گفته كه دليل انتخاب سنگاپور براي اين ديدار به داليل 
امنيتي و بي طرفي اين كشور بوده است. كره جنوبي هم از مشخص شدن زمان 
و مكان دقيق ديدار كيم جونگ اون و دونالد ترامپ اس��تقبال كرد. سخنگوي 
رياست جمهوري كره جنوبي با صدور بيانيه يي در اين زمينه گفت: »اميدواريم 
اين نشس��ت در رسيدن به اهدافش در خلع سالح اتمي در شبه جزيره كره و 

برقرار شدن صلح دايم در اين منطقه موفق باشد.«

 استقبال سرد از افتتاحيه
سفارت امريكا در قدس

گروه جهان    
بيش از نيمي از مقامات خارجي دعوت ش��ده به مراس��م افتتاحيه س��فارت 
امريكا در قدس تاكنون هيچ واكنش��ي به اين دعوت نشان نداده اند. به گزارش 
اس��پوتنيك در مجموع حدود 30 ديپلمات خارجي دعوت ش��ركت در مراسم 
افتتاحيه س��فارت امريكا در قدس را كه قرار است يك شنبه )فردا( برگزار شود، 
پذيرفته اند.  اين دعوت از جانب وزارت خارجه اسراييل از ديپلمات هاي 8۶ كشور 
صورت گرفته و شمار آنهايي كه به اين دعوت پاسخ مثبت داده اند، از نصف هم 
كمتر است. به نوشته روزنامه تايمز اسراييل، امانوئل ناهشون سخنگوي وزارت 
خارجه اس��راييل در 9 ماه مه گفت: »تاكنون 30 نفر از 8۶ س��فير دعوت شده 
به اين دعوت پاس��خ مثبت داده اند و تعداد زيادي از آنان هنوز پاسخي نداده اند 
و اميدواريم كه همه س��فرا در اين مراس��م حضور پيدا كنند.« براساس گزارش 
هاآرتص، ۱2 كشور تاكنون حضور در اين مراسم را به دليل زمان آن يا مسائل 
ديگر رد كرده اند. استراليا، آلمان، ايرلند، مالت، مكزيك، پرتغال، لهستان، روسيه، 
سوئد و مصر از جمله كشورهايي هستند كه ديپلماتي در اين مرا سم نخواهند 
داش��ت. سفارت هاي مجارستان، جمهوري چك و بلغارستان كه با اقدام امريكا 
براي انتقال سفارت خود به قدس مخالف بودند، در اقدامي غافلگيركننده حضور 
در اين مراس��م را پذيرفته اند؛ اما روماني و اتريش كه روابط دوستانه يي با دولت 
اس��راييل دارند هنوز به اين دعوت پاس��خ نداده اند. ايوانكا ترامپ و جرد كوشنر 
دختر و داماد دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا كه مشاوران او نيز هستند و 
همچنين استيو منوچين وزير خزانه داري اياالت متحده در اين مراسم شركت 
خواهند كرد. ش��بكه تلويزيوني هاداشات اسراييل در 9 ماه مه گزارش كرد كه 
برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله انگليس، فرانسه و آلمان كه با انتقال 
سفارت امريكا به قدس مخالف بوده اند، مراسم افتتاحيه را تحريم خواهند كرد. 

سفر معاون نخست وزير چين به امريكا به تعويق مي افتد؟

سايه اختالفات در كاخ سفيد بر مذاكرات با پكن
گروه جهان   

در ادام��ه تش��ديد منازعات تج��اري چين و 
امريكا، پكن هش��دار داده كه »در صورت لزوم« 
تدابير تالفي جويانه اتخ��اذ خواهد كرد و اين در 
صورتي است كه مذاكرات براي حل اختالفات بر 
س��ر تعرفه هاي وارداتي به نتيجه نرسد. ليو هي 
معاون نخس��ت وزير چين قرار ب��ود هفته آينده 
براي ش��ركت در دور دوم مذاك��رات با امريكا به 
واش��نگتن س��فر كند، اما اكنون احتمال تعويق 
اين س��فر در پي اختالف نظرها در كابينه دولت 
دونال��د ترام��پ و مذاكرات مقدمات��ي ناتمام، به 

تعويق افتاد. 
وزارت بازرگاني چين جمعه با انتشار بيانيه يي 
اعالم كرد اگر مذاكرات اين كشور با امريكا براي 
حل اختالفات تجاري به نتيجه نرس��د، اقدامات 
ض��روري را در اين زمينه انج��ام خواهد داد. در 
اي��ن بياني��ه آمده اس��ت: »امريكا حق ن��دارد با 
تدابي��ر يك جانبه حمايتي تج��اري و تعرفه هاي 
س��نگين، به ش��ركت هاي چيني خسارت بزند و 
در ص��ورت ناديده گرفتن اين هش��دار با تالفي 
چين مواجه خواهد ش��د.« همزم��ان گايو فنگ 
س��خنگوي وزارت بازرگاني چي��ن گفت كه اگر 
دور دوم گفت وگوها ب��راي حل منازعات تجاري 
به نتيجه نرس��د، كشورش در جهت دفاع از خود 

اقدام خواهد كرد. 

در همين حال فايننش��ال تايمز در گزارش��ي 
نوش��ته، احتمال به تعويق افتادن س��فر ليو هي 
معاون نخس��ت وزير چين به واشنگتن و متعاقبا 
دور دوم مذاك��رات دوجانبه براي حل اختالفات 
تج��اري وجود دارد. در همين حال، نش��انه هاي 
فزاينده از نگراني بيش��تر جامعه تجاري امريكا از 
چشم انداز تعرفه هاي اعمالي بر كاالهاي وارداتي 
از چين و احتمال بروز جنگ تجاري، مش��اهده 
مي ش��ود. ات��اق بازرگان��ي امريكا در گزارش��ي 
از رييس جمه��وري دونال��د ترامپ خواس��ته به 
تهديدهايش درب��اره اعمال تعرفه ه��اي ماليات 
ب��ر واردات عمل نكن��د، چراكه چني��ن اقدامي 
ع��الوه بر ايجاد اخت��الل در چرخه توليد جهاني 
ب��ه خانواده ه��ا و توليدكنن��دگان امريكايي نيز 
آسيب مي رساند. مقامات اتاق بازرگاني امريكا در 
گزارش خود كه در آس��تانه جلسه استماع هفته 
آينده درباره برنامه هاي تجاري ترامپ تهيه شده، 
نوش��تند: »اتاق بازرگاني امري��كا از تمركز دولت 
ترامپ بر سياس��ت هاي صنعتي چين و اقدامات 
غيرمنصفانه تجاري حمايت مي كند، اما تعرفه ها 

پاسخ اين مشكل نيستند.«
كاخ س��فيد روز دوش��نبه اعالم ك��رد ليو هي 
قابل اعتمادترين مش��اور اقتصادي شي جين پينگ 
رييس جمه��وري چين هفته آينده ب��راي دور دوم 
مذاك��رات راهي واش��نگتن خواهد ش��د. دور اول 

گفت وگوها اوايل اين ماه در پكن برگزار شد. اگرچه 
مقام��ات امريكايي و چيني تا اي��ن لحظه از اعالم 
دقيق زمان س��فر ليو خودداري كرده اند، اما انتظار 
مي رود اين سفر نهايتا تا پيش از پايان هفته آينده 
صورت بگيرد. با اين حال، ويلبر راس وزير بازرگاني 
امريكا روز پنج شنبه در مصاحبه با سي ان بي سي از 

احتمال تعويق اين سفر سخن گفت. 
به گفته سه نفر آگاه از روند گفت وگوها، وانگ 
ش��ؤون يكي از مقام��ات ارش��د وزارت بازرگاني 
چين، روز پنج ش��نبه ب��راي مذاك��رات مقدماتي 
وارد واشنگتن شده اس��ت؛ اين مذاكرات احتماال 
بر اقداماتي تمركز داش��تند كه پك��ن مي تواند از 
طريق آنها به كاهش كسري تجاري 337 ميليارد 
دالري امريكا با چين كمك كند. وانگ قرار است 
روزهاي شنبه و يك شنبه نيز به مذاكره با مقامات 
امريكايي ادامه دهد و انتظار مي رود كه نتيجه اين 
مذاكرات تعيين كننده شرايط و زمان سفر ليو هي 
باش��د. يكي از افراد آگاه گف��ت: »اگر گفت وگوها 
ب��ا وانگ خوب پي��ش نروند، آنگاه س��فر ليو هي 
زيرس��وال خواهد رفت.« يكي ديگ��ر از اين افراد 
اف��زود، احتمال به تعويق افتادن س��فر ليو تا 2۱ 
ماه مه )3۱ ارديبهش��ت( وجود دارد تا اين س��فر 
با جلسه اس��تماع تعرفه هاي پيشنهادي ترامپ بر 
صادرات صنعتي چين به ارزش ۵0 ميليارد دالر، 
تداخل نداش��ته باشد. جلسه اس��تماع براي اوايل 

هفته آينده برنامه ريزي ش��ده است. يكي از افراد 
آگاه گفت: »سيركي به پا خواهد شد و ليو ترجيح 
مي دهد در چنين وضعيتي واش��نگتن نباش��د.« 
اوايل ماه مارس كاخ س��فيد با اع��الم تعرفه ها بر 
واردات ف��والد و آلومينيوم درس��ت در روزي كه 
ليو با مقامات ارشد واشنگتن ديدار داشت، معاون 

نخست وزير چين را خجالت زده كرد. 
مس��اله ديگري ك��ه گفت وگوه��اي تجاري را 
پيچيده ك��رده، اختالف نظره��ا در ميان مقامات 
دول��ت ترامپ اس��ت. برخ��ي اعض��اي كابينه به 
س��ردمداري اس��تيو منوچين وزي��ر خزانه داري، 
رييس جمه��وري ترام��پ را ترغي��ب كرده اند كه 
به دنبال توافق س��ريع با تمركز بر كاهش كسري 
بودجه باشد. اما ديگر مقامات ارشد ازجمله رابرت 
اليتزر نماينده تجاري امريكا و پيتر ناوارو مشاور 
تجاري كاخ س��فيد به دنبال وادار كردن چين به 

انج��ام اصالحات س��اختاري بلندمدت هس��تند. 
برخ��ي اعضاي اتاق بازرگان��ي امريكايي در چين 
كه در آس��تانه دور اول مذاكرات در پكن با ده ها 
مق��ام امريكايي ديدار كردن��د، گفته اند كه توافق 
جبران كسري بودجه به  تنهايي براي امريكا كافي 
نخواهد بود. لس��تر راس يكي از اعضاي اين اتاق 
بازرگان��ي و ويلمر هيل وكيل��ي در پكن، در اين 
باره گفتند: »در كنگره و در كاخ سفيد نارضايتي 
ش��ديدي از چي��ن ديده مي ش��ود و اين مس��اله 
تنها به كس��ري بودجه مربوط نمي شود. مقامات 
دول��ت به دنبال توافقي گس��ترده تر هس��تند كه 
مسائل بزرگ تري ازجمله كاهش محدوديت هاي 
سرمايه گذاري ش��ركت هاي امريكايي در چين را 
درب��ر بگيرد. آنها همچنين مي خواهند كه چيزي 
ترغيب كنن��ده را در سياس��ت هاي صنعتي دولت 

چين شاهد باشند.«
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جتارت8
گراني متولي ديگري دارد

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران اعالم كرد كه 
در س��ياه بهار كه بارندگي بسيار زياد است، دامداران، 
دام هايش��ان را عرضه نمي كنند و گراني و تنظيم بازار 

هم ربطي به آنها ندارد و متولي ديگري دارد. 
طي هفته هاي گذشته تاكنون قيمت گوشت قرمز 
در ب��ازار افزايش يافت و به بي��ش از كيلويي ۶۵هزار 
تومان رس��يده اس��ت، البت��ه معاون��ان وزارت جهاد 
كش��اورزي كمبود نهاده هاي اساس��ي توليد را عامل 
افزاي��ش قيمت اين محصول عنوان و اعالم كردند كه 
طي هفته گذشته بيش از ۲۰فروند كشتي حامل اين 
كاالهاي اساسي به ميزان بيش از دو ميليون تن، وارد 
و از گمركات ترخيص ش��ده اس��ت و به زودي شاهد 
ايج��اد آرامش و تعادل در بازار خواهي��م بود، اما اين 
اتفاق نيافتاد بلكه به نظر مي رس��د كه براي دامداران 
س��ود مقطعي چند روزه مهم تر از بازار و منافع مردم 
اس��ت.  عليرضا عزيزاللهي مديرعامل اتحاديه مركزي 
دامداران در اين باره به ايس��نا گفت: اينكه مي گويند 
هم اكن��ون عرض��ه دام زنده كاهش يافت��ه و افزايش 
قيمت گوش��ت قرمز نيز به دليل كمبود عرضه است، 
طبيعي به نظر مي رسد، چرا كه در اين ايام كه بارندگي 
بس��يار مناس��ب بوده و مراتع سرسبز است و به سياه 
بهار معروف شده، دامداران دام هاي خود را بيشتر نگه 
مي دارند و به بازار عرضه نمي كنند تا بتوانند دام هاي 
خود را سنگين تر كرده و با سود بيشتري عرضه كنند.  
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه تكليف مردم 
در بازار امروز كه در آس��تانه م��اه مبارك رمضان قرار 
داريم چه مي ش��ود و آنها بايد چه كاري انجام دهند، 
تصريح كرد كه متولي تنظيم بازار محصوالت مختلف 
مانند گوشت قرمز اتحاديه دامداران نيست و ما نيز بايد 
مدافع حقوق دامداران باش��يم و از آنها حمايت كنيم.  
مديرعام��ل اتحاديه مركزي دامداران ادامه داد: وزارت 
جهاد كشاورزي به عنوان يكي از متوليان تنظيم بازار 
مي تواند نسبت به واردات و خريد داخلي گوشت قرمز 
اقدام كند تا بازار ماه رمضان به نفع مردم كنترل شود 
مانند همان كاري كه در ايام نوروز و ش��ب عيد براي 

تنظيم بازار ميوه و ديگر محصوالت انجام مي دهد. 
عزيزاللهي به س��والي مبني بر اينكه عرضه نكردن 
دام زن��ده در چنين ايامي كه بازار تش��نه ب��وده و با 
نوس��انات قيمتي مواجه شده، نوعي سودجويي تلقي 
مي ش��ود و اتحاديه دامداران ني��ز بايد به وزارت جهاد 
كش��اورزي كمك كند تا با عرضه حداقل��ي نياز بازار 
تامين ش��ود، اين گونه پاس��خ داد كه به هيچ وجه اين 
مساله سوءاستفاده و سودجويي نيست و ديگر تمايلي 

به ادامه صحبت ندارم. 

خريد يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
تن گندم از كشاورزان

مج��ري طرح گن��دم گف��ت: با وج��ود كاهش 
۳۵درصدي بارش در فصل كش��ت گندم اما ميزان 
برداشت در استان هاي جنوبي به اندازه مدت مشابه 
سال قبل است و وضعيت مطلوبي در برداشت گندم 
داريم. اسماعيل اسفندياري پور در گفت وگو با فارس 
به وضعيت مطلوب برداشت گندم در سراسر كشور 
اش��اره كرد و گفت: با آنكه بارش ب��اران در مناطق 
گرمس��ير كش��ور ۳۵درصد در فصل كش��ت سال 
گذش��ته كاهش داش��ته اما برداش��ت گندم در اين 
مناطق در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل يكسان 

است و وضعيت خوبي در اين حوزه داريم. 
وي با اشاره به اينكه تا هجدهم ارديبهشت طبق 
آمارهاي رسمي يك ميليون و ۲۰۰هزار تن گندم از 
كشاورزان به صورت تضميني خريداري شده است، 
تصري��ح كرد: طي بازديدي كه امروز از اس��تان هاي 
سردس��ير ازجمله شهرهاي نقده، بوكان و پيرانشهر 
داش��تم، وضعيت توليد گندم در اين اس��تان ها هم 
بس��يار مناس��ب اس��ت، مضاعف بر آنكه مب��ارزه با 
آفت س��ن گندم در اس��تان هاي معتدل و سردسير 
درحال انجام اس��ت.  مج��ري طرح گندم همچنين 
از برنام��ه ويژه وزارت جهاد كش��اورزي براي مبارزه 
با بيماري هاي قارچي در اس��تان هاي شمالي كشور 
ازجمله گلس��تان،  مازندران و دشت مغان در استان 
اردبيل خبر داد و افزود: س��طح زير كش��ت در كل 
كش��ور از نظر كنترل آفات تحت نظر اس��ت و هيچ 

مشكلي در اين زمينه نداريم. 

 خروج بنياد مستضعفان
از پروژه هاي ۱۰۰ ميليارد توماني

بنياد مستضعفان در راس��تاي حمايت از بخش 
خصوصي و توجه بيش��تر به پروژه هاي ملي حضور 
ش��ركت هاي تح��ت پوش��ش خ��ود در پروژه هاي 
پيمان��كاري كمتر از ۱۰۰ميلي��ارد تومان را ممنوع 
اع��الم ك��رد.  به گ��زارش مرك��ز رواب��ط عمومي و 
اطالع رس��اني بنياد مس��تضعفان در راستاي تقويت 
توان رقابت بخش خصوصي، بنياد مستضعفان طي 
ابالغيه يي ورود هلدينگ ها و ش��ركت هاي اين بنياد 
در پروژه هاي پيمانكاري با كمتر از مبلغ ۱۰۰ميليارد 
تومان براي شركت هاي گروه يك خود و 7۰ميليارد 
تومان براي ساير شركت هاي تحت پوشش را در اخذ 
پروژه هاي پيمانكاري از سال 97 ممنوع اعالم كرد. 

 اين ابالغيه در راس��تاي افزايش ق��درت رقابتي 
بخش خصوصي و حضور موثرتر بنياد مس��تضعفان 
در پروژه ه��اي كالن صورت مي پذي��رد.  با توجه به 
توانمندي ها و حسن سوابق شركت هاي گروه بنياد 
در اج��راي پروژه ه��اي پيمانكاري، اج��راي ابالغيه 
مذك��ور جهت ارائ��ه خدمات فني و مهندس��ي در 
پروژه  هاي كالن كشور همچنين ايجاد فرصت حضور 
در مناقص��ات بين  المللي مي  توان��د نقش موثري در 
حفظ و ارتقاي توانمندي شركت هاي زيرمجموعه و 
نيز كسب مزيت رقابتي در بازارهاي بين المللي را به 
همراه داشته باشد. براساس ابالغيه حوزه رياست بنياد 
مستضعفان حضور هر يك از شركت هاي زيرمجموعه 
بنياد در پروژه هاي پيمانكاري داخلي فقط منوط به 
رعايت حداقل س��قف ريالي مبلغ پيمان اعالم شده 
است كه در همه مراحل فعاليت پيمانكاران از مرحله 
ش��ركت در مناقصات تا انعقاد قرارداد و حين اجراي 
پروژه توسط كميته تخصصي پروژه هاي پيمانكاري 

مورد نظارت و كنترل قرار مي گيرد. 

اخبار

صادرات غيرنفتي و برگشت ارز

نگذاريم رانت جويان بهره ببرند

آيا اروپا از تاريخ درس مي گيرد
رييس جمه��وري پ��س از خ��روج امري��كا 
از برج��ام، آن را تجربه ي��ي تاريخ��ي خواند و 
اعالم كرد منتظر اقدام ديگر طرف هاي توافق 
هس��ته يي به ويژه كش��ورهاي اروپايي خواهد 
ماند؛ س��ه كش��وري كه آنها نيز در اين زمينه 

تجربياتي مهم را آزموده اند. 
و  تفس��ير  تحلي��ل،  گ��روه  گ��زارش  ب��ه 
پژوهش هاي خب��ري ايرنا، »دونال��د ترامپ« 
رييس جمه��وري امري��كا س��ه ش��نبه ش��ب 
هيجدهم ارديبهش��ت ماه اعالم كرد از توافق 

هسته يي ايران و ۱+۵ خارج مي شود. 
پس از اين اقدام پيمان ش��كنانه، »حس��ن 
روحان��ي« در گفت وگوي��ي تلويزيوني حاضر 
ش��د و درباره سرنوش��ت توافق هس��ته يي و 
سياست هاي جديد جمهوري اسالمي با مردم 

سخن گفت. 
رييس جمه��وري اظهار ك��رد: اكنون براي 
همگان عهدشكني امريكايي ها مشخص شده 
و در اين ش��رايط م��ا بايد منتظر باش��يم كه 
كش��ورهاي بزرگ جهاني نسبت به اين توافق 

چگونه عمل خواهند كرد. 

روحاني تصريح كرد: ادام��ه تعهد ايران به 
مفاد برج��ام منهاي امري��كا در گروي تامين 
منافع ملي خواهد بود و با اشاره به توطئه هاي 
مكرر واش��نگتن عليه ملت ايران و كشورهاي 
منطقه، خ��روج امريكا از برج��ام را تجربه يي 
تاريخ��ي خواند كه موي��د ديدگاه ها و مواضع 

چهار دهه گذشته جمهوري اسالمي است. 
اق��دام اخي��ر رييس جمه��وري امري��كا نه 
تنه��ا تجربه يي در س��طح مل��ي و منطقه يي 
بلكه مبين الگوي رفتاري واش��نگتن در قبال 
دولت هاي مس��تقل اس��ت و ب��ه دليل نقش 
قدرت هاي ش��رقي و نيز دولت ه��اي اروپايي 
در طيفي از پرونده ه��ا و تحوالت بين المللي، 
مالحظات��ي مهم و اساس��ي را پيش روي آنها 

قرار مي دهد. 
ب��ه همي��ن خاطر، ع��الوه بر كش��ورهايي 
چون كره ش��مالي كه در آس��تانه فرآيندي از 
گفت وگو با يكي از عهدش��كن ترين دولت هاي 
امري��كا قرار گرفته اند، رخ��داد اخير به عنوان 
آخري��ن حلقه سلس��له تجربيات كش��ورهاي 
ب��راي  را  تام��ل  قاب��ل  واقعيات��ي  اروپاي��ي، 

 ش��ركاي اروپايي واش��نگتن هوي��دا مي كند.
ترامپ با اقدام اخي��ر خود كه در ادامه خروج 
از پيم��ان آب و هوايي پاريس، پش��ت پا زدن 
ب��ه تعهدات و اع��الن جنگ تج��اري به اروپا 
و هش��دار درب��اره واگراي��ي از نات��و و كاهش 
همكاري ه��اي امنيت��ي ب��ا ش��ركاي اروپايي 
صورت گرفت و همچنان ك��ه »باراك اوباما« 
رييس جمهوري پيشين امريكا بيان داشته، به 

متحدان خود پشت كرد. 
رييس جمه��وري امريكا اين پيام را به اروپا 
مخاب��ره كرد كه تنها حماي��ت و تاييد آنان را 
در زمينه هايي چون انج��ام حمالت نظامي و 
تجاوزكارانه به سوريه طلب مي كند و در ازاي 
همراهي اروپا، حاضر به پذيرش نظر و نگراني 

شركاي خود نيست. 
ب��ه عبارت��ي ديگ��ر، ترام��پ در عمل اين 
واقعيت را براي اروپا و به خصوص س��ه دولت 
مهم و قدرتمند آن نمودار ساخت كه در دايره 
تصميم گيري ه��اي مهم وي جايي ندارند و در 
عم��ل، يكجانبه گراي��ي و ماجراجويي ترامپ 
اعتباري را براي شراكت اروپا با واشنگتن قائل 

نيست. 
روي ديگ��ر بي توجهي امريكا به خواس��ت 
رهب��ران فرانس��ه، آلمان و انگلي��س كه براي 

بازداش��تن ترامپ از تصميم اخير به واشنگتن 
س��فر كردند، همداس��تاني و جل��ب رضايت 
صهيونيس��ت ها و برخ��ي دولت هاي مخاصمه 
جوي خاورميانه بود و جايگاه اروپايي ها را در 
سياست خارجي جديد واشنگتن ترسيم كرد. 
كش��ورهاي اروپايي پي��ش از اين نيز طعم 
تن��د خصومت ورزي واش��نگتن ب��ا تهران را 

چشيده و نتايج آن را به چشم ديده اند. 
وزراي امور خارجه تروييكاي اروپايي حدود 
دو س��ال پ��س از آنكه »ج��رج دبيليو بوش« 
امريكا، جمهوري  رييس جمهوري جنگ طلب 
اس��المي ايران را يكي از س��ه كان��ون محور 
ش��رارت ناميد، يعني در مهرماه ۱۳8۲ )اكتبر 
۲۰۰۳( در چارچوب بيانيه س��عدآباد توافقي 

هسته يي را با تهران اعالم كردند. 
براس��اس بيانيه سعدآباد جمهوري اسالمي 
اي��ران بار ديگ��ر تاكيد كرد كه دس��تيابي به 
س��الح هس��ته يي در دكترين دفاعي كش��ور 
جايگاه��ي ندارد و ته��ران در ارتباط با برنامه 
صلح آميز هسته يي با آژانس بين المللي انرژي 

اتمي همكاري كاملي خواهد داشت. 
در تكمي��ل اي��ن بياني��ه بود كه فرانس��ه، 
انگليس و آلم��ان در چارچ��وب توافقاتي كه 
س��ال 8۳ )۲۰۰4( در پاريس و بروكس��ل به 

دس��ت آمد متعهد به همكاري هاي هسته اي، 
تجاري و اقتصادي، ش��راكت در زمينه انرژي 
و س��رمايه گذاري در بخش ه��اي نفت و گاز، 
تس��هيل پيوس��تن ايران به س��ازمان تجارت 

جهاني و... شدند. 
تحريكات امري��كا و القاي انح��راف برنامه 
صلح آمي��ز هس��ته يي ايران به س��مت اهداف 
نظامي و نيز اعمال فش��ار بر اروپا س��بب شد 
تا در عمل بس��ياري از دستاوردهاي مذاكرات 

اوايل دهه 8۰ از ميان برود. 
افزون بر اينكه سه دولت اروپايي به تعهدات 
در زمين��ه عادي س��ازي پرون��ده فعاليت هاي 
صل��ح آمي��ز ايران در ش��وراي ح��كام آژانس 
پايبند نمانده و با نزديك ش��دن به واشنگتن 

زمينه ساز اختالفات فزاينده هسته يي شد. 
در ش��رايط كنوني نيز كش��ورهاي اروپايي 
ب��ا اعالن ع��دم خروج از برجام و درخواس��ت 
از ته��ران براي پايبندي به توافق هس��ته يي، 

تعهداتي جدي را بر عهده گرفته اند. 
عالوه بر اين و با توجه به تجارب گذش��ته 
و رخداد اخير بس��ياري اقدام عملي اروپا را به 
چش��م آزموني تاريخي مي نگرند كه منزلت و 
جايگاه اتحاديه و نيز دولت هايي چون انگليس 

در عرصه بين المللي را معين خواهد كرد. 

احسان سلطاني 
در اقتصاد ايران بي��ش از 7۰ درصد توليد 
صنعتي شامل دو بخش صنايع متكي به منابع 
خ��ام و ان��رژي و صنايع بس��ته بندي و مونتاژ 
اس��ت. مش��خصه اصلي توليد صنعت��ي ايران 
ارزش افزوده پايين اس��ت ك��ه در طول زمان 
نس��بت آن تنزل يافته است و به ويژه با عمق 
كم زنجيره هاي ارزش صنعتي و س��طح پايين 
فعاليت هاي مول��د ارزش افزوده )به خصوص 
خدم��ات پش��تيبان تولي��د ي��ا دانش بنيان( 
شناخته مي شود. درخصوص ديگر مولفه هاي 
اصلي روند صنعتي س��ه ده��ه اخير مي توان 
به كارآي��ي و كارآمدي پايي��ن، اتالف منابع، 
ت��راز اقتص��ادي پايي��ن، س��رمايه بري ب��اال، 
اشتغال زايي پايين، تمركز بر صنايع باالدستي 
و خام فروشي اشاره كرد. در اين اقتصاد به تبع 
ت��وان توليدي، صادرات روي مواد خام و اوليه 
متكي به رانت منابع و انرژي متمركز ش��ده و 
از س��وي ديگر واردات به كاالهاي واس��طه يي 
صنعت��ي، اقالم اساس��ي و كاالهاي مصرفي و 
همچنين نهاده هاي كش��اورزي و دامي و مواد 

غذايي، وابسته شده است. 
در ح��دود نيمي از ارزش كل صادرات ايران 
ش��امل به اصطالح صادرات غيرنفتي مي ش��ود 
ك��ه بخش اعظ��م آن متكي به مناب��ع، نفت و 
گاز، معدن��ي، ان��رژي و آب اس��ت. بيش از ۶۰ 
درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مش��تقات 
آنه��ا مربوط اس��ت. حداق��ل ۲۰ درصد از كل 
صادرات ش��امل محصوالت پتروش��يمي، فوالد 
و ديگر فلزات اساس��ي، مواد معدني و توليدات 
انرژي بر مي گردد. سهم كاالهاي صنعتي نهايي 
و توليدات س��نتي مانند فرش و صنايع دس��تي 
به س��ختي ب��ه ۵ درصد بالغ مي گردد و س��هم 
ص��ادرات محص��والت كش��اورزي و غذايي در 
حدود ۵درصد است. سهم »كاالهاي سرمايه يي، 
وسايل نقليه و كاالهاي مصرفي توليدي« از كل 
صادرات جهاني بيش از ۵۰ درصد مي باشد كه 
در اتحاديه اروپا به ۶۰ درصد و در كشور چين 
ب��ه بيش از 7۰ درصد بالغ مي ش��ود و در ايران 

در حدود ۲ درصد است. 
در اقتص��اد اي��ران دول��ت تامين كنن��ده و 
عرضه كنن��ده اصل��ي ارز اس��ت و بيش از 9۰ 

درصد درآم��د ارزي از محل فروش ثروت ها و 
مناب��ع يا مواد خام و اوليه )به واس��طه تزريق 
ران��ت منابع( حاصل مي ش��ود و نه در نتيجه 
كار و ت��الش و نوآوري بخش خصوصي واقعي 
و آنچ��ه به عن��وان ص��ادرات غيرنفتي مطرح 
مي ش��ود، در اص��ل از رانت مناب��ع ملي بهره 
مي گيرد و به سرچشمه ثروت هاي ملي وصل 

است. 

بنابراين بخ��ش اعظ��م ارز صادراتي انفال 
و اموال عمومي محس��وب مي ش��ود. صادرات 
پتروش��يمي و فوالد ب��ا رانت گس��ترده مواد 
خام و انرژي ممكن ش��ده است. بخش اعظم 
صادرات كش��اورزي هم به انرژي بسيار ارزان 
براي بهره برداري بي رويه از دخاير محدود و رو 
به نابودي آب هاي زيرزميني و رانت آب ارزان 
تكي��ه دارد. در اقتصاد ايران ارز خارجي منبع 
تامين بخ��ش با اهميتي از كاالهاي اساس��ي 
و م��واد اوليه، واس��طه يي و مصرفي مورد نياز 

مردم و توليدكنندگان داخلي است. 
در نشست ارديبهشت ماه سال جاري اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
درخواس��ت ش��د كه ارز حاصل از صادرات به 
اصط��الح غيرنفتي به صورت توافقي )آزاد( در 
صرافي ها به فروش برس��د. در ش��رايط خطير 
و بحراني سياس��ي و اقتصادي كنوني كش��ور، 
ارائه اين درخواست به نام بخش خصوصي )اما 
به كام بخ��ش خصولتي-رانتي( كه در جهت 
تامي��ن مناف��ع و ويژه خ��واري و رانت خواهي 
گروه هاي خاص صورت مي گيرد، جاي بس��ي 
شگفتي دارد. در رابطه با مديريت ارزي كشور 
و برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات، توجه به 

نكات و موضوعات زير الزم و ضروي است. 

۱- بخ��ش اعظ��م ص��ادرات ب��ه اصطالح 
غيرنفت��ي به خصوص صادرات م��واد معدني، 
فوالد، پتروشيمي و توليدات انرژي با تكيه بر 
ران��ت منابع و فروش ثروت هاي عمومي انجام 
مي ش��ود و در نتيجه ارز حاصله اموال عمومي 
محس��وب مي ش��ود كه  بايد به بانك مركزي 
برگش��ت داده شود. در اين خصوص هيچ گونه 
تبعيض و تفاوتي بين بخش هاي دولتي، شبه 
دولت��ي، عمومي و حتي خصوص��ي نمي تواند 

اعمال شود. 
۲- كليه كاالها و توليدات كاربر )و هر گونه 
كاالهايي كه از رانت اس��تفاده نكرده باشند يا 
محتواي رانت آنها پايين باشد( مانند توليدات 
نس��اجي، پوش��اك، كفش، مبلم��ان، فرش و 
صنايع دس��تي و محصوالت دامي و كشاورزي 
نظير زعفران و چرم، نبايد مش��مول برگشت 
ارز ش��ود. تولي��دات و خدم��ات دانش بنيان و 
ب��ا فناوري ب��اال بايد داراي معافي��ت كامل از 
برگش��ت ارز باش��ند، زيرا در غير اين صورت 
مهاج��رت متخصصان از كش��ور افزايش پيدا 
مي كند. خدمات مانند گردشگري يا صادرات 
خدمات مهندس��ي نيز از برگشت درآمد ارزي 
ب��ه بانك مرك��زي معاف مي ش��ود، مگر آنكه 
از ران��ت قابل مالحظه منابع برخوردار ش��ود. 
معافي��ت ص��ادرات كااله��ا و خدم��ات كاربر 
از برگش��ت ارز موجب خواهد ش��د كه بدون 
هزينه، اشتغال در كشور حمايت شده و رشد 
كن��د. البته ه��ر گون��ه كاالي صادراتي كه بر 
اساس مواد وارداتي با ارز دولتي توليد مي شود 

نيز مشمول برگشت ارز است. 
۳- ارز حاصل از ص��ادرات مواد غذايي، در 
صورتي كه با استفاده از نهاده هاي وارداتي )با 
ارز يارانه يي( توليد ش��ده باش��د بايد برگشت 
داده ش��ود و مابه التفاوت درياف��ت گردد. در 
خصوص صادرات كش��اورزي موضوع كليدي 

حفظ منابع محدود آبي بايد لحاظ شود. 
4- مجوز فروش ارز ناش��ي از صادرات مواد 
خ��ام و اوليه در ب��ازار آزاد معضالت زيادي را 
ايجاد مي كند. اول اينكه خام فروش��ي تقويت 
و تشديد مي ش��ود. دومي اينكه گران فروشي 
در بازار داخلي با عرضه ناقص و قطره چكاني، 
چنان چه تاكنون به وقوع پيوس��ته اس��ت، به 

وق��وع مي پيون��دد. افزايش قيم��ت و كاهش 
عرضه مواد اولي��ه مورد ني��از توليدكنندگان 

داخلي، تورم و ركود را تشديد مي كند. 
۵- همان گونه كه در س��ه دهه اخير تجربه 
ش��ده است، فروش ارز حاصل از رانت در بازار 
آزاد، جز س��فته بازي در بازار ارز، تامين منافع 
كالن بادآورده، رانت و فس��اد حاصلي نخواهد 
داش��ت. اينكه در شرايط كنوني نظام عرضه و 
تقاضا در ب��ازار ارز بتواند كار كند، جز توجيه 
رانت جويي هاي بيش��تر نيست. عرضه آزاد ارز 
حاصل از ص��ادرات در بازار آزاد، در ش��رايط 
س��قوط مس��تمر ارزش پول ملي در ماه هاي 
اخير، ش��وك تحريم هاي امري��كا، بحران هاي 
سياسي پيش رو، تنزل اعتماد مردم به دولت 
و حجم عظي��م نقدينگي )مازاد ب��ر اقتصاد(، 
نظر به منفعت طلبي و آزمندي ذي نفعان، جز 
ايجاد بحران و ايجاد قيمت هاي ارز غيرواقعي 
ناش��ي از س��وداگري و س��فته بازي نتيجه يي 

دربرندارد. 

۶- نظر به وجود حاش��يه ب��اال بين نرخ ارز 
آزاد و دولت��ي، در صورت برقراري مناس��بات 
رانت��ي ناموجه، ص��ادرات كاالهاي م��ورد نياز 

مردم افزايش خواهد يافت. 
در نتيج��ه در ب��ازار داخل��ي، به��اي بخش 
بزرگ��ي از اق��الم مصرفي بر پايه ن��رخ ارز آزاد 
قيمت گ��ذاري مي ش��ود كه موج ه��اي تورمي 
بزرگي را در پي خواهد داش��ت. وجود حاشيه 
ب��اال بي��ن ن��رخ ارز آزاد و دولت��ي، بي تردي��د 
صادرات بخش قابل توجه��ي از كاالها و اقالم 
اساس��ي وارداتي )و محصوالت توليد ش��ده( با 

ارز دولتي را به دنبال خواهد داشت. 
7- طي ماه هاي منتهي به فروردين س��ال 
جاري، نرخ ت��ورم عمومي كااله��ا و خدمات 

و ن��رخ تورم بهاي توليدكنن��ده در حدود ۱۰ 
درصد افزايش يافت و در همين حال نس��بت 
به ارديبهش��ت ماه سال پيش نرخ ارز در بازار 
آزاد بيش از ۶۰ درص��د و در بازار دولتي ۳۰ 
درصد ب��اال رفته اس��ت. موضوع مه��م ديگر 
حاش��يه بين نرخ ارز رس��مي و آزاد مي باشد 
ك��ه هم اكنون به بيش از ۵۰ درصد )۲۰ هزار 
ريال( رس��يده اس��ت. بر پايه اختالف افزايش 
ن��رخ ارز و ت��ورم، از بهم��ن ماه س��ال ۱۳9۶ 
رانت ارزي ش��كل گرفت كه بر اس��اس ارزش 
صادرات غيرنفتي در ماه هاي اس��فند ۱۳9۶ و 
فروردين ۱۳97 ب��ه نزديك يك ميليارد دالر 
رس��يد و پيش بيني مي شود كه در ارديبهشت 
ماه سال جاري به بيش از ۲ ميليارد دالر بالغ 
ش��ود. در صورتي كه اختالف نرخ ارز رسمي 
و آزاد در نظ��ر گرفته ش��ود، در طي دي ماه 
۱۳9۶ ت��ا فروردي��ن ۱۳97، ماهانه بين ۳7 
ت��ا ۵۰ هزار ميليارد ريال رانت ايجاد ش��د كه 
برآورد مي شود در ارديبهشت ماه به حدود 8۰ 
هزار ميليارد ريال بالغ گردد. در صورت تداوم 
شرايط كنوني، در سال جاري بيش از ۱۰۰۰ 
ميلي��ارد ري��ال رانت ارزي نصي��ب گروه هاي 

خاص خواهد شد. 
در ش��رايط بحران��ي و حس��اس كنون��ي 
ضمن ل��زوم مقابله جدي و موث��ر با هر گونه 
منفعت طلب��ي، ويژه خ��واري و رانت-خ��واري 
در ارز الزم اس��ت كه دول��ت كنترل فراگير و 
جامعي را بر بازار ارز اعمال كند. در اين راستا 
نياز به تدوي��ن مقررات و دس��تورالعمل هاي 
ش��فاف، جامع و كارآمد اس��ت كه با توجه به 
محتواي رانت توليدات صادراتي يا برخورداري 
از مناب��ع و ثروت ه��اي مل��ي و ايج��اد ارزش 
افزوده و اشتغال، ميزان برگشت ارز حاصل از 
صادرات مشخص شود. موضوع مهم و كليدي 
وجود شفافيت الزم در كليه قوانين و مقررات 
مربوط��ه و مقابل��ه با ايج��اد هر گون��ه روزنه 
فسادساز در س��از و كارهاي اجرايي است. هر 
گونه اهمال و كوتاهي دولت در مديريت بهينه 
بازار ارز و تسليم در برابر اميال و خواسته هاي 
گروه ه��اي رانت ج��و، منجر به بروز فس��اد و 
بحران هاي جدي اقتصادي و اجتماعي خواهد 

شد. 

در حدود نيمي از ارزش كل صادرات 
ايران شامل به اصطالح صادرات 

غيرنفتي مي شود كه بخش اعظم آن 
متكي به منابع، نفت و گاز، معدني، 

انرژي و آب و بيش از 60 درصد 
ارزش صادرات به نفت و گاز و 

مشتقات آنها مربوط است

                                                                                                      

در شرايط بحراني و حساس كنوني 
ضمن لزوم مقابله جدي و موثر با هر 

گونه منفعت طلبي، ويژه خواري و 
رانت-خواري در ارز الزم است كه 
دولت كنترل فراگير و جامعي را بر 

بازار ارز اعمال كند
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»تعادل«ويژگيهايشهرداراصلحرابررسيميكند

شهردار مطلوب تهران به روايت كارشناسان شهري

6 قابليت كليدي رهبران شهري كالن شهرها
ق��رار  ك��ه  اكن��ون 
اس��ت ش��هردار جديدي 
برعهده  را  تهران  رهبري 
بگي��رد، وقت آن اس��ت 
قابليت ها  ب��ه  اندكي  كه 
و شايستگي هاي كليدي 
اين فرد از چش��م اندازي 
نظري ت��ر ن��گاه كنيم و 
باز  را  تجربه هاي گذشته 
بيني ك��رده و ببينيم كه 
رهبران شهري موجود يا 
پيش��ين با كدام يك از ضعف ها يا شايستگي هاي 
كليدي توانسته اند در تهران يا كالن شهرهاي ديگر 
ايفاي نقش كنند. ش��هردار به ويژه در كالن شهرها 
در جايگاه رهبري ش��هر قرار دارد. برنامه اس��كان 
بش��ر وابس��ته به س��ازمان ملل در كتابي با عنوان 
»قابليت هاي كليدي براي بهبود حكمراني محلي« 
استدالل مي كند كه رهبران شهري بايد مجموعه يي 
از قابليت هاي كليدي براي مديريت و رهبري شهر 
در جه��ان امروز داش��ته باش��ند؛ قابليت هايي كه 
امكان مواجهه مديريت ش��هري ب��ا موقعيت هاي 
پيچيده و فراپيچيده كالن شهرها را فراهم كند. اين 
قابليت ها عبارتند از: برقراري ارتباط، تسهيل گري، 
اس��تفاده از قدرت، تصميم گيري، سياست گذاري، 
توانمندس��ازي، مذاك��ره، تامين مال��ي، نظارت و 
نهادس��ازي. هر يك از اين قابليت ها نيازمند شرح 
و تفصيل است و الزم است هر كس كه مي خواهد 
شهردار شود اين قابليت ها را بشناسد و كسب كند. 
با توجه به شناختي كه از مديران شهري ايران دارم 
گم��ان مي كنم اغلب آنها اين قابليت ه��ا را ندارند 
و بخش��ي از چالش هاي مديريت شهري در ايران 
ام��روزي را ناش��ي از اين ضعف قابليت��ي مي دانم. 
واقعيت اين اس��ت كه ما اغل��ب در فرآيند انتخاب 
رهبران ش��هري مالحظات سياسي و ايدئولوژيك 
را ب��ر قابليت ها و شايس��تگي هاي كلي��دي رهبر 
ش��هري ترجيح داده ايم. اين موضوع موجب برهم 
خ��وردن تعادل مديريت ش��هري در بس��ياري از 
كالن شهرهاي كشور ش��ده است. در اينجا برخي 
از قابليت هاي��ي را توضي��ح مي دهم ك��ه به نظرم 

شهرداران ايران امروز با ضعف روبه رو هستند. اين 
قابليت ه��ا ضرورتا همان هايي نيس��تند كه برنامه 

اسكان بشر توضيح داده اند. 

قابليتارتباطي
قابليت ارتباطي رهبران ش��هري در جهان امروز 
يكي از پيچيده ترين قابليت هاست. كسي مي تواند به 
اين قابليت دس��ت يابد كه عالوه بر تجربه گسترده 
مديري��ت و رهبري در س��ازمان هاي بزرگ از نوعي 
مطالعه و اِش��راف بر مفاهيم مديريت ش��هري نيز 
برخوردار باش��د. مفاهيمي كه البته ظاهري س��اده 
دارند. براي مثال رهبر ش��هري بايد بداند ش��هر با 
كالن ش��هر چه تفاوت هايي دارد يا مديريت شهري 
از چ��ه تفاوت هايي با مديري��ت در حوزه هاي ديگر 
برخ��وردار اس��ت؛ يا اينك��ه مفهوم كالن ش��هر در 
فضاي امروز به چه معناس��ت. كالن ش��هري كه در 
آن گروه هاي وس��يعي از مردم با ويژگي هاي بسيار 
متن��وع زباني، نژادي، دين��ي، اقتصادي و اجتماعي 
جاي دارند. بنابراين قابليت ارتباطي رهبر ش��هري 
بايد به گونه يي باش��د كه بتواند در حوزه عمومي با 
انسان ها و گروه هاي مختلف مردم به شيوه دقيق و 
واضح سخن بگويد. تجربه سال هاي اخير در كشور 
نشان مي دهد كه شهرداران و حتي اعضاي شوراهاي 
ش��هر به عنوان رهبران ش��هر از اين قابليت شهري 
برخوردار نيستند؛ به همين دليل سخنان آنها اغلب 
توانايي بيان مساله ش��هر و همچنين ارتباط برقرار 

كردن با گروه هاي مختلف شهري را ندارد. 

تواناييمسالهمندكردنشهر
قابليت كليدي ديگري كه هر رهبر ش��هري بايد 
آن را به خوبي بداند توانايي مس��اله مند كردن شهر 
است. رهبر ش��هري بايد قدرت تشخيص و تحليل 
موضوعات ش��هري را داش��ته باش��د، به نحوي كه 
بتوان��د اي��ن موضوعات را به ص��ورت اموري مهم و 
داراي اولويت و در عين حال واقع بينانه براي حوزه 
مديريت شهري، گروه ها و سازمان هاي ذي نفع شهر 
فراهم كند. اغلب مديران ش��هري م��ا مانند مردم 
عادي تنها مي توانند درباره مش��كالت و چالش هاي 
دم دس��ت ش��هر صحبت كنند بدون اينكه توانايي 

ارائه صورت بندي نظ��ري و مديريتي از چالش ها و 
مشكالت شهري داشته باش��ند. توانايي مساله مند 
كردن شهرها و كالن شهرها وقتي امكان پذير است 
كه رهبران ش��هري از دانش نظري ميان رش��ته يي 
كافي برخوردار باش��ند يا اينكه مطالعات شهري را 
در حوزه سازمان و مديريت شهر به شيوه مناسب و 
كارآمد استقرار بخشيده و آن را به نهادهاي تصميم 

ساز و تصميم گير شهري پيوند زده باشند. 
يك��ي از واقعيت ه��اي تلخ مديريت ش��هري در 
جامعه امروز ما به ويژه كالن شهر تهران اين است كه 
شهرداران براي توسعه مطالعات شهري بودجه هاي 
زيادي هزينه مي كنند؛ اما اين تحقيقات و مطالعات 
ب��ه ندرت در فرايند تصميم س��ازي و تصميم گيري 
ش��هري به كار گرفته مي شود. اغلب مديران شهرها 
و كالن ش��هرهاي ما درك روشني از نقش و كاركرد 
دانش و مطالعات در زمينه مديريت و رهبري شهر 
برخوردار نيستند. از اين روي قابليت معرفتي رهبر 
ش��هري چيزي اس��ت كه نهاده��اي بين المللي در 
حوزه ش��هر همواره بر آن تكيه و تاكيد داشته اند. ما 
به ندرت در بحث هاي اصلي ش��اهد اين بوده ايم كه 
شهرداران تهران از بينش و دانش كافي و مناسب در 

حوزه شهر برخوردار باشند. 

دليريوشهامت
يكي ديگر از قابليت هاي مورد نياز جهت رهبري 
كالن شهري مانند تهران، چيزي است كه من آن را 
شهامت و  ش��جاعت مديريتي مي نامم. مدير شهري 
بودن مس��تلزم دليري و شهامت اس��ت، چرا كه در 
فضاهاي كالن ش��هري مجموعه وسيعي از نيروهاي 
سياس��ي و اجتماعي براي دس��ت يافتن به منافع با 
يكديگر رقابت مي كنند. مديِر شهري مي تواند در اين 
فضاي پيچيده رقابت، سكان رهبري كالن شهر را در 
اختيار بگيرد كه از »ش��خصيتي مستقل« و شجاع 
برخودار باش��د. شجاعت همچون نوعي قابليت براي 
رهبري ش��هر چيزي فراتر از نوعي فضيلت اخالقي 
است. شجاعت و استقالل شخصيتي زماني براي رهبر 
شهري ايجاد مي شود كه توانايي ها و شايستگي هاي 
الزم براي احراز پست شهردار يا رهبري شهري را در 
مسير زندگي اش كسب كرده باشد. شهرداراني كه به 

معامله و مصالحه با گروه هاي سياس��ي يا گروه هاي 
اجتماع��ي مي پردازن��د، اغلب به دلي��ل ضعف هاي 
كليدي كه در توانايي هاي ش��ان دارند خود را ناگزير 
مي بينند به ش��يوه هايي اغلب ويرانگر شهر را به اين 
و آن گروه بفروشند و از اين طريق مصلحت شهر را 

قرباني مطامع گروه هاي ذي نفع مي كنند. 

قابليتحستعلقعاطفي
 از ديگ��ر قابليت هاي كليدي براي رهبري ش��هر 
داشتن نوعي حس تعلق عاطفي به فرهنگ، تاريخ و 
ارزش هاي شهري است كه در آن مديريت مي كنند. 
تجربه دهه ه��اي اخيردر مديريت ش��هري تهران و 
بس��ياري از شهرهاي ما نش��ان مي دهد كه به ندرت 
ش��هرداراني با نوعي »حس تعلق مكاني« به شهرها 
س��كاِن رهبري شهر را برعهده گرفته اند. عشق، شور 
و انرژي عاطفي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير رهبري 
شهري در كالن ش��هرهاي امروزي است. بسياري از 
رهبران شهري امروز به داليل مختلف با نوعي حس 
بيگانگي نسبت به ش��هر و حتي گاهي نوعي بينش 
ستيز جويانه درباره شهري كه در آن رهبري مي كنند 
اين مسووليت بزرگ را برعهده دارند. البته اين مديران 
در س��خنراني ها و شعارهاي ش��ان تظاهر به تعلق و 
عالقه مندي به شهر مي كنند، اما حس تعلق به شهر 
چيزي نيس��ت كه با شعار آشكار شود. حس تعلق به 
شهر بايد به مثابه نوعي حس وجودي در تصميم ها، 

برنامه ها و عملكردهاي مديران شهر بروز نمايد. 

قابليتتجزيهوتحليلموقعيتمنطقهاي
داشتن توانايي تجزيه و تحليل موقعيت منطقه يي 
و جهاني شهر يكي ديگر از ويژگي هاي مهمي است 
كه شهردار بايد از آن برخوردار باشد. امروزه شهرها 
در نوع��ي رقابت منطقه يي و جهاني با يكديگر قرار 
دارند. شهر ديگر موجوديتي منتزع يا مستقل از كل 
جهان نيست. اين نكته به ويژه در مورد كالن شهرها 
اهمي��ت دارد. ش��هردار بايد بداندكالن ش��هرهايي 
مانن��د توكيو، لن��دن، نيويورك يا كالن ش��هرهاي 
كش��ورهاي هم تراز ما از چه موقعيتي برخوردارند. 
وضعيت شهرها امروز براساس شاخص هاي جهاني 
و بين المللي به صورت مقايسه يي و نسبي سنجيده 
مي شود. شهردار زماني مي تواند شايستگي خود را به 

جامعه نشان دهد كه توانايي درك وضعيت جهاني 
شهرها را پيدا كند. در اينجا نيز ما در تمام سال هاي 
گذشته با بحران ناتواني فهم موقعيت جهاني تهران 

رو به رو بوده و هستيم. 

قابليتفهمفرهنگي
ش��هردار بايد ش��هري را كه مديريت مي كند به 
لحاظ فرهنگي عميقا بشناسد. به اين معنا كه مديريت 
كالن شهري مانند تهران نيازمند نوعي تسلط و اشراف 
به تاريخ تهران، جغرافيا و نيز ويژگي هاي فرهنگي اين 
شهر است. تجربه ما در سال هاي اخير نشان مي دهد 
اغلب كساني در شوراهاي شهر يا شهرداري تهران و 
بسياري از شهرهاي ديگر كش��ور قرار گرفته اند كه 
ب��ه لحاظ بينش و منش فاقد نوعي فهم فرهنگي از 
شهر هس��تند و همين موضوع باعث سيطره نگرش 
عمل گرايانه مهندسي و فني بر مديريت هاي شهري 
شده است. اگرچه شهرداران ما اغلب خود را سربلند 
و موف��ق مي دانند و با انتش��ار كتاب ه��اي پررنگ و 
لع��اب از ه��زاران پروژه هاي س��اختماني و كالبدي 
كه در دوران مديريت آنها ش��كل گرفته اس��ت، نام 
مي برند اما زماني كه ب��ه ارزيابي كيفي كارنامه آنها 
مي پردازيم اين واقعيت كم و بيش آش��كار مي شود 
كه فهرس��ت هاي طوالني پروژه هاي شهري به دليل 
مساله محور نبودن و همچنين به دليل سيطره نوعي 
كميت گرايي بر مديريت شهرها، عمال موجب بهبود 
كيفيت زندگي در كالن ش��هرها نش��ده اند. تكيه بر 
قابليت ها و شايستگي هاي كليدي مديران شهري از 
اين ديدگاه قابل اهميت است؛ مديري كه قابليت هاي 
كليدي الزم را دارد، مي داند كارنامه موفق ش��هر نه 
در فهرس��ت طوالني پروژه ها بلكه در فهرست كوتاه 
چالش هاي هر ش��هر قابل محاس��به اس��ت. يعني 
نمي توان به مدير ش��هري كه از نظر محيط زيست، 
خشونت هاي شهري، فقر شهري، كسب و كار بازار، 
هويت ش��هري و موضوعات ديگر از موقعيت بحراني 
برخوردار باشد نمره قبولي بدهيم اگرچه او ادعا كند 
ه��زاران هزار ميلي��ارد تومان بودجه و ه��زار هزاران 
پروژه شهري را در زمان مديريتش اجرا كرده است. 
در واقع معيار سنجش عملكرد مديران شهري چيزي 
جز كيفيت زندگي ش��هروندان و نحوه مواجهه مدير 

شهري با چالش هاي اساسي شهر نيست. 
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كارشناسانشهريراجوياشديم.

مشكالتشهررابشناسد
اميرمحمود حريرچي جامعه ش��ناس ش��هري 
در گفت وگ��و با »تعادل« در اين ب��اره عنوان كرد: 
در انتخاب��ات از هر نوعي آنقدر كه وابس��تگي هاي 
سياسي و جناحي مورد توجه قرار دارد، توانمندي 
و شايس��تگي ها مورد توجه قرار نمي گيرد. به ويژه 
در انتخاب شهردار اين مورد شديدتر است. شهردار 
بايد فردي باش��د ك��ه از توانايي ه��ا و تجارب باال 
برخوردار بوده و از خود بدنه شهرداري انتخاب شود 
تا با مسائل و مشكالت آشنا بوده و بتواند جنبه هاي 

مختلف شهر را اداره كند. 
وي با تاكيد بر اينكه انتخاب ش��هردار در تهران 
همواره با ديد جناحي و سياس��ي انجام شده است، 
تصريح كرد: شهردار بايد رشته تحصيلي اش مرتبط 
با شهرس��ازي باشد، مشكالت ش��هر را بشناسد و 
همچنين بتواند با مردم به خوبي ارتباط برقرار كند. 
يعني اين باور را داشته باشد كه براي كمك به مردم 
و توسعه در زمينه هاي گوناگون از مردم هم كمك 
بگيرد. چني��ن باورهايي تا به حال در هيچ كدام از 

شهردارهاي قبلي ديده نشده است. 
به گفته وي، منظور از شايسته ساالري اين است 
كه فرد منتخب داراي اطالعات عمومي، فني بوده 
و س��وابق و تجارب مرتبط داش��ته باشد. بايد ديد 
اعضاي شوراي شهر گزينه هاي موردنظر را براساس 
توانمندي هاي كاري انتخاب كرده اند يا توانايي هاي 
جناحي. متاسفانه تجربه نشان داده كه گزينه دوم 
صحيح اس��ت. در نتيجه شهردار منتخب به دليل 
اينكه از يك جناح سياسي خاص است، با فشارهاي 
سياسي جناح مقابل مواجه خواهد شد و حتي اگر 
قصد كار كردن داش��ته باشند با ايجاد حاشيه هاي 
بس��يار عمال اجازه كار كردن را به او نخواهند داد. 

همان طور كه در قضيه آقاي محمدعلي نجفي نيز 
شاهد بوديم كه چگونه برايش حاشيه سازي كردند 
و در نهايت مجبور شد به بهانه بيماري استعفا دهد. 

برنامهبرايجمعيتميليونيحاشيهنشين
او ب��ا بيان اينكه ش��هرداري در اي��ران اهميت 
ندارد، اظهار كرد: ش��هرداري ها در جهان توس��عه 
يافته بسيار قدرتمندند و در واقع دولت داخلي يك 
شهر محسوب مي شوند. ميزان اهميت شهرداري به 
اندازه يي اس��ت كه بودجه وزارتخانه ها را در اختيار 
ش��هرداري قرار مي دهند تا ش��وراي ش��هري كه 
متشكل از افرادي از محله هاي مختلف شهر است، 
تصميم بگيرند چه پروژه هايي بايد در كدام محله ها 
انجام شود. تفاوت شهرداري با وزارتخانه ها در اين 
اس��ت كه شهرداري مستقيما با زندگي شهروندان 
ارتباط دارد. اما كدام يك از كانديداهاي شهرداري 
در برنامه هاي خود درباره زندگي حاشيه نش��ينان 
برنامه داش��تند؟ من مي توانم ادعا كنم كه حداقل 
دو تا سه ميليون حاشيه نشين در تهران داريم كه 
با مشكالت بسيار مواجهند اما هيچ كدام از نامزدها 

برنامه يي براي اين قشر نداشتند. 
ب��ه گفت��ه او، بررس��ي برنامه ه��اي نامزدهاي 
ش��هرداري ته��ران نش��ان از اي��ن دارد ك��ه ديد 
جامع نگري در آنها وجود نداشته و بيشتر برنامه هاي 
آنها به نوعي شعار است. مبارزه با فساد و مشاركت 
مردم از اين دس��ت محسوب مي شود. نتيجه اتخاذ 
چنين سياست هايي اين است كه اكنون حدود دو 
ه��زار برج خالي از س��كنه در تهران وجود دارد كه 
برخي آنها روي گسل ساخته شده است. برنامه هاي 
اين افراد بيشتر حالت تش��ريفاتي دارد و براساس 
نظريات هم جناحي هاي شان نوشته شده و چيزي 
نيست كه برطرف كننده درد و مشكالت شهروندان 

باش��د. حريرچي در پاس��خ به اينكه ش��هردار آتي 
بايد چه م��واردي را در اولويت كاري اش قرار دهد، 
عن��وان ك��رد: در ابتداي امر الزم اس��ت تا وظايف 
ش��هرداري ها در وزارت كش��ور م��ورد تجديدنظر 
قرار گيرد. وظايفي به ش��هرداري ها محول ش��ود 
كه دست ش��هرداري ها در انجام آن باز باشد. براي 
مثال در امور فرهنگي شاهديم كه فرهنگسراهايي 
در سطح شهر وجود دارد اما چندان فعال نيستند. 
اي��ن فرهنگس��راها مي تواند مكان مناس��بي براي 
جوان ها باش��د تا فعاليت هاي هن��ري در آن انجام 
دهند و نمايشگاه هايي در آنها برگزار شود. سراهاي 
محله نيز هميش��ه نيمه خالي ان��د كه فعاليت اين 
مراك��ز فرهنگي نيز بايد مود تجديدنظر قرار گيرد. 
همچنين درخصوص ساخت و سازها بايد تغييرات 

جدي صورت گيرد. 
وي ادامه داد: اكنون وضعيت معماري ش��هر و 
مبلمان ش��هري بسيار ناهمگون است. سال هاست 
ك��ه س��اختمان هاي قديمي تخري��ب و جاي آن 
را س��اختمان هاي بلند بدق��واره مي گيرد كه هيچ 
ربطي به فرهنگ ش��هر ندارد. وقتي به مس��ووالن 
اعتراض مي كنيم چرا اجازه س��اخت اين همه برج 
و آپارتمان ه��اي بلند را ص��ادر كرده اند در جواب 
مي گويند جمعيت ش��هر باالس��ت. ام��ا از طرفي 
همانطور كه گفتم بس��ياري از اين برج ها به دليل 
گراني بيش از حد خالي از سكنه هستند و در واقع 
اين ساخت و سازها كمكي به به رفع مشكل مسكن 

تهراني ها نكرده است. 

شخصيتيچندوجهيداشتهباشد
سعيد س��ادات نيا كارشناس امور شهري نيز در 
گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه شهردار تهران 
بايد يك شخصيت چند وجهي داشته باشد كه به 

مس��ائل شهري مسلط بوده و مس��ائل اقتصادي را 
خوب بفمهد زيرا اكنون يكي از مس��ائل اولويت دار 
شهر تهران مسال مالي است. سادات نيا ادامه داد: 
همان طور كه مي دانيم شهردار قبلي بدهي 52 هزار 
ميليارد توماني را براي شهر به ارث گذاشته و دليل 
آن هم برنامه هاي اش��تباه مالي بوده است. شهردار 
جديد ميراث دار بدهي بزرگي اس��ت كه جبران آن 

نياز به هوشمندي بسيار دارد. 
وي با بيان اينكه شهر تهران تاكنون بيمارگونه 
و كژتابانه اداره ش��ده اس��ت،  گفت: شهرداري هاي 
گذش��ته به جاي اين به درآمده��اي پايدار متكي 
بوده و از الگوي ش��هرهاي پيشرفته استفاده كنند، 
اقدام به شهر فروشي كرده و از شيوه هاي كوتاه مدت 
درآمدزايي اس��تفاده كرده اند. همان طور كه گفتم 
جبران كردن اين مورد بسيار سخت است و فردي 
مي توان��د اين كار را انجام دهد كه هم به امور آگاه 
بوده و هم توانايي كنترل آن را داش��ته باشد. براي 
مثال، اگر از ش��هروندان بخواهيم تا ماليات واقعي 
خدماتي كه ب��ه آنها ارائه مي ش��ود را بپردازند، به 
مذاق برخي خوش نيامده و به آن اعتراض خواهند 
كرد. تغيير عادت هاي بد، قطعا هزينه س��از است و 
مديريت ش��هر بايد اين هزين��ه را پرداخت كند تا 
مردم براي پرداخت ماليات هاي خود توجيه شوند. 
اين كارش��ناس با اش��اره به اينكه شهردار بايد 
بتواند با يك سيستم درست، عادالنه و مورد قبول 
جهاني شهر را اداره كند، تصريح كرد: در واقع يكي 
از پايه هاي اساسي تصحيح امور مالي است تا بتوان 
بيماري هاي مصرفي ش��هر فروشي را جبران كرد. 
ش��هر ما نياز به انديشه هاي درست دارد. طرح هاي 
خوب��ي مانند ط��رح تفضيلي و طرح جامع ش��هر 
وج��ود دارد ك��ه تاكنون معوق مان��ده و بايد مورد 
توجه قرار گيرد. به اعتقاد اين كارش��ناس، اكنون 

وضعيت ش��هرتهران مانند قطاري است كه از ريل 
خارج شده و ابتدا بايد آن را به ريل بازگرداند و بعد 
آن را از حرك��ت پس رونده به حركت پيش رونده 
سوق دهيم. با اين كار ادامه راه بسيار آسان مي شود 
البته ممكن است براي نسل ها طول بكشد. بنابراين 
ش��هردار تهران بايد توانايي انجام اين كار را داشته 

باشد و مورد حمايت دولت و حاكميت باشد. 
 س��ادات نيا اضافه كرد: همچنين بايد يكسري 
اصول را كه انحراف پيدا كرده اند، اصالح شوند. براي 
مثال، همه مي دانيم كه ش��هر تهران ظرفيت اين 
همه وس��يله نقليه را ندارد و عمده ماشين ها تك 
سرنشين اند. شهرداري مي تواند با اولويت قرار دادن 
حم��ل و نقل عمومي اين موضوع را تعديل كند. از 
سوي ديگر توليدكننده هاي خودرو نيز بايد به اين 

مساله ورود پيدا كنند. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه مديري��ت يكپارچه از 
نيازهاي مهم شهر تهران است، تصريح كرد: اكنون 
مديريت شهر به شكل ملوك الطوايفي است و هر 
س��ازمان قانون خودش را داشته و به دنبال منافع 
خودش اس��ت. فقط يك مديريت يكپارچه اس��ت 
كه مي تواند ش��هر را انتظام ببخشد. همچنين طي 
دوره هاي گذشته بسياري از مناقصه ها و مزايده هاي 
پروژه ها صوري بود و بسياري از رانت هاي شهرداري 
سودهاي كالن بردند. بنابراين مبارزه با فساد و رانت 
خواري بايد در دستور كار شهردار بعدي قرار گيرد. 
بايد يك سيس��تم سالمت توزيع پروژه ها و نظارت 

بر آنها با تكيه بر انديشه سازان آينده داشته باشد. 

افشانيگزينهمناسبيبرايشهردارياست
وي در پاس��خ به اينكه از بي��ن دو نامزد اصلي 
ش��هرداري ك��دام يك ب��راي تصدي اين س��مت 
مناسب ترند، عنوان كرد: من شناخت نسبي از آقاي 
افشاني دارم و معتقدم افشاني به دليل پاكدستي و 
سالم بودن و نيز تجربه كار اجرايي داشتن مي تواند 
گزينه مناس��بي براي ش��هرداري تهران باش��د و 
اميدوارم بتواند نظر موافق اعضاي ش��وراي شهر را 

جلب كند. 
فريور صدري ديگر كارش��ناس ش��هري نيز در 
گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه ش��هردار تهران 
بايد قوي، تصميم گير و پاكدست باشد،  گفت: واضح 
است كه شهردار بايد با مسائل شهري نيز آشنايي 
داشته باشد. همه اين خصوصيات در يك نفر وجود 
ندارد و نامزدهاي ش��هرداري نيز هر يك بخش��ي 
از اي��ن ويژگي ها را دارند.از اين رو، بايد بيش��تر از 
متخصصان شهري اس��تفاده كنند. در اين صورت 

مي توانند موفق شوند. 
اين كارش��ناس شهري معتقد اس��ت، مبارزه با 
فساد يكي از مهم ترين مواردي است كه بايد مورد 
توجه شهردار آينده قرار بگيرد. فساد گريبانگير تمام 
سازمان ها و نهادهاي كشور است و در شهرداري نيز 
به ش��دت وجود دارد، در نتيجه كسي كه بتواند در 
اين راستا فعاليت جدي داشته باشد بخش بزرگي از 
مشكالت شهر را حل كرده است. البته نبايد مافياي 
فس��اد را در اين راه از نظر دور داش��ت و قطعا كار 

آساني نخواهد بود. 

وزنمعيارهايانتخاب
شهردار

براي  ش��هردار  انتخاب 
يك ش��هر هميش��ه مهم 
و  ب��وده  سرنوشت س��از  و 
ش��وراي ش��هر ني��ز براي 
جديد  ش��هردار  انتخ��اب 
را  معيار هايي  و  شاخص ها 
در نظر گرفته اس��ت، ولي 
وزني  چه  اينجاست  سوال 
براي هر ش��اخص در نظر 

گرفته شده و اگر اين شاخص ها تاكنون درست 
بوده است، چرا شوراهاي جديد همواره شهردار 

قبلي را زيرسوال مي برند.
چرا هواي ش��هر هاي م��ا ه��ر روز آلوده تر و 
س��يماي شهري ما هر روز آش��فته تر و مديريت 
شهري ما پيشرفت بس��يار كندي دارد؟ به نظر 
من، اين وزن ش��اخص ها و معيار هاست كه بايد 
م��ورد بازبيني ق��رار بگيرد. براي مثال ش��وراي 
ش��هر ته��ران ش��اخص هاي متع��ددي را براي 
انتخاب شهردار در نظر گرفته است ولي هيچ گاه 
جسارت و فرصت الزم را به متخصصان جوان و 
نخبه ن��داده و انتخاب خود را فقط به مديران و 
مسووالن داراي تجربه و اعضاي احزاب سياسي 

داده است. 
معتق��دم اين دس��ته از افراد فق��ط به عنوان 
مش��اور شهردار مي توانند در كنار ايشان خدمت 
كنن��د و از روابط و تجارب خ��ود براي برقراري 
ارتب��اط و تعامل با س��اير ارگان ها و دس��تگاه ها 
اس��تفاده نمايند. بنابراين بيشترين وزن بايد به 
تخصص ش��هردار داده ش��ود و بعد شاخص هاي 

ديگر بررسي شوند.
مردم بايد تغيير در سيس��تم مديريت شهري 
و به واسطه آن تغيير در شهر و مديريت شهري 
را احس��اس كنند تا بتوانند بعد از شنيدن اخبار 
انواع تحريم ه��اي خارجي و متاس��فانه داخلي، 
شاهد تدبير مسووالن و اميد به آينده يي روشن 

داشته باشند. 
الزم اس��ت ش��هردار با علم و هن��ر مديريت 
ش��هري و شهرس��ازي و برنامه ريزي و طراحي 
ش��هري آشنا باش��د و تخصص هاي الزم در اين 
زمينه را كس��ب كرده باش��د تا بتواند طبق علم 
روز، ته��ران را به ي��ك پايتخت نمون��ه تبديل 
كند. ش��هردار ته��ران بايد قدرت ريس��ك زياد 
داشته باشد و بس��تري را براي مشاركت فكري 
جوانان نخبه فراهم كند و البته براي حل مسائل 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مشاوره اساتيد 

و نخبگان بهره جويد.
ش��هردار ته��ران اول باي��د از حمايت مردم 
برخوردار باشد، زيرا اگر مردم از شهر دار حمايت 
كنند، اعضاي شوراي شهر و مسووالن نيز از وي 
حماي��ت مي كنند. براي برخ��ورداري از حمايت 
مردم، بايد ابتدا مشكالت شهر شناسايي شود. 

اين مش��كالت باي��د با تش��كيل تيم هايي از 
خود م��ردم و به صورت داوطلبانه انجام ش��ود. 
هم  اكنون مديريت شهري يك علم و جزو يكي 
از رشته هاي دانشگاهي است ولي هرگاه صحبت 
از مديريت ش��هري مي ش��ود، با سمت مديريت 
در شهر و ش��هرداري اش��تباه گرفته مي شود و 
به همي��ن دليل گزينه هاي ش��هرداري در اكثر 
موارد جزو مديران و معاونان س��ازمان و دستگاه 
دولتي خاص بوده اند و برخورد كليشه يي و بدون 
ريسك آنها باعث مي شود ش��هرداري چابكي و 
انگيزه الزم براي يك خيز بزرگ را نداشته باشد.

و  كوتاه م��دت  برنامه ه��اي  باي��د  ش��هردار 
ميان م��دت و بلندمدت خود را مش��خص كرده 
و برنام��ه الزم براي ادامه كار ش��هردار بعدي را 
فراهم كند و س��عي اش بر اين باشد كه پروژه ها 
و برنامه هاي درست شهردار قبلي را ادامه دهد. 
براي مثال يك��ي از كار هاي خوبي كه در دوران 
ش��هردار هاي قبلي انجام ش��د بح��ث راه اندازي 
سراهاي محله بود كه مي تواند منجر به انسجام 
و مش��اورت و هماهنگي بيش��تر مردم آن محل 
ش��ود. عالوه بر اين معتقدم شهردار بايد به هيچ 
حزب و گروهي وابس��ته نبوده و تصميمي براي 
رسيدن به رياست جمهوري نداشته باشد و بحث 
سياس��ت را از مباحث علمي و هنري شهرداري 

جدا كند. 
متاسفانه در سال هاي اخير مسائل و مشكالت 
كالن ش��هر تهران افزايش يافته است و راهكار و 
پاس��خ مناس��بي به آن از طرف مديران شهري 
داده نشده است. ما نياز به مديراني داريم كه در 
پي اثبات خودشان نباشند بلكه در پي رضايت و 

حل مشكالت مردم باشند.
در اي��ن روز ها ب��ه داليل مختل��ف از جمله 
تعدي��ل  و  نب��ود شايسته س��االري  و  بي��كاري 
نيرو هاي ش��ركت هاي شهرس��ازي، ش��اهد فرار 
مغز ها هس��تيم و اي��ن روند هم اكن��ون به بدنه 
نخبگان مديريت ش��هري و شهرس��ازان رسيده 
اس��ت. بنابراين در حال از دس��ت دادن نيروي 
علمي مناس��ب براي مديريت شهري هستيم و 
ش��هردار بايد با به كارگيري اي��ن نيرو ها، انگيزه 
الزم ب��راي ماندن و خدمت به كش��ور را فراهم 

نمايد.
ي��ك ش��هردار خوب باي��د در ايج��اد فضاي 
س��بز، پارك ها، اماكن عمومي و تفريحي سطح 
ش��هر رضايت و آرامش مردم را مورد توجه قرار 
دهد. با توج��ه به زلزله هاي اخير در ايران، يكي 
از مهم ترين مس��ائل، بحث تاب آوري ش��هري و 
پيش��گيري و مديريت بحران اس��ت ت��ا از بروز 
حوادثي شبيه پالسكو جلوگيري شود. همچنين 
بايد سياست ها و راهكارهاي درست و قابل اجرا 
در م��ورد بافت فرس��وده را جم��ع آوري و مورد 
س��نجش قرار داده و به صورت كامل اجرا كنيم. 
در پاي��ان اميدوارم ش��هردار بع��دي تهران اگر 
تخصص دانشگاهي مديريت شهري و شهرسازي 
ندارد، حداقل از جوانان و متخصصان شهرسازي 
و علوم ش��هري در بدنه مديريت شهري استفاده 

كند.  

يادداشت

عباسرياضت
كارشناسشهرسازي

يادداشت

نعمتاهللفاضلي
دانشيارپژوهشگاه

علومانسانيومطالعات
فرهنگي
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وزير ارتباطات: موضوعات مربوط به پيام رسان ها بر عهده مركز ملي فضاي مجازي است
ايسنا|

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات گفت: طبق 
سياس��ت حمايت از پيام رسان هاي داخلي مصوب 
ش��وراي عالي فضاي مجازي، موضوعات مربوط به 
پيام رسان ها برعهده مركز ملي فضاي مجازي است 
و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، بخش هايي از 

امور را بعهده دارد. 
محمدجواد آذري جهرمي در حاش��يه بازديد از 
زيرس��اخت هاي گردش��گري منطقه آزاد انزلي در 

جمع خبرنگاران اظهار كرد: طبق سياست حمايت 
از پيام رسان هاي داخلي مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي، موضوعات مربوط به پيام رسان ها بر عهده 
مركز ملي فضاي مجازي اس��ت و وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، بخش هايي از امور را به عنوان 
اجرايي پيش برده اس��ت. وي ادام��ه داد: به لحاظ 
مفهومي و اينكه مردم از يك پيام رس��ان مشترك 
استفاده كنند، بايد توجه داشته باشيم كه فعاليت 
اين پيام رس��ان ها و انتخاب آنها فرمايش��ي نيست 

به گونه يي كه به مردم تكليف ش��ود پيام رس��اني 
را ك��ه ما تاييد مي كنيم، اس��تفاده كنند بلكه بايد 
رقابتي س��ازنده و فشرده بين پيام رسان ها باشد. به 
گفته آذري جهرمي، پيام رس��اني كه سرويس هاي 
مناس��ب تر، خدمات بهتر ارائه و اعتماد كاربران را 
جل��ب كند، مي تواند فعاليت خ��ود را ادامه دهد و 
در اين فرآيند، دخال��ت حاكميت معموال اثرگذار 
نيس��ت. وي گفت: بر اس��اس سياست هاي اقتصاد 
مقاومت��ي، به وزارتخانه تكليف ش��ده كه در مدت 

چهار سال متوسط سرعت دسترسي به شبكه ملي 
را به ۲۰ مگابيت در ثانيه ارتقا دهد. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اشاره به لزوم پوست اندازي در 
اين بخش، توسعه ظرفيت فيبرنوري و فناوري هاي 
آن گفت: توس��عه فناوري در مناطق آزاد به دليل 
س��اختار چابك آنها، ساده تر اس��ت و منطقه آزاد 
انزل��ي در اين امر پيش رو بوده و همواره رو به جلو 
حركت كرده اس��ت. آذري جهرم��ي تصريح كرد: 
بخش خصوصي كه امروز اين توسعه را در منطقه 

آزاد انزل��ي انج��ام داده، بيش از يك ميليون پورت 
ايجاد كرده كه ۸۰ درصد از فناوري مورد اس��تفاده 
آن، توليد داخل اس��ت. وي افزود: در زمينه كسب 
و كارهاي نوپا و جديدترين اقدامات انجام ش��ده، 6 
عضو دولت طرحي را با قيد فوريت آماده كرده اند كه 
هفته آينده با قيد فوريت به مجلس شوراي اسالمي 
تقديم مي ش��ود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ادامه داد: بر اين اس��اس بخش مهمي از كس��ب و 
كارهاي نوپا، ساده سازي مي شوند؛ همچنين سرعت 
عمل كسب و كارهاي نوپا در انجام خدمات اداري، 
كسب مجوزها و در موضوع بيمه و ماليات به حداقل 

زمان ممكن مي رسد. 

دريچه 

ترامپ پروژه »ناسا« براي رصد 
كربن در زمين را لغو كرد

خبرگزاري فرانسه| دولت دونالد ترامپ پروژه 
ناسا براي رصد انتشار گازهاي كربن و متان در زمين 
را لغو كرد. هزينه اين پروژه ساالنه ١۰ ميليون دالر 
بود. پروژه ناسا براي پايش گازهاي كربن و متان كه 
به گرمايش جهاني منجر مي ش��وند، لغو شده است. 

هزينه ساالنه اين پروژه ١۰ ميليون دالر بود. 
 )CMS( اين پروژه كه سيس��تم مانيت��ور كربن
ناميده مي ش��د، منابع انتشار و رسوب كربن را رصد 
مي ك��رد و مدل هايي با كيفيت از جريان اين گاز در 
 Science جهان مي ساخت. اما طبق گزارش ژورنال
دولت دونالد ترامپ بي سر وصدا اين پروژه را متوقف 
كرده اس��ت. اين نش��ريه اقدام مذك��ور را حمله يي 

گسترده به علم آب و هواشناسي ناميده است. 
البت��ه ناس��ا از اع��الم دليل لغ��و اين پ��روژه را 
محدودي��ت بودجه و اولويت ه��اي مهم تر در بودجه 

امور علمي اعالم كرده است. 
از س��وي ديگر اس��تيو كول س��خنگوي سازمان 
فضايي امريكا گفته است دونالد ترامپ پيشنهاد لغو 
پروژه CMS و ٤ ماموريت زمين ش��ناختي ديگر را 

سال گذشته پيشنهاد كرده بود. 

»اينستاگرام« در اروپا و امريكا 
مختل شد

ميل آنالين| روز گذش��ته كاربران اينستاگرام از 
سراسر جهان از اختالل در اين شبكه اجتماعي خبر 
دادند. كاربران اين اپليكيشن اشتراك گذاري عكس 
اعالم كردند قادر به آپلود عكس در آن نيس��تند يا 

صفحه news feed آنها دچار مشكل شده است. 
بيش از ١٥۰۰ كاربر ناراضي اينس��تاگرام در وب 
س��ايت Downdetector ب��روز مش��كل در اين 
اپليكيشن را گزارش دادند. بيشتر گزارش ها مربوط 
به كاربران س��اكن انگليس، امري��كا، اروپا و جنوب 

شرقي استراليا بود. 
اينس��تاگرام اين مش��كل را برطرف كرد، اما اين 
نخس��تين باري نيست كه اپليكيشن اشتراك گذاري 

عكس با اختالل روبه رو مي شود. 

 جهت يابي آسان
با قابليت جديد »گوگل مپ«

فو آرنا| گوگل براي تعيين جهت حركت كاربران 
قابليت جديدي را به سرويس نقشه خود يعني گوگل 

مپ افزوده است. 
،Google I/O 2018 گوگل در جريان رويداد  

 در راس��تاي كم��ك ب��ه افرادي ك��ه در جهت يابي 
چن��دان موفق عمل نمي كنند، از يك ويژگي جديد 
در سرويس نقشه گوگل )گوگل مپ( رونمايي كرده 
اس��ت. كاربران تاكنون براي آنكه متوجه ش��وند در 
راس��تاي كدام جهت جغرافيايي در حال حركتاند، 
بايد روي نشانگر صفحه نقشه كليك كرده يا شروع 
به حركت كنند تا متوجه ش��وند كه در كدام جهت 

مشغول جابه جايي و حركت هستند. 
اي��ن ويژگي جديد به كاربران اج��ازه مي دهد تا 
بتوانند پس از تعيين مقصد، دوربين گوشي را فعال 
كرده و با گرفتن آن رو به روي مسير حركت، از كمك 
گوگل مپ براي جهت يابي بهره مند شوند. به احتمال 
زي��اد، اين قابلي��ت در هفته هاي آين��ده در اختيار 

همگان و عموم كاربران قرار خواهد گرفت. 

تبديل »ويندوز ۱۰« به نمايشگر 
برنامه هاي گوشي

ورج| اگر دوست داريد از طريق صفحه نمايشگر 
رايانه شخصي، به تمامي برنامه هاي تلفن همراه خود 
دسترس��ي داش��ته باش��يد، از اين پس مي توانيد از 

برنامه يي در محيط ويندوز ١۰ استفاده كنيد. 
برنام��ه Your Phone ك��ه براي اس��تفاده در 
ويندوز ١۰ عرضه شده و در كنفرانس توسعه دهندگان 
مايكروسافت موس��وم به بيلد در معرض ديد عموم 
قرار گرف��ت، به كاربران ويندوز ١۰ اجازه مي دهد تا 
به متون، عكس ها، پيام ها و... گوشي از طريق رايانه 

شخصي دسترسي داشته باشند. 
اي��ن خدمات هم براي گوش��ي هاي اندرويدي و 
هم براي گوشي هاي آيفون در دسترس است. مزيت 
مهم اين برنامه در مقايسه با برنامه هاي رقيب قابليت 
دسترس��ي به اكثريت امكانات گوشي هاي هوشمند 
بدون لمس آن است. پيش از اين شركت هايي مانند 
دل براي ارائ��ه چنين خدماتي تالش كرده بودند تا 
تماس ها و هشدارها روي رايانه شخصي قابل نمايش 
باشد. اما برنامه تازه مايكروسافت عالوه بر دسترسي 
به اين دو مورد، دسترس��ي به پيامك ها، عكس ها و 

پيام هاي هشدار را ممكن مي كند. 

 طراحي كفشي با باتري 
قابل شارژ 

تلگراف| شركت توليد كننده كفش ورزشي، حق 
امتياز اختراع كفش��ي با يك كمربند نقاله، سيستم 
رديابي وجود پا در كفش و باتري قابل شارژ را ثبت 

كرده است. 
 نايك حق امتياز اختراع جديدي مربوط به يك 
كفش ثبت كرده كه ش��امل يك كمربند نقاله است 

و به افراد كمك مي كند راحت تر كفش را بپوشند. 
اين كمربند نقاله شبيه يك ميني تردميل است. 
در حقيقت اين كمربند نقاله در داخل كفش نصب 
مي شود و همزمان با ورود كفش به پا، آن را به جلو 
مي راند. اين اختراع شامل يك كفي است كه فضايي 
ميان قس��مت رويي و داخل كف��ش ايجاد مي كند. 
همچنين داخل كفش يك سيستم فعال سازي مانند 
يك سوئيچ يا مكانيس��مي براي رديابي وجود پا در 
كفش وجود دارد. به همين دليل به نظر مي رسد اين 
كمربند را مي توان به يك موتور متصل كرد. از سوي 
ديگر احتماال در آن يك باتري قابل ش��ارژ با ژنراتور 

انرژي جنبشي وجود داشته باشد. 

اخبار

با حمالت سايبري تا سال 2۰2۰ 

اقتصادجهان2تريليوندالرضررميكند
گروه دانش و فن|

برآوردهاي س��ازمان هاي معتبر جهان نش��ان 
مي دهن��د كه در س��ال ۲۰۲۰ جراي��م و حمالت 
سايبري و سرقت اطالعات ۲تريليون دالر به اقتصاد 

جهاني ضرر وارد خواهد كرد. 
طبق آماره��اي اعالمي بيش از ٤.۲ميليارد نفر 
در جهان كاربر فضاي سايبر هستند و زندگي بشر 
بدون اينترنت دچار مشكالت فراوان مي شود و در 
برخي امور حتي مختل مي ش��ود. در نتيجه امروز 
تامين امنيت فضاي سايبر، چالش تمام كشورهاي 
جهان است و براي اين مهم همه دولت ها در حال 

تكاپو و سرمايه گذاري هستند. 
 بر اين اس��اس تهدي��دات و چالش هاي كنوني 
و آين��ده جهان باعث نگراني جامعه جهاني خواهد 
شد؛ رشد ش��تابان فناوري ارتباطات و اطالعات و 
ش��بكه هاي اجتماعي بدون توجه به مقوله امنيت، 
گروه ه��اي س��ازمان يافته و افزاي��ش فعاليت هاي 
گروه هاي تروريس��تي در فضاي سايبري از جمله 
مهم تري��ن تهديدها و چالش ه��اي كنوني و آينده 

جهان است. 
 با وجود اين مي توان گفت كه فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات و تكنولوژي ه��اي مدرن سرچش��مه 
بسياري از جرايم هستند، به همين دليل است كه 
امنيت فضاي س��ايبر بيش از پيش پراهميت شده 
و بايد همه كش��ورهاي جهان ب��ه دور از اختالفات 
و مس��ائل سياسي براي تحقق اين امنيت گام هاي 

اساسي را بردارند. 
 فعاليت ها و توس��عه گروه هاي س��ازمان يافته 
جهاني در فضاي س��ايبري و بهره برداري مجرمانه 
گروه ه��اي تروريس��تي از فض��اي مج��ازي، جزو 
مهم تري��ن تهدي��دات اس��ت در نتيجه ب��ه گفته 
كارشناس��ان، جرايم سايبري بدون شك مهم ترين 
شكل جديد از جرايم است كه يك واكنش جهاني 

را طلب مي كند. 
 بر اساس اطالعات سايت پليس فتا، تحليلگران 
بر اين عقيده اند كه تمام كشورها براي تامين امنيت 
فضاي س��ايبر و مقابله موثر با جرايم سايبري ابتدا 
باي��د به يك ادبيات و فهم مش��ترك در اين حوزه 
دس��ت يابند و نشست روس��اي بخش هاي مقابله 
ب��ا جرايم س��ايبري با محوري��ت اينترپل مي تواند 

در دس��تيابي پليس كش��ورها به اي��ن مهم نقش 
موثري داش��ته باش��د.  به گفته ايس��نا در نتيجه 
ام��روز مقوله امنيت به هم پيوس��ته اس��ت؛ يعني 
كش��ورها براي تامين امنيت سايبري خود نيازمند 
مشاركت بين المللي هستند و پليس هاي جهان با 
ظرفيت هاي بين المللي مانند اينترپل، يوروپل، دفتر 
مقابله با جرم و مواد مخدر س��ازمان ملل متحد و 
بخش هاي خصوصي، نهايت همكاري را دارند. البته 
به گفته مسووالن مربوطه، سازمان اينترپل نيز به 
درستي با راه اندازي مجتمع جهاني نوآوري سازمان 
اينترپل گام مهمي در مقابله با جرايم س��ايبري و 

كمك به كشورهاي عضو برداشته است. 
در هر حال فضاي س��ايبر امروز به ش��كل قابل 
توجه��ي تمام ابع��اد زندگي بش��ر را در حوزه هاي 
مختلف به خود وابسته كرده است. اين فضا داراي 
فرصت هاي بسيار مناسبي مانند كاهش هزينه ها، 
جذابيت و تن��وع، آزادي اطالعات و ارتباطات براي 

كاربران اس��ت. اكثر نهاده��اي دولتي و خصوصي، 
خدمات مختل��ف خود را در بس��تر اين فضا براي 
ش��هروندان برنامه ري��زي و اجرا مي كنن��د. بر اين 
اساس تامين امنيت فضاي س��ايبر، دغدغه اصلي 

همه كشورهاي جهان شده است. 

 پيام رسان ها در صدر بيشترين حمالت سايبري
همچني��ن پي س��ي  ورلد ب��ر اس��اس تازه ترين 
گزارش ها اعالم كرده اس��ت، بس��ياري از حمالت 
فيشينگ در پيام رس��ان ها و شبكه هاي اجتماعي 
كه در سال هاي اخير از محبوبيت زيادي برخوردار 

شده اند، رخ داده و يافت مي شوند. 
واژه فيش��ينگ ي��ا Phishing كه مختصرا از 
 Password Harvesting Fishing عب��ارت 
ب��ه معناي »به دس��ت آوردن رمز عب��ور از طريق 
طعمه« به دست آمده و ساخته شده است، يكي از 
حمالت سايبري شناخته شده مبتني بر مهندسي 

اجتماعي است كه با فريب دادن كاربران مورد نظر 
اطالع��ات محرمانه و خصوصي آنه��ا از جمله رمز 
عبور، اطالعات حساب بانكي، اطالعات شخصي و 
محتواي به اشتراك گذاشته شده آنها در شبكه هاي 

اجتماعي را به دست مي آورند. 
 به تازگي گزارش س��االنه يي از س��وي موسسه 
واندرا منتشر شده اس��ت كه نشان دهنده حمالت 
فيش��ينگ وسيع و گسترده يي است كه در پلتفرم 
اپليكيش��ن هاي مختل��ف از جمل��ه ش��بكه هاي 
ب��ازي  دوس��ت يابي،  پيام رس��ان ها،  اجتماع��ي، 
)گيمينگ(، پست الكترونيكي، ورزشي، سالمت و 

تناسب اندام و مالي رخ مي دهد. 
برخالف س��اير حمالت س��ايبري كه توس��ط 
هكره��ا و مجرم��ان س��ايبري ي��ا بهره گي��ري از 
آسيب پذيري هاي موجود در نرم افزار يا سخت افزار 
دستگاه هاي الكترونيكي مربوطه، حمالت فيشينگ 
توس��ط خود كاربر قرباني صورت مي گيرد، چراكه 

هكرها، كاربران را فريب داده تا با دس��ت خودشان 
اطالع��ات موردنظ��ر هكرها را تقدي��م آنها كنند. 
حمالت فيشينگ يكي از متداول ترين و آسان ترين 
روش هاي سرقت اطالعات شخصي، مالي و حريم 

خصوصي كاربران در فضاي مجازي است. 

 نفوذ بدافزارها با پوشش فيلترشكن به 
گوشي مشتركان 

اين در حالي است كه با مسدود شدن اپليكيشن 
پيام رس��ان تلگرام، بازار فيلترشكن ها و برنامه هايي 
كه مدعي هس��تند بدون فيلترشكن مي توانند به 
تلگرام متصل شوند، رونق گرفته و بسياري از هكرها 
با قرار دادن برنامه هاي مخرب در اين فايل ها، اقدام 

به نصب بدافزارها روي سيستم كاربران مي كنند. 
 بارها به كاربران هشدار داده شده به راحتي به 
فايل هايي كه در شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
وج��ود دارد، اعتماد نك��رده و به دانلود و نصب اين 
برنامه ها اقدام نكنند، زيرا هكرها و مهاجمان از اين 
روش اس��تفاده كرده و به سرقت اطالعات كاربران 
از طريق نصب برنامه هاي مخرب و بدافزارها اقدام 
مي كنن��د. با وجود اين، گاهي تنها زماني كه كاربر 
مورد هجوم قرار گرفته و اطالعتش به سرقت رفته 
يا از بين رفته باشد، متوجه آسيب هاي وارده ناشي 

از اعتماد كور به اين برنامه ها مي شود. 
پس از فيلترينگ تلگرام ش��اهد انتش��ار تعداد 
زيادي از فايل ها و اپليكيش��ن ها در فضاي مجازي 
و ش��بكه هاي اجتماعي هس��تيم كه ادع��ا دارند، 
نسخه هاي ديگر تلگرام هستند كه غيرقابل فيلتر 
بوده يا وي پي ان و فيلترشكن هاي قوي  هستند كه 
مانع از مسدودسازي اين پيام رسان مي شود. با وجود 
اين، كارشناسان همواره به كاربران هشدار مي دهند 
كه به هيچ عنوان فريب اين تبليغات را نخورده و از 
نصب چنين نرم افزارها و اپليكيشن هايي خودداري 
كنند. اين نرم افزارها و اپليكيشن ها غالبا بدافزارهاي 
مخرب و جاسوسي هستند كه با دانلود و نصب آنها، 
سرقت از اطالعات ذخيره شده روي گوشي همراه يا 
سيستم ها صورت مي گيرد و اطالعاتي مثل عكس 
يا اطالعات بانكي ذخيره شده در حافظه گوشي ها به 
راحتي از سوي مجرمان سايبري به سرقت مي رود و 
حتي كاربر به راحتي متوجه اين سرقت ها نمي شود. 

تك كرانچ|
 به تازگي ياهو پيام رسان جديدي را تحت 
عنوان »س��نجاب« يا اسكورل معرفي كرده 
است كه هم اكنون در فاز آزمايشي قرار دارد. 
ش��ركت ياهو كه قبل از ورود گوشي هاي 
هوشمند و قبضه بازار توسط اپليكيشن هاي 
موبايل��ي پيام رس��ان، پيام رس��ان معروف و 
محبوب »ياهو مس��نجر« را معرفي و عرضه 
كرده بود، حاال در س��كوت خب��ري و بدون 

اعالم خبر رونمايي از قبل، يك اپليكيشن پيام رسان جديد را توسعه داده و معرفي كرده 
است كه در هر دو پلتفرم گوشي هاي اندرويدي و iOS قابل اجرا خواهد بود. البته اين 
اپليكيش��ن هنوز در فاز آزمايشي قرار دارد و در اختيار عموم كاربران قرار نگرفته است. 
هدف ياهو از معرفي و عرضه اين پيام رس��ان، ايجاد ارتباط بهتر و موثرتر ميان اعضاي 

خانواده، دوستان، آشنايان و محيط هاي كاري و دفتري است. 
كاربران با استفاده از پيام رسان سنجاب يا اسكورل قادر خواهند بود محتواي موردنظر 
خود از جمله متن، تصوير و ويديو را به اشتراك گذاشته و براي مخاطبان خود بفرستند. 
اين پيام رس��ان اختصاصي ياهو اميدوار اس��ت در رقابت تنگاتنگ��ي كه اخيرا ميان 
اپليكيش��ن هاي موبايلي پيام رس��ان در جهان شكل گرفته است، به خوبي موفق شود و 

ميزان قابل توجهي از كاربران گوشي هاي اندرويدي و iOS را به خود جذب كند. 

انگجت|
پزشكان در دانشگاه پنسيلوانيا نخستين 
عمل جراحي ستون فقرات با كمك روبات را 
انجام دادند. روبات هاي جراحي قادر به انجام 
فعاليت هايي هس��تند كه حت��ي ماهرترين 

پزشكان نمي توانند آنها را انجام دهند. 
محققان دانشگاه پنسيلوانيا اعالم كردند 
در اين جراح��ي از بازوي روباتيك داوينچي 
براي از بين بردن يك تومور نادر استفاده شد 

كه در محل اتصال ستون فقرات به جمجمه به وجود آمده بود. اين جراحي دو روز طول 
كشيد و در آگوست ۲۰١٧ انجام شد. 

ابتدا پزش��كان با كمك برش هاي اولتراسونيك، ستون فقرات را آماده كردند. سپس 
با كمك روبات مس��ير را براي از بين بردن تومور از طريق دهان بيمار آماده كردند. در 
مرحله بعد جراحان با كمك بخش��ي از استخوان هاي بيمار، قسمت حذف شده ستون 

فقرات را بازيازي كردند. 
نقش روبات در اين عمل جراحي بس��يار مهم بود زيرا اگر پزش��كان به اندازه كافي 
احتياط نمي كردند، ممكن بود بيمار فلج شود. از سوي ديگر بايد مطمئن مي شدند تمام 

تومور برداشته شده، در غير اين صورت دوباره رشد مي كرد. 
البته در اين عمل جراحي هنوز هم پزشكان نقش زيادي برعهده داشتند. 

ورج|
اسپيس ايكس موشك جديد خود به نام 
بالك ٥ را به آس��مان فرس��تاد. اين موشك 
قابل اس��تفاده است و مي توان آن را ١۰۰ بار 

به فضا فرستاد. 
اس��پيس ايك��س قص��د دارد آخري��ن و 
پيشرفته ترين نسخه موشك فالكون ٩ به نام 

Block5 را به آسمان بفرستد. 
اين موشك روز گذشته به آسمان پرتاب 

ش��د و به گفته الون ماسك، صاحب اين شركت نسخه قدرتمند فالكون٩ است. بالك٥ 
برخالف موش��ك قبلي طوري ساخته شده تا عمري طوالني داشته باشد. زيرا اگر تمام 
آزمايش ها با موفقيت اجرا شود، از اين موشك براي حمل فضانوردان به ايستگاه فضايي 

بين المللي استفاده مي شود. 
اين موش��ك از مقر فضايي كندي در ايالت فلوريدا امريكا پرتاب شد. همراه موشك 

ماهواره هاي مخابراتي Bangabandhu 1 و Bangabandhu به فضا ارسال شد. 
ماهواره Bangabandhu 1 خدمات مخابراتي براي مناطق حومه يي در بنگالدش 
و برنامه هاي تلويزيوني را به طور مستقيم در اين كشور فراهم مي كند. اگر همه چيز طبق 

برنامه ريزي پيش برود، اين موشك را مي توان ١۰۰ بار به فضا فرستاد. 
اسپيس ايكس قصد دارد از قسمت اول موشك ١۰ بار استفاده كند. 

»ياهو«ازپيامرسانجديدشرونماييكرد نسخهقدرتمند»فالكون۹«بهفضاپرتابشدنخستينعملجراحيستونفقراتباروبات

زاويه فضا رويداد

انگجت|
 آپديت جديد واتس اپ به كاربران آن قابليت مي دهد ويديوهاي منتش��ر ش��ده در 
حساب كاربري فيس بوك و اينستاگرام دوستانشان را بدون خروج از اپليكيشن و به طور 

مستقيم تماشا كنند. 
آپديت جديد پيام رس��ان واتس اپ شامل قابليتي اس��ت كه ويديوهاي فيس بوك و 

اينستاگرام را به طور مستقيم در خود نمايش مي دهد. 
بنابراين هنگامي كه كاربر واتس اپ مشغول چت با دوست خود است، اين پيام رسان 
لينك ويديويي از فيس بوك يا اينستاگرام براي او ارسال مي كند. نيازي نيست كاربر براي 
تماشاي اين ويديو از اپليكيشن خارج شود. عالوه بر آن با كمك قابليت تصوير در تصوير 

مي تواند هنگام تماشاي ويديو حتي با دوستان ديگر خود نيز چت كند. 
 مدت هاس��ت كه فيس بوك مشغول يكپارچه س��ازي اپليكيشن هاي خود است تا به 
كاربرانش كنترل بيشتري در محتواي به اشتراك گذاشته شده در فيس بوك، اينستاگرام 

و واتس اپ بدهد. 
سال گذش��ته اين شركت به كاربرانش اجازه داد استوري هاي اينستاگرام خود را در 
فيس بوك منتش��ر كنند. در اوايل س��ال جاري نيز اخباري منتشر شد كه اين شركت 
مشغول تهيه قابليتي است كه به كاربران اينستاگرام اجازه مي دهد استوري هاي خود را 

در واتس اپ به اشتراك بگذارند. 

ديجيتال ترندز|
كاربران گوش��ي هاي آيفون ١۸ برابر بيش��تر از ساير 
گوش��ي هاي هوش��مند در معرض حمالت س��ايبري و 

فيشينگ قرار دارند. 
 كلمه فيشينگ يا Phishing كه مختصرا از عبارت 
Password Harvesting Fishing ب��ه معناي »به 
دس��ت آوردن رمز عبور از طريق طعمه« به دس��ت آمده 
و س��اخته شده اس��ت، يكي از حمالت سايبري شناخته 
شده مبتني بر مهندسي اجتماعي است كه با فريب دادن 
كارب��ران موردنظر اطالعات محرمان��ه و خصوصي آنها از 
جمله رمز عبور، اطالعات حساب بانكي، اطالعات شخصي 
و محتواي به اش��تراك گذاشته ش��ده آنها در شبكه هاي 

اجتماعي را به دست مي آورند. 
برخالف س��اير حمالت س��ايبري كه توس��ط هكرها 
و مجرمان س��ايبري يا بهره گيري از آس��يب پذيري هاي 
موجود در نرم افزار يا سخت افزار دستگاه هاي الكترونيكي 
مربوطه، حمالت فيش��ينگ توس��ط خ��ود كاربر قرباني 

صورت مي گيرد چراكه هكره��ا، كاربران را فريب داده تا 
با دست خودشان اطالعات موردنظر هكرها را تقديم آنها 

كنند. 
حمالت فيش��ينگ يكي از متداول ترين و آسان ترين 
روش ه��اي س��رقت اطالعات ش��خصي، مال��ي و حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي است. طبق تازه ترين 
گزارش موسس��ه تحقيقاتي واندرا، كاربران دستگاه هاي 
 ،iOS الكترونيكي و گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل
١۸ برابر بيشتر از كاربران ساير گوشي ها در معرض خطر 
حمالت فيشينگ قرار دارند كه اين ميزان بسيار بيشتر از 
ميزان دانلود و بدافزار از وب سايت و اپليكيشن هاي آلوده 

از سوي آنهاست. 
طبق اين آمار، بيش از ٤۰۰۰ گوشي هوشمند در روز 
مورد حمالت فيش��ينگ قرار مي گيرند كه در اين ميان، 
گوش��ي هاي آيفون گوي س��بقت را از رقباي اندرويدي 
خود ربوده اند. همچنين در اين گزارش ساالنه ذكر شده 
است كه ميزان و دفعات حمالت فيشينگ به گوشي هاي 

هوشمند ٤۸ درصد بيشتر از رايانه هاي شخصي و لپ تاپ 
است. به عبارتي ديگر، هكرها و مجرمان سايبري بيشتر 
قربانيان خود را از ميان كاربران موبايل انتخاب مي كنند، 
چراكه آسيب پذيري و احتمال فريبكاري در ميان كاربران 
و سيستم هاي عامل موبايل ۳برابر بيشتر از رايانه هاست. 

يك��ي از راه هايي كه متخصصان امنيت س��ايبري به 
عنوان راهكار پيش��گيري از حمالت فيش��ينگ معرفي 
مي كنن��د، عدم اس��تفاده و اتصال به اينترن��ت واي فاي 
رايگان و همگاني در اماكن عمومي اس��ت. به گفته آنها، 
هكره��ا در اماك��ن عموم��ي مختلف با ب��ه دام انداختن 
كاربران قرباني، به كالهبرداري هاي اينترنتي و گول زدن 
آنها اقدام مي كنند و س��پس اطالعات موردنظر خود را از 

آنها به دست مي آورند. 
يكي ديگر از تكنيك هاي متداول حمالت فيشينگ، 
ارس��ال پيام كوتاه )SMS( آلوده اس��ت كه در آن عالوه 
ب��ر جلب توجه مخاطبان، لينك وب س��ايت هاي آلوده و 
مشكوك قرار داده شده و اطالعاتشان را به سرقت مي برند. 

تماشايويديوهايفيسبوكواينستاگرامدرواتساپ »آيفون«۱۸برابربيشتردرمعرضحمالتسايبري

كاربرسايبر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 صي�د 9000 تن س�اردين و ماهي موتو در 
هرمزگان-بندرعب�اس| مع��اون صي��د و صيادي 
ش��يالت جاس��ك گفت: صيادان اين شهرس��تان از 
آغ��از فصل صيد تاكنون 9هزار تن س��اردين و ماهي 
موتو صيد كردند كه در همس��نجي با س��ال گذشته 

20درصد افزايش نشان مي دهد. 
»اكبر حيدري نژاد« افزود: تغييرات جوي و آموزش 
نوي��ن به صيادان علت افزاي��ش صيد در آب هاي اين 

شهرستان بوده است. 
او فص��ل صيد س��اردين ماهي��ان را از اول مهر تا 
نيمه دوم ارديبهش��ت  ماه دانست و گفت: 450صياد 
به  وس��يله 27فروند قايق و لنج با استفاده از تورهاي 

ريزبافت، صيد ماهي ساردين را بر عهده داشتند. 
معاون صيد و صيادي شيالت جاسك اظهار كرد: 
75درصد ماهي صيد ش��ده ب��ه 3كارخانه فعال پودر 
ماهي و يك س��ردخانه عمل آوري اين شهرس��تان و 
بقيه به شهرس��تان هاي مين��اب، رودان و بندرعباس 
ارس��ال شد. حيدري نژاد با بيان اينكه قيمت هر كيلو 
ماهي س��اردين در جاسك 6500 ريال است، تصريح 
كرد: جاس��ك پس از شهرستان قشم رتبه دوم صيد 

ساردين ماهي را در هرمزگان دارد. 
 افتت�اح مرك�ز خدم�ات جام�ع س�امت 
روس�تايي در الرس�تان- مرك��ز خدم��ات جامع 
س��المت روستاي كرمستج الرس��تان به بهره برداري 

رسيد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما مركز فارس، 
رييس دانشكده علوم پزش��كي الرستان گفت: مركز 
خدم��ات جام��ع س��المت روس��تاي كرمس��تج اين 

شهرستان با ۱5ميليارد ريال هزينه افتتاح شد. 
كريمي افزود: اين مركز با زيربناي 500 متر مربع 

ساخته شده و به 2هزار نفر خدمات رساني مي كند. 
وي با بيان اينكه هر روس��تا براي داش��تن مركز 
خدمات س��المت باي��د 6 هزار نفر جمعيت داش��ته 
باش��د، افزود: براي راه اندازي اين مركز تالش زيادي 
 ش��ده و به زودي با كمك خيران تجهيزات و امكانات 

مورد نياز آن تامين مي شود. 
 خس�ارت به مزارع كش�اورزي باش�ت در 
كهگيلوي�ه و بويراحم�د- ش�هركرد| وزش ب��اد 
ش��ديد، ب��ارش ب��اران و تگرگ ب��ه باغ��ات و مزارع 
كشاورزي بخش بوس��تان شهرستان باشت خسارت 
زيادي وارد كرد. مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان 
باش��ت گفت: با توجه به وزش باد شديد، بارش باران 
و تگرگ خسارات زيادي به مزارع گندم، كلزا و باغات 
مركبات بخش بوس��تان شهرس��تان باشت وارد شد. 
شمش��يري افزود: كارشناس��ان درحال بررس��ي اين 
خس��ارات هستند. او از كشاورزان و باغداران خواست 
با مراجعه به صندوق بيمه و طي مراحل قانوني براي 

اعالم و دريافت خسارت اقدام كنند. 
  ب�از پس گي�ري اراض�ي مل�ي در جهرم- 
ش�يراز| اراضي تصرف شده در جهرم بازپس گرفته 
ش��د. رييس اداره راه و شهرس��ازي شهرستان جهرم 
گفت: قطعه زميني به وسعت يك هكتار از عرصه هاي 
ملي شهرس��تان جهرم از دست متصرفان خارج شد. 
محمدحسن ش��عباني افزود: اين قطعه زمين در دره 
نمي )بوستان كوهسار( توسط سودجويان تصرف شده 

بود كه با دستور قضايي از تصرف آنها خارج شد. 
او گف��ت: از ابتداي امس��ال در راس��تاي مبارزه با 
پديده ش��وم زمين خواري حدود 5 هكت��ار از اراضي 
ملي شهرس��تان جهرم با دس��تور قضايي رفع تصرف 
ش��ده اس��ت. ش��عباني افزود: تعدادي از درخت هاي 
غيرمجاز كاشته شده در زمين هاي ملي منطقه چهار 
طاق سيمكان هم توسط يگان حفاظت منابع طبيعي 
جهرم و نيروي انتظامي پاس��گاه جرمشت قلع و قمع 

شد. 
 برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندس�ي 
در اروميه-اروميه| آزمون ورود به حرفه مهندسان، 
كاردان هاي فني ساختمان و تعيين صالحيت مهارت 
برگ��زاري آزمون ورود به حرفه مهندس��ي در اروميه 
در آذربايج��ان غربي براي دريافت پروانه اش��تغال به 
كار برگزار ش��د. در اين آزم��ون 5 هزار و 363نفر در 
رش��ته هاي نقشه برداري، برق، شهرس��ازي، ترافيك، 
عمران، معم��اري و مكانيك با ه��م رقابت مي كنند. 
كهوريان، معاون امور عمراني اس��تانداري آذربايجان 
غربي در حاش��يه بازديد از نحوه برگزاري اين آزمون 
گفت: : طراحي سوالت براي ورود به حرفه مهندسان 
از س��وي سازمان س��نجش صورت گرفته و نتايج آن 

حدود 3ماه ديگر اعالم مي شود. 
 كم�ك ۱90 ميليون تومان�ي اقام  ضروري 
به عش�اير  س�يل  زده چهارمحال و بختياري - 
شهركرد| مديرعامل جمعيت هالل احمر چهارمحال 
و بختي��اري گفت: طي بارندگي ه��اي اخير در جاري 
شدن  س��يل ۱90ميليون  تومان اقالم  ضروري توسط 

هالل احمر به عشاير استان كمك شد. 
س��يداحمد  مرتضوي با اش��اره ب��ه بارندگي هاي 
اخير در مناطق عش��ايري استان اظهار كرد: از 2تا 9 
ارديبهشت  ماه  سال جاري و همزمان با بارندگي هاي  
اخير در مناطق عش��ايري اس��تان خدماتي  از سوي 
هالل احمر به عش��اير ارائه شد . او افزود: در اين مدت 
ب��ه هزار و ۱85خان��وار و 5 ه��زار و 44۱حادثه  ديده 
امدادرس��اني  ش��د . مديرعامل  جمعي��ت هالل احمر 
چهارمح��ال و بختي��اري بيان  ك��رد: در همين مدت 
اقالمي  ش��امل  پت��و، چادر  و م��واد خوراكي به ارزش 
۱90ميليون  تومان  به عشاير استان ارائه شده  و عالوه 

 بر آن  سوخت هم  به عشاير رسانده شد . 
 تونل »راه كربا« بازگش�ايي ش�د- ايام| 
مدي��ركل پايانه ه��ا و امور حمل و نقل اس��تان ايالم 

گفت: تونل راه كربال ايالم بازگشايي شد. 
نوراهلل دلخواه اظهار ك��رد: تونل راه كربالي ايالم 
كه در چند روز اخير به علت بارش و اقدامات عمراني 
دچار ريزش و نهايتا بسته شده بود با تالش شبانه روزي 
عوامل راهداري بازگشايي و تردد در آن جريان دارد. 
مديركل پايانه ها و امور حمل و نقل استان ايالم گفت: 
با توجه به ش��رايط جوي و كوهس��تاني بودن منطقه 
احتم��ال ريزش در مس��ير راه كربال با توجه به موارد 
اعالمي همچنين امور عمراني س��اخت جاده 4 بانده 
اي��الم به مهران متصور اس��ت. او به رانندگان توصيه 
ك��رد و گفت: در تردد در اين مس��ير نهايت دقت در 
توجه به جلو، توجه به هش��دارهاي پليس راه و عالئم 
منصوبه هش��داري و رعايت سرعت همراه با پرهيز از 

سبقت غيرمجاز مد نظر داشته باشند. 

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهور در جلسه اقتصاد مقاومتي خوزستان عنوان كرد

فاصله مطالبات مردم و عملكرد مسووالن
اختصاص 2.5هزار ميليارد تومان براي اقدامات زيربنايي خوزستان

برگزاري نخستين جلسه هم انديشي شهرداري اراك با سرمايه گذاران در سال 97

افق هاي روشن توسعه در اراك

بنگاه ها|
روزه��اي پاياني هفت��ه براي م��ردان اقتصادي 
دولت؛ روزهاي س��فرهاي اس��تاني است و بازديد و 
بررس��ي طرح ها و پروژه هايي كه پيش از اين براي 
روند توسعه استان هاي مختلف تصويب شده است؛ 
س��فرهايي كه در آن دورنمايي از طرح هاي مصوب 
مورد ارزياب��ي قرار مي گيرد ت��ا پروژه هاي عمراني 
و خدماتي اس��تان ها بر اس��اس دستور كار از پيش 

تعيين شده دنبال شوند. 
روز گذش��ته ني��ز محمدباقر نوبخت در ش��مايل 
س��خنگوي دولت و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
راهي اس��تان خوزستان ش��د تا از نزديك در جريان 
مهم تري��ن پروژه هاي اقتص��ادي، عمراني و خدماتي 
استان قرار بگيرد. نوبخت اما در اين سفر از فاصله يي 
ك��ه ميان مطالبات مردم و عملكرد مس��ووالن وجود 
دارد، صحبت كرد و از اين واقعيت كه دولت به دنبال 

كاستن از اين فاصله است، سخن گفت. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به 
اقدامات انجام ش��ده براي حل مشكالت مردم گفت: 
هنوز مردم ما در س��ختي هس��تند. اقدامات مناسبي 
انجام ش��ده اس��ت، اما هنوز با شرايط مطلوب فاصله 
داريم. رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
گفت: براي اقدامات زيربنايي استان خوزستان در سال 
جاري، مبلغ 2هزار و 540 ميليارد تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است. 
محمدباق��ر نوبخ��ت در بدو ورود خود به اس��تان 
خوزس��تان اظهار كرد: با توجه به جايگاه رفيع مردم 
خوزس��تان، 2ه��زار و 540ميليارد توم��ان اعتبارات 
زيربنايي در س��ال ج��اري براي اين اس��تان در نظر 
گرفته شده كه عالوه بر آن براي حوزه هاي آب، برق، 
فاضالب، ريزگردها و رفع آلودگي ها از رودخانه كارون 

نيز بودجه اختصاص داده شده است. 
او از اختص��اص 500ميليارد توم��ان اعتبار براي 
انتقال آب كارون به مارون خبر داد و افزود: در گام اول 
۱5 ميليارد تومان براي آماده سازي طرح تحقيقاتي و 

مطالعاتي اين انتقال اختصاص خواهيم داد. 
نوبخت با اش��اره ب��ه بازديد از ۱3ه��زار هكتار از 
زمين ه��اي كش��اورزي ش��ادگان بيان ك��رد: با تمام 
معاونت هاي س��ازمان برنامه و بودجه كشور براي حل 

مشكالت به استان خوزستان سفر كرده ايم. 

 تاش براي حل مشكات
محمدباق��ر نوبخت در نخس��تين جلس��ه س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي خوزس��تان در س��ال 97 
كه در اس��تانداري خوزس��تان برگزار ش��د با اش��اره 
به گزارش هاي ارائه ش��ده توس��ط مس��ووالن استان 
اظه��ار كرد: اگ��ر عملكرد و كارهاي انجام ش��ده را با 
مطالبات م��ردم مقايس��ه كنيم، اين دو ب��ا يكديگر 
فاصله قابل توجهي دارن��د. او افزود: هر يك از مردم، 
مش��كالت و معضالت خ��ود را دارن��د و وظيفه ما به 
عنوان خدمتگزاران مردم اين است كه اين مشكالت 
را برطرف كنيم. واقعيت اين اس��ت كه شرايط ما در 
مقايس��ه با وضعيت مقبول فاصله دارد و بايد در اين 
زمينه تالش بيش��تري كنيم. رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور گفت: مردم خوزستان در مواقع مختلف 
به صورت چش��مگيري ايثار كردن��د و حق بزرگي به 
گردن ما دارند. آيا نس��بت به اين مردم توجه داريم و 
چه مقدار مشكالت آنها را برطرف كرده ايم. بحث ديگر 

اين است كه مس��ووالن اعم از دولت و مجلس تا چه 
اندازه ب��ه كارهاي خود عمل كرده اند. نوبخت تصريح 
كرد: در سال 97، 23هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار 
براي كارهاي عمراني و زيربنايي در نظر گرفته ش��د. 
س��هم خوزس��تان از تملك دارايي هاي سرمايه يي و 
قانون متوازن كه بايد به طور كلي در كشور رايج شود، 
بالغ بر 2هزار و 539 ميليارد تومان بوده كه از اين نظر 
خوزستان نسبت به ديگر استان هاي كشور بيشترين 

اعتبار را به خود اختصاص داده است. 
او ادام��ه داد: قطعا در مقابل نيازهاي اس��تان اين 
عدد، عدد قابل توجهي نيس��ت اما نسبت به توانايي 
كش��ور نش��ان مي دهد كه توجه خاصي نس��بت به 
خوزس��تان وجود دارد. خوزستان در مقايسه با ساير 
اس��تان ها به جهت استحقاق و عدالت سهم بيشتري 
را دريافت كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور با اش��اره به گزارش هاي ارائه شده در خصوص 
طرح 550ه��زار هكتاري گفت: ف��از اول طرح آماده 

بهره برداري اس��ت. امي��دوارم هر چه زودت��ر فاز دوم 
نيز آغاز ش��ود. هم��ه تالش خ��ود را مي كنيم تا اين 
طرح كه از س��وي مقام معظم رهبري به خوزس��تان 
اختصاص داده ش��ده است، اجرا شود. نوبخت تصريح 
كرد: اجراي هر نكته قول و تعهدي كه رييس جمهور 
مي ده��د، بر عهده م��ن ق��رار دارد. رييس جمهور در 
سفرهاي استاني خود 29هزار ميليارد تومان تعهد در 
اس��تان ها دارند كه اجراي آنها بر عهده ما قرار دارد. او 
افزود: اقدامات مناس��بي انجام شده است، البته هنوز 
مردم ما در س��ختي هس��تند. چطور مي توانيم با اين 
ش��رايط بگوييم مش��كالت آنها را حل كرده ايم. براي 
جبران عقب ماندگي ها و كس��ب رضايت مردم، راهي 

جز همكاري با يكديگر نداريم. 

 اختصاص ۱5ميليارد ريال اعتبار براي 
احياي نخلستان هاي شادگان

از سوي ديگر معاون رييس جمهور از اختصاص ۱5 

ميليارد ريال اعتبار براي احياي نخلستان هاي منطقه 
ش��ادگان خب��ر داد. نوبخت در بازدي��د از كانون هاي 
 فوق بحراني ريزگرده��ا در اطراف اهواز با بيان اينكه

به زودي دو كانال انتقال آب از رودخانه كارون احداث 
مي ش��ود، افزود: يكي از اين كانال ها ب��راي مقابله با 
كانون هاي ريزگرد اهواز و ديگري براي آبياري نخيالت 
ش��ادگان اس��ت كه با احداث اي��ن دو كانال عالوه بر 
مقابله با كانون هاي ريزگ��رد در اهواز، ۱3هزار هكتار 
از نخلستان هاي شادگان نيز احيا مي شوند. وي ادامه 
داد: براي مطالعه و اجراي اين طرح ۱5 ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون رييس جمهور 
از كانون هاي فوق بحراني ريزگردها در اطراف اهواز هم 
بازديد كرد و گفت: تاكنون طرح مقابله با كانون هاي 
ريزگردها در 35 هزار هكتار پيش��رفت داشته و تا به 
حال ۱۱0ميليارد توم��ان در اجراي اين طرح هزينه 
شده است. شهرستان شادگان ۱38هزار جمعيت دارد 
كه 70 درصد جمعيت آن به كشاورزي اشتغال دارند 
و احياي نخلس��تان ها تاثير بسزايي بر معيشت مردم 

اين منطقه دارد. 

 آماده شدن قطعه باقيمانده از قطار شهري اهواز 
يكي از اولويت هاي دولت

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: آماده 
ش��دن قطعه باقيمانده از قطار ش��هري اهواز يكي از 
اولويت هاي دولت و س��فر مسووالن سازمان برنامه و 
بودجه به خوزستان است.محمدباقر نوبخت در بازديد 
از قطار ش��هري اهواز افزود: دول��ت در تبصره پنجم 
قانون بودجه تعهداتي نس��بت به مترو و قطار شهري 
داش��ته و از اوراق مشاركتي كه در اين رابطه منتشر 
مي شود 50درصد را دولت تعهد تضمين مي كند. وي 
با اش��اره به اينكه مترو اهواز 23كيلومتر تعهد ش��ده 
كه تاكنون حدود ۱۱كيلومتر آن انجام ش��ده است و 
تكميل آن نياز به اعتبارات عمراني و ارزي دارد، ادامه 
داد: براي تكميل اين ۱۱كيلومتر از مترو اهواز نيز قرار 
ش��د، ظرف كوتاه ترين زمان تمهيدات الزم انديشيده 
شود و مشكالت نوع تضمين آن نيز در بانك مركزي 
رفع ش��ود. منصور كتانباف نيز درخصوص اجراي فاز 
نخست قطار شهري اهواز گفت: فاز نخست اين طرح 
درصورت تامين اعتبار آن )حدود 6هزار ميليارد ريال( 

۱8ماه بعد به بهره برداري مي رسد. 

نخس��تين جلس��ه هم انديش��ي ش��هرداري با 
سرمايه گذاران شهر اراك با حضور آقازاده استاندار 
استان مركزي، زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري، رييس و اعضاي شوراي شهر و 
شهردار اراك، مديران و مسووالن استاني و جمعي 
از س��رمايه گذاران ش��هر اراك در محل استانداري 

مركزي برگزار شد. 
آقازاده اس��تاندار اس��تان مركزي با بيان اينكه 
در اراك به عن��وان مركز اس��تان ني��از به تالش و 
حركت بيش��تر از نظر سيما و منظر و فضاي سبز 
ش��هري، المان ها و پروژه هاي عمراني وجود دارد، 
بيان داش��ت: اعضاي ش��وراي ش��هر اراك از زمان 
ش��روع به كار در ش��وراي دوره پنجم با ديد مثبت 
در مس��ير حركت قرار گرفتن��د و در كمتر از يك 
از س��ال از فعاليت ايشان در پارلمان محلي شوراي 
شهر شاهد افق هاي روشن براي شهر اراك هستيم 
و اين نويدي است براي جبران عقب ماندگي ها كه 

جاي تشكر و قدرداني دارد. 
آقازاده با اشاره به اينكه شهردار كالن شهر اراك 
فرد باتجربه يي در مديريت ش��هري اس��ت، افزود: 
ديدگاه ش��وراي شهر به سمت توس��عه، عمران و 
آباداني ش��هر اراك است. اس��تاندار استان مركزي 

گفت: ش��هر اراك به چندين كار ب��زرگ از جمله 
المان معرفي ش��هر اراك ني��از دارد و در چند ماه 
گذشته كارهايي كه براي طرح اميركبير انجام شده 
طي ۱5 سال گذش��ته انجام نشده است و شوراي 
شهر، شهرداري و استانداري براي اجراي اين طرح 
نياز به حمايت س��رمايه گذاران دارد و با پشتيباني 
اس��تانداري، تمامي دستگاه هاي دولتي به حمايت 
اجراي اين طرح برمي خيزند و درست كه كار بسيار 
مش��كل است اما در س��ايه تعامل و همكاري قابل 
اجراس��ت. آقازاده خاطرنشان كرد: همچنين پروژه 
اميركبير به عنوان بافت فرس��وده ش��هري مصوب 
شده كه اين امر داراي امتيازها و تخفيف هاي بسيار 

خوبي است و به عنوان مشوق اجراي طرح است. 
او با اش��اره به اينكه سود اجراي پروژه اميركبير 
تضمين شده است، بيان داشت: اگر سرمايه گذاران 
در كنار مجموعه مديريت ارشد استان و شهرداري 
قرار بگيرند، ش��هر اراك باتوجه به عقب افتادگي ها 
مي تواند بس��يار رشد كند. شهردار اراك نيز در اين 
نشست گفت: ش��هرداري اراك به دنبال اين است 
كه در س��ايه تعامل و هم��كاري عقب ماندگي هاي 
ش��هر اراك را در مدت كوت��اه جبران كند. تاجران 
ش��هردار كالن شهر اراك بيان داشت: در شهرداري 

اراك با رويكرد جديدي كه اعضاي ش��وراي ش��هر 
مبني بر شكس��تن چارچوب و قالب هاي گذش��ته 
داش��تند، كار شروع ش��د و در ابتداي امر مديريت 
ش��هري به دنبال دلجويي از شهروندان اراكي بابت 
 سختي ها و دس��ت اندازهاي اداري بود و تالش شد 
تا حد امكان جهت تسريع امور شهروندان تحوالتي 
ايجاد ش��ود. تاجران با اش��اره به اينكه ش��هرداري 
به دنبال س��هولت در انجام امور است، بيان داشت: 
در روزه��اي پاياني س��ال همكاران ش��هرداري تا 
پاسي از صبح در خدمت ش��هروندان بودند و بايد 
گفت كه حال و هواي امروز ش��هرداري اراك حال 
و هواي كار و سهولت در انجام امور است و حاصل 
اين تالش ها، جديت و تس��ريع در عمليات اجرايي 
تقاطع ه��اي غيرهمس��طح، روان نم��ودن ترافيك 
پنج ش��نبه آخر سال، سرعت بخش��ي در عمليات 
اجرايي بوس��تان بان��وان و آغاز عملي��ات اجرايي 
مناطق گردش��گري ش��هر اراك و كاش��ت ۱000 
اصله درخت در منطقه گردش��گري سيبك است. 
 شهردار اراك گفت: پروژه 58 متري كه نزديك به 
۱5 سال رها ش��ده بود با برگزاري جلسات متعدد 
در شهر اراك و تهران، بانك ها و مسووالن استاني، 
شهرداري به دنبال تعيين تكليف هرچه سريع تر آن 

بود و درنهايت حاصل اين جلسات برگزاري جلسه 
هم انديش��ي با سرمايه گذاران اس��ت و سعي داريم 
ابتدا از توان س��رمايه گذاران داخل اس��تان، بعد در 
كش��ور و سپس خارج از كش��ور جهت اجراي اين 

پروژه استفاده كنيم. 
تاجران ش��هردار كالن ش��هر اراك با بيان اينكه 
شهرداري به دنبال استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران 
اس��ت، گفت: تس��هيالت الزم براي اج��راي پروژه 
58متري ازجمله اينكه پروانه 5۱ بلوك واقع شده 

در مسير صادر ش��ده، شيوه نامه هاي دهگانه آماده 
شده كه گزينه هاي مختلفي براي انجام كار است و 
همچنين معافيت هاي خوبي با مصوبه شوراي شهر 
از 40 تا 50درصد ع��وارض براي اين پروژه درنظر 
گرفته، همچنين مزاياي خوبي براي سرمايه گذاران 
ديده ش��ده اس��ت از جمله اينكه وام ها كم سود و 
تسهيالت بافت هاي فرس��وده دراختيار ايشان قرار 
مي گي��رد. الزم به ذكر اس��ت توجه به س��ود براي 

شهروندان نيز لحاظ شده است. 

هرمزگان|
در روزهايي كه اكثر اس��تان هاي 
كشورمان با مش��كل كم آبي مواجه 
ش��ده، ضرورت استفاده از طرح هاي 
ويژه براي صرفه جويي در مصرف آب 
و حفاظت از منابع آبي ضروري تر از 

هر زمان ديگري به نظر مي رسد. 
مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه يي هرم��زگان نيز در همين 
زمينه گفت: باتوجه به تداوم دو دهه خشكس��الي، كاهش ميزان 
بارش ها و نيز شرايط بي آبي و كم آبي از 74 دشت اين استان 54 
دشت ممنوعه شد. به گزارش ايسنا، هوشنگ ماليي با اعالم اين 
خبر افزود: بقيه دش��ت هاي آبي هرم��زگان نيز از لحاظ ظرفيت 
آب زيرزميني ضعيف بوده و به علت ش��وري آب، بدون استفاده 
هستند. حفر چاه هاي جديد، توسعه منابع آبي و افزايش برداشت 
آب از چاه ه��اي بهره برداري در دش��ت هاي داراي بيالن منفي و 
ممنوعه، مجاز نيست. مديرعامل آب منطقه يي هرمزگان تصريح 
كرد: در دوره اندازه گيري دش��ت هاي كردي ش��يرازي، فارغان و 
سرزه خاروك در طول 20 سال خشكسالي بيشترين افت سطح 
آب را داش��تند. بحران خشكس��الي، كاهش 80درصدي نزوالت 
جوي و كاهش 95درصدي روان آب ها نسبت به سال گذشته در 
استان نه تنها منجر به كمبود آب از نظر كمي شده بلكه بر كيفيت 
آب ني��ز تاثيرات منفي گذاش��ته اس��ت. او همچنين به وضعيت 
ذخيره س��دهاي اس��تان اش��اره كرد و گفت: هم اكن��ون ذخيره 

سدهاي اصلي استان به زير 5درصد رسيده است. 

 خشكسالي 95درصد دشت هاي آبي هرمزگان
را ممنوعه كرد

لرستان|
پيگيري وصول  نخستين جلس��ه 
مطالب��ات مخابرات منطقه لرس��تان 
با حض��ور محمودي مدي��ر مخابرات 
منطقه لرس��تان، عي��دي مدير دفتر 
منطقه، مهدوي مدي��ر مالي، بهاروند 
مدير فناوري اطالعات، نوري رياس��ت 
اداره برنامه ريزي و رياست ادارات شهرستان هاي تابعه به ميزباني 
مخاب��رات شهرس��تان بروجرد برگزار ش��د و از روس��اي ادارات 
شهرس��تان هاي برتر مخابرات منطقه لرس��تان در س��ال ۱396 

براساس شاخص هاي از پيش تعيين شده، تقدير شد. 
هومان محم��ودي مدير منطقه در اين جلس��ه تصريح كرد: 
موفقي��ت مخاب��رات منطقه از نقطه فروش حاصل مي ش��ود كه 
همواره شهرستان ها و امور مش��تركين به عنوان نقاط فروش در 
ارتباط مستقيم با مشتريان هستند و مي توانند با مشتري مداري، 
رعايت اخالق كاري، ارائه مناس��ب محص��والت و خدمات و... در 
حفظ و نگهداشت مشتريان كوشا باشند. او افزود: مخابرات منطقه 
لرس��تان در س��ال 96 موفق به كس��ب دو رتبه برتر درخصوص 
وصول مطالبات و درآمد عملياتي در بين مخابرات مناطق كشور 
شد كه اين موفقيت حاصل تالش همكاران ما در حوزه هاي مالي 
و وصول مطالبات اس��ت. مدير مخابرات منطقه لرستان در پايان 
اظهار داش��ت: به منظور تامين منابع مالي براي اجراي طرح ها و 
انجام خدمات مطلوب به مشتركين نياز است مشتركين محترم 

نسبت به پرداخت بهاي تلفن مصرفي خود اقدام كنند. 

 معرفي برترين  ادارات مخابرات
در وصول مطالبات

كرمانشاه|
ريي��س دانش��گاه علوم پزش��كي 
كرمانشاه با انتقاد از وضعيت نخاله ها در 
مناطق روستايي زلزله زده، گفت: بارها 
در اين زمينه تذك��ر داده ايم. وضعيت 
در شهرها بهتر ش��ده، اما در روستاها 
تغيي��ر عمده ي��ي را ش��اهد نبوده ايم. 
به گزارش ايس��نا، محمودرضا مرادي در نشس��ت ستاد بازسازي 
مناطق زلزله زده اس��تان كرمانش��اه درخصوص وضعيت مناطق 
زلزله زده با اشاره به سم پاشي يك ميليون و 265 هزار متر مربع از 
مناطق زلزله زده، گفت: قرارداد سم پاشي 6 ميليون مترمربع ديگر 

از اراضي اين مناطق بسته شده است. 
او خاطرنش��ان كرد: تنها طي يك ي��ا دو هفته اخير به خاطر 

بارندگي ها كار سم پاشي متوقف شده است. 
م��رادي از انجام 25 ه��زار مورد واكسيناس��يون آنفلوآنزا در 
مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: اين اقدام گام موثري در جهت 

پيشگيري از اپيدمي اين بيماري بود. 
رييس دانش��گاه علوم پزشكي كرمانشاه با اشاره به غربالگري 
س��المت روان 96 هزار نفر در مناطق زلزل��ه زده، گفت: در حال 
حاض��ر بيماران رواني در اين مناط��ق به صورت رايگان ويزيت و 
درمان مي ش��وند. م��رادي از انعقاد تفاهمنامه س��اخت 48 خانه 
س��المت، هش��ت پايگاه جامع سالمت، س��ه پايگاه فوريت هاي 
پزشكي و دو كلينيك دندانپزشكي با خيرين خبر داد و افزود: كار 

احداث بيمارستان ها نيز در دست پيگيري است. 

وجود نگراني براي اپيدمي »سالك« در مناطق 
روستايي زلزله زده

خراسان رضوي|
رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراس��ان رضوي گف��ت: در س��ال 95 
ميزان توليدات كشاورزي ما در سطح 
استان 7 ميليون و 333 هزار تن بوده 
كه در حال حاضر اين رقم به 7 ميليون 

و 999 تن رسيده است. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، مجتب��ي مزروعي دي��روز در همايش ملي 
مديري��ت اقتصاد و اقتص��اد مقاومتي اظهار ك��رد: همان طور كه 
مي دانيم سالمت جامعه در گرو تغذيه سالم بوده و وظيفه امنيت 
غذايي در كش��ور برعهده وزارت جهاد كشاورزي است. براي رشد 
و توس��عه يك جامعه نياز داريم كه افراد آن جامعه س��الم باشند. 
شرط اصلي سالمت، غذاي كافي و بهداشت است. رييس سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان رضوي افزود: براي اينكه بتوانيم در بخش 
كشاورزي به يك توليد پايدار و توسعه يافته دست پيدا كنيم، نياز 
داريم باتوجه به ظرفيت و منابع به بهره وري آب به عنوان پايه توليد 
بپردازيم. مزروعي خاطرنشان كرد: پايه توليد بخش كشاورزي آب 
است و بايد براي كاهش مصرف همزمان با افزايش توليد و افزايش 
خريد در واحدهاي توليدي اقدامات موثري صورت بگيرد. او با بيان 
اينكه نيروي انس��اني ماهر يكي از اركان اساسي است كه بايد به 
آن توجه ويژه شود، تصريح كرد: در اين راستا دانش حرف اصلي 
را خواهد زد. ايران بهترين توليدكنندگان ملي را در سطح كشور 
دراختيار دارد زيرا بيش از 50درصد توليدكنندگان نمونه ما داراي 

تحصيالت باالي كارشناسي هستند. 

افزايش ميزان توليدات كشاورزي خراسان رضوي 
به 7ميليون تن
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اقتصاد اجتماعي12
فعاليت ۲۲۰۰ مركز »توانبخشي« 

بهزيستي در كشور
معاون توانبخش��ي سازمان بهزيس��تي كشور از 
فعالي��ت ۲۲۰۰ واحد خدمات رس��اني توانبخش��ي 

سازمان بهزيستي در كشور خبر داد. 
حسين نحوي نژاد در آيين كلنگ زني مركز جامع 
توانبخشي شهرستان ثالث باباجاني اظهار كرد: زلزله 
اخير بر تعداد معلوالن اين شهرستان افزوده و تالش 
ما با ايجاد مراكز توانبخش��ي رفع محروميت هاست. 
وجود مراكز توانبخشي بهزيستي، مددجويان تحت 
پوشش را از دريافت خدمات مراكز پزشكي و جراحي 

بي نياز مي كند. 
معاون توانبخش��ي سازمان بهزيس��تي كشور از 
وجود ۲۲۰۰ واحد خدمات رساني توانبخشي سازمان 
بهزيستي در كشور خبر داد كه به سالمندان، معلوالن 
و بيماران رواني حاد مزمن خدمات رساني مي كنند. 

نحوي نژاد اضافه كرد: بي��ش از ۹۰ درصد مراكز 
سازمان بهزيستي غيردولتي هستند. همچنين ايجاد 
مراكز خدمات توانبخشي فرصتي براي توانمندسازي 

مددجويان تحت پوشش است. 
ب��ه گفته وي، بهزيس��تي اين ظرفي��ت را دارد 
كه چنانچه خيرين براي احداث مراكز توانبخشي 
آمادگي داش��ته باشند، كمك هاي آنها را از طريق 

خريد خدمت جذب كند. 

زنگ خطر انفجار جمعيت 
در تهران

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: براساس 
آمارها از سال ۹۰ تا ۹۵ نزديك به يك ميليون و ۲۵۰ 

هزار نفر به جمعيت تهران افزوده شده است. 
محم��د وحدتي هالن، ب��ا تاكيد ب��ر اينكه زنگ 
خطر انفج��ار جمعيت در پايتخت ب��ه صدا درآمده 
است، گفت: با بحران هاي زيادي مانند آلودگي هوا، 
ترافي��ك، كمبود آب، زلزل��ه و مهم تر از همه انفجار 
جمعيت در پايتخت روبه رو هستيم كه براي كنترل 
و مديري��ت آنها راهي ج��ز انتقال پايتخ��ت اداري 
وجود ندارد. نماينده بس��تان آباد در مجلس شوراي 
اسالمي، با انتقاد از روند افزايشي جمعيت پايتخت، 
افزود: متاس��فانه انباشت و تجميع امكانات، اشتغال 
و منابع در پايتخت باعث ش��ده روزانه ميليون ها نفر 
از ش��هرهاي مجاور براي اشتغال وارد اين كالن شهر 
شوند.  وي با انتقاد از نبود برنامه مناسب براي كنترل 
و مديريت جمعيت پايتخت، تصريح كرد: براس��اس 
آمارها از س��ال ۹۰ ت��ا ۹۵ نزديك به يك ميليون و 
۲۵۰ ه��زار نفر به جمعيت تهران افزوده ش��ده اين 
در حالي اس��ت كه طي اين سال ها سياست ها براي 
كنترل جمعيت آن بيش��تر شعاري و احساسي بوده 
اس��ت.  اين نماينده مردم در مجل��س دهم، افزود: 
موضوع انتقال كارمندان از تهران در برهه يي از زمان 
اجرايي اما بعد از گذش��ت مدتي لغو ش��د؛ هر چند 
س��ال ها اس��ت موضوع زلزله تهران مطرح مي شود 
اما متاس��فانه نه تنها با كاهش روند جمعيت از اين 
كالن شهر روبرو نيستيم بلكه با هجوم جمعيت و به 
تبع آن بحراني شدن وضعيت هوا، ترافيك و تامين 

آب شرب نيز مواجه هستيم. 
نماينده بس��تان آب��اد در مجلس ده��م، انتقال 
پايتخ��ت اداري را مهم ترين راه��كار نجات تهران از 
انفجار جمعيت دانس��ت و افزود: وزارت كشور براي 
ايجاد تعادل در جمعيت بايد تمهيدات الزم را اتخاذ 
كند؛ در اين رابطه نياز اس��ت با ساخت شهرك هاي 
جديد در اطراف تهران بخشي از جمعيت را به سمت 

آن سوق داد. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس ش��وراي 
اسالمي، ادامه داد: وزارت كشور بايد برنامه مناسبي 
را براي معكوس كردن مهاجرت ها داش��ته باشد و از 
س��ويي دولت با ايجاد و بهبود اش��تغال در روستاها 
و شهرستان هاي كمتر برخوردار زمينه پيشگيري از 

مهاجرت ها را فراهم كند. 

 توزيع داروي »هپاتيت ب«
از هفته آينده

س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت: داروي 
 B مخصوص نوزاداني كه مادران آنها مبتال هپاتيت
هستند وارد شده، در مرحله برچسب گذاري بوده و 

هفته آينده توزيع مي شود. 
كيان جهان پور )سخنگوي س��ازمان غذا و دارو( 
در گفت وگ��و با ايلنا در رابطه ب��ا عدم عرضه داروي 
ايمنوگلوبولين هپاتيت B  كه مخصوص نوزداني است 
كه مادران مبتال به هپاتيت بي دارند و از اسفندماه به 
صورت محدود عرضه ش��ده و حتي براي بسياري از 
بيماران قابل دسترسي نبوده است، بيان داشت: اين 
دارو يك وارد كننده انحصاري دارد و به خاطر تغيير 
آيين نامه و تغييراتي كه در حوزه گشايش اعتبارات 
ارزي به وجود آمد ثبت س��فارش آن با تاخير انجام 
ش��د و كمبود مقطعي در رابطه با اين دارو به وجود 
آمد. در حال حاضر نيز اين دارو وارد شده است و در 
مرحله برچسب گذاري است تا از اوايل هفته آينده در 

شبكه دارويي توزيع شود. 
او افزود: مردم در هفته آينده مي توانند با سامانه 
۱۹۰ تماس بگيرند تا اطالع��ات الزم را در رابطه با 
داروخانه هاي��ي كه اين دارو در آنها توزيع مي ش��ود 

اطالعات كسب كنند. 
جهان پور گفت: اين دارو از اسفندماه دچار كمبود 
شد، اما در برخي از داروخانه ها عرضه مي شد تا هفته 
پيش هم يك��ي از داروخانه هاي ته��ران اين دارو را 
موجود داشت؛ اما در چند روز اخير عمال اين دارو در 

بازار وجود ندارد و رو به اتمام رفته است. 
او در ادام��ه گف��ت: توليدكننده اي��ن دارو فقط 
يك ش��ركت اس��ت، يك س��ري از دارو ها فقط يك 
توليدكننده دارند و وارد كننده نيز از يك منبع آن را 
وارد مي كند، اگر يك منبع دوم و سوم وجود داشت 
كه اصالت و كيفيت آن تاييد شده باشد بعيد بود كه 
اين مش��كل به وجود بيايد. به محض اينكه واردات 
داروه��اي تك توليدكننده با تاخير مواجه ش��ود در 
بازار مشكل به وجود مي آيد؛ چرا كه مشابه نداشته و 

جايگزين براي آنها وجود ندارد. 

اخبار

اشتغال،  ازدواج، تامين دارو و مركز درماني سرفصل مشكالت تاالسمي هاست

افزايش سن متوسط بيماران تاالسمي به 40 سال

سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوي چشم انتظار انتقال آب هستند

انتقال آب از درياي عمان براي نجات سه استان كويري
خشكسالي و كمبود آب كه زندگي روستاهاي حاشيه كوير 
را مختل كرده است بار ديگر پرونده طرح هاي انتقال آب را باز 
كرد. بنابر اعالم معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كشور، قرار است تا سال آينده طرح انتقال آب 
از درياي عمان به استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان 

و خراسان رضوي اجرا شود. 
پروين فرشچي با اشاره به اينكه در بحث انتقال آب درياي 
عمان تاكيد دارم كه حتما اس��تان سيس��تان و بلوچستان در 
اولوي��ت قرار گيرد، گف��ت: »اگرچه كم آبي و بي آبي در س��ه 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و خراسان رضوي 
بيداد مي كند اما سيس��تان و بلوچس��تان به دليل مجاورت با 

درياي عمان بايد در اولويت آبرساني قرار گيرد.«
وي در م��ورد ضرورت انتق��ال آب درياي عمان اظهار كرد: 
پيش بيني ها نش��ان مي دهد كه تا س��ه سال آينده استان هاي 
سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و خراسان رضوي حتما به 

منابع آبي نياز دارند و انتقال آب حتما بايد صورت گيرد. 

 جز انتقال آب چاره  اي نداريم 
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
در پاس��خ به اين موضوع كه تعدادي از كارشناس��ان انتقال آب 
را گزينه مردود براي تامين منابع آبي مي دانند، گفت: س��ازمان 

حفاظت محيط زيس��ت هم انتقال آب را آخرين گزينه مي داند 
اما بايد دقت كنيم كه هر دريايي ش��رايط خاص خود را دارد. به 
همين علت ما به انتقال آب درياي خزر و خليج فارس نه گفتيم. 
درياي عمان به خصوص ش��مال شرقي آن شرايط متفاوتي دارد 
ضم��ن اينكه چاره ديگري براي تامين مناب��ع آب مورد نياز اين 

مناطق نداريم. 
فرش��چي با اش��اره به اينكه آبگيري سيستان و بلوچستان از 
درياي عمان اش��كالي ندارد، اظهاركرد: عمق درياي عمان خيلي 
زياد است و شرايط آن با وضعيت بسته درياي خزر و نيمه بسته 
خليج فارس متفاوت اس��ت. درياي عمان ع��الوه بر عمق باال با 
اقيانوس هند ارتباط دارد و تاكيد مي كنم كه براي جبران خشكي 
اين سه استان و جلوگيري از نابودي آنها چاره ديگري جز انتقال 
آب وج��ود ندارد چون اين اس��تان ها ن��ه آب زيرزميني دارند نه 

مي توان به بارش هاي اين منطقه اميدوار بود. 

 مصارف آب انتقالي از درياي عمان 
فرش��چي درباره مصارفي كه آب انتقال داده ش��ده از درياي 
عمان به سه اس��تان نامبرده خواهد داشت، گفت: »برنامه ريزي 
ش��ده كه آب منتقل شده بيشتر براي مصارف شرب و بعد براي 

مصارف صنعت و كشاورزي باشد.«
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در 

مورد ميزان آب مورد نياز براي انتقال از درياي عمان اظهار كرد: 
»ميزان آب مورد نياز براي انتقال در دست مطالعه است همچنين 
مسائلي مثل عمق و روش آبگيري، نوع تكنولوژي آب شيرين كن 
و محل استقرار آن، مسير انتقال آب و محل بازگرداندن تلخ آبه ها 
بايد مورد مطالعه قرار گيرد كه در دست انجام است و حدود شش 

ماه ديگر به اتمام مي رسد.«
 فرشچي ادامه داد: »حدود پنج ماه بعد از پايان مطالعات كار 
انتقال آب از درياي عمان به اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان و خراس��ان رضوي آغاز خواهد ش��د البته همزمان با 
مطالعات، تجهيزات وارد و كارهاي مقدماتي انجام مي شود.« وي 
با اش��اره به اينكه مطالعات مربوط به انتقال آب درياي عمان را 
آب منطقه يي س��ه استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و به 
ويژه خراسان رضوي انجام مي دهند، تاكيد كرد: »مطالعات بايد 
انجام ش��ود و تا قبل از ارائه نتايج كلي��ه مطالعات نمي توان در 
اين باره نظر قطعي داد. س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بدون 
گزارش هاي ارزيابي ريس��ك و ارزيابي زيست محيطي با اجراي 
طرح موافق��ت نخواهد كرد. ضمن اينكه تنها در ش��رايطي كه 
نتايج مطالعات مطابق با خواس��ته هاي محيط زيس��ت باشد، با 
آن موافقت خواهيم كرد.« معاون محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيست در پايان گفت: »با اينكه در مورد انتقال 
از درياي عمان چاره ديگري نداريم اما ش��رط و شروط بسياري 

براي ارائه مجوز انتقال آب گذاشته شده است و معاونت دريايي 
سازمان حفاظت محيط زيست به تمام جزييات كارهاي محيط 
زيستي با جديت نظارت خواهد داشت البته دستگاه هاي مجري 
انتقال آب هم به دليل سرمايه گذاري كالني كه در جريان اجراي 
اي��ن طرح دارند، خودش��ان را مجاب كرده ان��د كه تمام مراحل 

توسعه را با محيط زيست جلو ببرند.«

ميانگين س��ني بيماران مبتال به تاالسمي در 
ايران،  به 4۰ س��ال افزايش يافته اس��ت اما جامعه 
۲۲ هزارنفري مبتاليان به اين بيماري، بعد از چهار 
دهه هنوز هم مش��كالت و دغدغه ه��اي روزهاي 
اول را دارن��د. دغدغه تامين دارو، پيدا كردن مركز 
درماني كه خدمات ارائه دهد و مهم تر از همه نگاه 
تلخ جامعه به آنها كه اش��تغال و ازدواجش��ان را با 
بن بست رو  به رو كرده، از مسائلي است كه بايد براي 
آن چاره انديشيد. اگرچه از سال ۱37۰ در ايران با 
كمك اجباري شدن آزمايش هاي پيش از ازدواج، 
كنترل شد و نرخ تولد نوزادان مبتال به اين بيماري 
بس��يار پايين آمده، اما هن��وز در برخي مناطق به 
صفر نرس��يده اس��ت. هرچند كه وزارت بهداشت 
در حوزه پيشگيري و درمان اين بيماري قدم هاي 
رو به پيش��رفتي برداش��ته، اما هنوز موفق نشده 
امكانات درماني بيماران خاصي چون تاالس��مي ها 
را در نزديك��ي همه نقاط زندگ��ي اين افراد توزيع 
كن��د؛ به طوريك��ه گاهي بيماراني ك��ه در مناطق 
دور افتاده زندگ��ي مي كنند بايد براي يك تزريق 
خون س��اده، س��اعت ها پياده روي كنند. جمشيد 
كرمانچي، مش��اور معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، درباره محورهاي مهم در 
درمان بيماران خاص از جمله مبتاليان به تاالسمي  
گفت: »براي ارائه خدمات مناسب به بيماران خاص 
عالوه بر نيروي انس��اني كاف��ي، به فضاي فيزيكي 
مناسب هم نياز داريم. در گذشته مي ديديم كه در 
بخش هاي داخلي بيمارستان ها و در محل بستري 
بيماران، قس��متي را به عنوان بخش خون و براي 
ارائه خدمت به تاالس��مي ها مش��خص مي كردند، 
ام��ا امروز فكر ما اين اس��ت كه بيم��اران خاص از 
جمله تاالسمي ها، مشتري ويژه سيستم خدمات 
درماني هستند. زيرا يك فرد سالم ممكن است به 
دليل يك تصادف يا حادثه، يكبار به بيمارس��تان 
مراجعه كند و بعد هم مرخص ش��ود، اما اين افراد 
در طول زندگي شان دائم بايد به بيمارستان و مركز 
درماني مراجعه كنند. اين فرد با كسي كه يكبار به 
بيمارستان مراجعه مي كند، متفاوت است؛ چراكه 
در ط��ول هفته بايد چندين بار ب��ه مركز درماني 
مراجعه كند. بنابراين بايد برايش فضاي مناس��ب 
ديده و تمهيدات متفاوتي را بينديشيم. بنابراين در 
راستاي ارتقاء دسترسي بيماران خاص به خدمات 
مورد نيازش��ان نيازمند تامين زيرساخت ها شامل 
نيروي انساني و فضاي فيزيكي مناسب هستيم كه 

اين اقدامات را در برنامه كاري مان داريم.«
او با بي��ان اينكه در ش��هرهايي كه متخصص 
نداريم، بايد به پزش��كان عمومي دوره آموزش��ي 
مربوط ارائه خدمت به بيماران خاص را ارائه دهيم، 
گفت: »باي��د توجه كرد كه نحوه ش��يوع بيماري 
تاالس��مي در كشور يكسان نيس��ت و معموال در 
نوار ساحلي كش��ور چه در شمال و چه در جنوب 

بيشتر است و در خليج فارس و درياي خزر ميزان 
ابتال به اين بيماري بيش��تر است. بنابراين همگام 
با شناس��ايي مناطقي كه از نظر شيوع بيماري در 
رتبه هاي باال قرار دارند، بايد امكانات را هم متناسب 
با تعداد بيماران ايجاد كنيم. وقتي زيرساخت ها را 
فراهم كرديم، دسترسي مردم هم بهبود مي يابد.«

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت محور دوم 
در ارائه خدمات به بيماران خاص را محافظت مالي 
از مردم دانس��ت و گفت: »يك فرد سالم براي يك 
بيم��اري، يك بار به بيمارس��تان مي رود، اما بيمار 
خاصي مانند تاالسمي مرتبا به بيمارستان مراجعه 
كرده و مرتب خدمت مي خواهد. اگر اين بيمار در 
يك ش��رايط عادي هم باش��د، از آنجايي كه مرتبا 
مي خواهد خدم��ت دريافت كند و پرداخت هايش 
زياد اس��ت، حتما دچار مش��كل مي شود و حتي 
ممكن اس��ت فرد ب��ه زير خط فق��ر رود. بنابراين 
اي��ن بيماران به محافظت مالي ه��م نياز دارند. بر 
اين اس��اس در وهله اول بيمه ها بايد تا حد امكان 
خدمات اين بيماران را تحت پوش��ش قرار دهد و 
س��پس ما در وزارت بهداشت هم ميزان باقي مانده 
را از طريق يارانه هاي وزارت بهداشت پوشش دهيم 
تا پرداخت از جيب بيمار به حداقل برسد. در حال 
حاضر ما از بيمه خواس��ته ايم كه پردخت از جيب 
مردم در بحث تزريقي به حد صفر برسد. البته در 
حوزه دارو با اين موضوع فاصله داريم، اما هدف مان 
اين اس��ت كه پرداخت از جيب بيماران خاص به 

حداقل كه صفر است، برسد.«

 ساالنه ۲۰۰ مورد تولد فرد مبتال به تاالسمي 
در دو استان جنوبي

وي در ادام��ه صحبت هايش با اش��اره به اقدامات 
انجام شده در حوزه پيشگيري از تولد موارد تاالسمي 
جديد، گفت: »اقدام بزرگي كه در حوزه بهداشت انجام 
شد، پيشگيري از به دنيا آمدن افراد مبتال به تاالسمي 
اس��ت كه در اين زمينه تالش هايي را انجام داديم. در 
يكسري مناطق اين كار از نظر فرهنگي سخت است، 
مانند اس��تان هاي جنوبي كش��ور. بنابراين الزم است 
بيشتر روي بحث هاي اطالع رساني و فرهنگسازي كار 
كنيم تا افراد متوجه خطرات بيماري ها شوند. در حال 
حاضر در استان هايي مانند جنوب كرمان و سيستان 
و بلوچستان ساالنه كمتر از ۲۰۰ تولد تاالسمي جديد 
داريم و فكر مي كنيم همي��ن تعداد هم قابل كنترل 
است، اما بحث فرهنگس��ازي و اطالع رساني، آموزش 
مداوم، مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج و... نياز است.«
كرمانچي تاكيد كرد: »معاونت بهداشت در حوزه 
پيش��گيري اقدامات خوبي انجام داده و مشاوره هايي 
قب��ل از ازدواج، قب��ل از باردار ش��دن و... را در مراكز 
جامع س��المت ارائه مي دهد. طب��ق قانون فردي كه 
در خان��واده اش بيمار تاالس��مي دارد، بايد حتما اين 
مش��اوره ها را بگذراند و در ص��ورت نياز آزمايش هاي 
ژنتيك��ي ويژه يي را ه��م انجام دهن��د. البته موضوع 
پيش��گيري فقط از طري��ق قانون و اجب��ار قابل اجرا 
نيس��ت، بلكه به فرهنگسازي و پذيرش مردم وابسته 
است و به همين دليل در يكسري استان ها موفق تريم 
و در برخي استان ها مانند استان هاي جنوبي همچنان 

مش��كالتي را داري��م. بنابراي��ن الزم اس��ت در حوزه 
اطالع رساني و افزايش فرهنگ مردم كار ويژه يي انجام 

شود تا خود افراد آگاه شوند.«

 دغدغه هايي كه حل نشده باقي مانده است
ب��ا اين ح��ال اگرچ��ه وزارت بهداش��ت تاكنون 
اقدامات��ي را براي كنترل اين بيماري و ارائه خدمات 
درماني به مبتااليان به تاالسمي انجام داده است اما 
هنوز پيدا كردند دارو و مركز درماني دغدغه مبتاليان 
به تاالس��مي در برخي استان هاست. ميثم رمضاني، 
عضو هيئت مديره انجمن تاالسمي ايران، درباره اين 
موضوع مي گويد: » بعد از چهار دهه هنوز هم وزارت 
بهداش��ت دغدغه پيشگيري از تولد با اين بيماري را 
در منطقه سيستان و بلوچستان دارد. خانواده ها هنوز 
هم بايد دنبال داروي خود بگردند. چهار دهه از عمر 
متوس��ط جامعه تاالسمي گذش��ته، اما هيچ چيزي 
تغيير نكرده و نيازها، همان نيازهاي اوليه اس��ت. در 
اين مدت فقط آگاهي مسووالن نسبت به اين موضوع 
بيشتر شده و پروتكل هاي درماني تدوين شده است 
و مي دانند كه اين بيماري بايد حمايت شود. با وجود 
اي��ن چگونگي حمايت و بودجه ه��اي مربوط به اين 

بيماران جاي بحث دارد. 
وي ادامه داد: امروز بح��ث دريافت خون بيماران 
حل ش��ده اس��ت. در دهه ۶۰ بيماران تاالسمي براي 
دريافت يك واحد خون يك هفته تا ۱۰ روز در نوبت 
منتظر مي ماندند. بح��ران جنگ و موضوع خون هاي 
جايگزي��ن نيز مطرح ب��ود. در آن دوره بيم��اران در 

اورژانس  بيمارس��تان خون دريافت مي كردند و امروز 
در بخش هاي تاالس��مي تزريق مي كنند. بخش��ي به 
نام تاالسمي در مراكز درماني وجود دارد، اما امكانات 

خاصي براي آن در نظر گرفته نشده است. 
رمضان��ي در ادامه، با تاكيد بر اينكه مراكز درماني 
هن��وز هم بيماران تاالس��مي را نمي پذيرن��د و آن را 
بار اضافه يي براي خ��ود تصور مي كنند، تصريح كرد: 
آنها عالقه مند هس��تند تاالسمي در مركزشان درمان 
نش��ود؛ چون بيماري، مزمن اس��ت و بيماران هر روز 
براي درمان مراجعه مي كنند. عالوه بر آن بايد پرستار 
تخصصي، كادر درماني و تامين خون و دارو را در نظر 
بگيرند. آنها به صراحت بيان مي كنند تاالسمي هزينه 
اضافه است. عضو هيئت مديره انجمن تاالسمي ايران با 
انتقاد از نبود مديريت درمان در حوزه تاالسمي، گفت: 
بيماري در جيرفت براي من تعريف مي كرد كه براي 
تزري��ق خون به كهنوج مي روند. آنها بايد ۲۰كيلومتر 
پياده مي رفتند تا به محلي برس��ند كه ماشين رفت 
و آمد مي كند. دو س��اعت نيز طول مي كش��د كه به 
مركز درماني برس��ند. وقتي به مركز مي رس��ند بايد 
منتظر باش��ند كه آيا خون به آنها مي رس��د يا خير؟ 
اين خانواده منابع مالي محدودي دارند و به جاي هر 
۱۵ روز، هر 4۵ روز بيمارشان را براي تزريق مي برند. 
در اين مناطق اگر امروز نمونه خون بگيرند، س��ه روز 
بعد تزريق انجام مي ش��ود؛ اين يعني مديريت درمان 
خوبي در اين زمينه وجود ندارد. خانواده يي كه نتواند 
به مركز درماني مراجعه كند، درمان كاملي هم ندارد و 

نمي تواند سهميه داروي ماهيانه خود را بگيرد. 

 بيمار تاالسمي را استخدام نمي كنند
وي با بيان اينكه دارو، درمان و مسائل اجتماعي 
بيماران تاالسمي از يكديگر جدا نيستند، بيان كرد: 
بيماران امروز به سن ازدواج رسيده اند. بايد پرسيد آيا 
توان چرخاندن اقتصاد خانواده خود را دارند؟ شغلي 
دارند؟ براي اين موضوع تصميمي گرفته شده است؟ 
ما به هر سيس��تمي مراجعه كرديم گفتند تاالسمي 
تحت پوشش بهزيستي اس��ت، در حالي كه چنين 
چيزي نيس��ت. بسياري از مسووالن و حتي مجلس 
نيز نمي داند تاالسمي تحت پوشش بهزيستي نيست 
و قانون جام��ع حمايت از معلوالن ش��امل بيماران 
خاص نش��ده است. بيماران سهميه اشتغال، وام كم 
بهره، مسكن و... ندارند. آنها در آزمون هاي استخدامي 
شركت مي كنند و قبول مي شوند، اما در مصاحبه با 
انگ تاالسمي بودن، رد مي شوند. هنوز افكار عمومي 

درباره اين موضوع اصالح نشده است. 
رمضان��ي با تاكيد بر اينكه اين برخورد ظلمي در 
حق بيماران تاالسمي است، ادامه داد: بيمار تاالسمي 
كه با مدرك دكتراي خود در آزمون استخدامي قبول 
مي شود، ولي نمي تواند مشغول به كار شود بايد چه 
كاري كند؟ امروز ديگر متوس��ط عمر آنها ۱۸ سال 
نيست، بيماران ما به سن بازنشستگي نيز رسيده اند. 

نايب رييس فراكسيون محيط زيست مجلس بر ضرورت استفاده 
از اهرم قانوني قوي كه س��ازمان حفاظت محيط زيست در اختيار 
دارد براي برخورد با متخلفان در اجراي طرح گردشگري آشوراده 
تاكيد كرد.  جبار كوچكي نژاد در در واكنش به انتقاد برخي نسبت 
به تاييد طرح گردشگري آشوراده گفت: در آغاز اجراي هر طرحي 
در اين حوزه قطعا تعدادي از افراد از ديدگاه هاي مختلف زيس��ت 
محيطي، اقتص��ادي و حوزه آب با آن مخالفت مي كنند.  نماينده 
مردم رش��ت در مجلس ش��وراي اس��المي، ادامه داد: ما در قانون 
برنامه هم تاكيد كرده ايم كه در كل جنگل هاي كشور و بسياري از 
تاالب ها دولت تالش  كند كه حوزه گردشگري را با حفظ كاربري 
همان منطقه توسعه دهد، كما اينكه در بسياري از مناطق بخش 
زيبايي در داخل جنگل را بدون اعمال تغيير در كاربري آن ايجاد 
كرده و امكان گردشگري در آن فراهم كرده اند، بنابراين اگر اجراي 
طرح گردشگري آشوراده كاربري منطقه را تغيير ندهد اقدام خوبي 
اس��ت.  وي تاكيد كرد: البته اين س��ازمان محيط زيست است كه 
بايد طي اجراي اين طرح از منافع زيست محيطي در اين منطقه 
دفاع كند، ولي اينكه بخواهيم از اجراي طرح گردشگري ممانعت 
به عمل آوريم اقدام صحيحي نيست، چراكه گردشگري به معناي 

اس��تفاده از هواي پاك و حفظ طبيعت بكر است و گردشگر تنها 
براي استفاده از اين موارد به اين قبيل مناطق سفر مي كند. ما بايد 
هر چقدر مي توانيم براي مردم امكانات گردش��گري فراهم كنيم، 
چراكه ترافيك جاده هاي شمالي در روزهاي تعطيل گوياي اين نياز 
است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان كرد: بي ترديد 
مجريان طرح هاي گردشگري چه در جنگل هاي شمال، چه كوير و 
ساير مناطق كشور حق برهم زدن منابع طبيعي را ندارند و بايد با 
حفظ وضع موجود امكاناتي را براي بازديد گردشگران فراهم كنند.  
نايب رييس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: هم اكنون س��ازمان حفاظت محيط زيست 
به عنوان يك متولي حفظ محيط زيس��ت كشور الزم است به اين 
مه��م توجه كند كه اجراي اين طرح تنها با حفظ كاربري منطقه 
امكان پذير بوده و بايد در جهت حفظ آن بكوشد، ضمن اينكه اين 
سازمان از اهرم هاي قانوني قوي برخوردار بوده، كما اينكه در تمام 
شهرها از قاضي ويژه برخوردار است كه به محض ارائه شكايت در 
اين حوزه به سرعت حكم صادر مي كند، بنابراين اگر فردي مرتكب 
تخلفي شده يا تعهدات الزم در اين مورد را ناديده بگيرد به سرعت 

با وي برخورد مي شود.

استفاده از قانون براي برخورد با متخلفان گردشگري آشوراده
ريي��س انجمن مددكاري اجتماعي با اش��اره به اينكه در هر 
ساعت ۵۰ نفر وارد زندان ها مي شوند بر استفاده از مجازات هاي 
جايگزي��ن براي كاهش پيامدهاي افزاي��ش حضور مجرمان در 
زندان تاكيد كرد.  سيدحس��ن موس��وي چلك، با اشاره به ورود 
س��االنه 4۲۰ تا 43۰ ه��زار مجرم به زندان ها، به ايس��نا گفت: 
براساس بازنگري هايي كه در قانون مجازات اسالمي انجام شده، 
ظرفيت هايي براي اس��تفاده از مجازات هاي جايگزين در قانون 
تعبيه ش��ده و در بنده��اي متعددي در اس��تفاده از مددكاري 
اجتماعي تاكيد ش��ده است.  وي با اش��اره به اينكه در ماده ۶4 
قانون مجازات اس��المي براساس مجازات هاي جايگزين حبس، 
استفاده از ظرفيت ارائه خدمات عمومي رايگان به مردم، جزاي 
نقدي، غيرنقدي و محروميت از حقوق اجتماعي پيش بيني شده 
است، اظهار كرد: اين موارد در صورت گذشت فرد شاكي و برقرار 
بودن ش��رايط تخفيف براساس نوع جرم مي تواند اجرا شود.  به 
گفته رييس انجمن مددكاري اجتماعي يكي از تغييرات جديد و 
مثبت نظام قضايي در دنيا اين است كه مردم براي هر موضوعي 
به زندان نروند. به نظر مي رسد اين رويكرد همچنان در كشور ما 
فراگير نشده است و تنها بعضي از قضات از اين ظرفيت استفاده 

مي كنند.  موسوي چلك با تاكيد بر اينكه ابتدا بايد قضات درمورد 
اس��تفاده از اين روش توجيه ش��وند، تصريح كرد: مردم نيز بايد 
با اين نوع مجازات آش��نا ش��وند تا در صورت امكان با گذش��ت 
از ش��كايت خود در مورد فرد خاطي مجازات جايگزين استفاده 
شود. همچنين در اين ش��رايط برخي از سازمان ها مي توانند با 
اجراي مجازات جايگزين از اين افراد براي ارائه خدمات عمومي 
استفاده كنند. البته اين خدمات مي تواند تنها محدود به ظرفيت 
سازمان هاي دولتي نباشد و نهادهاي غيردولتي را نيز دربر بگيرد.  
وي در ادام��ه تاكيد ك��رد: بهره گيري از ظرفي��ت مجازات هاي 
جايگزين مي تواند باعث اس��تفاده سيستم قضايي از مددكاران 
اجتماعي ش��ود. همچنين در ماده 77 قانون مجازات اس��المي 
پيش بيني ش��ده اس��ت كه قاضي بايد به تعداد الزم مددكاران 
اجتماعي را دراختيار داشته باشد، اين در حالي است كه رويكرد 
بس��ياري از قضات بهره گيري از مجازات زندان اس��ت.  به گفته 
رييس انجمن مددكاري اجتماعي سياست هاي كلي نظام قضايي 
نيازمند بازنگري است، هر چند در سال هاي اخير با توسعه بخش 
اجتماعي، قوه قضاييه و نيروي انتظامي نسبت به اين گونه مسائل 

حساس و دغدغه مند شده اند. 

مجازات هاي جايگزين زندان عملياتي مي شوند
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»تعادل«ازكاهشبعدخانواروتاثيرآنبرحجمتقاضايمسكنگزارشميدهد

نياز شديد به مسكن در سال 1410
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

نگاهي به آمار سال 95 نشان مي دهد كه به طور 
ميانگي��ن 3.5نف��ر در هر واحد مس��كوني زندگي 
مي كردند، اين درحالي اس��ت كه در سال 75، اين 
رقم 5.6 نفر بوده اس��ت، در واقع براس��اس آمارها، 
تعداد افرادي كه در هر واحد مس��كوني س��كونت 
داش��تند، در مدت 20س��ال )از 75 تا 95( 2.1نفر 

كاهش يافته است. 
در اين ميان، در حالي كه جمعيت كش��ور طي 
اين مدت، 31درصد افزايش يافته اما نسبت تعداد 
افراد مستقر در هر واحد مسكوني37درصد كاهش 
داشته است. همچنين با وجود افزايش جمعيت طي 
سال هاي 75 تا 95، تعداد افرادي كه در يك واحد 
مسكوني زندگي مي كردند، كاهش داشته و اين به 
معناي افزايش تقاضا براي خريد يا اجاره مس��كن 
طي اين مدت است. البته كارشناسان معتقدند كه 
اين معادله در س��ال هاي آينده هم ادامه مي يابد و 
باوجود افزايش نسبي جمعيت، تقاضا براي خريد و 

اجاره مسكن رشد مي كند. 
 بيت اهلل ستاريان استاد دانش��گاه، درباره دليل 
كاهش تعداد افراد س��اكن در هر واحد مس��كوني 
طي 20سال گذش��ته با وجود افزايش جمعيت به 
»تعادل« مي گويد: طي س��ال هاي گذشته همواره 
براي نحوه محاسبه نياز مسكن در دهه هاي آينده 
دو روش اساس��ي وجود داشته اس��ت؛ يك روش، 
براساس آمار ضريب خانوار انجام مي شد يعني بعد 
خان��وار مورد توجه قرار مي گرف��ت و از طريق بعد 
خانوار، محاسبه جمعيت و نياز مسكن در سال هاي 

آينده انجام مي شد. 
س��تاريان ادامه مي ده��د: در روش ابتدايي بعد 
خانوار را ثابت فرض مي كرديم و س��پس براساس 
تع��داد س��اكنان واحدهاي مس��كوني، محاس��به 
مي كرديم كه به چه تعداد واحدهاي مس��كوني در 
آين��ده نيازمنديم. او مي افزاي��د: البته اين روش در 
ايران امكان محاس��به ندارد، زيرا اين روش نياز به 
جمع آوري اطالعات به ص��ورت دقيق دارد و نحوه 
ش��كل گيري خانوار و مسائل ديگر است كه در اين 
روش بايد درنظر گرفته ش��ود. اما در ايران به دليل 
فقر آماري، استفاده از اين روش امكان پذير نيست. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه اقتصاد 
مس��كن، بايد از روش دوم كه به اس��م روش كلي 
معروف اس��ت، نياز خانوارها به مسكن را محاسبه 

كنيم. او مي گويد: در اين روش نياز آينده به مسكن 
براساس رئوس خانوار صورت مي گيرد و با استفاده 
از اين روش تعداد خانوارهاي تش��كيل ش��ده هم 
محاسبه مي شود. ضمن اينكه در اين روش ضريب 
استهالك، ضريب تخريب، ضريب خانه هاي خالي 

و... هم مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ستاريان با اشاره به اينكه روش كلي براي زماني 
كه اطالعات آماري كم اس��ت، مورد اس��تفاده قرار 

مي گيرد، مي گويد: در س��ال هاي قبل با اين روش 
پيش بيني كرده بوديم كه بعد خانوار در س��ال 95 
بايد با بعد خانوار در سال 85 يا 75 متفاوت باشد. 

اين اس��تاد دانش��گاه، اظهار مي كند: تغيير بعد 
خانوار در سال هاي آينده قابل پيش بيني است، اما 
رقم دقيق آن را نمي توان محاسبه كرد زيرا جمعيت 
جوان كش��ور ازدواج ك��رده و خانواده 2 يا 3 نفري 

تشكيل مي دهند. 

اين كارش��ناس ارش��د اقتصاد مس��كن ادامه 
مي ده��د: اي��ن خانوار براي زندگ��ي به يك واحد 
مس��كوني نياز دارند و در آن واحد مس��كوني هم 
س��اكن مي شوند و براي به دس��ت آوردن نياز به 
مسكن در اين ش��رايط نمي توان، تعداد خانوارها 
را بر 5.1 )بعد خانوارها به طور مثال( تقسيم كرد 
زي��را اين خان��واده 2 يا 3 نفر اس��ت ضمن اينكه 
اين خانوار در س��ال هاي آينده، ممكن اس��ت بر 

3يا3.5 تقسيم ش��وند، بنابراين بايد از روش كلي 
اس��تفاده كرد. او اضافه مي كند: ايران در سال 75 
جوان ترين جامعه بود و در دهه 70، خانوارهاي 2 
و 3 نفره تشكيل شدند و خانواده هاي 2 يا 3 نفره، 
چون خانوار بودند نياز به واحد مسكوني داشتند و 
تعداد خانوارها از نسبتش به جمعيت بيشتر شد، 
بنابراي��ن هم بعد خانوار كاه��ش يافت و هم بعد 
نفر در واحد مس��كوني را كاهش داد، با اين مثال، 
به خوبي مي توان تاثير مستقيم جمعيت بر نياز به 

مسكن را مشاهده كرد. 

افزايشنيازبهمسكندرسالهايآينده
باتوجه به آمار منتشر شده درباره افزايش تقاضا 
طي 20 سال )75 تا 95( اين سوال مطرح مي شود 
كه آيا در س��ال هاي آينده هم شاهد افزايش تقاضا 
در حوزه مس��كن خواهيم بود؟ ستاريان درباره نياز 
به مس��كن در س��ال هاي آينده، مي گويد: در بين 
سال هاي 55 تا 65، حدود 18 ميليون به جمعيت 
ايران اضافه ش��د، درحال حاضر افرادي كه در اين 
س��ال ها به دنيا آمدند در دوره ميانس��الي به س��ر 

مي برند. 
اين كارشناس ارشد حوزه اقتصاد مسكن، ادامه 
مي دهد: اين افراد دوباره در دوره جواني و با ازدواج 
و تشكيل خانواده، شوك جديدي به جمعيت وارد 
مي كنند و پس از گذش��ت 30س��ال، دوباره شاهد 

جهش رشد جمعيت خواهيم بود. 
او ادام��ه مي دهد: ش��وك در هرم جمعيتي، هر 
30سال يك بار تكرار مي شود و در فاصله اين 30سال، 
نياز به واحد مس��كوني به طور متوسط 1.5ميليون 
واحد مسكوني در س��ال است و در سال هاي وقوع 
جهش شاهد افزايش نياز به مسكن خواهيم بود كه 
 پيش بيني مي شود در س��ال 1410 دوباره نياز به 

2.5تا3ميليون واحد مسكوني خواهيم داشت. 
اين اس��تاد دانشگاه معتقد اس��ت: به دليل پير 
ش��دن جمعيت، تع��داد اعض��اي خانوارها كاهش 
مي ياب��د و باتوجه ب��ه كاهش تعداد اعض��ا انتظار 
مي رود كه در س��ال 1410 نياز به 2ميليون واحد 
مسكوني داشته باشيم. به عبارت ديگر، با وجود نياز 
به 2.5ميليون واحد مس��كوني در آن س��ال، چون 
تعدادي از خانوارها از كل جمعيت كس��ر مي شوند 
به همين دليل به 2تا2.2ميليون واحد مسكوني در 

آن سال نياز داريم. 

34بانكاطالعاتي
آمارخانههايخاليرادارند

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرس��ازي با 
اش��اره به اين موضوع كه صنعت ساختمان در ايران 
كامال بومي است، گفت: خروج امريكا از برجام تاثير 
مستقيمي بر بازار مسكن نخواهد داشت. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، معاون مسكن 
و س��اختمان وزير راه و شهرسازي در حاشيه بازديد 
از رون��د برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندس��ان و 
در جمع خبرنگاران با اشاره به تحوالت در بازارهاي 
جايگزين مس��كن افزود: قيمت مس��كن مي تواند از 
تحوالت ساير بازارهاي جايگزين تاثير بگيرد. بنابراين 
رشد قيمت ها متاثر از عواملي چون تورم، سود سپرده 
و ارزش دارايي هاي جايگزين مسكن است. مظاهريان 
گفت: خوش��بختانه ش��اهد آن بوديم كه در 3ماهه 
منتهي به س��ال 97 بازار مسكن با رونق مواجه شد. 
اما اين رونق همزمان با تحوالت ساير بازارها رخ داد. 
اكنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهاي ديگر هستيم 
تا بتوانيم وضعيت بازار مس��كن را تبيين كنيم. او با 
اشاره به موضوع اخذ ماليات از خانه هاي خالي گفت: 
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي تصويب شده و 
الزم االجراس��ت. وي ادامه داد: اخذ اين ماليات قابل 
پيگيري است و در صورتي كه مالكي از پرداخت آن 
تم��رد كند، ناچار خواهد بود جريمه پرداخت كردن 
ماليات را بپردازد. مظاهريان با اش��اره به مش��كالت 
پيش روي اخ��ذ ماليات بر خانه ه��اي خالي گفت: 
بزرگ ترين مانع بر س��ر اجراي اين قانون، شناسايي 
خانه هاي خالي اس��ت. اكنون 34 بانك اطالعاتي در 
كش��ور وجود دارد كه اين آمار را در اختيار دارند. اما 
به دليل مش��كالت قانوني حاضر ب��ه در اختيار قرار 
دادن آمار نيس��تند. وي افزود: شناس��ايي خانه هاي 
خالي نيازمند يكسان س��ازي بانك هاي اطالعاتي و 
ايجاد سامانه يي مشترك براي ذخيره اطالعات است. 
همچنين الزم اس��ت تا همكاري بين قوه يي در اين 
زمينه صورت بگيرد، چراكه دس��تيابي به اطالعات 
س��ازمان ثبت كش��ور نيز ضروري است. مظاهريان 
در انته��ا گفت: هدف قانونگذار از تصويب اين قانون 
تشويق مالكان خانه هاي خالي به عرضه واحد خود در 
بازار بوده اس��ت. اما بسياري از اقتصاددانان معتقدند 
كه ميزان اين ماليات به حدي نيست كه مالكان را به 

ورود به بازار ترغيب كند. 

24ميليونتنظرفيتبنادر
شماليكشوربالاستفادهاست

 محمد راستاد معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
حدود 30ميليون تن ظرفيت در بنادر حاشيه درياي 
خزر ايران ايجاد ش��ده، ام��ا عملكرد فعلي اين بنادر 
6ميليون تن در سال اس��ت، به اين ترتيب در حال 
حاضر از يك پنجم ظرفيت اين بنادر استفاده مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي 
راس��تاد ك��ه در راس ي��ك هيات براي ش��ركت در 
اج��الس بين المللي بن��ادر تج��اري و لنگرگاه ها به 
باكو سفر كرده اس��ت، در گفت وگو با ايرنا افزود: در 
س��ال هاي اخير طرح هاي توسعه قابل توجهي براي 
بنادر كشورمان در درياي خزر داشتيم، از جمله بندر 
انزلي تا 11ميليون تن ظرفيت ساالنه و بندر اميرآباد 
تا 7.5ميليون تن ظرفيت ساالنه توسعه يافته است. 

مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي اضافه 
كرد: س��ازمان بنادر با دنبال كردن سياست هايي كه 
منطب��ق با روند حركت بنادر مدرن امروزي اس��ت، 
در جهت افزايش رقابت پذيري بنادر ايران اس��ت تا 
بتواند س��هم بيشتري از حمل و نقل دريايي را براي 
كش��ورمان جذب كند. راستاد گفت: در حال حاضر 
س��اير كش��ورهاي حاش��يه خزر نيز در حال ايجاد 
زيرساخت ها و توسعه ظرفيت هاي بنادر خود هستند 
و نكته مهم اين اس��ت كه كشورهاي ساحلي درياي 
خزر به اتفاق بتوانند فضايي را فراهم كنند كه حمل و 
نقل و تجارت دريايي بين اين كشورها روند افزايشي 
پيدا كند. وي افزود: از طرف جمهوري اسالمي ايران 
آن چيزي ك��ه مي تواند بنادر ما را فعال تر كند، اين 
است كه صرفا به كاالهاي وارداتي متكي نشويم بلكه 
بنادر خودمان را بيشتر به صادرات كاالهاي توليدي 
اختصاص بدهيم، به خصوص كه در سال حمايت از 
كاالهاي ايراني اين مساله مي تواند با انگيزه بيشتري 

دنبال شود. 

۶۰درصدمسكنمهر
دردولتروحانيتحويلشد

 احم��د اصغري مهرآب��ادي با اش��اره ب��ه اهتمام 
وي��ژه دولت به اتم��ام اين طرح در همه اس��تان ها 
گفت: 60درصد واحدهاي تحويلي مس��كن مهر به 
متقاضيان ش��امل بيش از يك ميليون واحد مربوط 
ب��ه دولت تدبير و اميد بوده اس��ت. به گزارش ايرنا، 
احمد اصغري مهرآبادي روز پنج ش��نبه در جلس��ه 
شوراي تامين مسكن آذربايجان غربي افزود: اين در 
حالي است كه در دولت هاي گذشته تنها 690 هزار 
واحد تحويل متقاضيان ش��ده ب��ود. وي اضافه كرد: 
همه اين واحدهاي مسكوني با وجود محدوديت هاي 
شديد اعتباري دولت ساخته و تحويل متقاضيان داده 
شده است. وي با اشاره به كمك هاي مالي قابل توجه 
دولت به بخش مسكن مهر در كشور بيان كرد: كمك 
10هزار ميليارد ريالي از محل فروش اراضي دولتي، 
2هزار و 500 ميليارد ريالي از محل يارانه ها به وزارت 
نيرو، اختصاص 10هزار ميليارد ريال اسناد خزانه با 
س��هم 80درصدي وزارت نيرو براي بهبود وضعيت 
زيرساختي اين طرح تنها بخشي از اين كمك ها بوده 
اس��ت. وي مهم ترين مش��كل مراحل پاياني تحويل 
واحدهاي مس��كن مه��ر در كش��ور را نبود خدمات 
زيرس��اختي عنوان كرد و ادام��ه داد: در حال حاضر 
300هزار مس��كوني در اين حوزه ساخته شده ولي 
به علت نبود خدمات زيربنايي امكان تحويل نيست. 
احم��د اصغري مهرآبادي در مس��كن مهر از نبود 
متقاضي ب��راي 100هزار واحد در كش��ور خبر داد 
و گفت: درصدد هس��تيم اين واحده��ا را در اختيار 
نهادهاي حمايتي قرار دهيم تا با مس��اعدت دولت و 

اين نهادها مددجويان در آنها ساكن شوند. 

ايرانشهر

درس�ال75،تعدادكلخانههايكشور1۰ميليونو77۰هزار
واح�دبودهودرس�ال95،تع�دادكلخانههاب�ه22ميليونو

825هزارواحدمسكونيرسيدهاست.
جمعيتكشوردرسال۶۰،75ميليونو55هزارنفربودهكه

درسال95به79ميليونو92۶هزارنفررسيدهاست.
بعدخانواردرس�ال75،نزديكبه4.84نفربودهودرس�ال
95به3.3رس�يدهاس�ت.بااينحالكمبودحدود1.5ميليون

واحدمس�كونيكهازس�ال75تاكنونوجودداشتهوباوجود
نوسانجزئيطياينسالهاهنوزرفعنشدهاست.

درس�ال75،ب�اكمب�وديكميلي�ونو۶28ه�زارواحد
مس�كونيمواجهبودهايمك�هاينرقمدرس�ال95،بهرقم
يكميليونو371هزاركس�ريمس�كننس�بتب�هخانوار
رس�يدهك�هحاك�يازآناس�تكهعرض�ههن�وزكمتراز

تقاضاست.

كاهش 1.54 درصدي بعد خانوار 

مشاوروزيرراهوشهرسازي:

پوليدردستايرباسوبويينگنداريم
مش��اور وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل 
با بيان اينكه كمپاني ايرباس تا هفته آينده موضع 
خود را درباره قرارداد ايرباس ها  اعالم مي كند، گفت: 
موضوع خ��روج از برج��ام در قراردادها پيش بيني 
نش��ده بود و قرار نبود كه چنين پيش بيني داشته 

باشيم. 
اصغر فخريه كاشان در گفت وگو با فارس درباره 
تصمي��م رييس جمه��ور امريكا مبني ب��ر خروج  از 
برجام و تاثير آن در قراردادهاي خريد هواپيماهاي 
پسابرجامي اظهار كرد: بايد صبر كنيم تا مشخص 
شود عكس العمل اروپايي ها با اين تصميم ترامپ در 

برجام چه خواهد بود. 
وي با تاكيد بر اينكه فعال زود اس��ت كه درباره 
تصمي��م اروپايي ها قضاوت كنيم، ادام��ه داد: بايد 
منتظر بود و ديد شركت هاي هواپيمايي چه موضعي 
خواهند گرفت و متناسب با اين موضع اروپايي ها، ما 

هم تصميمات خود را اتخاذ خواهيم كرد. 
 مشاور وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل در 

پاسخ به اينكه آيا موضوع خروج امريكا از برجام در 
قراردادها لحاظ شده بود يا خير؟ پاسخ داد: موضوع 
خروج از برجام در قراردادها پيش بيني نش��ده بود 

و قرار نبود كه اينچنين پيش بيني داشته باشيم. 
فخريه كاش��ان بي��ان ك��رد: ام��ا اي��ن موضوع 
پيش بيني ش��ده بود كه  اگر كمپاني هاي س��ازنده 
هواپيم��ا نتوانند به ما هواپيما بدهند، طوري عمل 
كنيم كه ما خس��ارتي نبيني��م و وجهي پيش آنها 
نداشته باش��يم؛ همه اين پيش بيني ها انجام شده 
و در قرارداد گنجانده ش��ده است تا بدين ترتيب ما 
ضرر و زياني نبينيم. مش��اور وزير راه و شهرسازي 
در امور بين الملل تاكي��د كرد: ما هيچ پولي پيش 
كمپاني هاي سازنده هواپيما نظير ايرباس و بويينگ 
نداريم تا در صورت توق��ف قراردادها، ضرر و زيان 

ببينيم. 
فخريه كاش��ان اف��زود: البته طبيعي اس��ت كه 
وقتي دولت ها به كمپاني هاي سازنده هواپيما اجازه 
همكاري با ما را ندهند، آنها هم نمي توانند چيزي 

را صادر كنند. به هر حال ما در اين قراردادها فقط 
مي توانستيم، بخش مربوط به خود را محكم كنيم 

كه ضرري متوجه ما نشود. 
 مش��اور وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل 
درباره سرنوش��ت دو فروند ايرباسي كه قرار بود تا 
پايان س��ال ميالدي جاري وارد ناوگان هما ش��ود، 
توضي��ح داد: باي��د منتظر بود و دي��د كه كمپاني 

ايرباس در اين باره چه تصميمي مي گيرد. 
وي درباره رايزني با كمپاني ايرباس پس از خروج 
امريكا از برجام اظهار كرد: به كمپاني ايرباس اعالم 
كرده ايم كه موضع خود را در اين شرايط به ما اعالم 
كند؛ پيش بيني مي شود در اين هفته  ايرباس موضع 
خود را درباره قراردادهاي خريد هواپيما اعالم كند. 
به گزارش فارس، شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران پس از  برجام، با سه كمپاني ايرباس، 
بويينگ و ATR قرارداد خريد 200 فروند هواپيما 
شامل 100 فروند ايرباس، 80 فروند بويينگ و 20 
فروند ATR به امضا رس��اند. تاكنون از اين تعداد، 

8 فروند ATR و 3 فروند ايرباس به صورت نقدي 
از محل مصوبه 330 ميليون دالري هما از صندوق 

توسعه ملي خريداري شد. 
قرار بود اين 330ميليون دالر در آينده به عنوان 
پيش پرداخ��ت ايرباس ها و ATRها در نظر گرفته 
ش��ود اما با اين روند به نظر مي رسد همه اين رقم 
صرف خريد هواپيماهاي نو به صورت نقدي ش��ده 
اس��ت.  قرار بود 2 فرون��د ايرباس ديگر نيز از محل 
اين قراردادها تا پايان س��ال مي��الدي جاري وارد 
كش��ور و ناوگان هما ش��ود كه به نظر مي رسد در 
ش��رايط كنوني و با خروج امريكا از برجام ورود اين 

دو ايرباس با مشكل مواجه شود. 
از س��وي ديگر به نظر مي رس��د با اين تصميم 
ترام��پ مبني ب��ر خروج امري��كا از برج��ام،  خريد 
هواپيماه��ا از كمپان��ي بويينگ ب��ا چالش جدي 
مواجه ش��ود؛ پيش بيني مي شود كه قرارداد هما با 
كمپاني بويينگ لغو شود همچنين تفاهمنامه هاي 
ديگر ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي نظير آسمان 
و اير ت��ور با بويينگ نيز براي خريد هواپيماهاي نو، 

كان لم يكن شود. 

ادعايجديدبويينگامريكا
در همي��ن حال مدير ش��ركت هواپيماس��ازي 
بويين��گ در جديدترين موضع گي��ري خود تالش 

كرد، زيان ناشي از لغو فروش هواپيماهاي بويينگ 
به ايران به دليل تصميم ترامپ به خروج از برجام را 
كم اهميت جلوه دهد. به گزارش تسنيم و به نقل از 
رويترز، دنيس مويلنبورگ كه در باشگاه اقتصادي 
اونچئون در واشنگتن سخن مي گفت، اظهار كرد: 
ش��ركتش جايي براي توليد سفارش��ات 777 هاي 
پهن پيكر و 737 ه��اي مكس ايران باز نكرده بود و 
همچنان به تبعيت از دستورالعمل هاي دولت امريكا 
در مورد ايران ادام��ه مي دهد. پس از اين اظهارات 
مويلنبورگ، ارزش س��هام شركت بويينگ با رشد 

2.1درصدي مواجه شد. 
وي همچني��ن اف��زود: اين ش��ركت اطمينان 
خواهد يافت كه خ��ط توليد هواپيماهاي بويينگ 
737 بع��د از لغو مجوز ف��روش هواپيما به ايران اير 
آس��يب نمي بيند و اينكه هيچ يك از هواپيماهاي 
737 كه قرار بود به ايران فروخته شود در فهرست 
سفارشات بويينگ ثبت نشده بود. استيو منوچين 
وزير خزان��ه داري امريكا گفته، مجوزهاي صادراتي 
اعطا شده به ش��ركت هاي بويينگ و ايرباس براي 
فروش حدود 40 ميليارد دالر هواپيما به ايران لغو 

خواهد شد. 
مويلنبورگ افزود: اين »خيلي مهم اس��ت« كه 
لغ��و اين مجوزه��ا براي هر دو ش��ركت بويينگ و 

ايرباس اعمال شده است. 

افزايش5درصديمسافرانمتروباطرحجديدترافيك
  مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري متروي ته��ران از افزايش

5 درصدي مسافران مترو در هفته اول اجراي طرح ترافيك جديد 
خبر داد. 

به گزارش فارس، فرنوش نوبخ��ت با بيان اينكه اجراي طرح 
جديد ترافيك از شنبه 15 ارديبهشت 97 باعث افزايش استفاده 
شهروندان از مترو شده است، گفت: طي روزهاي اخير مسافران 
متروي تهران در ايس��تگاه هاي محدوده طرح ترافيك و محدوده 
زوج و فرد در مقايسه با هفته هاي گذشته 5 درصد افزايش داشته 

است. 
وي ادامه داد: شركت بهره برداري متروي تهران و حومه نيز به 
منظور پاسخگويي به اين اقبال شهروندان، ظرفيت پذيرش مسافر 

در خطوط خود را در حد امكان افزايش داده است. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره 
به اينكه از ابتداي هفته يك رام قطار به خط 3 اضافه شده است، 
افزود: اين كار سبب افزايش 25هزار نفري ظرفيت روزانه اين خط 
ش��ده است ضمن  اينكه در 4روز گذشته قطارهاي فوق العاده در 
خطوط 1 و 2 متروي تهران هم اعزام ش��ده اند تا خدمات بهتري 

به مسافران ارائه شود. 
نوبخت عن��وان كرد: تعداد زيادي از ايس��تگاه هاي متروي 
تهران در مركز شهر و در محدوده طرح ترافيك و طرح زوج و 
فرد قرار گرفته اند كه زمينه مناسب براي استفاده از اين حمل 
و نقل پاك به جاي اس��تفاده از خودرو شخصي را فراهم كرده 
اس��ت. اميدوارم با تامين ناوگان و فرهنگسازي براي استفاده 
بيش��تر از حمل و نقل عمومي بتواني��م ضمن كاهش ترافيك 
در زمينه كاهش آلودگي ه��واي پايتخت هم گام هاي موثري 

 برداريم. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره 
به اينكه در آينده افزايش ظرفيت قطارها را خواهيم داشت، گفت: 

اميدواريم با اس��تفاده بيشتر ش��هروندان از مترو شاهد افزايش 
مسافران اين حمل و نقل پاك، ايمن و سريع باشيم. 

اعتراضبهبرگزارينمايشگاهخودرودرداخلتهران
رييس ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه 
خودرو در سايت نمايشگاه بين المللي خالف مصوبات شوراي شهر 
اس��ت، گفت: از پليس و شهرداري درخواس��ت مي شود، مانع از 

برگزاري اين نمايشگاه در داخل شهر تهران شوند. 
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي با اشاره به حواشي برگزاري 
نمايشگاه خودرو در تهران با بيان اينكه جلسه يي براي جلوگيري 
از برگزاري چنين نمايش��گاهي بايد برگزار شود، گفت: براساس 
مصوبات شورا، تفاهمنامه ها، نظر موافق رييس جمهور، وزير كشور 
و استاندار و... نبايد نمايشگاه هاي پر مراجعه در داخل شهر تهران 

برگزار شود. 
وي با بيان اينكه اين نمايش��گاه براساس مصوبه و تفاهمنامه 
نباي��د برگزار ش��ود، تصريح ك��رد: بايد مان��ع از برگزاري چنين 
نمايش��گاهي در ش��هر تهران شد؛ چراكه نمايش��گاه بين المللي 
ش��هرآفتاب س��اخته ش��ده و با هزينه هنگفت، مت��رو نيز براي 
دسترسي آسان تر به نمايشگاه آفتاب ايجاد شده و اگر اجازه دهيم 
اين نمايشگاه برگزار شود، فتح بابي براي برگزاري نمايشگاه هاي 

ديگر است. 
هاشمي با بيان اينكه مديران شهرداري موظف هستند كه مانع 
از برگزاري اين نمايش��گاه پرمخاطب شوند، گفت: جاي تعجب 
است زماني كه هم رييس جمهور، هم استاندار و هم وزير كشور با 
برگزاري نمايشگاه هاي پرمخاطب در تهران كامال مخالف هستند 
چگونه يك مدير دولتي با تصميم خود باعث بروز مشكالت براي 

مردم و ايجاد ترافيك سنگين مي شود. 
وي افزود: با ش��ريعتمداري وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در 
مورد چرايي برگزاري اين نمايش��گاه صحبت مي كنم و از ناجا و 

س��ردار مهماندار، رييس پليس راهور خواهش مي كنم براساس 
توافقات و موافقات قبلي عمل كرده و اجازه ندهند اين نمايشگاه 

كه تخلف است، برگزار شود. 

احياي7روددرهوتغييرگونههايگياهيتهران
مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران از 
تالش شهرداري براي احياي 7 رود دره در تهران خبر داد و گفت: 

تغيير گونه هاي گياهي تهران در دستور كار شهرداري است. 
به گزارش ايسنا، علي محمد مختاري با حضور در تهرانگردي 
مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه احياي رود 
دره ها در زمان كرباسچي در دستور كار قرار گرفت، گفت: درحال 
حاضر تهران 7 رود دره دارد كه س��عي در احياي آنها و استفاده 

بهينه از آنها داريم. 
وي با بيان اينكه درحال حاضر پروژه كمربندي س��بز حاشيه 
تهران را در دس��تور كار قرار داديم، گفت: اين طرح براي س��ال 
59 بود اما به دليل برخي مش��كالت از س��ال 72 در دستور كار 
قرار گرفت. البته دير بود چراكه س��اخت و سازهاي بي رويه را در 
دامنه هاي البرز ش��اهد هس��تيم كه صدمات زيادي را وارد كرده 
است. با اين حال اين كمربندي حاشيه عالوه بر اينكه باعث بهبود 
وضعيت هوا ش��ده، ساخت و سازهاي افسارگسيخته نيز افزايش 

نيافته است. 
مختاري با بيان اينكه متاسفانه موازي كاري در شهرداري براي 
ساماندهي رود دره ها وجود دارد، تصريح كرد: به عنوان مثال هم 
معاونت فني و هم سازمان بوستان ها به  طور موازي، كار را شروع 
كرده اند اما اميدواريم با تداوم حمايت هاي ش��وراي شهر در اين 

دوره، وضعيت رود دره ها تثبيت شود. 
وي با بيان اينكه درحال حاضر مشكل استفاده از پساب وجود 
دارد، گف��ت: درحال حاضر فاضالب در داخل لوله ها مي رود و به 
زمين جذب نمي شود و اين درحالي است كه سطح آب چاه هاي 

زيرزمين��ي كاهش يافته و طراحي برخي رود دره ها نيز درس��ت 
نبوده چراكه با بتن پر شدند اما اينكه مسير آب و كانال را با بتن 
پر كنند، ساماندهي نيست و يكي ديگر از مشكالت ما مترو است 
كه تمام قنات ها همچون چشمه علي را خشك كرده و بايد فكري 

به حال آن انديشيد. 
مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز شهرداري تهران 
ب��ا بيان اينكه 100درصد آب مورد اس��تفاده براي فضاي س��بز 
غيرشرب اس��ت، تصريح كرد: بازچرخابي آب در دستور كار قرار 
دارد و با آبفا نيز جلسات زيادي برگزار شده اما مساله اين است كه 
بايد اين موضوع در دستور جدي قرار گيرد؛ چراكه درحال حاضر 
منابع ذخيره آب در مناطق داريم اما بعد از اين قطعا با مش��كل 

روبه رو خواهيم بود. 
وي با بيان اينكه تغيير گونه هاي گياهي تهران در دستور كار 
قرار دارد، گفت: بايد به سمت كاشت گونه هاي كم مصرف، مقاوم 
به كم آب��ي و... در تهران برويم. گياه��ان بومي تهران به چرخه 
كاش��ت بازمي گردند و هويت طبيعي تهران و تنوع بومي گياهي 

به تهران برمي گردد. 
مختاري با بيان اينكه كاش��ت چمن در تهران ممنوع ش��ده 
اس��ت، افزود: به مناطق ابالغ كرده ايم كه سطح فضاي سبز را با 
درخت و درختچه هاي پوشش��ي بپوشانند نه اينكه از چمني كه 

هر روز بايد به آن آب داد، استفاده كنند. 
مختاري با بيان اينكه عنوان كرديم كه از اين پس نبايد سطح 
پياده روها با بتن فرش ش��ود، ادامه داد: از س��نگفرش و آجر كه 
رطوبت را به زمين منتقل مي كند، استفاده خواهد شد. همچنين 
مردم انتقاداتي در مورد نحوه آبياري داش��تند اما بايد بگويم كه 

زمان آبياري گياهان از 6 عصر تا 6 صبح است. 
وي ب��ا بيان اينكه 60 ت��ا 65 درصد آبياري درختان قطره يي 
اس��ت، گفت: سعي داريم كه اين پوش��ش آبياري قطره يي را تا 

100درصد برسانيم. 

در شهر
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طرح نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين ممكن است سوئدي ها را به ماندن در برجام وسوسه كند

اروپاييهاميمانند
تعادل|

امري�كا ب�ه ص�ورت يك طرف�ه از برجام 
خارج شد و به كش�ورهاي ديگر هم فرصت 
داد ظ�رف حداكث�ر 6 م�اه همين مس�ير را 
ط�ي كنند ي�ا آنك�ه م�ورد تحري�م امريكا 
واقع ش�وند. اگر همه چي�ز مانند اعمال دور 
پيش�ين تحريم هاي هس�ته يي علي�ه ايران 
پي�ش برود، ش�ركت هاي اروپاي�ي، چيني و 
روس�ي نيز همچون ش�ركت هاي امريكايي 
ب�ازار ايران را ترك خواهند كرد. با اين همه، 
ش�واهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد 
ممكن اس�ت اروپايي ه�ا به س�وداي منافع 
اقتصادي خ�ود، بازار اي�ران را ترك نكنند. 
اتحادي�ه اروپ�ا اكنون به س�ومين ش�ريك 
تجاري ايران بدل ش�ده و حجم مبادالت دو 
 طرف�ه ايران و اعضاي اين اتحاديه، به حدود

20 ميليارد دالر در سال مي رسد. از ديگر سو، 
شركت هايي مانند »رنو« فرانسه، »زيمنس« 
آلمان و »فينس�انتيري« ايتاليا قراردادهاي 
بزرگي با طرف ايران بس�ته اند و خروج آنها 
از اي�ن قراردادها به س�ادگي ممكن نخواهد 
بود. از طرف ديگر، اج�راي طرح هايي مانند 
نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين در كشور 
كه براس�اس آن قرار اس�ت بيش از 200هزار 
دستگاه خودرو سنگين از رده خارج شوند، 
آن قدر جذاب هست كه شركت هاي سوئدي 

را به ماندن در بازار ايران ترغيب كند. 
  

خروج يك طرفه و البته تاحدي قابل پيش بيني 
اياالت متحده امري��كا از برجام، ضربه يي بزرگ به 
اميدواري ه��اي اقتصادي و تجاري اي��ران زد. در 
همان لحظات ابتدايي اعالم خروج اين كش��ور از 
توافق هس��ته يي ميان ايران و گروه 1+5، بسياري 
از بازارهاي ايران دستخوش نوسانات شديد شدند؛ 
نوس��اناتي ك��ه البته كم��ي بعد به س��طح تعادل 
بازگشتند. با اين همه، غير از بازارهايي مانند ارز، 
ط��ال و تا حدي هم خودرو ك��ه واجد ويژگي هاي 
سوداگرانه هستند، بازارهاي ديگري هم در كشور 
هستند كه نبود برجام پيش بيني پذيري آنها براي 
روزه��اي آينده را با عالمت س��ؤال رو به رو كرده 
است. بر اين اس��اس، پيش بيني اينكه در صورت 
پي��روي اتحاديه اروپا از تصميم دونالد ترامپ، چه 
اتفاق��ي براي صنعت و تجارت كش��ور رخ خواهد 

داد، اكنون بسيار دشوار است. 

 غول ها در شوك 
بياني��ه وزارت خزان��ه داري امري��كا مبن��ي بر 
بازگش��ت تحريم ه��اي يكجانبه اين كش��ور عليه 
ايران، اصال به مذاق شركت هاي بزرگ اروپايي كه 
در دو س��ال اخير قراردادهاي��ي به ارزش چندين 
ميلي��ارد دالر ب��ا اي��ران منعق��د كرده اند، خوش 
نيامده اس��ت. س��اعتي پس از آنكه فرمان خروج 

امري��كا از برجام به امضاي ترامپ رس��يد، وزارت 
خزانه داري امريكا با انتش��ار بيانيه يي شركت هاي 
خارج��ي فعال در ايران را ملزم كرد كه ظرف 90 
الي 180 روز به روابط تجاري خود با ايران خاتمه 
دهن��د، در غير اين صورت مش��مول تحريم هاي 
امريكا خواهند شد. به گزارش اتاق ايران، شركت 
رنو براي توليد 150هزار دستگاه خودرو در ايران 
اق��دام به راه اندازي يك جوينت ونچر )با همكاري 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران( نموده و 
ش��ركت ايرباس نيز در حال اجراي قرارداد فروش 
100 فروند هواپيماي مس��افربري به شركت هاي 
ايراني است و تاكنون 3 فروند از اين هواپيماها را 

به طرف ايراني تحويل داده است. 
تنه��ا گزين��ه ممك��ن ب��راي ت��داوم حض��ور 
ش��ركت هاي اروپاي��ي در اي��ران، راض��ي كردن 
دول��ت ترام��پ براي اعط��اي معافي��ت از اجراي 
تحريم هاست. براس��اس بيانيه وزارت خزانه داري 
 امري��كا، پ��س از ضرب االج��ل 4 نوامب��ر 2018 
)13 آبان 1397( كليه تحريم هاي هسته يي امريكا 
عليه ايران كه به واس��طه برجام ب��ه حالت تعليق 
درآمده بودند، مجددا برقرار و الزم االجرا خواهند 

بود. اين بدان معناست كه بانك ها ديگر نخواهند 
توانس��ت با نظام بانكي ايران در ارتباط باش��ند يا 
اقدام به خريد اوراق قرضه )مشاركت( دولت ايران 
كنن��د. توليدكنندگان نيز اجازه نخواهند داش��ت 
محصوالتي از قبيل آلومينيوم، فوالد، زغال سنگ، 
نرم افزار و... به ايران بفروشند. صنايع خودروسازي 
و پتروش��يمي ايران به  كلي تحريم خواهند شد و 
س��رمايه گذاري در بنادر ايران نيز ممنوع خواهد 
بود. حتي ممنوعيت واردات فرش ايراني به امريكا 
نيز در بين تحريم هاي قيد شده در ضميمه بيانيه 

وزارت خزانه داري امريكا ديده مي شود. 

 بازنده هاي بزرگ؛ آلمان، فرانسه و ايتاليا 
س��ايت ش��بكه خبري فرانس 24 در گزارش��ي 
تحليل��ي ب��ه اث��رات اقتص��ادي خ��روج احتمالي 
كشورهاي اروپايي از برجام پرداخته است. براساس 
اي��ن گزارش، اگ��ر كش��ورهاي اروپاي��ي نتوانند يا 
نخواهن��د در مقاب��ل تحريم ه��اي آتي علي��ه ايران 
مقاوم��ت كنند، »بازنده هايي ب��زرگ« خواهند بود. 
به عنوان مثال، نويس��نده گزارش مي نويسد: آلمان 
در مقام بزرگ ترين ش��ريك اروپاي��ي ايران احتماال 

بزرگ تري��ن بازن��ده اين رخ��داد احتمال��ي خواهد 
بود. ش��ركت هاي »مرس��دس بنز« و »دايملر« نيز 
دو ق��رارداد تجاري براي تولي��د و فروش كاميون با 
طرف ه��اي ايران امضا كرده بودند و مي توان حدس 
زد از دس��ت دادن بازاري به بزرگ��ي چندصد هزار 
دس��تگاه كاميون در ايران، چ��ه فرصتي را از طرف 
آلماني دريغ مي كند. شركت هاي فرانسوي »رنو« و 
»توتال« نيز بزرگ ترين بازندگان قطع رابطه تجاري 
احتمالي با تهران خواهند بود. شركت هواپيماسازي 
»ايرباس« هم با آنكه اساس��ا ش��ركتي چندمليتي 
اس��ت، بيش��ترين زيان خود از تحريم اي��ران را از 
طرف فرانس��ه احساس خواهد كرد، چراكه بسياري 
از خطوط توليد اين كشور در فرانسه واقع شده اند. 

ايتاليايي ه��ا هم كه در جريان س��فر حس��ن 
روحاني به اين كش��ور مجموع��ا حدود 5 ميليارد 
دالر ق��رارداد تج��اري با اي��ران به امضا رس��انده 
بودن��د، از بزرگ ترين بازندگان خ��روج احتمالي 
اروپا از برجام خواهند بود. ش��ركت كشتي سازي 
»فينسانتيري« قراردادهاي متعددي با طرف هاي 
ايراني منعقد كرده و ايتاليايي ها قرار است 2 خط 

سريع السير ريلي در ايران احداث كنند. 

 سوئدي ها وسوسه مي شوند؟
ام��ا آيا طرف ه��اي خارج��ي از ب��ازار خودرو 
اي��ران هم مي رون��د؟ بازار خودرو اي��ران در كنار 
ب��ازار خودرو تركيه، احتم��اال يكي از جذاب ترين 
بازارهاي خودرو در غرب آسياس��ت. هر دو كشور 
جمعي��ت زي��ادي دارند و به دلي��ل برآمدن طبقه 
متوس��ط در آنه��ا، تقاضا براي خ��ودرو در آنها تا 
س��ال ها وجود خواهد داش��ت. با اين همه، تجربه 
تحريم هاي هس��ته يي در س��ال هاي آغازين دهه 
1390 نش��ان دهنده آن اس��ت كه ش��ركت هاي 
اروپاي��ي ط��رف قراردادهاي خودرويي ب��ا ايران، 
ممكن است به دليل حجم كوچك اين قراردادها، 

تحت فشار امريكا بازار ايران را ترك كنند. 
از طرفي بازار خ��ودرو در ايران آن قدر جذابيت 
دارد ك��ه همين چن��دي پيش و زمان��ي كه حتي 
زمزمه خروج امريكا از برجام هم به گوش مي رسيد، 
شركت فرانس��وي »رنو« حدود 650 ميليون يورو 
در بازار خ��ودرو ايران س��رمايه گذاري كند. بر اين 
اس��اس، حتي اگر فرانس��وي ها ناچار شوند از ترس 
تحريم هاي امريكا ايران را ترك كنند، ممكن است 
هنوز راه هايي پيش پاي صنعت خودرو كشور باقي 
مانده باش��د. محمدعلي ديانت��ي زاده تحليلگر بازار 
خ��ودرو، به تازگي در يادداش��تي ب��ا مضمون تاثير 
خروج امريكا از برجام بر صنعت خودرو كش��ور، در 
اين مورد مي نويس��د: »ساعاتي پيش از آنكه ترامپ 
خ��روج امريكا از برج��ام را اعالم كند و موگريني از 
پايبندي اتحاديه اروپا به برجام بگويد، س��وئدي ها 
يك ق��رارداد س��رمايه  گذاري 50ميلي��ون  يورويي 
را ب��راي داخلي  س��ازي موتور، گيربكس و شاس��ي 
خودروهاي سنگين با طرف هاي ايراني امضا كردند 
و سران كشورهاي فرانسه، آلمان و بريتانيا از مقامات 
ايراني خواس��تند در اين خصوص خويش��تن داري 
نش��ان دهند.« او ادامه مي ده��د: »مي توان حدس 
زد كه فرانسوي ها و چيني ها كماكان حضور مقتدر 
خود در صنعت خودرو ايران را حفظ خواهند كرد. 
هر چند ممكن اس��ت ادامه تعامل يكي، دو شركت 
چيني كه داراي شريك يا همكار امريكايي هستند، 
با موانعي رو به  رو ش��ود. چنان كه پيش  از اين نيز، 
عواملي همچون س��هم خواهي خودروسازان آلماني 
از بازار امريكا و س��هامداري امريكايي ها در صنعت 
خودرو ايتاليا، مذاكرات خودروسازان ايراني با برخي 
خودروس��ازان آلماني و ايتاليايي را از رس��يدن به 
نتيجه قطعي دور ك��رد. از طرف ديگر، در انداختن 
بحث نوس��ازي 210 هزار خودرو س��نگين توسط 
رييس جمهور ايران در ما ه هاي اخير، خودروس��ازان 
اروپاي��ي را متوجه بازار ب��زرگ خودروهاي تجاري 
اي��ران كرد و ش��ايد بيش  از همه س��وئدي ها را به 
صرافت تداوم و توسعه حضور در اين بازار انداخت. 
اين اس��ت كه اكنون خودروسازاني مانند اسكانيا و 
ولوو تراكس براي حض��ور در صنعت و بازار خودرو 
ايران صرف نظر از مالحظات مربوط  به برجام  ستيزي 

امريكا، برنامه ريزي مي كنند.«

 ادامه ممنوعيت واردات
برخي كاالها

خبرگزاري صدا و سيما| معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت از ادام��ه ممنوعيت واردات برخي 
كاالها و افزايش تعرفه واردات برخي ديگر در سال 
جاري خبر داد و گفت: اين امر در راستاي حمايت 
از تولي��د داخل صورت مي گي��رد. رضا رحماني در 
ارتب��اط با سياس��ت هاي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در زمينه تنظي��م واردات و صادرات اظهار 
كرد: در اين زمينه چند سياس��ت حاكم اس��ت؛ در 
س��ال جديد قطعا واردات كاالهايي كه مشابه آنها 
در داخل كش��ور توليد مي ش��ود با محدوديت هاي 
بيش��تري همراه خواهد ب��ود و در برخي موارد اين 

كاالها وارد نمي شوند. 
رحماني افزود: س��ال گذش��ته ني��ز در واردات 
برخي كااله��ا محدوديت هايي ايجاد ش��د كه اين 
روند امس��ال هم تكميل مي ش��ود. برخ��ي كاالها 
نيز اگرچه ممنوعي��ت واردات ندارند اما تعرفه هاي 
آنه��ا افزايش خواهد يافت كه اي��ن تصميم به نفع 
توليد كش��ور اس��ت. او همچنين در پاسخ به اينكه 
آيا مش��خص است، واردات چند قلم كااليي ممنوع 
خواهد ش��د؟ گفت: يك ميلي��ون و 600 هزار قلم 
كاال مشخص شده كه براي آنها حدود 7000 رديف 
تعرفه يي داريم. از اين ميان حدود 5000 رديف در 
گذش��ته هم فعال بوده اما برخي كاالها از قبل هم 

واردات نداشته اند. 
مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه 
س��خنان خود با بيان اينكه برنامه جامعي براي اين 
موارد تدوين شده اس��ت، گفت: در اين بخش نياز 
به همراهي و همكاري دس��تگاه هاي مختلف وجود 
دارد اما به هر حال فهرست اين كاالها را در اختيار 
دولت قرار داده ايم. سال گذشته نيز تغييرات حدود 
800 رديف را اعالم كردي��م كه ممنوعيت واردات 
براي آنها اعمال شود كه بخشي از آنها تصويب و در 

كتاب مقررات واردات و صادرات لحاظ شد. 

پيش  بيني ۱۳00 ميليارد تومان 
براي توسعه  صادرات

ايس�نا| معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: امس��ال در قالب بودجه 1300ميليارد تومان 
براي تقويت و توس��عه صادرات واحدهاي صنعتي 
پيش بيني ش��ده اس��ت. ص��ادق نجف��ي در جمع 
صنعتگران مستقر در شهرك صنعتي شيراز با بيان 
اينكه تقويت و توس��عه صادرات واحدهاي صنعتي 
از برنامه ه��اي مهم اين س��ازمان اس��ت و امس��ال 
1300ميليارد تومان ب��راي اين موضوع پيش بيني 
ش��ده اس��ت، تاكيد كرد كه س��رفصل هاي درآمد 
عمومي دولت و افزاي��ش تعرفه ها محل تامين اين 

اعتبارات خواهد بود. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران در ادامه گفت: از محل اين اعتبارات 
بخش��ي از هزينه هاي مربوط به ثبت نشان تجاري، 
ع��وارض صادرات��ي كش��ورهاي مقص��د، كمك به 
برق��راري خطوط ريلي هواي��ي و دريايي، تبليغات 
و بازاريابي در كش��ورهاي هدف، توسعه خوشه هاي 
كس��ب وكار و شبكه س��ازي، كم��ك هزينه س��ود 
تسهيالت بانكي براي صادركنندگان و نيز اعزام به 

نمايشگاه هاي خارجي پرداخت خواهد شد. 
ص��ادق نجفي همچني��ن از بازنگ��ري و اصالح 
قوانين مربوط به ش��هرك هاي صنعتي در راستاي 
ارتق��اي ت��وان توليد و صادرات و تس��هيل در امور 
متقاضي��ان خبر داد و گفت: فراهم كردن بس��تر و 
ش��رايط براي ارتقاي ص��ادرات واحدهاي صنعتي 
از برنامه هاي اصلي دولت اس��ت. او در ادامه گفت: 
آيين نامه ه��اي اختص��اص اين اعتب��ارات به زودي 
تدوين و اجرايي خواهد شد. او تصريح كرد: از ديگر 
اولويت هاي امس��ال اجراي طرح كلينيك صنعت با 
هدف عارضه يابي و حل مشكالت واحدهاي صنعتي 
است و اين طرح با رويكردي جديد اجرايي خواهد 
شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
ظرفيت هاي شهرك صنعتي بزرگ شيراز به عنوان 
يك��ي از بزرگ ترين ش��هرك هاي صنعتي كش��ور 
ب��ر اهتمام ويژه براي رفع مش��كالت اين ش��هرك 
صنعت��ي تاكيد كرد و گفت: موض��وع تامين پايدار 

آب در اين شهرك صنعتي در اولويت قرار دارد. 

بازار سر در گم خودرو
ايلنا| ريي��س اتحاديه فروش��ندگان اتومبيل و 
نمايش��گاه داران گفت: قدرت خريد مردم با افزايش 
قيمت خودرو ه��ا اصال همخواني ندارد و همين امر 
باعث ركود شده اس��ت. سعيد موتمني درخصوص 
وضعيت بازار خودرو گفت: متاس��فانه ش��ركت هاي 
خودروسازي عادت كرده اند كه در نزديكي ثبت نام، 
توليد خ��ود را كم كنند تا عرضه خ��ودرو در بازار 
كمت��ر ش��ود و هنگام ثبت ن��ام مردم ب��راي خريد 
خودرو هجوم ببرند. همين امر باعث شده كه امروز 
قيمت س��اندرو نسبت به سال گذش��ته 6 ميليون 

تومان افزايش داشته باشد. 
و  اتومبي��ل  فروش��ندگان  اتحادي��ه  ريي��س 
نمايشگاه داران درخصوص وضعيت بازار خودروهاي 
وارداتي نيز گف��ت: وضعيت اين خودرو ها همچنان 
راكد اس��ت و هنوز نه فروش��نده و ن��ه خريدار در 
اي��ن ح��وزه تكليف خ��ود را نمي دانند م��ا در اين 
هفته ش��اهد افزايش 33ميليوني اسپورتچ بوديم و 
هم اكنون اين خ��ودرو با قيمت 289ميليون تومان 
به فروش مي رس��د. وي ادام��ه داد: نمايندگي هاي 
رس��مي ني��ز فروش خ��ودرو خ��ود را ب��ه حداقل 
رس��انده اند و اس��تدالل آنها عدم مش��خص بودن 
وضعيت تعرفه و اختصاص ارز براي واردات اس��ت. 
هر چند با اين وضعي��ت اگر خودرويي هم به بازار 

وارد شود، خريداري وجود ندارد. 
و  اتومبي��ل  فروش��ندگان  اتحادي��ه  ريي��س 
نمايش��گاه داران ادامه داد: اين س��ردرگمي در بازار 
باعث ش��ده كه خريد و فروش خودروهاي دس��ت 
دوم نيز راكد باش��د و فعال كسي نتواند درخصوص 
تبديل به احس��ن كردن خ��ودرو خود اقدام كند تا 

وضعيت بازار كمي ثبات پيدا كند. 

آغازگفتوگويصنعتياروپاوايرانبرجامتغييريدرتجارتهندوايرانندارد
ايران پس از عراق و عربستان سعودي، سومين تامين كننده 
نفت هند است. اين در حالي است كه تجارت دوجانبه ميان دو 
كش��ور ايران و هند، در س��ال مالي 2016-2015 از 9 ميليارد 
دالر به 12.9ميليارد دالر در س��ال مالي 2017-2016 افزايش 
يافت. حال با خروج امريكا از برجام، معاون وزارت بازرگاني هند 
گفته اس��ت: خروج امريكا از برجام تغيي��ري در تجارت هند و 

ايران ندارد. 
 ب��ه گ��زارش ايرن��ا، ب��ه نق��ل از روزنام��ه انگليس��ي زبان 
»ايندين اكسپرس«، »ريتا تيوتيا« معاون وزارت بازرگاني هند 
افزود: ايران چندين س��ال است كه ازسوي امريكا تحريم شده 
اس��ت هر چند بخش��ي از اين تحريم ها در دوره ب��اراك اوباما 
رييس جمهوري پيشين امريكا لغو شده بود. او با بيان اينكه لغو 
تحريم هاي تجاري امريكا علي��ه ايران منجر به افزايش تجارت 
ميان هند و ايران نش��د، افزود: دو كشور همچنان رويه متعادل 
گذشته را ادامه مي دهند و تجارت هند با ايران با شرايط جديد 

به طور ناگهاني كاهش نمي يابد. 
اي��ن روزنامه در ادامه به نقل از يك مقام ارش��د دولتي هند 
نوش��ت: تا زماني كه كشور هاي اروپايي از تصميم دولت امريكا 

براي وضع تحريم هاي جديد عليه ايران حمايت نكنند، واردات 
نفت هند از ايران صدمه نخواهد ديد. اين مقام دولتي همچنين 
تاكيد كرده است كه هند بهاي نفت ايران را از طريق بانك هاي 
اروپاي��ي به صورت ي��ورو پرداخت مي كند و ت��ا زماني كه اين 
ش��بكه هاي بانكي مسدود نش��ده اند، واردات نفت از ايران ادامه 

خواهد داشت. 
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، سه ش��نبه شب خروج 
امري��كا از توافقنام��ه هس��ته يي اي��ران و 1+5 و بازگرداندن 
تحريم ها عليه ايران را اعالم كرد. اين درحالي بود كه فدريكا 
موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در سخناني 
ضم��ن مخالفت با اق��دام ترامپ بر هم��كاري اتحاديه اروپا با 
ايران در چارچوب توافقنامه هس��ته يي تاكيد كرد. از س��وي 
ديگر انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه هم اعالم كردند 
كه در برجام باقي خواهند ماند. از ديگر س��و، حسن روحاني 
رييس جمهور اسالمي ايران، در واكنش به اقدام ترامپ، اعالم 
كرد كه تهران به همكاري هاي خود با 5 كشور باقي مانده در 
توافقنام��ه ادامه خواه��د داد و چنانچه از منافع برجام منتفع 

نشود، تصميم مقتضي را خواهد گرفت. 

س��فير بلغارس��تان در تهران كه كش��ورش رياس��ت  دوره يي 
اتحادي��ه اروپا را برعهده دارد، از آغ��از گفت وگوي صنعتي اروپا با 
 اي��ران در 10 روز آين��ده خبر داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، 
»آريس��تو پولنداكوف« سفير بلغارس��تان در ايران با غالمحسين 
شافعي رييس اتاق ايران مالقات كرد. در اين نشست برنامه سفر و 
جزئيات ديدار وزير اقتصاد اين كشور به ايران مطرح شد و موضوع 
خروج امريكا در برجام نيز مورد توجه قرار گرفت. از اين رو، سفير 
بلغارستان در ايران، با اشاره به رياست دوره بلغارستان در اتحاديه 
اروپا، از آغاز گفت وگوي صنعتي اروپا با ايران خبر داد كه قرار است 
طي 10 روز آينده آغاز ش��ود و اعضاي كميسيون انرژي و محيط 

زيست اروپا به ايران سفر كنند. 
او تاكي��د ك��رد: اروپ��ا در م��ورد چگونگي ارتباط مس��تقيم 
شركت هاي فعال در اين منطقه با شركت هاي ايراني وارد مذاكره 
مي ش��ود و اي��ن مهم در حوزه هاي ماشين س��ازي، داروس��ازي، 
تكنولوژي هاي اطالعاتي و نس��اجي خواه��د بود. او همچنين به 
اظهارات رييس جمهور امريكا در مورد خروج اين كشور از توافقات 
هس��ته يي )برجام( اش��اره كرد و گفت: اروپا و ايران بايد در اين 
شرايط حساس و مهم با واقع بيني و استفاده بهينه از موقعيت ها 

براس��اس حف��ظ منافع دوط��رف حركت كنن��د. »پولنداكوف« 
در بخش ديگري از س��خنان خود به موضوع س��فر وزير اقتصاد 
بلغارس��تان به ايران و حضور او به هم��راه هيات اعزامي در اتاق 
ايران در تاريخ 24 ارديبهشت ماه اشاره كرد و افزود: در اين سفر 
عالوه بر فعاالن اقتصادي، جمعي از نمايندگان پارلمان اين كشور 
و استانداران س��ه منطقه مهم بلغارستان حضور خواهند داشت. 
در ادامه غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق ايران، از موضع گيري 
منطقي اروپا و كشور بلغارستان در مورد برجام سپاسگزاري كرد 
و گفت: به باور ما كش��ور امريكا همزمان با حضور دونالد ترامپ 
به عن��وان رييس جمهور امريكا اين كش��ور از برجام خارج و حال 
اين موضوع به صورت رس��مي اعالم ش��د. او تاكيد كرد: ما باور 
داريم كه گذش��ته قابل تكرار نخواهد بود. اما مطمئن هستيم با 
كشورهاي دوست روابط خود را ادامه مي دهيم. همچنين شافعي، 
در م��ورد حضور وزير اقتصاد بلغارس��تان در ايران نيز پيش��نهاد 
تاسيس ش��وراي مشترك ايران و بلغارس��تان را يادآوري كرد و 
افزود: همچنين در گذشته تفاهماتي با كنفدراسيون صنعتگران 
و كارفرمايان اين كشور صورت گرفته بود كه هنوز اجرايي نشده 

است كه اين موضوع بايد پيگيري شود.

طرحجامعزغالسنگنهاييشداحتكارممنوع،برخوردقاطعميكنيم
تسنيم|

معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات سازمان حمايت از 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان گفت: هيچ مشكلي در تامين 
كااله��ا وجود ندارد و ارز براي هم��ه نيازهاي جامعه تخصيص 
يافته اس��ت. از اين رو با هر گونه افزاي��ش نامتعارف قيمت ها 
برخ��ورد قاطع مي ش��ود. ش��هرام ميرآخورل��و در بخش ديگر 
س��خنان خود با اش��اره به گشت هاي ويژه س��ازمان حمايت و 
تعزي��رات و برخورد با متخلفان اف��زود: مردم مي توانند با تلفن 
124و ارتب��اط با س��ازمان حمايت و تلف��ن 135 تعزيرات هر 
گون��ه تخلف قيمت��ي را اطالع بدهن��د و پيگي��ري كنند زيرا 
مش��اركت مردم درخص��وص كنترل قيمت ها هميش��ه مهم و 
در كاهش تخلف ها موثر بوده اس��ت. معاون بازرس��ي سازمان 
حمايت همچنين با اش��اره به اهميت كاالهاي اساسي در سبد 
خانوار گفت: مراقبت ويژه از بازار كاالهاي اساسي هم از حيث 
موجودي و هم از زاويه احتكار يا گران فروشي در دستور كار ما 
ق��رار دارد و ما هم از توليد كننده و هم مصرف كننده حمايت و 

با متخلفان و سودجويان به  شدت برخورد مي كنيم. 
از ديگر سو سيدعبدالمجيد اجتهادي، مديركل پيشگيري و 
نظارت سازمان تعزيرات نيز با اشاره به اطالعيه سازمان حمايت 
و تعزي��رات افزود: اين اطالعيه هم جنبه هش��داري دارد و هم 
جنبه پيش��گيري و تعزيرات با اينكه بيش��تر وظيفه رسيدگي 
ب��ه صدور حك��م و اجراي حكم را دارد در موضوع پيش��گيري 
و كنترل قاچاق هم در كنار س��ازمان حمايت مش��اركت دارد 
و كم��ك مي كند. اجته��ادي با بيان اينكه تهي��ه ارز از مبادي 

غيررس��مي قاچاق اس��ت، گفت: دولت تامي��ن ارز و كاالها را 
تضمي��ن كرده و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد و افزايش 
نامتع��ارف قيمت ها هيچ توجيهي ندارد و با ش��دت با آن و هر 

گونه تخلف ديگر مثل احتكار برخورد مي شود. 
مس��وول تعزيرات در ادامه گف��ت: دولت تخصيص ارز را به 
كاالهاي اساس��ي با نرخ 3800تومان و كاالهاي غيراساس��ي و 
ني��ز واردات با ن��رخ مصوب 4200تومان تضمين كرده اس��ت. 
اجتهادي در ادامه گفت: البته دولت مابه التفاوت قيمت نرخ ارز 
3800تومان تا 4200 را براي كاالهاي اساس��ي تامين مي كند 
و طبيعتا قيمت ها نبايد افزايشي داشته باشد حتي در مواردي 
چه بس��ا بايد كاهش داشته باشد چون بسياري از كاالهايي كه 
به صورت غيررس��مي وارد كشور مي ش��ده با ارز 5000 تومان 
يا بيش��تر وارد مي ش��ده و االن با نرخ رسمي 4200تومان و با 

ثبت سفارش وارد مي شود و بايد كاهش قيمت داشته باشد. 

ريي��س هيات عام��ل ايميدرو از نهايي ش��دن ط��رح جامع 
زغال سنگ پس از بازنگري و بررسي هاي متعدد خبر داد. 

طبق طرح جامع زغال، منابع زغال سنگ ايران شامل كرمان، 
نايبند، شمال شرق خراسان، كاشان، اصفهان، مراغه و آذربايجان 
 اس��ت. در كشور ميزان زغال س��نگ قطعي حدود يك ميليارد و

150 ميليون تن و ذخاير احتمالي بين 11 تا 14 ميليارد تن برآورد 
 ش��ده است. همچنين بيشترين ذخاير اكتش��اف شده مربوط به 
4 ناحيه طبس، كرمان، البرز مركزي و البرز شرقي است و بيش از 
90درصد توليد زغال سنگ كشور از نوع كك شو است. به گزارش 
مهر، مهدي كرباس��يان در جلسه بررسي طرح جامع زغال سنگ 
كه با حضور فعاالن زغال سنگ، تشكل ها و مديران وزارت صنعت، 
 مع��دن و تجارت و ايميدرو برگزار ش��د، اظهار ك��رد: ايميدرو از

3 سال پيش، تدوين طرح جامع زغال سنگ را شروع كرد كه پس 
از چند بار بررسي، اكنون نهايي شده است. او در عين حال تاكيد 
كرد: همانند طرح جامع فوالد، طرح جامع زغال س��نگ نيز مورد 
بازنگري و به روزآوري قرار خواهد گرفت و نيز از س��رمايه گذاران 
حوزه زغال س��نگ حمايت مي ش��ود. رييس هيات عامل ايميدرو 
ضمن ابزار تاس��ف از حادثه معدن زغال س��نگ زمس��تان يورت 
آزادشهر، تصريح كرد: يك سال از اين حادثه غمبار گذشت. بايد 
با آموزش هاي الزم به كارگران و كارفرمايان معادن زغال س��نگ 
كمك ش��ود تا چنين حادثه يي در معادن كش��ور تكرار نشود. در 
ادامه اين نشست، هرمز ناصرنيا عضو سازمان نظام مهندسي معدن 
نيز با تاكيد بر بهبود ساختارها گفت: باتوجه به اشتغال 30 هزار 
نفر در برنامه جامع زغال سنگ، آموزش در سطح دانشگاه و صنعت 

ضروري است. او ادامه داد: يك مركز متولي زغال سنگ در كشور 
تش��كيل ش��ود تا بانك اطالعاتي مربوط به زغال سنگ را داشته 
باشد. از سوي ديگر، علي اصغر پورمند از فعاالن حوزه زغال سنگ 
نيز بر اجراي طرح هاي اكتشافي تاكيد كرد و گفت: عالوه بر انجام 
اكتشافات جديد زغال سنگ، محل تامين سرمايه در اين بخش نيز 
بايد مشخص شود. او ادامه داد: در موضوع محيط زيست و ايمني 
در حوزه زغال س��نگ دچار ضعف هس��تيم كه بايد براي رفع آن 

تكنولوژي روز وارد كشور كنيم. 
همچني��ن رمضان كريتي ثاني از فعاالن اين حوزه، با تاكيد بر 
تداوم جلسات مربوط به طرح جامع زغال سنگ، اظهار كرد: طرح 
جامع زغال س��نگ، بايد موضوع اكتش��اف را از مرحله پي جويي 
تا بهره برداري در بر داش��ته باش��د. در حوزه اكتشاف، بلوك ها و 
ميزان ذخاير بايد مشخص باشد تا سرمايه گذار داخلي و خارجي 
بتواند انتخاب داش��ته باشد. او ادامه داد: ايميدرو و شركت تهيه و 
تولي��د مواد معدني دانش مطلوبي در حوزه مكانيزاس��يون دارند. 
او همچني��ن گفت: معادن زغال س��نگ كوچ��ك را با تجهيزات 
كوچك تر مي توان مكانيزه كرد. در اين نشس��ت همچنين عنوان 
ش��د كه براس��اس اطالعات رس��مي، احداث واحده��اي جديد 
كك سازي نيازي نيست و ظرفيت سازي انجام شده است. ازسوي 
ديگر هم اينك 1.3 ميليون تن طرح كنس��انتره زغال س��نگ در 
دس��ت اجرا وجود دارد در حالي كه فقط با كمبود 800 هزار تن 
كنسانتره زغال سنگ مواجه هستيم. با بهره برداري از طرح ها، بيش 
از نياز توليد خواهد شد كه پيشنهاد شد شركت ها براي صادرات 

برنامه ريزي مناسب داشته باشند. 

سايت شبكه خبري فرانس 24 در گزارشي تحليلي به اثرات اقتصادي خروج احتمالي كشورهاي اروپايي از برجام پرداخته است. براساس 
اين گزارش اگر كشورهاي اروپايي نتوانند يا نخواهند در مقابل تحريم هاي آتي عليه ايران مقاومت كنند »بازنده هايي بزرگ« خواهند بود 
به عنوان مثال نويسنده گزارش مي نويسد: آلمان در مقام بزرگ ترين شريك اروپايي ايران احتماال بزرگ ترين بازنده اين رخداد احتمالي 

خواهد بود. شركت هاي »مرسدس بنز« و »دايملر« نيز دو قرارداد تجاري براي توليد و فروش كاميون با طرف هاي ايران امضا كرده بودند و 
مي توان حدس زد از دست دادن بازاري به بزرگي چندصد هزار دستگاه كاميون در ايران، چه فرصتي را از طرف آلماني دريغ مي كند
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15 نفت و انرژي
  مقاومت وزارت نيرو

در برابر تحريم 
ايس�نا  قائم مقام وزير نيرو بي��ان كرد: با توجه به 
اينكه ايران در دو صنعت آب و برق خودكفاست قطعا 
تحريم ه��اي جديد تاثي��ري در رون��د كار وزارت نيرو 
نخواهد داش��ت. عالوه بر اين قص��د داريم، روابط خود 
را مانند گذشته با كشورهاي دنيا در سطح وسيع تري 
ادامه دهيم. ستار محمودي در حاشيه اختتاميه سومين 
جش��نواره و نمايش��گاه توانمندي هاي آب و فاضالب 
كشور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: رويه وزارت نيرو 
حمايت از توليدكنندگان داخل است و با توجه به اينكه 
در صنع��ت آب و برق توانمندي ه��اي زيادي در ايران 
وج��ود دارد، تحريم هاي جديد ب��راي ما نگراني ايجاد 
نكرده است. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
به تنش آبي كشور اش��اره كرد و افزود: درحال حاضر 
۳۰ش��هر در نقطه سر به س��ر تنش آبي قرار دارند كه 
از اين بين ۱۰۷ش��هر دچار تنش آبي هستند اما براي 
هر كدام از اين شهرها برنامه ريزي هاي دقيقي صورت 
گرفته است. محمودي تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي 
ص��ورت گرفته درح��ال حاضر جيره بندي در كش��ور 
نخواهيم داشت و اميدواريم كه با كمك مردم و اجراي 
درس��ت برنامه ها بتوانيم امسال را كه سال سختي در 

حوزه تامين منابع آبي است، پشت سر بگذاريم. 

  22 هزار مگاوات برق
براي توليد سرما

ايرنا  معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير بيان 
كرد: بحث انرژي هاي سرمايشي بيشترين سهم مصرف 
را از انرژي الكتريكي كش��ور به خود اختصاص داده به 
طوري  كه 2۰هزار مگاوات بار سرمايشي در تابستان بوده 
است. عليرضا احمديزدي عصر چهارشنبه در پانزدهمين 
همايش علمي و پژوهش��ي و دومين استارت آپ  ويكند 
توزيع برق اظهار كرد: در تابس��تان س��ال گذشته پيك 
مصرف برق كش��ور به 55 هزار و 4۰۰مگاوات رسيد كه 
عمده آن مربوط به وس��ايل سرمايش��ي بوده است. وي 
تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه نياز مصرف برق در 
تابستان سال جاري به 6۰ هزار مگاوات برسد كه تقريبا 
22هزار مگاوات آن بار سرمايش��ي اس��ت. معاون دفتر 
مديريت مصرف شركت توانير يادآور شد: بار سرمايشي 
كش��ور چيزي معادل ظرفيت 25نيروگاه اتمي بوشهر 
است و معادل چند كشور همسايه بار سرمايشي داريم. 
احمدي ي��زدي تاكيد كرد: اميدواريم با ارائه ايده هاي نو 
و صرفه جوي��ي در مصرف برق ح��دود 6۰ درصد از بار 

سرمايشي را مديريت كنيم. 

  امضاي قرارداد الحاقي
نيروگاه سيريك با روسيه

ايرنا  وزارت انرژي روسيه اعالم كرد: ايران و روسيه 
توافقنامه الحاقي در مورد پروژه احداث نيروگاه حرارتي 
س��يريك در ايران را امضا كردند. ريانووستي به نقل از 
وزارت انرژي روس��يه گ��زارش داد: در پايان مذاكرات 
»آناتول��ي تيخونوف« مديرعامل آژانس انرژي روس��يه 
با »مس��عود كرباس��يان« وزير امور اقتصادي و دارايي 
جمه��وري اس��المي ايران و رييس ايراني كميس��يون 
مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه، طرفين 
توافق ه��اي الحاقي در ارتباط با تضمين اجراي قرارداد 
ساخت نيروگاه حرارتي سيريك را امضا كردند. براساس 
اين گزارش، ش��ركت روس��ي »تكنوپروم اكسپورت« 
و هلدينگ ايراني توليد برق حرارتي در اواس��ط س��ال 
۱۳95 قرارداد ساخت نيروگاه برق حرارتي سيريك را 
امضا كرده بودند.  براس��اس اين ق��رارداد فاينانس اين 
پروژه به ارزش ۱.2ميليارد يورو را روسيه تامين مي كند. 
س��ال گذشته ايران و روسيه كار س��اخت اين نيروگاه 
حرارتي با ظرفيت ۱4۰۰مگاوات را اس��تارت زدند كه 
براساس برآوردها اتمام اين پروژه 4.5سال زمان مي برد. 

 كيفيت آب سر پل  ذهاب 
افزايش يافت

پاون  مدير امور آب و فاضالب ش��هر سرپل ذهاب 
گفت: درياچه آب سراب گرم سرپل ذهاب كه به عنوان 
منبع تامين، نگهداري و توزيع آب ش��رب شهرهاي 
س��رپل ذهاب و قصرش��يرين و تعدادي از روستاهاي 
مسير خط انتقال چند شهر مرزي از اهميت ويژه يي 
برخوردار است براي ارائه خدمات مطلوب تر آبرساني و 
باال بردن كيفيت آب مصرفي شهروندان، شست وشو 
و اليروبي ش��د. جواد كريمي با تاكي��د بر اينكه اين 
اقدام بدون هر گونه قطعي آب صورت گرفته اس��ت، 
اف��زود: ابتدا آب درياچه به طور كامل تخليه س��پس 
جهت خارج كردن رسوبات ته نش��ين  شده، اقدام به 
شست وشوي تحت فشار ديواره ها و كف درياچه شد 
و پس از گندزاديي با مواد گندزدا در غلظت مناسب، 

كف و ديواره هاي درياچه شست وشو شد. 

  كسري 30 درصدي
سدهاي تهران

فارس  مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران 
با بي��ان اينكه با وجود بارش هاي چن��د روز اخير در 
كش��ور همچنان ميزان بارندگي ه��ا و ورودي آب به 
مخازن سدهاي كشور به ترتيب ۳6و 4۰درصد كمتر 
از مدت مش��ابه سال گذشته اس��ت، گفت: در استان 
تهران ورودي آب به مخازن س��دها حدود ۳۰درصد 
نسبت به سال گذشته كمتر است اما با توجه به ذخاير 
سال گذشته اين بحث تا حدودي جبران شده است. 
محمد حاج رسولي ها درخصوص سامانه انتقال آب از 
س��د اميركبير به تهران اظهار كرد: يكي از پروژه هاي 
مهم وزارت نيرو كه از سال ۱۳8۳ شروع شده، سامانه 
انتقال آب از س��د اميركبير به ش��هر تهران است كه 
اين طرح از بخش هاي مختلفي همچون بند انحرافي 
تونلي به طول ۳۰كيلومتر و تصفيه خانه يي به ظرفيت 
۱5مترمكعب در ثانيه تش��كيل مي شود. مديرعامل 
شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به ويژگي هاي 
ش��اخص اين پروژه تصريح كرد: با اجراي اين طرح، 

بخشي از آب مورد نياز شهر تهران تامين مي شود. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« ابهام حاكم بر بازار نفت و فضاي سرمايه گذاري صنعت نفت به دنبال تصميم ترامپ را بررسي مي كند

4 پرسش مهم اين روزهاي نفت 
گروه انرژي  نادي صبوري-عليرضا كياني 

خ��روج امريكا از برجام بازار نف��ت را با ابهامات 
زيادي روبه رو كرده اس��ت. قيم��ت نفت در دو روز 
متوالي بعد از اع��الم تصميم امريكا مبني بر ترك 
توافق اتمي با ايران، يعني چهارشنبه و پنج شنبه، 
واكنش��ي شديد نش��ان داد و با ۳درصد افزايش به 
۷8دالر رس��يد. با اين حال، جمعه روز آرامي براي 
بازار ب��ود و نفت در انتظار روزهاي پيش رو اندكي 
كاه��ش قيم��ت را تجربه كرد. قيم��ت باالتر نفت 
مطمئن��ا بزرگ ترين صادركننده نفت جهان يعني 
عربستان را خش��نود كرده، اما از نگاه بيژن زنگنه، 
اين تنها عربستان نيست كه از اين وضعيت راضي 
 اس��ت. وزير نفت در مصاحبه يي كه پنج شنبه شب 
در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما پخش 
مي ش��د، از عالقه امريكا ب��ه افزايش قيمت نفت با 
هدف تهييج توليد نفت شيل در اين كشور صحبت 
كرد. عالقه يي كه با پالس مثبت عربستان همراه بوده 
است. در اين ميان زمزمه خروج برخي شركت هاي 
خارجي كه در چند س��ال اخير براي بازگش��ت به 
صنع��ت نفت ايران ابراز تمايل ك��رده بودند نيز، از 
فضاي فعاليت در اين صنعت ايران به گوش مي رسد. 
اينپك��س ژاپن در همين راس��تا ب��ه رويترز گفته 
اس��ت كه حضورش در مناقصه آزادگان، با تجديد 
 تحريم ها »سخت« خواهد شد. گزارش پيش رو، به 
4 پرسش درخصوص وضعيت فعلي بازار نفت پاسخ 

داده است. شما را به خواندن آن دعوت مي كنيم. 

 1- قيمت ها به ما چه مي گويند؟ 
درس��ت زماني كه توليد نفت خام در جهان در 
تكاپوي س��ازگار شدن با تقاضاي فزاينده بود، خبر 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا علي��ه ايران دورنماي 
عرضه در خاور ميانه را هر چه بيشتر تيره و تار كرد. 
تصميم اياالت متحده در جه��ت تجديد تحريم ها 
عليه كش��وري كه 4درصد توليد جهاني نفت را به 
خود اختصاص داده اس��ت، پس از ترك يك طرفه 
برنامه جامع اقدام مشترك يا توافق اتمي با تهران 
اعالم شد؛ توافقي كه در سال 2۰۱5 به دست آمد 
و از ايران مي خواست كه برنامه هسته يي خود را در 

عوض رفع تحريم هاي امريكا و اروپا محدود كند. 
روز گذش��ته بازار نفت جهان بدون تالطم بود و 
كما في السابق، بزرگ ترين صادركننده نفت جهان 
يعني عربستان س��عودي و بزرگ ترين توليد كننده 
نفت جهان يعني روس��يه، همچن��ان تال ش  براي 
كاهش عرضه را در دس��تور كار داشتند. به گزارش 
رويترز، قيمت نفت ساعت ۱۱:55 به وقت گرينويچ 
به ۷۷ دالر و 2۷س��نت در هر بش��كه رس��يد. اين 
درحالي بود كه روز پنج ش��نبه برن��ت به باالترين 
س��طح پس از نوامبر 2۰۱4 و ب��ه قيمت ۷8 دالر 
در هر بش��كه رس��يده بود. قيمت نفت خام سبك 
امري��كا ني��ز ۱۰ س��نت افزايش قيمت داش��ت تا 
بش��كه يي ۷۱.۳6 سنت معامله شود. وست تگزاس 
 اينترمديي��ت در روز پنج ش��نبه به باالترين قيمت 
خود در سه س��ال و نيم اخير يعني ۷۱.89 سنت 

در هر بشكه رسيد. 
وزير نفت اي��ران، بيژن زنگنه كه در يك برنامه 
تلويزيوني در ش��بكه دوم سيما حاضر شده بود در 
هفته اخير براي دومين بار به مساله نارضايتي ايران 
از قيم��ت باالي نفت و سياس��ي كاري در اين بازار 
اش��اره داشته و در برنامه گفت وگوي خبري گفت: 
»فكر مي كنم آقاي ترامپ درباره بازار نفت دودوزه 
بازي مي كند يعني دل��ش مي خواهد قيمت نفت 
باال برود و به همي��ن دليل با بعضي اعضاي اوپك 
به توافق رس��يد كه آنها تولي��د را پايين نگه دارند 
و قيم��ت را افزايش دهند تا ش��يل اويل در امريكا 
فعال شود. اكنون اين كشور روزانه 6 ميليون بشكه 
توليد شيل اويل دارد كه رقم بسيار بزرگي است.« 
زنگنه در اين برنامه براي دومين بار پس از افتتاحيه 
بيست و سومين نمايشگاه نفت،  گاز، پتروشيمي و 
پااليش نسبت به سياست فعلي در قيمت نفت ابراز 
نارضايتي كرد و گفت: »از نظر من قيمت خيلي باال 
مناسب نيست زيرا سبب مي شود توليد شيل اويل 
افزايش پيدا كند و عرضه از تقاضا پيشي بگيرد كه 
اين درنهايت سبب سقوط قيمت مي شود.« وي به 
بعضي اعضاي اوپك، مشخصا عربستان كه منادي 
قيمت  باال براي نفت هستند نيز اشاره يي طعنه آميز 
داشت و گفت: »اعضاي اوپك سال گذشته قيمت 
مناس��ب نفت را 6۰ تا 65 دالر عن��وان كردند، اما 
يك مرتبه بعضي ها يك نداهايي به  آنها رس��يد كه 

اين قيمت نفت را افزايش دهند.« 

 روزشمار بازار تا 6 ماه ديگر 
بس��ياري از ناظران انتظار دارند كه با كاهش 

احتمالي صادرات نفت ايران، قيمت نفت در بازار 
جهاني افزايش يابد. براس��اس چيزي كه وزارت 
خزان��ه داري امريكا اعالم كرده اس��ت خريداران 
نف��ت ايران در دوره يي 6 ماهه بايد خريد خود از 
اين كش��ور را كاهش دهند. از همين رو، كاهش 

عرضه نفت در بازار فورا احساس نخواهد شد. 
بانك س��رمايه گذاري جفريز امريكا ديروز در 
يادداش��تي نوش��ت كه انتظار دارد صادرات نفت 
ايران از چند ماه آتي ش��روع به كاهش كند. در 
اين يادداش��ت آمده اس��ت: »ما انتظار داريم كه 
ص��ادرات نفت ايران در حوال��ي ماه اكتبر حدود 
5۰۰ هزار بش��كه در روز كاهش يابد و درنهايت 
ني��ز كاهش تولي��د روزانه يك ميليون بش��كه يي 
محتمل است.« با اين همه نشانه هايي وجود دارد 
كه س��اير اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده 
نف��ت، اوپك، در پي افزايش توليد و جبران جاي 
خالي نفت اي��ران در بازار برآيند. در يادداش��ت 
بانك جفريز هم آم��ده كه اوپك »توانايي اين را 
دارد ك��ه جاي خال��ي نفت ايران در ب��ازار را پر 
كند.« در عي��ن حال اين بانك مي افزايد: »حتي 
اگ��ر عرضه فيزيك��ي در بازار نفت ب��دون تغيير 
بمان��د، بازار از لحاظ ظرفيت م��ازاد در وضعيت 

پرمخاطره يي قرار خواهد گرفت.« 
رويترز البته مي نويس��د كه اگ��ر اوپك نيز از 
معادله كنار گذاش��ته ش��ود، توليد رو به افزايش 
نف��ت امريكا مي تواند جاي خال��ي نفت ايران در 
ب��ازار را پر كن��د. توليد نفت اين كش��ور، هفته 
گذش��ته ركورد جدي��د ۱۰.۷ميليون بش��كه در 
روز را ثب��ت كرد. اين رقم افزايش��ي 2۷درصدي 
را نس��بت به ميانه س��ال 2۰۱6 نش��ان مي دهد 
و از حرك��ت آهس��ته امري��كا ب��ه ص��در جدول 
توليدكنندگان نفت و باالتر از روس��يه )با توليد 
۱۱ميليون بشكه نفت خام در روز( خبر مي دهد. 

 زمزمه هاي ناخوشايند براي ايران
اياالت متحده در تحريم هاي خود، فروش نفت 
خام ايران را هدف گرفته است. براساس تصميم 
امري��كا، تحريم هايي كه بعد از برجام برداش��ته 
ش��دند دوب��اره اعم��ال خواهند ش��د.« به گفته 
وزارت خزان��ه داري اياالت متح��ده، هر ۱8۰ روز 

يك بار شدت تحريم ها افزايش مي يابد. 
بيزنس اينس��ايدر در گزارشي در همين زمينه 
به يادداشتي از بانك گلدمن ساكس اشاره كرده 
و مي نويس��د كه بازگش��ت تحريم ه��اي امريكا 
مي توان��د در ابتدا توليد نفت اي��ران را به ميزان 
ح��دود 5۰۰ه��زار بش��كه كاهش ده��د. چنين 
كاهشي قيمت هر بشكه نفت را به ميزان 6 دالر 

و 2۰ سنت افزايش خواهد داد. 
سوكريت ويجاياكار  مدير بخش انرژي در شركت 
 مش��اوره ترافيكتا در اين باره به رويترز مي گويد: 
»با شروع جست وجوي بعضي واردكنندگان نفت 
ايران براي منابع ديگر تامين طالي سياه و براي 
درگير نش��دن با واش��نگتن و تحريم ها، صادرات 
نفت ايران به آسيا و اروپا كاهش خواهد يافت.« 
 ت��ا همين ج��اي كار هم، چندين پااليش��گاه 
آس��يايي به رويترز گفته اند كه آنها از مدتي قبل 
جس��ت وجو براي بديل نفت خام ايران را شروع 

كرده بودند. 

2- اوپك چه خواهد كرد؟ 
اما تقريبا همه اطمينان دارند كه جايگزين شدن 
توليد نفت خام ايران با ديگر نفت ها به همين زودي 
رخ نخواهد داد. رويترز در گزارشي از قول 4 منبع 
آشنا با اوپك نوشت كه اين سازمان عجله يي براي 
توليد نفت بيش��تر و جبران جاي خالي نفت ايران 
پ��س از اعمال مجدد تحريم هاي بين المللي ندارد. 
اين مناب��ع به رويترز گفته اند كه هر كاهش��ي در 

عرضه نفت ايران به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. 
وزراي نفت اوپك در م��اه آتي يعني ژوئن گرد 
هم مي آين��د. در اين گردهمايي مقامات بررس��ي 
خواهند كرد كه با توج��ه به كاهش صادرات نفت 
اي��ران و ونزوئال آيا ايجاد تغييرات در توافق كاهش 
توليد اوپك كه در س��ال 2۰۱8 به پايان عمر خود 
مي رسد، ضروري است يا خير؟ سازمان كشورهاي 
صادركننده  نفت به همراهي روسيه و چند كشور از 
ديگ��ر توليدكنندگان نفت توافق كردند تا با هدف 
كاهش ذخاير جهاني به س��طح ميانگين 5 ساله و 
افزايش قيمت  نفت به س��طح س��ال 2۰۱4 توليد 
خود را كاهش دهند. يكي از منابع رويترز در اوپك 
درباره تاثير تحريم ه��ا عليه ايران بر عرضه جهاني 
گفت:»فك��ر مي كنم تا بروز نخس��تين تاثيرات در 
عرضه تا ۱8۰روز فرصت داريم«. منبع دوم رويترز 
در اوپك به اين خبرگزاري گفت كه مساله نياز به 
عرض��ه مازاد مورد توجه اوپك قرار دارد اما درحال 
حاضر امن ترين كار براي اين سازمان اين است كه 
منتظر بوده و ش��رايط را رصد كنند. رويترز از قول 
منبع سوم خود نيز نوشت:»براي اينكه تاثير اتفاقات 
اخير را بدانيم هنوز خيلي زود اس��ت. ما بايد صبر 
كنيم و ببينيم ك��ه چين و ژاپن چه خواهند كرد؛ 

كدام كشور نفت ايران را مي خرد و كداميك طرف 
ترامپ را مي گيرد«.

 3- تحريم نفت ايران ممكن است؟ 
البته بايد به اين مس��اله نيز توج��ه كرد كه از 
ديدگاه بس��ياري تحريم نفت ايران اين  بار)نسبت 
به دوران قبل توافق( بس��يار سخت تر خواهد بود. 
رويترز در اين باره مي نويس��د كه اداره منابع انرژي 
وزارت ام��ور خارجه امريكا در س��ال هاي 2۰۱2تا 
2۰۱5 ب��ا همكاري رهبران اروپ��ا موفق به اعمال 
تحريم ه��اي ضد ايران براي مح��دود كردن برنامه 
هس��ته يي اين كش��ور ش��د. به عقيده رويترز اين 
 بار اما اين اداره چالش ه��اي بزرگي پيش رو دارد؛ 
چراك��ه اروپا با موض��ع خصمانه ترام��پ در قبال 
ايران مخالف و به دنب��ال راه هايي براي جلوگيري 
از اعمال تحريم هاست. از سوي ديگر سناي امريكا 
هنوز صالحي��ت رييس اداره مذكور را تاييد نكرده 
و وزارت ام��ور خارجه اين كش��ور همين حاال هم 
مشغوليت زيادي براي مديريت تحريم هاي ونزوئال، 
اختالف هاي تجاري با چين و مذاكرات آتي با كره 

شمالي است. 
واش��نگتن براي رهگيري آن دسته از معامالت 
نفتي كه با دالر انجام مي ش��ود، كار سختي ندارد؛ 
اما در صورت استفاده از ديگر ارزها نياز به همكاري 
با ديگر كش��ورها خواهد داشت. رويترز در اين باره 
مي افزايد: كش��ورهاي اروپاي��ي امضا  كننده برجام 
خواس��تار ابقاي اي��ن توافق بدون حض��ور امريكا 
هس��تند. اتحاديه اروپا هم اكنون درحال بررس��ي 
يك آيين نامه اس��ت كه شركت ها را از پايبندي به 

تحريم هاي امريكا منع مي كند. 

 IOC -4 ها خواهند رفت؟ 
اما ش��ايد مس��اله عمده و اساسي براي صنعت 
نفت ايران در س��ايه تحريم، ن��ه فروش نفت بلكه 
تغيير در رويه جذب سرمايه گذاري خارجي باشد. 
طبق آخرين اظهارنظر مسووالن، ميانگين ضريب 
بازياف��ت از ميادين نفتي ايران 24.5درصد اس��ت. 
اين ضريب با ميانگي��ن ۳8درصد در جهان فاصله 
زي��ادي دارد. فاصله يي كه تكنولوژي و منابع مالي 
آن را پر خواهد كرد. ايران در مجموع براي رسيدن 
ب��ه هدف گذاري هاي خود در تولي��د نفت وگاز به 
2۰۰ميليارد دالر س��رمايه خارج��ي احتياج دارد. 
ميادي��ن نفتي غرب كارون و به ط��ور ويژه ميدان 
نفت��ي آزادگان يكي از مهم ترين نقاطي اس��ت كه 
قرار اس��ت ايران را در رس��يدن به برنامه هاي خود 
ياري دهد. ميدان نفتي آزادگان به صورت يكپارچه 
۳۳.2ميليارد بشكه نفت درجا را در خود جاي داده 
و طبق اطالعات شركت مشاوره انرژي وودمكنزي، 
آزادگان يكي از بزرگ ترين ميدان هاي كشف شده 
در ۳دهه اخير در جهان به شمار مي رود. ميداني كه 
تاكنون به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شده 
بود اما ش��ركت ملي نفت مدت هاس��ت، قصد دارد 
براي توسعه آن كه مهم ترين هدفش افزايش ضريب 
بازيافت اين ميدان به حس��اب مي آ يد، مناقصه يي 
يكپارچه برگ��زار كند. طبق آخري��ن اظهارنظرها 
۱8شركت خارجي متقاضي حضور در مناقصه اين 
ميدان نفتي بوده اند. حاال اما وضعيت مناقصه اين 
ميدان نفتي با اما و اگر هايي روبه رو ش��ده است. از 
ميان ۱8ش��ركت متقاضي در فاصله چند روز پس 
از خروج امريكا از برجام، شركت ژاپني »اينپكس« 
اعالم موضع كرده و گفته اس��ت كه ممكن است از 

حضور در اين مناقصه كنار برود. 
اين ش��ركت ژاپني كه در گذش��ته و از س��ال 
2۰۰۱ روي مي��دان نفت��ي آزادگان كار مي كرد و 
با ش��دت گرفتن تحريم ها از آن خارج ش��د، نتايج 
مطالعات اميدواركننده يي درخصوص اين ميدان در 
سال گذشته به ش��ركت ملي نفت تحويل داد. در 
آن زمان محمدرضا اس��دي، مدير مهندسي و نفت 
شركت مهندسي و توس��عه نفت خام درباره نتايج 
مطالعات اين ش��ركت به »تعادل« گفت:»اينپكس 
نتيج��ه مطالعات را پ��س از 6 ماه ارائ��ه كرد، اين 
مطالعه هدف گذاري ما براي توليد روزانه ۳2۰هزار 
بش��كه در فاز ۱ را تاييد ك��رد. نتايج مطالعات اين 
شركت از وجود 2۳ الي 24ميليارد بشكه نفت خام 
در مخزن س��روك اين ميدان نيز برآوردهاي انجام 
شده از سوي ما در مورد كل نفت درجاي ميدان را 

به تاييد رساند«.
اينپكس از س��ال 2۰۰۱ توس��عه ميدان نفتي 
آزادگان را در دس��ت داش��ت. س��هام اين شركت 
در اين مي��دان ابتدا س��هامي 6۰ درصدي بود اما 
با فش��ار امريكا اينپكس در سال 2۰۰6 اين سهام 
را به ۱۰درصد كاهش داد. در نهايت نيز در س��ال 
2۰۱۰ اين شركت كل سهام خود را واگذار كرده و 
از پروژه كنار رفت.   سخنگوي اينپكس، بزرگ ترين 
شركت اكتشافي حوزه انرژي در ژاپن روز پنج شنبه 
به رويترز گفته است:»ما متوجه هستيم كه پس از 
تصميم ترامپ، درگير ش��دن در عمليات مرتبط با 

مناقصه براي ما سخت شده است«. 
س��خنگوي اينپكس البت��ه اظهارنظري قطعي 
درباره تصميم اين ش��ركت ژاپن��ي نكرده و عنوان 
كرده است: »اينپكس همچنان با توجه به پتانسيل 
ب��االي صنعت نفت ايران عالقه مند به همكاري در 
بخش نفت وگاز اين كش��ور اس��ت همچنين اين 
شركت اگر شرايط تغيير كند،به پيوستن به پروژه 

آزادگان نيز عالقه خواهد داشت«. 
البته بايد توجه كرد كه اينپكس اين موضع گيري 
را به دنبال پرسش رويترز مطرح كرده و اين مسائل 
در قالب بيانيه مطرح نش��ده اند. چيزي كه نش��ان 
مي دهد حتي براي ژاپن، هم پيمان امريكا نيز زمان 
تعيين كننده اصلي براي تصميم گيري درخصوص 
همكاري با ايران خواهد بود. در تازه ترين اظهارنظر 
مسووالن ايراني درباره اقدامات اينپكس شركت در 
آزادگان نورالدين شهنازي زاده، مديرعامل شركت 
مهندسي و توسعه نفت خام در روز سه شنبه هفته 
گذشته عنوان كرد كه اين شركت نتايج مطالعات 
خود در بخ��ش آزادگان جنوب��ي را به طور كامل 
تحويل داده است. ش��ركت هلندي شل و شركت 
مالزياي��ي پتروناس تنها ش��ركت هايي محس��وب 
مي ش��وند كه نتايج مطالعات خ��ود در هر 2بخش 
آزادگان شمالي و جنوبي را تحويل داده اند. تا لحظه 
نگارش اين گزارش، اين دو شركت موضع گيري اي 
درخصوص آينده همكاري با ايران با توجه به خروج 

امريكا از برجام انجام نداده اند. 

وزير نيرو در كنفرانس سازمان جهاني هواشناسي:

تاثير آشوب خاورميانه بر پايش ريزگردها
ايلنا 

وزي��ر نيرو كه براي ش��ركت در كنفرانس س��ازمان جهاني 
هواشناسي به سوييس سفر كرده است، در جريان اين مراسم به 
عنوان سخنران اصلي به بيان ديدگاه هاي خود پرداخت و بيان 
كرد: ش��رايط ناخوش��ايند در برخي مناطق خاورميانه و شمال 
آفريقا منجر به وقفه در پايش و توليد داده ها در برهه هاي زماني 
شده است. در نتيجه پايش دقيق و پيش بيني پديده ريزگردها 
در منطقه با چالش روبه رو شده است. رضا اردكانيان خاطرنشان 
كرد: جمهوري اس��المي ايران با راهبري وزارت نيرو مبادرت به 
تش��كيل كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي كرده و نقش آمار و 

اطالعات دقيق در توفيق اين حركت تعيين كننده است. 

وي اظه��ار كرد: وزارت نيرو نه  تنها س��هم بزرگي در فراهم 
ك��ردن داده هاي هيدرولوژيكي كش��ور به عه��ده دارد، بلكه به 
مطالعات و تحقيقات عمق��ي در زمينه عدم قطعيت ها و تالش 
بيش  از پيش در دسترس��ي به آمار و اطالعات كيفي منابع آب 

همت مي گمارد. 
اردكانيان تاكيد كرد: وزارت نيرو در برنامه هاي مصوب ملي 
خ��ود به  ويژه به پايداري و توس��عه ش��بكه هاي اطالعات ملي، 
تسهيل در سامانه هاي بهره برداري از داده ها، تضمين كيفيت و 

رويكردهاي بين  رشته يي در اين زمينه توجه دارد. 
وزير نيرو به نقش تعيين كننده س��ازمان جهاني هواشناسي 
در پش��تيباني و تس��هيل گري در اين بخش اشاره كرد و افزود: 

ب��راي ايفاي نقش كليدي در زمينه محوري��ت آمار و اطالعات 
هيدرولوژيك��ي و آب شناس��ي در منطقه خود اع��الم آمادگي 
مي كنيم. پس از اين نشست، اردكانيان از پروژه استفاده طبيعي 
از آب درياچه ش��هر ژنو براي گرمايش و س��رمايش و همچنين 
سيس��تم تهويه مطبوع منازل اين شهر بازديد و با پتري تاالس 

دبيركل سازمان جهاني هواشناسي مالقات كرد. 
در اين ديدار ك��ه با حضور جوناس كالمن مدير آب و اقليم 
سازمان جهاني هواشناسي و نيز سرپرست نمايندگي جمهوري 
اسالمي ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو صورت گرفت، 
مقرر ش��د س��ازمان جهاني هواشناس��ي در بررس��ي تخصصي 
محاس��به ميزان تاثير »پروژه هاي ب��اروري ابرها« به جمهوري 

اسالمي ايران خدمات ارائه كند. 
همچنين مقرر شد كه سازمان جهاني هواشناسي مشاركت 
الزم را در موض��وع ريزگرده��ا و راه ان��دازي »مركز پيش بيني 
ريزگردها« به عمل آورد و موضوع اس��تفاده جمهوري اسالمي 
ايران از سيس��تم هاي پيش��رفته تر »پيش بيني بارش و شرايط 

اقليمي« نيز مورد مذاكره قرار گرفت. 

18 متقاضي خارجي مناقصه آزادگان
مليتنامرديف

چينسي ان پي سي آي۱
ايتاليااي ان آي2
ژاپناينپكس۳
كره  جنوبيكوگس4
دانماركمرسك اويل5
ژاپنميتسوبيشي6
اتريشاو ام و۷
هنداو ان جي سي ويدش8
اندونزيپرتامينا9
مالزيپتروناس۱۰
روسيهروسنفت۱۱
چينساينوپك۱2
آلمانوينترشل۱۳
تايلندپي تي تي اي پي۱4
فرانسهتوتال۱5
انگليس- هلندرويال داچ شل۱6
نروژدي ان او۱۷
روسيهگس پروم۱8
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اصغرفرهادي:خيليمتاسفشدم
نمايش فیلم »همه مي دانند« در افتتاحیه هفتادويكمین جشنواره فیلم كن با خبر خروج امريكا از توافق هسته يي مصادف 
شد، اتفاقي كه فرهادي اثرات و فشار آن را بیشتر متوجه مردم ايران مي داند تا دولت ايران. كارگردان ايراني برگزيده اسكار در 
اين باره به واشنگتن پست گفت: در چند روز اخیر بسیاري از ايرانیان براي من پیام هاي محبت آمیزي ارسال كردند اما من در 
اين پیام ها ناراحتي را نیز حس كردم. خروج امريكا از توافق را اصال نمي توانم باور كنم و خیلي متاسف شدم چون اين موضوع 
تنها به دولت ايران مرتبط نیست بلكه به مردم ايران ربط دارد و اين مردم هستند كه تحت فشار قرار مي گیرند. فرهادي در 
بخش ديگري از صحبت هايش با تكرار اينكه اولويتش ساخت فیلم در ايران است، عنوان كرد: چندين پیشنهاد ساخت فیلم 
انگلیسي زبان دارم. يكي از آنها براساس يك داستان واقعي از نیويورك تايمز است كه موضوعي انساني و جهاني دارد. شايد 

روزي اين فیلم را ساختم اما درحال حاضر اولويت من نیست.

چهرهروز

بررسينتايجنظرسنجيازاعتمادامريكاييهابهتوافقهستهاي

60درصدعليهتصميمترامپهستند
گروهگوناگون

از زم��ان امض��اي توافق هس��ته يي، 
جمهوري خواه��ان  و  محافظ��ه كاران 
امريكايي، مخال��ف جدي لغو تحريم ه��ا علیه ايران 
بودن��د. به گفته تحلیلگران، مهم ترين دلیل مخالفت 
جمهوري خواه��ان، مخالف��ت با هرآنچه ب��ود كه در 
دولت باراك اوباما به تصويب رس��یده بود. آنطور كه 
گفته ش��ده، برجام، يكي از مهم ترين مذاكرات ايران 
و كش��ورهاي 1+5 ب��ود. از طرف��ي، دونال��د ترامپ، 
از نخس��تین روزه��اي انتخاباتي خود، اع��الم كرده 
بود كه ب��ه توافق خود ب��ا ايران در م��ورد مذاكرات 
هس��ته يي پايبند نخواهد ماند. او با ذكر اينكه برجام 
منافع امريكا را در خط��ر انداخته، وعده داده بود كه 
برج��ام را تغیی��ر خواهد داد ي��ا آن را لغو مي كند. از 
آغاز رياس��ت جمهوري ترامپ نیز بارها مخالفت خود 
را علیه برجام و لغو تحريم هاي ايران اعالم كرده بود. 
پیش از اين، بارها جمهوري خواهان تالش كردند كه 
اين قرارداد را لغو كنند و در مقابل ، دموكرات ها، مانع 
راي گیري در مورد رد توافق هسته يي با ايران بودند. 
اين تالش ها، حدود يك س��ال، كاخ سفید را وادار به 
بررسي شرايط لغو برجام كرد تا اينكه دونالد ترامپ، 
روز سه شنبه، هشتم مه، فرمان خروج از برجام را امضا 
و اعالم كرد كه تحريم ها علیه ايران را به زودي اعالم 
خواه��د كرد. اين در حالي ب��ود كه فدريكا موگريني 
مس��وول سیاست خارجي اتحاديه اروپا، دقايقي پس 
از س��خنراني سه شنبه شب دونالد ترامپ، بر اهمیت 
توافق هسته يي با ايران تاكید كرد. همچنین، او اعالم 
كرد كه انتظار دارد جامعه جهاني، به اجراي برجام با 
وجود خروج امريكا از اين توافق پايبند باشد. به عالوه، 
طبق گزارش هاي منتشر شده، يك روز بعد از خروج 
امريكا از توافق هسته يي ايران، اتحاديه اروپا به ايران 
اطمینان داد كه اگر به برجام پايبند باشد، اين اتحاديه 
تحريم هاي هسته يي خود علیه تهران را برنمي گرداند. 
طبق نظرسنجي هايي كه پیش از تصمیم ترامپ، 
مبني بر خروج از برجام صورت گرفت، حدود دو سوم 
از امريكايي ه��ا معتقد بودند كه كشورش��ان نبايد از 

توافق هس��ته يي ب��ا ايران خارج ش��ود. آنطور كه در 
تازه ترين آمار، منتشر شده، در سال 2015 كه توافق 
هسته يي در ژنو به امضا رسید، تنها حدود 27 درصد 
از امريكايي ها موافق اين قرارداد و لغو تحريم ها علیه 
ايران بودند. در آن س��ال، بسیاري از امريكايي ها، به 
دلیل تبلیغات منفي درباره ايران، رضايت چنداني از 
توافق هسته يي نداشتند. با توجه به آنچه در تازه ترين 
نظرس��نجي ها اعالم ش��ده، از س��ال 2015 تاكنون، 
میزان اعتم��اد امريكايي ها به برج��ام، افزايش قابل 
توجه��ي يافت. تا حدي كه در س��ال 2018، نزديك 
60 درص��د از امريكايي ها باور داش��تند كه ايران به 
تعهدات خود عمل كرده و موافق حفظ برجام بودند. 
همچنین، جمعی��ت 56 درصدي مخالفان برجام در 
میان ش��هروندان امريكايي در سال 2015، در آوريل 
2018، ب��ه 26 درصد كاهش يافت. اين در حالي بود 
كه بسیاري از جمهوري خواهان در كنگره امريكا، در 
تالش براي اثبات عهدش��كني اي��ران در مقابل مفاد 
برجام بودند. همچنین، ترامپ در يك س��ال گذشته، 
در بس��یاري از كنفرانس ها، نشس��ت ها و شبكه هاي 
اجتماع��ي، باره��ا اي��ران را به عهدش��كني و نقض 

تعهدات برجام متهم كرده بود؛ با اين حال، بسیاري از 
امريكايي ها، از برجام حمايت كرده و براين باورند كه 
امريكا نبايد از توافق هسته يي با ايران خارج شود. اين 
در حالي است كه عالوه بر اتحاديه اروپا و شهروندان 
امريكايي، حدود 12 س��ناتور ارشد امريكايي  نیز در 
نامه يي سرگش��اده به دونال��د ترامپ، ضمن تاكید بر 
لزوم حفظ توافق هسته يي با ايران، هشدار داده بودند 
كه در صورت خروج كشورشان از برجام، انزواي امريكا 
غیرقابل كنترل خواهد بود. البته پیش از اين نیز گفته 
ش��ده بود كه امريكا از بسیاري معاهدات ديگر خارج 
ش��ده و آنها نیز با وجود مخالفت هاي شديد در میان 
شهروندان امريكايي بود. اين گزارش در حالي منتشر 
شد كه در پايان سال 2017 نیز در نظرسنجي ديگري 
اعالم شده بود كه اكثر امريكايي ها نگاه بدبینانه يي به 
رياس��ت جمهوري ترامپ، سیاست در امريكا و مسیر 
كلي كشورشان دارند. طبق اين نظرسنجي، تنها 3نفر 
از هر 10 امريكايي عقیده دارند كه امريكا در مس��یر 
درس��ت حركت مي كند و 52 درص��د گفتند از آغاز 
رياست جمهوري ترامپ، اوضاع كشورشان بدتر شده 

است. 

آمارنامه

بازارهنر

ايرانيهاكنسرت»كيتارو«رانميبينند
و  آهنگس��از  كیت��ارو  كنس��رت 
نوازن��ده ژاپن��ي در اي��ران برگ��زار 
نمي ش��ود. به گ��زارش ايس��نا و به 
نق��ل از روابط عموم��ي اي��ن برنامه، 
اين كنس��رت پ��س از ي��ك مرحله 
جابه جاي��ي زمان��ي كه ق��رار بود در 
تاريخ 22، 23 و 27 ارديبهش��ت در 
تهران برگزار شود، به دلیل تاخیر در 
صدور ويزا و میسر نشدن سفر گروه 
به ايران در آن مقطع زماني لغو شد. 

برگزاركنندگان اين كنسرت اعالم كردند: »با 
توجه به حض��ور 6 امريكايي در گروه كیتارو در 
شرايط فعلي متاسفانه امكان حضور اين هنرمند 
شايس��ته در اين زمان میسر نشد. گروه اجرايي 
اين برنامه دو س��ال را ص��رف پیگیري و اجراي 
برنامه اين هنرمند ك��رد اما ترجیح مي دهد در 
ش��رايط فعلي س��كوت كن��د و آرزوي روزهاي 
بهتر بكن��د. خريداران بلیت براي اطالع از نحوه  

بازگش��ت هزينه بلیت ه��اي خود به 
توجه  بلیت فروشي(  )سايت  اطالعیه 

كنند.«
س��ايت بلیت فروش��ي اين رويداد 
نی��ز در اطالعیه ي��ي درب��اره عودت 
هزينه هاي بلیت اين كنسرت توضیح 
داده اس��ت: » )اين مجموعه( ضمن 
تاس��ف از لغو اين روي��داد، اطمینان 
كام��ل را ب��ه مخاطب��ان فرهیخت��ه 
خ��ود مي دهد ك��ه در س��ريع ترين زمان ممكن 
به��اي پرداخت��ي بلیت خريداران را به حس��اب 
آنه��ا بازمي گرداند. الزم به ذكر اس��ت كه )اين 
مجموعه( نقشي در جابه جايي  زماني اين برنامه 
و لغو آن نداش��ته اس��ت. لطفا توجه كنید براي 
بازگشت هزينه نیازي به ارسال ايمیل يا تماس 
تلفني نیست و اين روند به صورت خودكار انجام 
خواهد ش��د. با توجه به تعداد باالي خريداران از 

شكیبايي شما در انجام اين كار سپاسگزاريم.«

بازديدرايگانازموزههادر28ارديبهشت
روز جمعه 28 ارديبهشت مصادف 
ب��ا روز جهاني موزه ه��ا بازديد از همه 
موزه ها و محوطه ه��اي ملي و جهاني 
میراث فرهنگ��ي،  س��ازمان  زيرنظ��ر 
رايگان  و گردش��گري  صنايع دس��تي 

است. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا كارگر 
با بیان اينكه فقط در روز جهاني موزه 
اي��ن تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت، بیان كرد: ه��ر نوع تخفیف يا تس��هیالت 
ديگري ب��راي بازدي��د از موزه ه��ا و محوطه هاي 
تاريخ��ي در ديگر روزهاي هفت��ه میراث فرهنگي 
ارائه نمي ش��ود و فعالیت موزه ها روال عادي خود 
را دارند. وي همچنین از رايگان بودن »لوور شعبه 
تهران« در موزه ملي ايران خبر داد و افزود: قاعدتا 
عملكرد نمايش��گاه هاي موزه يي نسبت به بازديد 
از موزه ه��ا در چنین مناس��بت هايي در همه دنیا 
متفاوت است. با اين وجود »لوور كوچك«  نیز در 

اين روز رايگان است. 
او بخش��ي از فعالیت ه��اي موزه ي��ي را ايج��اد 
اتفاق ها در اين فضاهاي فرهنگي و تاريخي دانست 
و اف��زود: موزه ها ب��راي اينكه بتوانن��د مخاطبان 
خود را بارها و بارها جذب كنند، بايد سیاس��ت و 

شگردهاي خاص خود را داشته باشند 
كه يكي از آنها اجرا كردن برنامه هايي 

متفاوت در طول سال است. 
وي يكي از اتفاق��ات مهم و جاري 
براي موزه ها را در 28 ارديبهشت؛ روز 
جهاني موزه ها دانس��ت و ادامه داد: در 
اين مناس��بت اتفاقات مختلفي مانند 
برگزاري نمايشگاه هايي از آثار شاخص 
موزه ي��ي از مخازن موزه ه��ا، نمايش 
آثاري از ديگر موزه ها در سراس��ر كش��ور در يك 
موزه، برگزاري جش��نواره ها، دوره هاي آموزش��ي 
مختل��ف براي مردم مانند مرمت آثارموزه يي و هر 
قدم ديگري كه از جنس موزه يي باش��د، مي تواند 

باعث جذب گردشگر شود. 
به گفته  كارگر، تالش ها و فعالیت ها در راستاي 
باالبردن آگاهي هاي مردم نسبت به موضوعاتي كه 
در موزه ه��ا مطرح و نمايش داده مي ش��وند مانند 
برگزاري برنامه هايي در موزه هاي مردم شناسي يا 
برگزاري جشنواره هاي موسیقي و اقوام مي توانند 
در جذب بیش��تر گردشگر نقش داشته باشند. در 
واق��ع هر موزه يي به فراخور خ��ود بايد اتفاقاتي را 
ايج��اد كند ك��ه نقطه عطف اين اتفاق��ات در 28 

ارديبهشت است. 

»كوپال«بهزوريخميرسد
»كوپ��ال« ب��ه كارگردان��ي كاظم 
ماليي در بخش مس��ابقه جش��نواره 
فیلم هاي ايران��ي زوريخ نمايش داده 

مي شود. 
به گ��زارش مهر، فیلم س��ینمايي 
»كوپ��ال« به كارگرداني كاظم ماليي 
در بخش مسابقه  چهارمین جشنواره 
فیلم ه��اي ايراني زوري��خ حضور پیدا 
مي كند. جش��نواره فیلم ه��اي ايراني 

زوريخ براي ارائه فرهنگ و س��نت ايراني و ايجاد 
ي��ك پل بین فرهنگ هاي مختلف با اس��تفاده از 
زب��ان جهاني هنر و به ويژه هنر هفتم س��ینما و 
براي پر كردن ش��كاف فرهنگي بی��ن ايرانیان و 
مردم س��ويیس و همچنین بسیاري از خارجیان 
س��اكن در اين كشور سازماندهي شده و هر سال 
اين جش��نواره، مجموعه ي��ي از بهترين فیلم هاي 

معاصر ايران را به نمايش مي گذارد. 
اين جش��نواره چهارمین دوره  خود در س��ال 
2018 را ب��ه فیلم ه��اي مربوط به داس��تان هاي 
خانوادگ��ي و عش��ق در اي��ران و سراس��ر جهان 

اختصاص داده اس��ت. فیلم سینمايي 
»كوپ��ال« كه ه��م  اكن��ون در گروه 
»هنر و تجربه« در حال اكران اس��ت 
روزه��اي 2۴ و 27 مه  )3 و 6 خرداد 
۹7( در 2 نوبت در بخش مسابقه  اين 

رويداد به نمايش گذاشته مي شود. 
12فیل��م ايران��ي ك��ه در بخ��ش 
مسابقه  اين جش��نواره حضور دارند، 
از: »اسرافیل« آيدا پناهنده،  عبارتند 
»تابس��تان داغ« ابراهی��م اي��رج زاد، »خفگ��ي« 
فريدون جیراني، »در انتظار كیارستمي« حسین 
خندان، »علي آقا« كامران حیدري، »وقتي پروانه 
ش��دم« آرش زارع، »پل خ��واب« اكتاي براهني، 
»بي نامي« علیرضا صمدي، »پاريس تهران« كاوه 
اويس��ي، »س��گ ها و آدم ها« علي محمد قاسمي، 
»ماج��ان« رحمان س��یفي آزاد و »كوپال« كاظم 

ماليي. 
 چهارمین جشنواره فیلم هاي ايراني زوريخ از 
2۴ ت��ا 30 مه برابر با س��وم تا نهم خرداد ۹7 در 

شهر زوريخ سويیس برگزار مي شود. 

شكستاميدسعوديها
درمالزي

والاستريتژورنال:
ماهاتی��ر محم��د به 
نخس��ت وزير  عن��وان 
مالزي سوگند ياد كرد و 
نجیب رزاق نخست وزير 
س��ابق از ق��درت كن��ار 
رف��ت. آنط��ور ك��ه در 
صفحه اول وال اس��تريت 
ش��ده،  گفت��ه  ژورن��ال 
سراس��ري  انتخابات  در 

مالزي نخس��ت وزير پیشین اين كشور كه تحت 
حمايت هاي عربستان سعودي بود، شكست خورد 
و ائتالف مخالفان پیروز نهايي انتخابات شد. آنطور 
كه گفته ش��ده، نجیب رزاق نخست وزير پیشین 
مالزي كه ارتباط نزديكي با عربستان داشت، در 
دور قبلي انتخابات از آل س��عود مبلغي به عنوان 
رشوه دريافت كرده بود. نجیب رزاق نخست وزير 
پیش��ین مالزي در س��ال 2015 به دلیل فساد 
مالي و دريافت رش��وه از عربس��تان سعودي در 
طول انتخاب��ات، مورد بازجويي قرار گرفت. رزاق 
البته اين مبلغ را هديه آل سعود به خود نامیده و 
گرفتن رشوه را رد كرده بود. نخست وزير پیشین 
مال��زي و رهبر ائتالف جبهه مل��ي مالزي بعد از 
انتخاب��ات س��ال 2013، به اختالس از ش��ركت 
توسعه اس��تراتژيك مالزي متهم بود؛ اختالسي 
كه رزاق اسناد مرتبط با آن را جعلي مي دانست. 
براساس آن اسناد، در س��ال 2013 و در جريان 
مبارزات انتخاباتي، بعد از دو معامله بزرگ، مبلغ 
قابل توجهي به حس��اب نجیب رزاق واريز ش��ده 
بود. اين رس��وايي مالي رزاق كه مربوط به رشوه 
س��عودي ها به او بود، در س��ال 2016 به خشم 
مردم و اح��زاب مخالف دولت و تجمعات هزاران 
نفري منجر ش��د. طبق اين گزارش، در انتخابات 
جديد مالزي، ائتالف تحت رهبري سیاس��تمدار 
كهنه كار مالزي، توانس��ت بیشترين كرسي را به 

دست آورد. 

نيويوركتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنام��ه اع��الم كرد كه 
با آزادي س��ه ش��هروند 
امريكاي��ي كره يي تبار از 
زندان هاي كره ش��مالي، 
تاريخي  زمین��ه دي��دار 
رهبر اين كشور با دونالد 
ترام��پ ريیس جمهوري 
امريكا فراهم ش��د. طبق 

اين گزارش، ترامپ شخصا به استقبال 3 شهروند 
آزاد ش��ده رفت و ضمن تشكر از كیم جونگ اون 
رهبر كره شمالي گفت براي ديدار تاريخي اش با 
او آماده است. گزارش ها حاكي است زمان و مكان 
براي ديدار دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا و 
كیم جونگ اون رهبر كره ش��مالي نهايي شده و 
دو طرف قرار اس��ت 12 ژوئن، 22 خرداد ماه، در 
سنگاپور ديدار كنند. امريكا و كره شمالي در سال 
گذش��ته روابط تندي را شاهد بوده و تهديدهاي 
زيادي علیه هم داش��تند. ولي پس از حضور تیم 
كره ش��مالي در المپیك زمس��تاني كره جنوبي، 
به تدريج كره ش��مالي مواضع خود را تغییر داده 
است. طبق گزارش نیويورك تايمز، دونالد ترامپ 
روز پنج ش��نبه و در پیامي در ش��بكه اجتماعي 
تويیتر نوشت: »ديدار بین كیم جونگ اون و من، 
روز 12 ژوئن در سنگاپور خواهد بود. هر دو سعي 
مي كنیم لحظه يي ويژه ب��راي صلح جهاني رقم 
بزنیم.« همچنین گفته ش��ده كه كیم جونگ اون 
رهبر كره شمالي، نشست پیش رو با دونالد ترامپ 
ريیس جمه��وري امريكا را تاريخ��ي و به منزله 
نخس��تین قدم براي تحقق تغیی��رات مثبت در 

شبه جزيره كره و آينده يي بهتر عنوان كرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اختتاميهكنبا»مرديكهدنكيشوتراكشت«
فیل��م »م��ردي ك��ه دن كیش��وت را 
كشت« س��اخته »تري گیلیام« به عنوان 
فیلم اختتامیه هفتادويكمین جش��نواره 
بین المللي فیلم كن به روي پرده مي رود. 
ب��ه گارش ايس��نا و به نقل از س��ايت 
رسمي جش��نوار كن، دادگاهي در فرانسه 

درخواس��ت تهیه كننده فیلم »مردي كه دن كیش��وت را كشت« مبني بر عدم 
نمايش اين فیلم را نپذيرفت و بنابراين اين فیلم در جش��نواره و به عنوان فیلم 
اختتامیه نمايش خواهد داش��ت. اين فیلم كه س��اخت آن نزديك به 20 سال 
طول كشیده يكي از بدش��انس ترين پروژه هاي سینمايي تاريخ سینماست كه 
همواره درگیر مسائل حقوقي و اختالف بین تهیه كننده و كارگردان بوده است 
اما س��رانجام دادگاه با رد درخواست ممانعت از نمايش فیلم در جشنواره كن و 
اكران در فرانس��ه كه از س��وي »پائوال برانكو« تهیه كننده فیلم طرح شده بود، 
مجوز نمايش آن را صادر كرد. »گیلیام« نخستین بار در سال 1۹۹8 تالش كرد، 
فیلم »مردي كه دن كیش��وت را كشت« بسازد، اما فرآيند ساخت فیلم پس از 
بروز چند مش��كل در صحنه فیلمبرداري و همچنین مسائل مالي متوقف شد، 
مس��ائل و مشكالتي كه در س��ال 2002 دستمايه ساخت يك مستند با عنوان 
»گمش��ده در مانش« شد. بازيگران اين فیلم شامل »جاناتان پرايس« در نقش 
»دن كیشوت«، »آدام درايور«، »اولگا كريلنكو«، »استالن اسكارسگارد« و »جوانا 
ريبیرو« مي ش��ود و داس��تان فیلم نیز درباره مردي س��الخورده است كه تصور 
مي كند »دن كیشوت« است و يكي از همكاران خود را به نام »توبي« با معتمد 
خود »س��انچو پانزا« اشتباه مي گیرد و اين دو سفر عجیبي را بین قرن هفدهم 
و بیس��ت ويكم میالدي آغاز مي كنند. به تدريج اين دو از اين دنیاي غیرواقعي 

خسته مي شوند اما نمي توانند روياي خود را از واقعیت تشخیص دهند.

كشفسنگفرشيكهشيرازرابهكرمانميرساند
باستان شناس��ان مس��یر س��نگفرش 
شده »دشت فیروزآباد« به »میمند« را 
كنار تدفین هاي ساس��اني و كوچ نشیني 
در اي��ن محوطه تاريخي كش��ف كردند. 
حس��ام الدين احمدي سرپرس��ت هیات 
فیروزآب��اد  محوط��ه  باستان شناس��ي 

اس��تان فارس درباره اين خبر گفت: »اين س��نگفرش دش��ت فیروزآباد را 
به دهس��تان خواجوي و میمند متصل مي كرده اس��ت. اين س��نگفرش در 
بخ��ش ش��مالي قلعه دختر و تماما در كوهس��تان قرار گرفت��ه اما به دلیل 
كارهاي عمراني مانند ايجاد راه عشايري و نصب دكل هاي برق تنها بخشي 
از آن باقي مانده اس��ت.« سرپرس��ت هیات باستان شناس��ي از ديگر موارد 
مه��م مورد مطالعه در شهرس��تان فیروزآباد را قب��ور دوران هاي مختلف به 
خصوص ساس��اني و اس��المي دانس��ت و بیان كرد: در اين پژوهش آثاري 
مانند تدفین هاي ساساني شامل استودان ها، تدفین هاي كوچ نشیني و قبور 
دوران هاي مختلف اس��المي از قرن هفتم هجري تا دوره معاصر شناس��ايي 
ش��د. اين باستان ش��ناس در مورد نتايج مطالعاتي روي قبور دوران اسالمي 
در اين محوطه تاريخي نیز اظهار كرد: مطالعه روي قبور دوران اسالمي در 
فیروزآباد نشان مي دهد، از قرن هفتم قمري تدفین ها و بناهايي وجود دارد 
كه پس از فروپاشي نظام تجاري و اقتصادي آن در اواخر قرن چهارم قمري، 
روند س��كونتي در منطقه ادامه داش��ته و به لحاظ اقتصادي نیز ساكنان و 
مالكان فیروزآباد در وضعیت مناس��بي قرار داش��ته اند. شهرستان فیروزآباد 
از س��كونتگاه هاي مهم عش��ايري فارس از گذش��ته تا امروز بوده مطالعه و 
بررس��ي مسیرهاي كوچ نشیني و اسكانگاه هاي فصلي و موقتي آنها ضروري 

به نظر مي رسد.

تاريخنگاري

جدايي بحرين از ايران با تاييد سازمان ملل متحد
جزيره بحرين در خلیج فارس قبل از ظهور اسالم 
جزو قلمرو ايران بود و با تش��كیل حكومت اس��المي 
تحت كنترل خلفاي مسلمان درآمد. از اوايل قرن هفتم 
هجري بار ديگر به ايران ضمیمه شد تا اينكه پس از 
چندين بار جابه جايي ق��درت در اين جزيره، بحرين 
در آس��تانه جنگ جهاني اول تحت الحمايه انگلستان 
ش��د. با اين حال ايران همواره ب��ر حاكمیت خود بر 
بحرين تاكید داش��ت و به انگلیس به خاطر اش��غال 
بحرين اعتراض مي كرد. در اوايل دهه 13۴0شمسي 
انگلیس به دلیل ناتواني در اداره مستعمراتش تصمیم 

به عقب نشیني از خلیج فارس گرفت. 
با اين  حال در بیس��ت ودوم ارديبهش��ت س��ال 
13۴۹شمسي شوراي امنیت س��ازمان ملل متحد 
با صدور قطعنامه ش��ماره 278 نظرخواهي فرستاده 
س��ازمان ملل از مردم بحرين را تايید كرد و به اين 
ترتیب اين كش��ور جزيره يي مستقل شد. فرستاده 
س��ازمان ملل به بحرين در مدت دو هفته از طريق 
گفت وگو با سران قبايل و افراد صاحب نفوذ در اين 
كش��ور به اين نتیجه رسیده بود كه بحرين مستقل 
شود. دولت ايران در مورد حاكمیت خود بر بحرين 
چنین اس��تدالل مي كرد: 1- بحرين هرگز كشوري 
كامال مستقل نبوده و حاكمیت ايران بر اين جزيره 
چندين قرن ادامه داش��ته اس��ت به استثناي دوره 

كوت��اه  2160- 1507 میالدي ك��ه پرتغالي ها اين 
جزيره را اشغال كردند. 2- ايران هرگز حاكمیت خود 
را بر بحرين به قدرت ديگري واگذاري نكرده و حاكم 
بحرين را به عنوان ريیس يك كش��ور به رس��میت 
نشناخته است. حتي شاه در مارس 1۹68 مسافرت 
خود را به عربس��تان س��عودي به خاطر اعتراض به 
اين كش��ور كه از حاكم بحرين به عنوان ريیس يك 

كش��ور در ديدار از عربستان سعودي استقبال كرده 
ب��ود، لغو كرد. 3- ايران حمايت بريتانیا از بحرين را 
ب��ه عنوان مداخله در امور داخلي جزاير و در نتیجه 
در امور داخلي خود تلقي كرده اس��ت.  اما يك سال 
بعد سیاست دولت ايران نسبت به بحرين تغییر كرد 
و ايران حاضر شد از حاكمیت خود نسبت به بحرين 

صرف نظر كند. 
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