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   معاون امور بين الملل سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با »تعادل« 
پشت صحنه قرارداد تجارت ترجيحي با تركيه را تشريح كرد

چرخه معيوب تجارت ترجيحي ايران
گروه تجارت  فرشته فريادرس 

منتقد نظام تجارت خارجي كش��ور است و از چرخه معيوب حمايت هاي 
تعرفه يي مي گويد. پيروي از سياست هاي اشتباهي كه سبب سير تجارت در 
يك دور باطل ش��ده اس��ت. به گفته او، ديوار بلند تعرفه يي مسيري ديگر به 
نام قاچاق را باز كرده كه صنايع داخل را مورد تهديد قرار مي دهد اما با اين 
حال تمايلي هم براي اصالح و بازس��ازي نظام تجاري ديده نمي ش��ود. وقتي 
از او درباره پش��ت پرده قرارداد تجارت ترجيحي با ترك ها مي پرس��م آن  را 
يك توافق بد مي داند؛ توافقي كه در مس��ير آن محصوالت كشاورزي صادر و 

محصوالت صنعتي وارد مي شوند. 
موضوع��ي ك��ه حتي اعتراض بخ��ش خصوصي را نيز به دنبال داش��ت و 
خواهان اصالح و بازنگري توافقنامه تجاري با ترك ها شدند. اما ظاهرا در اين 
موافقتنامه  بندي وجود دارد كه اجازه اصالح ليس��ت ها را مدتي پس از اجرا 
مي دهد و گويا سازمان توسعه تجارت هم به همين متوسل شده تا مذاكراتي 
در س��طح وزرا براي افزايش اقالم تحت پوش��ش توافق به ويژه اقالم صنعتي 
ص��ورت دهد. از اين رو در ليس��ت جديد يك س��ري اقالم صنعتي پيش��نهاد 
ش��ده كه براي پذيرش از سوي ترك ها درحال بررسي است. بنابراين انتظار 
مي رود براي ادامه اين توافق تجاري، كاهش تعرفه اقالم صنعتي كه پتانسيل 
باالتري براي افزايش صادرات دارند مورد توافق قرار گيرد. پشت صحنه نظام 
تجاري ايران و قرارداد تجارت ترجيحي با تركيه را در گفت وگوي اختصاصي 
»تعادل« با ميرهادي س��يدي، سرپرس��ت معاونت امور بين الملل و توس��عه 

روابط تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه مي خوانيد: 
قب�ل از اينك�ه وارد بحث اصل�ي؛ يعني قرارداد تج�ارت ترجيحي با 
تركيه و بررس�ي ايرادات آن ش�ويم، بد نيست اين سوال پرسيده شود 

كه اساسا چرا توافق هاي تجاري با ساير كشورها اهميت دارد؟
اگر بخواهيم سير تطور توافق هاي تجاري را در دنيا مرور كنيم. بايد بگوييم كه دنيا به 
ويژه پس از پايان جنگ سرد به  شدت به سمت افزايش تعامل ها و همكاري هاي اقتصادي 
و تجاري س��وق پيدا كرد. در اين مسير نيز تالش بر اين بود تا موانع براي همكاري هاي 
دوجانبه برداش��ته و روابط تجاري تسهيل شود. به طوري كه نتايج اين نوع روابط آسان 
تجاري درحال حاضر موجب شده، قطعات يك كاالي صنعتي در چند كشور توليد شده 
سپس در كشوري مونتاژ و در نهايت روانه بازارهاي جهاني شود. حال اگر شما نظام تجاري 
خاصي داشته باشيد كه با دشواري توام باشد و تسهيل تجاري در آن رعايت نشود پس 
امكان اينكه بتوانيد كاالي صنعتي خود را با همكاري كشورهاي ديگر توليد كنيد، بسيار 
كم است. اين درحالي است كه اكنون در سطح جهان به طور ميانگين 20تا 30كشور در 
توليد يك خودرو مشاركت دارند. حال اگر كشور ما در مسير تجارتي سخت و دشوار قرار 
داش��ته باشد و هماهنگي بين ساختارهاي مختلف آن با نظام هاي مشابه جهاني به حد 
كافي وجود نداش��ته باشد در اين صورت قطعا نمي توانيم در ساختار نظام توليد صنعتي 
جهان ايفاي نقش موثري داشته باشيم. به همين دليل امروزه كشورها متوجه شده اند كه 
برخالف 50 سال قبل نرخ هاي باالي تعرفه و عدم هماهنگي در مقررات گمركي و نظاير 
آن مانعي بر سر راه حضور كارآمد در تقسيم كار توليد صنعتي جهان محسوب مي شود و 
اين رو از كاهش تعرفه ها و رفع موانع استقبال كرده و به توافق هاي تجاري روي آورده اند. 
يعني نرخ هاي تعرفه يي خيلي باال مانع از ش�كل گيري يك نظام توليدي 

مدرن مي شود؟
بله همينطور است؛ يعني 50 سال پيش اگر تعرفه گمركي باال به  شدت امر مثبتي 
تلقي مي ش��د و مي توانس��ت به توليد كمك و از آن حمايت كند در شرايط كنوني به 
واس��طه اينكه امكان تعامل اقتصاد و تجارت را با اقتصاد دنيا محدود مي كند به نظام 
توليدي مدرن ضربه مي زند و اجازه شكل گيري به آن نمي دهد. در واقع همين شرايط 
باعث ش��ده كه در طول 3دهه گذش��ته در جهان تحول بس��يار زيادي در روي آوردن 

كشورها به توافق هاي تجاري را شاهد باشيم. 
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   رييس جمهور پيش از عزيمت به اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي:

 شيوه اي كه امريكا در پيش گرفته
شيوه خطرناكي است

   در ش��رايطي كه روند تصميم سازي هاي ترامپ و امريكا در بخش هاي مختلف 
اين روزها انتقاد هم پيمانان اروپايي آنان را نيز به دنبال داش��ته است؛ رييس جمهور 
تاكيد كرد: »شيوه امريكا در روابط بين الملل شيوه  بسيار خطرناكي است.« شيوه يي 
كه از منظر روحاني در ادامه مي تواند ساختار چندجانبه گرايي و همكاري هاي عمومي 
كش��ورها را با مخاطرات جدي مواجه كند و اعتب��ار توافقنامه هاي بين المللي را زير 
سوال ببرد. حسن روحاني ديروز پيش از ترك تهران براي سفر به چين جهت حضور 
در اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران 
تاكيد كرد: يكي از موضوعاتي كه در اين اجالس با سران كشورها درباره آن صحبت 
خواهيم كرد موضوع يكجانبه نگري امريكاست. امريكايي ها از گذشته فكر مي كردند 
رهبر دنيا هستند و االن هم فكر مي كنند براي همه دنيا تصميم بگيرند. او ادامه داد: 
اينكه امريكا از يك معاهده بين المللي يك جانبه و بدون حتي هيچ دليل خاصي خارج 
مي شود توهين به كشورهاي جهان و نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
است كه البته اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، امريكا را به خاطر اين كار محكوم 
كردند. همه دنيا بايد احس��اس كنند كه ش��يوه يي كه امريكا در پيش گرفته ش��يوه 
خطرناكي اس��ت در روابط بين الملل و تضعيف معاهدات بين المللي است و كشورها 
نبايد در برابر اين كار خالف قانون ساكت باشند. روحاني با بيان اينكه دو عضو 1 +5 
سابق يعني روسيه و چين در اجالس شانگهاي حضور دارند، افزود: در اين كشورها با 
سران اين كشورها راجع به اين موضوعات بحث مي كنيم. ايران همواره معتقد بوده و 
هست كه مسائل و پيچيدگي هاي منطقه بايد به صورت سياسي حل شود. ما امروز در 
منطقه تجاوز برخي كشورها، ناامني در برخي كشورهاي ديگر، ادعاي تجزيه طلبي و 
دخالت قدرت هاي بزرگ را داريم و معتقديم راه حل اين موضوعات سياسي و از طريق 
برگزاري اجالس هاي منطقه يي است. ما اعتقاد داريم داشتن منطقه قوي تر و امن تر 
با توسعه ديپلماسي امكان پذير خواهد بود. رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: در 
اين اجالس مالقات هاي دوجانبه يي با روساي جمهور چين و روسيه خواهيم داشت 
و همچنين با س��ران كش��ورهاي هند و پاكستان و ديگر كشورهايي كه حضور دارند 
ديدارهايي خواهيم داشت. اميدوارم اين ديدارها و اين سفر براي امنيت منطقه و روابط 
ايران با كش��ورهاي شركت كننده در آن مفيد باشد. او اضافه كرد: اين سفر به دعوت 
رييس جمهور چين براي شركت در هجدهمين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان 
همكاري هاي شانگهاي برگزار مي شود. اساس اين سازمان براي هماهنگي و همكاري 
در برقراري امنيت منطقه است. ما امروز در دنيا شاهد معضل تروريسم، و افراطي گري 
هستيم يعني مسائلي كه ثبات و امنيت جهان مخصوصا آسياي مركزي و غرب آسيا 
را تهديد مي كند. رييس دولت دوازدهم همچنين بيان كرد: در اين اجالس راجع اين 

موضوعات بحث مي شود.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحات 8 و ۹ 

طي سال هاي 1391و 1392 در نتيجه 
تحريم هاي مالي و تجاري امريكا و اتحاديه 
اروپ��ا، ارزش صادرات غيرنفت��ي ايران به 
اتحاديه اروپا به ميزان 50 درصد س��قوط 
كرد ام��ا در س��ال هاي 1393و 1394 به 
ش��رايط قب��ل از تحريم ها بازگش��ت. هر 
چند انتظ��ار مي رفت كه پ��س از برجام، 
صادرات غيرنفتي ايران ب��ه اتحاديه اروپا 
همچن��ان افزاي��ش پيدا كند ام��ا نه تنها 
صعود نكرد كه تا ح��دي تنزل هم يافت. 
بررس��ي تركيب اقالم ص��ادرات غيرنفتي 
به اتحاديه اروپا نش��ان مي دهد كه عامل 
اصل��ي افزاي��ش ص��ادرات در س��ال هاي 
1393و 1394 افزاي��ش ش��ديد صادرات 

ورق ف��والد گرم ب��ود كه ب��ا 327درصد 
رش��د از 174 به 740ميليون دالر صعود 
كرد. با وجود رش��د صادرات س��اير كاالها 
به ميزان 77درصد طي سال هاي 1395و 
1396 سقوط ش��ديد صادرات ورق فوالد 
گرم به 340ميليون دالر در سال 1395و 
46ميليون دالر در سال 1396 موجب شد 
كه در دو سال اخير مجموع ارزش صادرات 
غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا كاهش پيدا 
كن��د. هر چند كه تا س��ال 1391 س��هم 
ص��ادرات ورق فوالد گ��رم از كل صادرات 
غيرنفتي به اتحاديه اروپا از 10درصد فراتر 
نرفت اما طي سال هاي 1393و 1394 به 
ترتيب ب��ه 33و 47درصد افزايش يافت و 
در س��ال هاي 1395و 1396 به ترتيب به 
21و 3درصد س��قوط ك��رد. صادرات ورق 

فوالد گرم اي��ران به اتحاديه اروپا از كمتر 
از 100ميليون دالر در قبل از سال 1392 
ب��ه 174ميلي��ون دالر در س��ال 1392 و 
پس از آن به ترتيب در سال هاي 1393و 
1394 به 500 و 740ميليون دالر صعود 
كرد اما متعاقب آن سقوط شديد به 340و 
در س��ال هاي 1395و  46ميلي��ون دالر 
1396 را تجرب��ه ك��رد. در س��ال 1396 
نسبت به سال 1394 صادرات ورق فوالد 
گرم ايران از نظر ارزش با 74درصد كاهش 
از 1139 به 292ميليون دالر و از نظر وزن 
با 55 درصد كاهش از 1529 به 695 هزار 
تن تن��زل پيدا كرد. در اين رابطه با وجود 
اينكه كاهش ش��ديد صادرات به اتحاديه 
اروپا مس��وول اصلي آن محسوب مي شود 
ام��ا در عين حال صادرات به كش��ورهاي 
ديگر نيز با اف��ت قابل مالحظه يي روبه رو 
ش��د. س��هم اتحاديه اروپا از صادرات ورق 
ف��والد گرم ت��ا قب��ل از س��ال 1393 به 

صورت ميانگين ح��دود 20درصد بود كه 
به ترتيب در س��ال هاي 1393و 1394 تا 
51 و 65 درص��د باال رف��ت. صادرات ورق 
فوالد گ��رم ايران به اتحاديه اروپا در عمل 
از اواس��ط سال 1395 متوقف شد و علت 
آن ارزان فروش��ي صادرات��ي )دامپين��گ( 
توليدكننده/صادركنن��ده انحص��اري اين 
كاال ب��ود ك��ه در نتيج��ه كل ص��ادرات 
ورق ف��والد گرم اي��ران با وض��ع جريمه 
س��نگين)آنتي دامپينگ( از سوي اتحاديه 
اروپا روبه رو ش��د. بررس��ي روند صادرات 
ورق فوالد گرم ايران به اتحاديه اروپا نشان 
مي دهد كه صادرات ايران در سال 2016 
ميالدي با ارزان فروشي گسترده توام است 
به صورتي كه به��اي واحد صادراتي ايران 
به اتحادي��ه اروپا تا س��طح 30درصد زير 
قيمت ه��اي مرجع جهان��ي تحويل بنادر 

جنوب اروپا كاهش پيدا كرد. 
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پايان يكه تازي دالر؟
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مصيبت فقدان ابوي گرامي تان را به شما و خانواده 
محترم تسليت مي گوييم.

همكار گرامي جناب آقاي ظاهر سليماني

همكاران شما در روزنامه تعادل

نتيج��ه  در   1392 1391و  س��ال هاي  ط��ي 
تحريم هاي مالي و تجاري امري��كا و اتحاديه اروپا، 
ارزش ص��ادرات غيرنفت��ي ايران ب��ه اتحاديه اروپا 
به ميزان 50 درصد س��قوط كرد اما در س��ال هاي 
1393و 1394 به شرايط قبل از تحريم ها بازگشت. 
ه��ر چند انتظار مي رفت كه پس از برجام، صادرات 
غيرنفت��ي ايران به اتحاديه اروپ��ا همچنان افزايش 
پي��دا كند اما نه تنها صعود نكرد كه تا حدي تنزل 
هم يافت. بررسي تركيب اقالم صادرات غيرنفتي به 
اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه عامل اصلي افزايش 
صادرات در سال هاي 1393و 1394 افزايش شديد 

صادرات ورق فوالد گرم بود...

بورس بين المللي كيش با هدف گس��ترش 
تعام��الت جهان��ي و ب��ا محوري��ت ارز يورو 
راه اندازي مي ش��ود. ش��اپور محمدي رييس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
مطال��ب ف��وق درب��اره راهكاره��اي حض��ور 
ش��ركت هاي خارج��ي در ب��ورس ني��ز بيان 
كرد: ط��رح راه اندازي اين ب��ورس بين الملل 
ت��ا 2 ماه آينده در ش��وراي عالي بورس ارائه 
مي ش��ود. به گزارش ايرنا وي اضافه كرد: در 
اي��ن بورس ش��ركت هاي خارج��ي مي توانند 
»ليس��ت« )ثبت( شوند و شركت هاي داخلي 
نيز با معامالت بر مبناي يورو حضور داش��ته 
باش��ند. محمدي به خروج ترام��پ از برجام 

اشاره كرد ...

زمين سوخته صادرات 
غيرنفتي به اتحاديه اروپا

راه اندازي بورس بين المللي 
كيش با محوريت يورو
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نفت و انرژي

15

كسي از سوآپ نفت 
ايران و عراق خبر دارد؟

  گروه انرژي| نادي صبوري |
وزارت نف��ت اي��ران روز يك ش��نبه 13 خرداد 
نوشت كه تانكرهاي حامل نفت خام استان كركوك 
عراق وارد ايران ش��ده اند. اين خب��ر در واقع »آغاز 
سوآپ نفت ايران و عراق« تلقي شد كه دست كم از 
ژانويه سال جاري ميالدي بارها عنوان شده بود كه 
به زودي انجام مي ش��ود. اما چند روز پس از انتشار 
اي��ن خبر، رويترز به نقل از جبار اللعيبي وزير نفت 
عراق نوشت كه س��وآپ نفت خام ايران و عراق به 
دليل مش��كالت فني هنوز عملياتي نش��ده است. 
اظهاراتي كه اين خبرگزاري آن را در تناقض با خبر 
منتشر شده از سوي وزارت نفت ايران توصيف كرد. 
اما اين پرس��ش را بر جاي گذاش��ت كه اگر وزارت 
نفت عراق قصد تكذيب اين خبر را داشته چرا خود 
دست به انتش��ار بيانيه نزده و براي بيان موضع 7 
روز دس��ت نگه داشته است؟ در گزارش پيش رو به 
اين پرسش پاسخ داده ايم كه چرا »سوآپ نفت خام 

ايران و عراق« اهميت دارد ...

 احسان سلطاني   

مردم ايران در بيش از 900 شهر راهپيمايي روز قدس را برگزار كردند

 يكصدا 
براي فلسطين



 ترام�پ دنيا را فري�ب داد؛تعادل  س��فير ايران در 
انگليس گفت: ترامپ يك سال و نيم موضع واقعي خود را 
با گفتن اينكه فقط مي خواهد دو، سه ضعف برجام تكميل 
ش��ود، پنهان كرد و دنيا را فري��ب داد. حميد بعيدي نژاد 
در توييت تازه اش، با اش��اره به مصاحبه خود با كريستين 
امانپور خبرنگار سي ان ان، ادامه داد: وقتي ترامپ از برجام 
خارج ش��د، موضع واقعي خود را آشكار كرد و آن، شرط 
توقف غني س��ازي بود كه اين مس��اله از بين بردن تمام 

ساختار و محتواي برجام بود. 
 تعيين چارچ�وب فعاليت صنفي و تش�كيالتي 
ب�ا اصالح قانون احزاب؛ خانه ملت  عضو كميس��يون 
ش��وراهاي مجلس، گفت: براس��اس طرح اص��اح قانون 
اح��زاب، چارچوب مش��خصي ب��راي فعالي��ت صنفي و 
تشكياتي تعيين شده است. محمد محمودي شاه نشين 
درخص��وص آخرين وضعيت طرح اص��اح قانون احزاب، 
گفت: اصاحات قان��ون احزاب كه در قالب طرحي انجام 
گرفته است، در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور نيز 
مطرح و موردنظر موافق نمايندگان قرار گرفت. محمودي 
اضاف��ه كرد: براس��اس اصاحات انج��ام گرفته چارچوب 
مش��خصي براي فعاليت صنفي و تشكياتي تعيين شده 
است، در حقيقت با اصاح صورت گرفته تكليف بسياري 
از فعاليت هاي حزبي هم مش��خص ش��ده است. او افزود: 
ب��ه موجب اصاح قانون تكليف مجامعي كه پيش از اين 
در ايام انتخابات يكب��اره بروز و ظهور پيدا مي كردند و با 
حماي��ت از كانديداي خ��اص و فعاليت هاي غيرحرفه يي 
در انتخاب��ات دخال��ت مي كردند، مش��خص و از اين نوع 

فعاليت ها جلوگيري مي شود. 
 واكنش وزارت خارجه ايران به ادعاي ترامپ؛ ايلنا 
 بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به 
تازه ترين اظهارات رييس جمهور امريكا درخصوص اعمال 
تحريم هاي بي س��ابقه و در عين حال ابراز اميدواري براي 
يك توافق جامع با ايران گفت: تصور مي كنم آقاي ترامپ 
الزم است از خبرگان و دانايان در امريكا بخواهند گزارش 
جامعي از س��ير تحوالت تاريخي ايران زمين را براي شان 
بازگ��و نمايند. ايراني��ان در هم��ه ادوار و در طول تاريخ 
پرافتخار خود نش��ان داده اند ك��ه هرگز در مقابل قلدري 
و تهديد، پندار، كردار و رفتار خردمندانه خويش را تغيير 
نداده و نمي دهند و تا امريكا در مقابل عظمت ملت كهن 
و متم��دن ايران و منطق محكم ايراني با زبان تكريم و نه 
زبان تهديد و تحريم سخن نگويد، هيچ چشم اندازي براي 
هيچ گون��ه گفت وگويي و در هيچ زمينه يي با رژيم امريكا 

متصور نيست. 
 ت�الش دول�ت اوبام�ا براي دسترس�ي اي�ران به 
سيستم مالي امريكا؛ ايسنا  عده يي از جمهوري خواهان 
سناي امريكا گزارشي را منتشر كرده اند كه در آن ادعا شده 
اس��ت دولت اوباما براي اطمينان از امضاي توافق با ايران 
تاش كرده تا به ايران دسترسي به سيستم مالي امريكا را 
اعطا كند. سناتورهاي جمهوري خواه دولت اوباما را متهم 
كردند كه پس از امضاي توافق هسته يي با ايران به تهران 
اجازه دسترسي به سيستم مالي امريكا را در راستاي تبديل 

ميليون ها دالر از اموال خود به يورو را اعطا كرده است. 
 تهيه قانون جديد درباره مديريت صدا و س�يما؛ 
ايس�نا  يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تاكيد بر 
لزوم توجه سازمان صداوسيما به نقدهاي مطرح شده به 
عملكردش گفت: نظر مجلس و دولت اين اس��ت كه بايد 
نظارت بر صدا و س��يما اس��تصوابي باشد كه با عنايت به 
اين موضوع كميسيون فرهنگي در حال تهيه قانوني براي 
اداره صداوسيما است.  حجت االسام مهدي شيخ با اشاره 
به صحبت ه��اي اخير مقام معظم رهب��ري درباره وجود 
انتقاداتي به عملكرد صدا و سيما گفت: همه مسووالن بايد 
نقدها را شنيده و روند كاري و شيوه خود را اصاح كنند 
اين شامل مسووالن صدا و سيما هم مي شود. او به بررسي 
طرح اداره صداوسيما در كميسيون فرهنگي مجلس اشاره 
و اظهار كرد: صدا و سيما قبا به صورت شوراي رياستي 
اداره مي شد كه با اصاح قانون تبديل به شوراي نظارتي 
شد كه باز هم قانون مدوني براي اداره اين سازمان وجود 
نداشت.  اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: 
بر اين اس��اس مجلس طرح اداره س��ازمان صداوسيما را 
تدوين كرد كه اكنون كميسيون فرهنگي در حال بررسي 
آن اس��ت چون نظر مجلس و ش��وراي نگهبان بر نظارت 
اس��تصوابي است اما نظر آقايان بر نظارت استطاعي بود 
بدان معنا كه در صورت وجود سوالي آنها پاسخ مي دهند. 

روي موج خبر

مردم ايران در بيش از 900 شهر راهپيمايي روز قدس را برگزار كردند

يكصدا براي فلسطين

سياه و سفيد تالش هاي برجامي اروپا
براي نخس��تين بار ته��ران ميزبان نشس��ت 
كارشناس��ي كميس��يون مش��ترك برجام ش��د، 
نشس��تي كه با خروج امريكا از توافق هس��ته يي 
دس��تور كارش متفاوت از گذش��ته ش��ده است. 
ايران مطالبات خود را مطرح مي كند، اروپايي ها 
نيز راهكارش��ان را براي بي اثر كردن تحريم هاي 
امري��كا روي ميز مي گذارند. خبري از تصميمات 
نشس��ت كارشناس��ي روز پنج ش��نبه كميسيون 
مش��ترك به بي��رون درز نك��رده، ام��ا اقدامات 
اروپايي ه��ا بخش��ي از ت��اش آنان ب��راي حفظ 
توافق را آش��كار كرده اس��ت. چنانكه كميسيون 
اروپا قانون مسدود كننده را براي ادامه تجارت با 
ايران به روزرساني كرد و وزراي خارجه سه كشور 
اروپايي نيز در نامه يي ب��ه دولت امريكا خواهان 
آن شدند كه اين كش��ور تعدادي از شركت هاي 

اروپايي را از تحريم هاي ثانويه مستثنا كند. 

 سازوكارهاي اروپا براي حفظ توافق
كميسيون اروپا روز چهارشنبه از به روزرساني 
ب��ه  »قانون��ي مس��دود كننده« خب��ر داد ك��ه 
ش��ركت هاي اروپايي اجازه مي ده��د با دور زدن 
تحريم ه��اي احتمالي امريكا به تج��ارت خود با 

ايران ادامه دهند. اين قانون كه نخس��تين بار در 
س��ال ۱۹۹۶ از س��وي اتحاديه اروپا به تصويب 
رس��يد، در واقع ابزاري اس��ت كه ساز و كار الزم 
را براي ش��ركت هاي اروپايي فراهم مي كند تا با 
دور زدن تحريم هاي ثانويه واش��نگتن به تجارت 
خود با كش��ور مورد نظر ادامه دهند. استفاده از 
اين قانون يكي از راهكارهاي اروپا براي مقابله با 
تصميم يك جانبه دولت امريكاست. اتحاديه اروپا 
همچنين با اصاح اختيارات بانك سرمايه گذاري 
اروپ��ا به آن اجازه داده اس��ت تا از پروژه هاي در 
ح��ال انجام در ايران حماي��ت كند، اگرچه بانك 
س��رمايه گذاري اروپ��ا ب��ه اين تصمي��م واكنش 
مثبتي نش��ان نداده اس��ت. مقام��ات اين بانك 
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته اعام كردند كه 
نمي توانند تحريم هاي امريكايي را ناديده بگيرند. 
اين بانك اعام كرده است كه راه حلي براي تحقق 
قول هاي كش��ورهاي اروپايي ب��راي حفظ برجام 
وجود ندارد. سخنگوي بانك سرمايه گذاري اروپا 
در همين رابطه به رويترز گفت: »اين بانك ابزار 
مناسبي براي اين هدف نيست. مدل كسب و كار 
بانك اين اجازه را نمي دهد كه تحريم هاي امريكا 
عليه ايران را ناديده بگيرد.« به نوش��ته يورونيوز 

اين بانك سال گذش��ته بيش از ۶۶ميليارد دالر 
از بازارهاي بين المللي اعتبار و س��رمايه كس��ب 
ك��رده و ح��ال نگران اس��ت تهديده��اي امريكا 
درباره مجازات و تحريم شريك هاي تجاري ايران 
س��بب فرار خريداران اوراق قرض��ه در اين نهاد 

مالي شود. 
اين موض��ع بانك س��رمايه گذاري اروپا كه با 
سياس��ت هاي اتحاديه اروپ��ا فعاليت مي كند، در 
كنار اعام خروج تعدادي از ش��ركت هاي بزرگ 
اروپايي از ايران، تاثير اقدامات سه كشور اروپايي 
در حف��ظ توافق را با ترديد روبه رو كرده اس��ت. 
شايد براي همين بود كه اروپايي ها در نامه يي به 
دولت امريكا خواستار معافيت برخي شركت هاي 
اروپايي از تحريم هاي ثانويه شدند. وزراي خارجه 
و دارايي بريتانيا، فرانسه و آلمان در نامه مشترك 
وزراي خارج��ه و دارايي س��ه كش��ور اروپايي از 
دولت امريكا خواس��تند آن دسته از شركت هاي 
اروپاي��ي را كه پ��س از اجراي برج��ام در ايران 
سرمايه گذاري كرده اند از تحريم هاي ثانويه خود 
مس��تثنا كند. آنها در نامه خود به طور مش��خص 
خواستار مستثنا شدن شركت هاي اروپايي فعال 
در بخش هاي مهم داروسازي، بهداشت و درمان، 
انرژي، خودرو، هواپيمايي غيرنظامي، زيرساخت 
و بانك��داري از تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران 

شدند. 

 تالش جبهه ضدبرجام
اين تاش اروپايي ها در حالي صورت مي گيرد كه 
مقامات امريكايي و برخي كشورهاي منطقه از جمله 
رژيم صهيونيستي تمام تاش خود را براي برهم زدن 
برجام به كار گرفته اند. آخرين تاش جبهه مخالفان 
برجام، س��فر بنيامي��ن نتانياهو نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستي به آلمان، فرانسه و بريتانيا با هدف تغيير 
نگاه دولت هاي اين سه كشور درباره توافق هسته يي 
بود. س��فري كه به نظر دس��تاوردي ب��راي نتانياهو 
نداشته است. اين را موضع ماكرون، مركل و ترزا مي 
 نش��ان مي دهند. آنان بار ديگر اعام كردند سياست 
كشورشان حمايت از توافقي است كه براي امضاي آن 
بيش از يك دهه مذاكره شده است. به نوشته رويترز 
مركل در نشس��ت خبري مشترك با نتانياهو با بيان 
اينكه از حق امنيت اسراييل حمايت مي كند، گفت 
ك��ه »آلمان اين توافق )برجام( را لغو نكرد و در كنار 

ساير شركاي اروپايي بر سر آن مي ايستد.«
ماكرون رييس جمهور فرانس��ه ه��م درباره برجام 
موضع مش��ابهي گرفت؛ هرچن��د انتقاد از تصميمات 
ترامپ را هم چاش��ني اين تكرار اع��ام موضع كرد. 
ماكرون كه براي شركت در نشست سران هفت كشور 
صنعتي به كانادا س��فر كرده است، در نشست خبري 
مش��ترك با جاستين ترودو، همتاي كانادايي خود در 
رابطه ب��ا برجام گفت: ترامپ از توافقي كه از س��وي 
رييس جمهور پيش از خود به امضا رس��يده خرسند 

نيست، ش��ايد تنها به اين دليل كه اين توافق توسط 
رييس جمهور پيشين امريكا امضا شده است. 

او در ادامه خطاب به ترامپ افزود: اما مانع احترام 
ديگر طرف ها ب��ه اين توافق نش��ويد و تاش زيادي 
صرف خ��روج از اين توافق انجام ندهيد، چراكه امروز 
برجام بهترين محافظي اس��ت ك��ه در اختيار داريم. 
ماك��رون همچنين با تاكيد بر اينك��ه خروج از برجام 
مي توان��د اعتب��ار مذاكرات آتي واش��نگتن با پيونگ 
يان��گ را تحت تاثير ق��رار دهد، گفت ك��ه »خروج از 
توافق هس��ته يي اي��ران مي تواند بر مذاك��رات براي 
خلع تسليحات هسته يي شبه جزيره كره تاثير منفي 
بگذارد. اگر توافقي كه تنها س��ه س��ال پيش با ايران 
به امضا رس��يد، لغو ش��ود مذاكرات كره چه اعتباري 
خواه��د داش��ت.« اين تاش ها در حالي اس��ت كه 
ايران از مدت ها پيش اعام كرده، فرصت براي ارائه 
تضمين هاي عملي از سوي اروپا براي حفظ برجام 
طوالني نخواهد بود. تضمين هايي كه اگر نامطمئن 
باشند، ايران به آنها اعتنايي نكرده و از توافق خارج 
خواهد ش��د. در همين ارتباط سازمان انرژي اتمي 
از ارسال نامه يي به سازمان بين المللي انرژي اتمي 
خبر داد كه بر اساس آن ايران در حال آماده سازي 
امكانات براي افزايش ظرفيت غني س��ازي اورانيوم 
تا ۱۹0 هزار س��و اس��ت. اقدامي كه پس از دستور 
مقام معظم رهبري عملي ش��د و پاس��خي بود به 

عهدشكني امريكا در اجراي توافق. 

3۹ سال از زماني كه امام)ره( آخرين جمعه ماه 
رمضان را به عنوان روز همبستگي با ملت فلسطين 
اعام كرد؛ مي گذرد؛ 3۹ س��الي كه در جريان آن 
فراز و نش��يب هاي فرواني در س��طح منطقه يي و 
فضاي بين المللي به وقوع پيوسته و جهان تغييرات 
فراواني را به خود ديده؛ اما همچنان فرياد همراهي 
مسلمانان با مردم مظلوم فلسطين و قدس شريف 
در فض��اي بين الملل��ي طنين انداز اس��ت. اينگونه 
است كه هر فرد مسلماني با هر گرايش جناحي و 
سياسي با هر تمايات مذهبي و با هر تفاوت  اقليمي 
و سرزميني از يك درد مشترك رنج مي برند؛ رنجي 
به نام:»مساله فلسطين و سرنوشت مسجداالقصي«.
براس��اس اين دورنماي تاريخي و مذهبي است 
ك��ه ديروز همزمان ب��ا روز قدس، م��ردم تهران و 
۹00ش��هر ديگر كش��ورمان درحالي كه اكثرشان 
روزه داران ش��ب زنده دار بوده  و ش��ب گذشته اش را 
به احيا گذراندند با حضور گس��ترده در راهپيمايي 
روز قدس، انزجار و خش��م خود را نس��بت به رژيم 
اش��غالگر قدس و تصميمات اخي��ر رييس جمهور 
امريكا همچنين حمايت از ملت هاي مظلوم منطقه 

به خصوص فلسطين نش��ان دادند. براساس اعام 
خبرگزاري ها، سي و نهمين راهپيمايي روز قدس را 
بيش از ۵300 عكاس و خبرنگار داخلي و خارجي 
پوشش خبري دادند كه ۱۶0نفر از آنها خبرنگاران 
رسانه هاي خارجي هستند. همزمان با حضور اقشار 
مختلف مردمي مسووالن و چهره هاي سياسي نيز 
با حضور در راهپيمايي روز قدس همبستگي خود 
را با ملت مظلوم فلسطين فرياد زدند. چهره هايي از 
جناح هاي مختلف سياس��ي كه هر چند در برخي 
موارد سياس��ي و اجرايي تف��اوت ديدگاه هايي در 
ميان آنها وجود دارد اما در مورد مس��اله فلسطين، 
وحدت و يكپارچگي كاملي در ميان آنها وجود دارد 
و آرمان و آرزوي همه آنها آزادي قدس ش��ريف از 

چنگ صهيونيست هاست. 

 جريحه دار شدن احساسات با انتقال سفارت
در شرايطي كه رييس جمهوري براي شركت در 
اجاس سران شانگهاي صبح روز گذشته راهي چين 
شده بود؛ معاون اول رييس جمهوري در مراسم روز 
قدس شركت كرد. معاون اول رييس جمهور با اشاره 

به اينكه انتقال س��فارت امريكا به قدس احساسات 
مسلمانان را جريحه دار كرد، گفت: مردم فلسطين 
موفق ش��ده اند، فرياد مظلوميت خود را در سراسر 

جهان به صدا دربياورند. 
حاش��يه  در  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
راهپيمايي روز جهاني قدس و در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه دولت برنامه ريزي دقيقي براس��اس 
شرايط جديد پيش روي كشور دارد، گفت: مردم 
بايد از اين ش��رايط مطلع باشند و سعي مي كنيم 
در حد توان ش��رايط را براي مردم تش��ريح كنيم.  
اس��حاق جهانگي��ري اف��زود: دولتم��ردان امريكا 
در يك اش��تباه تاريخي وارد ش��ده اند و برخاف 
مقررات جهاني يك توافق بين المللي را به صورت 
يك طرف��ه نقض و تحريم هاي ظالمانه يي را عليه 

ملت ايران وضع كرده اند. 
مع��اون اول رييس جمهوري ب��ا تاكيد بر اينكه 
دشمنان بايد بدانند مردم ايران 40سال است تجربه 
تحريم هاي امريكا را دارند و براي هر شرايطي خود 
را آماده كرده اند، خاطرنشان كرد: ملت ايران مطابق 
شرايط برنامه ريزي مي كنند. به طور حتم با اتكا به 
مردم كشورمان قادر خواهيم بود تا از اين تحريم ها 

با سربلندي بيرون آييم. 
جهانگيري تصريح كرد: امريكايي ها آبروي خود 
را در دني��ا برده اند و حتما ملت ايران عكس العمل 
مناس��بي در برابر آنها نشان خواهد داد. امام راحل 
اين روز را براي دفاع از مردم مظلوم فلس��طين كه 
70س��ال است كشور و سرزمينش��ان توسط رژيم 
اش��غالگر قدس اش��غال ش��ده، نامگذاري كردند و 
خوش��بختانه موفق ش��دند فرياد مظلوميت مردم 
فلسطين در سراسر جهان را به صدا درآورند. مردم 
فلس��طين زير شديدترين ش��كنجه ها و رفتارهاي 

غيرانساني از سوي رژيم صهيونيستي هستند. 
او بيان كرد: در س��ال ج��اري اقدام عجيبي كه 
رييس جمهور امريكا انجام داد و سفارت اين كشور 
را به قدس منتقل كرد، باعث شد احساسات مردم 
مس��لمان جريحه دار ش��ود و ملت هاي مسلمان با 

حساسيت بيشتري در روز قدس شركت كردند. 
معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه ايرانيان 
همواره طرفدار مظلوم بودند و مخالف ظالم هستند، 
تصريح كرد: مردم ما در اين مسير پيشگام بودند و 

حضور امروز مردم بيانگر اين مساله است. 

 امريكايي ها راه به جايي نخواهند برد
ريي��س ق��وه قضاييه حضور گس��ترده مردم در 
راهپيمايي روز قدس را عاملي موثر در عدم تثبيت 
سياس��ت هاي امريكا و اس��راييل برشمرد.  آيت اهلل 
صادق آملي الريجاني با حض��ور در راهپيمايي روز 
قدس در پاس��خ به س��والي درباره اينكه با توجه به 
انتقال س��فارت رژيم صهيونيس��تي به شهر قدس 
و م��وج اعتراضي كه در كنار ن��وار مرزي غزه ايجاد 
شده، حضور مردم راهپيمايي روز قدس چه تاثيري 
دارد؟ گفت: بحمداهلل حضور گس��ترده، حماس��ي 
و پرش��كوه م��ردم را هم در كش��ور خودمان داريم 
و ه��م در همه ملت ه��اي مس��لمان.  او افزود: اين 
حضور گس��ترده يك پيام مهمي دارد؛ كش��ورهاي 
سلطه خصوصا امريكايي ها و صهيونيست ها گمان 
مي كنند با انتقال يك س��فارتخانه به بيت المقدس 
مي توانند يك حكومت غاصب كودك كش را تثبيت 
كنند و در طول اين 70س��ال آنها مظالم بس��ياري 
ه��م بر مردم فلس��طين وارد كرده اند و هم بر امت 
اس��امي اما اين حضور گسترده نشان مي دهد كه 
تثبيت در كار نيست.  آيت اهلل آملي الريجاني تاكيد 
كرد: امريكايي ها و كش��ورهاي سلطه ممكن است 
برخي حكام فاسد اين كشورها را بتوانند به همكاري 
بخوانند ولي ملت ها تس��ليم نمي شوند و از حقوق 
مردم فلس��طين دفاع مي كنن��د و ما مطمينيم كه 
اين كش��ور جعلي صهيونيستي غاصب كودك كش 
از صحنه تاريخ محو خواهد شد. رييس دستگاه قضا 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دولت هاي اسامي 
چه قصوري كردند كه ما همچنان ش��اهد اش��غال 
فلس��طين هس��تيم؟ افزود: اگر مي گذاشتند مردم 
حرف خودش��ان را بزنند و اگر حكام غاصب برخي 
كشورهاي اسامي سرسپردگي نشان نمي دادند اين 
همه مردم مسلمان با اين همه امكانات عظيم شايد 
مي توانستند كش��ور غاصب را بركنند ولي ما امروز 
مي بينيم كه سران كشورهاي فاسد خيانت مي كنند 
و با امريكايي ها سازگاري مي كنند ولي آينده از آن 
ملت هاس��ت و اين حكام فاسد فرعون هاي زمانند و 

به زودي برخواهند كند. 

 دفاع از فلسطين محدود به مرز ايران نيست
 مع��اون پارلماني رييس جمهور با اش��اره به ابتكار 
ام��ام خميني)ره( ب��راي نام گ��ذاري آخرين جمعه ماه 
مبارك رمضان به عنوان روز قدس تصريح كرد: اكنون 
مي بينيم كه دفاع از فلسطين و حقوق مردم اين منطقه 
تنه��ا به مرزهاي ايران محدود نيس��ت و در بس��ياري 
از كش��ورهاي اس��امي و حتي غيراس��امي آزادگان 
جهان در راس��تاي دفاع از حقوق مردم فلسطين به پا 
خواسته اند.  حسينعلي اميري در حاشيه راهپيمايي روز 
قدس در ته��ران در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه 
وظيفه همه مسلمانان و انسان هاي آزاده دنياست كه از 
مردم مظلوم فلسطين دفاع كنند، اظهار كرد: با توجه به 
دهن كجي كه ترامپ به مس��لمانان انجام داد و با وجود 
مخالفت ها، س��فارت امريكا از تاويو را به بيت المقدس 
منتق��ل كرد همچنين ديگر تح��والت منطقه ضروري 
اس��ت كه مس��لمانان در دفاع از حقوق مردم فلسطين 
مصمم ت��ر از هميش��ه عمل و در صحنه ب��راي دفاع از 
حق مردم فلسطين حضور پيدا كنند.  معاون پارلماني 
رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در 
ارتباط ب��ا آخرين وضعيت اصاحيه طرح پالرمو گفت: 
اين طرح در كميس��يون امنيت ملي مجلس اس��ت و 
بررس��ي آن تا حد قابل توجهي به اتمام رس��يده و فكر 
مي كنم ان ش��اء اهلل هفته آينده در صحن علني مجلس 

مورد بررسي قرار گيرد. 

 رمز پيروزي ما وفاق و همبستگي ملي است
در همين خصوص رييس فراكسيون اميد مجلس 
دهم تاكيد كرد: مطالبات مردم به خصوص مطالبات 
اقتصادي، معيش��ت و اش��تغال جوانان بايد با جديت 
بيش��تري پيگير ش��ود.  محمدرضا عارف در حاشيه 
راهپيمايي روز جهاني ق��دس و در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر ضرورت انس��جام و 
گفت وگ��وي مل��ي در وضع كنوني اقتصادي كش��ور 
به جاي تخريب گفت: بحث اصلي ما هميش��ه وفاق 
و همبس��تگي ملي بوده اس��ت. رمز پي��روزي ما در 
صحنه هاي داخلي پاس��خ به مطالبات مردم و وحدت 
بوده است.  او ادامه داد: من بر اين باورم كه مطالبات 
م��ردم به خص��وص مطالبات اقتصادي، معيش��ت و 
اشتغال جوانان بايد با جديت بيشتري پيگير شود. در 
عي��ن حال مردم ما نش��ان دادند كه ظرفيتي فراتر از 
پرداختن به مس��ائل اقتصادي خودشان دارند. قدس 
يك مساله ارزشي براي ماست. اين روز ميثاق مردم ما 

براي آزادسازي قدس شريف بوده است. 
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وزي��ر ام��ور خارجه كش��ورمان در 
نامه يي به همتايان خارجي خود گفت: 
اگر قرار باشد برجام ادامه يابد، اعضاي 
باقي مانده در برجام و س��اير شركاي 
تجاري بايد اطمينان دهند خس��ارت 
ايران )ناشي از خروج امريكا از برجام( 
بي قيد و شرط از طريق اقدامات ملي، 

منطقه يي و جهاني جبران مي شود.
نوش��ت:  نام��ه  اي��ن  از  بخش��ي  در  ظري��ف   محمدج��واد 
در راستاي تعهد ايران به قانون و تعهد به حل وفصل مسالمت آميز 
مناقش��ات بين المللي، جمهوري اس��امي ايران تصميم گرفت با 
حس��ن نيت از س��ازوكارهاي برجام براي يافتن راه حل مناسب و 
تعيين امكان و چگونگي تضميِن بهره برداري كامل مردم ايران از 
برجام از سوي طرف هاي باقي مانده در اين توافق و ساير شركاي 

اقتصادي استفاده كند. 
چنانچه پ��س از به كار بس��تن راهكارهاي موج��ود، حقوق و 
به��ره مردم ما جبران نش��ود، اين حق ايران اس��ت -كه البته در 
برجام و قطعنامه 223۱ س��ازمان ملل متحد نيز مورد شناسايي 
قرار گرفته اس��ت- تا اقدامات متناس��ب را در پاس��خ به اقدامات 
غيرقانوني مس��تمر و متعدد امريكا، به ويژه خروج اين كش��ور از 
تواف��ق و اعمال مج��دد تمامي تحريم هاي يكجانب��ه عليه ايران، 

انجام دهد. 
او در پاي��ان نام��ه تاكيد ك��رد: من اطمين��ان دارم كه دولت 
محترم شما اقدامات متناسب و سازگار با قطعنامه 223۱ شوراي 
امني��ت را انجام خواهد داد و تاش ه��ا براي جايگزيني حكومت 
قانون و نظم جهاني چندجانب��ه با حكومت خودكامگي و ارعاب 

يكجانبه گرايانه را خنثي و نقش برآب خواهد كرد. 
همچني��ن وزي��ر امور خارجه كش��ورمان در توييت��ر خود در 
ارتباط با اين نامه نوشت: زورگويي اقتصادي رو به افزايش امريكا 
ض��رورت اقدام ن��ه تنها براي حفظ برجام بلكه براي حراس��ت از 

چندجانبه گرايي و حاكميت قانون را نشان مي دهد. 

مش��اور نظام��ي رهبر معظ��م انقاب 
گفت: گنبد آهنين يك ش��وخي بيش��تر 
نيس��ت و توان دفاع موش��كي اس��راييل 
در طول اين س��ال ها بارها امتحان ش��ده 
و موش��ك ها، راكت ها و پهبادهاي زيادي 
توانسته اند اين دفاع موشكي را بشكنند. 

سرلش��كر فيروزآب��ادي در گفت وگ��و 
ب��ا ايلنا، در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
نزديكي اس��راييل و كش��ورهاي عربي خليج ف��ارس داليل نظامي و 
تكميل دفاع موش��كي دارد يا خير، گفت: نزديكي رژيم صهيونيستي 
با كش��ورهاي مرتجع مانند عربستان و امارات بيشتر به خاطر اتحاد 
اس��تراتژيك است زيرا اين كشورها از اس��ام ناب و انقاب اسامي 
ايران مي ترسند. اين كش��ورها همديگر را پيدا كردند و هنگامي كه 
هر كدام از آنها احس��اس خط��ر مي كنند به يكديگ��ر پناه مي برند. 
ادعاه��اي توان نظامي  كه اين كش��ورها مط��رح مي كنند چيزي جز 

خوراك تبليغاتي نيست و مانند كف روي آب است. 
او تصريح كرد: تاكنون بارها از س��وريه و لبنان از طريق هوا وارد 
حريم هوايي اس��راييل ش��ده اند و اين گنبد نتوانسته كاري كند. در 
واق��ع گنبد آهنين به آن معنا وجود ندارد بلكه يك حوزه رس��انه يي 
براي مردم اس��راييل اس��ت زيرا آنها بيشتر اهل فرار هستند و با اين 
جنجال هاي رس��انه يي دولتمردان اسراييل مي خواهند به مردم خود 

قوت قلب بدهند. 
فيروزآب��ادي ادام��ه داد: در خليج فارس نيز گنب��د آهنين واقعي 
متعلق به ايران اس��ت و اين امر بارها ثابت ش��ده است اينكه امريكا 
بيايد چهارتا موش��ك پاتريوت در نقاط مختلف كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس آن ه��م بدون اطاع دولتمردان نص��ب كند و مديريت 
آنها را نيز خودش به عهده داشته باشد به آن دفاع موشكي يا گنبد 

آهنين نمي گويند. 
او در پايان تصريح كرد: امريكا فقط هزينه روي دست كشورهايي 
مانند عربستان و امارات مي گذارد و ثروت ملي آنها را به يغما مي برد 

بدون آنكه كاركرد مثبتي براي آنان داشته باشد.

 سپر دفاعي مشترك عربستان
و اسراييل كاركردي ندارد

اعضاي برجام، بي قيد و شرط 
خسارت ايران را جبران كنند
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3 كالن
سازوكار صدور مجوز 

دفاترپيشخوان شهرستان ها
تع�ادل| س��ازمان اداري و اس��تخدامي، ضم��ن 
تعيين اعضاي كارگروه هاي اس��تاني صدور مجوز دفاتر 
پيش��خوان دولت، آنها را موظف ب��ه ارائه گزارش هاي 

دوره يي فعاليت خود كرد. 
جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي 
در بخشنامه يي به دستگاه هاي اجرايي كشور، اعضاي 
»كارگروه ه��اي اس��تاني درياف��ت بررس��ي و تاييد 
درخواست متقاضيان« صدور مجوز »دفاتر پيشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي« را مشخص 
كرد. به اين ترتيب اعضاي اين كارگروه هاي اس��تاني 
عبارتند از: مديركل ارتباطات و فناوري استان، رييس 
س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي اس��تان، مديريت 
فناوري اطالعات و ش��بكه دولت استانداري. وظايف 
اي��ن كارگروه ها نيز عبارت اس��ت از: انج��ام آمايش 
استاني در چارچوب نيازمندي هاي استان و پيشنهاد 
توس��عه دفاتر به س��ازمان تنظيم مق��ررات راديويي؛ 
دريافت درخواست متقاضيان دفتر پيشخوان از طريق 
دبيرخانه، بررسي ش��رايط متقاضيان، ورود اطالعات 
مرب��وط به متقاضيان در س��امانه جهت صدور مجوز 
نهاي��ي، ارائه گزارش هاي دوره يي از فعاليت ها حاصله 
به سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور و سازمان 

تنظيم مقررات راديويي. 

 ساعت كار شعب بانك ها
براي دريافت ماليات 

ف�ارس| س��ازمان ام��ور ماليات��ي در نامه يي به 
مديرعامل بان��ك ملي ايران در خصوص اخذ ماليات 
توس��ط ش��عب آن بانك در روزه��اي پاياني مهلت 
اظهارنامه مالياتي عملكرد س��ال 96 خواستار ايجاد 
تس��هيالت براي موديان مالياتي ش��د. سازمان امور 
مالياتي در خصوص اخذ ماليات توس��ط شعب بانك 
مل��ي در روزهاي پايان��ي مهلت اظهارنام��ه مالياتي 
عملكرد س��ال 96 خواس��تار ايجاد تس��هيالت براي 

موديان مالياتي شد. 
در اين نامه با امضاي سيدكامل تقوي نژاد رييس 
كل س��ازمان امور مالياتي آمده اس��ت: نظر به اينكه 
آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 
96 مودي��ان ماليات��ي براي صاحبان مش��اغل پايان 
خردادماه و براي اش��خاص حقوقي و صاحبان امالك 
تجاري پايان تيرماه س��ال جاري اس��ت، براي ايجاد 
تس��هيالت بيش��تر براي موديان مالياتي خواهشمند 
است، دستور فرمايد شعب آن بانك به شرط پيوست 
در اس��تان تهران و تعدادي شعب در ساير استان ها 
كه با هماهنگي سرپرس��ت هاي بان��ك و ادارات كل 
امور مالياتي اس��تان ها تعيين مي ش��وند در روزهاي 
مذكور تا ساعت تعيين شده جهت ارائه خدمات اخذ 

ماليات اقدام كنند. 

اخبار

»تعادل« پيش بيني رشد 4.1درصدي براي اقتصاد ايران 2018 را بررسي مي كند

ريشه خوش بيني بانك جهاني به آثار برجام بدون امريكا
 گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي|

 بان��ك جهان��ي در جديدتري��ن گ��زارش خود از 
دورنماي اقتصادي جهان، رش��د اقتص��ادي ايران در 
س��ال 2018 ميالدي را 4.1درص��د پيش بيني كرد 
كه نس��بت به پيش بيني پيش��ين 0.1 واحد درصد 
ه��م افزايش نش��ان مي دهد. موضوع��ي كه به گمان 
كارشناس��ان مي تواند يا ناشي از لحاظ نكردن خروج 
ترامپ از برجام باش��د يا ناش��ي از در نظر گرفتن افق 
بلندمدت تري براي اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد ايران. 
به هر دليلي كه باش��د، اي��ن گزارش تاثير چنداني بر 
وضعيت اقتصاد ايران نخواهد گذاشت چراكه به گفته 
حميد شهرس��تاني اقتصاددان اخبار منفي اين روزها 
پيرامون اقتص��اد ايران به قدري اثرگذار بوده اس��ت 
كه گ��زارش اخير بانك جهاني نتواند تاثير مثبتي در 
انگيزه س��رمايه گذاران بگذارد. به گ��زارش »تعادل«، 
بانك جهاني در حالي در گزارش ماه ژوئن خود رشد 
پيش بيني  ش��ده براي اقتصاد ايران را افزايش داده و 
از 4درصد به 4.1درصد رس��انده كه امريكا به تازگي 
از برجام خارج ش��ده و انتظار مي رود اين مساله و به 
دنبال آن بازگشت تحريم ها، دورنماي اقتصادي ايران 
را تح��ت تاثير منفي قرار ده��د. از اين رو كه احتماال 
سرمايه گذاران براي س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران 
دچار ترديد خواهند شد.  سال گذشته بود كه با شدت 
يافتن تهديدات ترامپ عليه ايران، »نيويورك تايمز« 
در گزارشي از گمانه زني هايي مبني بر خروج امريكا از 
برجام خب��ر داده و گفته بود امريكا به دنبال راه حلي 
اس��ت تا بتواند ضمن بازگرداندن تحريم ها، آس��يب 
شركاي تجاري كه در ايران سرمايه گذاري يا فعاليتي 
داش��ته اند را به حداقل برس��اند. در هم��ان گزارش، 
يكي از گزينه ها بازگش��ت تدريجي تحريم ها مطرح 
ش��ده بود. اين مس��اله به عنوان ابزاري در نظر گرفته 
شده بود تا ش��ركاي تجاري فرصت كافي براي قطع 
مراودات اقتصادي خود با ايران داش��ته باشند. بر اين 
اساس، انتظار آن هم مي رفت كه در صورت بازگشت 
تحريم ها، اثرات احتمالي آن بر اقتصاد ايران به صورت 
تدريجي آش��كار ش��ود. موضوعي كه بسياري انتظار 
داش��تند در گزارش هاي مراجع بين المللي اقتصادي 
از اف��ق اقتصاد ايران هم خود را نش��ان داده و همان 
هم عاملي شود براي سيگنال منفي عليه اقتصاد ايران 
و دلس��رد كردن س��رمايه گذاران براي سرمايه گذاري 

كردن منابع مالي خود در اقتصاد كشور. 
ب��ا اين حال اين موضوع ن��ه تنها در گزارش ژوئن 

بانك جهاني از اقتصاد ايران خود را نش��ان نداده بلكه 
حتي بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از افق 
كوتاه مدت اقتصاد كش��ورها، پيش بيني خود از رشد 
اقتصاد اي��ران 2018 را 0.1درصد ه��م افزايش داده 
اس��ت. به اين ترتيب كه گرچه اي��ن نهاد بين المللي 
در گزارش��ي كه 6 ماه پيش منتش��ر كرده بود رشد 
4درص��دي را ب��راي اقتص��اد ايران در س��ال 2018 
پيش بين��ي كرده ب��ود ولي اكنون و ب��ا وجود خروج 
امريكا از برجام پيش بيني خود از رشد اقتصاد ايران در 
سال 2018 را 0.1درصد افزايش داده و به 4.1درصد 
رسانده است. البته بانك جهاني در گزارش اخير خود 
از دورنماه��اي اقتص��ادي جهان به تبعات بازگش��ت 
تحريم ها هم اش��اره و عنوان كرده اس��ت كه اگرچه 
عدم اطمينان زيادي نس��بت به تاثير نهايي بازگشت 
تحريم ها عليه ايران وجود دارد؛ اما ممكن اس��ت اين 
تحريم ها صادرات نفت ايران را چند صد هزار بشكه در 
روز كاهش دهد. براس��اس اين گزارش متوسط رشد 
اقتصادي ايران در س��ال 2017 ميالدي به 4.3درصد 
رسيده است اما در سه ماهه چهارم اين سال كه برابر با 
پاييز گذشته است، اقتصاد ايران به ركود نزديك شده 

و فقط 0.5درصد رشد داشته است. 
طبق اين گزارش رش��د اقتصاد ايران در سه ماهه 
نخست 2017 ميالدي بالغ بر 16درصد، در سه ماهه 
دوم 4.2درصد، در س��ه ماهه سوم 4.6درصد و در سه 

ماهه چهارم 0.5درصد محاسبه شده است. پيش بيني 
بان��ك جهاني از رش��د اقتصادي ايران در س��ال هاي 
2019 و 2020 مي��الدي ه��م به ترتي��ب 4.1درصد 
و 4.2درصد اس��ت. پيش بيني بانك جهاني از رش��د 
اقتص��ادي ايران در س��ال 2018 مي��الدي و كاهش 
نيافتن رش��د پيش بيني ش��ده براي ايران هر چند در 
نوع خود مي تواند خبر مثبت و اميدبخشي محسوب 
شود اما كارشناسان بر اين باورند كه جو منفي غالب 
و اخباري كه از اي��ران در فضاي بين المللي به گوش 

مي رسد نمي تواند با اين گزارش بهبود پيدا كند. 

 افق نامطمئن خروج ترامپ از برجام
گرچه بس��ياري، گزارش اخي��ر بانك جهاني را به 
عنوان نم��ادي براي عدم تاثيرگ��ذاري خروج امريكا 
از برج��ام بر اقتصاد ايران تعبي��ر كرده اند، اما به زعم 
كارشناس��ان اقتصادي ش��نيدن خبر خروج امريكا از 
برجام كافي اس��ت تا هر س��رمايه گذاري را در ميانه 
راه ورود به ايران منصرف كند. نكته مهم ديگر ميزان 
باورپذيري پيش بيني اخير بانك جهاني است كه آن 
هم به گفته حميد شهرستاني اقتصاددان تاثير چنداني 
در شرايط ايران ايجاد نخواهد كرد. چراكه اخبار منفي 
اثرگذاري بيش��تري دارند و شركت هاي اروپايي عمال 

با خروج امريكا از برجام در حال ترك ايران هستند. 
شهرستاني در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه با 

اتفاقاتي كه در حال رخ دادن است، پيش بيني آينده 
ايران بسيار مشكل به نظر مي رسد، افزود: »درك علل 
اينكه چ��را بانك جهاني براي اقتصاد ايران در س��ال 
2018 رش��د 4.1درصدي برآورد كرده است و حتي 
در جديدترين گزارش خود، نس��بت به گزارش قبلي 
0.1درصد رشد بيشتري درنظر گرفته است، در حال 
حاضر كمي سخت است. البته پيش بيني بانك جهاني 
ه��م تغييري در ش��رايط ما ايج��اد نمي كند. معموال 
اين طور پيش بيني  ها وقتي اثر دارد كه سرمايه گذاران 
خارجي به واس��طه دي��دن آينده بهت��ر، وارد اقتصاد 
كش��ور ش��وند. در حال حاضر آن قدر اخبار منفي در 
مورد اقتصادي ايران در جهان شنيده مي شود كه اين 
گ��زارش به طور خاص، اثر مثبت��ي در وضعيت ايران 
نخواهد داشت.« وي افزود: »اغلب شركت هاي اروپايي 
از همين امروز قطع مراودات تجاري با ايران را شروع 
كرده اند. بازه يي كه امريكا براي بازگشت تحريم ها به 
ايران قرار داده، مهلتي است كه به شركت هاي خارجي 
فعال در ايران داده ش��ده تا كم كم تمام مراودات خود 

را با ايران قطع كنند.«

 چشم اميد به كشمكش هاي تعرفه اي 
و موضع گيري اروپا

به گمان كارشناسان موضوعي كه شايد بتوان به آن 
اميد بست كشمكش هاي تجاري امريكا و كشورهاي 
گ��روه 7 اس��ت. موضوع��ي مي تواند در م��ورد آينده 
ايران تاثيرگذار واقع ش��ود. در همين راستا خروجي 
كنفران��س گروه 7 مي تواند در م��ورد آينده تجاري و 
اقتصادي ايران هم اثرگذار واقع ش��ود. شهرستاني در 
اين رابط��ه مي گويد: »باتوجه ب��ه اختالف نظري كه 
ميان اين كش��ورها با امريكا بر س��ر مس��اله تعرفه ها 
وج��ود دارد، اگر اين اخت��الف ادامه پيدا كند و ايران 
بتواند از اين موقعيت اس��تفاده كند، اين كشورها هم 
ممكن اس��ت همكاري الزم را با امريكا نكنند. با اين 
حال اميد ضعيف��ي وجود دارد كه اروپايي ها با امريكا 
همكاري نكنند و به صورت دس��ته جمعي چرخشي 
عليه اين مساله داشته باشند. اما اگر در اين كنفرانس 
به توافق برس��ند و امريكا تهديدهاي صادراتي خود را 
عملي نكند، ش��رايط بسيار سخت خواهد بود. چراكه 
رقم معامالت تجاري اغلب كشورهاي اروپايي با امريكا 
آن قدر باالست كه نمي توانند به خاطر معامالت با ايران 
ريس��ك كنند.« به گفته اين اقتصاددان، همين امروز 
هم كشورهاي اروپايي نه تنها در مورد سرمايه گذاري 

بلك��ه حتي در مورد تجارت با ايران هم بس��يار تامل 
مي كنند. بنابراين فرضي ك��ه اروپايي ها همچنان به 
تعهدات خود در س��رمايه گذاري در ايران عمل كنند، 

ضعيف است. 

 كوتاه شدن بازه اثرگذاري تحريم ها 
هرچند بانك جهاني تاثيري ب��راي خروج امريكا 
از برج��ام بر اقتصاد ايران پيش بيني نكرده اس��ت اما 
شهرستاني بر اين باور اس��ت كه اثرات خروج امريكا 
از برج��ام در همين بازه 6 ماهه باق��ي مانده تا پايان 
س��ال 2018 ميالدي بروز پيدا خواهد كرد. استدالل 
اين اقتصاددان هم دورنماي اقتصادي ايران و ترديدي 
اس��ت كه در ميان س��رمايه گذاران و شركاي تجاري 
اي��ران وجود دارد. شهرس��تاني مي گوي��د: »بازيگران 
اقتصادي اعم از بخش خصوصي و خصولتي، اغلب بر 
پاي��ه انتظارات عمل مي كنند. وقتي چنين اخباري از 
ايران به گوش مي رسد، سرمايه گذار و فعال اقتصادي 
انتظاراتي را در ذهن خود ش��كل مي دهد و براساس 
همين انتظارات ذهني هم تصميم گيري و برنامه ريزي 
مي كند. همين مساله بازه زماني اثر تحريم ها بر اقتصاد 

ايران را كوتاه تر مي كند.«
به گفته او، س��رمايه گذار و فعال اقتصادي به جاي 
اينك��ه صبر كند تا اثر تحريم را ببيند و براس��اس آن 
برنام��ه خ��ود را تغيير دهد، از همي��ن حاال يك گام 
جلوتر مي رود. همين مس��اله بازه زماني تاثيرگذاري 
تحريم ها را كوتاه تر مي كن��د. اين موضوع را امروز در 
مورد شركت هاي اروپايي شاهد هستيم. به طوري كه 
هنوز تحريم ها شروع نشده اما بسياري از شركت هاي 

اروپايي از همكاري با ايران امتناع مي كنند. 
تفاسير متفاوتي از پيش بيني بانك جهاني از رشد 
اقتصادي ايران مي توان داش��ت. مي توان اين گزارش 
را در حالتي خوش��بينانه تعبير ك��رد كه تحريم هاي 
اقتصادي امريكا بر ايران تاثيري نخواهد داشت. گزينه 
ديگر اما اين است كه خروج امريكا از برجام و بازگشت 
تحريم ها به زماني بيشتر از 6 ماه براي نشان دادن آثار 
خود نياز دارند و احتماال در 6 ماه آتي شاهد تاثيرات 
اين اتفاق نباش��يم. البته بايد ب��ه اين نكته هم توجه 
داش��ت كه بانك جهاني هم در همي��ن گزارش آخر 
خود نس��بت به افت چند صدهزار بشكه يي صادرات 
روزانه نفت ايران هشدار داده است؛ مساله يي كه براي 
اقتصادي نفتي همچ��ون اقتصاد ايران مي توان بالقوه 

بحران آفرين باشد. 
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تعيين تكليف سپرده گذاران 
باالي يك ميليارد تومان 

 بان��ك مرك��زي فرآين��د بازپرداخ��ت س��پرده هاي 
س��پرده گذاران ت��ا س��قف ۱۰ميلي��ارد ري��ال و باالتر از 
۱۰ميليارد ريال تعاوني هاي اعتباري منحله ثامن الحجج، 
فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشكيالت البرز ايرانيان 

را اعالم كرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانك مرك��زي، به آگاهي 
س��پرده گذاران تعاوني هاي اعتباري منحله ثامن الحجج، 
فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشكيالت البرز ايرانيان 
مي رساند كه بر اساس مصوبه سران محترم سه قوه، فرآيند 
بازپرداخت سپرده هاي سپرده گذاران تا سقف ۱۰ميليارد 
ريال و تعيين تكليف س��پرده گذاران داراي س��پرده هاي 
باالتر از ۱۰ميليارد ريال از صبح روز دوشنبه ۲۱ خردادماه 
در ش��عب منتخ��ب بانك ها و موسس��ات اعتباري عامل 
آغاز مي ش��ود. س��پرده گذاران مي توانند بر اساس برنامه 
زمان بن��دي مندرج در وب س��ايت بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري عامل به هم��راه مدارك مورد ني��از براي احراز 
هويت و مس��تندات مربوط به منشا وجوه سپرده گذاري 
ش��ده در ه��ر يك از تعاوني هاي مورد اش��اره به ش��عب 
منتخب مراجعه كنند. بر اساس مصوبه سران محترم سه 
قوه، براي شناسايي كامل اموال و دارايي هاي موسسه هاي 
پولي غيرمجاز و اش��خاص مرتبط با آنه��ا و براي احقاق 
حقوق همه ذي نفعان و مجازات متخلفان، قوه قضاييه با 
قاطعيت، دقت و سرعت الزم، رسيدگي به پرونده تخلفات 
تعاوني هاي منحله و مديران و سهامداران عمده آنها را تا 

حصول نتيجه پيگيري مي كند. 

 انهدام باند كالهبرداري
از شركت هاي بيمه

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان گفت: اعضاي باندي 
كه با ترفند تصادفات ساختگي توانسته بودند ۱۵۰ ميليارد 
ريال از شركت هاي بيمه كالهبرداري كنند، شناسايي و 

دستگير شدند. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خبري پلي��س، س��ردار مهدي 
معصوم بيگي اظهار داش��ت: در پي كس��ب خبري مبني 
بر حضور تعدادي افراد مصدوم در دادس��راي شهرستان 
برخ��وار و تش��كيل پرون��ده تصادف جرحي مش��كوك، 
موضوع به  صورت ويژه در دس��تور كار كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت. وي افزود: كارآگاهان با انجام تحقيقات 
علمي و تخصصي خود به س��اختگي ب��ودن اين پرونده 
تص��ادف پي برده و در اين راس��تا ۵ نف��ر از مصدومان را 
دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند كه متهمان در 
جريان تحقيقات از فعاليت باند ايجاد تصادف س��اختگي 
و دريافت خس��ارت از ش��ركت هاي بيمه پرده برداشتند. 
فرمانده انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: با بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص ش��د، اعضاي اصلي باند با تبليغ 
ش��غلي پر درآمد در فضاي مجازي، اف��راد جوياي كار را 
فريب داده و در منزل اجاره يي با ايجاد بي حسي موضعي، 
صدمات و جراحاتي را در ب��دن آنان به وجود مي آوردند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اعضاي بان��د پس از مصدوم كردن 
افراد مذكور با استفاده از خودروهاي داراي بيمه اقدام به 
ايجاد تصادف س��اختگي كرده و پس از حضور اورژانس و 
انتقال مصدومان به بيمارستان، پرونده قضايي تشكيل و با 
صدور راي از شركت هاي بيمه خسارت دريافت مي كردند. 

 دولت روحاني بايد 
اقتدار بانك مركزي را بازگرداند

يك كارش��ناس مس��ائل اقتصادي گف��ت: عملكرد و 
اقدامات موثر بانك مركزي در دولت روحاني در خصوص 
مبارزه با فساد توانست اقتدار را به بانك مركزي بازگرداند. 
س��عيد ليالز در گفت وگو با ايبنا در خصوص عملكرد 
دولت يازدهم و دوازدهم در خصوص مقابله با فس��اد در 
سيس��تم اقتصادي كشور گفت: متاس��فانه شلختگي و 
عملكرد سيستم اقتصادي كشور از سال ۸۴ تا ۹۲ باعث 
شده بود تا ايران يكي از فاسد ترين بازارهاي پولي دنيا به 
شمار برود و زمينه براي فعاليت موسسات مالي و اعتباري 
غيرمجازي به صورت قارچ گونه ايجاد شود كه تحت كنترل 
هيچ دستگاه حكومتي نبوده و همين باعث مي شد كه اين 

موسسات مالي غيرمجاز به شمار بروند. 
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به مشكل اصلي 
سيس��تم بانكي كش��ور اظهار داش��ت: در حال حاضر 
مش��كل اصلي ش��بكه بانكي ايران ع��دم بازپرداخت 
وجوه وام دريافت شده اس��ت؛ در واقع بازپرداخت وام 
كه وظيفه وام گيرنده اس��ت در ايران بي عرضگي تلقي 
مي ش��ود و همين مشكل عدم بازپرداخت و نقدينگي 
گسترده باعث شد تا سيستم بانكي كشور با مشكالت 
جدي روبه رو باشد كه با سياست هاي بانك مركزي در 

دولت يازدهم از ادامه آن جلوگيري شد. 

 اعتبار چك هاي غيرصيادي
تا شهريور ماه

م��دارس همزم��ان با اع��الم بانك مرك��زي مبني 
ب��ر پايان زم��ان تبديل دس��ته چك ها ب��ه چك هاي 
صيادي در ش��هريور ماه س��ال ج��اري، در پيامكي به 
والدي��ن هش��دار مي دهند ك��ه در ص��ورت دارا بودن 
چ��ك صياد ام��كان ثبت ن��ام وجود دارد. ب��ه گزارش 
ايِبن��ا، در پيامك مدارس كه اي��ن روزها براي والدين 
ارسال مي شود، آمده است: »به استحضار مي رساند، با 
توجه به ش��روع ايام ثبت نام و ضرورت دريافت چك و 
با عنايت به دس��تورالعمل بانك مركزي مبني بر عدم 
تاييد چك هاي قديمي غيربانكي، خواهش��مند اس��ت 
در نخس��تين فرصت نسبت به دريافت چك هاي مدل 

جديد از بانك مربوطه اقدام فرماييد.«
با رونمايي از طرح ملي صياد در ۲۸ ش��هريور ماه سال 
۱۳۹۶ و راه ان��دازي موفق آن به همراه اصالح رويه و روال 
صدور دسته چك و يكسان سازي مولفه ها و خصيصه هاي 
محتوايي و امنيتي چك در ش��بكه بانكي، عنوان ش��د به 
جهت گسترش هر چه بيشتر طرح از نيمه ارديبهشت ماه 
س��ال جاري از پذيرش چك هاي با طرح قديم در س��امانه 
چكاوك خودداري مي شود. اما بانك مركزي در ارديبهشت 
ماه اعالم كرد »باتوجه به ابعاد گس��ترده طرح صياد و لزوم 
اعطاي فرصتي به بانك ها براي هماهنگي با سامانه جديد و 
انجام اقدامات الزم به صورت كامل و همچنين حجم باالي 
چك هاي قديمي در دست مردم، تاريخ مدنظر تمديد شد.«

اخبار

پايبندي دولت به ارز تك نرخي امكان پذير نيست

قيمت سكه از 2.2 ميليون تومان گذشت
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

قيم��ت ان��واع س��كه در ب��ازار ته��ران بعد از 
تعطيالت ماه مبارك رمضان در روز پنج شنبه ۱7 
خرداد ۹7 در حال��ي افزايش يافت كه نرخ دالر، 
يورو و پوند نيز با رش��د همراه بوده است. قيمت 
ه��ر دالر امريكا با ۳ تومان رش��د نس��بت به روز 
يك ش��نبه ۴هزار و ۲۱۹ تومان تعيين شد. افزون 
بر اي��ن، هر يورو با ۵7 توم��ان افزايش ۴ هزار و 
۹7۴ توم��ان و هر پوند نيز با ۳۶ تومان رش��د ۵ 

هزار و ۶۶۴تومان ارزش گذاري شد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، در بازار ط��ال نيز نرخ 
اونس جهاني به مرز ۱۳۰۰ دالر رس��يده و قيمت 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
پنج شنبه هفدهم خرداد در بازار تهران با 7۵ هزار 
 تومان افزايش نسبت به روز يك شنبه، ۲ ميليون و 
۲۲۳ هزار توم��ان تعيين ش��د. همچنين بعد از 
چن��د روز تعطيلي افزايش قيمت س��كه در بازار 
محس��وس بود به نحوي كه قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد تا حدود ۸۰ هزار تومان نسبت 

به آخرين روز كاري رشد كرد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
 قديم با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز يك شنبه، 
۲ ميلي��ون و ۱۱۵ هزار تومان داد و س��تد ش��د. 
امروز در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي 
با ۲7هزار تومان افزايش قيمت نس��بت به مدت 
مش��ابه، يك ميليون و ۹۸ هزار تومان و هر قطعه 
ربع بهار آزادي نيز با ۱۱ هزار تومان رشد نسبت 

به روز يك شنبه ۶۲۲ هزار تومان معامله شد. 
از سوي ديگر، هر قطعه سكه گرمي با ۵ هزار 
تومان افزايش ۳7۲ هزار تومان معامله ش��د و هر 
گ��رم طالي ۱۸عيار نيز ب��ا ۴ هزار و ۱۵۰ تومان 

افزايش ۱۹۸هزار و ۵۵۰ تومان قيمت خورد. 
بيش��تر صرافي ه��ا باتوجه ب��ه تعطيالت چند 
روزه، بسته بودند و ترجيح دادند كه روز پنج شنبه 
نيز تعطيل باش��ند. اما فعاليت دالالن در بازار ارز 
تهران محس��وس بود و تع��دادي از صرافي ها نيز 
بع��د از چند روز تعطيلي رس��مي فعاليت خود را 
ازس��ر گرفتند. اما خريد و فروش ارز نداش��تند و 

برخي معامالت پشت تلفن در جريان بود. 
از س��وي ديگر بازار دالالن از رونق بيش��تري 
نس��بت به صرافي ها برخوردار ب��ود و دالالن در 
نقاط مختلف محدوده ميدان فردوس��ي مشغول 
ب��ه خريد و فروش ارز بودند كه البته تاثير فضاي 
سياس��ي بر معام��الت ارز در بازار مش��هود بود و 

همچنين خأل ماموران انتظامي نسبت به روزهاي 
گذش��ته احس��اس مي ش��د. دالالن قيمت هاي 
مختلفي را براي فروش ارز در حجم هاي متفاوت 
عنوان مي كردن��د كه به طور ميانگين دالر ۶۶۰۰ 
تومان، ي��ورو 77۰۰ تومان، پوند ۸۸۰۰ تومان و 
روبل ۱۱۵ تومان در بازار فروخته مي شد. با وجود 
اين، براساس اعالم بانك مركزي، قيمت هر دالر 
امريكا با ۳ تومان رشد نسبت به روز يك شنبه ۴ 
هزار و ۲۱۹ تومان تعيين ش��د. افزون بر اين، هر 
ي��ورو با ۵7تومان افزايش ۴ ه��زار و ۹7۴ تومان 
و ه��ر پوند نيز با ۳۶ تومان رش��د ۵ هزار و ۶۶۴ 

تومان ارزش گذاري شد. 
از س��وي ديگر، مطابق با بند ۱۱ مشخصات 
ق��رارداد آت��ي س��كه به��ار آزادي ط��رح ام��ام 
درخص��وص تعيين وجه تضمي��ن اوليه قرارداد 
آتي سكه طال و باتوجه به افزايش قيمت تسويه 
روزان��ه قراردادهاي فعال ط��ي روزهاي اخير، از 
ش��نبه، ۱۹ خردادم��اه جاري پ��س از اتمام روز 
معامالت��ي وجه تضمين اولي��ه برابر ۲۳ميليون 
ريال به هم��راه وجه تضمين اضافي، در مجموع 

۶۸ميليون ريال تعيين مي شود. 

  پايبندي دولت به ارز تك نرخي 
امكان پذير نيست

با وجود موفقيت هايي كه دولت در س��اماندهي 
ارزي با تعيين برخ��ي محدوديت ها در اين زمينه 
داش��ته، اما برخي تحليل ها حاكي از آن است كه 
پايبندي دولت به ارز تك نرخي در ش��رايط فعلي 
نمي تواند تصميم درستي باش��د. به گزارش ايِبنا، 
بررس��ي آخري��ن اقدامات صورت گرفته از س��وي 
دولت در زمينه ساماندهي و مديريت بازار ارز نشان 
مي دهد دولت تاكنون توانسته نيازهاي اين بازار را 
به صورت نس��بي تامين و جلوي آشفتگي بازار ارز 
را بگيرد، با اين حال موفقيت نسبي به معناي نبود 
كاستي ها و مشكالت ارزي در اقتصاد ايران نيست. 
نگاهي به جديدترين گزارش ارائه شده از سوي 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس پيرامون عملكرد ارزي 
دولت و بانك مركزي به ويژه پس از تصميمات اتخاذ 
ش��ده از ۲۰ فروردين ماه سال جاري به بعد نشان 
مي دهد كه بانك مركزي در سال هاي اخير بايد به 
دنبال حل داليل اصلي مشكالت موجود در نقل و 
انتقاالت ارزي و همچنين تعديل نرخ ارز متناسب 
با عوام��ل بنيادين اقتصاد، تك نرخ��ي كردن آن، 

جلوگيري از خروج سرمايه و راهكارهاي جايگزين 
مانند پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه و استفاده از 
پيام رسان هاي مالي ملي و منطقه يي و استفاده از 
كشورهاي همس��و با كشورهاي متخاصم در حوزه 

نقل و انتقاالت ارزي مي رفت. 
در عين حال، بررسي ها نشان مي دهد دولت بايد 
التهابات ب��ازار ارز را با عرضه ارز در بازارهاي حواله 
در كشورهاي همسايه مانند امارات )دوبي( و عرضه 
اس��كناس ارزي در بازارهاي نق��د داخلي مديريت 
مي كرد كه هزينه قابل توجهي براي كشور به همراه 
داش��ت. بايد گفت يكي از داليل بحران ارزي، عدم 
س��اماندهي ارز حاصل از صادرات ب��وده و در واقع 
صادركننده خود درخصوص نحوه اس��تفاده از ارز 
حاصل از صادرات تصميم گيري مي كرد. همچنين 
در برخي مواقع صادركنن��دگان اقدام به برگزاري 
مزايده براي ف��روش ارز حاصل از صادرات خود به 
باالترين قيمت مي كردن��د كه اين موضوع موجب 

افزايش قيمت ارز مي شد. 
تالش براي تخصيص منابع ارزي كشور متناسب 
با اولويت نيازهاي واقعي كشور باتوجه به محدوديت 
منابع ارزي، مستلزم نظارت سختگيرانه بر مصارف 

ارزي و مح��دود ك��ردن يا س��هميه بندي مصارف 
غيرضروري ارز بود كه اين موضوع در قالب اطالعيه 
ش��ماره 7 ارزي بانك مركزي ب��ا تعيين مصاديق 
۳۳گانه براي نيازه��اي غيروارداتي ارزي و تعيين 

سهميه براي آنها دنبال شد. 
همچنين براي كنترل تقاضاي القايي اسكناس 
ارز نيز تالش هايي ص��ورت گرفت كه اين موضوع 
عالوه بر محدود كردن ارز مسافرتي با هدف حفظ 
ارزش پول نيز پيگيري ش��د. در اين راستا مي توان 
به برخي اقدامات ديگر مانند پيش فروش سكه در 
سررس��يدهاي يك ماهه تا ۲ ساله و امكان افتتاح 
حساب ارزي با تضمين بازپرداخت اصل و سود به 
صورت اسكناس توسط بانك مركزي نيز اشاره كرد. 
س��اماندهي اس��تثنائات واردات به طور خاص 
واردات كاال در مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي نيز 
در ساماندهي ارزي كشور مطرح و دنبال شد. يكي 
از اقدامات مثبت صورت گرفته در سياس��ت هاي 
جدي��د ارزي، ممنوعي��ت واردات در مناطق آزاد 
بدون ثبت سفارش و منوط شدن رفع تعهد ارزي 
واردكنن��دگان و خدم��ت به مناط��ق آزاد به ارائه 
پروانه ترخيص قطعي كاال يا اصل صورت حس��اب 
قطعي انجام كار يا تاييديه كارفرماست كه مي تواند 
تاثيرات قابل توجهي بر واردات كاال به اين مناطق 
و قاچاق از طريق مناطق آزاد داش��ته باش��د. يكي 
از مس��ائلي كه درباره تصميم دول��ت به ارائه دالر 
۴۲۰۰ توماني مطرح است اينكه به دليل تناقضات 
مصوبات س��تاد اقتصادي دول��ت و بانك مركزي، 
مش��خص نيس��ت كه آيا بانك مركزي بن��ا دارد 
براي واردات برخي كاالها تامين ارز نكند يا خير؟ 
همچنين مش��خص نيس��ت در صورتي كه بانك 
مرك��زي تامين ارز نكند، آي��ا اين بخش از واردات 
امكان خريد ارز در خارج از سيستم بانكي را دارند 
يا اساس��ا واردات آنها ممنوع خواهد شد؟ موضوع 
قابل توجه در تصميمات ارزي اخير دولت اين است 
كه در حال حاضر كشور با محدوديت منابع ارزي 
روبه رو است و در آس��تانه تكانه هاي مهمي مانند 
خ��روج امريكا از برجام و اعمال تحريم هاي جديد 
ازجمله تحريم كاتسا قرار دارد و لذا پايبندي دولت 
به ارز تك نرخي و تامين همه نيازهاي ارزي كشور 
با نرخ اعالم ش��ده به شدت دشوار به نظر مي رسد 
و از اين رو تصميم به تك نرخي كردن در ش��رايط 
فعلي اقتصادي كشور و تعهد به تامين ارز واردات 
همه كاالها و خدمات بنا بر تصريح مصوبه دولت، 

تصميم صحيحي ارزيابي نمي شود. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 به دنبال تصميم دونال��د ترامپ رييس جمهوري جنجالي امريكا 
ب��راي خ��روج از برنامه جام��ع توافق هس��ته يي با اي��ران، ناظران و 
متخصصان صنعت بيمه از ريسك هاي پيروي از مقررات و دستورات 
اجرايي رييس جمهور اين كش��ور براي بيمه گ��ران به ويژه بيمه گران 
اتكاي��ي ابراز نگراني كرده و احتمال پيامده��اي عمده يي را نيز براي 

برخي پوشش هاي تجاري پيش بيني كرده اند. 
به گزارش »تعادل«، دونالد ترامپ در روز ۱۸ ارديبهشت ماه اعالم 
كرد كه واشنگتن از برجام خارج شده و تحريم هاي ثانويه عليه تهران را 
نيز كه در سال هاي بعد از توافق هسته يي لغو كرده بود، بار ديگر برقرار 
خواهد كرد. اين در حالي است كه در سال هاي بعد از توافق هسته يي، 
تعدادي از شركت هاي بيمه بين المللي به ويژه بيمه گران اتكايي جهان 
وارد بازار ايران ش��دند كه از بين آنها مي توان به مونيخ ري، اس��كور و 

شركت هندي جي اي سي ري اشاره كرد. 
با اين حال خروج امريكا از برجام، چند نگراني عمده براي صنعت 
بيمه و بخش اتكايي جهاني به دنبال داش��ته است. شركت حقوقي و 
جهاني كاليد اند كو اعالم كرده اس��ت: بدون درنظر گرفتن پيامدهاي 
سياس��ي اين تصميم، تحريم هاي جديد تحميلي، بيمه گران را تحت 

فشار فوري تطبيق براي بررسي ريسك هاي خود خواهد كرد. 
اين شركت مي گويد از ديگر پيامدهاي تصميم امريكا، تعرض بين 
تحريم هاي امريكا و اروپاست. بيمه گران بايد پيروي از وظايف نظارتي 
و ني��ز اصالح قراردادهاي خ��ود را چه تحت بندهاي تحريم يا قوانين 
موضوعه كه به آنان حق عدم تحقق كامل بيمه نامه ها يا فسخ كامل آنها 
را مي دهد، لحاظ كنند. س��يدمحمد عليپور يزدي دبيركل سنديكاي 
بيمه گ��ران ايران درباره ت��داوم قراردادهاي اتكايي خارجي بيمه گران 
ايران با بيمه گران اتكايي خارجي به ويژه در رش��ته بيمه هاي زندگي 

گفت: تداوم تمامي اين قراردادها بستگي به امكان مبادله ارز دارد. 
عليپ��ور يزدي افزود: اگر مبادله ارز امكان پذير باش��د، قراردادهاي 
اتكاي��ي خارجي چندان لطمه نمي خورد. وي تصريح كرد: اگر مبادله 
ارز امكان پذير باشد قراردادهاي اتكايي خارجي چندان لطمه نمي خورد 

و تمامي قراردادهاي اتكايي ادامه خواهند يافت. س��ال گذش��ته سه 
شركت بيمه گر داخلي بيمه هاي عمر و زندگي خود را نزد بيمه گران 
خارج��ي، بيمه اتكايي كردند. همچنين بيمه مركزي به توافقي براي 
پوشش ۳۰درصد از ريس��ك حوادث فاجعه آميز با يك شركت ديگر 
رسيد. سيدمحمد آسوده مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان نيز درباره تاثير 
خروج امريكا از برجام بر پايدار ماندن قراردادهاي بيمه اتكايي خارجي، 
گفت: در طول دو و نيم سال گذشته قراردادهاي زيادي با طرف هاي 
خارجي منعقد نشده و رقم قراردادهاي موجود نيز به اندازه يي نيست 

كه بخواهند آن را لغو كنند. 
سيدمحمد آسوده افزود: اساسا به دليل محدوديت در حمل و نقل 
پول، امكان انعقاد قراردادهاي بزرگ با بيمه گران خارجي به وجود نيامد. 
وي، محدوديت هاي موجود در زمينه حمل و نقل پول را مهم ترين مانع 
براي انعقاد قراردادهاي بزرگ با بيمه گران خارجي عنوان كرد و افزود: 
به دليل محدوديت در حمل و نقل پول، اساسا امكان انعقاد قراردادهاي 
بزرگ با بيمه گران خارجي به وجود نيامد و چند قراردادي نيز كه بسته 

شد، رقم محدودي دارند و ارزش به هم زدن ندارد. 
مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان درباره بيمه ۳۰درصد از خس��ارت 
حوادث فاجعه بار ايران نزد بيمه گر اتكايي خارجي نيز اظهار داش��ت: 
اين خسارت بيمه شده است اما تاكنون خسارتي اتفاق نيفتاده است؛ 
در صورتي كه خسارتي رخ دهد، حق بيمه را بايد بگيرند و خسارت را 

پرداخت كنند كه باز هم رقم آن پايين است. 
كلوپ پي. اند. اي انگليس ارائه كننده بيمه پي اند اي و ديگر خدمات 
به جامعه كشتيراني جهان كه توسط شركت بيمه توماس ميلر مديريت 
 مي ش��ود نيز در اظهارنظر خ��ود درباره عقب نش��يني اياالت متحده، 

بر مشكالت احتمالي براي تجارت و بيمه دريايي تاكيد كرد. 
ني��گل كاردن معاون كلوپ مديران ميلر پي. ان��د. اي در اين رابطه 
مي گويد: انتظار مي رود اين تصميم، پيامدهاي عمده يي براي تجارت 
دريايي با ايران و نيز بيمه اين نوع تجارت در پي داشته باشد. اما يك 
ارزيابي كامل از اثر احتمالي اين تصميم، تنها زماني محقق مي ش��ود 
كه درباره وضعيت ديگر ش��ركاي برجام كه اخيرا حمايت خود از اين 

معاهده را دوباره اعالم كرده اند، شفاف سازي شود. همچنين بايد دفتر 
خزان��ه داري كنترل دارايي هاي خارجي امريكا )OFAC( در رابطه با 
مديريت دوره پيش از موعد خروج قرارداد تحت اين تصميم، توضيح 
دهد. كلوپ پي. اند. اي اضافه كرده است كه پيش بيني مي شود تحريم ها 
طي يك دوره ۱۸۰ روزه پيش از موعد خروج در ۴ نوامبر ۲۰۱۸ دوباره 
اعاده شوند. كاردن مي گويد: كلوپ پروه بين المللي به رصد پيشرفت ها 
ادامه مي دهد و دستورالعمل هاي بيشتر را نيز در صورت وجود شفافيت 
بيشتر ارائه خواهد داد. در عين حال، اعضا بايد پيش از ورود به هر نوع 
وام جديد مربوط به ايران از مقررات جديد تطبيق تحريم ها مطمئن 
شوند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مذاكرات سياسي آغاز شده 
بين ايران و گروه ۱+۴ متش��كل از انگليس، فرانس��ه، آلمان، روسيه و 
چين براي مستثنا كردن شركت هاي دنيا از تحريم هاي ثانويه امريكا 
مي تواند منافع اقتص��ادي ايران را حفظ كند؟ همچنين آيا بانك ها و 
بيمه ها به ويژه اروپايي كه طرف معامله و قرارداد با ايران قرار دارند از 

اين تحريم ها مستثنا خواهند شد يا نه؟

 محدود شدن نقل وانتقاالت بانكي »كي بي سي« با ايران 
اي��ن در حالي اس��ت كه گروه مال��ي بلژيكي »كي بي س��ي« روز 
 پنج ش��نبه ۱7 خرداد اعالم كرد كه تح��ت تاثير تصميم امريكا براي 
از سرگيري تحريم ها عليه ايران از اين پس معامالت بانكي با تهران را 

به موارد بشردوستانه محدود خواهد كرد. 
اين تازه ترين مورد از قطع يا محدوديت فعاليت شركت هاي اروپايي 
در ايران اس��ت. با خروج امريكا از برجام در روز ۱۸ ارديبهشت امسال 
و از سرگيري تحريم ها عليه ايران در اوايل ماه نوامبر چندين شركت 
و موسسه مالي اروپايي اعالم كرده اند كه فعاليت خود در ايران را قبل 
از اين موعد خاتمه خواهند داد. قطع يا محدود شدن فعاليت بانك ها، 
ش��ركت هاي بيمه، حمل ونقل دريايي و شركت هاي نفتي اروپايي در 
ايران تالش  كشورهاي اروپايي براي حفظ برجام را دشوارتر كرده است. 
گروه مالي بلژيكي »كي بي سي« در بيانيه يي گفته است: »بالفاصله پس 
 از تصميم امريكا براي خروج از برجام ما تصميم گرفتيم، فعاليت هاي مان

 

در ايران را به موارد بشردوستانه كه با مقررات اداره تحريم هاي وزارت 
خزانه داري امريكا انطباق دارند، محدود كنيم. طبق اين سياست حتي 
پس از چهارم نوامبر مشتريان ما مي توانند اين نوع انتقال هاي بانكي 

را ادامه دهند.«
اين گروه مالي گفت: مواردي كه هم  اكنون در جريان هستند فقط 
تا مهلت تعيين ش��ده مي توانند ادامه يابن��د. در بخش ديگري از اين 
بيانيه گفته مي ش��ود: »كي بي سي هيچ گاه در هيچ معامله يي با ايران 
سرمايه گذاري نكرده و فقط نقل وانتقال بانكي مشتريان خود را انجام 
داده و در اي��ن زمينه تمام مقررات اتحاديه اروپ��ا، وزارت خزانه داري 
امريكا و ش��روط ديگر را رعايت كرده است.« گروه مالي »كي بي سي« 
اف��زوده كه در س��ال ۲۰۱۶ و پس از لغو تحريم ها عليه ايران تصميم 
گرفت امور مالي و بيمه مشتريان قابل اعتماد خود در بلژيك، جمهوري 
چك، اسلواكي و مجارستان را »در تجارت مشروع با ايران انجام دهد«. 
هفته گذش��ته بانك سوييسي »بي س��ي پي« اعالم كرد كه تمام 
نقل وانتقال هاي بانكي با ايران را متوقف و فعاليت هايش در آن كشور را 
محدود كرده است. به گفته كارشناسان مالي، اين تصميم براي ايران 
ضربه بزرگي بود. دي زدبانك دومين بانك آلمان نيز چندي پيش اعالم 
كرد در ماه جوالي معامله با ايران را متوقف خواهد كرد. كارشناس��ان 
تحريم مي گويند: معامالت مربوط به موارد بشردوستانه با ايران از جمله 
تجارت مواد غذايي و دارو حتي قبل از س��ال ۲۰۱۶ نيز ممنوع نبود 
ولي رژيم تحريم هاي امريكا و ممنوعيت استفاده از دالر دشواري هايي 

به وجود مي آورد كه حتي اين نوع معامالت نيز بسيار كند مي شود. 

رونق توليد با بانك هاي سرمايه گذاري يا شركت هاي تامين مالي

شركت هاي بيمه اروپا مقررات جديد تطبيق تحريم ها را پيگيري مي كنند

پيامد خروج امريكا از برجام براي صنعت بيمه

رسول خوانساري| كارشناس بانكي|
ايجاد شركت هاي تامين مالي به صورت تخصصي مي تواند به رونق 

توليد داخلي كمك كند. 
به تازگي س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس از ايج��اد بانك هاي 
س��رمايه گذاري براي ارائه تس��هيالت به توليدكنندگان توسط بانك 
مركزي خبر داده اس��ت. بهروز نعمتي در حاش��يه نشست غيرعلني 
مجلس درباره مسائل اقتصادي كشور گفته است: »جمع بندي بر اين 
شد كه با توجه به فضايي كه امروز در كشور وجود دارد، بانك مركزي 
تسهيالت الزم را براي رونق توليد در اختيار توليدكنندگان قرار دهد 
كه در اين راس��تا مقرر شد، بانك هاي سرمايه گذاري در كشور ايجاد 

شود كه بانك هاي سرمايه گذاري اين وظيفه را برعهده گيرند.« 
)banks Investment( آنچه در دنيا با عنوان بانك هاي سرمايه گذاري 

مرس��وم است، در واقع موسس��اتي است كه در پس از تصويب قانون 
بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ با عنوان »شركت هاي تامين سرمايه« 
در كشور شكل گرفتند ولي به دليل محدوديت هاي قانوني از به كار 
بردن اصطالح »بانك« براي آنها خودداري شد. بر اساس بند ۱۸ ماده 
۱ قانون بازار اوراق بهادار، ش��ركت تامين سرمايه، شركتي است كه 

به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه گذاران فعاليت 
مي كند و مي توان��د فعاليت هاي كارگزاري، معامله گري، بازارگرداني، 
مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليت هاي 
مشابه را با اخذ مجوز از »سازمان )بورس و اوراق بهادار(« انجام دهد. 
شركت هاي تامين سرمايه امين و نوين نخستين شركت هايي بودند 
ك��ه همزمان در ۱۸ فروردي��ن ۱۳۸7 موفق به اخذ مجوز فعاليت به 
عنوان تامين س��رمايه از سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. در حال 
حاضر ۹ ش��ركت تامين سرمايه فعال در كشور وجود دارد كه عمده 
درآم��د آنها از محل تعهد پذيره نويس��ي، بازارگردان��ي اوراق بهادار و 

سرمايه گذاري در اوراق بهادار و سپرده بانكي بوده است. 
گرچه به نظر مي رسد، اين نهادها نيز از طريق وظايف تعريف شده 
براي آنها بتوانند در رونق توليد اثرگذار باشند، ولي با توجه به اعالن 
تصميم گيري براي »ايجاد« بانك هاي س��رمايه گذاري )و با توجه به 
فعال بودن چندين شركت تامين سرمايه در كشور( به نظر مي رسد، 
مراد س��خنگوي هيات رييس��ه، ايجاد نهادهاي تخصصي ديگري در 
زمينه تامين مالي توليد باشد كه وظايف مشخصي در اين راستا دارند. 
البته چنين موسساتي در دنيا نه با عنوان بانك هاي سرمايه گذاري 

 )Company Finance( »بلكه به عنوان »شركت هاي تامين مالي
معروفند. در واقع وظيفه تخصصي ش��ركت هاي تامين مالي، كمك 
به تامين مالي براي خريد محصوالت و كاالهاي توليد ش��ده توسط 

شركت هاي مختلف است. 
ام��روزه ش��ركت هاي تامين مالي در س��ه ن��وع مختلف فعاليت 
مي كنن��د: نوع اول »موسس��ات تامين مالي فروش« هس��تند كه به 
اعطاي تس��هيالت به مش��تريان يك توليدكننده خاص مي پردازند، 
نوع دوم »موسسات اعتباري شخصي« هستند كه به ارائه تسهيالت 
به انواع مش��تريان به ويژه افراد كم درآمد يا با سابقه اعتباري ضعيف 
مي پردازند و نوع س��وم »موسس��ات اعتباري تجاري« هستند كه در 
زمينه تسهيالت به ش��ركت ها به ويژه از طريق ليزينگ تجهيزات و 
فاكتورينگ تخصص دارند. در واقع اين موسس��ات به دليل تخصص 
و تجربه خود در يك صنعت يا گروه خاص مشتريان مي توانند زمان 
و هزين��ه فرآيند تامين مالي تولي��د را كاهش دهند و به رونق توليد 
و حماي��ت از كاالي داخل��ي كمك كنند. براي مث��ال برخي از اين 
موسس��ات با هدف تامين مالي خريد محصوالت يك شركت خاص 
تش��كيل مي ش��وند و در نتيجه موجب مي ش��وند تا آن شركت نياز 

كمتري به دريافت تس��هيالت بانكي پي��دا كند و در نتيجه ظرفيت 
اعطاي تس��هيالت بانكي به مشتريان خرد بيش��تر شود. نكته حايز 
اهميت كه در مصاحبه آقاي نعمتي نيز به چشم مي خورد، اشاره به 
قرار گرفتن تسهيالت توسط بانك مركزي در اختيار توليد است كه به 
نظر مي رسد با توجه به پيامدهاي تورمي آن راهكار چندان مناسبي 
نباش��د. در واقع ساختار ترازنامه ش��ركت هاي تامين مالي به گونه يي 
است كه بر خالف بانك ها سپرده پذيري ندارند و منابع آنها بيشتر از 
طريق تسهيالت بانكي، انتشار اوراق تجاري و ديگر اوراق بدهي تامين 
مي ش��ود. بنابراين بهتر است اين گونه شركت ها بدون اتكا به منابعي 
همچون تسهيالت بانك مركزي به تامين مالي توليد بپردازند تا آثار 
تورمي حاصل، مزاياي گس��ترش چنين نهادهايي را خنثي نكند. در 
مجموع به نظر مي رسد، تشكيل شركت هاي تامين مالي يا نهادهاي 
مالي تخصصي با كاركرد مش��ابه مي تواند در رونق تامين مالي توليد 
اثرگذار باش��د و به ويژه در حمايت از توليد كاالي داخلي مفيد واقع 
ش��ود. از اين رو مناسب است تا ايجاد و گسترش چنين موسساتي بر 
اساس مطالعات كارشناسي و همراه با ساماندهي و برنامه ريزي الزم در 
دستور كار مقررات گذاران و دستگاه هاي ذي ربط در كشور قرار گيرد. 
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5 بورس و فرابورس
نماگر در يك قدمي 96000 واحد

گروه بورس   شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت هفته گذشته توانست در يك قدمي فتح 
مجدد قله 96000واحدي قرار بگيرد. بر اين اس��اس 
در پاي��ان معامالت هفته منتهي 13خ��رداد ماه 97 
ش��اخص كل ب��ا 421واحد افزايش نس��بت به هفته 
ماقبل به رقم 95999واحد رسيد. همچنين شاخص 
ب��ازار اول با 464واحد افزاي��ش به رقم 69145 واحد 
بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با 6 واحد افزايش عدد 
199319واحد را تجربه كرد. اين درحالي اس��ت كه 
در 2روز كاري هفت��ه گذش��ته، ارزش كل معامالت 
اوراق بهادار به 4915ميليارد ريال بالغ ش��د. براساس 
اين گ��زارش تعداد 1856ميليون ان��واع اوراق بهادار 
در بيش از 211ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت. 
افزون بر اين تع��داد 48ميليون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
كل بيش از 491ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. 

 صنايع پيشتاز
2 ماه ابتدايي سال

گروه بورس   طي 2ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 97 
تعداد 18944ميليون سهم به ارزش 32297ميليارد 
ري��ال از طري��ق معامالت الكترونيكي مبادله ش��ده 
كه به ترتي��ب ح��دود 28.19و 38.18درصد از كل 
معامالت را ش��امل مي شود. با نگاهي به گزارش هاي 
منتشر شده، مشاهده مي شود كه تا پايان ارديبهشت 
م��اه بيش��ترين ارزش معام��الت را بي��ن تاالر هاي 
منطقه ي��ي به ترتيب تاالر منطقه يي كيش با مبادله 
31664ميليارد ريال، تاالر منطقه يي اصفهان با مبادله 
1772ميليارد ريال، تاالر منطقه يي مشهد با مبادله 
1158ميليارد ريال، ت��االر منطقه يي كرج با مبادله 
1115ميليارد ريال و تاالر منطقه يي زنجان با مبادله 
1085ميلي��ارد ريال به نام خود ثبت كردند. در بازار 
اوراق بدهي در ارديبهشت ماه تعداد 18ميليون برگه 
به 17516ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفته است. 
اين درحالي اس��ت كه در 2ماهه س��ال جاري تعداد 
575 ميلي��ون واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قاب��ل معامله در بورس تهران ب��ه ارزش كل بيش از 
5863ميلي��ارد ري��ال مورد معامله ق��رار گرفت و به 
ترتي��ب با 458درصد رش��د و 412درص��د افزايش 
نسبت به دوره مشابه سال 96 همراه شد. همچنين 
نسبت P/E بازار در ارديبهشت ماه برابر با 15.6 مرتبه 
بوده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه 48شركت داراي 
پيش بيني سود صفر يا منفي بوده اند كه در محاسبات 
لحاظ نشده اند. عالوه بر اين در ارديبهشت ماه 97 به 
دليل عدم الزام ارائه پيش بيني سود شركت هاي واقع 
در صنعت س��رمايه گذاري ها 17شركت فعال در اين 
گروه در گزارش P/E لحاظ نمي شود. بنابراين نسبت 
قيمت به عايدي)P/E( محاسبه شده بر مبناي ارزش 
بازار 278ش��ركت معادل 3507081ميليارد ريال و 
سود پيش بيني شده بيش از 570336 ميليارد ريال 
است. همچنين در دومين ماه از بهار بررسي صنايع 
از نظر ارزش بازار نشان مي دهد كه گروه محصوالت 
شيميايي با در اختيار داشتن 27شركت و ارزش بازار 
788هزارميليارد ريالي در رتبه اول قرار دارد، فلزات 
اساسي با 556 هزارميليارد ريال و فرآورده هاي نفتي، 
كك و س��وخت هس��ته يي با 349هزارميليارد ريال 

رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. 

آمار معامالت

هزينه يك تريليارد دالري 
امريكا در پي اظهارات ترامپ

تحليلگران اقتصادي بانك »جي پي مورگان« امريكا 
در گزارش��ي اعالم كردن��د، اظه��ارات دونالد ترامپ 
درخص��وص مس��ائل تج��اري بيش از ي��ك تريليارد 
دالر براي بازار س��هام اين كشور خرج برداشته است. 
به گزارش روس��يااليوم، تحليلگ��ران اقتصادي بانك 
جي پ��ي مورگان در گزارش خ��ود آورده اند: به دليل 
ارتباط اظهارات دونالد ترامپ، رييس جمهوي امريكا 
با عملكرد بازار بورس اين كش��ور، اين اظهارات تاثير 
منف��ي 4.5درصدي معادل 1.2تريلي��ارد دالر بر بازار 
بورس امريكا گذاشته است. تحليلگران اقتصادي جي 
پي م��ورگان تاكيد كردند، اظه��ارات ترامپ تاثيرات 
شديدي بر بورس امريكا و بورس هاي جهاني گذاشته 
است. اين تحليلگران س��قوط بورس »وال استريت« 
در ماه مارس)فروردين( گذش��ته ك��ه از ژانويه 2016 
بي س��ابقه بوده اس��ت را ازجمله مواردي دانستند كه 
تحت تاثير اظه��ارات دونالد ترامپ و به دليل ترس از 
در گرفتن جنگ تجاري ميان امريكا و چين به وجود 
آم��د. در همين حال رويترز گزارش داد »كرگ داود« 
از مذاكره كنندگان ارش��د تجاري امريكا گفت: بيش 
از 14درصد از صادرات كش��اورزي140ميليارد دالري 
احتماال با تعرفه هاي تالفي جويانه رقباي تجاري امريكا 

مواجه خواهد شد.

 نگاهي بر عملكرد 12ماهه صنايع ش�يميايي 
فارس: شركت صنايع ش��يميايي فارس صورت هاي 
مال��ي 12ماه��ه منته��ي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل 629 ميليارد و 
607 ميليون ريال منتشر كرد. بر اين اساس شركت 
با انتشار اطالعيه يي اعالم كرد در سال مالي 96 مبلغ 
3ميليارد و 985ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ 6 ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 92درصد كاهش داشت. همچنين »شفارس« 
در سال مالي 95 مبلغ 72ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرده بود. عالوه بر اين به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
37ميليارد و 543 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.

بين الملل

روي خط شركت ها

رييس سازمان بورس خبر داد

راه اندازي بورس بين المللي كيش با محوريت يورو
بورس بين المللي كيش با هدف گس��ترش 
تعامالت جهاني و با محوريت ارز يورو راه اندازي 
مي شود. شاپور محمدي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اش��اره به مطالب فوق درباره 
راهكاره��اي حض��ور ش��ركت هاي خارجي در 
ب��ورس ني��ز بيان كرد: ط��رح راه ان��دازي اين 
ب��ورس بين المل��ل تا 2 ماه آينده در ش��وراي 
عالي بورس ارائه مي ش��ود. به گزارش ايرنا وي 
اضافه كرد: در اين بورس شركت هاي خارجي 
مي توانند »ليست« )ثبت( شوند و شركت هاي 
داخل��ي نيز با معامالت ب��ر مبناي يورو حضور 
داش��ته باش��ند. محمدي به خ��روج ترامپ از 
برجام اش��اره كرد و گفت: اين اقدام تاثيري بر 
تعامالت خارجي بازار س��رمايه نداشته و بحث 
عضويت در سازمان بين المللي كميسيون هاي 
اوراق بهادار )آيس��كو( و تعام��الت بين المللي 
نيز در حال پيش��رفت اس��ت. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: آن دس��ته از 
كشورهايي كه ارتباط كمتري با امريكا دارند، 
مي توانن��د به راحتي در اي��ران فعاليت كنند، 
مانند س��رمايه داران كش��ورهاي همس��ايه كه 

تعامل آنها با كشورمان ادامه مي يابد.
وي اف��زود: ب��راي تعامل ب��ا اروپايي ها نيز 
پيش��نهاداتي ارائه ش��ده اس��ت كه در صورت 
رس��يدن به تواف��ق، مالحظات م��ورد نظر در 
آن قيد مي شود. گفتني اس��ت، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا 18 ارديبهش��ت خروج 
كش��ورش از تواف��ق برج��ام را اع��الم كرد تا 
تحريم ه��اي يك جانبه اين كش��ور عليه ايران 
دوباره برقرار ش��ود. همچنين راه اندازي بورس 
بين المللي كيش كه در منطقه آزاد كيش واقع 
ش��ده از تس��هيالتي مانند رفت و آمد آسان تر 
س��رمايه گذاران خارجي و مب��ادالت بر مبناي 
يورو برخوردار مي ش��ود كه مي تواند انگيزه يي 
براي حضور سرمايه گذاران خارجي يا ايرانيان 

مقيم خارج از كشور باشد. 

 احتمال اخراج 4 شركت متخلف بورس
از سويي ديگر، معاون ناشران و اعضاي شركت 
بورس با اش��اره به ش��ركت هايي كه گزارشگري 
مناس��بي بابت شفاف س��ازي ندارن��د، اعالم كرد 
ك��ه احتماال س��رمايه گذاري مل��ت از بورس لغو 
پذيرش مي ش��ود. روح اهلل حس��يني مقدم با بيان 
اينكه تعدادي از شركت ها احتمال دارد از بورس 
خارج ش��وند، گفت: احتمال اخراج چهار شركت 
از بورس زياد اس��ت. به گزارش س��نا، وي درباره 
جزئي��ات خروج چهار ش��ركت از ب��ورس تهران 
اظهار داش��ت: دو ش��ركت از آن چهار ش��ركت 
خودرويي هستند. همچنين يكي از شركت هايي 
ك��ه احتماال در آين��ده نزديك از ب��ورس خارج 
مي شود، يك شركت سرمايه گذاري است. روح اهلل 

حسيني مقدم درباره دستورالعمل جديد توقف و 
بازگش��ايي نمادها اظهار كرد: در روز اول اجرايي 
ش��دن اين دستورالعمل 104 ش��ركت مشمول 
تعليق وجود داش��ت و هم��ه گزارش ها با تاخير 
ارائه ش��د. اين در حالي است كه امروز اين تعداد 
به 50 عدد رس��يده و به سمتي حركت مي كنيم 
كه اين آمار به صفر تبديل شود و همه شركت ها 

گزارش دهي به موقعي داشته باشند. 

 2 متغير اساسي
روح اهلل حس��يني مقدم بازار س��رمايه را در 
شرايط فعلي متاثر از دو متغير اساسي دانست 
و گف��ت: يكي از اين عوامل سرنوش��ت روابط 
بين المللي اقتصاد ايران و ديگري نرخ ارز است 
كه به  ش��دت بازار س��رمايه را تحت تاثير قرار 
داده اس��ت. معاون ناش��ران و اعضاي شركت 
بورس درباره وضعيت بازار س��رمايه در شرايط 
فعل��ي گفت: سرنوش��ت م��راودات بين المللي 
اقتصاد اي��ران بر روابط خارجي ش��ركت هاي 
حاضر در بازار سرمايه بسيار تاثيرگذار است. 

وي به اخب��ار مثبت هفته گذش��ته درباره 
پايبندي كش��ورهاي اروپايي به برجام اش��اره 
كرد و اظهار داش��ت: قطعا اهالي بازار سرمايه، 
مديران كس��ب و كارها و ش��ركت هاي بورسي 
اخب��ار اين متغير مهم را رصد و پس از تجزيه 

و تحليل شرايط نسبت به اتخاذ استراتژي هاي 
جدي��د در بازار اقدام مي كنند. حس��يني مقدم 
در ادام��ه متغير تاثيرگذار بعدي را نرخ برابري 
دالر و تعيي��ن آن در مح��دوده 4200توم��ان 
اعالم كرد و گفت: نرخ جديد و سياس��ت هاي 
جديد ارزي براي بس��ياري از شركت هاي بازار 
سرمايه ش��رايط متفاوتي را نسبت به ماه هاي 

پاياني سال 96 رقم زده است. 
وي تاكيد كرد: در ش��رايط امروز بس��ياري 
از ش��ركت هاي بازار س��رمايه نسبت به فروش 
ارز و برآورد آن در بودجه هاي خود با ش��رايط 
متفاوتي نس��بت به پيش بيني سال 96 مواجه 
ش��ده اند. مع��اون ناش��ران و اعضاي ش��ركت 
بورس خطاب به ناش��ران بورس��ي تاكيد كرد: 
در اين شرايط حساس��يت و اهميت شفافيت 
گزارشگري به موقع بيش از ساير مواقع است. 
ناش��ران س��عي كنند گزارش هاي تفس��يري 
مديري��ت را با تفصيل و تفس��ير بيش��تر ارائه 
كنن��د تا س��رمايه گذاران ني��ز تحليل صحيح 

داشته باشند. 
وي به سهامداران نيز توصيه كرد: وضعيت 
شركت ها را با جزئيات بيشتري پايش كنند و 
سواالت خود را در مجامع از مديران شركت ها 
و س��هامداران عمده بپرسند. همچنين با نگاه 
بلندمدت نسبت به بازار سرمايه و شركت هاي 

بورسي فضاي سرمايه گذاري را پيگيري كنند. 
حسيني مقدم در ادامه به اقدامات اصالحي 
س��ازمان بورس در سال گذش��ته اشاره كرد و 
گفت: سازمان بورس در سال گذشته اقدامات 
اصالحي بس��يار مهمي را انج��ام داد كه بازار 

سرمايه سال ها به دنبال آن بود. 
وي درب��اره انتش��ار به موقع گزارش��گري 
مالي ناش��ران بازار س��رمايه گفت: بر اس��اس 
دس��تورالعمل هاي قبل��ي موض��وع ب��ه موقع 
بودن گزارش��گري تا حدودي زي��ادي هم در 
محاس��بات و هم امتيازدهي مغفول مانده بود. 
س��ازمان بورس امتياز به موقع بودن اطالعات 
را يك س��وم و امتياز قابليت اتكا را دوسوم در 

نظر گرفته بود. 
وي مهم ترين مش��كالت را حج��م كار باال 
در س��ازمان ب��ورس دانس��ت و گف��ت: در آن 
دوران بس��ياري از فرآيندها مكانيزه نبود، اكثر 
دس��تورالعمل هايي كه در حوزه بازگش��ايي و 
توقف نمادها و پذيرش وجود داشت، تفسيري 
بودن��د و اين ام��كان هم به ط��ور كامل وجود 
نداش��ت كه بتوانند به موقع بودن اطالعات را 

پيگيري كنند. 
وي ب��ه تقس��يم بندي هاي ص��ورت گرفته 
در س��ال هاي گذشته اش��اره كرد و گفت: در 
تقس��يم بندي ها و تفويض وظايف بين سازمان 

ب��ورس و ش��ركت بورس موض��وع پيگيري به 
موق��ع بودن اطالع��ات به ب��ورس و فرابورس 

واگذار شد. 
حس��يني مقدم در ادام��ه وظيف��ه پاي��ش 
ش��ركت ها از نظ��ر اينكه گزارش ه��ا به موقع 
منتش��ر ش��وند را وظيفه ش��ركت ب��ورس و 
فرابورس اعالم كرد و گفت: سازمان بورس هم 
باي��د محتواي كامل اين گزارش ها را بررس��ي 

كند تا وضعيت مطلوبي داشته باشند. 

 انتشار به موقع گزارش هاي ناشران
اين معاون ش��ركت بورس تاخير در انتش��ار 
گزارش هاي دوره يي را در س��اير بازارهاي دنيا 
بي معنا دانست و گفت: در بازارهاي بورس دنيا 
براي هر گزارش زمان مورد نياز شركت طراحي 
ش��ده اس��ت مثال براي گزارش هاي س��ه ماهه 
زمان مش��خص در نظر گرفته ش��ده و طبيعي 
اس��ت كه اين زمان با توجه به ش��رايط شركت 
طراح��ي واگر گزارش با تاخير منتش��ر ش��ود، 
سوخته و بي استفاده اس��ت. وي به بي اعتنايي 
برخي ناشران بازار سرمايه به زمان گزارش دهي 
اش��اره كرد و گف��ت: در بورس ه��اي ايران اين 
تاخير زياد اتفاق مي افتد. در حال حاضر تقريبا 
75درصد شركت ها گزارش هاي خود را به موقع 

ارائه مي كنند و 25 درصد تاخير دارند. 
وي ادام��ه داد: البته برخ��ي از اين تاخيرها 
در ح��دود دو ال��ي س��ه روز اس��ت ام��ا تعداد 
محدودي از ش��ركت ها نيز ب��ا تاخيرهاي چند 
هفته يي گزارش هاي خود را منتش��ر مي كنند. 
معاون ناش��ران و اعضاي شركت بورس با اشاره 
به اينكه وظيف��ه پيگيري گزارش دهي به موقع 
ناش��ران بورسي به ش��ركت بورس واگذار شد، 
گفت: ش��ركت بورس با يك پايش دوره يي سه، 
چهار ماهه متوجه ش��د كه بس��ياري از ناشران 
اش��راف كاملي به مقررات بازار سرمايه ندارند و 
الزم بود كارگاه ها و جلسات آموزشي براي آنها 
برگزار ش��ود تا چالش ها را بشناسند. همچنين 
گزارش ه��اي بازده��ي صنايع منتش��ر ش��د تا 
آث��ار مثب��ت گزارش دهي به موقع ب��ر بازدهي 

شركت ها بررسي شود. 
وي ب��ا پيش بين��ي بهب��ود ش��رايط افزود: 
هدف گذاري ش��ركت ب��ورس انتش��ار به موقع 
اطالعات به گونه يي كه هيچ ناشري اطالعيه يي 
را ب��ا تاخي��ر منتش��ر نكند، اس��ت. پيش بيني 
مي ش��ود ت��ا پايان س��ال جاري همه ناش��ران 
بورس��ي گزارش ه��اي خ��ود را در موعد مقرر 

منتشر كنند. 
وي همكاري و مس��اعد اصحاب رسانه را در 
اين موضوع بس��يار تاثيرگذار دانس��ت و گفت: 
مطالبه گري از مديران و ناش��ران بورسي خيلي 

مي تواند در اين حوزه موثر باشد.

از تاريخ دوم خردادماه جاري تا معامالت يك ش��نبه هفته 
گذش��ته 12هزار و 786قرارداد آتي زعفران به ارزش��ي بيش 
از 91ميليارد و 10ميليون ريال براي تحويل در ش��هريورماه 
97 در بورس كاالي ايران مورد دادوستد قرار گرفته است. به 
گ��زارش كاالخبر، تعداد موقعيت هاي باز در بازار قراردادهاي 
آتي زعفران پس از معامله 12هزار و 786 قرارداد به 19هزار 
و 128 رس��يد و 1319 كد معامالتي حقيقي و حقوقي اقدام 
به معامله در اين بازار كردند كه رشد تعداد كدهاي معامالتي 
فع��ال طي گذش��ت 8 روز معامالتي از زم��ان راه اندازي اين 

قراردادها حاكي از استقبال س��رمايه گذاران از اين قراردادها 
بوده اس��ت. در اين بازه زماني تعداد ش��ركت هاي كارگزاري 
فع��ال در معام��الت قراردادهاي آتي زعف��ران نيز به بيش از 
34 ش��ركت رس��يد. همچنين تعداد 517 ك��د معامالتي در 
نقش خريدار ظاهر ش��ده و 501 كد معامالتي نيز فروشنده 
اي��ن قرارداده��ا بودند ك��ه عم��ده حجم معامالت توس��ط 
مش��تريان حقيقي رقم خورده اس��ت. در مجم��وع طي اين 
8 روز معامالتي قيمت تس��ويه روزانه ب��راي هر گرم زعفران 
نگي��ن جهت تحويل در ش��هريورماه س��ال ج��اري از قيمت 

69ه��زار و 85ريال به قيمت 75هزار و 300 ريال رس��يد تا 
با افزايش 6215ريالي همراه ش��ود. در آخرين روز معامالتي 
هفته گذشته نيز تعداد 988 قرارداد آتي زعفران معامله شد 
و تع��داد موقعيت هاي باز در بازار ب��ه 5186قرارداد افزايش 
يافت كه بيش��ترين تع��داد موقعيت باز از ابت��داي راه اندازي 
اين قراردادها تاكنون بوده اس��ت. به اي��ن ترتيب در جريان 
معامالت يك شنبه هفته گذشته قيمت هر گرم زعفران نگين 
براي تحويل در ش��هريورماه سال جاري در باالترين سطح به 
قيمت 7530تومان افزايش يافت و طي كليه معامالت روزانه 
خود با نوس��ان مثبت 3درصدي همراه ش��د و در اين قيمت 
ب��ا صف خري��داران رو به رو بود. به طوري ك��ه قيمت هر گرم 
زعفران در نخستين و آخرين معامله و باالترين و پايين ترين 
س��طح يكس��ان بود و قيمت تس��ويه روزانه در همين سطح 

ثابت ماند. 

از ابتداي راه اندازي تاكنون به ثبت رسيد

انعقاد ۱۲هزار و ۷۸۶ قرارداد آتي زعفران در بورس كاال

دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
آخرين بررسي ها و تصميمات جلسه اخير كميته فقهي 
را تشريح كرد. مجيد پيره بيان كرد: جلسه اخير كميته 
فقهي به موضوع ادامه بحث طرح تامين مالي با استفاده 
از تركيب دو قرارداد اختيار معامله اختصاص داشت. به 
گزارش سنا، وي افزود: درخصوص طرح تامين مالي با 
استفاده از تركيب دو قرارداد اختيار معامله، باتوجه به 
اينكه مجموعه يي از مالحظات فقهي نس��بت به رويه 
عمليات��ي و اجرايي آن از س��وي برخ��ي مديران بازار 
سرمايه مطرح شده بود، اين موضوع مجددا در دستور 
كار كميته فقهي قرار گرفت و در دو جلسه اخير مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. دبير كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: طرح تامين مالي 
مبتني بر دو قرارداد اختيار معامله، س��از و كاري براي 
تامي��ن مالي اس��ت كه در آن مالك يك س��هم آن را 
از طريق بازار س��رمايه واگ��ذار مي كند و از اين طريق 
مبلغي را به دس��ت مي آورد. ب��ه عبارت ديگر از محل 
س��همي كه در اختيار دارد، تامين مالي مي كند. پيره 
درخص��وص تفاوت ط��رح تامين مال��ي مبتني بر دو 
قرارداد اختيار معامله با ديگر طرح ها گفت: آنچه اين 
روش تامين مالي نوين را از روش سنتي فروش سهم 
متمايز مي كند، اين است كه در روش جديد، عالوه بر 
فروش سهم، يك قرارداد اختيار فروش و يك قرارداد 
اختي��ار خريد ه��م در كنار آن قرارداد فروش س��هم 
وج��ود داد؛ به عبارت ديگر در اينجا س��همي فروخته 
و مبلغي پرداخت مي ش��ود. ول��ي در كنار اين فروش 
سهم، آن كسي كه سهم را فروخته يك قرارداد اختيار 
فروش به خريداران س��هم مي فروش��د و آن كسي كه 
سهم را خريده، يك قرارداد اختيار خريد به فروشنده 
س��هام مي فروشد. وي ادامه داد: در اين طرح، در كنار 

فروش س��هام و تامين مالي از محل فروش سهام، دو 
قرارداد اختيار معامله هم رد و بدل مي شود و همراه با 
اين فروش س��هام از اين دو قرارداد اختيار معامله هم 
استفاده مي كنيم. دبير كميته فقهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار خاطرنشان كرد: وجود اين قرارداد اختيار 
معامله، در كنار قرارداد فروش سهام، اين امكان را براي 
طرفين معامله يعني خريدار س��هم و فروشنده سهم 
فراه��م مي آورد كه برمبناي آن بتوانند مجموعه يي از 
مخاطرات را براي خود پوشش دهند. به گفته پيره، از 
جمله مخاطراتي كه در اين روش نوين پوش��ش داده 
مي ش��ود، اين است كه نوسانات نرخ س��ود براي آنها 
مديريت مي شود و همچنين كسي كه به صورت عمده 
مالك سهم است و به واسطه برخورداري از سهام خود 
مزاياي جانبي را هم دراختيار دارد، اين اطمينان را به 
دست مي آورد كه در صورت تمايل در زمان مشخصي 
در آينده با بازگرداندن س��هم به خودش منافع جانبي 
كه از قبل در اختيار داش��تن آن س��هم براي خودش 

متصور بود، دوباره به خودش برگردد. 

 ضرورت اجتناب از معامالت بيع العينه
وي ب��ا ذكر مثالي در اين خصوص اظهار داش��ت: 
به عنوان مثال ممكن اس��ت يك يا چند نفر از اعضاي 
هيات مديره يك شركت از محل مالكيت عمده بر سهام 
خ��ود تامين مالي كنند و اي��ن روش تامين مالي اين 
اطمينان را ايج��اد مي كند كه در صورت تمايل بتواند 
دوباره سهم را به خودش برگرداند و اين منافع جانبي 
را در اختيار داش��ته باشد. وي افزود: طرح تامين مالي 
مبتني بر دو قرارداد اختيار معامله در كنار فروش سهام، 
مجموعه يي از مالحظات فقهي را به همراه داش��ت كه 
اين را خود مديران بازار سرمايه از كميته فقهي استعالم 

كرده بودند و ماحصل جمع بندي كميته فقهي در اين 
خصوص اي��ن بود كه آن مصوبه يي كه قبال در كميته 
فقهي مطرح ش��ده بود، همچنان برقرار باشد. به گفته 
پيره، در مصوبه قبلي بر اين نكته تاكيد ش��ده بود كه 
بايد س��از و كاري را در اين طرح در پيش بگيريم كه 
معامله از حالت معامالت ربوي كه ممكن اس��ت پيش 
بيايد، خارج ش��ود.  وي افزود: يكي از معامالتي كه در 
فقه شيعه بايد از آن اجتناب شود، معامالتي است كه به 
آن بيع العينه مي گويند؛ از آنجا كه اين طرح تامين مالي 
در برخي حالت ها ممكن اس��ت به معامالت بيع العينه 
بينجامد، مقرر شد با رعايت مالحظاتي كه قبال كميته 
فقهي اعالم كرده بود، از اين حالت بيع العينه خارج شود 
و كميته فقهي در جلس��ه اخير خود بر آن مالحظات 
قبلي و رعايت آن تاكيد كرد. پيره توضيح داد: باتوجه 
به اينكه برخي مديران بازار سرمايه درخصوص حسن 
اجراي مصوبه كميته فقهي دغدغه هايي داشتند، كميته 
فقهي تاكيد كرد در مقام اجرا و در زماني كه براي اين 
طرح تامين مالي توس��ط عوامل نظارتي بازار سرمايه 
مي خواهد مجوز صادر شود، بايد لزوما به گونه يي رفتار 
شود كه آن مالحظات قبلي كميته فقهي رعايت شود؛ 
به عبارت ديگر كميته فقهي تاكيد كرد كه درخصوص 
طرح تامين مالي، مبتني بر دو قرارداد اختيار معامله، 
ما به جاي اينكه يك مجوز كلي احصا كنيم و يك رويه 
واح��دي را براي انواع س��هم ها درنظر بگيريم، موردي 
برخ��ورد كنيم. وي اظهار داش��ت: باتوجه به اينكه در 
ط��رح جديد، يكي از قراردادهاي اختيار معامله، تبعي 
اس��ت اين امكان بايد وجود داشته باشد كه آن اختيار 
معامله تبعي هم در بازار قابليت معامله داشته باشد و از 
اين طريق، بخشي از دغدغه هايي كه مربوط به حسن 
 اجراي مصوبه كميته فقهي هست هم برطرف مي شود؛ 
به عبارت ديگر كميته فقهي تاكيد كرد كه آن قرارداد 
اختيار معامله يي كه حالت تبعي دارد بايد امكان معامله 

هم در بازار داشته باشد. 

تامين مالي مبتني بر ۲ قرارداد اختيار معامله
مديرعام��ل بورس ان��رژي مي گويد هر چند 
در دني��ا نفت خ��ام فرآورده هاي نفت��ي با دالر 
قيمت گ��ذاري مي ش��وند ولي باتوج��ه به اينكه 
معام��الت ايران با كش��ور هاي غربي، بيش��تر با 
اروپايي ها ص��ورت مي گيرد، مي ت��وان به جاي 
دالر در معامالت از يورو اس��تفاده كرد و بورس 
انرژي از اين لحاظ با مش��كلي مواجه نمي شود. 
به گزارش ايس��نا، سيدعلي حس��يني در پاسخ 
به اينك��ه وضعيت بازار ارز چق��در مي تواند در 
معام��الت بورس انرژي تاثيرگذار باش��د؟ اظهار 
كرد: خوش��بختانه خريداران و فروش��ندگان در 
ب��ورس انرژي با س��از و كار رين��گ صادراتي و 
معامالت ارزي كامال آشنا هستند ولي از زماني 
كه نرخ ارز دولتي 4200 تومان تصويب ش��ده، 
ما هم در معامالت از همين نرخ تبديل استفاده 
مي كني��م. وي ادامه داد: عرضه كننده ها س��عي 
كرده اند نرخ تبديل را در مظنه هاي دالري براي 
عرضه هاي شان و تعيين قيمت پايه تاثير دهند 
و ش��ايد اي��ن كار در بلندمدت خيلي مناس��ب 
نباشد و اطالعات صحيحي به بازار مخابره نكند 
ول��ي در كل بازار ارز مش��كلي هم براي بازار ما 
ايجاد نكرده اس��ت. در حال حاضر معامالت ما 
در بخ��ش صادرات��ي رونق خوب��ي دارد چراكه 

بازيگر ها اين بازار را شناخته اند. 

 بازار متشكل و منسجم ارز
مديرعامل بورس انرژي در پاس��خ به اينكه 
آي��ا در اقتصاد فعلي اي��ران مي توان بورس ارز 
راه ان��دازي كرد ي��ا هنوز زير س��اخت ها آماده 
نيس��ت؟ گفت: ما بايد به سمت راه اندازي يك 

بازار متشكل و منس��جم ارز پيش برويم. حاال 
اينك��ه اين موضوع عنوان بورس به خود بگيرد 
يا بازاري تحت نظارت بانك مركزي باشد بايد 
براساس مطالعات و اطالعاتي كه بانك مركزي 
و مقامات عالي كشور دارند تصميم گيري شود. 
حسيني افزود: وقتي صحبت از بورس مي شود 
يعني يك س��از و كار شفاف و قاعده مندي كه 
منافع همه بازيگر ه��ا را تامين كند؛ در نتيجه 
بايد مراقب باش��يم كه همه ش��رايط، ازجمله 
ش��رايط زماني را لحاظ كني��م. وي ادامه داد: 
به طور كلي ما هر چه س��ريع تر بايد به س��مت 
تش��كيل يك بازار ارز در هر سطحي از كارايي 
پيش رويم. اين يك ضرورت اس��ت؛ چراكه اگر 
دول��ت اين كار را انجام نده��د بازارهاي فرعي 
و حاش��يه يي و در س��ايه ش��كل مي گيرن��د و 
س��يگنال هاي صحيح��ي را به بازيگ��ران بازار 
مخابره نمي كنند چراكه در اين ش��رايط، بازار 
به راحتي قابل دس��تكاري اس��ت و افراد تحت 
عوامل مختلف بازار را دستكاري مي كنند. بهتر 
اين اس��ت دولت خود اين مسووليت را برعهده 
گيرد و به تدريج بازار را تكميل كند. مديرعامل 
بورس انرژي در پاس��خ به اينكه آيا اين بورس 
مي توان��د به جاي دالر از ي��ورو در معامالتش 
استفاده كند؟ گفت: در دنيا فرآورده هاي نفتي 
و نفت خام براساس دالر قيمت مي خورند ولي 
ما در تجارت مان با كش��ورهاي غربي بيشتر با 
اروپايي ها كار مي كني��م و واحد پول آنها يورو 
اس��ت و به نظر من مي ش��ود اين كار را انجام 
داد و م��ا ه��م در بورس انرژي به مش��كلي بر 

نمي خوريم. 

جابه جايي يورو با دالر در معامالت بورس انرژي
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بدهي ۷۰۰ ميلياردي دولت 
به كارخانه  هاي آرد

محمدرضا مرتضوي رييس انجمن آردس��ازان ايران 
ب��ا بيان اينك��ه ظرفيت س��االنه توليد آرد در كش��ور 
ح��دود ۲۱ ميليون تن اس��ت، اظهار ك��رد: هم اكنون 
ب��ا توجه به نياز بازار حدود ۱۲.5ميليون تن در س��ال 
آرد توليد مي ش��ود. ريي��س انجمن آردس��ازان ايران 
تصري��ح ك��رد: س��هم واحد ه��اي نانوايي س��هميه دار 
حدود ۸ميليون تن، مص��ارف صنفي و صنعتي حدود 
۲.5ميلي��ون تن و ۶۰۰هزار تن آرد نيز به كش��ور هاي 
افغانستان و پاكس��تان صادر مي شود.  به گفته وي به 
دليل خودكفايي در توليد آرد و ارائه سوبسيد به گندم، 
واردات��ي در اين زمينه ص��ورت نمي گيرد. مرتضوي با 
اشاره به ارائه يارانه به واحد هاي نانوايي سهميه دار بيان 
كرد: به نانوايي هايي كه سهميه آرد دولتي دارند حدود 
۸۰۰تومان يارانه تعل��ق مي گيرد و واحد هاي صنفي و 
صنعتي آرد را با يارانه ۴۰۰ تومان خريداري مي كنند.  
رييس انجمن آردسازان ايران با اشاره به پرداخت يارانه 
به نان خاطرنش��ان كرد: در مجم��وع دولت با پرداخت 
۴ ه��زار تومان به هر نفر در بحث هدفمندي يارانه كه 
مربوط به خريد نان است و پرداخت سوبسيد به خريد 
گندم؛ حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان سوبسيد به خريد 
نان مردم اختصاص داده اس��ت. وي با اش��اره به زيان 
كارخانه ه��اي توليد آرد به دليل ثابت ماندن قيمت آن 
اذعان كرد: دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت نان 
اقدام به قيمت گذاري آرد كرده اس��ت و ظرف سه سال 
گذش��ته با وجود افزايش هزينه ها، قيمت آرد افزايشي 
نداشته اس��ت. دولت مكلف است زيان ۷۰۰ ميلياردي 
به كارخانه هاي تولي��دي را پرداخت كند.  مرتضوي با 
اش��اره به زيان ده بودن واحد هاي نانوايي اظهار كرد: با 
وجود افزايش دس��تمزد ني��روي كار و باالرفتن قيمت 
عوامل توليد، قيمت نان در سه سال گذشته ثابت مانده 
است و بس��ياري از واحد هاي نانوايي متضرر شده اند و 
سودهي مناسبي ندارند.  رييس انجمن آردسازان ايران 
ادامه داد: براي محاس��به قيمت واقعي نان نياز است 
افزاي��ش عوامل توليد را بررس��ي و قيمت واقعي نان 
محاسبه ش��ود.  وي با اشاره به طرح بخش بازرگاني 
دولت مبني بر افزايش قيمت گندم، بيان كرد: بخش 
بازرگاني دولت خواهان افزايش قيمت آرد واحد هاي 
صنفي و صنعتي كشور شده بود كه با مخالفت كميته 
آرد و گندم اين موضوع منتفي شد. مرتضوي در پايان 
با اش��اره به اينكه افزايش قيم��ت آرد در ماه رمضان 
صورت نمي گي��رد، گفت: كارخانج��ات توليد آرد و 
نانوا ها در تالش��ند نان را با قيمت مناس��ب به دست 

مردم برسانند و افزايش قيمت نداشته باشند. 

انتقاد از عدم جمع آوري 
وانت هاي ميوه فروش

رييس اتحاديه ميوه و س��بزي گفت: با آنكه بارها با 
مسووالن شهرداري جلسه داشته ايم، اما هيچ برخوردي 
با وانت  بارهاي ميوه فروش كه به راحتي در سطح شهر 
محصول خود را عرضه مي كنند، نمي شود. جواد كارگر در 
مورد عرضه ميوه قاچاق در برخي ميوه فروشي هاي سطح 
شهر گفت: نظارت هاي سخت گيرانه يي از سوي تعزيرات 
حكومت��ي و اتاق اصناف در حال انجام اس��ت كه تقريبا 
مي توان ادعا كرد، در 95 درصد ميوه فروشي هاي سطح 
شهر ميوه هاي قاچاق عرضه نمي شود، تا حدي كه همان 
5 درصد اندك بين خودش��ان هماهنگ كرده اند كه در 
حاشيه هاي ميدان اصلي تره بار تا ميوه را ردوبدل كنند 
و عمال در ميدان اصلي اين گونه  ميوه ها عرضه نمي شود. 
وي با انتقاد از عملكرد شهرداري تهران در راستاي عدم 
برخورد با وانت بارهاي عرضه ميوه در سطح شهر گفت: 
بارها و بارها با مناطق مختلف شهرداري جلساتي برگزار 
كرده ايم، تا با اين دست فروش��ان برخورد ش��ود؛ چراكه 
هم معلوم نيس��ت چه محصولي با چه كيفيتي را عرضه 
مي كنند كه با س��المت و امنيت غذايي مردم در ارتباط 
است و هم حق و حقوق مغازه داراني كه هزينه اجاره بها، 
كارگر و ماليات را متقبل مي شوند، ضايع مي شود. كارگر 
گفت: اگر هر ميوه يي دچار مشكالتي از جمله باقيمانده 
سموم يا امثالهم باشد و مردم آن را مصرف كنند، چگونه 
مي توان ردي از دست فروشان سطح شهر گرفت. درحالي 
كه استانداردهاي سخت گيرانه يي براي اعطاي پروانه به 

ميوه فروشي هاي سطح شهر داريم. 

ضرورت برندسازي زيتون
مهدي عباسي رييس شوراي ملي زيتون با اشاره 
به اينكه سال گذش��ته 9۰ هزارتن زيتون در كشور 
توليد شد، اظهار كرد: اگرچه توليد زيتون امسال بهتر 
از سال گذشته خواهد بود، اما نمي توان آمار دقيقي از 
ميزان توليد زيتون در كشور ارائه كرد.  وي با انتقاد از 
عرضه زيتون به صورت قاچاق در برخي فروشگاه ها 
گف��ت: با توجه به آنكه قاچ��اق در هر صنفي ضربه 
مهلكي به توليدكنندگان وارد مي كند؛ بنابراين بايد 
راهكار مناسبي براي جلوگيري از قاچاق محصوالتي 
كه در كش��ور توليد مي ش��ود، به كار گرفته ش��ود.  
عباسي با اشاره به اينكه قاچاق روغن زيتون و كنسرو 
زيتون دومقوله از هم جداس��ت، بي��ان كرد: روغن 
زيتون هاي قاچاق عمدتا روغن هاي پوميس هستند 
كه اس��تفاده از آن در ايران ممنوع اعالم شده است. 
يكي از سرشاخه هاي قاچاق به بحث نبود كيفيت و 
عدم رعايت موارد بهداشتي و بخش ديگر به افزايش 
كرايه حمل و نقل ك��ه كوله برها دريافت مي كنند، 
برمي گردد كه به مراتب اين كرايه ها از حقوق گمركي 
باالتر اس��ت.  رييس شوراي ملي زيتون ادامه داد: با 
توجه به نوس��ان نرخ ارز، واردات ميوه زيتون صرفه 
اقتصادي براي قاچاقچيان ندارد و هم اكنون ميوه هاي 
زيتون موجود در مغازه ها ناشي از زيتون هايي است 
كه از قبل در انبارها نگه داري شده بود، ضمن آنكه 
براساس آيين نامه واردات هر گونه ميوه زيتون خام 

و كنسروي ممنوع است. 
عباس��ي در بخش پاياني س��خنان خود با بيان 
اينكه با برندس��ازي، محصول بي كيفيت از مرغوب 
تمييز داده مي ش��ود، افزود: با وجود نوسان نرخ ارز، 
س��رمايه گذاران تمايل كمتري به سرمايه گذاري در 
زمين��ه برندس��ازي دارند و انتظار م��ي رود دولت با 
ارائه بسته هاي حمايتي، سرمايه گذاران را به اين امر 

ترغيب كند.

اخبار

خطر انتخابات 14۰۰ براي بخش خصوصي

تبارشناسي حضور دولتي ها در اتاق بازرگاني

رييس انجمن قطعه سازي خواستار شد

جلوگيري از واردات خودرو به شكل قطعات منفصله
ريي��س انجم��ن صناي��ع همگن قطعه س��ازي 
گفت: يك��ي از مهم ترين كارهايي كه در ش��رايط 
فعل��ي اقتصاد در صنعت خودرو بايد صورت گيرد، 
ممنوعيت واردات قطعات داراي توليد داخل و تكيه 

بيشتر بر توان قطعه سازان داخلي است. 
محمدرضا نجفي منش اظه��ار كرد: اگرچه پژو 
س��يتروئن فعال فعاليت هاي خود در ايران را تعليق 
كرده اما به دنبال رايزني با امريكا براي ادامه فعاليت  

در ايران است. 
وي با بيان اينكه در اين شرايط چه خودروسازان 
خارجي در اي��ران بمانند و چه نمانند بايد رويكرد 
ما افزايش عمق ساخت داخل خودروهاي توليدي 
باشد، خاطرنشان كرد: در اين زمينه نخستين كاري 
كه بايد صورت گيرد، ممنوع شدن واردات قطعاتي 
است كه نمونه مشابه آنها در داخل توليد مي شود. 
رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه 

داد: ع��الوه بر آن هم خودروس��ازان و هم دولت و 
بانك مركزي بايد به قطعه س��ازان ب��راي تهيه ارز 
مورد نياز ب��راي واردات مواد اوليه و توليد قطعات 
كمك كنن��د.  وي افزود: در ش��رايط فعلي دولت 
باي��د مصارف غي��ر ض��روري ارز را متوقف كرده و 
جلو واردات كاالهايي كه تاثير مستقيم و اصلي در 
زندگي مردم ندارند را بگيرد كه از جمله آن خودرو 

و قطعات آن است. 
نجفي منش با بيان اينكه پتانسيل داخلي سازي 
قطعات تمام خودروهاي توليدي در كش��ور وجود 
دارد، تصريح كرد: فراتر از آن قطعه س��ازان توانايي 
داخلي سازي خودروهاي پس��ابرجامي را نيز دارند 
همان طور كه در گذشته خودروهايي همچون پژو 

۲۰۶ را داخلي سازي كردند. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: در مجموع اس��تراتژي 
صنعت خودرو در ش��رايط جديد بايد كمتر شدن 

وابستگي به خارج و تقويت توان قطعه سازان داخلي 
براي كاهش آسيب پذيري اين صنعت از تحريم هاي 

احتمالي باشد. 
گفتن��ي اس��ت چن��د روز پيش ش��ركت پژو 
س��يتروئن اعالم كرد كه به دنبال خروج امريكا از 
برج��ام، فعال فعاليت هاي خ��ود در ايران را تعليق 
مي كند. در واكنش به اين اتفاق كارشناس��ان اين 
اقدام پژو س��يتروئن را به »خودزني« خودروس��از 

فرانسوي تعبير كردند. 
به گفته آنها »با توجه به اينكه پژو پيش از اين 
براي بازگش��ت دوباره به ايران مجبور به پرداخت 
غرام��ت چند صد ميليون يورويي ش��ده بود و هم 
پژو و هم س��يتروئن در فعاليت هاي خود در ايران 
اق��دام به س��رمايه گذاري قابل توجه��ي كرده اند و 
امكان خروج سرمايه گذاري انجام شده را نيز ندارند 
اين ش��ركت ها از ترس امري��كا با توقف فعاليت در 

ايران خودزني كرده اند.«  رييس انجمن قطعه سازان 
همچنين با اشاره به افزايش قيمت قطعات خودرو 
به علت نوسانات قيمتي در داخل اظهار كرد: بيش 
از ۸۰ درصد قطعات نصب شده بر روي خودرو هاي 
ايراني توليد داخل اس��ت.  وي تاكيد كرد: افزايش 
قيمت  در قطعات به نوس��انات قيمت��ي در داخل 
بس��تگي دارد نه نوس��انات ارزي، زيرا ما 95درصد 

مواد اوليه را از معادن داخلي تامين مي كنيم. 
رييس انجمن قطعه سازان با اشاره به آمار اعالم 
ش��ده از تغييرات قيمتي بين سال هاي 95 تا 9۷ 
تصريح كرد: آمار ها نشان مي دهد، افزايش قيمت ها 
بين سال هاي 95 تا 9۷، تقريبا دو برابر شده است 
به عبارتي قيمت مس از ۱۶۰۰۰تومان به ۲9۰۰۰ 
تومان، پليمر آلياژي از ۴99۰تومان به ۸۰۰۰تومان، 
كائوچ��و از 3۶۰۰تومان ب��ه ۶5۰۰تومان، كائوچو 
طبيع��ي از ۴۲۰۰ ب��ه ۸5۰۰، س��رب از ۶9۰۰ 
توم��ان به ۱۱5۰۰تومان، فوالد آلياژي از ۲۲۰۰ به 
3۸۰۰، آلينيوم از 59۰۰ تومان به ۱۰5۰۰ تومان 
تغيير كرده اس��ت.  وي اف��زود: به طور ميانگين در 
اين سال ها ۷3درصد رشد قيمتي داشتيم كه اين 
ميزان بر فعاليت قطعه س��ازان و مطالباتشان تاثير 

جدي داشته است. 

نجفي منش با بيان اينكه نوسانات ارزي، افزايش 
حقوق و دستمزد تاثير اندكي بر بازار قطعات خودرو 
مي گذارد، گف��ت: قيمت فلزات هم��واره بر مبني 

نوسانات جهاني در بورس قيمت گذاري مي شود. 
رييس انجمن قطعه س��ازان با اش��اره به توانايي 
رقابت قطعه س��ازان ايراني در سطح جهاني تصريح 
كرد: توليدات ايراني با ساير كشورها در حال رقابت 
اس��ت، البته اي��ن موضوع درب��اره خودروهايي كه 
در س��طح جهان توليد مي ش��ود صدق مي كند نه 
خودروهاي قديمي مانند پرايد و ۴۰5 كه توليد آن 

تنها در انحصار ايران است. 
وي به قيمت گذاري خودرو هاي زير 5۰ ميليون 
تومان توسط ش��وراي رقابت انتقاد كرد و گفت: از 
زماني كه تعيي��ن قيمت زيرنظر اين ارگان صورت 
مي گيرد خودروسازان با مشكالت عديده يي نظير 
عدم وصول مطالبات و تحميل زيان ۶۰۰۰ميليارد 

توماني شده اند. 
نجفي منش در پايان تصريح كرد: س��ازمان هاي 
مربوط��ه بايد تعيي��ن قيمت خودروه��اي زير 5۰ 
ميلي��ون تومان را به بازار واگذار كنند، زيرا اين امر 
موجب مي ش��ود مصرف كننده با قيمت پايين تري 

خودرو مورد نظر را تهيه كند. 

فراز  جبلي 
اصطالحي در بي��ن اعضاي ات��اق بازرگاني رايج 
اس��ت كه اتاق را دولتي ترين نهاد بخش خصوصي و 
از س��وي ديگر خصوصي ترين نهاد دولتي مي دانند. 
در حقيقت بسياري اتاق را نماينده بخش خصوصي 
مي دانن��د درحالي كه ب��ه صورت كلي ات��اق داراي 
چنين جايگاهي نيست. نه از نظر قانوني جلو حضور 
ش��ركت هاي دولتي در اتاق گرفته شده و نه بودجه 
اتاق از س��وي بخش خصوصي صرف تامين مي شود 
ك��ه بت��وان آن را نماينده واقع��ي بخش خصوصي 
دانست. حتي اصطالح پارلمان بخش خصوصي نيز از 
سوي مديران دولتي حاضر در اتاق ايجاد شد و اصوال 
مصوبات اتاق نيز داراي ضمانت اجرايي نيس��ت كه 
بتوان نام پارلمان را بر آن نهاد. از سوي ديگر نظارت 
ب��ر اتاق نيز بر عهده بخش دولتي اس��ت پس عمال 
همان حالت��ي بين دولت و بخش خصوصي بهترين 
توصي��ف براي اتاق بازرگاني اس��ت. اما با عدم قانون 
حتي پس از انقالب ني��ز در ابتدا تالش بود كه اتاق 
جاي بخش خصوصي باش��د اما از مرحله يي به بعد 
دولتي ه��ا متوجه اهميت اين نهاد ش��دند و به مرور 
نقش اتاق در مع��ادالت دولت و نهادهاي حاكميتي 
بيش��تر ش��د. در اين گزارش با هم نگاهي به حضور 

دولتي ها در اتاق بازرگاني مي اندازيم. 

 فرمان امام)ره( براي رسيدگي به بنگاه هاي 
بخش خصوصي

نخس��تين گام ه��اي راه ان��دازي مج��دد اتاق 
بازرگاني پس از انقالب درس��ت بع��د از ۲۲بهمن 
5۷ شكل گرفت. با وقوع انقالب بسياري از صنايع 
و فعاليت ه��اي اقتص��ادي بخ��ش خصوصي دچار 
مشكل ش��د. به همين دليل نياز به ورود به بحث 
بخش خصوصي بسيار جدي مي نمود. به پيشنهاد 
برخي فعاالن بخش خصوصي كه اتفاقا در انقالب 
نيز نقش پررنگي داشتند و با فرمان امام جمعي از 
چهره هاي مطرح بازار و صنعت مس��وول رسيدگي 
به امور ش��دند و اين گروه ۸ نفره در اتاق بازرگاني 
ساكن شدند. اين جمع شامل آقايان حاج طرخاني، 
عس��گراوالدي،  اس��داهلل  علينقي خاموش��ي، 
عألميرمحمد صادقي، ميرفندرس��كي، محمدعلي 
نوي��د و ابوالفضل احمدي و علي اكبر پورش��هامي 
ب��ود كه البته كمي دس��تخوش تغييرات ش��د اما 
نكته مهمي كه در آن وجود داشت اين مساله بود 
كه اكثريت اين افراد با وجود ارتباطات سياس��ي از 
چهره هاي بخش خصوصي به ويژه تجار بازار بودند 

و به همين دليل ريشه اوليه اتاق بازرگاني براساس 
محوريت بخش خصوصي در نظر گرفته ش��ده بود 
و با وجود ارتباط بعضي چهره ها با دولت نمي ش��د 
تركيب را دولتي دانست. اين وضعيت عمال تا پس 
از جنگ تحميلي ادامه داشت. البته مشكالتي كه 
در زمان جنگ ميان اتاق بازرگاني و بخشي از بدنه 
دول��ت به وي��ژه در برهه هاي��ي در وزارت بازرگاني 
وجود داش��ت، مانع از اين مي شد كه دولت رنگ و 

بوي دولتي به خود بگيرد. 

 قانون 69 و سهميه دولتي در هيات رييسه
ب��ا تصويب قانون اتاق بازرگاني در س��ال ۱3۶9 
عمال هيات وضعيت هيات رييسه و هيات نمايندگان 
به شكل انتخاباتي و به صورت دموكراسي بود. قانون 
براي دولتي ها سهميه مشخصي تعيين كرده بود كه 
اين سهميه كماكان در اتاق وجود دارد. با اين وجود 
يك رسم نانوشته در تعيين هيات رييسه اتاق ايران 
شكل گرفت. در آن دوران براي اينكه ارتباط هيات 
رييسه با دولت حسنه باشد يك چهره دولتي از ميان 
نماين��دگان بخش دولت در هيات رييس��ه انتخاب 
مي ش��د. در دوره ه��اي اوليه كه همزم��ان با دولت 
سازندگي بود چهره هايي همچون يحيي آل اسحاق 

و محم��د نهاونديان براس��اس همين اس��تدالل در 
هيات رييسه حضور داشتند. در دوره اصالحات نيز 
مديراني همچون بهاالدين ادب و مجتبي خسروتاج 
بر همين اساس به هيات رييسه راه يافتند. در دولت 
احمدي نژاد نيز مهدي غضنفري و خدامراد احمدي 
سهميه هاي دولت در ادوار مختلف بودند. چهره هاي 
دولتي ديگري نيز همچون شجاع الدين بازرگاني در 
ادوار مختلف به هيات رييسه اتاق ايران اضافه شدند. 
اما دخالت دولت بحث اتاق بازرگاني معموال محدود 

به حضور نمايندگاني در هيات رييسه بود. 

 سياست خاموشي
خاص��ي  سياس��ت هاي  خاموش��ي  علينق��ي 
درخص��وص نح��وه اداره اتاق داش��ت. در زمان وي 
اتاق با كمتري��ن بودجه اداره مي ش��د و حتي اتاق 
خود نس��بت به جمع آوري منابع مالي قانوني خود 
اقدام نمي كرد. خاموشي با وجود آنكه نقش مهمي 
در دولت ها و نظام حاكميتي كشور ايفا مي كرد خود 
مخالف حضور دولتي ها در اتاق بود و تالش داشت با 
كوچك نگه داشتن اتاق از نظر مالي و ساختاري مانع 
از اين ش��ود كه دولت ها به طمع استفاده از امكانات 
اتاق بيافتند. اتفاقا همين سياست بيشترين انتقادها 

را به س��مت وي روانه كرد. پرس��نل محدود، منابع 
مال��ي اندك و قناعت ب��ه حداقل ها با اختياراتي كه 
اتاق در قانون داشت همخواني نداشت و باالخره در 
آخرين دوره رياست خاموشي وي قبول كرد كه اتاق 
خود نسبت به جمع آوري منابع اقدام كند و پس از 
درگيري ش��ديد با اتاق تهران، اندكي وضعيت مالي 
اتاق بهبود يافت. اما پيش بيني خاموش��ي درست 
بود. دقيقا دوره بعد از بزرگ شدن اتاق شاهد حضور 
مديران��ي از دولت در راس اتاق بوديم. روندي كه تا 

روي كار آمدن دولت تدبير و اميد ادامه يافت. 

 ابزار دولت به جاي مديران دولتي
دولت تدبير و اميد ش��ناخت بهتري در مقايسه 
با دولت احمدي نژاد نسبت به اتاق بازرگاني داشت. 
تجربه مقابله اتاق با سياست هاي دولت احمدي نژاد، 
سياس��ت دولت مبني بر گش��ايش مرزها و توافق 
هس��ته اي، لزوم اس��تفاده از پتانس��يل هاي بخش 
خصوصي ب��راي عقد قراردادها و اس��تفاده از وجه 
مردم��ي اتاق عمال باعث ش��د كه ش��اهد طرحي 
جدي��د براي اتاق باش��يم. در اي��ن دوران ديگر در 
راس ات��اق يك مدير دولتي ق��رار نمي گرفت بلكه 
چهره ه��اي خصوصي نزديك به دول��ت و مديران 

دولتي س��ابق مورد اعتماد دولت در كنار تعدادي 
از فعاالن بخ��ش خصوصي واقعي ش��اكله اتاق را 
تشكيل مي دادند تا بتوانند ساختار را به سمت مورد 
نظ��ر دولت هدايت كنند. طبيعت��ا در درون دولت 
نيز جريان هاي مختلفي وجود داش��ت كه با دادن 
سهميه به هر كدام عمال ساختار اتاق به سمت مورد 
نظر دولت حركت مي كرد. در اين شرايط نه شاهد 
حضور نمايندگان دولت در هيات رييسه ها هستيم 
و نه نماين��دگان دولت نقش مهم��ي را در هيات 
نمايندگان بر عهده مي گيرند بلكه اين نمايندگان 
بخش خصوصي هس��تند كه به ابزاري براي دولت 

تبديل مي شوند. 

 خطر 14۰۰ براي اتاق
در دوره اول دولت تدبير و اميد امكان شكل گيري 
يك اتاق يك دست و در اختيار دولت وجود داشت 
و با وجود حذف بسياري از چهره هاي قديمي بخش 
خصوص��ي در اين پ��روژه اين اتف��اق رخ داد. اما در 
انتخابات امسال اتاق هاي بازرگاني خبر از عدم وجود 
يك خط واحد در دولت به ش��دت حس مي ش��ود.  
اخبار رس��يده درب��اره جريانات درون دولت نش��ان 
مي دهد حداقل دو جريان، اتاق بازرگاني را به عنوان 
ابزاري براي انتخابات ۱۴۰۰ مي بينند و تالش دارند 
از اي��ن ابزار براي تقويت كاندي��داي مورد نظر خود 
براي دوره بعد رياس��ت جمهوري اس��تفاده كنند. با 
توجه به اينكه چنين رقابتي در باالترين سطح دولت 
در حال شكل گيري است خطر آسيب به اتاق كامال 
احساس مي شود. يك گروه محور سياست خود را بر 
انتخابات اتاق تهران متمركز كرده و گروه ديگر چشم 

به شهرستان ها دوخته است. 
در اي��ن ميان سياس��ت وزير صنع��ت، معدن 
و تج��ارت از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت. با 
توجه به اينكه اين وزارتخانه نظارت بر انتخابات را 
عهده دار است و از سوي ديگر محمد شريعتمداري 
داراي سوابق بسيار مهمي در تاريخ اتاق است شايد 
سياس��ت وي منجر به ايجاد توازن ميان گروه ها يا 

حتي شكل گيري جريان سومي شود. 
در اخت��الف ميان اي��ن دو گ��روه عمال بخش 
خصوصي است كه مهم ترين پايگاه حامي خود را به 
شكل قرباني سياست مي بيند. در چنين جرياناتي 
بخش خصوصي واقعي كه تمايل چنداني به حضور 
در سياست ندارد قطعا آسيب خواهد ديد و شاهد 
از دس��ت رفتن اين سرمايه اجتماعي گرانبها براي 

بخش خصوصي خواهيم بود. 

مس��اله اعمال مجدد تحريم ها موضوعي اس��ت كه احتمال 
رخ دادن آن بس��يار زياد است پس بايد از فرصت باقي مانده تا 
زماني كه امريكا مش��خص كرده است نهايت استفاده را كرد تا 
كمترين آسيب به اقتصاد ايران وارد شود. بعضي مشكالت حال 
حاضر بس��يار ريشه يي است و طبيعتا در شرايط فعلي مي توان 
با سهل گرفتن شرايط بخش خصوصي را آماده ورود به فضاي 

چالشي پيش روي كرد. 
مه��دي نصرتي اقتصاددان و تحليلگر ارش��د س��رمايه گذاري 
خارجي در خص��وص ضرورت اصالح بازارها به عنوان نقش��ه راه 
ب��راي ورود به بازارهاي جهاني اظهار داش��ت: ب��ا توجه به برجام 
ب��دون امريكا، ش��رايط بين المللي به گونه يي اس��ت كه در حال 
حاضر نمي توان با قاطعيت در م��ورد ادامه حيات آن برنامه ريزي 
كرد اما س��ناريوهاي زيادي براي تغيير رويكرد و اصالح بازارهاي 
داخلي وجود دارد كه بايد تميهدات الزم در مورد اجرايي ش��دن 
آن اتخاذ ش��ود.  وي با اش��اره به نقش دولت و حاكميت در بحث 
ارائه آزادي هاي اقتصادي عنوان كرد: در بحث آزادي هاي اقتصادي 
ضروري اس��ت كه دولت روش تسامح و تس��اهل را در اين حوزه 
پياده س��ازي كند زيرا در فضاي اقتصاد كنوني كه ش��رايط ايجاد 
اش��تغال پايدار به سختي ممكن است، ارائه آزادي اقتصادي براي 
فعاالن بازار حتي در امر دستفروشي الزم است تا براي ايجاد شغل 

نياز به طي پروسه هاي طوالني اخذ مجوز نباشد. 
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه با وجود تورم و بيكاري بايد 
آزادي عمل الزم به افراد داده ش��ود تا ايجاد اشتغال كنند، گفت: 
دولت بايد در حوزه ديجيتال و حوزه س��ايبري و مش��اغل جديد 
بس��تر هاي الزم را آماده كند و بعد آزادي عمل را براي كارآفريني 
مردم مهيا كند. اينكه براي هر كاري صنفي ايجاد شود و مجوزهاي 

الزم با پروسه هاي طوالني اخذ شود در اين شرايط راهگشا نيست، 
زيرا در فضايي كه اقتصاد كش��ور در س��طح بين المللي دورنماي 
مثبتي ندارد و در بازارهاي داخلي نيز ركود و تورم حاكم اس��ت، 
ارائه آزادي عمل در حوزه اشتغال بهترين و موثرترين راهكار است. 
وي در ادام��ه افزود: در حوزه بين المل��ل و تجارت خارجي 
چيزي كه بديهي به نظر مي رس��د، اين اس��ت ك��ه مراودات با 
كش��ورهاي همس��ايه بايد با درايت بيش��تري نس��بت با سابق 
ص��ورت گيرد، زي��را طراحان تحريم به دنبال اين هس��تند كه 
بازاره��اي تجاري ما با كش��ورهاي همس��ايه را محدود كنند و 
چش��م انداز موجود ه��م مثبت ارزيابي نمي ش��ود بنابراين بايد 
اس��تراتژي اقتصادي مناسبي د راين زمينه اتخاذ شود.  نصرتي 
ب��ا تاكيد ب��ر لزوم وج��ود بازار آزاد ارز خاطرنش��ان س��اخت: 
كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه دولت بايد از مخالفت با 
بازار آزاد ارز دس��ت بردارد و اجازه دهد كه اين بازار ثانويه نيز 
ش��كل بگيرد تا به موازات آن صادركنن��دگان بتوانند ارز مورد 
ني��از خود را از اين بازار تهيه كنند يا ارز مازاد ارزي خود را در 
اين بازار به فروش رس��انند تا يك خود تحريمي مضاعف براي 

اقتصاد و فعاالن بخش تجارت اعمال نشود. 
اي��ن اقتصاددان در ادامه با اش��اره به بحث ارزهاي ديجيتال و 
ارزهاي رمزنگار عنوان كرد: در مورد امكان اس��تفاده از اين ارزها 
در تجارت بين الملل و بخش گردش��گري بانك مركزي در ابتداي 
برقراري آن در معادالت بين المللي با آن مخالفت كرد. در حالي كه 
بايد آزادي عمل و ابتكار بيشتري در اين زمينه به فعاالن اقتصادي 
داده ش��ود تا با ورود به حوزه تح��والت جديد و ارزهاي ديجيتال 

گستره تجارت خود را افزايش دهند. 
وي با تاكيد براينكه حوزه ارزهاي ديجيتال و رمزنگار با مباني 

اقتصاد سازگاري بااليي دارد عنوان كرد: اينكه امكان دارد استفاده 
از اين ارزها در آينده خطرس��از باشد نبايد مانعي براي حركت در 
مس��ير تجارت هاي آزاد باش��د بلكه براي آن بايد به دنبال راهكار 
اصولي بود، زيرا ورود به اين حوزه حركت در مس��ير اقتصاد كامال 
ازاد و بدون دخالت دولت است كه در تمامي كشورهاي با اقتصاد 
پيش��رفته عرضه ارزهاي رمزنگار چون بي��ت كويين در تجارت و 

حوزه گردشگري آزاد است. 
نصرتي با ارائه راهكار ديگر در زمينه گش��ايش هاي اقتصادي 
يادآور ش��د: دولت مي توان��د اوراق قرضه ارزي منتش��ر كند كه 
خريدار آن طرف اروپايي باش��د. اين امر ضمن اينكه يك تضمين 
براي اقتص��اد ايران اس��ت مي تواند راهكار مناس��بي براي جلب 
س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور شود كه مش��ابه آن را اقتصاد 
ايران در زمان دولت خاتمي تجربه كرده است. همين كار را دولت 
ونزوئال انجام داده كه در بحث نفت و ارزهاي ديجيتال يك طرحي 
را معرفي كرده به نام تترو و پشتوانه آن را نفت خودش قرار داده و 

بر اين اساس توانسته 5 ميليارد دالر پول جمع آوري كند. 
اين اقتصاددان با اش��اره به اينك��ه نبايد تمام تخم مرغ هاي 
اقتصادي را در س��بد برجام اروپايي گذاشت، يادآور شد: براي 
اصالح بازارها بايد بيشتر به اصالحات داخلي اقتصاد روي آورد. 
براي اين منظور بايد موانع كس��ب و كار شناسايي و رفع شود 
از جمل��ه موانع تامين اجتماعي كه با فش��ار براي دريافت حق 
بيم��ه و جريمه، جهت تامين كس��ري مناب��ع صندوق هاي زير 
مجموعه خ��ود، فعاليت بخش خصوص��ي را از گردونه اقتصاد 
خ��ارج مي كند. بنابراين بايد با بهبود عملكرد و افزايش كارايي 
هزينه ه��اي بخش هاي توليدي كاهش پي��دا كند تا هم هزينه 
تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشس��تگي فراهم شود و هم 

فشار روي شركت ها و بخش خصوصي كمترشود. 
 از س��وي ديگر يكي از مسيرهاي مهم غيراروپايي كه بايد در 
نظر گرفته ش��ود هند است. در همين راستا رييس اتاق مشترك 
اي��ران و هندامضاي تفاه��م نامه تعرفه ترجيحي با هند را يكي از 
مهم ترين اقدامات جهت توس��عه تعامالت تجاري بين دو كش��ور 

دانس��ت و گفت: هند از ديرباز يكي از بازارهاي بس��يار مهم آسيا 
بوده و همواره دو كش��ور عالقه مند بوده اند ارتباطات تجاري خود 
را با يكديگر توس��عه دهند. ابراهيم جميلي با اشاره به اينكه هند 
از جمله كشورهايي است كه در دوره قبلي تحريم ها نيز مبادالت 
نفت��ي و ارتباطات تجاري خود را با ايران حفظ كرده، گفت: يكي 
از موارد مهمي كه ضروري اس��ت در مذاكرات فيمابين به نتيجه 
برسد امضاي تفاهمنامه ترجيحي بين دو كشور است كه مي تواند 
بخش عمده يي از مش��كالت دو طرف را در حوزه تعامالت تجاري 
حل كند؛ تعرفه برخي كاالها در هند بسيار باالست و عمال ايران 

امكان رقابت دراين كشور را ندارد. 
 اي��ن عضو اتاق بازرگاني ايران به امتي��از مكمل بودن بازار 
كااليي ايران و هند اش��اره كرد و اف��زود: به دليل مكمل بودن 
اقتصاد دو كشور، ايران مي تواند كاالهاي زيادي را به اين كشور 
صادر كند و در مقابل مي توانيم بسياري از نيازهاي داخلي خود 
را به جاي چين و س��اير كش��ورها از هند و با كيفيت و قيمت 

مناسب و رقابتي تر تامين كنيم. 
وي خاطرنشان كرد: هند به عنوان كشوري در مسير توسعه 
در چند سال گذش��ته از رشد اقتصادي مستمر برخوردار بوده 
و مي تواند الگوي خوبي براي س��رعت بخش��يدن به روند رشد 
اقتصادي كش��ور كمك كنيم. جميلي عملكرد تيم ديپلماسي 
كش��ور را خوب ارزيابي كرد و گفت: دكت��ر ظريف پيرو اثبات 
حقانيت ايران در برجام، سلس��له س��فرهايي را به كش��ورهاي 
مختلف آغاز كرده است كه اين اقدام از نيازهاي مهم كشور در 
برهه كنوني اس��ت؛ بخش خصوصي به نوب��ه خود از اين اقدام 
وزارت امور خارجه تشكر مي كند و آمادگي خود را براي كمك 

و همفكري در اين زمينه را دارد. 
وي اولويت مذاكرات هند را موضوع نفت و حفظ س��هم ايران 
در اين بازار عنوان كرد و گفت: در خصوص تجارت با هند مشكل 
اساس��ي و الينحلي وجود ندارد و اميدواريم با عدم بدعهدي هند 
در پرداخت مطالبات ايران، بتوانيم مبادالت تجاري خود را با اين 

كشور بيش از گذشته توسعه دهيم. 

قيد و بندهاي بخش خصوصي را  برداريد

ديپلماسي اقتصادي پس از اعمال مجدد تحريم ها
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7  جهان

 احتمال دعوت از
رهبر كره  شمالي به كاخ  سفيد

 تروريسم تهديدي براي
رشد اقتصادي در هند

 آرژانتين از
صندوق بين المللي پول وام مي گيرد

گروه جهان 
 رييس جمهوري امريكا احتمال دعوت از رهبر كره ش��مالي به كاخ س��فيد را بعيد 
ندانست و اين را به موفقيت نشست هفته آتي با كيم جونگ اون منوط كرد. به  گزارش 
رويترز، دونالد ترامپ در كنفرانس خبري كاخ س��فيد در كنار شينزو آبه، نخست وزير 
ژاپن گفت:»مي توانيم توافقي امضا كنيم و اين مي تواند نخس��تين گام باش��د. با افراد 
بس��ياري در رابطه با اين مس��اله صحبت كرديم. احتماال اين آسان ترين بخش است 
و س��خت ترين قسمت بعد از آن اس��ت.« رييس جمهوري امريكا ابراز اميدواري كرده 
روزي روابط واش��نگتن با دولت پيونگ يانگ عادي سازي شود. ترامپ همچنين گفته 
كه احتمال دارد از كيم جونگ اون براي س��فر به واش��نگتن دعوت به عمل آورد. او 
افزود:»قطع��ا اگر اوض��اع خوب پيش برود گمان مي كنم اس��تقبال خوبي از اين ايده 
ش��ود. به نظر مي رس��د او خيلي مش��تاق باش��د بنابراين گمان مي كنم كه شايد اين 
اتفاق بيفتد.« مهم ترين مس��اله براي نشس��ت ۱۲ژوئن در سنگاپور درخواست امريكا 
از كره شمالي براي كنار گذاشتن برنامه تسليحات هسته يي است كه از نظر واشنگتن 
تهديد محس��وب مي شود. كره شمالي ايده كنار گذاشتن يك جانبه زرادخانه هسته يي 
خود را رد كرده و از برنامه هاي موش��كي و هسته يي به عنوان بازدارنده يي عليه آنچه 
خصومت امريكا مي داند، دفاع كرده است. مايك پومپئو، وزير خارجه امريكا پنج شنبه 
تاكيد كرد، موضع واشنگتن در جريان مذاكرات مطرح مي شود. پومپئو همچنين تاكيد 
كرد: »معتقدم رهبر كره شمالي آماده است تا گام هاي راسخي در جهت معكوس كردن 
سياست هاي كشورش انجام دهد. او شخصا به من گفته كه آماده خلع سالح هسته يي 
اس��ت.« در همين حال كره ش��مالي اعالم ك��رده، وزير خارجه اين كش��ور با همتاي 
سنگاپوري خود ديدار كرده و درباره ميزباني سنگاپور از نشست رهبران كره شمالي و 
امريكا رايزني كرده است. گفته شده ويويان باالكريشنان، وزير خارجه سنگاپور با ري 
يونگ  هو، وزير خارجه كره شمالي درباره توسعه بيشتر روابط و همكاري دوستانه ميان 

دو كشور نيز رايزني كرده است. 

گروه جهان 
سه ش��هر مهم دهلي نو، بمبئي و بنگلور در فهرس��ت ۱0شهر اول جهان قرار 
دارند كه رش��د اقتصادي آنها تحت تاثير تروريس��م قرار گرفته اس��ت. به  گزارش 
اكونوميك تايمز، ش��ركت بيمه بين المللي لويدز ش��اخه هند در گزارشي با عنوان 
»ريس��ك اقتصادي در ش��هرهاي هند« اعالم كرده اين س��ه ش��هر به ترتيب در 
رده هاي پنجم، شش��م و هفتم در فهرس��ت جهاني »تهديد تروريس��م بر رش��د 
اقتصادي« قرار گرفته اند. در ادامه اين گزارش عنوان شده كه درگيري و تروريسم 
58درص��د از تهديده��اي عليه رش��د اقتصادي هند را به خ��ود اختصاص داده و 
س��االنه 9ميليارد دالر براي اين كش��ور هزينه دارد. شانكار گاريگيپاتي مدير اين 
شركت در هند گفت: »در حالي كه هند به سرعت در حال تبديل شدن به يكي 
از متنوع ترين و بزرگ ترين اقتصادهاي جهان است، نگراني هاي جدي در خصوص 
تحت تاثير قرار گرفتن رش��د اقتصادي هند به  دليل افزايش خش��ونت و ناآرامي 
در منطق��ه وجود دارد.« وي گفته اس��ت: »هند تحت تاثير تهديدهاي پيچيده و 
هزينه بر از سوي گروه هاي مختلف و همچنين روابط پيچيده با كشورهاي همسايه 
خود است.« در اين گزارش ريسك ۲۲ تهديد متفاوت بر رشد اقتصادي ۲79 شهر 
در جهان مورد بررس��ي قرار گرفته است. انتخاب اين شهرها به  دليل اهميت آنها 
در رشد اقتصادي يك كشور انجام شده است. مجموع خروجي اقتصادي شهرهاي 
انتخاب ش��ده 35.4تريليون دالر اس��ت كه اين مقدار 4۱درصد از رشد اقتصادي 
جهاني است.  در اين گزارش آمده، دهلي نو در ميان شهرهاي هند و همچنين در 
منطقه بيشترين ريسك اقتصادي )3.5 ميليارد دالر( از نظر تهديدهاي تروريستي 
را دارد. پس از آن بمبئي با ارزش ريس��ك 3.۱ ميليارد دالر دومين شهر هند در 
اين گروه قرار دارد. مناقش��ات اجتماع��ي و درگيري هاي ميان ايالت ها دو تهديد 
بزرگ براي هر شهر در نظر گرفته شده اند، جز كلكته كه توفان هاي گرمسيري به 

عنوان بزرگ ترين تهديد بر عملكرد اقتصادي آن معرفي شده است. 

گروه جهان 
نيكالس دوژوونه، وزير دارايي آرژانتين اعالم كرده است كه كشورش براي دريافت 
وام 50 ميليارد دالري با صندوق بين المللي پول به توافق رس��يده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، اين وزير آرژانتيني گفته:»به صن��دوق بين المللي پول مراجعه 
كرديم تا از بروز بحران جلوگيري كنيم. اين وام طي 3س��ال پرداخت مي ش��ود كه 
۱5ميليارد آن فورا اعطا مي شود.« ارزش پول آرژانتين در ماه مارس حدود ۲0درصد 
كاهش يافته و بيش از ۱0ميليارد دالر از ذخاير بانك مركزي اين كشور كاسته شده 
است. به  دنبال اين وضعيت، آرژانتين كه سومين اقتصاد بزرگ امريكاي التين است 
از صندوق بين المللي پول تقاضاي وام كرده اس��ت. گفته شده، هدف بوئنوس آيرس 
از درياف��ت وام مقابله با تورم، كاهش كس��ري بودج��ه و جلوگيري از كاهش ارزش 
پول اين كش��ور است. نيكالس دوژوونه پيش بيني كرده كه تورم در سال ۲0۱9 به 
۱7درصد برس��د و تا س��ال ۲0۲۱ميالدي به 9درصد كاهش يابد. تورم در آرژانتين 
طي بيش از يك دهه فراتر از ۲0درصد بوده و مائوريس��يو ماكري، رييس جمهوري 
اين كشور وعده داده كه با آن مقابله كند اما تاكنون اقدام قابل  توجهي براي كاهش 
آن انجام نشده است. به  گفته كارشناسان، هزينه خانوارهاي آرژانتيني در يك سال 
گذش��ته حدود ۲5درصد افزايش داشته و قدرت خريد مردم به  شدت كاهش يافته 
اس��ت.  دولت آرژانتين در شرايطي از توافق با صندوق بين المللي پول براي دريافت 
وام خبر داده كه نظرسنجي ها نشان مي دهد 75درصد از مردم اين كشور با هر گونه 
توافقي در اين باره مخالف هس��تند. گفته شده، آرژانتيني ها دريافت وام از اين نهاد 
پولي را عامل بسياري از بحران هاي اقتصادي و اجتماعي سال ۲00۱ مي دانند. هفته 
گذشته ده ها هزار آرژانتيني عليه سياست هاي اقتصادي دولت اين كشور و صندوق 
بين المللي پول تظاهرات كردند. تظاهرات موس��وم به »راهپيمايي فدرال« از مناطق 
مختلف آرژانتين شروع شد و در نهايت معترضان از سراسر كشور خود را به پايتخت 

اين كشور رساندند و در مقابل كاخ رياست جمهوري تجمع كردند. 

 افزايش دوباره نرخ
بهره بانكي در تركيه 

گ�روه جه�ان  در حال��ي كه كمتر از س��ه هفته 
 ت��ا برگ��زاري انتخاب��ات رياس��ت جمهوري در تركيه 
باق��ي مانده اس��ت، بان��ك مرك��زي اين كش��ور بار 
ديگر پنج ش��نبه نرخ به��ره را افزاي��ش داده و به رقم 
۱7.75درصد رس��انده اس��ت. به  گ��زارش يورونيوز، 
افزاي��ش 4.۲5درصدي نرخ بهره بانكي )در مقايس��ه 
با نرخ بهره در اواخر ماه مه( در حالي انجام مي ش��ود 
كه نگراني ه��ا دربار افزايش نفوذ رجب طيب اردوغان 
بر سياس��ت هاي پولي در آستانه انتخابات ۲4 ژوئن و 
ترديد در توانايي بانك مركزي براي مهار تورم دورقمي 
در اين كشور، باعث كاهش ۱۶درصدي ارزش لير، پول 
واحد تركيه در سال جاري ميالدي شده است.  برخي 
كارشناس��ان، افزايش دوباره نرخ بهره را گامي مثبت 
درراستاي استقالل بانك مركزي تركيه از سياست هاي 
رييس جمهوري اين كشور توصيف كرده اند كه به بانك 
مرك��زي به ويژه براي دوران پ��س از انتخابات، اعتبار 
قابل توجهي مي دهد. افزايش نرخ بهره بانكي، تصميمي 
برخالف سياست هاي اردوغان است؛ رييس جمهوري 
تركيه خود را »دش��من نرخ بهره« مي خواند و معتقد 
اس��ت اين كار منجر به افزايش تورم در كشور خواهد 
شد. اين در حالي است كه از نظر كارشناسان، افزايش 
نرخ بهره بانكي نش��انه يي قوي از تعهد بانك مركزي 
براي كنترل نرخ تورم است. رجب طيب اردوغان سعي 
بر افزايش فش��ارها بر بانك مرك��زي قبل از برگزاري 
انتخابات پارلماني و رياس��ت جمهوري در اين كش��ور 
دارد و به دنب��ال آن اس��ت كه با كاه��ش هزينه هاي 
دريافت وام، اعتبارات بانكي بيشتري را به فعاليت هاي 
ساخت و ساز اختصاص بدهد.  كاهش ارزش لير نگراني 
بسياري از سرمايه گذاران در اين كشور را نيز به همراه 
داشته اس��ت؛ آنها نگران افزايش دخالت هاي اردوغان 
در سياست هاي پولي پس از برگزاري انتخابات و آغاز 
دور جديد زمامداري هس��تند. بنا بر داده هاي منتشر 
ش��ده هفته گذش��ته نرخ تورم در تركيه در ماه مه به 
۱۲.۱5درصد رسيده است. نظرسنجي هاي انتخاباتي 
در آس��تانه برگزاري انتخابات سرنوشت ساز در تركيه 
حاكي از آن اس��ت كه اتحاد رقباي اردوغان مي تواند 
تهديدي ج��دي براي رييس جمهوري تركيه باش��د. 
نش��ريه فايننش��ال تايمز نوش��ته اتحاد رقبا مي تواند 
كرسي هاي حزب حاكم عدالت و توسعه را در پارلمان 

اين كشور به طور چشمگيري كاهش دهد. 

دريچه

تعويق آبگيري سد »ايليسو« 
به درخواست عراق 

ادامه آبگيري س��د جنجالي ايليس��و در تركيه 
كه بر رود فرات س��اخته ش��ده به ط��ور موقت به 
درخواست عراق به تعويق افتاده است. به گزارش 
رويترز س��فير تركيه در بغداد اعالم كرده با توافق 
مقام هاي عراقي و تركيه يي هنگام آبگيري دوباره 
س��د، جريان آب ب��ه ترتيبي كه نيازه��اي عراق 
تامين شود، برقرار خواهد بود. آبگيري سد ايليسو 
از هفته پيش آغاز شد و نگراني هاي زيادي را براي 
كمب��ود آب در عراق برانگيخت. با تكميل آبگيري 
ايليسو يك شهر تاريخي به نام حصن كيفا نيز كه 

در مسير فرات است زير آب مي رود. 

پيمان نظامي- اقتصادي 
عربستان سعودي و امارات 

عربس��تان س��عودي و ام��ارات متح��ده عربي 
همكاري ه��اي اس��تراتژيك خ��ود را در زمين��ه 
نظام��ي و اقتصادي افزاي��ش مي دهند. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، دو كش��ور به   منظور بس��ط 
روابط همه  جانبه درباره انجام ۶0 پروژه  مش��ترك 
در زمينه ه��اي خدم��ات بانكي، س��رمايه گذاري، 
تولي��دات صنعت��ي، ان��رژي اتمي و نف��ت وگاز در 
برنامه يي 5س��اله به توافق رس��يدند. تفاهمنامه ها 
طي نشس��تي در جده به رياست مشترك محمد 
بن سلمان وليعهد عربستان و شيخ محمد بن زايد 
آل نهيان وليعهد اميرنشين ابوظبي به امضا رسيده 
است. ديگر كشورهاي شوراي همكاري هاي خليج 

فارس در اين پيمان شركت ندارند. 

حمايت ناتو از آتش  بس موقت 
كابل با طالبان

دبيركل ناتو از اعالم آتش بس دولت افغانستان 
ب��ا طالب��ان حماي��ت ك��رده اس��ت. به گ��زارش 
بي بي س��ي، ينس اس��تولتنبرگ در نشست وزراي 
دفاع ناتو در بروكسل  گفته كه اعالم اين آتش بس 
نش��ان مي دهد، دولت افغانستان به مذاكره جدي 
براي پايان دادن به درگيري ها اعتقاد دارد. روسيه 
ني��ز از اين آتش بس حمايت كرده اس��ت. طالبان 
تاكنون در اين باره ابراز نظر نكرده اس��ت. محمد 
اش��رف غني، رييس جمهوري افغانستان گفته بود 
در حمايت از فتواي عالمان دين پيش��نهاد آنها را 
براي آتش ب��س با طالبان ت��ا روز پنجم عيد فطر 

مي پذيرد. 

 تعطيلي مساجد وابسته
به تركيه در اتريش

تصمي��م دولت اتريش براي اخ��راج ۶0 امام جماعت 
و تعطيلي 7مس��جد نزدي��ك به تركيه خش��م آنكارا را 
برانگيخته است. به گزارش دويچه وله، برنامه هاي دولت در 
پي بررسي فعاليت تشكل ها و انجمن هاي وابسته به آتيب، 
اتحاديه تركي - اس��المي براي همكاري هاي فرهنگي و 
اجتماعي در اتريش در دستور كار قرار گرفته است. يكي 
از مس��جدهايي كه قرار است بسته شود به وسيله گروه 
موسوم به »گرگ هاي خاكس��تري« اداره مي شود كه از 

گروه هاي افراطي راستگراي تركيه محسوب مي شوند. 

كوتاه از منطقه

سايه سنگين ترامپ بر نشست شركاي ديرين

گروه هفت منهاي يك
گروه جهان  طال تسليمي 

اختالفات ش��ديد امريكا با متحدان ديرينه 
ب��ه  وي��ژه كانادا و فرانس��ه به تهدي��دي براي 
بقاي گروه هفت كش��ور صنعتي جهان تبديل 
ش��ده است؛ گروهي با س��ابقه يي 43ساله كه 
با ه��دف يافتن اجماع در زمين��ه اقتصادي و 
ديگر مس��ائل تاس��يس ش��ده بود. اين گروه 
گرچه باتوجه به تصميم اعضا براي جلوگيري 
از فروپاش��ي احتماال از نشست دو روزه كبك 
كانادا جان س��الم به در مي برد، اما پيش بيني 
مي ش��ود كه يكي از اعضاي خود را از دس��ت 
بدهد. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
آستانه نشس��ت اين گروه از رهبران فرانسه و 
كان��ادا در پي اقدامات تجاري آنها انتقاد كرده 
و امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه در 
واكنش هش��دار داده متحدان امريكا در گروه 
هفت در جهت منزوي  كردن اين كش��ور گام 

بر خواهند داشت. 

 شمشير تيز ماكرون
در نشانه يي آشكار از دشمني ميان ترامپ 
و ش��ركاي خارجي در آس��تانه نشست كبك، 
كاخ س��فيد اعالم كرده رييس جمهوري امريكا 
نشس��ت را س��اعاتي زودتر از ديگ��ران ترك 
خواه��د ك��رد و در مذاك��رات بر س��ر محيط 
 زيس��ت و تغييرات آب و هوايي حضور نخواهد 
داش��ت. اختالفات بين واش��نگتن و شركاي 
ديرينه زماني ش��دت گرفت ك��ه ماكرون در 
اظهارات��ي ش��ديدالحن از ترام��پ از جمله به  
دليل خروج از برجام انتقاد كرد و در كنفرانس 
خبري مشترك با جاستين ترودو نخست وزير 
كان��ادا به امريكا درباره آغاز يك جنگ تجاري 
بين دوستان هش��دار داد. به  گزارش يورونيوز، 
رييس جمه��وري فرانس��ه ضم��ن اس��تقبال 

از دي��دار ترام��پ و كي��م جون��گ اون رهبر 
كره ش��مالي گفت كه تصميم رييس جمهوري 
امري��كا درب��اره خ��روج يك جانب��ه از توافق 
هس��ته يي با ايران اعتبار توافق هاي مش��ابه را 
زير س��وال برده است. ماكرون از اعضاي گروه 
 هفت خواس��ت تا در رويكردي مش��ترك در 
براب��ر خطر »هژموني« جدي��د اياالت متحده 
بايس��تند و بيانيه مش��تركي را تنظيم نكنند 
كه به قيمت ارزش هاي مش��ترك تمام ش��ود 
و براي جلب نظر ترامپ تلطيف ش��ده باش��د. 
ماكرون همچنين از اين احتمال س��خن گفت 
كه نتيجه نشست، »گروه شش در برابر يك« 

شود. 

 ادامه رويارويي تجاري
رييس جمهوري فرانس��ه پ��س از كنفرانس 
خب��ري ه��م در توييتي كنايه آمي��ز خطاب به 
ترامپ نوشت: »ش��ايد رييس جمهوري امريكا 
اهميت��ي ب��ه منزوي ش��دن ندهد؛ م��ا هم در 
صورت نياز اهميت نمي دهيم كه امضاي امريكا 
پاي بيانيه ۶كش��ور )اعضاي گروه هفت منهاي 
امريكا( نباش��د. اين ۶كشور اكنون يك نيروي 
بين المللي حقيقي هستند. ۶كشور ديگر گروه 
هفت در كنار يكديگر ب��ازاري بزرگ تر از بازار 

امريكا دارند. اين نكته نبايد فراموش شود. «
بي بي سي هم در گزارش خود درباره نشست 
گروه هفت به مناقشات در ماه هاي اخير بر سر 
تعرفه هاي گمركي امريكا بر فوالد و آلومينيوم 
وارداتي پرداخته كه به اختالف هاي اساسي بين 
واشنگتن و شركاي ديرينه انجاميده و با خطر 
روزافزون جنگ تجاري همراه ش��ده اند. اگرچه 
ترامپ اعمال تعرفه ها را براي حمايت از صنايع 
امريكايي ضروري مي خواند، اما كانادا و اتحاديه 
اروپا چني��ن اقدامي را غيرقانون��ي مي دانند و 

قصد به كارگيري اقدامات تالفي جويانه را دارند. 
ماك��رون در توييتي در اين باره نوش��ته: »يك 
جن��گ تجاري به نفع هيچ ك��س نخواهد بود و 
اول از هم��ه كارگران امريكايي از آن آس��يب 
مي بينن��د. « نيويورك تايم��ز ه��م در مطلبي 
نوش��ته طبق تحليل اقتصادي انجام ش��ده در 
كاخ س��فيد، اعمال تعرفه هاي جديد به اقتصاد 

اياالت متحده ضربه خواهد زد. 
هايك��و ماس وزير خارجه آلمان )يكي ديگر 
از اعضاي گروه هفت( نيز از رفتار ترامپ انتقاد 
ك��رده و گفته رييس جمه��وري امريكا از نظم 
چندجانبه س��رپيچي و يك طرف��ه و در جهت 
منافع كش��ورش عمل مي كند. به گفته ماس، 
اين نحوه عملكرد ترامپ هيچ كمكي به »بهتر 
شدن، امن تر شدن و صلح آميزتر شدن« جهان 

نمي كند. 
ترام��پ در واكن��ش به اظه��ارات ماكرون 
در توييت��ي از تعرفه هاي س��نگين بر واردات 
اجن��اس امريكايي در كانادا و فرانس��ه انتقاد 

كرده و نوش��ته: »مازاد تجاري اتحاديه اروپا با 
اياالت متحده به ۱5۱ميليارد دالر مي رس��د و 
كانادا هم كشاورزان ما را از دسترسي به بازار 
خود محروم كرده است. مشتاق ديدارشان در 
روز جمعه هس��تم.« كسري تجاري امريكا در 
س��ال گذشته ميالدي به بيش از 800ميليارد 
دالر رس��يد؛ ترام��پ اي��ن كس��ري را نتيجه 
توس��ل طرف هاي تج��اري امريكا ب��ه اعمال 
محدوديت ها عليه اين كش��ور و عامل ناتواني 
صنايع امري��كا در رقابت با كاالهاي وارداتي و 
در نتيجه تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري 
كارگ��ران مي دان��د. او يك رش��ته تعرفه هاي 
گمرك��ي را عليه كااله��اي وارداتي از چين و 
به ط��ور محدودتر عليه واردات از كش��ورهاي 

اروپايي، كانادا و مكزيك وضع كرده است. 
ب��ا توجه به اخت��الف عميقي بي��ن امريكا 
و س��اير اعضاي گ��روه هفت، برخ��ي ناظران 
درب��اره احتمال ناكامي اعضا در دس��تيابي به 
توافق بر س��ر موضوعات دس��توركار اجالس 

هش��دار داده ان��د؛ اگرچه گفته ش��ده با توجه 
به س��ابقه و گس��تردگي هم��كاري و ارتباط 
نزديك بين كش��ورهاي عض��و در زمينه هاي 
مختلف اقتصادي، سياس��ي و نظامي، معموال 
نشست هاي گروه هفت بدون حصول توافق به 
پايان نمي رس��د. اما همچنان مشخص نيست 
كه اين نشس��ت ت��ا چه ان��دازه در حل و فصل 
اختالف تجاري بين امريكا و ساير اعضا موفق 
باشد. آنگال مركل صدراعظم آلمان هم هشدار 
داده دس��تيابي به توافق بر سر محتواي بيانيه 

نهايي آسان نخواهد بود. 
چهل و چهارمين نشست سران هفت كشور 
صنعتي جهان جمعه و ش��نبه )ديروز و امروز( 
در ش��هر المالبه در ايال��ت كبك كانادا برگزار 
مي شود. جاس��تين ترودو كه ميزباني نشست 
گروه  هفت را بر عه��ده دارد، اظهار اميدواري 
كرده كه اين نشست فرصتي را فراهم آورد كه 
همه ش��ركت كنندگان بتوانند در راستاي رفع 

اختالف نظرها اقدام كنند. 

نظرسنجي رويترز از كارشناسان درباره بازار جهاني ارز 

پايان يكه تازي دالر؟

گروه جهان  
احتم��ال تغيير ناگهاني سياس��ت بانك هاي 
مركزي به عنوان يك ريس��ك بزرگ براي بازار 
ارز باعث ش��ده تا كارشناس��ان تنزل موقعيت 
دالر را پيش بيني كنند. نگراني از سياست هاي 
حمايت گرايان��ه دول��ت امري��كا و بي توجه��ي 
به تبع��ات سياس��ي � اقتص��ادي تصميم هاي 
يك جانبه كاخ س��فيد در مناس��بات بين المللي 
هم اين عدم قطعيت درباره سرنوش��ت دالر را 

تشديد كرده است. 
به گ��زارش يوروني��وز، نزديك ب��ه ۶0درصد 
از تحليلگران��ي كه در نظرس��نجي اخير رويترز 

ش��ركت كرده اند، بر اين باورن��د كه تقويت اخير 
ارزش برابري دالر امريكا در مقابل ارزهاي عمده 
جهان تنها به مدت س��ه ماه ادامه خواهد داشت. 
در اي��ن ميان ۱0نفر از مجم��وع ۶7 تحليلگري 
كه در اين نظرس��نجي شركت كرده اند، گفته اند 
اوج گيري اخي��ر دالر يك ماه بيش��تر نمي تواند 
دوام داشته باشد. ۱5 نفر نيز پيش بيني كرده اند 
ك��ه جاي��گاه فعل��ي دالر در بازار جهان��ي ارز تا 
۶م��اه ديگر حفظ خواهد ش��د. البته چند نفري 
هم اميدوارند كه تقوي��ت اخير ارزش دالر براي 
يك س��ال و ش��ايد هم بيش��تر از آن دوام داشته 

باشد. 

داني��ل ه��وي مدير ارش��د بخ��ش راهبرد 
ب��ازار ارز در موسس��ه جي پي م��ورگان گفت: 
»بنا ب��ر عالئمي كه در اختي��ار داريم به اين 
نتيج��ه رس��يده ايم ك��ه از نيم��ه دوم س��ال 
گذش��ته ميالدي تقويت عملي دالر بر اساس 
پتانس��يل هاي موج��ود به ط��ور كامل صورت 
گرفته و بنابراين بايد گفت كه دوره پادشاهي 
دالر با وجود تاجگذاري اخيرش بسيار زودگذر 

خواهد بود.«
ب��ه  گفته ه��وي، واگرايي دوره ي��ي به نفع 
دالر در ح��ال از مي��ان رفتن اس��ت، چرا كه 
داده ه��اي اقتصادي جهان ب��ه تدريج در حال 
تثبيت اس��ت و از اين پس مس��اله اساس��ي 
عادي  سازي سياس��ت هاي اقتصادي در سطح 
جهان خواهد بود. اين پيش بيني در شرايطي 
اس��ت كه همزمان با برگزاري نشس��ت گروه 
هفت در كانادا، نگراني ها نس��بت به تش��ديد 
اختالفات اروپا و امريكا و ش��عله ور شدن آتش 
جنگ تجاري تمام عي��ار چندجانبه در جهان 
ارزش دالر را كاه��ش داده اس��ت. )ش��اخص 
دالر پنج ش��نبه تنه��ا در بازاره��اي آس��يايي 

0.۱3درصد كاهش داده است.( 
نظرسنجي هاي پيش��ين رويترز كه در سال 
گذش��ته ميالدي و اوايل سال ۲0۱8 ميالدي 
انج��ام ش��ده، از تضعي��ف ارزش دالر به  دليل 
وخامت اوض��اع مالي اقتصاد امريكا تحت تاثير 
ن��رخ به��ره باالت��ر از معمول حكايت داش��ت؛ 
رون��دي كه همچن��ان ادام��ه دارد. در گزارش 
اخير رويت��رز آمده چنانكه انتظار مي رود بانك 
مرك��زي اياالت متحده هفته آينده نرخ بهره را 
افزايش مي دهد تا ادامه س��ال جاري ميالدي 
نيز تحت تاثير چشم انداز نزولي دالر قرار گيرد. 
بنابراين پيش بيني سياست هاي پولي ساير 
بانك هاي مركزي جهان در حال حاضر مهم تر 

از هر زمان ديگري ش��ده اس��ت. پس از آنكه 
پيتر پارت رييس بانك مركزي اروپا سه شنبه 
گذش��ته از نشس��ت ۱4 ژوئن اين بانك براي 
بررس��ي سياست هاي پولي اروپا خبر داد، يك 
روز بعد ارزش برابري يورو در برابر دالر امريكا 
ب��ه باالترين حد خ��ود طي ۱0روز گذش��ته 
رس��يد. اين رش��د تحت تاثير پيش بيني هاي 
متاثر از اظهارات پ��ارت مبني بر افزايش نرخ 
به��ره با نزديك ش��دن به موع��د اتمام خريد 
اوراق قرضه در پايان سال ۲0۱8 ميالدي بود. 
اكن��ون مطاب��ق پيش بين��ي كارشناس��ان 
اقتصادي مس��تقل، بانك مركزي اروپا در ماه 
دسامبر آينده سياست خريد ماهانه ميلياردها 
ي��ورو اوراق قرضه را متوقف خواهد كرد. البته 
نرخ برابري ي��ورو در براب��ر دالر امريكا هفته 
گذش��ته به پايين ترين سطح خود طي ۱0ماه 
گذش��ته يعني ۱.5۱ رسيده بود، رخدادي كه 
بيش از همه متاثر از ش��رايط مبهم سياس��ي 
در ايتاليا و افزايش نگراني ها نسبت به كاهش 

رشد اقتصادي اتحاديه اروپا بود. 
همين امر موجب تقويت بيشتر ارزش دالر 
امري��كا در ب��ازار جهاني ارز ش��د. بدين ترتيب 
ارزش دالر امري��كا ب��ه باالترين س��طح طي ۶ 
ماه گذش��ته رسيد. س��طحي كه مطابق نتايج 
نظرسنجي رويترز از كارشناسان بازار ارز پايدار 
نخواهد بود. شاون اوسبورن استراتژيست ارشد 
بازار ارز در بانك اس��كوتياي كانادا معتقد است 
كه تقويت دالر امريكا به حدي رسيده است كه 
ديگر در كوتاه مدت توان واكنش نش��ان دادن 
به اخبار خوب اقتصادي را ندارد. نظرس��نجي 
رويترز نشان مي دهد كه از نظر تقريبا۶0درصد 
تحليلگران بازار ارز هر گونه تغيير در سياس��ت 
پولي مورد انتظار، بزرگ ترين ريسك پيش روي 
دالر امريكاس��ت، موردي ك��ه تاثيرگذاري آن 

حتي از رخ��داد جنگ تجاري مي��ان امريكا و 
ساير كشورها بيشتر خواهد بود. 

رويترز نوش��ته، ع��الوه بر تحوالت سياس��ي 
در نشس��ت گ��روه هفت و تهدي��د جدي جنگ 
تج��اري، س��رمايه گذاران به نشس��ت ماه جاري 
بان��ك مركزي امريكا و بان��ك مركزي اروپا براي 
روشن ش��دن دورنماي سياست پولي آنها چشم 
دوخته اند. در اين گ��زارش آمده، در حال حاضر 
يك ريس��ك پيش روي دالر، اق��دام مورد انتظار 
دول��ت امري��كا ب��راي انتش��ار اوراق قرضه براي 
جبران معافيت هاي مالياتي اعطا ش��ده از سوي 
دولت به صاحبان كس��ب و كارهاس��ت، چرا كه 
به اعتقاد كارشناس��ان، اعطاي اين معافيت هاي 
مالياتي دولت امريكا را با كس��ري بودجه مواجه 

خواهد كرد. 
با توج��ه به چش��م انداز نزول��ي دالر امريكا، 
پيش بيني مي ش��ود پوند بريتانيا بتواند بخش��ي 
از اف��ت ارزش خود را كه پ��س از اعالم تصميم 
بريتاني��ا براي خ��روج از اتحاديه اروپ��ا رخ داد، 
جب��ران كند. به طوري كه برآورد مي ش��ود، طي 
س��ال جاري ميالدي ارزش برابري پوند بريتانيا 
در براب��ر يورو به ۱.۲4 برس��د كه 5درصد بيش 
از ن��رخ براب��ري اي��ن دو ارز در جريان معامالت 
چهارش��نبه گذش��ته خواهد بود. اما چش��م انداز 
پيش روي يورو همچنان به تحوالت سياس��ي در 
ايتالي��ا گره خواهد خورد. هر چند در كوتاه مدت 
ب��ه نظر نمي رس��د پول واح��د اروپاي��ي تهديد 
ش��ود ولي در صورتي ك��ه در بلندم��دت ايتاليا 
بخواه��د از توافقنام��ه پول واح��د اروپا آن گونه 
كه سياس��تمداران پيروز در انتخابات اين كشور 
وعده داده اند، خارج شود، باز هم تحليلگران بازار 
ارز معتقدند كه سياس��ت هاي مورد انتظار بانك 
مركزي اروپاس��ت كه تعيين كنن��ده ارزش آتي 

يورو خواهد بود. 
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     الريجاني در روز قدس: 

طرح هاي سازش رنگ باخته است
رييس مجلس شوراي اسللامي گفت: اسراييل از طريق 
امريكا به دنبال معامله بزرگ است، اما آنها در اين طرح دچار 

خواب آلودگي هستند. 
به گزارش تسللنيم، علللي الريجاني رييللس  مجلس در 
سللخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران گفت: 
اسراييل از طريق امريكا به دنبال معامله بزرگ است، اما آنها 
در ايللن طرح دچار خواب آلودگي هسللتند، آنها مي خواهند 
تعهداتي را كه در سازمان ملل براي اسراييل ايجاد شده بود و 
هرچند ناقص حقوقي را براي اسراييل برشمرده بود را از بين 
ببرند. آنها مي خواهند تعهداتي كه در سازمان ملل براي رژيم 
صهيونيستي ايجاد شده بود كه آوارگان حق بازگشت دارند، 
مجتمع هاي يهودي نبايد در كرانه باختري سللاخته شللود و 
حقوق فلسطيني ها بايد احقاق شود را از بين ببرند و جايگزين 
آن به فلسطيني ها پول بدهند كه بازگشت به سرزمين شان 
را فرامللوش كننللد. آنها تصور مي كنند كه مردم فلسللطين 
سللاده انديش هستند در حالي كه 70سللال است كه مبارزه 
مي كنند و مساله شان پول نيست بلكه شرافت است و با پول 
نمي توان شرافت و غيرت و وابستگي به سرزمين را از بين برد. 
وي افزود: آنها در همين مسير چندي پيش طرحي به نام 
كاه قرمز را با كمك يك كشور ثالث دنبال كردند كه مقاومت 
فلسطين را دچار رخوت كنند و تا حدودي هم موفق بودند؛ 
لذا بايد طرح هايي كه طرف هاي ثالث جلو پاي مقاومت قرار 

مي دهند با دقت بررسي شود. 
رييللس مجلس با بيان اينكلله امام از ابتللداي مبارزه در 
سللال 42 بارها خطر جدي درباره اسراييل را به مسلمانان و 
مردم ايران هشللدار مي داد، افزود: اين روزها در صدا و سيما 
قسللمت هايي از صحبت هاي آيت اهلل مطهري را درباره رژيم 
صهيونيستي مي بينيد كه نشان دهنده شدت و حدت واكنشي 

است كه روحانيت ما نسبت به اين غده سرطاني داشت. 
رييس مجلس شللوراي اسامي ادامه داد: پس از پيروزي 
انقاب اسللامي، سللفارت اسللراييل در ايران تعطيل شد و 
نمايندگان فلسطين جايگزين آن شدند و روز قدس به عنوان 
اتحاد همه مسلمانان در جهت حمايت از فلسطين اعام شد. 
وي افزود: از آن زمان ملت ايران در حمايت همه جانبه از 
ملت فلسطين هميشه پيشگام بود و برآيند آن چنين بود كه 
نيروي مقاومت قدرت بيشتري پيدا كرد و طرح هاي سازش 
رنگ باخت و از صحنه خارج شد و جريان مقاومت به عنوان 

تنها راه حل مساله فلسطين رخ نمود. 
علللي الريجاني در بخش ديگري از سللخنانش با اشللاره 
به سياسللت هاي خصمانه انگليس در حمايت از اسراييل در 
منطقه گفت: در سال 1948 انگليسي ها به داليلي مشخص 
تصميم گرفتند كه سرپرستي فلسللطين را به سازمان ملل 
واگذار كنند و اما در كنار آن حضور يهودي ها را در اين منطقه 
تقويللت كردند، طوري كه تعللداد يهوديان از 6 درصد به 33 
درصد رسلليد. وي با بيان اينكه انگليسللي ها هر چه ساح و 
امكانات داشللتند به آنها دادنللد و لذا يهوديان صاحب قدرت 
شللدند و در شهرك هايي كه مسلللمانان و يهوديان در آنجا 
زندگي مي كردند را در اولويت قرار ندادند، خاطرنشللان كرد: 
اين يهودي ها به مسلللمانان فشللار آوردند و كشتار كردند و 
همانند موضوع ديرياسللين آنها را قتل عامل كردند و بيش از 
200 تللا 300 نفر را قتل عام و چند هزار نفر را آواره كردند و 

اين آوارگان به سمت مرزهاي مختلف حركت كردند. 
وي افزود: انگليسي ها دوباره يك فريب جديد را به وجود 
آوردند و اين فريب جديد اين بود كه به رهبران كشللورهاي 
اسللامي كه براي كمك به فلسطيني ها نيرو فرستاده بودند، 
فشللار آوردند و گفتند كه ما هيچ ساحي به شما نمي دهيم 
و اما در مقابل اگر شما آتش بسي را قبول كنيد ما مشكات 

فلسطين را حل مي كنيم. 
رييس مجلس اظهار داشت: روساي كشورهاي اسامي و 
عربي همچون عراق، مصر، اردن و... اين موضوع را پذيرفتند 
و 4 هفتلله آتش بس دادنللد اما اين آتش بس چه شللد، اين 
آتش بس به عنوان يك زمان در اختيار اسراييل قرار گرفت و 
در اين زمان امكانات زيادي را از كشورهاي غربي به اسراييل 
سللرازير كردند و ديگر عده يي كه در آنجا بودند با ساح هاي 

اوليه با جريان اسراييل مبارزه كنند. 
الريجاني خاطرنشان كرد: رهبران كشورهاي اسامي كه 
اين وضع را ديدند، نيروهاي خود را بسيج كردند براي اينكه 
در آن شبي كه قرار بود سرپرستي به سازمان ملل واگذار شود 
و چند هزار نفر آواره يي كه به مرزها آمده بودن به كمك مردم 
فلسطين بيايند و اين كار را كردند و جنگ ها و مهارباتي رخ 
داد امللا به هر حال اينها پيش بردند. به طوري كه كل جريان 
فلسطين كه انگليسي ها 30 سال برايش زحمت كشيده بودند 
تا اين غده سللرطاني را در آنجا به وجود بياورند، داشللت از 
دستشان مي رفت. رييس مجلس با بيان اينكه تمام  طرح هاي 
سازش مطرح شده از سوي اسراييل و غرب عمدتا طرح هاي 
فريب بوده اند، گفت:  اسللراييلي اين استعداد را در بين برخي 
رهبران عللرب دريافتند كه مي توانند آنها را با اين طرح هاي 
سللازش فريب دهند اما در اين بين مشللكلي وجللود دارد و 
آن هوشللياري سياسي مسلمانان بوده است و اين هوشياري 

سياسي زنده بودن فلسطين را نشان مي دهد. 
الريجاني ادامه داد: هر كشوري از كشورهاي اسامي اين 
روزها در كنار اسراييل قرار گيرد، بدون شك منزوي خواهد 
شد و اسراييلي ها مي دانند طرح معامله بزرگ به سادگي قابل 
اجرا نيست. رييس مجلس همچنين اظهار داشت: در درون 
رژيم صهيونيستي شللرايط مختلي وجود دارد و اين پرسش 
در دروه اسللراييلي وجود دارد كه آيا اسللراييل به خط پايان 
خود نزديك اسللت؟ چرا كه يك جريان تندرو در اين رژيم، 
اسراييل را به حالت شكننده يي نزديك كرده است. حوادثي 
كه در منطقه و صحنه بين المللي رخ داده شرايط متناقضي را 
براي اسراييل به وجود آورده است. آنها فكر مي كنند با وجود 
داعللش، جبهه النصره و گروه هاي مختلف انرژي مسلللمانان 
از بين رفته و سللايش پيدا كللرده و مقاومتي جدي در برابر 
اسراييل نيست به همين خاطر مي گويند در بهترين شرايط 
هسللتند، اما از سللويي به خاطر قدرت يافتن مقاومت نگران 

هستند، چرا امنيت لرزان دارند. 
او با بيان اينكه رژيم صهيونيستي براي نجات خود به هر 
سياستي دست مي زند، آنها حتي در مقطعي مساله هسته يي 
ايران به دنبال فراموشللي اذهان از موضوع فلسللطين بودند، 
گفت: مثلث شوم امريكا، اسراييل و سعودي مي خواهند ايران 
را در كنللج قرار دهند، ولي كاري نكنند كه با كنج قرار دادن 
ايران باعث ناامني خودشللان شللوند. الريجاني با بيان اينكه 
پيوستن جريان سعودي به جرگه حاميان صهيونيستي موثر 
است اما تغيير عمده يي ايجاد نخواهد كرد، خاطرنشان كرد: 
آنها معتقدند ما بايد از همين شرايط براي مهار بحران استفاده 
و به نحوي از اين وضعيت عبور كنيم. نخستين اقدام آنها اين 
است كه ذهن ها را از مسير فلسطين به مسيري ديگر منحرف 

كنند كه اين اقدام را نيز آغاز كردند. 

گزارش

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم مردم در مراسم سالگرد عروج ملكوتي امام خميني )ره(:

سازمان انرژي اتمي سريعا مقدمات رسيدن به ۱۹۰هزار سو را فراهم كند
   حضللرت آيللت اهلل خامنه اي رهبللر معظم 
انقللاب اسللامي عصر روز دوشللنبه در اجتماع 
پرشكوه، پرشللور و پرمعناي انبوِه بي شمار مردم 
قدرشللناس در بيسللت ونهمين سللالگرد عروج 
ملكوتي امام خميني)ره( با تشللريح خصوصيات 
بي بديللل فللردي و حكومتللي اميرمومنان )ع( و 
شباهت هاي افتخارآفرين امام راحل عظيم الشأن 
با اين خصوصيللات نصرت بخش و عزت آفرين به 
تبيين 7محور اصلي الگللوي رفتاري و مديريتي 
خميني كبير در مواجهه با دشللمنان و پيشبرد 
نظام اسللامي پرداختند و تاكيللد كردند: بعد از 
امام بزرگللوار همان راه و الگللو را به دقت ادامه 
داده و خواهيللم داد و به فضل الهي و با تكيه بر 
ايمان، استقامت و هوشللياري ملت و مسووالن، 
نقشه كنوني دشللمن مبني بر »فشار اقتصادي، 
فشار رواني و فشللار عملي« را نيز ناكام خواهيم 

گذشت. 
رهبر معظم انقاب اسامي در اين مراسم كه 
روساي قوا، مسووالن كشور و سفرا و نمايندگان 
كشللورهاي خارجي نيز حضور داشللتند، امام را 
»نمللاد انقاب« خواندند و با اشللاره به همزماني 
ايام شللهادت حضرت اميرالمومنيللن علي)ع( با 
سللالروز رحلللت رهبركبير انقاب خاطرنشللان 
كردند: شللباهت هاي اين پيللرو صادق و حقيقي 
حضرت اميرالمومنين با آن پيشواي واال و بزرگ، 
مايه افتخار ملت ايران و امت اسللامي اسللت و 
توجه به اين شباهت ها، براي يافتن مسير صحيح 
و آشنايي بيشللتر با امام راحل )ره( مهم و مفيد 

است. 
ايشللان مباحث مربوط به شللباهت هاي امام 
بزرگوار با حضرت علي)ع( را در قالب سه سرفصل 
بيللان كردند و در تشللريح نخسللتين سللرفصل 
گفتنللد: در حضللرت اميرالمومنيللن علي)ع( دو 
خصوصيت به ظاهر متضاد وجود داشللت؛ از يك 
طرف »صابت و ايسللتادگي و شللدت« در برابر 
هللر حركت باطل و در برابر ظالمان و طغيانگران 
و از طرف ديگر »لطافللت و رقت« در مواجهه با 
ياد الهي همچنين در برابر مظلومان و محرومان 

و مستضعفان. 
رهبر معظم انقاب اسامي ايستادگي حضرت 
علي)ع( در برابر معاويه، برخي از اصحاب قديمي 
و آبرومنللد اما دنياطلب و خوارج را نمونه هايي از 
صابت آن حضرت دانسللتند و افزودند: از طرف 
ديگر اين ولي بزرگ خدا در مقابل ايتام يا ضعفا 
آنچنللان از خود رقت و لطافت نشللان مي داد كه 

انسان شگفت زده و دچار حيرت مي شود. 
حضللرت آيت اهلل خامنه اي بللا تاكيد بر اينكه 
امام راحل نيز همين دو خصوصيت را داشللتند، 
گفتند: امام خميني از يك طرف در مقابل رژيم 
منحط و طاغوتي پهلوي، امريكا، صدام متجاوز و 
حتي در برابر شاگرد و يار قديمي خود كه دچار 
رفتار برخاف حق شللده بود همچون صخره يي 
مستحكم و كوهي استوار ايستاد اما در برابر پيام 
ارادت و فللداكاري يك مادر شللهيد و در دفاع از 
مسللتضعفان و پابرهنگان دچار تاثر و رقت قلب 

مي شد. 

رهبر معظم انقاب اسامي در تبيين دومين 
فصللل از ويژگي هاي شللگفت آور اميرمومنان به 
سلله خصوصيت ظاهرا ناسللازگار يعني »اقتدار، 

مظلوميت و پيروزي نهايي« پرداختند. 
ايشللان با اشللاره به مديريللت مقتدر حضرت 
آن  گسللترده  بسلليار  حكومللت  در  علللي)ع( 
حضللرت افزودند: اراده پوالدين، شللجاعت، هنر 
نظامي گري، زبان قللوي و منطق جذاب ازجمله 

نشانه هاي بارز اقتدار اميرمومنان است. 
ايشللان، تهمت هللاي ناجوانمردانه دشللمنان 
و حسللودان به پيشللواي متقيان و رفتار زشللت 
خللواص دل  بلله  دنيللا سللپرده را از نشللانه هاي 
مظلوميللت آن حضرت خواندنللد و افزودند: اين 
فشارهاي بي پايان و مظلوميت عميق، بحدي بود 
كلله آن امام صبور دريادل را بلله درد دل با چاه 

وامي داشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: با اين همه 
پيللروزي نهايي در اين مصاف طوالني و دشللوار 
بللا اميرمومنان بوده اسللت چرا كه امللروز نام و 
شللخصيت و سلليره و عدالت خواهي ايشللان در 
آفاق عظيم و تاريخ بشللر، برجسللته و درخشان 

است اما يادي از دشمنان او نيست. 
ايشللان در تشريح شللباهت هاي پيرو صديق 
اميرمومنللان يعنللي رهبللر كبير انقللاب با اين 
ويژگي هللاي امام علللي)ع( خاطرنشللان كردند: 
امللام خميني نيز با اقتللدار فوق العاده خود، يك 
حكومت طاغوتللي و ديكتاتوري وراثتي را بعد از 
دو هزار سللال سللاقط كرد، امريكا را به شكست 
كشللاند و هدف طراحان جنللگ تحميلي يعني 
ريشلله كن كردن انقللاب و نظام اسللامي را با 

قدرت ناكام گذاشت. 
رهبر معظم انقللاب افزودند: امام خميني در 
عين حال مانند پيشوايش مظلوم بود، و تبليغات 
گسللترده، مستمر و اهانت بار دشللمنان و رفتار 
برخي افراد كه از آنها توقع نمي رفت از نشانه هاي 
مظلوميت رهبركبير انقللاب بود به  گونه يي كه 
نشانه هاي دلتنگي را مي توان در البه الي سخنان 
مستحكم و پرصابت امام مشاهده و درك كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: امام راحل 
البته از ويژگي سللوم اميرمومنان يعني پيروزي 
نهايللي نيللز برخوردار بللود كه اين پيللروزي در 
اسللتحكام و بقا و رشد و توسعه و پيشرفت نظام 

اسامي به خوبي خود را نشان مي دهد. 
رهبللر معظللم انقللاب خاطرنشللان كردند: 
بسللياري از آرزوهللاي امللام خمينللي در زمان 
حيات پر بركت ايشللان محقق شللد و بسللياري 
از ايللن اهداف بعد از عروج ايشللان تحقق يافته 
كه خودبللاوري، خودكفايي، پيشللرفت علمي و 
فناوري، پيشللرفت سياسللي و توسعه نفوذ ايران 

در غرب آسيا و شمال افريقا از جمله آنهاست. 
حضرت آيللت اهلل خامنلله اي در همين زمينه 
تاكيللد كردند: ديگللر اهللداف و آرمان هاي امام 
عزيزمللان نيللز بللإذن اهلل تحقق خواهللد يافت و 
جمهوري اسللامي روز به روز از اعتا و عظمت 

بيشتر برخوردار خواهد شد. 
ايشللان تحركات دشللمنان را نه از سر اقتدار 

بلكه به علت دسللتپاچگي و آشللفتگي دانستند 
و افزودنللد: ملت عزيز ايران بداند كه دشللمن از 
پيشللرفت و عظمللت و ايسللتادگي او، عصبي و 
آشللفته است و با دسللتپاچگي حركاتي را انجام 

مي دهد. 
حضرت آيللت اهلل خامنه اي سللخنان خود در 
اجتمللاع عظيم مللردم در سللالگرد ارتحال امام 
خميني را با تشللريح مشللابهات جبهه دشمنان 
اميرمومنان با جبهه دشللمنان رهبر كبير انقاب 

ادامه دادند. 
ايشان افزودند: پيشللواي عدالت خواهان با 3 
جبهه رويارو بود؛ »قاسللطين« يعني دشللمنان 
بنياني و مخالفللان اصل حكومت او »ناكثين« يا 
همللان همراهان سسللت بنياد و »مارقين« يعني 
كج فهم ها و انسانهاي ناداني كه سران شان خائن 
بودند اما خودشللان به خيللال تبعيت از قرآن در 
مقابل قرآن مجسم يعني اميرمومنان ايستادند. 

حضللرت آيت اهلل خامنلله اي افزودنللد: جبهه 
دشللمنان و مخالفان امام راحل نيللز تركيبي از 
همين سلله گروه بود؛ قاسللطين يعنللي امريكا، 
رژيم صهيونيسللتي و وابسللتگان داخلي آنها كه 
با اصل جمهوري اسامي دشمني دارند، ناكثين 

يا عهدشللكنان و همراهان سسللت كمربند كه به 
علت خواسته هاي دنيايي در مقابل امام ايستادند 
و مارقيللن كه با عللدم درك موقعيت كشللور و 
نفهميدن جبهه بندي دشمنان، حقانيت حركت 

امام را تشخيص ندادند. 
مارقيللن  از  نمونه يللي  را  منافقيللن  ايشللان 
خواندند كه به علت خيانت روسايشللان و جهل 
و فريب خوردگي بدنه به دشللمني نللاكام با امام 

پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشللاره به پيروزي 
امللام خمينللي در مقابل اين 3 جبهلله افزودند: 
امروز هم همين 3گللروه در مقابل ميراث بزرگ 
امام خميني يعني جمهوري اسامي صف آرايي 
كرده انللد، اين جبهه مختلط البته مشللكاتي به 
وجود مي آورد و حركت كشللور را دشوار يا كند 
مي كند اما در جلوگيري از پيشللرفت ملت عاجز 

و ناتوان است. 
رهبر معظم انقاب اسامي در ادامه به تبيين 
الگوي رفتاري امام)ره( در طول 10سللال حضور 
در رأس نظللام جمهللوري اسللامي پرداختند و 
هفت شللاخص اصلي اين الگوي رفتاري را بيان 

كردند. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي از »برخورد شجاعانه 
و فعال با دشللمنان« به عنوان نخستين شاخص 
يللاد كردند و گفتنللد: امام راحللل در مواجهه با 
دشللمنان هرگز منفعل نشللد و همللواره فعال و 

قدرتمند در مقابل آنها ايستاد. 
»پرهيز از هيجان زدگي ناشللي از احساسللات 
و خالللي از عقانيت« دومين شللاخصي بود كه 
رهبللر انقاب بلله آن اشللاره كردنللد و افزودند: 
تصميم هاي امام، شجاعانه و در عين حال مبتني 

بر محاسبات عقاني بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به سومين شاخص 
الگللوي رفتاري امام اشللاره كردند و گفتند: امام 
خمينللي چلله در دوران مبارزات و چلله بعد از 
پيللروزي انقاب اسللامي همللواره اولويت ها را 
رعايللت مي كللرد و بر موضللوع اصلللي متمركز 
مي شد و هيچگاه حواشي را وارد ميدان كار خود 

نمي كرد. 
ايشللان »اعتماد بلله توانايي هاي مللردم و به 
ويللژه جوانان و خوش بيني به ملت ايران« و »بي 
اعتمللادي و بدبيني به دشللمن« را دو شللاخص 
ديگللر در رفتار امام برشللمردند و تاكيد كردند: 
امام بزرگوار يك لحظه به دشمن و پيشنهادهاي 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد 
بللر اينكه علللي)ع( مي گويد كينه توزي نسللبت 
بلله هم، خط بللازي، باند بازي، قللدرت طلبي و 
جناح بنللدي شللما را از قدرت مي انللدازد، گفت: 
امللروز جامعه ما بيللش از هر زمللان ديگري به 

وحدت ملي نياز دارد. 
جمللاران،  خبرنللگار  گللزارش  بلله 
نوري  ناطق  حجت االسام والمسلللمين علي اكبر 
در مراسللم احياي شب بيست و يكم ماه مبارك 
رمضان حللرم مطهر امام خمينللي)ره( گفت: به 
نظللر من شللايد بتوان گفت هيللچ كس ارزش و 
اهميت 15خرداد سللال 42 را مثللل امام درك 
نكرد. اينكه امام فرمودنللد روز 15خرداد يوم اهلل 
گفته شللود دال بر اين است كه اهميت آن روز و 
نقش آفريني مللردان آن روز در رابطه با پيروزي 

انقاب را امام به زيبايي درك كردند. 
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظام يادآور 
شللد: در سللخنراني آتشين روز عاشللورا امام در 
فيضيلله خطللاب به شللاهي كه تحللت حمايت 
اسللتعمار جهانللي داراي ارتش تا دندان مسلللح 
اسللت مي گويد كاري نكن بدهم ملت از كشللور 
بيرونت كنند؛ آن سللخنراني باعث شللد دو روز 
بعد امام را دسللتگير كنند. حاج آقا مصطفي خبر 
دسللتگيري پدرش را در قم اعام مي كند. مردم 
در قم، تهران، ورامين، پيشللوا و شللهرهاي ديگر 
حركت مي كنند؛ كه مردم پيشللوا را وقتي به پل 

باقرآباد مي رسند به خاك و خون مي كشند. 
وي افزود: شللب سوم شللهادت ابا عبداهلل)ع( 
دسللته طيب)حاج رضايي( حركللت مي كند و از 
ميدان قيام امروز به سللمت ميدان بازار مي آيند. 

جلوي بازار جمعي را به خاك و خون مي كشللند 
و جمعللي را دسللتگير مي كننللد. شللهيد طيب 
حاج رضايي، حاج اسللماعيل رضايي و جمعي از 
كاسللبان تره بار تهران را دستگير مي كنند. من 
سللال 46 در زندان قصر بللا جمعي از افرادي كه 
15خرداد دستگير شللده بودند هم زنداني بودم. 
اين افراد شللجاع را چنان شكنجه مي كردند كه 
غرق خون بودند اما به نظر من شهداي 15خرداد 

مظلوم هستند و در تاريخ ناشناخته مانده اند. 
ناطق نوري اداملله داد: دسللتگير كنندگان به 
دنبللال پرونده سللازي عليه امام بودنللد و دنبال 
يك جمله بودنللد كه طيب بگويد ما از امام پول 
گرفته ايم تا امام را محاكمه و شهيد كنند و ديگر 
انقابي شللكل نمي گرفت. اما اين مرد ايسللتاد و 
سخت ترين شللكنجه ها را تحمل كرد و گفت به 
مرجع تقليد تهمت نمي زنم و شللهيدش كردند. 
اگر آن مقاومت نبود انقابي تحقق پيدا نمي كرد. 
امام آن را درك كرد و 15خرداد را يوم اهلل گفت. 
وي در بخش ديگري از سللخنان خود تاكيد 
كللرد: هيچ قوم، ملت يا فللردي بي جهت عزيز يا 
ذليللل نمي شللود. خدايا تو صاحللب حكومتي و 
به هر كس بخواهي عللزت مي دهي و از هركس 
بخواهي مي گيري. اما خداوند بي جهت كسللي را 
عزيز يا ذليل نمي كنللد. عامل عزت و ذلت خود 
مردم و حكومت ها هستند؛ خداوند پاداش دهنده 

است. 
رييس اسللبق مجلس شللوراي اسامي گفت: 
در آيللات قرآن كريم داريم كلله هركس مرهون 
چيزي است كه به دست مي آورد و در گرو اعمال 
خودش اسللت. برادران و خواهللران، خدا با هيچ 

كس خويشللاوندي نللدارد و عقد اخوت نبسللته 
است. خدا پاداش دهنده و مثل استادي است كه 
نمره مي دهد. كسللي كه قبول يا مردود مي شود 

ما هستيم و كسي كه نمره مي دهد خدا است. 
وي بللا تاكيللد بر اينكه اصللل و عامل عزت و 
ذلّت ما هستيم و خدا پاداش دهنده است، افزود: 
خدا سرنوشت ملتي را عوض نمي كند مگر اينكه 
خودشان عوض شوند. بنابر اين عزت ها و ذلت ها 

دست خودمان است. 
ناطق نوري با اشاره به خطبه 192 نهج الباغه 
اظهار كللرد: اميرالمومنين)ع( در اين خطبه يك 
منحني مي كشللد؛ قومي از بني اسراييل را بيان 
مي كند و بعد بيان مي كند كه وقتي ذليل بودند 
چه شد كه عزيز شدند و بعد چه كردند كه ذليل 

شدند. 
وي تاكيد كرد: اگر ملتي مثل ما پيروز شدند 
دليل داشت. ما ملتي بوديم كه ساطين ما عبد 
دولت هللاي بزرگ بودند و اين كشللور روزي تكه 
تكه شده بود و سران كشللور مثل غام ايستاده 
بودنللد و اسللتعمارگران هر بايي سللر كشللور 
مي آوردند. آنگاه امام آمد؛ رهبري الهي كه جز به 

خدا فكر نمي كرد. 
عضو مجمع تشللخيص مصلحللت نظام گفت: 
هشللتاد نود سللال قبللل مرحوم وزيللري از امام 
مي خواهد خاطره بنويسللد و امام با آيه شللريفه 
»ُقللْل اِنّما اِعُظكم بِواِحللدٍة أْن تُقوُموا هلل مثني و 
ُفرادي«)سورة سللبا، آيۀ 46: »اي رسول، بگو به 
امت، كه من به يك سللخن شما را پند مي دهم؛ 
و آن سللخن اين است كه شما خالص براي خدا، 
دو نفللر دو نفر با هم يا هر يك تنها، قيام كنيد(، 

سللخن خود را آغللاز كرده و در بخشللي از نامه 
مي نويسللد، »... در مركز تشلليع به امام    صادق و 

امام غايب)روحي له الفداء( آن همه جسللارت ها 
كرد و هيچ كلمه از شللماها صادر    نشد. امروز چه 

در مراسم احياء شب بيست و يكم ماه رمضان در حرم امام خميني )ره(؛ 

انتقادات ناطق نوري از وحدت شكني در كشور



رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم مردم در مراسم سالگرد عروج ملكوتي امام خميني )ره(:

سازمان انرژي اتمي سريعا مقدمات رسيدن به ۱۹۰هزار سو را فراهم كند

آن اعتماد نكرد و دشمن را به معني واقعي كلمه 
دشمن مي دانست. 

رهبر معظم معظم انقاب اسللامي »اهتمام 
بلله همبسللتگي و اتحاد ملت و مردود دانسللتن 
هر گونه دو دسللتگي و دو قطبي سازي در ميان 
مردم« را از ديگر الگوهاي رفتاري امام دانستند و 
درخصوص هفتمين الگوي رفتاري ايشان گفتند: 
امام خميني به نصرت و وعده الهي، ايمان كامل 
داشللت و معتقد بود كه اگر كار براي رضاي خدا 

باشد هيچ گونه ضرري متوجه آن نخواهد شد. 
حضرت آيللت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين 
بحث تاكيد كردند: بعد از امام راحل، راه ايشللان 
را دقيقللا دنبال كرده ايم و به لطف خداوند از اين 

پس نيز دنبال خواهيم كرد. 
ايشللان افزودند: به حول و قوه الهي، ما دچار 
انفعال و ضعف نمي شويم و در برابر زياده خواهي 
و زورگويي دشللمنان مي ايسللتيم، هيجان زده و 
احساسللي تصميم نمي گيريم و بلله جاي متن، 
اولويت هللاي خود  وارد حاشلليه ها نمي شللويم، 
را بلله توفيللق الهي تشللخيص خواهيللم داد، به 
مللردم و توانايي هللاي آنها به خصللوص جوانان 
اعتماد خواهيم كرد اما به دشللمن مطلقا اعتماد 

نمي كنيم، مردم عزيزمان را از دو دسللتگي و دو 
قطبي برحذر مي داريم و به نصرت الهي اطمينان 
داريم و شللك نداريم كه ملت ايران با اين ايمان 

و انگيزه و با اين اميد، قطعا پيروز خواهد شد. 
رهبر معظم انقاب اسللامي در ادامه سخنان 
خود به تشللريح نقشلله دشللمن در مقطع فعلي 
پرداختند و با تاكيد بر اينكه اين نقشلله بر سلله 
محللور »فشللار اقتصادي، فشللار رواني و فشللار 
عملللي« و با هدف سلليطره بر كشللور متمركز 
اسللت، گفتند: در اين طراحي، فشار اقتصادي از 
طريق تحريم ها و جلوگيري از همكاري اقتصادي 

كشورها با ايران اعمال خواهد شد. 
ايشللان خاطرنشللان كردنللد: آنهللا بر خاف 
تبليغللات دروغيللن خللود كلله مي گويند هدف 
تحريم هللا، حكومللت ايران اسللت، ملت را هدف 
گرفته انللد تا با فشللار به مردم، نظام اسللامي را 
به تسللليم در مقابل زورگويي هللا وادار كنند اما 
دشللمنان، نه ملت ايران را شناخته اند و نه نظام 
اسامي را زيرا به فضل الهي و با تاش مسووالن 
و همت مردم، آنها در اين بخش از طراحي خود، 

بكلي ناكام خواهند ماند. 
رهبللر معظللم انقاب بلله محور دوم نقشلله 

دشمن يعني فشللار رواني اشاره كردند و با مهم 
دانستن اين محور، افزودند: دشمن در اين بخش 
از طراحي خود درصدد اسللت نقللاط قوت نظام 
اسللامي و عناصر اقتدار ملي را به نقاط ضعف و 
چالش برانگيز تبديل كند تا ملت ايران نسبت به 

اين نقاط قوت بدبين و دلسرد شوند. 
رهبر معظم انقاب اسللامي به عنوان نمونه، 
»پيشرفت هاي هسته يي« را يكي از نقاط قوت و 
افتخار فناوري و دانش كشللور دانستند و گفتند: 
توانايي دانشللمندان و متخصصان جوان كشللور 
در توليللد اورانيوم غني شللده بيسللت درصد، در 
شرايطي كه طرف مقابل انواع شروط و مشكات 
را براي تاميللن اورانيوم 20 درصد جهت مصارف 
پزشللكي مطرح كرده بود، نمللاد قدرت علمي و 
فنللاوري و يك نقطه قوت بزرگ ملي اسللت كه 

براي كشور مايه آبرو شد. 
حضللرت آيللت اهلل خامنه اي افزودنللد: اكنون 
دشللمن تاش دارد تا با كار رواني و ريشلله يي، 
اين نقطه قوت ملي را به مساله يي چالش برانگيز 

تبديل و ملت را نسبت به آن بدبين كند. 
ايشان »توانايي موشكي« را يكي ديگر از نقاط 
قوت و زمينه سللاز »امنيت« كشللور دانستند و 

افزودند: در دوران جنللگ تحميلي به دليل آنكه 
ما سللاح دفاعي و توان موشللكي نداشللتيم، از 
شللهرهاي مرزي تا تهران شللبانه روز، زير آتش 
موشللكي بودنللد اما اكنون با همللت متخصصان 
جللوان، ما به قدرت اول موشللكي منطقه تبديل 
شللده ايم و دشللمن مي داند كه اگر يك موشك 

بزند، با ده موشك پاسخ خواهد گرفت. 
رهبللر معظم انقاب اسللامي تاكيللد كردند: 
دشمن با يك عمليات رواني روي اين نقطه قوت 
متمركز شللده است و متاسللفانه عده يي هم در 

داخل، با او همصدا شده اند. 
حضرت آيللت اهلل خامنلله اي »عدالت خواهي 
بين المللي« و حمايت از ملت هاي مظلوم را يكي 
ديگر از نقاط قوت جمهوري اسللامي خواندند و 
گفتند: درحالي كه حمايت از فلسطين و نيروي 
مقاومللت در مقابل رژيم صهيونيسللتي و دفاع از 
استقال و تماميت ارضي كشورهاي منطقه، مايه 
آبرو براي جمهوري اسامي است، دشمن تاش 
دارد تللا آن را تحللت عنوان »دخالللت ايران در 
منطقه« به يك مساله چالش آفرين تبديل كند. 
ايشللان با اشللاره به همنوايي برخللي عوامل 
داخلللي با دشللمن در ايللن خصللوص، افزودند: 
همين عوامل كه چند سللال پيش در تهران و در 
راهپيمايي روز قدس، شللعار »نه غزه نه لبنان« 
سللردادند، موجوداتللي حقيللر و كمك كنندگان 
بلله جنگ رواني دشللمن هسللتند و ايللن مايه 

سرافكندگي آنهاست. 
رهبر معظم انقاب اسامي به يك نمونه ديگر 
از عمليات رواني دشللمن اشاره كردند و گفتند: 
بيگانللگان و عده يي در داخللل در تبليغات خود 
اينگونلله وانمللود مي كنند كه اگر ايران، شللكل 
معيوبللي از برجللام را كلله درصللدد تحميل آن 
هسللتند، نپذيللرد، جنگ خواهد شللد، خير اين 

حرف دروغ است. 
رهبر معظم انقاب اسامي همچنين با اشاره 
بلله برخي حرف هللاي بعضي مسللووالن اروپايي 
گفتنللد: به نظر مي آيد ايللن دولت ها توقع دارند 
ملت ايللران هم تحريم ها را تحمللل كند، هم از 
فعاليت هاي هسته يي كه نياز قطعي آينده ايران 
است دست بردارد و هم محدوديت هاي تحميل 
شده بر ايران را ادامه دهد اما آنها بدانند كه اين 

خواب آشفته تعبير نخواهد شد. 
حضرت آيللت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: ملت 
و دولللت ايران اين را تحمل نخواهد كرد كه هم 
تحريم باشد هم در محدوديت و حبس هسته اي. 
ايشللان مسللووالن سللازمان انرژي هسته يي 
را موظللف كردنللد به سللرعت آمادگي هاي الزم 
را براي رسلليدن به ۱۹0هزار سللو)البته فعا در 
چارچللوب برجام( فراهم آورند و مقدمات اجراي 
مسللائلي را كه رييس جمهور دسللتور داده اند از 

همين فردا آغاز كنند. 
رهبر معظللم انقاب اسللامي در جمع بندي 
مطالللب مربوط به محور عمليات رواني دشللمن 
خاطرنشللان كردند: آنها تاش دارند تا با جنگ 
روانللي، ما از نقاط قوت و عناصر اقتدار ملي خود 
دسللت  برداريم تا بيگانگان راحت تر بر كشللور و 

ملت و سرنوشللت آينده ما مسلط شوند اما ملت 
ايران، در مقابل اين حركت ايستاده است. 

حضرت آيللت اهلل خامنلله اي فشللار عملي را 
سللومين محور نقشه جاري دشللمن در مقابله با 
ملت بزرگ ايللران برشللمردند و افزودند: برنامه 
قطعي دشللمن اين اسللت كه با سوءاسللتفاده از 
مطالبات مردمي، در كشور آشوب ايجاد كند اما 

سر آنها قطعا به سنگ خواهد خورد. 
رهبللر معظم انقاب در تشللريح بيشللتر اين 
نقشلله مزورانه افزودند: ممكن است در نقطه يي 
يا شللهري، كارگران يا كسللان ديگللري از مردم 
مطالباتي داشته باشللند، دشمن در اين موارد با 
تعللداد معدودي نفوذي و افراد خبيث و اشللرار، 
سللعي مي كند، اجتماع آرام مللردم را به حركت 
ضدامنيتي و آشللوبگرانه تبديل و نظام و ملت را 

بدنام كند. 
حضرت آيت اهلل خامنلله اي با توصيه موكد به 
مردم براي هوشللياري كامل در مقابل اين نقشه 
دشمن تاكيد كردند: اعتقاد راسخ دارم دشمنان 
اين  بار هم كور خوانده اند و مردم عزيز با قدرت، 
شللهامت و هوشللمندي در مقابللل ايللن طرح و 

توطئه مي ايستند. 
ايشللان حضور مردم در صحنه را بسلليار مهم 
خواندند و با اشاره به برگزاري مراسم روز جهاني 
قللدس در جمعه همين هفتلله افزودند: به فضل 
الهللي و به بركت حضور پرشللور مردم روز قدس 
امسللال از سال هاي گذشللته، قوي تر و پرشورتر 
برگزار خواهد شد. رهبر انقاب اسامي همچنين 
در پايان سخنانشللان به زبللان عربي و خطاب به 
جوانان غيور عرب منطقه گفتند: امروز روز عمل 
و اقدام شللما است و بايد خود را براي پيشرفت و 

استقال و آزادي كشورهايتان آماده كنيد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشللاره به خضوع 
و ذلت برخي دولت هاي عربي در مقابل امريكا و 
عدم اتخاذ موضع قوي برابر دشمن صهيونيستي 
افزودند: برخي دولت هاي عربي، اكنون دشللمن 
ملت هللاي خود شللده اند و در چنين شللرايطي 
مسللووليت جوانان غيور عرب، بللر هم زدن اين 

معادله باطل است. 
ايشان با تاكيد بر اينكه آينده متعلق به جوانان 
اسللت و آنان بايد با عمللل و ابتكار، خود را براي 
آينده آماده كنند، گفتند: اگر آينده به درسللتي 
ساخته شود قطعا همه ملت هاي مسلمان و عرب 
به خصوص جوانان اين كشللورها از آن بهره مند 

خواهند شد. 
رهبر معظم انقاب اسامي خطاب به جوانان 
كشورهاي اسللامي گفتند: از هيمنه جبهه كفر 
نهراسلليد و به وعللده نصرت الهي ايمان راسللخ 
داشللته باشيد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به در پيش بودن روز جهاني قدس تاكيد كردند: 
حضور در اين راهپيمايي و دفاع از مردم مقاوم و 
مجاهد و مظلوم فلسطين، در واقع گامي مهم در 

مسير ساختن آينده بهتر است. 
رهبر معظللم انقاب اسللامي در پايان براي 
توفيق جوانان كشللورهاي اسامي و ادامه مسير 

مقاومت دعا كردند. 

عذري در محكمه خللدا داريد؟ اين چه ضعف و 
بيچارگي است كه شماها    را فرا گرفته؟ا« سپس 

مي نويسللد، »اي آقاي محترم كلله اين صفحات 
را جمللع آوري نموديللد و به نظللر علماي باد    و 

گويندگان رسللانديد! خوب است يك كتابي هم 
فراهم آوريللد كه جمع تفرقه آنان را كند    و همه 
آنان را در مقاصد اسللامي همللراه كرده از همه 
امضللا مي گرفتيد كه اگر در يك گوشلله   مملكت 
به دين جسللارتي مي شد، همه يكدل و جهت از 
تمام كشور قيام مي كردند«؛ و بعد خودش عمل 

مي كند و براي خدا قيام مي كند. 
وي يللادآور شللد: مدتللي بعد از دسللتگيري 
۱5خللرداد امللام آزاد شللد و در مسللجد اعظم 
سللخنراني كرد و گفت اشللتباه كرديللد مرا آزاد 
كرديللد. گمللان مي كنيللد من براي خللدا فرياد 
نمي زنم؟ بعد فرمود وقتللي آمدند من را بگيرند 

واهلل نترسيدم. 
آنهللا ترسلليده بودند و مللن آنهللا را دلداري 
مللي دادم. اگر امام قيللام مي كند و بلله پيروزي 
مي رساند براي خدا قيام كرده و خدا هم كمكش 

مي كند و مردم ما هم مردانه ايستادند. 
ناطق نللوري افزود: به عنوان كسللي كه از اول 
قيام بوده ام مي توانم شهادت دهم كه مردم ايران 
يللك روز هم امام را تنها نگذاشللتند و براي خدا 
ايسللتادند و خللدا هم به ما عزت داد. كشللور ما 
زير يوق هيچ كس نيسللت و عصبانيت استكبار 
از همين اسللت. كسللي نمي توانللد ديكته كند و 

خودمان تصميم مي گيريم. 
وي ادامه داد: اين عزت را به خاطر فداكاري ها، 
رشللادت ها و ايثارهاي كسللاني داريم كه 8 سال 
مردانه جنگيدند؛ هيللچ چيز به ما نمي فروختند 
و به صدام همه چيز مي دادند. همين غربي ها كه 
امروز فرياد حقوق بشللر سللر مي دهند به صدام 
همه چيللز مي دادند و حاال امللروز طرفدار حقوق 

بشر هسللتند. اين ملت مردانه ايستاد و خدا هم 
به آنها عزت داد. 

عضو مجمع تشللخيص مصلحللت نظام اظهار 
كللرد: اميرالمومنين)ع( مي فرمايللد اين عزت تا 
زماني هست كه يد واحده باشيد و اگر براي خدا 
با هم باشلليد خللدا هم كمك مي كنللد. ولي اگر 
اين وحدت را بشللكنيد، خدا هم سايه لطفش را 
بللر مي دارد. توجه كنيد به خير و شللر امت قبل 
از شللما و از آنچه انجام دادند و به ذلت كشلليده 

شدند، دوري كنيد. 
وي تاكيللد كللرد: آن چيزي كلله مايه عزت 
مردم شد و سبب شد دشللمنان از سر راه كنده 
شللوند را ياد بگيريد. دوري كنيد از هر كاري كه 
كمرتان را مي شكند و وحدتتان را از بين مي برد. 
علللي)ع( مي گويد آن چيزي كه قللدرت ما را از 
بين مي برد كينه توزي نسللبت به هم، خط بازي، 
باند بازي، قدرت طلبي، جناح بندي و تهمت زدن 
اسللت. غرور و باند بازي آدم را كر و كور مي كند؛ 
دل مللردم را خالي مي كنيم تللا طرف را بكوبيم. 
وقتي همه به هم مي گويند اين دزد اسللت و آن 
دزد اسللت، مردم در مللورد آنها به اجماع مركب 

مي رسند. 
ناطللق نوري اداملله داد: حضللرت مي فرمايد 
وقتي بني اسللراييل به اينجا رسلليدند، خداوند 
لباس عللزت را از تنشللان در آورد و نعمت هاي 
شيرين را از آنها گرفت و تاريخشان ماند كه شما 

عبرت بگيريد. 
وي با بيان اينكه امروز دشمنان به فكر ضربه 
زدن قطعي ما هسللتند، افللزود: در جنگ حتي 
كسللي تانك به ما نمي داد و دشللمن با موشك 

دور برد تهران، اصفهان، دزفول، اهواز و شهرهاي 
ديگر را مي كوبيد و ما موشللك نداشتيم. آيت اهلل 
هاشمي فرمانده جنگ و خطيب نماز جمعه بود 
و مردم شعار مي دادند »هاشمي هاشمي، موشك 
جواب موشللك«. اين مرد هوشللمند با لبخندي 
جواب مي داد كه امام هنوز دسللتور باز كردن در 
انبار موشك ها را نداده اند؛ در حالي كه موشكي 

نداشتيم. 
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظام با اشاره 
به اينكه در زمان دفاع مقدس هيچ كشللوري به 
ايران موشللك و امكانات نظامللي همچون تانك 
و... نمي داد، تاكيد كرد: تجربه جنگ نشللان داد 
بايد متحد باشيم و خودمان)توان نظامي( داشته 
باشيم. جوانان غيرتمند ما در وزارت دفاع، سپاه 
و ارتش مردانه ايسللتادند و دانشمندان محقق و 
پژوهشگر ما كار كردند. امروز دشمن از اين ترس 
دارد؛ چرا گفتند با شما صحبت مي كنيم به شرط 
اينكه موشك نداشته باشيد؟ تا آنها بتوانند ما را 
بزنند و نتوانيم از خودمان دفاع كنيم. اسللراييل 
مي خواست پشت مرز ما بيايد اما با درايت رهبر 
انقاب، ايران در منطقه فعال است و اسراييل از 

اين مي ترسد. 
وي اظهار كرد: اميدواريم خداوند به ما توفيق 
وحدت كلمه عنايت فرمايد. امروز جامعه ما بيش 
از هر زمان ديگري به وحدت ملي نياز دارد. علت 
اينكه در جنگ شكسللت نخورديللم وحدت بود. 
امروز هم به اين وحللدت نياز داريم. هر حركتي 
كه دل مردم را خالي و ايجاد تفرقه كند، ريختن 
آب به آسياب دشمن است. اميدواريم ما قدر اين 

وحدت را بدانيم. 
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   تاكيد قطعنامه روز قدس 
بر رهايي فلسطين 

شللركت كنندگان در راهپيمايي روز جهاني قدس امسللال 
بللا قرائت قطعنامه يي ضمن اعللام مواضع خود بر رهايي مردم 
فلسللطين از سلطه اشللغالگران تاكيد كردند. به گزارش پايگاه 
اطاع رسللاني شوراي هماهنگي تبليغات اسامي، اين قطعنامه 
بيان مي دارد: اينك با گذشللت 40سللال از ابتللكار راهبردي و 
معجزگللون معمار كبير انقاب اسللامي، حضللرت روح اهلل در 
نامگذاري جمعه آخر ماه مبللارك رمضان به  عنوان روز جهاني 
قدس و تداوم راهبري اهداف اين اقدام مبارك توسط خلف صالح 
آن حضرت، سكاندار شجاع، بصير و دورانديش انقاب اسامي 
حضرت امام خامنه اي كه آرمان آزادي قدس شللريف و رهايي 
مردم فلسطين به يك مساله و خواست جهاني تبديل شده است 
و جبهه سلللطه و صهيونيسم با شكست روياي تسلط از نيل تا 
فللرات و تحقق خاورميانه بزرگ، به توطئه هاي پليد و جديدي 
مانند معامله قرن و به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي روي آورده اند، ما شركت كنندگان در 
راهپيمايي سراسللري و دشمن شكن روز جهاني قدس كه نماد 
بيداري امت اسامي و مظهر زنده بودن ملت و مقاومت فلسطين 
و انتفاضه بازگشت است، مواضع خود را با بانگ رساي توحيدي 

 اهلل اكبر و خامنه اي رهبر به جهانيان اعام مي كنيم: 
۱. آزادي قدس شللريف و رهايللي ملت مظلوم و بي دفاع 
فلسطين از سلطه اشغالگران صهيونيست و تاش براي محو 
غده سرطاني اسراييل را آرمان بلند انقاب اسامي و راهبرد 
سرنوشت سللاز رهبر كبير انقاب و بنيانگللذار نظام مقدس 
اسللامي حضرت امام و خلف صالح آن عزيز سفر كرده مقام 
معظم رهبري دانسته و تمام همت و توانمندي هاي مادي و 
معنوي خود را در راسللتاي تحقق اين فريضه بزرگ ديني و 

انقابي به كار خواهيم گرفت. 
2. اقدام سخيف و غيرقانوني ترامپ رييس جمهور بي خرد 
ايللاالت متحده امريكا در انتقال سللفارتخانه اين كشللور به 
بيت المقدس و به رسللميت شناختن قدس شريف به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي را به  شدت محكوم كرده و آزادي 
بيت المقدس و حمايت از مردم مسلمان و ستمديده فلسطين 
را همچنان اولويت اول جهان اسللام دانسته و هرگونه اقدام 
و تاشللي كه بخواهد اين اولويت را خدشلله دار و اذهان امت 

اسامي را از آن منحرف كند، تقبيح مي كنيم. 
3. بللا محكوم كردن توطئه موسللوم بلله معامله قرن به 
جهانيان اعام مي داريم تنها راه حل مساله فلسطين بازگشت 
آوارگان فلسللطيني از اقصا  نقاط دنيا و برگزاري همه پرسي 
فراگيللر و آزاد براي تضمين آينده اين كشللور با اراده آنان و 
تحقق راهبرد فلسللطين من البحر الللي النهر بوده و هرگونه 
راه حللل جايگزين را فرصت سللازي براي تداوم اشللغالگري 
و جنايللت ننگين رژيللم جعلي و اهريمني صهيونيسللتي و 

پايمال كردن حقوق مسلم مردم فلسطين مي دانيم. 
4. فلسللطين را رمز وحللدت، يكپارچگللي و اتحاد امت 
اسللامي برابر توطئه هاي نظام سلللطه و اسللتكبار در حفظ 
رژيم جاد و كودك كش صهيونيسللتي و ايجاد چتر امنيتي 
براي اشللغالگران پليد دانسته و ضمن تاكيد بر نقش مهم و 
تاثيرگذار مراجع، علما و نهادهاي ديني جهان اسللام به ويژه 
دانشللگاه االزهر و علماي حجاز در حمايت از مردم فلسطين 
و ناكام دانسللتن تاش هاي گذشللته آنان انتظللار مي رود با 
افشاي توطئه هاي جديد امريكا، رژيم صهيونيستي و حاميان 
منطقه يي و فرامنطقه يي شللان، تاش سللران مرتجع برخي 
كشورهاي اسامي و عربي براي سازش و عادي سازي روابط 
با اشغالگران قدس شللريف را محكوم و به رسالت تاريخي و 

تكليف شرعي خود در اين عرصه عمل كنند. 
5. وحدت، همگرايي و يكپارچگي گروه هاي فلسللطيني 
در برابللر رژيم غاصب صهيونيسللتي را از مهم ترين الزامات و 
مقدمات تحقق آرمان آزادي قدس شريف و اخراج اشغالگران 
از اين سللرزمين مقدس دانسللته و با حمايللت همه جانبه از 
خط مقاومت و انتفاضه، يهودي سللازي سرزمين هاي اشغالي 
و تاش براي نابودي هويت ملي و تاريخي فلسطين و حذف 
معادله بازگشت كه براي بستن پرونده فلسطين طراحي شده 
اسللت را به  شللدت محكوم كرده و از سللازمان ها و نهادهاي 
بين المللي و منطقه يي مي خواهيم بللا اتخاذ مواضع قاطع و 

عملي، اين توطئه خطرناك را ناكام كنند. 
6. شكست فتنه داعش و تروريست هاي تكفيري در عراق و 
سوريه، ناكامي رژيم آل سعود در جنگ و تجاوز ضد ملت هاي 
مظلوم و مقاوم يمن و بحرين با وجود حمايت هاي مشترك 
امريكا و رژيم صهيونيستي و حاميان آنان را از دستاوردهاي 
بزرگ جبهه مقاومت اسللامي دانسته و با تاكيد بر محفوظ 
دانسللتن حق انتقللام و مقابله به مثل در قبللال توطئه هاي 
استكباري و صهيونيستي، همراه با آحاد امت اسامي اجازه 
نخواهيم داد دشللمنان اسام با مساله سللازي هاي انحرافي 
و ايجاد شللكاف و تفرقه بين مسلمين، ظرفيت هاي انقابي 
جهان اسام را قرباني منافع و امنيت اشغالگران قدس كنند. 
7. امريللكا را همچنللان طاغوت اعظم، شلليطان بزرگ و 
دشمن شماره يك خود دانسته و با محكوم  كردن عهدشكني 
كاخ سللفيد و خروج آن از برجام و اعمال تحريم هاي جديد 
ظالمانلله از دولت و دسللت اندركاران مذاكرات هسللته يي با 
اروپايي ها مي خواهيم شللروط و ماحظللات راهبردي رهبر 
معظم انقاب اسامي را نصب العين قرار داده و با هوشمندي 
و هوشللياري و دريافت تضمين هاي عملللي الزم، قاطعانه و 
مسووالنه به صيانت از حقوق و منافع ايران اسامي پرداخته 
و عنداللزوم تصميم و اقدام انقابي را در دستور كار قرار داده 

و نام خود را به نيكي در تاريخ جاودانه كند. 
8. با تاكيد بر حفظ وحدت و وفاق ملي حول محور واليت 
فقيه، از قواي سلله گانه، نيروهاي مسلللح و آحاد مسووالن و 
نهادهللاي نظام و شللخصيت ها و جريان هللاي مرجع جامعه 
مي خواهيم منويللات و رهنمودهاي مقللام عظماي واليت و 
رهبري به  عنوان نقشه راه انقاب اسامي و راهبرد پيشرفت و 
موفقيت كشور و ضامن برون رفت از چالش ها و مشكات امروز 
جامعه در حوزه اقتصاد و معيشللت را سر لوحه اقدامات خود 
قرار داده و به پشتوانه نصرت الهي و حمايت همه جانبه ملت 
در اين راه از هرگونه غفلت و كوتاهي پرهيز كرده و شناسايي و 
برخورد قاطع با اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نوعي درصدد 
ايجللاد مانع و كوتاهي در تحقق تدابير و راهبردهاي معظم له 

هستند را وظيفه قانوني و انقابي خود بدانند. 
۹. از همه دسللتگاه ها و نهادها و دلسللوزان و جريان هاي 
معتقللد به نظام مي خواهيم با هوشللياري و هوشللمندي به 
مسللووليت هاي خطير تاريخي خود برابر توطئه هاي جبهه 
دشمن كه از طريق نفوذ و اختال در محاسبات نظام اسامي 
درصدد تحميل اراده شلليطاني خود در پوشللش پيمان ها و 
سندهاي به اصطاح جهاني و بين المللي مانند سند 2030، 
پالرمو، FATF براي هدف قراردادن هويت، استقال و اقتدار 
انكارناپذير كشللور هستند، عمل كرده و با صيانت از منافع و 
مصالح ملي، توطئه ها و ترفندهاي دشمنان در اين عرصه را 

خنثي و با شكست مواجه كنند. 

خبر

در مراسم احياء شب بيست و يكم ماه رمضان در حرم امام خميني )ره(؛ 

انتقادات ناطق نوري از وحدت شكني در كشور
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دانشوفن10
پروژه درماني محقق ايراني 

براي »آمازون«
س�ي ان بي س�ي| محقق ايراني مخترع گوگل 
گلس مش��غول اج��راي پروژه يي در ح��وزه درمان و 

سالمتي براي آمازون است. 
بابك پرويز پژوهشگر ايراني و مخترع گوگل گلس، 
پروژه يي با تمركز روي مش��كالت س��المتي )مانند 
تحقيقات سرطان و سوابق پزشكي( و حوزه هاي ديگر 
مانند لجستيك را در آمازون رهبري مي كند. به گفته 
 Grand Challenge منابع معتبر گروه اين پروژه
 Amazone X نام گرفته اما تحت نام هاي ۱۴۹۲ و
نيز فعاليت مي كند. عالوه بر پرويز جمعي از مهندسان 
گوگل ايكس و مدير ارشد استارت آپ هاي سالمتي نيز 
در اين پروژه همكاري مي كنند.  البته هنوز جزئيات 
دقيق اين پروژه مش��خص نيس��ت. اما كارشناس��ان 
معتقدند در حوزه هاي مختلفي تحقيق مي كند.  پرويز 
اخيرا در يك كنفران��س خدمات درماني به پروژه يي 
اش��اره كرده كه از مدتي قبل در حال اجراس��ت و به 
افراد مس��ن و اتفاقاتي كه برايش��ان مي افتد، مربوط 
اس��ت.  اين گروه با مركز فرد هاچينسون در سياتل 
هم��كاري مي كنن��د تا ب��ا كمك ماش��ين يادگيري 

راه حل هايي براي جلوگيري و درمان سرطان بيابند. 

دو مرحله اي شدن احراز 
هويت »موزيال فايرفاكس« 

پي س�ي ورل�د| موزيال اع��الم كرده ك��ه برنامه 
اح��راز هوي��ت دو مرحله يي براي همه حس��اب هاي 
فايرفاكس��ي كه بدون پشتيباني از كدهاي مبتني بر 
SMS هس��تند، طراحي شده است. اين ويژگي براي 
سه برنامه احراز هويت تلفن همراه طراحي شده است: 
و  Google Authenticator، Duo Mobile

Authy-Factor Authentication ك��ه البت��ه 
مشخص نيست اين ويژگي براي كار با برنامه هاي ديگر 
گس��ترش خواهد يافت. اين ويژگي جديد به احتمال 
زياد از كدهاي مبتني بر SMS پش��تيباني نمي كند، 
زيرا مجرمان قادر به بهره برداري از نقاط ضعف شناخته 
شده در شبكه تلفن همراه SS7 براي رديابي پيام هاي 
متني هستند. بر اس��اس اطالعات سايت پليس فتا، 
فايرفاكس در يك پست وبالگ اخير گفته است: احراز 
هويت دو مرحله يي امنيت بيشتري را به وجود مي آورد، 
مخصوصا اگر رمز عبور شما به سرقت برده شود، زيرا 
ورود به حس��اب كاربري را سخت تر مي كند. كاربران 
براي فعال كردن ويژگي هاي جديد نياز خواهند داشت 
كه ابتدا يكي از برنامه هاي احراز هويت را دانلود كنند 
و سپس در مسير مرورگر فايرفاكس آنها را دنبال كرده 
تا اين ويژگي فعال شود و پس از آن كاربر هنگام تالش 
براي وارد شدن به حساب كاربري فايرفاكس خود نياز 
دارد كه يك رم��زي را در برنامه احراز هويت موبايلي 
خود ايجاد كرده و پس از وارد كردن نام كاربري و رمز 

عبور وارد حساب كاربري خود شود.«

روسيه با »اسپيس ايكس« 
رقابت مي كند

تلگراف| روسيه قصد دارد در رقابت با الون ماسك 
موشكي با قابليت چند بار استفاده بسازد. اين موشك 

تا سال ۲۰۲۲ رونمايي مي شود. 
 روس��يه در رقابت با الون ماسك مشغول ساخت 
موش��كي قابل استفاده اس��ت كه مي تواند مانند يك 

هواپيماي فضايي به سمت زمين پرواز كند. 
اين در حالي اس��ت كه در سال هاي اخير با ظهور 
ش��ركت اس��پيس ايكس و ديگر شركت هاي فضايي، 
موشك هاي روسي محبوبيت خود را از دست داده اند. 
موشك جديد هنوز نامگذاري نشده اما مشخصاتي 
از طراحي آن منتش��ر شده است. بوريس استاوسكي 
مدير اي��ن پ��روژه در بيانيه يي در وب س��ايت )بنياد 
مطالعات پيشرفته روس��يه( FPI مي نويسد: قسمت 
اول موشك در ارتفاع ۵۹ تا ۶۶ كيلومتري زمين جدا 
مي ش��ود و به منطقه پرتاب برمي گردد. اين موش��ك 
قابلي��ت حمل ۶۰۰ كيلوگرم بار به مدار زمين را دارد. 
ش��يوه بازگشت اين موش��ك با موشك هاي اسپيس 
ايك��س و بل��و اوريجين متفاوت اس��ت. ه��ر دو اين 
شركت ها موشك را طوري طراحي كرده اند كه به طور 
عمودي و با موتورهاي خود به زمين برگردند. از سوي 
ديگر موشك روس در مقايسه با نمونه هاي امريكايي 
بار كمتري مي تواند حمل كند.  به هرحال پيش بيني 
مي شود چنين موشكي تا سال ۲۰۲۲ رونمايي شود.  
اين درحالي است كه روسيه به داليل مختلف تاكنون 
در حوزه موش��ك هاي چند بار قابل استفاده با ماسك 
رقابت نكرده است. يكي از داليل اين است كه روسيه 
نتوانسته سرمايه الزم براي برنامه هاي فضايي خود را 
تامين كند. روس��يه از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه 
۱۹۹۰ ميالدي پروژه س��اخت موش��ك هاي چند بار 
مصرف را آغاز كرد اما با پايان دهه ۱۹۹۰ ميالدي اين 
پروژه رها شد. موشك FPI با همكاري سازمان فضايي 

روسيه ساخته مي شود. 

»اينستاگرام« با ويديو يك ساعته 
رقيب »يوتيوب« مي شود

مشبل| گزارشي جديد نشان مي دهد، اينستاگرام 
قصد دارد امكان پس��ت ويديوهاي يك ساعته را براي 
كارب��ران خ��ود فراهم كند و به اي��ن ترتيب به رقيب 
يوتيوب بدل خواهد ش��د. اينستاگرام با آپديت جديد 
خود احتماال به رقيبي براي يوتيوب تبديل خواهد شد. 
طبق گزارش جديد وال استريت ژورنال اين اپليكيشن 
اشتراك گذاري عكس مشغول ساخت قابليتي است كه 
به كاربران اجازه مي دهد ويديوهايي يك ساعته پست 
كنن��د. در حال حاضر كارب��ران مي توانند ويديوهايي 
يك دقيقه يي در حس��اب كاربري خود و ۱۵ثانيه يي 
در اس��توري ها پس��ت كنند. البته اين گزارش به طور 
دقيق عملكرد چنين ويژگي را تشريح نمي كند بلكه 
به نظر مي رسد اين بخش��ي از افزودني هاي استوري 
اينستاگرام باشد. هنوز مشخص نيست اين قابليت چه 
زماني عرضه مي ش��ود اما گام بزرگي براي اينستاگرام 
به حس��اب مي آيد. اين گام فرصت ه��اي درآمدزايي 

بيشتري براي اينستاگرام فراهم مي كند.

اخبار

از »استاكس نت« تا »پگاسوس«

پيچيده ترين ويروس ها براي جاسوسي سايبري
گروه دانش وفن|

جاسوس��ي هاي متعدد، فضاي س��ايبري را نيز 
ناامن كرده اس��ت. هنگامي كه سخن از حمله هاي 
س��ايبري به ميان مي آيد، بيشتر افراد به اين نكته 
اشاره مي كنند كه هكرها اصوال در روسيه يا چين 
هستند و هدف آنها دزديدن اطالعات شخصي براي 
س��ود مالي يا دريافت باج است. اما هدف مهم تر از 
اينها، حمله هاي جاسوس��ي و خرابكاري است. در 
همين زمينه رژيم صهيونيستي بارها اعالم كرده از 
اسلحه هاي سايبري استفاده مي كند البته نوع دقيق 

اسلحه ها را اعالم نكرده است. 
رژيم صهيونيستي واحد اطالعاتي به نام »واحد 
۸۲۰۰« تش��كيل داده كه مسوول ساخت برخي از 
بدافزارهاي مشهور قرن بيست و يكم هستند. اين 
واحد از جوانان ۱۸ تا ۲۱س��اله تشكيل شده است. 
درهمي��ن راس��تا برنامه يي خارج از مدرس��ه براي 
نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال برگزار مي شود كه به آنها 
برنامه نويس��ي و هك كردن را مي آموزد. نيروهاي 
واحد نيز از بين ش��ركت كنندگان همين كالس ها 

انتخاب مي شوند. 
اين در حالي است كه به نوشته روزنامه فرانسوي 
لومون��د اين واحد در يك مقر در Negev فعاليت 
مي كند و قادر به رصد تماس هاي صوتي، ايميل و 
وس��ايل ارتباطي ديگر در سراسر خاورميانه، اروپا، 

آسيا و آفريقا و همچنين رديابي كشتي هاست. 
تم��ام  در  همچني��ن  صهيونيس��تي  رژي��م   
س��فارت هاي خود در سراسر جهان مقرهاي شنود 
دارد و از طري��ق كابل هاي زير دريايي نيز ش��نود 

مي كند. 
 همچنين به نوشته روزنامه نيويورك تايمز رژيم 
صهيونيستي مقرهاي ش��نودي در فلسطين دارد. 
به طوري كه در ۲۰۱۴ ميالدي ۴۳ نفر از نيروهاي 
اين واحد با امضاي نامه يي اعالم كردند؛ تجهيزات 
نظارت الكترونيك اي��ن واحد، اطالعات خصوصي 

مردم فلسطين را جمع آوري مي كند. 
فعاليت هاي مجرمانه رژيم صهيونيستي فقط به 
فلسطين منتهي نمي شود. گزارش هاي مختلفي كه 
در رس��انه هاي متعدد منتشر ش��د، نشان مي دهد 
ويروس استاكس نت نيز توسط رژيم صهيونيستي 
ساخته شد. به نوش��ته رونامه گاردين اين ويروس 
در ۲۰۱۰ ميالدي بس��ياري از رايانه هاي صنعتي 
از جمل��ه رايانه هاي تجهيزات هس��ته يي ايران را 
هدف ق��رار داد. كارشناس��ان معتقدن��د امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي اين بدافزار را به وجود آوردند. 

سرگي اوالسن نخستين بار ويروس استاكس نت را 
كشف كرد اين ويروس كه از طريق ويندوز منتشر 
مي ش��ود، سيس��تم هاي كنترل صنعتي ش��ركت 

زيمنس را هدف گرفته بود. 
يكي ديگر از ويروس ها، »دوكو« مجموعه يي از 
بدافزارهاي رايانه يي اس��ت كه در سپتامبر ۲۰۱۱ 
كشف شد. اين ويروس به استاكس نت مرتبط بود. 
دانش��گاه اقتصاد و فناوري بوداپست در بلغارستان 
اي��ن تهديد را كش��ف ك��رد. اين تهديد ش��باهت 
زيادي به استاكس نت داشت اما هدف آن متفاوت 
بود. ش��ركت Symantech درب��اره اين ويروس 
تحقيقاتي انجام داد و معتقد بود اين ويروس توسط 
سازندگان استاكس نت به وجودآمده و اطالعات را 
براي حمالت آتي جمع آوري مي كند. اين ويروس 
نيز مانند اس��تاكس نت، به سيستم عامل ويندوز 
حمله مي كند. از اطالعات جمع آوري ش��ده با اين 
ويروس براي حمله به سيستم هاي كنترل صنعتي 

استفاده مي شود. 
به نوشته نشري اش��پيگل، اين ويروس يكي از 
پيچيده ترين ويروس هايي اس��ت كه ساخته شده 
و در س��ال ۲۰۱۴ حتي به سيس��تم هاي شركت 

كسپراسكاي نيز نفوذ كرد. اين ويروس مدت ها در 
سيستم كسپراسكاي بود و شناسايي نشد. عالوه بر 
آن از اين ويروس براي جاسوس��ي درباره مذاكرات 

هسته يي ايراني نيز استفاده شد. 

 ويروس جاسوسي از موبايل براي دولت ها
 در س��ال ۲۰۱۶ ني��ز محققان ويروس��ي به 
نام پگاس��وس را رديابي كردند كه سيستم هاي 
عام��ل اپل را هدف گرفته ب��ود. ويروس مذكور 
آيفون ه��اي ۶ را از راه دور رص��د مي ك��رد. اين 
حمله س��ايبري كاربران را تشويق مي كرد يك 
URL را با از كنند كه با پيامك ارس��ال ش��ده 
اس��ت. پس از دنب��ال كردن لينك با اس��تفاده 
از ش��كاف هاي امنيتي در موتور جس��ت وجوي 
Safari دسترس��ي به هس��ته سيستم عامل را 
فعال مي كرد و بدافزار روي موبايل نصب مي شد. 
پ��س از آن بدافزار از تمام وجوه موبايل كاربر از 
تماس هاي صوتي و پيام��ك گرفته تا اطالعات 
تقويم و عكس و ويديوها را جاسوس��ي مي كرد. 
به نوش��ته رويترز محققان دانش��گاه تورنتو در 
Citizen Labاين حمله را نخستين بار رديابي 

 NSO كردند. اين گروه ادعا مي كنند ش��ركت
كه به رژيم صهيونيس��تي تعلق دارد اين بدافزار 

را براي دولت ها ساخته است. 

 ساخت ويروسي مخصوص دستگاه هاي اندرويد
سال گذش��ته گوگل نيز نس��خه يي از ويروس 
پگاسوس را در موبايل هاي اندرويد رديابي كرد. به 
 Lipizzan نوش��ته فوربس، گوگل اين ويروس ر ا
نام گذاري كرد. در زمان كشف ويروس مذكور روي 
كمت��ر از ۱۰۰ موبايل نصب ش��ده ب��ود. همه اين 
موبايل ها قبال به بدافزار پگاسوس آلوده شده بودند. 
به گفته تيم امنيتي اندرويد، Lipizzan يك ابزار 
جاسوسي پيچيده و دومرحله يي است. جالب آنكه 
گوگل متوجه ش��د اين بدافزار به ۲۰ فرم مختلف 
ارائه شده و تعدادي از اشكال آن نيز در پلي استور 
موجود بود. به طور معمول Lipizzan ش��بيه يك 
ابزار عادي مانند اپليكيش��ن ضب��ط صوت يا بك 
آپ نمايان مي ش��ود. اما پس از نص��ب در موبايل 
ايمي��ل، پيامك، مكان و تماس هاي صوتي كاربر را 
رصد مي كند. همچنين اين بدافزار اطالعات برخي 
اپليكيشن ها مانند واتس اپ، وايبر، تلگرام، جي ميل، 

ليندكي��ن و اس��كايپ را نيز جم��ع آوري مي كند.  
ش��ركتي به نام Equus اين ويروس را ساخته كه 
اطالعات زيادي از آن در دس��ترس نيست فقط به 
نظر مي رسد مقر آن در منطقه Herzliya در تل 
آويو باش��د. همچنين يكي از مهندسان آن قبال در 

NSO فعاليت مي كرده است. 

 جاسوسي از رايانه ها با پهپاد
به گ��زارش مه��ر، روش هاي جاسوس��ي رژيم 
صهيونيس��تي فقط به اين موارد محدود نمي شود. 
خبرگزاري راش��اتودي نيز در خب��ري اعالم كرده 
اس��ت كه محققان رژيم صهيونيستي روشي براي 
حمله به رايانه هاي جداگانه ايجاد كرده اند. براي اين 
منظور آنها كنترل نشانگرهاي ال اي دي رايانه را به 
دست مي گيرند. در مرحله بعد اين هكرها نشانگرها 
را وادار مي كنند تا ۶ هزار بار در يك ثانيه چشمك 
بزنند و س��يگنالي حاوي اطالع��ات را به دوربيني 
بفرستد كه روي يك پهپاد در نزديكي رايانه هدف 

گرفته شده، ارسال كند. 
 اين روش رايانه هاي��ي را هدف مي گيرد كه به 
اينترنت و شبكه هاي شركتي متصل نيستند و به 
همين دليل دسترسي به اطالعات آنها براي هكرها 
چالش برانگيز است. در نتيجه اطالعات حساسي را 

در خود حفظ مي كنند. 
 به گفته هكرها با اين روش اطالعات با سرعت 
۴ هزار بيت در ثانيه منتقل مي ش��ود. البته قبل از 
اين فرآيند رايانه بايد به وس��يله يو اس بي يا كارت 
اس دي به ويروس آلوده ش��ود. با اين روش هك را 

به سختي مي توان رديابي كرد. 

 افزايش مهارت ايران در حوزه سايبري
 به هرحال به نظر مي رس��د رژيم صهيونيستي 
همچنان به س��اخت بدافزارها و انتش��ار آن ادامه 
مي ده��د. ه��دف اي��ن رژي��م از انتش��ار بدافزارها 
جاسوس��ي كردن از افراد و دولت ه��ا و خرابكاري 
در مس��ير موفقي��ت دش��منان خود اس��ت. اما به 
نظر نمي رس��د اين روند تا هميشه ادامه يابد. اين 
در حالي اس��ت كه به نوشته گاردين در سال هاي 
اخير قدرت سايبري ايران افزايش يافته است. اين 
رس��انه در سال ۲۰۱۴ در گزارشي نوشته است: در 
س��ال هاي اخير ايرانيان در حوزه سايبري ماهر تر 
ش��ده اند. آنها قبال س��ومين حلقه قدرت سايبري 
بودند اما خيل��ي زود وارد دومين حلقه قدرت هاي 

برتر سايبري شده اند. 

نيويورك تايمز|
گزارش هاي جديد نشان مي دهد كه شركت هاي چيني همچون 
هواوي و لنوو به اطالعات ش��خصي كاربران فيس بوك دسترس��ي 
داشته اند. برخي شركت هاي چيني نظير هواوي و لنوو در رسوايي 
ش��ركت و ش��بكه اجتماعي فيس بوك دس��ت داش��ته و به حريم 
شخصي و اطالعات خصوصي كاربران اين شبكه اجتماعي دسترسي 
داشته اند. البته اين در حالي است كه هواوي ذخيره سازي و نظارت 

بر داده هاي فيس بوكي را تكذيب مي كند. 
پ��س از آنك��ه نيوي��ورك تايم��ز از برنام��ه فيس ب��وك براي 
اش��تراك گذاري اطالع��ات كاربران��ش با دس��ت كم ۶۰ ش��ركت 
توليدكننده پرده برداري كرد، حاال گزارش هاي جديدي كه از سوي 
واشنگتن پست و نيويورك تايمز ارائه شده است نشان مي دهد چهار 
شركت هواوي، لنوو، اوپو و TCL نيز جزو شركت هايي بوده اند كه 

در فهرست رسوايي فيس بوك حضور داشته اند. 
فرانچس��كو وارال مدي��ر اجراي��ي فيس بوك مي گوي��د كه اين 
چهار ش��ركت  چيني  كه از آنها نام برده ش��ده است، همگي برنامه  
يكپارچه ي��ي روي محص��والت خود داش��ته اند كه از اول توس��ط 
فيس بوك كنترل و تاييد مي ش��ده اس��ت. در اين ميان هواوي كه 
بيشتر از ساير شركت ها مورد بازخواست و سوال قرار گرفته عنوان 
كرده اس��ت كه به هيچ عنوان از اطالعات كاربران ذخيره س��ازي يا 
سوءاس��تفاده نكرده اس��ت. به نظر مي رسد هواوي بيشتر به خاطر 
اقدام دولت كنوني اياالت متحده امريكا مبني بر احتمال جاسوسي 
محصوالت شركت هاي چيني و همچنين احتمال درخواست دولت 
چين براي دسترسي به داده هاي موجود روي سرورهاي فيس بوك 
زير ذره بين قانونگذاران بين المللي و امريكايي قرار گرفته است. پس 
از آنكه وب سايت ها و رسانه هاي خبري بسياري گزارش كردند كه 
شبكه اجتماعي فيس بوك در انتشار اطالعات شخصي و خصوصي 
كاربرانش دست داشته است، مردم و منتقدان بسياري فيس بوك را 
به خيانت در امانت و همكاري با نهادهاي دولتي يا تحقيقاتي متهم 

كردند. اين شبكه اجتماعي به سرعت آماج حمالت كاربران بسياري 
در سراسر جهان قرار گرفت به گونه يي كه تعداد كثيري از شركت ها 
و اف��راد معروف اقدام به بس��تن و غيرفعال كردن صفحات مجازي 
خود در فيس بوك كرده و اس��تفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي 
براي دنياي مجازي توصيف كرده اند. فيس بوك مي گويد: اطالعات 
بالغ بر ۸7 ميليون نفر از كاربرانش به صورت نادرست و ناخودآگاه 
در اختيار موسسه كمبريج آنالتيكا قرار گرفته است كه از اين ميزان 
۱.۱ميليون نفر از آنها اهل كش��ور انگلستان بوده اند. اين در حالي 
است كه پيش تر يك افشاگر به نام كريستوفر وايلي تعداد كاربراني را 
كه از رسوايي فيس بوك آسيب ديده اند، ۵۰ ميليون نفر اعالم كرده 
بود. پس از انتش��ار خبر رسوايي فيس بوك و نقض حريم شخصي 
كاربرانش، افراد مشهور و شركت هاي كوچك و بزرگ بسياري اقدام 
ب��ه حذف صفحه كاربري خود در اين ش��بكه اجتماعي كرده اند تا 
بدين  ترتيب اعتراض خود را نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان 
دهند. با اينكه فيس بوك در تمام روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي 
از هم��ه كاربرانش در اين خص��وص عذرخواهي كرد و در بيانيه يي 
نيز احتمال هرگونه جاسوسي و افشاي اطالعات آنها را رد كرد، اما 
همچنان خش��م عموم مردم در سراسر جهان نسبت به اين شبكه 

اجتماعي محبوب و پرطرفدار فروكش نكرده است. 

ايسنا|
هنگامي كه آيفون خود را به يك لپ تاپ متصل مي  كنيد، مراقب 
باش��يد؛ محققان يك حمله براي كاربران آيفون و آي پد شناسايي 
كرده  اند كه مي تواند اين امكان را به كس��ي كه به او اعتماد داريد، 

بدهد تا از راه دور كنترل مداوم به دستگاه اپل شما داشته باشد. 
 iOS را در iTunes Wi-Fi اپ��ل يك ويژگي همگام س��ازي 
ارائ��ه مي دهد كه به كاربران اج��ازه هماهنگ كردن آيفون خود با 
كامپيوتر به صورت بي  س��يم را مي  دهد. هنگامي كه آيفون خود را 
به يك لپ تاپ قابل اطمينان براي شارژ سريع يا به اشتراك گذاري 
متصل مي  كنيد، مراقب باش��يد. محققان س��يمانتك يك هشدار 
امنيتي براي كاربران آيفون و آي پد در مورد حمله  يي جديد صادر 
كرده ان��د كه »TrustJacking« نام دارد؛ اين حمله مي  تواند اين 
امكان را به كس��ي كه ش��ما به او اعتماد داريد، بدهد تا از راه دور 

كنترل مداوم به دستگاه اپل شما داشته باشد. 
پس از فعال شدن ويژگي همگام سازي به مالك كامپيوتر اجازه 
داده مي شود بدون استفاده از هرگونه احراز هويت، حتي در زماني 
كه تلفن ش��ما به طور فيزيكي به آن رايانه متصل نيس��ت، به طور 
مخفيانه روي آيفون شما از طريق شبكه Wi-Fi جاسوسي كند. 

ب��ا خواندن متن، كاربر اين گونه تصور م��ي  كند كه اين اتصال 
تنها به حالتي كه دستگاه به طور فيزيكي به كامپيوتر متصل است، 
مربوط مي  ش��ود، بنابراين فرض را بر اين مي  گذارد كه قطع آن از 
دسترس��ي به اطالعات شخصي جلوگيري مي  كند. اما سيمانتك 
معتقد است از آنجايي كه هيچ نشانه قابل توجهي در دستگاه قرباني 
وجود ن��دارد، اين ويژگي مي  تواند از اعتماد قرباني در ارتباط بين 

دستگاه iOS خود و رايانه بهره برداري كند. 
همچنين مهاجم مي  تواند از اين دسترس��ي به دس��تگاه براي 
نصب برنامه  هاي مخرب استفاده كند و حتي برنامه هاي موجود را با 
يك نسخه پيچيده اصالح شده دقيقا شبيه برنامه اصلي، جايگزين 
كند، همچنين مي تواند هنگام استفاده از برنامه از كاربر جاسوسي 

ك��رده و با نفوذ در APIهاي خصوصي از س��اير فعاليت  ها در هر 
زماني مطلع ش��ود. حمله TrustJacking همچنين مي  تواند از 
راه   دور از كامپيوترها براي تماش��اي صفحه نمايش دستگاه شما 
در حالت real-time با عمل ارسال مكرر تصاوير از صفحه نمايش 
استفاده كند و اين يعني مشاهده و ضبط هر عمل شما. بر اساس 
 TrustJacking اطالعات سايت پليس فتا، اپل براي حل معضل
در حال حاضر يكي ديگر از اليه هاي امنيتي را در سيس��تم عامل 
iOS ۱۱ ارائه داده است. محققان سيمانتك، از كاربران خواسته  اند 
تا كد عبور آي فون خود را در هنگام اتصال آيفون به يك كامپيوتر 
وارد نكنند. با اين حال، سيمانتك معتقد است كه اين مشكل هنوز 

برقرار است زيرا اپل مشكل اصلي را حل نكرده است. 
بهترين و س��اده  ترين راه براي محافظت از امنيت دستگاه 
خود اين  اس��ت ك��ه اطمينان حاصل كنيد كه هيچ دس��تگاه 
ناخواسته  يي توس��ط دستگاه iOS ش��ما همگام سازي نشده 
باش��د. براي اين  كار مي  توانيد فهرست رايانه  هاي قابل اعتماد 
را ب��ا رفتن به تنظيمات ← عمومي ← تنظيم مجدد ← تنظيم 
مجدد مكان و حريم خصوصي حذف كنيد. همچنين نكته مهم 
اين  اس��ت كه همواره بايد هنگام شارژ دستگاه يي او اس خود، 

درخواست دسترسي trust the computer را رد كنيد. 

حمله هكرها به »آيفون« و »آي پد« از راه دوردست داشتن »هواوي« در افشاي اطالعات كاربران »فيس بوك«

سايبركاربر

نيواطلس|
 يك شركت چيني دو كفش متحرك 
س��اخته ك��ه در حقيق��ت دو هاورب��ورد 
هستند. اين هاوربوردها مي تواند با سرعت 
۵ مايل برساعت حركت و ۸۰ كيلوگرم بار 

را تحمل كند. 
ب��ه   InMotion چين��ي  ش��ركت 
 تازگ��ي كفش ه��اي متحرك��ي ب��ه نام

HovershoesX1 ساخته كه در حقيقت دو هاوربورد با قابليت برقراري توازن به طور 
جداگانه هستند. كاربر با كمك اين هاوربوردها مي تواند مانورهاي عجيبي انجام دهد. هر 
هاوربورد به تنهايي قادر است توازن خود را حفظ كند، بنابراين هنگامي كه يكي از پاهاي 

كاربر پاي ديگر را وادار به انجام حركتي مي كند، او با مشكل روبه رو نمي شود. 
به نظر مي رسد كه مي توان دو هاوربورد را با يك ابزار ميله مانند به يكديگر متصل كرد 
و آنها را به يك هاوربورد معمولي تبديل مي كند. هر هاوربورد ۲ كيلو و 7۰۰ گرم وزن 
دارد و مجهز به موتور ۲۵۰ واتي و باتري ۵۴ وات ساعتي است. اين باتري شارژ الزم براي 
طي مسافت ۸ كيلومتر را دارد. باالترين سرعت آن نيز ۵ مايل برساعت است. همچنين 

گجت مي تواند وزن ۸۰ كيلوگرم را تحمل كند و ضد آب است. 

وستي|
 ش��ركت فناوري روس��تخ، )روستك( 
از پيام رس��ان امن خود همانند اس��كايپ 

رونمايي كرد. 
 به گفته س��ازندگان اين پيام رس��ان، 
سطح امنيتي اين پلتفرم بهتر از نمونه هاي 
مش��ابه خارجي همانند اس��كايپ است و 
نخستين پيام رس��ان امن روسي به شمار 

مي رود. هدف از طراحي اين پيام رس��ان، ايجاد پلتفرمي ويژه براي شركت هاي دولتي و 
تجاري است تا بتوانند در فضايي امن، جلسه هاي آنالين و اطالعات محرمانه خود را رد و 

بدل كنند بدون آنكه ديتاهاي كد شده آنان به سرورهاي خارجي منتقل شود. 
اين پيام رسان عالوه بر امكان برگزاري كنفرانس هاي ويديويي به صورت فول اچ دي، 
توانايي ارسال پيامك، نظرسنجي آنالين، بررسي و انجام همزمان كار گروهي روي اسناد 

و داده هاي اطالعاتي را دارد. 
قيمت اين مس��نجر روس��ي دوبرابر كمتر از نمونه هاي مشابه خارجي آن اعالم شده 
است. همچنين از ديگر مزاياي آن استفاده از پهناي باند داخلي بدون اتصال به اينترنت 

جهاني است تا امنيت انتقال داده هاي حساس و محرمانه را تضمين كند.

ناسا|
 ناسا در كنفرانس خبري خود اعالم 
كرد: كاوشگر مريخ نشانه هايي از حيات 

كهن در مريخ كشف كرده است. 
اين س��ازمان در آخري��ن كنفرانس 
خبري خود ش��ب گذش��ته اعالم كرد: 
از  ش��واهدي   Curiosity كاوش��گر 
حياتي كش��ف كرده كه زماني در مريخ 

وجود داشته است. محققان دو مطالعه مجزا با كمك اطالعات جمع آوري شده طي 
سال هاي گذش��ته انجام دادند. آنها متوجه منبعي انبوه از ماده يي طبيعي در بستر 
يك درياچه باس��تاني ش��دند و مقداري از متان موجود در اتمسفر سياره را نيز در 

آن يافتند. 
اي��ن نتايج در تحقيقات درباره حيات ميكروبي به دانش��مندان كمك مي كند و 

درك انسان از فرآيندهاي كهن در مريخ را افزايش مي دهد. 
آش��وين واساوادا از آزمايش��گاه JPL ناس��ا در كاليفرنيا مي گويد: احتمال آنكه 

نشانه هايي از حيات كهن را بتوان در اين سياره يافت، افزايش يافته است. 
مولكول هاي ارگانيك حاوي كربن، هيدروژن، نيتروژن و عناصر ديگر است. 

شركت چيني كفش هاي متحرك ساخت كشف نشانه هايي از حيات كهن در مريخساخت پيام رسان امن در روسيه

رويداد فضافراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 رهايي 20 صياد ايراني از بند دزدان دريايي

زاهدان| مديركل شيالت سيستان وبلوچستان با اعالم 
خبر آزادي ۲۰ صياد اس��تان از بند اسارت دزدان دريايي 
گفت: ۴ نفر از اين صيادان امروز به خاك وطن بازگشته اند 
و ۱۶ نفر ديگر در روزهاي آينده به ايران باز خواهند گشت. 
هدايت اهلل ميرمرادزهي در گفت وگو با تس��نيم در چابهار 
اظهار داشت: چهار نفر از صيادان سيستان وبلوچستان كه 
حدود ۴ سال پيش در آب هاي آزاد بين المللي ربوده شده 
بودند از طريق فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( وارد 
خاك ايران ش��دند و در فرودگاه مورد استقبال مسووالن 
قرار گرفتند. مديركل شيالت سيستان وبلوچستان ادامه 
داد: طبق پيگيري هاي انجام  شده ۱۶ صياد ديگر نيز كه 
سال گذش��ته در بند دزدان دريايي گرفتار شده بودند از 
بند اس��ارت آزاد شده در اختيار سفارت ايران در نايروبي 
هس��تند و تمهيدات الزم براي بازگشت آنها فراهم شده 
كه اميدواريم اين صيادان نيز هر چه س��ريع تر به آغوش 

خانواده هاي خود بازگردند.  
 »ايما« آينه دار معضالت اجتماعي 

اصفهان| اعضاي انجمن امداد دانش��جويي-مردمي 
ايما امسال نيز مثل هر سال همايش آينه داران قدر را در 
شب نوزدهم ماه مبارك رمضان برگزار كردند. اين همايش 
ب��ه پيروي از امام علي )ع( به عنوان پيش��واي مذهبي و 
همچنين مددكاري اجتماعي كه نس��بت به جامعه خود 
بي تفاوت نبود، در مجتمع فرشچيان اصفهان برگزار شد. 

عليرضا نبي كارآفرين نمونه، سخنران ويژه اين همايش 
بود. او در سخنراني خود از حميدرضا و كسراهايي گفت 
كه جامعه با وجود ندادن هيچ گونه محبت، توجه، عدالت 
و آموزش��ي از آنان طلب مهربان بودن دارد. حميدرضا و 
كس��راهايي كه با وجود داشتن سوءپيشينه در مجموعه 
دكتر نبي به آنها فرصت داده شد و توانستند عنوان كارگر 
نمونه را از وزير كار دريافت كنند. حميدرضا و كسراهايي 
كه اگر كمتر مورد غفلت مسووالن و همچنين افراد جامعه 
قرار بگيرند ديگر ش��اهد آمار باالي زندانيان در سراس��ر 

كشور نخواهيم بود. 
 جزئيات هك سيستم هاي فرودگاه تبريز 

تبريز | معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي استاندار 
آذربايجان ش��رقي گفت: هيچ اختالل��ي در روند فعاليت 
فرودگاه تبريز رخ نداد و پس از بازگش��ت سيس��تم ها در 

عرض ۳ تا ۴ دقيقه، همه  چيز به حالت عادي بازگشت. 
رحيم ش��هرتي فر با اشاره به حمله سايبري و هك 
سيس��تم هاي مانيتوري فرودگاه تبريز اظهار داش��ت: 
اين حمله س��اعت ۲۱:۳۰ سه ش��نبه به مدت ۳ الي ۴ 
رخ داد كه بالفاصله براي مقابله با اين حمله از س��وي 
سرور مركزي اقدام شد. هيچ اختاللي در روند فعاليت 
فرودگاه تبريز رخ نداد و پس از بازگش��ت سيس��تم ها 
در ع��رض ۳ الي ۴ دقيقه، همه چيز ب��ه حالت عادي 
بازگشت. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار 
آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه قبال فرودگاه مشهد 
هم با اين گونه حمله س��ايبري مواجه شده بود، گفت: 
اين سرورهاي فرودگاهي در تهران مستقر است كه بايد 
شركت فرودگاه هاي كشور هوشمندانه عمل كرده و از 

اقداماتي مشابه در آينده پيشگيري كند. 
 خس�ارت سيل به ش�هرك صنعتي اشتهارد 

جبران مي شود
كرج| مع��اون توس��عه و مديري��ت منابع س��ازمان 
ش��هرك هاي صنعتي كش��ور با اش��اره به خسارت سيل 
ب��ه ديوارهاي برخ��ي واحدهاي توليدي و زيرس��اخت ها 
در شهرك صنعتي اشتهارد اس��تان البرز، گفت: بيش از 

9۰درصد اين خسارات جبران مي شود. 
عزي��ز محم��دي در حاش��يه بازدي��د از واحده��اي 
خس��ارت ديده از س��يل هفته جاري در شهرك صنعتي 
اشتهارد افزود: اين شهرك صنعتي داراي بيش از يك هزار 
واحد صنعتي فعال است كه ۳ روز پيش سيالب خساراتي 
به آن وارد كرد. ۳ روز پيش در كمتر از ۳۰ دقيقه بارندگي 
رگباري حدود ۲۰ميلي متر در اشتهارد بارندگي داشتيم 
كه به علت نفوذ ناپذيري اراضي باالدس��ت، سبب جاري 

شدن سيالب در شهرك صنعتي اشتهارد شد. 
 سوييس در گردشگري همدان همكاري مي كند

همدان|  شهردار همدان با اشاره به نشست مشترك 
خود با »ماركوس الينتر« سفير سوييس در تهران، گفت: 
اين كشور قرار است در حوزه سرمايه گذاري و گردشگري 

با مردمان ديار الوند همكاري كند. 
عباس صوفي اظهار داشت: سوييس يكي از كشورهاي 
مدنظ��ر ب��راي هم��كاري در زمينه رونق گردش��گري و 
س��رمايه گذاري اس��ت و بر همين اساس شوراي اسالمي 
شهر و شهرداري همدان باب مذاكره و برگزاري نشست با 
سفير اين كشور را آغاز كرده است. شهردار همدان افزود: 
با توافق صورت گرفته با سفير سوييس، قرار دادن همدان 
در مقاصد گردش��گري اين كشور اروپايي، برگزاري هفته 
فرهنگي همدان در آن كش��ور، خواهرخواندگي همدان 
با يكي از شهرهاي س��وييس، انتقال دانش دانشگاهي و 
ارتباطات دانشگاه ها، انتقال تجربيات فني، مديريت شهري 

و مديريت بحران مورد تاكيد قرار گرفت. 
از محوره�اي  نقط�ه  روش�نايي ۳  تامي�ن   

حادثه خيز مركزي
اراك| س��ه نقط��ه از محورهاي پرحادثه اس��تان 
مركزي با اعتبار س��ه هزار ميليون ريال، با تالش اداره 
ايمن��ي راه و حري��م راهداري و حم��ل و نقل جاده يي 
اس��تان مركزي با جديت تمام در حال تكميل اس��ت. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي استان مركزي 
با اعالم اين خبر افزود: روشنايي تقاطع ازنوجان محور 
خمين-محالت، تقاطع فرنق محور خمين-اليگودرز و 
پيچ پرحادثه محمودآباد محور آش��تيان-راهجرد براي 
ديد بيشتر رانندگان و كاهش تصادفات جاده يي انجام 
ش��د. علي زندي فر با بيان اينكه روشنايي هر سه نقطه 
به طور جداگانه با اعتبار يك هزار ميليون ريال احداث 
ش��ده اس��ت، افزود: نقطه پرحادثه ازنوج��ان به طول 
۷۰۰ مت��ر، تقاطع فرنق به طول يك ه��زار متر و پيچ 
محمودآباد به طول ۷۰۰ متر روش��ن شده اند. او افزود: 
 محور ساوه-تهران قديم به طول ۲.5 كيلومتر با اعتبار 
سه هزار و 5۰۰ ميليون ريال و محور نيمور-دليجان به 
طول پنج كيلومتر با اعتبار ۶ هزار و 9۰۰ميليون ريال 

انجام شده است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« آخرين اظهارنظرهاي كارشناسي را بررسي مي كند

ماليات؛ مهم ترين چالش پيش روي توليد
بنگاه ها|

موضوع ماليات ستاني از بنگاه هاي اقتصادي يكي 
از چالش هاي مهمي اس��ت كه اقتص��اد ايران اين 
روزها با آن دس��ت به گريبان است؛ توليد كننده ها 
اع��الم مي كنن��د همان طور كه س��اير كش��ورها 
بخش هاي توليدي مولد را از فرآيند ماليات ستاني 
مس��تثنا مي كنند؛ اقتصاد ايران ه��م جهت رونق 
توليد و بهبود شاخص هاي اقتصادي بايد ساز و كار 
مناسبي را براي فعاالن بخش توليد در حوزه ماليات 
ت��دارك ببيند تا فعاالن بخش توليد بتوانند از اين 

معافيت ها به نفع بهبود توليد استفاده كنند. 
 ايجاد تغييرات س��ازنده در نظام مالياتي يكي 
از نيازهاي مهم و اساس��ي براي افزايش ش��فافيت 
اقتصادي، كاهش وابس��تگي به نفت، ايجاد عدالت 
توزيعي و درآمدي و... اس��ت. دول��ت يازدهم و در 
ادامه در دولت دوازدهم يكي از برنامه هاي مهم خود 
را بر مدار ايجاد تحول مثبت در اين عرصه و نزديك 
كردن ماليات ستاني در كشور به استانداردهاي روز 

دنيا قرار داد. 
هرچند دولت تدبير و اميد از ابتداي ش��روع به 
كار خود با اتخاذ سياست هاي اصالحي در اين حوزه 
در راستاي تحقق سياست هاي مالياتي اقدام كرده 
ام��ا واقعيت ميداني و اظه��ارات فعاالن اين بخش 
نش��ان مي دهد هنوز تا رسيدن به جايگاه مطلوب 
قدم هاي بس��ياري باقي مانده ك��ه بايد در فرصت 
باقيمانده طي ش��ود. بررسي آمار و ارقام مربوط به 
درآمده��اي مالياتي در س��ال هاي ۱۳9۲-۱۳9۴ 
نشان مي دهد؛ مجموع ماليات هاي مستقيم و كاال 
و خدمات وصولي از رش��د متوس��ط ۲۷ درصدي 
برخوردار بوده است، در حالي كه رقم مذكور براي 
س��ال هاي ۱۳9۱-۱۳88 برابر با ۱۶.۷ درصد بوده 
است. شايان ذكر است، ماليات هاي مستقيم و كاال 
و خدمات وصولي از ۳۱8 هزار و 8۰۰ ميليارد ريال 
در س��ال ۱۳9۱ به ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال 
در س��ال ۱۳9۴ رسيده اس��ت كه بيش از دوبرابر 
ماليات هاي وصولي در س��ال ۱۳9۱ است. اين آمار 
و ارقام گوياي عملكرد موفق دولت در مسير اصالح 
نظام مالياتي و بهره گيري از درآمدهاي مالياتي به 
جاي درآمدهاي نفتي اس��ت هر چند تا رسيدن به 

نقطه مطلوب هنوز فاصله زيادي وجود دارد.
در همين زمينه مع��اون خانه صنعت، معدن و 
تجارت اي��ران با بيان اينكه فش��ار مالياتي وارد بر 
حوزه توليد همانند تيغي دو لبه اس��ت، مي گويد: 
»از دولت درخواس��ت مي كنيم كه از فشار مالياتي 

در حوزه توليد بكاهد. «
بيژن پناهي زاده در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر 
اينكه دولت در ش��رايط فعلي بايد از فشار مالياتي 
وارد آم��ده بر بخش توليد بكاهد، اظهار كرد: حلقه 
فعاليت بر بخش صنعت و معدن بسيار تنگ شده 
و اميدواري��م ك��ه دولت با در نظر گرفتن ش��رايط 

اقتصادي كشور از فش��ار مالياتي وارد آمده در اين 
موضع بكاهد تا ش��اهد رونق توليد باشيم. او ادامه 
داد: عملكرد فش��ار مالياتي همانند تيغ دو لبه يي 
اس��ت كه هرچند ممكن اس��ت به اص��ول ماليات 
بيش��تر بينجامد، اما در عين حال موجبات خروج 
سرمايه از كشور و نيز ركود در حوزه توليد به ويژه 

صنعت و معدن را رقم خواهد زد. 
مع��اون خانه صنعت، معدن و تج��ارت ايران با 
اش��اره به اينكه هدف از طرح اين مسائل عدم اخذ 
مالياتي است، خاطرنشان كرد: موضوع مطرح شده 
كاهش فش��ار مالياتي در حوزه توليد است تا فضا 
براي ايجاد سرمايه گذاري شكل گيرد و شاهد رونق 

بخش هاي صنعت و معدن باشيم. 
پناه��ي زاده اف��زود: در تم��ام نق��اط دني��ا به 
ويژه كش��ورهاي توسعه يافته ش��اهد لحاظ انواع 
معافيت هاي مالياتي در حوزه توليد هستيم و عالوه 
بر ثبات ارزي تسهيالت مختلفي با نرخ بسيار پايين 
به فعاالن اقتصادي تعلق مي گيرد تا اين گونه چرخ 

اقتصاد بچرخد. 
او با درخواس��ت از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي مبني بر وضع قوانيني جديد براي بهبود 
وضعيت توليد در كشور و ايجاد رغبت براي حضور 
سرمايه گذار بيان كرد: با توجه به اعمال تحريم هاي 
مجدد از س��وي امريكا به دليل خ��روج از برجام از 
دولت درخواست مي كنيم كه تسهيالت ويژه يي به 

بخش توليد اختصاص يابد و از فش��ارهاي مالياتي 
كاس��ته ش��ود تا حداقل فعاالن اقتصادي در حوزه 
توليد بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، چرا كه در 
حال حاضر با وضعيت بسيار ويژه يي دست و پنجه 
نرم مي كنند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران در ادامه همچنين با بيان اينكه پاس��خگويي 
در قبال هزينه كرد مالياتي در كش��ور وجود ندارد، 
اظهار كرد: سيستم تهاتر براي كساني كه در دولت 
مطالبه دارند چندين ماه طول مي كش��د در حالي 
كه هرگز به بدهكاران فرصتي داده نمي ش��ود. بايد 
نگاه دولت و به ويژه س��ازمان امور مالياتي در اين 
حوزه تغيير كند و شرايط براي فعاالن حوزه توليد 
در كشور تسهيل شود. با توجه به شرايط اقتصادي 
موجود در كشور و نيز وضعيت ويژه يي كه در حوزه 
تولي��د و واردات به وجود آم��ده فعاالن صنعتي و 
معدني كشور با مشكالت عديده يي دست و پنجه 
نرم مي كنند و به همين منظور از دولت درخواست 
دارند تا فش��ار مالياتي بر حوزه توليد كاسته شود 
تا اين گونه ش��اهد بهبود وضعيت توليد در كش��ور 
باش��يم. در تمام نقاط دنيا تس��هيالت ويژه يي به 
فعاالن اين بخش اختصاص مي يابد كه بعضا سود 
تس��هيالت بانكي حتي به دو درصد هم نمي رسد، 
در حالي كه سود تسهيالت بانكي به فعاالن حوزه 
توليد در ايران با لحاظ شرايط مختلف بازپرداخت 

حتي به ۲۴درصد هم خواهد رسيد. 

 رونق توليد با كاهش ضرايب مالياتي 
در ش��رايطي كه برخي منتق��دان دولت اعالم 
مي كنن��د عملك��رد اجراي��ي دول��ت در بخ��ش 
ماليات س��تاني بر خالف راهب��رد حمايت از توليد 
اس��ت، اعداد و ارقام و اظهارات رس��مي مسووالن 
نش��ان مي دهد كه دولت يازدهم و در ادامه دولت 
دوازدهم در اين زمينه عملكرد قابل توجهي داشته 
است. مديركل امور اقتصادي و دارايي استان قزوين 
گف��ت: رونق توليد ب��ا كاهش ضراي��ب مالياتي از 
دس��تاوردهاي مهم دولت تدبير و اميد در راستاي 
اج��راي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومت��ي و تقويت 

اشتغال است. 
قاسمي بيان كرد: در راستاي سياست هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي و با محوريت كم��ك به ارتقاي 
رشد و بهره وري اقتصاد، تقويت و حمايت از ايجاد 
اشتغال و بخش هاي مولد اقتصاد، نرخ سود مشمول 
ماليات عملكرد سال ۱۳95 فعاالن اقتصادي شامل 

كاهش ضرايب مالياتي شد. 
او اف��زود: در اي��ن راس��تا بي��ش از 95درص��د 
از فعاليت ه��اي تولي��دي، ح��دود ۷۰درص��د از 
فعاليت هاي عمده فروشي كاالها، تعديل ۱۰درصد 
از فعاليت هاي خرده فروش��ي كاالها و ۱۶درصد از 

فعاليت هاي خدماتي و واردات كاالها اصالح شد. 
مديركل امور اقتصادي و دارايي اس��تان قزوين 
يادآور ش��د: با اين اقدام س��ازمان امور مالياتي در 

س��ال نخس��ت فعاليت دولت دوازدهم، از اين پس 
توليدكنندگان فش��ار كمت��ري از بابت هزينه هاي 
مالياتي متحمل ش��ده كه در افزايش سودآوري و 
توجيه پذي��ري فعاليت هاي اقتصادي آنان، بس��يار 

تاثيرگذار است. 

 توليدكنندگان خواستار شفافيت در اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده هستند

در اي��ن ارتباط هادي حق ش��ناس كارش��ناس 
اقتص��ادي با تاكي��د بر اينكه توليد كش��ور نياز به 
حمايت دارد، گفت: در تمام كشورهاي توسعه يافته 
همواره مالي��ات و ماليات ب��ر ارزش افزوده طوري 
تنظيم مي ش��ود كه آس��يبي به بخش توليد وارد 
نشود. واقعيت اقتصاد ايران اين نكته كليدي است 
كه ما هر قدر بتوانيم موانع بخش توليد را  برداريم 

به بنيه اقتصاد كشور كمك كرده ايم. 
او اف��زود: اگر دولت ها مالي��ات وصول مي كنند، 
فلس��فه وصول��ي ماليات صرفا براي كس��ب درآمد 
نيست بلكه دولت ها با ابزار ماليات به تنظيم توليد و 
حمايت از اقتصاد ملي مي پردازند. به عنوان مثال اگر 
حقوق سود بازرگاني برخي كاالهاي وارداتي افزايش 
مي يابد به اين دليل نيست كه دولت به دنبال كسب 
درآمد اس��ت بلكه با گران ك��ردن كاالهاي وارداتي 
مي خواهد توليد داخلي توجيه داش��ته باش��د. اين 
كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: حال اگر دولت انواع 
ماليات را بدون در نظر گرفتن شرايط و رفع اشكاالت 
بر توليد داخل اعمال كند، اين مساله با سياست هاي 
كالن اقتص��ادي در تم��ام دني��ا همخوان��ي ندارد. 
حق ش��ناس تاكيد كرد: دولت ها نبايد سياست هاي 
ماليات��ي را بر بخش توليد به گونه يي تنظيم كنند 
كه قيمت تمام شده توليد افزايش يابد زيرا به اندازه 
كافي بروكراس��ي هاي اداري هزينه هاي مختلف به 
بخش توليد متحمل مي كند، از اين رو بحث ماليات 
بيشتر بايد بر عوامل ديگر متمركز باشد. او با اشاره 
به اينكه ديدگاهي در كش��ور وجود دارد كه ماليات 
ب��ر ارزش افزوده را با رك��ود مرتبط مي داند، گفت: 
قاع��ده كلي افزايش ماليات در زمان رونق و كاهش 
ماليات در زمان ركود اس��ت اما با توجه به وضعيت 
اقتصاد ايران كه طي ساليان متوالي كه هم ركود و 
هم تورم را تجربه كرد، نمي توان اين قاعده را وضع 
كرد و ركود توليد را صرفا ناشي از دريافت ماليات بر 

ارزش افزوده عنوان كرد. 
حق ش��ناس تاكيد كرد: در هر حالت در اقتصاد 
ايران يك اصل كلي داريم كه بنيان توليد به اندازه 
كافي به دليل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزينه هاي 
زيرساختي، گران بودن تسهيالت بانكي و سيستم 
عريض و طويل بروكراس��ي تضعيف ش��ده اس��ت 
بنابراين نباي��د عامل ديگري همچ��ون ماليات بر 
ارزش افزوده بدون رفع اش��كاالت و در نظر گرفتن 

شرايط بر مصائب توليد اضافه شود.

كرمان|
 مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا 
گفت: امروز پس از گذش��ت ۴۰سال از 
پيروزي انقالب اسالمي و اقدام حكيمانه 
امام راحل، آزادي قدس به مس��اله اول 
آزاديخواهان جهان تبديل شده است. به 
گزارش ايرنا، سردار رحيم صفوي ديروز 
در آيين گراميداش��ت روز ق��دس در مصلي امام علي)ع( كرمان با 
اشاره به شكست هاي اخير رژيم صهيونيستي از مبارزان فلسطيني 
تاكيد كرد: اين شكس��ت ها نشان داد، س��رزمين هاي اشغال شده 
توسط صهيونيس��ت هاي كودك كش يك محيط شكننده است و 
آرزوي تس��لط بر سرزمين فلسطين خيال باطل و پيروزي نزديك 
اس��ت. او با اش��اره به تفاوت روز قدس امسال با سال هاي گذشته 
گفت: شكست جريان هاي تكفيري و داعش، پيروزي حزب اهلل لبنان 
در انتخابات اخير اين كشور، همدستي حاكمان جديد عربستان با 
صهيونيست ها و حضور يك رييس جمهوري كامال صهيونيستي در 
راس دولت امريكا از ويژگي هاي روز قدس سال جاري است. صفوي 
بي��ان كرد: رييس جمهوري امريكا تصميم خطرناك خود مبني بر 
انتقال سفارت اين كش��ور به قدس شريف كه مخالف قعطنامه ها 
و قوانين بين المللي بوده را اجرا كرده اس��ت. مشاور عالي فرمانده 
معظم كل قوا افزود: معامله قرن توطئه و فتنه جديد دولت امريكا 
براي پايان بخش��يدن به مس��اله فلسطين اس��ت و در اين معامله 
نابودي حق مردم فلس��طين دنبال مي ش��ود. وي تصريح كرد: در 
اين معامله چند روس��تاي دورافتاده به دولت خودگردان به شرط 
خاموشي و برچيده شدن صداي مقاومت واگذار مي شود البته دولت 
خودگردان فلسطين هنوز واكنشي به اين مساله نشان نداده است. 
سردار سرلشكر صفوي با بيان اينكه آل سعود معامله قرن را پيش 
پاي امريكا گذاشته اند، گفت: هيچ كدام از حكام سعودي به اندازه 

حكام فعلي به آرمان فلسطين خيانت نكرده اند.

آزادي قدس به مساله اول آزاديخواهان جهان 
تبديل شده است

لرستان|
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
لرستان گفت: گش��ت هاي حفاظتي 
ب��راي مقابل��ه ب��ا آتش س��وزي هاي 
احتمالي در عرصه هاي جنگلي استان 

تشديد شدند. 
به گزارش ايس��نا، ش��يرزاد نجفي 
اظهار كرد: با توجه به خشكس��الي ها، تغيير اقليم، گرم شدن كره 
زمين، كمبود بارندگي ها و... بيم آن مي رود كه تابستان سال جاري 
شاهد آتش سوزي هايي باشيم از اين رو با برگزاري جلسات متعددي 
با معاونان و پرسنل دستگاه تحت امر خود، فرمانداري ها، دهياري ها 
و بخشداري ها در تالش هستيم چنانچه آتش سوزي رخ دهد، بتوان 
اين بالي طبيعي را مديريت كرد. او ادامه داد: امروز مانور عملياتي 
گشت هاي حفاظتي كه از درب اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان به سمت كانون هاي هدفي همچون نقاط بحراني آتش سوزي 
در شهرستان هاي خرم آباد، چگني، كوهدشت، رومشگان و پلدختر 
اجرا ش��د تا با هماهنگي بيش��تر بتوان عمليات را در وقوع حادثه 
مديريت كرد. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان ايجاد 
آتش بُر در جلوگيري از آتش س��وزي ها را مهم برشمرد و بيان كرد: 
آتش بُر مي تواند براي مقابله با شيوع آتش سوزي در اراضي جنگلي 
و مرتعي مثمرثمر باشد. نجفي گفت: در كانون هاي بحراني با به  كار 
گرفتن ديد بان و ايج��اد آتش بُر اميدواريم بتوانيم در صورت وقوع 
حادثه عكس العمل به موقع را داش��ته باش��يم. او خاطرنشان كرد: 
با توجه به مس��اعدت هاي دكتر خادمي مقام ارشد استان، معاونان 
اس��تاندار لرستان همچنين همكاري دس��تگاه هاي دولتي از هيچ 
كوششي فروگذار نخواهيم بود. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
لرستان در پايان از تمامي آحاد مردم و كساني كه با جنگل و مراتع 
در ارتباط هس��تند، خواست در صورت وقوع حادثه با شماره تلفن 

رايگان ۱5۰۴ مراتب را به اين اداره كل اطالع دهيد. 

 تشديد گشت هاي حفاظتي 
در عرصه هاي جنگلي

كرمانشاه|
 استاندار كرمانشاه با اشاره به كمك 
۶۴۰ ميلي��ارد ريالي مردم به جمعيت 
هالل احمر گفت: تاكنون از اين محل 
۲9ه��زار و ۳5۴خانوار زلزله زده كمك 
بالع��وض ۲۰ميليون ريال��ي دريافت 

كرده اند. 
به گزارش ايرنا؛ هوش��نگ بازوند در نشست بررسي مشكالت 
شهرس��تان هاي زلزله زده در اس��تانداري اف��زود: از مجموع ۶۴۰ 
ميلي��ارد ريال كمك هاي مردمي مبلغ ۳ميليون ريال ديگر نيز به 
صورت بالعوض از طريق هالل احمر به حساب زلزله زدگان واريز 
شده است. با همه تبليغاتي كه در زمينه پرداخت نشدن كمك ها 
ب��ه مردم زلزله زده عليه مجموعه هاي دولتي صورت گرفت، مردم 
اعتماد خوبي به هالل احمر داشتند و مبلغ زيادي به زلزله زدگان 
كمك كردند. با توجه به حجم گس��ترده خانوارهاي آسيب ديده، 
تعداد خانوارهاي باقيمانده احتمالي نيز در روزهاي آينده با كمك 
هالل احمر، بنياد مسكن و فرمانداري ها جمع بندي شده و فهرست 

اين افراد به هالل احمر ارائه مي شود. 
نماينده عالي دولت در اس��تان كرمانش��اه در ادامه با تاكيد بر 
عادي س��ازي فضاي ش��هرها و روس��تاهاي مناطق زلزله زده، گام 
نخس��ت تحقق اين موضوع را جم��ع آوري چادرها و كانكس هاي 
بالاس��تفاده دانس��ت و گفت: اگر خانواري در اين فضاها س��اكن 

نيستند بايد آن را جمع آوري كرد. 
بازون��د يادآور ش��د ك��ه بايد اعتب��اري از س��وي دولت براي 
جمع آوري كانكس ها و چادرهاي بالاستفاده جذب كنيم و آنها را از 
مردم خريداري و اسقاط نماييم چراكه موجب زشت شدن سيماي 
شهرها و روستاها و بروز مشكالتي براي اين مناطق مي شود. حدود 
۴هزار كانكس مردمي در مناطق زلزله زده استان وجود دارد و آن 
تعدادي كه مردم از آن استفاده نمي كنند را بايد جمع آوري كنيم. 

كمك بالعوض به 29 هزار خانوار زلزله زده 
پرداخت شد

كردستان|
استانداري  اجتماعي  امور  مديركل 
كردس��تان با اشاره به اينكه استفاده از 
رسانه در جامعه ما درست نبوده است، 
گفت: متاسفانه رس��انه هاي ما منفعل 
هس��تند و معرفي زن الگو را ندارند در 
صورتي كه ما منابع غن��ي و الگوهاي 
برجس��ته ديني را داريم. فرانك قدس��ي در ديدار منتخب بانوان 
فرهيخته اس��تان با نماينده ولي فقيه در كردس��تان اظهار كرد: 
مهم ترين آس��يب در بخش دختران، ناآگاهي از حقوق، منزلت و 
كرامت انساني خود است كه متاسفانه خانواده آنها را با حقوق خود 
آش��نا نكرده است. مديركل امور اجتماعي استانداري كردستان با 
اش��اره به اينكه استفاده از رسانه در جامعه ما درست نبوده است، 
عنوان كرد: متاس��فانه رسانه هاي ما منفعل هستند و معرفي زن 
الگ��و را ندارند در صورتي كه ما منابع غني و الگوهاي برجس��ته 
ديني را داريم. قدس��ي به باال رفتن س��ن ازدواج در دختران هم 
اشاره و اعالم كرد: سن ازدواج در دختران به ۲8تا ۳۰سال رسيده 
كه داليلي ازجمله گرايش به دانش��گاه ها و مش��غله هاي درسي و 
ش��غلي دارد اما دليل عمده آن تغيير مطالب��ات و نيازها و حتي 
نبود مس��ووليت پذيري در پسران اس��ت. مديركل امور اجتماعي 
استانداري كردستان اظهار كرد: بيش از 5۰ درصد طالق ها مربوط 
به عدم اش��راف بر همسرداري است و 5۰ درصد بقيه هم مربوط 
به 5 س��ال اول زندگي اس��ت. براس��اس آمارها درحال حاضر در 
مقابل هر ۳ ازدواج يك طالق به ثبت مي رسد كه اين يك آسيب 
جدي است. قدسي در ادامه به بحث اشتغال دختران هم اشاره و 
تصريح كرد: ما دخترانمان را به س��مت تحصيل هدايت مي كنيم 
كه در سال هاي اخير بيش از 5۰ درصد صندلي هاي دانشگاه ها را 
دختران از آن خود كرده اند اما متناس��ب با اين ورود به دانش��گاه 

براي آنها اشتغال فراهم نكرده ايم. 

 ضرورت ايجاد فرصت هاي 
برابر براي بانوان

در ي��ك اقتصاد س��الم كه بنگاه هاي تولي��دي در آن 
فعاليت مي كنند، قوانين، دس��تورالعمل ها و چارچوب ها 
كامال مشخص است. بنگاه در آن چارچوب هاي مشخص 
به فعاليت مي پردازد،  بدون آنكه مشكالتي براي آن ايجاد 
ش��ود. در چنين اقتص��ادي، بنگاه ه��اي اقتصادي حاضر 
هس��تند كه به راحت��ي ماليات و بيمه خ��ود را پرداخت 
كنند. چون قوانين دس��ت و پاگير، فس��اد، سوءاستفاده و 
كپي غيرقانوني محصوالت وجود ندارد. همچنين واردات و 
صادرات در يك چارچوب كامال مشخص صورت مي گيرد. 
نظام تعرفه به درس��تي اعمال مي ش��ود. س��پس در اين 
اقتصاد، مديران اليقي به امر تصميم گيري مي پردازند كه 
تصميمات آنها مشكالتي را براي بنگاه هاي اقتصادي ايجاد 

نمي كند.
بنابراي��ن در چنين اقتصاد كارآم��دي بنگاه ها ماليات 

خودشان را مي پردازند، چون مي دانند كه پرداخت ماليات 
و بيمه به نفع خود بنگاه ها و مردم است. 

اما در يك اقتصاد ناكارآمد مانند آنچه اكنون بر فضاي 
اقتصادي ايران سايه افكنده است، توان رقابت از واحدهاي 
توليدي سلب مي شود. ماليات و بيمه هم فشار مضاعفي 
اس��ت كه توليدكنندگان از پرداخت آن عاجز هس��تند و 
آش��كار و نهان بيان مي كنند كه بيمه و ماليات آنها را از 

بين مي برد. 
واقعيت آن است كه اقتصاد ناسالم، هزينه هاي توليد را 
در ايران بس��يار باال برده است. توليدكنندگان تنها بر سر 
موضوع ماليات و بيمه است كه اعتراض خود را مي توانند 
نشان  دهند، چرا كه عمال نمي توانند براي ساير موارد گفته 
ش��ده، كاري از پيش ببرند. به عنوان مثال در يك اقتصاد 
س��الم، وقتي توليدكننده اقدام به تامين مالي براي بنگاه 

خود مي كند، بهره بانكي يك نرخ بس��يار پايين است، در 
حالي كه در ايران اين نرخ بسيار باالست. 

همچني��ن در حال حاض��ر اگر يك بن��گاه اقتصادي 
براي انج��ام يك پروژه يا كار جديد ق��راردادي را ببندد، 
۱۶٫۷درصد بيمه به اين ق��رارداد تعلق مي گيرد. اين در 
حالي است كه آن بنگاه اقتصادي حق بيمه خود را ماهانه 

پرداخت مي كند. 
لذا اخذ بيمه بابت قرارداد يك اجحاف است. اين موارد 
طبيعتا براي بنگاه اقتصادي هزينه مضاعف ايجاد مي كند. 
در چنين ش��رايطي بيمه و ماليات نيز يك فشار مضاعف 
اس��ت. از طرف ديگ��ر معموال مديران توانمن��د، بنگاه ها 
و كس��ب وكارهاي اي��ران را اداره نمي كنند. در نتيجه در 
صورت وجود فشار و بحران قادر به ادامه فعاليت نيستند. 
در زمينه ضعيف ش��دن بنگاه هاي اقتصادي در ايران 

و ارائ��ه يك راهكار نمي توان صرفا به بحث ماليات و بيمه 
اشاره كرد و س��اير پارامترهايي كه عرض كردم را ناديده 
گرفت. از اين رو بايد يك ديدگاه سيستمي براي حل قضيه 

داشت. 
با اين توضيحات پرسش��ي كه مطرح اس��ت، آن است 
كه آيا بهتر نيس��ت دولت به جاي فشار بر توليدكنندگان 
به دنبال جلوگيري از فرار مالياتي باش��د؟ در پاس��خ بايد 
گف��ت بله، قطعا بايد اين كار را انجام دهد. اما تا زماني كه 
شايسته س��االري در بدن��ه دولت صورت نگي��رد و افراد 
شايس��ته زمام امور را بر عهده نگيرن��د، چنين امري رخ 
نمي دهد. اينكه دولت اع��الم مي كند فرار مالياتي زيادي 
وجود دارد، اساسا بايد از خود دولت سوال پرسيد كه چرا 
دولت چنين اجازه يي را داده اس��ت؟ مگر دولت براي اين 

ايجاد نشده كه جلو اعمال غيرقانوني را بگيرد؟

  حسين ساساني
 كارشناس اقتصادي 

یادداشت

موانع رونق توليد
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اقتصاد اجتماعي12
 استقالل بيمارستان ها 

در ايستگاه پاياني
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
دستاورد اس��تقالل بيمارستان  ها اختيارات موسع تر 
روساي آنها خواهد بود كه مانع از دخالت دانشگاه و 

ستاد دانشگاه در تصميم گيري هايشان مي شود. 
حسن قاضي زاده هاشمي در مورد تدوين آيين نامه 
وزارت بهداشت براي استقالل بيمارستان ها گفت: ما 
حدود 4سال است كه روي اين موضوع كار مي كنيم 
كه بيمارس��تان ها بتوانند درآم��د و هزينه هايش را 
كنترل كنند و هزينه يي بيشتر از آنچه درآمد دارند 
براي كشور، بيمه ها يا وزارت بهداشت ايجاد نكنند. 

او ادامه داد: ب��ه تازگي آيين نامه يي مبني بر اداره 
مستقل بيمارس��تان ها ابالغ كرده ايم به اين معنا كه 
بيمارس��تان ها زيرنظر دانشگاه ها هس��تند ولي يك 
هيات مديره و مديرعاملي آنها را اداره مي كند كه توسط 
رييس دانشگاه انتخاب مي شوند و تمام اختيارات مالي 
و پرسنلي در اختيار آنها قرار دارد، بنابراين به معناي 
استقالل كامل بيمارستان ها نيست. قاضي زاده هاشمي 
يادآور شد: در پي تحقق اين استقالل نبايد دانشگاه و 
ستاد دانشگاه در هر كار بيمارستان ها دخالت كنند كه 
براي هر اقدامي همچون خريد تجهيزات يا استخدام 
نيرو در هر سمتي اعم از نظافتچي، نگهبان و كاردان 
نياز به دريافت مجوز داش��ته باشند، بنابراين بايد در 
اين مورد اختيار بيش��تري به بيمارستان ها مي داديم 
ك��ه اتفاق افت��اد. وي به خانه ملت گفت: اس��تقالل 
بيمارس��تان ها به معناي اداره مستقل بيمارستان ها 
و كليني��ك ويژه ها ب��وده كه در پي آن به پزش��كان 
اختي��ار داديم، ضمن اينكه بيمارس��تان ها در بخش 
تامين تجهيزات و اس��تخدام نيرو با مش��كل مواجه 
هس��تند و كمبودهايي دارند به ويژه در حوزه نيروي 
انس��اني كه دولت قادر به تامين آن نيست، بنابراين 
واگذاري اين اختيار به بيمارستان ها يك نقطه بسيار 
مهم اس��ت. قاضي زاده هاش��مي تاكيد كرد: البته در 
اداره مس��تقل بيمارس��تان ها همه مكلف هستند كه 
تعرف��ه دولتي دريافت كنن��د و اگر خالف آن صورت 
بگيرد مجرم هس��تند، چرا كه ما بر روند فعاليت آنها 
نظ��ارت خواهيم كرد، در عين حال بيمه ها هم تا 90 
درصد فعاليت هاي آنها را تحت پوشش قرار مي دهند. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي اظهار كرد: 
بي ترديد دستاورد اس��تقالل بيمارستان ها اختيارات 
موصع تر روس��اي آنها خواهد بود كه مي توانند براي 
رفع مشكالتشان تصميم گيري كنند و اين در حالي 
اس��ت كه در شرايط كنوني تنها منويات ستاد را اجرا 

مي كنند. 

ريزگرد و تاالب ، بحران هاي 
زيست محيطي ايران

عضو هيات رييس��ه فراكس��يون محيط زيست 
مجل��س مخاطرات و چالش هاي محيطي زيس��تي 

كشور را بر شمرد. 
فريده اوالدقباد با تش��ريح مهم ترين چالش هاي 
محيط زيس��ت و ارائه راهكارهايي براي حفاظت از 
محيط زيست و افزايش آگاهي مردم گفت: متاسفانه 
طي سال هاي گذش��ته با دس��ت اندازي بي رويه به 
طبيعت ش��اهد احداث س��دهاي غيركارشناس��ي، 
خش��كي تاالب ها و رودخانه ها، توسعه شهرنشيني، 
بحران آب، قطع بي رويه درختان و نابودي جنگل ها، 
انقراض نس��ل گونه هاي گياهي و جانوري، ش��يوع 
ريزگردها و توفان هاي نمكي بوديم. نماينده تهران، 
ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس 
ش��وراي اس��المي اف��زود: در اي��ن رابطه آش��نايي 
حداكثري جامعه با ارزش هاي تنوع زيستي، افزايش 
آگاه��ي عمومي از وضعيت و اث��رات نابودي محيط 
زيست، برنامه ريزي دقيق جهت آموزش حفاظت از 
تنوع زيس��تي به عنوان يك درس پايه يي در مقاطع 
مختل��ف تحصيلي، توجه به نق��ش دانش بومي در 
جوامع محلي و موسس��ات ذي ص��الح در ارتباط با 
حفاظت و اس��تفاده پاي��دار از منابع تنوع زيس��تي 
براي مش��اركت موث��ر آنها در توس��عه منطقه يي و 
ملي، شناسايي، پايش و نظارت بر كميت گونه هاي 
جانوري و گياهي، مديريت مخاطرات و ارتقاي سطح 
آگاهي رساني در توليدات و واردات موجودات تغيير 
ش��كل يافته ژنتيكي و اجراي تعه��دات بين المللي 
مرتبط با آنها مي تواند در بهبود محيط زيست موثر 
واقع ش��ود. اوالدقباد توجه به نق��ش كليدي آب را 
يكي از ابعاد مهم محيط زيس��ت دانس��ت و به خانه 
ملت گفت: بيش��تر كش��ورهاي دنيا به ويژه ايران با 
بحران آب مواجه اس��ت و افت كيفيت آب مشكل و 
بحران بزرگ جهاني اس��ت كه نياز به ارزيابي مداوم 
و تجديدنظر در سياس��ت هاي منابع آب در تمامي 
س��طوح از آب هاي بين المللي تا ب��رون مرزي دارد. 
نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس دهم از بي توجهي به درياها و اقيانوس ها 
انتقاد كرد و افزود: درياها و اقيانوس ها به دليل وجود 
منابع تامين انرژي به ويژه سوخت هاي فسيلي، نفت 
و گاز و تامين مواد غذايي و پروتئيني و حمل ونقل 
دريايي از پتانسيل و ارزش اقتصادي بااليي برخوردار 
هستند. عضو هيات رييسه فراكسيون محيط زيست 
و توسعه پايدار مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
اي��ران حدود هزار و 722 كيلومتر خط س��احلي در 
خليج فارس و درياي عمان و همچنين 850 كيلومتر 
خط س��احلي در درياي خزر دارد، يادآور شد: ارزش 
اقتصادي ب��االي اين مناطق در كن��ار فناوري هاي 
جديد منجر به افزايش بهره برداري از اين منابع شده 
ما اقدامات محيط زيس��تي دراين دو حوزه متناسب 
با افزايش بهره برداري از منابع نبوده است. او با تاكيد 
بر اينكه در حال حاضر شاهد تغييرات سريع محيط 
زيس��تي يعني كاهش ژن ها، گونه ها و تنوع زيستي 
هس��تيم، گفت: تنوع زيس��تي پايه و اساس حيات 
زمين و داراي ارزش ها و كاركردهاي زيادي اس��ت. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري اينكه 
تنوع زيستي، بستر و زيرساختار حيات را حفظ و به 
هنرها الهام مي بخشد، تصريح كرد: از سويي موجب 
تقويت و پيش��رفت اقتصاد كش��ور و حفظ س��ياره 
مي شود و مفهومي است كه در سه سطح گونه، ژن و 

اكوسيستم مطرح مي شود. 

اخبار

مشكالت واردات دارو، دست دالالن را باز مي كند

بازار گل آلود خريد و فروش دارو 

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي مطرح كرد

مراكز اقامتي ميان مدت براي كودكان معتاد بد سرپرست
كودكان معتاد بدسرپرس��ت ح��اال ديگر پس 
از ت��رك اعتي��اد و س��م زدايي به خانه هايش��ان 
برنمي گردند. آنها ابتدا به مراكز اقامتي ميان مدت 

سپس به مراكز شبه خانواده منتقل مي شوند. 
مع��اون ام��ور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي 
از اق��دام اين س��ازمان براي نگه��داري كودكان 
معتاد بدسرپرس��ت در مراك��ز اقامتي ميان مدت 

بهزيستي خبر داد. 
حبيب اهلل مس��عودي فريد با اشاره به فعاليت 
6 مرك��ز اقامتي ميان م��دت براي نگه��داري از 
كودكان معتاد بدسرپرس��ت در سراس��ر كش��ور 
گفت: در چند اس��تان ح��دود 6 مركز نگهداري 
از كودكان معتاد به ش��كل ميان مدت مش��غول 
فعاليت اس��ت. سازمان بهزيستي قصد دارد تا به 
فراخور هر اس��تان اين مراك��ز را طراحي كند و 
قصد ندارد تا در همه اس��تان ها اين كار را انجام 
دهد؛ چراكه اگر در استاني تعداد كودكان معتاد 
پايين است، مي توان از مراكز اقامتي استان هاي 

معين استفاده كرد. 
او با اش��اره به نقش ميانجي اي��ن مراكز بعد 
از دوره درم��ان و س��م زدايي ك��ودكان و پي��ش 
از ورود آنه��ا ب��ه مراكز ش��به خانواده افزود: اين 
ك��ودكان نمي توانن��د از همان ابت��دا وارد مراكز 
»ش��به خانواده« ش��وند چراكه اين مراكز شبيه 

يك خانواده هس��تند و نمي شود كودكي كه تازه 
از سم زدايي برگشته است به سرعت وارد خانه يي 
ش��ود كه در آن س��اير بچه ها وضعيت استواري 
دارند. براس��اس برنامه ريزي س��ازمان بهزيستي 
اين كودكان ابتدا در مراك��ز ميان مدت خدمات 
روانشناس��ي، مددكاري و روانپزشكي را دريافت 
مي كنند. همچنين س��ازمان بهزيس��تي در اين 
مرحل��ه به ط��ور همزمان ت��الش مي كند كه در 
صورت امكان اين كودكان را به خانواده س��ببي 
و نس��بي خود بازگرداند. مع��اون امور اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي با تاكيد بر اينكه اين اقدام 
به نوعي فرآيند »مددكاري فعال« اس��ت كه در 
گذش��ته انجام نمي شد به ايس��نا گفت: سازمان 
بهزيس��تي به خانواده اين كودك هم كمك هايي 
را ارائ��ه مي كند براي مثال اگ��ر پدر اين كودك 
معتاد اس��ت به او كمك مي كنيم تا وارد درمان 
اعتياد ش��ود. همچني��ن اگر اين خان��واده دچار 
مشكالت معيشتي باشند به آنها كمك مي كنيم. 
مسعودي فريد با بيان اينكه كودكان معتاد در دو 
دس��ته قرار مي گيرند، اظهار ك��رد: بعضي از اين 
كودكان مربوط به خانواده هايي با وضع بس��امان 
هس��تند كه عمدتا سياس��ت جهاني و ايران در 
حوزه اعتياد اين اس��ت كه اي��ن كودكان بايد به 
مراكز درمان س��رپايي بروند. يعن��ي بايد اگر به 

بس��تري در بيمارستان نيز نياز بود، اين كودكان 
پ��س از بهبودي دوباره به جم��ع خانه و خانواده 

خود برگردند. 
او با اشاره به اينكه تعدادي از اين كودكان نيز 
متعلق به خانواده هاي نا به سامان و بدسرپرست 
هس��تند، گفت: بر اس��اس تجربه يي كه در چند 
اس��تان داش��تيم، به اي��ن نتيجه رس��يديم كه 
رسيدگي به اين كودكان نيازمند بازنگري اساسي 
اس��ت. به همين دليل به اين نتيجه رسيديم كه 
باي��د اين كار را با رويكرد »مديريت مورد« انجام 
دهي��م. االن سياس��تي كه در همكاري با س��تاد 
مب��ارزه با م��واد مخدر، طرح »نم��اد« آموزش و 
پرورش و وزارت بهداش��ت در حوزه پيش��گيري 
دنبال مي كنيم اين است كه اگر كودك معتادي 
وجود داش��ت ابتدا به نظام س��المت وارد شود و 
در بيمارس��تان كارهاي اوليه مانند س��م زدايي 
انجام ش��ود تا از لحاظ جس��مي به يك پايداري 
برسد؛ سپس براساس پروتكلي كه با كمك ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نوشته شده است، كودك بد 
سرپرس��ت به مراكز نگه��داري ميان مدت تحت 
پوشش سازمان بهزيستي وارد شود. معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در ادامه اظهار 
كرد: اگر بع��د مدتي ديديم اي��ن اقدامات مثمر 
ثمر نبوده اند و اي��ن خانواده در دوره بعد درمان 

و س��م زدايي نتوانسته است شرايط خوبي داشته 
باشد، كودك را وارد مراكز شبه خانواده مي كنيم 
ت��ا خدمات تحصيلي و... را دريافت كند. بنابراين 
نيازمند مراكز ميان مدت براي نگهداري كودكان 
بدسرپرست هستيم. مس��عودي فريد با اشاره به 
فعاليت اين مراكز در 6 اس��تان ازجمله خراسان 
شمالي، البرز، تهران و خراسان جنوبي و... افزود: 
اما االن درحال بررسي اين هستيم كه اصال كدام 
اس��تان ها به اين مراكز نياز دارند؟ در اين شش 
مركز پذيرش كودكان بيش از 200مورد در كل 
كش��ور نبوده اس��ت با اين حال رويك��رد ما بايد 
فعال تر باش��د. ط��رح نماد به م��ا كمك مي كند 

شناسايي فعاالنه داش��ته باشيم. اين مراكز فقط 
براي كس��اني است كه بدسرپرس��ت هستند؛ با 
اي��ن حال بخش��ي از ظرفيت همي��ن مراكز نيز 
همچنان خالي اس��ت و حتي ظرفيت استان هاي 
البرز و تهران نيز تكميل نش��ده است. به گفته او 
شناسايي اين تعداد كودك و خالي بودن ظرفيت 
اين مراكز نگهداري بدين معناست كه هم تعداد 
اين كودكان زياد نيست و هم سازمان بهزيستي 
باي��د رويكرد خودش را از طري��ق طرح نماد و... 
فعاالنه تر كند. به ويژه آنكه وضعيت اين كودكان 
ممكن اس��ت ب��ا ك��ودك آزاري، كار اجباري و... 

همراه باشد. 

در كش��مكش هاي سياس��ي و اقتص��ادي يكي از 
بازارهاي��ي كه ه��ر لحظه ملتهب مي ش��ود و تركش 
بر اندام��ش مي خورد، بازار داروس��ت،؛ بازاري كه هر 
تصميم گيري نادرست درباره آن به سرعت بازار سياه 
را رونق مي بخشد و دالالن دارو را قوي تر مي كند. حاال 
ب��ا تغييراتي كه در زمينه واردات دارو و تغيير نرخ ارز 
رخ داده بار ديگر كس��ب وكار داروفروشان غيرقانوني 
رونق گرفته است. اگرچه مس��ووالن وزارت بهداشت 
باره��ا اعالم كرده اند، كمبود دارويي در كش��ور وجود 
ندارد اما دالالن دارو فرصت را غنيمت شمرده و از آب 
گل آلود به نفع خود ماهي مي گيرند. حاال بساطش��ان 
نه تنها در خيابان ناصرخس��رو كه پاتوق قديميشان 
بوده، پهن است بلكه به مقابل داروخانه ها هم رسيده 
و آزادان��ه بدون ت��رس و در كمترين زمان و به قول و 
ادعاي خودشان تضمين  شده انواع قرص ها، داروها و 
آمپول هايي كه حتي در داروخانه هاي تخصصي ناياب 
ش��ده و دست بيماران خاص نيز از آنها كوتاه است به  
بيماران مي رسانند، چنين وضعيتي در حالي است كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي معتقدند، هر زمان 
كه واردات يك نوع كاال اعم از دارو با مش��كل مواجه 
شود دس��ت دالالن باز خواهد شد و در شرايط فعلي 
هم همين موضوع تنور داللي دارو را داغ كرده است. 

 از ارز يارانه اي تا قاچاق دارو
در اين ميان افزايش نرخ ارز كه مناس��بات واردات 
دارو را تعيين مي كند شايد يكي از عوامل اصلي باشد 
كه به بازار ناصر خسرو جان مي دهد اين درحالي است 
كه وزير بهداشت اواخر فروردين  امسال اعالم كرد كه 
دولت مصمم است مابه التفاوت نرخ ارز براي جلوگيري 
از افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي ك��ه دارو و برخي 
از تجهيزات پزش��كي اس��ت را پرداخت كند. حسن 
قاضي زاده هاشمي گفت:»قيمت ها را كنترل خواهيم 
كرد، س��ايتي نيز اعالم ش��ده تا مردم و بيماراني كه 
به س��بب بيماري مزمن از قب��ل دارو تهيه مي كنند، 
اگر اختالف قيمتي در مورد دارو و تجهيزات پزشكي 
مش��اهده مي كنند با ش��ماره190 تماس بگيرند تا با 
متخلفان برخورد الزم صورت گيرد.« او همچنين دو 
هفته پيش در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اينكه آيا بازار غيررسمي ارز و 
افزايش نرخ دالر بر واردات دارو تاثير داش��ته اس��ت، 
گفت:»نظ��ارت كافي ب��ر واردات دارو وجود دارد و ما 
ه��م اين موضوع را رصد مي كنيم و خوش��بختانه در 
اين مورد مشكلي نداريم و مردم در اين زمينه نگران 

نباش��ند. در عين حال معاون اجتماعي بنده با رييس 
انجمن بيماري ه��اي خاص دايما جلس��ه دارد و اگر 
مشكل و موضوعي در يك شهر وجود داشته باشد آن 
را برطرف مي كنيم.« اظهارات وزير بهداشت درحالي 
اس��ت كه بعد از اع��الم خبر اختص��اص ارز يارانه يي 
ب��ه دارو، موجي از اظهارات ضد و نقيض هم ش��كل 
گرف��ت مانند آنكه هفتم خرداد م��اه، رييس اتحاديه 
واردكنندگان دارو گف��ت: دارو از دايره گيرندگان ارز 
يارانه يي كنار رفت و براساس تصميم جديد مسووالن 
قرار اس��ت واردات دارو ب��ا دالر 4هزار و 200تومان و 
يورو 5 هزار و 200تومان انجام ش��ود اما يك روز بعد 
سخنگوي سازمان غذا و دارو تاكيد بر اين نكته تاكيد 
كرد كه ارز يارانه دارو همچنان برقرار بوده و تنها زمان 
پرداخت آن تغيير كرده است. كيانوش جهانپور درباره 
جزييات اين موضوع افزود:»يارانه ارزي اين كاال حذف 
نش��ده و نخواهد شد. دارو همچنان در شمار كاالهاي 
اساس��ي و اس��تراتژيك اس��ت و دولت از آن حمايت 
مي كند. موضوعي كه ش��ايد برداشت اشتباهي از آن 
در برخي رس��انه ها صورت گرفته، اين است كه زمان 
پرداخت مابه التفاوت ارز دارو نس��بت به چيزي كه در 
ابتدا تصميم گرفته شد، يعني هنگام گشايش اعتبار 

تغيير كرده و حمايت ه��ا از مصرف كننده و بيمار در 
سطح عرضه انجام مي شود؛ به اين ترتيب اين حمايت 
و پرداخت مابه التفاوت هنگام واردات انجام نمي شود. 

وي ادام��ه داد: با وجود اي��ن تصميم، تغييري در 
ماهي��ت موضوع ايجاد نش��ده و در نهايت در س��طح 
عرضه از نرخ دارو حمايت مي ش��ود؛ يعني در همين 
سطح اقدامات حمايتي از محل مابه التفاوت نرخ ارزي 
كه دولت به وزارت بهداشت مي دهد همچنين كمك 

سازمان هاي بيمه گر انجام مي شود. 
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو همچنين درباره 
قاچاق دارو هم اعالم كرد:  » س��ازمان غذا و دارو كار 
وي��ژه و ماموريت خاص خ��ود را دارد و چارچوب و 
شرح وظايفش مشخص است و قطعا برخورد امنيتي، 
انتظام��ي با موضوع��ي به نام قاچ��اق دارو همچنين 
برخورد با دالالن آن هم خارج از داروخانه ها بر عهده 
اين س��ازمان حداقل به طور مستقيم نيست. اگرچه 
ما گزارش هاي مردمي و  شواهدي را كه به دستمان 
مي رس��د به مراجع ذي صالح، انتظام��ي، امنيتي و 
قضايي ارائه خواهيم كرد اما مسجل است كه خريد 
و فروش دارو مقابل داروخانه و خيابان هاي اطراف و 
هر مكان ديگري كاري خالف قانون اس��ت و انتظار 

مي رود دستگاه هاي امنيتي و انتظامي به اين موضوع 
ورود كنند. اين افراد بايد شناس��ايي ش��وند. ضمن 
اينكه اين افراد توزيع كننده خرد هستند و بايد افراد 
اصلي شناسايي ش��وند و بفهميم كه به چه منابعي 
دسترسي دارند؛ آيا داروها قاچاق هستند؟ آيا داروها 
تقلبي هستند يا اينكه خارج از چرخه رسمي به بازار 
رس��يده اند؟« او در ادامه درباره مبارزه با دالالن دارو 
مي گويد: »خوشبختانه در اين زمينه هم خأل قانوني 
نداريم و مراجع ذي صالح هم مش��خص هستند؛ به 
همين س��بب ما هم انتظار داريم به موضوع قاچاق 
و خري��د و ف��روش دارو خارج از مجاري رس��مي و 
داروخانه ها با ش��دت بيشتري به  خصوص در شرايط 
فعلي برخورد ش��ود. در واقع حضور دالالن و دخالت 
آنها در موضوع دارو دغدغه ما نيز محسوب مي شود. 
باي��د با متخلف��ان اين حوزه برخ��ورد قاطع صورت 
گيرد. بايد مراجع قضايي وارد عمل شوند، دادستاني 
كل كش��ور و دادس��تاني تهران در اين حوزه ورود و 
روش��نگري كنند و افرادي كه دستگير مي شوند به 
 راحتي آزاد نشوند. متاس��فانه آزادي عمل اين افراد 
ت��ا حدي اس��ت كه حت��ي كارت  ويزي��ت هم چاپ 

مي كنند.«

 مشكالت دولت، به نفع دالالن
اظه��ارات جهانپ��ور درحال��ي اس��ت ك��ه برخي 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، س��ازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت را مسوول رسيدگي به وضعيت 
قاچاق دارو مي دانند. روز گذش��ته يعقوب شيوياري، 
عضو كميسيون بهداشت مجلس درباره بحث قاچاق 
دارو به ويژه در خيابان ناصرخس��رو گفت:»اگر وزارت 
بهداش��ت اعالم كند كه در م��ورد تامين برخي اقالم 
دارويي با مش��كل مواجه ش��ده، مي توان اين خبر را 
پذيرفت كه بايد با س��عه ص��در منتظر ماند تا تامين 
اعتبار شود و با رفع مشكالت احتمالي داروهاي مورد 
نياز وارد شود اما در شرايط كنوني وزارت بهداشت اين 
موضوع را تاييد نكرده است از سوي ديگر دولت نيز در 
حوزه تامين دارو به ويژه براي بيماران خاص به دنبال 
تمهيداتي است تا با هيچ مشكلي در جهت دستيابي 
ب��ه داروهاي م��ورد نياز خ��ود مواجه نش��وند.« اين 
نماينده مردم در مجلس دهم در مورد سوءاس��تفاده 
قاچاقچي��ان دارو فعال در خيابان ناصرخس��رو كه در 
پي انتش��ار اين قبيل اخبار اقدام به ايجاد بازار س��ياه 
مي كنند، خاطرنشان كرد:»قطعا هر زمان كه واردات 
يك نوع كاال اعم از دارو با مش��كل مواجه شود، دست 
دالالن باز خواهد شد بنابراين در اين شرايط بايد روند 
نظارت مس��ووالن مربوطه تقويت ش��ود و با جديت 
ب��راي ممانعت از گس��ترش تخلف از س��وي دالالن 
ورود پي��دا كنن��د.« پيش از ش��يوياري، محمدجواد 
جمالي نوبندگاني، نماينده فس��ا در مجلس ش��وراي 
اسالمي هم اعالم كرده بود كه اگر وزارت بهداشت به 
ص��ورت كافي و به موقع، بازار را تامين كند، مي تواند 
مانع از بروز اين مشكل شود در غير اين صورت قطعا 
با اين معضل مواجه خواهد شد. او افزود: در حوزه دارو 
نيز وزارت بهداش��ت و درم��ان از نيروي امنيتي براي 
مبارزه با قاچاق يا ممانعت از ايجاد بازار سياه برخوردار 
نيست تا بتواند افراد متخلف در اين حوزه را دستگير 
كند ولي مي تواند با دستگاه هاي امنيتي در اين زمينه 
همراهي كند. البته وزارت بهداشت بايد به گونه يي بر 
روند ارائه دارو در كش��ور نظارت كند تا داروهايي كه 
از كانال ه��اي دولتي با دريافت مجوز از طريق واردات 
به كش��ور وارد شده اند، وارد بازار آزاد نشوند و در اين 
بخش نقش نظارتي اين وزارتخانه به ويژه معاونت غذا 
و دارو غيرقابل انكار اس��ت بنابراين بايد از سرمنش��أ 
مانع از بروز اين مش��كل شود كما اينكه نبايد بعد از 
توزيع شيرخشك در بين داروخانه ها برخي افراد اين 

محصول را وارد بازار آزاد كنند.«

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه 
با انتقاد ش��ديد از وزارت نيرو به دليل خودداري اين وزارتخانه 
از رهاس��ازي آب س��دها به درياچه اروميه اظهار كرد: جدول 
وضعيت سدهاي حوضه آبريز درياچه اروميه نشان مي دهد كه 
آب سدها سرريز شده، با اين وجود وزارت نيرو از رهاسازي آب 

به درياچه اروميه خودداري كرده است. 
مسعود تجريشي با اش��اره به مكاتبات متعدد ستاد احياي 
درياچه اروميه با وزارت نيرو مبني بر ضرورت اختصاص س��هم 
آبي درياچه اروميه گفت: طبق قانون نياز درياچه اروميه اولويت 
دوم منطق��ه بعد از ش��رب اس��ت اما وزارت نيرو نياز زيس��ت 

محيطي درياچه را حتي در اولويت آخر هم قرار نداده است. 
او با بيان اينكه در ابتداي هر سال آبي نيازهاي پايين دست 
سدها مشخص مي ش��ود، گفت: اگر براساس نيازهاي موجود، 
وزارت ني��رو بخواه��د منحني بهره برداري س��دها را از ابتداي 
س��ال آبي طراحي كند، اول مصارف كش��اورزي و بعد س��اير 
مصارف را تعيين مي كند اين درحالي است كه براساس قوانين 
موجود اولويت اول شرب سپس نياز زيست محيطي و در آخر 
كش��اورزي است. اين عضو ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره 
به روند تعيين سهم آبي هر يك از بخش ها ازجمله كشاورزي 
و محيط زيست در حوضه آبريز درياچه اروميه به ايسنا گفت: 
در منطقه آذربايجان و در حوضه آبريز درياچه اروميه نزديك به 
90درصد مصرف آب در حوزه كش��اورزي است. براي مثال اگر 
5 ميليارد مترمكعب آب داش��ته باشيم 4.5ميليارد مترمكعب 

آن براي كشاورزي و 500 ميليون مترمكعب به حوزه شرب و 
صنعت اختصاص مي يابد. 

تجريش��ي در ادامه گفت: در ابتداي سال آبي جاري )96-
97( براساس تجربيات گذشته و پيش بيني  وضعيت آبي حوضه 
آبري��ز درياچه اروميه ب��ه وزارت نيرو اع��الم كرديم، وضعيت 
آوردهاي امس��ال خ��وب خواهد بود و حتما بايد در اس��فند و 
فروردين  ماه آب س��دها را به س��مت درياچه اروميه رهاسازي 
كنيم اما متاسفانه وزارت نيرو آب را پشت سدها نگه داشت و از 

ورود آن به درياچه اروميه جلوگيري كرد. 
او در پاس��خ به اين پرس��ش كه اجتن��اب وزارت نيرو از 
تخصي��ص حقابه درياچ��ه اروميه به چه دليل بوده اس��ت، 
گف��ت: وزارت ني��رو از ترس اينكه براي فصل تابس��تان آب 
كافي نداش��ته باش��د از ورود آب به درياچه اروميه ممانعت 
ك��رد. همين تصميم نش��ان مي دهد كه بهره ب��رداري منابع 
آب در كش��ور م��ا علمي نيس��ت. مع��اون محيط زيس��ت 
انساني س��ازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: با وجود 
رايزني ه��ا و مكاتبات متعدد با وزارت نيرو مبني بر ضرورت 
رهاس��ازي آب سدها به سمت درياچه اروميه اين وزارتخانه 
به بهانه هاي مختلف و از ترس اينكه نكند در تابستان نياز به 
آب داشته باشد از رهاسازي آب به درياچه اروميه خودداري 
كرد درحالي كه جدول و اينفوگرافي وضعيت ذخاير سدهاي 
حوضه آبريز درياچه اروميه به خوبي نشان مي دهد كه سدها 

سرريز شده است. 

وزارت نيرو حق  درياچه اروميه را نمي دهد
مش��اور اجرايي معاون درمان وزارت بهداشت تاكيد كرد 
كه توقف و تاخيري در روند درمان دانش آموزان شين آبادي 
ايجاد نشده اس��ت و وزارت بهداشت هزينه درمان آنها را از 

منابع داخلي خود پرداخت مي كند. 
طي��ب قديم��ي درب��اره آخري��ن وضعيت رون��د درمان 
دانش آموزان ش��ين آبادي توضيح داد و گفت: در س��الي كه 
اين اتفاق افتاد تفاهمنامه يي بين وزارت بهداشت و سازمان 
برنامه و بودجه منعقد شد كه پولي به اين موضوع اختصاص 
داده ش��ود. در آن زمان قرار شد س��االنه 1.5ميليارد تومان 
براي درمان دانش آموزان پرداخت شود، اما وزارت بهداشت 
منتظر تامي��ن اين منابع نماند و از منابع داخلي خود آن را 
پرداخت كرد. سال اول نيز اين مبلغ پرداخت شد، اما بعد از 
آن پرداختي صورت نگرفت. با وجود اين وزارت بهداش��ت از 
منابع خود درمان آنها را ادامه داده است. در حال حاضر نيز 

درمان دانش آموزان شين آبادي متوقف نشده است. 
او اف��زود: اين دانش آموزان به پش��تيباني هايي جز عمل 
جراحي مانند حمايت هاي رواني، مالي و اشتغال نياز دارند و 
آموزش و پرورش و نهادهاي اجتماعي مي تواند اين اقدامات 
را براي آنها انجام دهند و قطعا برنامه يي در اين زمينه دارند. 
به گفت��ه وي، طبق آخرين تصميمي كه درباره روند درمان 
اين دانش آموزان گرفته ش��د، قرار است تيمي از متخصصان 
باتجربه، نيازه��اي درماني هر كدام از اي��ن دانش آموزان را 
مش��خص و براي آن برنامه ري��زي كنند. بع��د از امتحانات 

خرداد ماه از آنها دعوت مي ش��ود تا معاينه كامل و بازخواني 
مجدد س��ير درماني صورت گيرد. وزارت بهداش��ت در عين 
حال آمادگي دارد پشتيباني و حمايت هاي مالي براي انجام 

عمل هاي جراحي اين دانش آموزان را انجام دهد. 
مش��اور اجرايي معاون درمان وزارت بهداش��ت همچنين 
اضافه كرد: دانش آموزان ش��ين آبادي در روزهاي اول حادثه 
به مداخالت جراحي بيش��تري نياز داش��تند، اما با گذشت 
زمان تعداد جراحي هاي مورد نياز آنها كمتر ش��ده اس��ت، 
ممكن است برخي عوارض به جا مانده نياز به مداخله خاصي 
نداش��ته باشد. وزارت بهداشت آمادگي دارد از منابع داخلي 
خود اي��ن حمايت ه��ا را ادامه دهد. تاكن��ون نيز مداخالت 
جراح��ي مورد نياز آنها انجام ش��ده و قطع و متوقف نش��ده 
اس��ت؛ ش��ايد پرداخت به متخصص جراح ب��ا تاخير صورت 
گرفته باش��د، اما اين موضوع باع��ث تاخير در ارائه خدمات 
درماني به اين دانش آموزان نش��ده است، ضمن آنكه وزارت 
بهداشت انتظار دارد طبق تفاهمنامه يي كه با سازمان برنامه 
و بودج��ه منعقد ش��ده اس��ت، پرداخت  مبالغ م��ورد تعهد 
انجام ش��ود. قديمي درباره تصميم ب��راي ادامه روند درمان 
دانش آموزان در خارج از كش��ور نيز توضيح داد و به ايس��نا 
گفت: اين موضوع مشروط به نظر تيم جراحي دانش آموزان 
اس��ت؛ اگر به موارد خاصي نياز داش��ته باشند براساس نظر 
تي��م جراحي قطعا براي انجام آن برنامه ريزي مي ش��ود، اما 

بدون شك نيازهاي آنها در داخل كشور قابل انجام است. 

درمان دانش آموزان شين آبادي متوقف نشده است
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»آسمان«و»هما«شكايتميكنند؟

واكنش ايران به فسخ قرارداد خريد بويينگ
گروهراهوشهرسازي|

هفت��ه گذش��ته خب��ري مبني بر فس��خ يك 
 طرفه قرارداد تحوي��ل 140فروند هواپيما به ايران

)80 فرون��د به اي��ران اير و 60 فروند به آس��مان( 
از س��وي بويينگ منتشر ش��د. اين اقدام بويينگ 
ك��ه حدود يك ماه پس از خ��روج امريكا از برجام 
رسانه يي ش��د، نخستين تصميم نهايي اعالم شده 
از سوي ش��ركت هاي هواپيماس��از غربي در قبال 
تعهداتش��ان به ايران پس از خروج امريكا از برجام 
بود و بر همين اس��اس اين تصمي��م واكنش هاي 

متعددي را از سوي مسووالن به همراه داشت. 
موضع گيري ه��ا و اظهارات مس��ووالن نس��بت 
ب��ه تصميم جديد بويينگ براي فس��خ يك طرفه 
قرارداد با ش��يوه هاي گوناگوني ابراز شد و ما شاهد 
واكنش هاي��ي مانند ش��كايت از بويينگ بابت اين 
تصمي��م تا طلب حمايت از انجمن هاي بين المللي 

براي گذر از شرايط حساس كنوني بوديم. 
در اين ميان واكنش مس��ووالن دولتي ازجمله 
وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل هم��ا آرام تر و 
همراه با اميدواري بيشتري نسبت به تصميم گيري 
جديد بويينگ بود. درحالي كه يكي از نمايندگان 
مجلس به راحتي از انجام ش��كايت براي فسخ يك 

طرفه قرارداد از سوي بويينگ خبر داد. 
در تازه ترين واكنش ها به اين مساله، وزير راه و 
شهرسازي ديروز در حاشيه راهپيمايي روز قدس با 
بيان اينكه در مقابل تصميم بويينگ براي خروج از 
قرارداد فروش هواپيما به ايران از تمام ظرفيت هاي 
قراردادي و قانوني خود اس��تفاده مي كنيم، گفت: 
مردم ايران مايوس نباشند، شرايط بدتري را پشت 
س��ر گذاش��ته ايم. به گزارش ايلنا، عباس آخوندي 
اظه��ار كرد: به ط��ور قطع اعمال زور مس��تقيم از 
سوي كشور امريكا تداوم نخواهد داشت و نمي تواند 
اي��ن ش��رايط را ادامه دهد. او با اش��اره به اقدامات 
دولت امري��كا افزود: اين اقدام��ات مي تواند جهان 
را با تهديدهاي بس��يار جدي مواجه كند بنابراين 
ملت ها بايد آگاهانه در عرصه جهاني حضور يابند و 
در مقابل اعمال زور مستقيم امريكا مواضع خود را 
اعالم كنند. او درباره تدابير انديشيده شده از سوي 
مسووالن براي رفع يا بهبود جريان يأس و نااميدي 
در بخش اقتصادي كشور پس از خروج امريكا گفت: 
ما نبايد به هيچ  وجه در اين ش��رايط مايوس شويم 
چراكه پيش از اين ش��رايط بدتري را پش��ت س��ر 
گذاشته ايم و قطعا مي توانيم از اين شرايط هم عبور 
كنيم. وزير راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: نكته مهم 
اين است كه در اين شرايط نبايد دچار شتاب زدگي 
و رفتارهاي احساس��ي شويم و بايد بتوانيم از تمام 

ظرفيت هاي قانوني خود اس��تفاده كنيم تا راهي را 
پيش پاي مردم بگذاريم. 

پيگيريحقوقيوقضاييفسخقرارداد
همان گون��ه ك��ه وزي��ر راه و شهرس��ازي به 
بهره گي��ري از تم��ام ظرفيت هاي ق��راردادي و 

قانون��ي براي رس��يدگي ب��ه خ��روج بويينگ از 
قرارداد فروش هواپيما به ايران اش��اره كرد يكي 
از اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي درباره تصميم نهايي اين شركت سازنده 
هواپيما گفت: جمهوري اس��المي ايران از طريق 
محاكم بين المللي، حقوقي و قضايي فسخ قرارداد 

بويين��گ را به ص��ورت جدي پيگي��ري خواهد 
كرد. س��يدتقي كبيري اف��زود: اينگونه اقدامات 
هيچ تاثيري در عزم ايران نخواهد داش��ت و آنان 

نمي توانند اينگونه به ما ضرر وارد كنند. 
او ادام��ه داد: هم��واره ب��راي حل مش��كالت 
اقتصادي بايد نگاهمان به درون باشد زيرا نگاه به 

بيرون و كشورهاي خارجي اشتباهي بزرگ است. 
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس اضافه 
ك��رد: در تجربي��ات قبلي از امريكايي ها ش��اهد 
نقض قراردادهايشان با ديگر كشورها هم بوده ايم 
و هم اكنون با خروج اين كشور از برجام، بهانه يي 
براي فسخ اينگونه قراردادها برايشان ايجاد شد. 

نماينده خوي در مجل��س تاكيد كرد: بايد از 
همان ابتدا تضمين قوي از اين شركت هوايپماساز 
مي گرفتيم تا به راحتي قراردادهايش��ان را نقض 

نكنند البته در اين راستا تذكراتي داده بوديم. 

لزومحمايت»ياتا«ازهما
در ش��رايطي كه وزير راه و شهرسازي و يكي 
از نماين��دگان مجلس بر پيگيري حقوقي فس��خ 
يك طرفه قرارداد از س��وي بويينگ تاكيد دارند، 
مديرعامل هم��ا در هفت��اد و چهارمين اجالس 
بين الملل��ي حمل ونق��ل هواي��ي(   ياتا)انجم��ن 
خواس��تار حمايت اي��ن انجمن از اي��ران اير در 

شرايط حساس كنوني شد. 
فرزانه شرقبافي، مديرعامل ايران اير)هما( در 
ديدار با دبيركل ياتا از او خواس��ت كه ياتا نقش 
پررنگ ت��ري را در ش��رايط ايجاد ش��ده در قبال 

ايران اير ايفا كند. 
او در اين ديدار با اش��اره ب��ر نقش تاثيرگذار 
ياتا بر لزوم حمايت اين س��ازمان از  هما  در برابر 
تصميم��ات اخير ترامپ به عنوان يك س��ازمان 

بين المللي تاكيد كرد. 
او اظه��ار كرد: مواض��ع ش��ركت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي اي��ران  درخص��وص  ايمني، 
 امنيت و  پايداري در صنعت براي مديران ارش��د 
ياتا كامال روش��ن و مورد پذيرش است. بنابراين 
اين شركت ها براي توسعه همكاري ها و حمايت 
از ايران اي��ر از منظ��ر ايمن��ي پروازه��ا و حفظ 
بشردوستي، نيازمند بررسي بيشتر و پيدا كردن 
راهكارهايي هس��تند كه مورد تحريم امريكا قرار 

نگيرند. 
البته چن��دي پيش مديرعامل اي��ران اير در 
اظهارات��ي اعالم كرد كه اين ش��ركت در س��ال 
ج��اري مي��الدي 11فروند هواپيم��اي جديد از 
ايرباس و ATR دريافت خواهد كرد كه با خروج 
امريكا از برجام و اظهارات مديران ارش��د ايرباس 
درباره همراهي با امريكا در تصميم جديدش در 
قبال ايران، اين س��وال ايجاد مي ش��ود كه آيا با 
 وج��ود موضع گيري ايرباس باز ه��م امكان ورود
3 فرون��د هواپيم��اي جديد ايرب��اس و 8 فروند

ATR  به ايران وجود دارد؟

اميدهندبهدورماندن
پروژهچابهارازتحريم

هند اعالم كرد، اميدوار است روابط تنش آلود ميان 
اي��ران و امري��كا به پروژه بندر چابهار كه يك مس��ير 
جايگزي��ن به افغانس��تان و آس��ياي ميانه محس��وب 

مي شود، آسيب نزند. 
به گزارش تسنيم و به نقل از پايگاه خبري پي تي اي، 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه هند گف��ت: وزير امور 
خارجه هند به صراحت موضع اين كش��ور در خصوص 
اين موضوع را بيان كرده و توضيح داده كه چگونه روابط 
دو كشور با وجود تحريم هاي امريكا تقويت خواهد شد. 

راويش كومار افزود: م��ا در خصوص پروژه چابهار 
موضع م��ان را اعالم كرده ايم و به آنها )ايران( گفته ايم 
ك��ه اميدواريم و انتظار داريم كه اين پروژه از تحوالت 
اخير تاثير نپذيرد. كومار ادامه داد: ما به آنها گفته ايم 
كه چابهار يك مسير دسترسي جايگزين به افغانستان 
و آس��ياي ميانه فراهم مي كند و ما قبال از اين مس��ير 
ب��راي عرضه گندم به افغانس��تان اس��تفاده كرده ايم. 
سخنگوي وزارت امور خارجه هند اظهار كرد: موفقيت 
اين پروژه به هدف ما يعني ايجاد يك افغانستان امن، 
باثبات و موفق كم��ك خواهد كرد و اين هدف دولت 
امريكا نيز اس��ت.  به گفته كومار، موضع هند در قبال 
برنامه هسته يي ايران اين است كه تهران حق استفاده 

صلح آميز از انرژي هسته يي را دارد. 

برقراريدوبارهپروازهاي
سليمانيه-تهرانازهفتهجاري

رييس فرودگاه بين المللي سليمانيه اعالم كرد: هفته 
جاري پروازهاي ميان تهران و س��ليمانيه از س��ر گرفته 
مي شود. به گزارش ايس��نا، »طاهر عبداهلل« اعالم كرد: 
تمام مقدم��ات الزم براي از س��رگيري پروازهاي ميان 
س��ليمانيه و تهران به پايان رسيده و اين هفته در تاريخ 
يك ش��نبه 20 خرداد )10 ژوئن( نخستين پرواز پس از 

حدود 9 ماه توقف پروازها انجام مي شود. 

توزيعالستيكباقيمتمصوب
درپايانههايبارومسافر

رييس سازمان راهداري و حمل  ونقل جاده يي با اشاره 
به پيگيري توزيع الس��تيك با قيمت مص��وب و بدون 
واس��طه اظهار كرد: با هماهنگ��ي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مقرر ش��د بعد از تعطيالت، الستيك با قيمت 

مصوب در پايانه هاي بار و مسافر عرضه شود. 
ب��ه گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
عبدالهاش��م حس��ن نيا اف��زود: هنوز نوبت به جلس��ات 
مربوط به واردات لوازم يدكي ميان س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده يي و نمايندگان وزارت صنعت نرسيده 
است و سر موعد مس��ائل مربوط به واردات لوازم يدكي 
مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرند.  رييس س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده ي��ي همچنين از روند رو به 
رشد صدور بارنامه طي روزهاي اخير خبر داد و بيان كرد: 
فقط در يك روز 116هزار بارنامه صادر شد كه حاكي از 

روند رو به رشد بارگيري در كشور است. 

آييننامهساماندهي
بنادركوچكتدوينشد

رييس اداره ثبت كشتي ها و صدور گواهينامه دريايي 
از تصويب طرح ساماندهي بنادر كوچك و اعمال نظارت 
ب��ر واردات كاال توس��ط ملوانان لنج هاي حم��ل بار به 

كشورهاي خليج فارس خبرداد. 
به گزارش مهر ابراهيم حس��ن پور با اشاره به تدوين 
و تصوي��ب آيين نامه نظارت بر ورود كاال و س��اماندهي 
بنادر كوچك گفت: بر اس��اس بررس��ي هاي انجام شده 
هر لنج ساالنه به طور متوسط 6بار به كشورهاي حاشيه 
خليج ف��ارس تردد مي كند كه ملوانان مي توانس��تند در 
هر س��فر 10ميليون تومان كاال وارد كشور كنند كه در 
اصالحي��ه جديد اين رقم به 1۵ ميليون تومان رس��يده 
است. حسن پور با اشاره به لزوم تعيين تكليف چند نكته 
در اين آيين نامه گفت: تعيين تكليف مسووليت تحويل 
و نگهداري كاال توسط سازمان بنادر يا سازمان مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و س��اماندهي اسكله هاي كوچك براي 
ش��ناورها و نوسازي شناورها نكات مهمي است كه بايد 
انجام شود. حسن پور با بيان اينكه دستورالعمل اسكله ها 
ابالغ شده اس��ت، افزود: از اين پس بايد محل تردد اين 
شناورها فقط از مجاري قانوني و اسكله هاي تعيين شده 
از س��وي سازمان بنادر كشور انجام شود، بنابراين مسير 
ت��ردد برخي لنج هايي كه بدون نظارت انجام مي ش��ود، 

مسدود خواهد شد. 

ركوردحملبار
ازطريقراهآهنشكستهشد

مس��وول برنامه و بودجه راه آهن كشور از ركوردزني 
خطوط ريلي كش��ور با جابه جايي 4۷ميليون تن بار در 

سال 96 در طول تاريخ فعاليت اين بخش خبرداد. 
به گزارش مهر، س��عيد رسولي با اشاره به اينكه اين 
ركورد س��ال 9۵ نخستين بار با حمل 40ميليون تن در 
كشور زده شده بود، گفت: با توجه به ظرفيت قابل توجه 
راه آهن در حمل و نقل، در سياست هاي كلي نظام و برنامه 
ششم توسعه،  دولت و مجلس به دنبال ايجاد ظرفيت هاي 
قانوني جديدي براي اين بخش هستند تا زمينه جذب 
سرمايه گذاران غيردولتي و پيشبرد فعاليت هاي دولتي در 

خطوط ريلي كشور امكان پذير شود. 
او با اش��اره به تصويب قوانين مترق��ي در اين حوزه 
گف��ت: در صورت اجرايي ش��دن قوانين موجود، تحول 

عظيمي در بخش راه آهن كشوري ايجاد خواهد شد. 
مس��وول برنامه و بودجه راه آهن كش��ور اظهار كرد: 
جابه جايي30درصد حمل و نق��ل بار و 20درصد حمل 
مس��افر سهم تعيين ش��ده براي خطوط ريلي كشور در 
برنامه شش��م توسعه اس��ت. رسولي با اش��اره به اينكه 
سرمايه گذاري در بخش ريلي بازگشت سريع سرمايه را 
به همراه دارد، افزود: در صورت توس��عه راه آهن با انتقال 
هر كيلومتر انتقال بار از جاده به ريل س��هم عظيمي از 
نقدينگ��ي به اقتصاد كش��ور باز مي گردد ك��ه اين روند 

دستاورد بزرگي براي كشور به همراه خواهد داشت. 

ايرانشهر

گروهراهوشهرسازي|
محمدعلي افش��اني ش��هردار تهران در بازديد 
ميدان��ى از محدوده منطق��ه 1۷، طرح نيلوفري را 
مهم تري��ن فرصت ب��راى آبادى و توس��عه و ايجاد 
تح��ول در مناطق 1۷ و 18 دانس��ت و اظهار كرد: 
اين ط��رح مى   تواند به يك��ى از بهترين طرح هاى 
شهرى تهران تبديل ش��ود و از همين فردا به اين 

طرح و سازوكارهاى اجراى آن خواهم پرداخت. 
افشاني با اش��اره به اينكه طرحي كه قرار است 
تح��ت عنوان »ط��رح نيلوفري« در مس��ير حدود 
10كيلومترى خ��ط آهن مناطق 1۷ و 18 به اجرا 
درآي��د، مي تواند ب��ه طرحي موف��ق و مثال زدني 
تبديل ش��ود و ب��ا اجراي آن س��رانه هاي خدماتي 
منطق��ه ترميم ش��ده و افزاي��ش ياب��د، گفت: در 
برنامه يى كه به ش��وراى ش��هر ارائ��ه دادم، ارتقاى 
شاخص زيس��ت   پذيرى با محوريت محالت شهر را 

مورد تاكيد قرار دادم. 
ش��هردار تهران با اش��اره به اينكه اساسا محله، 
محور و پايه برنامه اين طرح ارائه ش��ده است، بيان 
ك��رد: از اين رو نس��بت به در اولويت ق��رار دادن و 
س��رمايه گذارى در محله هاي��ى كه ش��اخص هاى 
خدمات��ى در آنه��ا از وضعيت مطلوب��ى برخوردار 
نيس��ت، اقدام خواهد ش��د. يكى از اين شاخص ها، 
توس��عه ُمدهاى مختلف حم��ل و نقل عمومى اعم 
از ريلى و اتوبوسى در محالت شهر به نحوى است 
كه مردم قدرت انتخاب داش��ته باش��ند، همچنين 
توسعه پهنه هاى سبز و ارتقاى سرانه فضاى سبز از 
جمله ش��اخص هايى است كه در محله هاى محروم 
بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد. اين مهم 
مورد تاكيد رييس جمهور اس��ت و بر اساس دستور 
ايش��ان، همه دس��تگاه هاى اجرايى و وزارتخانه ها 
مكلف هس��تند، خدمات مورد نياز را به اين منظور 

ارائه كنند. ش��هردار تهران با اشاره به اينكه بر اين 
اساس، ش��هردارى تهران و وزارت راه و شهرسازى 
نيز موظف هس��تند در جهت بازآفرينى بافت هاى 
ناكارآمد ش��هرى گام هاى اساس��ى بردارند، اظهار 
كرد: تس��هيل گرى در تملك واحدهاى مس��كونى 
بافت هاى ناكارآمد و نوس��ازى آنها با هدف تبديل 
بافت هاى فرس��وده و ناايمن به بافت هاى كارآمد و 
مقاوم را در دس��تور كار داري��م. فرآيند بازآفرينى 
محدود به نوس��ازى امالك فرسوده نيست بلكه به 
اين منظور نوس��ازى محله ي��ى پايدار هدف گذارى 
 ش��ده اس��ت ك��ه مس��ير ح��دود 10 كيلومترى

خ��ط آهن در دل مناط��ق 1۷ و 18 فرصت خوبى 
اس��ت تا با استفاده از آن نس��بت به نوسازى بافت 
فرس��وده اطراف اين مس��ير و ايجاد فضاى سبز و 
مجموعه ه��اى تفريح��ى و فرهنگ��ى و احياى اين 
باف��ت ناكارآمد به عنوان اولوي��ت اول مناطق 1۷ 

و 18 اقدام كنيم. 
به گزارش »تعادل« محدوده زمين هاي اطراف 
خط آه��ن تهران-تبري��ز كه اكنون ب��ه زيرزمين 
انتق��ال يافته اس��ت، تحت عنوان ط��رح نيلوفري 
تبديل به فضاي س��بز و مراكز تفريحي شود اما با 
گذشت 10سال از تصويب اين طرح هنوز مطالعات 
اوليه آن انجام نش��ده اس��ت. طرحي ك��ه قاليباف 
اميدوار بود تا تابس��تان س��ال 9۷ به اتمام برسد، 

هنوز مراحل ابتدايي اش را نيز طي نكرده است. 
محمد س��االري ريي��س كميس��يون معماري 
و شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران در اين باره به 
»تعادل« گفته بود: »يكي از اولويت هاي شهرداري 
ته��ران، س��اماندهي عرصه هاي مح��دوده راه آهن 
تهران-تبريز اس��ت. پيشنهاد كميسيون معماري و 
شهرس��ازي اين بود كه هزينه ه��اي اين پروژه در 
بودجه گنجانده ش��ود و قرار شد با مشاركت بخش 

خصوصي ش��هرداري تهران به اي��ن موضوع ورود 
پيدا كرده و نس��بت به احداث مراكز تفرجگاهي و 

پروژه هاي محرك توسعه اقدام كند.«
ب��ه گفته وي، پ��روژه انتق��ال خط آهن تهران-

تبري��ز در راس��تاي مصوبات اس��تاني هيات دولت 
براي ساماندهي مس��ير خروجي قطارهاي تبريز و 
حومه از ايستگاه تهران به سمت غرب و همچنين 
تحق��ق اه��داف طرح در چش��م انداز ۵0س��اله در 
مناطق 1۷ و 18 اس��ت. اين طرح داراي دو بخش 
اجرايي كامال مستقل است، از جمله انتقال ترافيك 
محور تبريز به محور اهواز از طريق افزايش خطوط 
ريلي كمربندي ملكي- آپرين - تپه سفيد تهران به 
طول حدود 3۷.۵كيلومتر و همچنين احداث طول 
دو قلو با مقطع مس��تطيل ب��راي احداث 4خطوط 
عبوري در مس��ير اصلي حد فاصل ايستگاه تهران 
ت��ا پل كن به طول 10 كيلومت��ر. هزينه اين طرح 
دقيقا مشخص نيست، اما به گفته ساالري مي توان 
گف��ت اجراي اين پروژه چيزي حدود 900 تا هزار 
ميلي��ارد تومان هزينه خواهد داش��ت اما تا قبل از 
انجام مطالع��ات اوليه نمي توان ميزان دقيقي براي 
آن اع��الم ك��رد. همچنين در بودجه س��ال آينده 
ش��هرداري 38ميليارد تومان ب��راي اين رديف در 
نظر گرفته است و بر اين اساس با مشاركت بخش 
خصوص��ي و ب��ا تخصيص اعتب��ار، راه آهن تهران-

تبريز ساماندهي خواهد شد. عالوه بر اين هر چند 
ش��هرداري مجري طرح را سازمان نوسازي عنوان 
كرده اما به نظر مي رس��د، سازمان مذكور ظرفيت 
اي��ن كار را ندارد و معاونت عم��ران گزينه بهتري 
براي اجراي اين طرح است. حال بايد ديد شهردار 
جديد تهران تا چه ان��دازه به طرح نيلوفري توجه 
مي كند و آيا مش��كالت اين دو منطقه جنوبي شهر 

بعد از اين همه سال حل خواهد شد يا خير؟

طرحنيلوفري،بستريمناسببرايبازسازيجنوبتهران
در حالي كه بر اساس وعده هاي مسووالن وزارت 
راه و شهرس��ازي قرار بود، سقف تسهيالت صندوق 
پس انداز مس��كن يكم به 200ميلي��ون تومان براي 
زوجي��ن افزايش ياب��د، معاون مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي گفت: فعال بناي افزايش سقف تسهيالت 
مسكن را نداريم و افزايش سقف وام مسكن از دستور 

كار خارج شده است. 
حام��د مظاهريان در گفت وگو با مه��ر ادامه داد: 
افزايش قيمت مس��كن در ماه هاي گذشته به دليل 
تالطم و نوس��انات بازارهاي موازي مس��كن بود و با 
ثبات در اين بازارها ديگر شاهد افزايش قيمت مسكن 
نخواهيم ب��ود. او اظهار كرد: ارتب��اط چنداني ميان 
سياست هاي شهرسازي آخوندي مبني بر ممنوعيت 
فروش تراكم و افزايش قيمت مس��كن وجود ندارد و 
در تمام س��ال هاي گذش��ته فروش تراكم آزاد بود و 
تنها در يك سال گذشته تراكم فروشي كاهش يافت 
كه آن هم به دليل كمب��ود تقاضاي پروانه بود. اين 
مقام مس��وول افزود: با مقايسه حجم تقاضاي پروانه 
ساختماني در يك سال با تعداد واحدهاي مسكوني 
موج��ود و همچنين تعداد واحدهاي معامله ش��ده 
در هر س��ال مي بينيم كه كاهش س��اخت و سازها 

اثرگذاري قابل توجهي بر قيمت مسكن ندارد. 
مظاهريان درباره ع��دم تحقق پيش بيني وزارت 
راه و شهرس��ازي مبني بر افزايش قيمت مسكن در 
س��ال 9۷ معادل تورم عمومي گف��ت: همواره اعالم 
مي كردي��م در صورتي كه بازارهاي موازي مس��كن 
دچار تالطم نشود، افزايش قيمت ها در بخش مسكن 

حول و حوش تورم عمومي خواهد بود. 
اين مقام مس��وول اظهاركرد: هميشه وقوع اين 
پيش بين��ي تغيير نرخ مس��كن مبني ب��ر ثبات در 
بازارهاي موازي مسكن مش��روط بود و كارشناسان 
اقتص��ادي مس��كن مي گفتند در صورتي كه س��اير 

بازارها داراي ثبات باشد، افزايش قيمت مسكن كمي 
بي��ش از تورم عمومي خواهد بود. معاون مس��كن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: با به هم 
خوردن تعادل در بازارهاي موازي مسكن )سهام، ارز 
و سكه( شرط ضمني اين پيش بيني هم به هم خورد. 
مظاهريان بيان كرد: نوس��انات ب��ازار ارز در ماه 
پاياني س��ال گذشته و ابتداي سال جاري سبب شد 
افرادي كه صاحب پول نقد بودند، براي آنكه بتوانند 
پول خود را به كاالي باارزشي تبديل كنند كه تاثير 
كمتري از نوس��انات ارزي بپذيرد، به بازار مس��كن 
وارد شدند كه در نتيجه شوك سنگيني به اين بازار 
داده شد. او درباره افزايش قيمت مسكن در ماه هاي 
آين��ده بيان كرد: به نظر نمي رس��د، افزايش قيمتي 
ك��ه در ماه هاي گذش��ته رخ داد در ماه هاي پيش رو 
ه��م اتفاق بيفتد هرچند كه اين اتفاق بازهم در گرو 
اين است كه بازارهاي موازي دچار نوسانات هيجاني 
نش��وند چون هر گون��ه تالطمي در بازاره��اي ارز و 
سكه و سهام به بازار مسكن هم شوك جديدي وارد 
مي كند. مظاهريان با بيان اينكه نرخ سود سپرده هاي 
بانكي بار ديگر در ش��هريورماه امسال تغيير خواهد 
كرد، افزود: بايد ديد نرخ جديد در ش��هريور امسال 
چه رقمي است و همچنين بايد صبر كنيم، ببينيم 
آيا تثبيت ن��رخ ارز در ماه هاي آتي اتفاق مي افتد يا 
خير؟ اگر اين دو اتفاق تعيين كننده نوس��ان خاصي 
نداشته باشند، شاهد ثبات در قيمت مسكن خواهيم 
بود و پيش بيني رش��د قيمت نداريم. معاون وزير راه 
و شهرسازي درباره تاثير بازگشت مجدد تحريم ها بر 
بازار مس��كن گفت: اين اتفاق تاثير مستقيم بر بازار 
مس��كن ندارد، چرا كه اين بخ��ش از اقتصاد ما يك 
بازار بومي اس��ت و سرمايه گذاري در آن، تكنولوژي 
ساخت و ساز و توليد مصالح ساختماني كامال داخلي 

و ايراني است. 

افزايشسقفواممسكنمنتفياست

بويينگ قبال اعالم ك��رده بود به تحريم هاي 
امريكا علي��ه ايران احترام خواهد گذاش��ت اما 
برنامه تجاري خود را مش��خص نكرده بود حاال 
بويين��گ مي گويد هي��چ هواپيمايي ب��ه ايران 

نخواهد داد. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از اس��پوتنيك، 
س��خنگوي بويينگ اعالم كرد كه اين شركت با 
تهران هم��كاري نمي كند و به علت تحريم هاي 
امري��كا از تحوي��ل هواپيما به اي��ران خودداري 
خواهد ك��رد به اين ترتيب ق��رارداد بزرگ اين 
شركت با دو شركت هواپيمايي ايران عمال فسخ 
مي ش��ود. س��خنگوي بويينگ گفت: ما تاكنون 
هي��چ هواپيمايي به ايران تحوي��ل نداده ايم و با 

توجه به اينكه ديگر مج��وزي براي صادرات به 
اي��ران نداريم هيچ هواپيمايي هم از اين پس به 

ايران تحويل نخواهيم داد. 
در ماه مه  گزارش شد كه قرارداد 20ميليارد 
دالري ب��ا اي��ران به علت تحريم ها بلوكه ش��ده 
است. ايران اير پيش از اين قرارداد 16.6ميليارد 
دالري ب��ا بويين��گ براي خري��د 80 هواپيماي 
مس��افربري امضا كرده بود همچنين قراردادي 
ب��ه ارزش 10ميلي��ارد دالر هم ب��راي تحويل 
100هواپيماي جت با ش��ركت رقيب بويينگ، 
ايرباس امض��ا كرده بود كه با تحريم هاي امريكا 
هر دو اين قراردادها لغو مي ش��ود چراكه برخي 
قطعات هواپيماي ايرباس ه��م در امريكا توليد 

مي ش��ود و براي ف��روش به آنها ني��از به مجوز 
امريكا وجود دارد. 

ناگفت��ه نماند كه براس��اس برنامه ريزي هاي 
انج��ام ش��ده بايد نخس��تين فرون��د هواپيماي 
بويينگ ايران اير در ارديبهش��ت امسال تحويل 
مي ش��د اما در عمل س��نگ اندازي هاي سياسي 
دول��ت ترامپ و كنگ��ره امريكا، نهايي نش��دن 
فاينان��س هواپيماها و تهديدهاي مكرر مبني بر 
خ��روج از برجام و به دنب��ال آن لغو مجوزهاي 
فروش هواپيما به ايران باعث شد، اجرايي شدن 
قرارداد با بويينگ متوقف ش��ود و همانطور كه 
از قبل نيز پيش بيني مي ش��د اين شركت عمال 
شانسي براي حضور در بازار ايران نداشته باشد.

بويينگ:هيچهواپيماييبهايراننميدهيم

در شهر
بازنگريخطوطتاكسيدرپايتختكليدخورد

مديرعام��ل س��ازمان تاكس��يراني از انج��ام بررس��ي هاي نهايي 
درخصوص بازنگري خطوط تاكسي خبر داد. 

به گزارش ايس��نا، عليرضا قنادان با اش��اره به در دستور كار قرار 
گرفتن بازنگري خطوط تاكس��ي ها گفت: در راس��تاي تصميم گيري 
درخصوص بازنگري خطوط تاكس��ي درصدد آن هستيم كه اختيار 
خطوط تاكس��ي ك��ه مبدا و مقص��د آن در يك منطقه اس��ت را به 
ش��هرداري هاي مناطق تفويض كنيم كه آنها براساس شرايط محلي 

و منطقه يي خود برنامه ريزي هايي را انجام دهند. 
وي با بيان اينكه برخي از خطوط تاكس��ي فرامنطقه يي است كه 
درحال بازنگري آنها هستيم، گفت: در هفته هاي گذشته بررسي هاي 
مختلفي درخصوص نحوه بازنگري در خطوط فرامنطقه يي شده كه 
يكي از اين تصميمات اين بود كه تاكسي هاي خطي موظف هستند 
در س��اعت پيك صبح و عصر كه خطوط فعاليتش��ان شلوغ است در 
خط فعاليت كنند؛ اما در ساعات ديگر مي توانند در قالب تاكسي هاي 

اينترنتي مجوز دار فعاليت كنند. 

اتمامحجتباكيوسكداراندرقراردادهايجديد
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با تاكيد 
بر اينكه در قراردادهاي جديد با كيوس��ك داران نسبت به ممنوعيت 
فروش دخانيات و س��اير اقالم به جز مطبوعات به آنها اطالع رس��اني 
مي شود، افزود: هر گونه تخلف عالوه بر جريمه مي تواند به جمع آوري 

كيوسك نيز منتهي شود. 
ب��ه گزارش ايس��نا، فرهاد افش��ار در تش��ريح آخري��ن عملكرد 
ش��هرداري تهران در موضوع س��اماندهي كيوس��ك هاي مطبوعاتي 
گفت: متولي خاص كيوس��ك هاي مطبوعاتي در س��طح شهر تهران 
ش��ركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر است و آنچه كه در برخي 
ش��هرداري هاي مناطق با عنوان ساماندهي كيوسك هاي مطبوعاتي 
درحال انجام است بيشتر در حوزه رنگ آميزي كيوسك ها خواهد بود 
چراكه موضوع تغيير فيزيكي كيوسك ها هزينه بر خواهد بود و شكل 
فيزيكي آنها قبال در مجموعه كالن ش��هرداري تهران تصميم گيري 
شده لذا اين ساماندهي شكلي است و نه محتوايي. وي افزود: فروش 
دخانيات و مواد غذايي در كيوس��ك هاي سطح شهر تهران معضلي 

اس��ت كه متاس��فانه به مرور زمان و به واس��طه كسب درآمد بيشتر 
يا زياده خواهي برخي از كيوس��ك داران ايجاد شده و امروز متاسفانه 
در اين فضاها اقالم بس��ياري به جز مطبوعات درحال عرضه است بر 
همين اس��اس به صورت متمركز از منطقه ي��ك براي انعقاد قرارداد 
جديد كيوس��ك داران تالش خواهيم كرد با همراهي كيوسك داران 
فلس��فه اصلي اين كيوس��ك ها يعني عرضه مطبوعات به طور كامل 
رعايت ش��ود. وي تاكيد كرد: قطعا اف��رادي كه از اين حدود خارج و 
تخلف كنند و عالوه بر نشريات اقالم ديگري را عرضه كنند براي آنها 
جرايم سنگيني لحاظ خواهد شد و نهايتا اگر تمكين نداشته باشند، 
مجبور به جمع آوري كيوس��ك خواهيم ش��د. از اين رو اميدواريم در 
آينده نه چندان دور شاهد اين باشيم كه كيوسك هاي سطح شهر به 

وظيفه اصلي خود يعني عرضه مطبوعات كشور بپردازند. 
افشار با اشاره بر لزوم تعامل و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط 
ب��راي تحقق اين مه��م افزود: مهم ترين دس��تگاهي كه در مس��ير 
ممنوعيت عرضه دخانيات در كيوس��ك هاي س��طح ش��هر مي تواند 
شهرداري تهران را همراهي كند، قوه قضاييه است. براساس گزارشي 

كه س��ازمان بازرسي قوه قضاييه در س��ال 139۵ ارائه داده، تكاليفي 
براي ما مش��خص كرده اس��ت در ارتب��اط با عرضه اقالم��ي غير از 
مطبوعات در كيوس��ك هاي سطح ش��هر كه در صورت همراهي قوه 

قضاييه اثربخشي اي كه تاكنون نبوده است، ايجاد مي شود. 
مديرعامل ش��ركت س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هر تهران با 
اشاره به اتمام حجت با كيوسك داران همزمان با انعقاد قرارداد جديد 
كيوس��ك ها از منطقه يك تهران ب��راي ممنوعيت عرضه دخانيات و 
س��اير اقالم به جز مطبوعات افزود: با دعوت از كيوس��ك داران براي 
انعق��اد ق��رارداد جديد اع��الم كرديم ك��ه اگ��ر از ممنوعيت عرضه 
محصوالت��ي به جز مطبوعات در اين فض��ا تمكين نكنند، جريمه و 
در نهايت با جمع آوري كيوسك مواجه خواهند شد. وي درخصوص 
ساماندهي بصري اين كيوسك ها نيز گفت: مديريت المان هاي شهري 
بسته به زمان در سطح شهر متفاوت است. امروز با وجود گوشي هاي 
هوشمند و قابليت بارگذاري اخبار در فضاي اينترنت و سطح گسترده 
دسترسي شهروندان به اين نرم افزارهاي خبرخوان همگي باعث شده، 

اهميت كيوسك ها مانند سابق نباشد.
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ادامه از صفحه اول

معاون امور بين الملل سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با »تعادل« پشت صحنه قرارداد تجارت ترجيحي با تركيه را تشريح كرد

چرخه معيوب تجارت ترجيحي ايران
ادامه از صفحه اول

تا به حال چه تعداد توافق تجاري در بين 
كشورها در جهان منعقد شده؛ آيا آماري در 

اين زمينه در اختيار داريد؟
در سال 1999 تنها 70 موافقتنامه تجاري در 
دنيا رايج بود كه اجرايي هم ش��ده بود. اما امروزه 
براس��اس آمارها بيش از 650 موافقتنامه تجاري 
در دني��ا وج��ود دارد كه كش��ورها براس��اس آن 
تعامالت تجاري خود را بنا نهاده اند. اتفاق ديگري 
كه افتاده نه تنها تعداد موافقتنامه ها باال رفته در 
عين حال مباحثي كه موافقتنامه ها تحت پوشش 
قرار داده اند هم بسيار گسترش يافته است. به طور 
نمونه در س��ال 1999 كه تع��داد 70موافقتنامه 
در دني��ا وجود داش��ت، اي��ن موافقتنامه ها فقط 
تجارت كاال را تحت پوش��ش ق��رار مي دادند. اما 
موافقتنامه هاي تج��اري كه درحال حاضر منعقد 
مي ش��وند نه تنه��ا تج��ارت كاال؛ بلك��ه تجارت 
خدمات، حقوق مالكيت فكري، تجارت خدمات، 
تب��ادل تكنولوژي و بحث هاي جذب س��رمايه را 
پوش��ش مي دهند بنابراين دامن��ه اثر گذاري اين 
نوع موافقتنامه هاي تجاري به نس��بت 10س��ال 

پيش بسيار بيشتر است. 
انعق�اد موافقتنامه ه�اي تجاري  اگرچ�ه 
مي تواند ب�ر تس�هيل روابط تج�اري ايران 
با دنيا اثرگذار باش�د ام�ا از آنجا كه اقتصاد 
ايران يك اقتصاد بس�ته و محدود است و از 
آن س�و با توجه به اينكه تجارت دش�واري 
داري�م؛ چگون�ه مي ت�وان انتظ�ار بهب�ود و 
تس�هيل تجارت را ب�ا اين ن�وع توافق هاي 

تجاري داشت؟
درباره آنچه در ايران رخ داده؛ اين پرس��ش ها 
قابل طرح اس��ت كه آيا در اي��ران ما هم از مدل 
و س��بكي ك��ه ديگر كش��ورها به كار بس��ته اند، 
الگوبرداري كرده ايم يا خير؟ آيا توافق هاي موثر و 
پر دامنه يي مثل آنچه در دنيا رواج يافته داشته ايم 
يا خير؟ پاسخ به اين پرسش ها قطعا منفي است 
چراكه تعداد موافقتنامه هاي تجاري ايران با دنيا 
بس��يار محدود اس��ت و اين موافقتنامه ها عمدتا 
بيشتر كاال را تحت پوشش قرار مي دهند و تعداد 

كاالهاي تحت پوشش آنها هم محدود است. 
درحال حاضر ايران چه تعداد موافقتنامه 

تجاري با ديگر كشورها منعقد كرده است؟
اي��ران اكن��ون 7 موافقت هاي تج��اري با ديگر 
كش��ورها امضا ك��رده كه يكي از آنه��ا موافقتنامه 
تجارت آزاد با س��وريه است كه هر دو طرف ميزان 
تعرفه ها را در همه اقالم به 4درصد رس��انده اند به 
استثناي نزديك 80 قلم. موافقتنامه هاي ديگر ايران 
با كش��ورهايي چون »تركيه، پاكستان، ازبكستان، 
تونس، بوس��ني و هرزگوين و كوبا« بسته شده كه 
ميزان پوش��ش اقالم قابل تجارت آنها بس��يار كم 
است. به طور نمونه با ازبكستان ما 27قلم كاال تحت 
پوش��ش توافق  داريم و چنانچه بخواهيم كل اقالم 
كااليي كه تحت پوشش اين توافق هاي تجاري دو 

جانبه را برشمريم به كمتر از 1000قلم مي رسد.
اين بدان معناس�ت چون تع�داد و دامنه 
ش�مول توافقنامه هاي تجاري ايران با ساير 
كش�ورها بس�يار محدود اس�ت پس خيلي 
در چرخ�ه تجارت نمي تواند اثرگذار باش�د، 

درست است؟
دقيق��ا. اگر در اين زمين��ه بخواهيم ايران را با 
يكي از كش��ورهاي همس��ايه مثل تركيه مقايسه 
كني��م بايد گفت ك��ه تركيه با 25كش��ور جهان 
موافقتنام��ه تج��اري دارد و اغلب آنها پوشش��ان 
بس��يار وس��يع اس��ت. همچنين ذكر اي��ن نكته 
ضروري اس��ت در دنيا طبق آماري كه س��ازمان 
تجارت جهاني داده بي��ش از 50 درصد صادرات 
جهان به مقص��د توافقنامه هاي تج��اري هدايت 
مي شود. به عبارتي بيش از نصف صادرات جهان 
از طريق توافق هاي تج��اري انجام مي گيرد. اين 
درحالي است كه ايران با دارا بودن 7 موافقت نامه 
تج��اري تنها چيزي كمت��ر از 5 درصد و نزديك 
3درص��د صادرات غيرنفتي را تحت پوش��ش اين 

موافقتنامه ها دارد. 
تا چ�ه ان�دازه انعقاد توافق ه�اي تجاري 
با دني�ا مي تواند دس�تيابي تج�ار ايراني را 
به بازاره�اي هدف و خل�ق بازارهاي جديد 

تسهيل كند؟
قطعا اثرگذار اس��ت؛ چراكه س��اير كش��ورها 
همين مس��ير را طي كرده اند و ام��كان صادرات 
را در بازاره��ا براي خودش��ان خل��ق كرده اند. در 
واقع آنها ترجيج مي دهند 50 درصد صادراتشان 
به جايي برود كه ش��رايط براي آن مهياس��ت اما 
اين ش��رايط در اي��ران فراهم نيس��ت زيرا تعداد 
توافق هاي تجاري ما با دنيا و دايره شمول كاالها 

محدود است. 
دليل چنين ش�كاف عميقي بين آنچه در 
تجارت اي�ران رخ مي دهد با آنچه در جهان 

مرسوم است را در چه مي دانيد؟
همان طور كه پيش تر مطرح شد، جهان بيش 
از 50درصد صادراتش را به جايي كه توافق دارد، 
هداي��ت مي كند، ام��ا ايران كمت��ر از 5درصد يا 
نزدي��ك به 3درصد؛ اين يعني ش��كاف بزرگ در 
تجارت ايران. زماني كه تاجر يا صادركننده ايراني 
وارد بازاري مي ش��ود كه صادركنن��ده تركيه يي 
ه��م وارد همين بازار مي ش��ود؛ تاج��ر تركيه يي 
به دلي��ل اينكه 25 موافقتنامه دارد تعرفه  كمتري 
مي پ��ردازد. همين امر به ما گوش��زد مي كند كه 
ما نياز داريم توافقات تجاري بيش��تري را با دنيا 
ببنديم كه دامنه كااليي بيشتري را پوشش دهد 
تا صادركنندگان ما از شرايط مشابه رقباي ما در 

اين بازارها برخوردار شوند. 

مش�كل كجاس�ت ك�ه مان�ع از انعق�اد 
توافق هاي تج�اري دو جانبه ي�ا چندجانبه 

مي شود؟
موافقتنامه هاي تجاري يك توافق دوطرفه است 
كه در اين مس��ير شما يك سري امتياز مي گيريد 
و يك سري امتياز مي دهيد. حال چنانچه تمايلي 
براي اعطاي امتياز تعرفه يي به طرف مقابل تجاري 
خود نداشته باشيد، عقد توافقنامه دشوار مي شود. 
بر همين اس��اس، بايد يك ح��دي از رقابت را در 
ب��ازار داخلي پذيرفت؛ چراك��ه در غير اين صورت 
ش��رايط سختي بر مذاكرات حاكم مي شود و شما 
نمي توانيد درخواس��ت هاي طرف مذاكره كننده را 
بپذيري��د و نرخ هاي تعرفه خ��ود را كاهش دهيد؛ 
اين وضعيتي اس��ت كه ما با آن مواجه هس��تيم. 
به عبارت ديگر، به دليل نگاه حمايت گرانه حاكم، 
نرخ هاي تعرفه ايران بس��يار باالست. به طوري كه 
ايران از نظر ميانگين تعرفه ها، سومين تعرفه هاي 
باالي جهان را دارد. يعني در دنيا فقط 2 كش��ور 
تعرفه هاي ش��ان از نظر نرخ باالتر از ايران اس��ت. 
اين امر از يك سو، طرف هاي تجاري تان را ترغيب 
مي كند كه با ش��ما توافق تجاري داشته باشند تا 
تعرفه ه��اي باال براي ورود كاالهاي ش��ان به ايران 
كاهش يابد، اما از آن س��و، چنانچه ش��ما آمادگي 
الزم را ب��راي اينك��ه نرخ هاي تعرف��ه را براي آنها 
كاهش دهي��د نداش��ته باش��يد، محتاط تر عمل 
مي كنيد. يعني تعداد كاالهاي بيش��تري را تحت 
پوش��ش قرار مي دهي��د و اين يكي از مش��كالت 
اس��ت. مشكل دوم اينكه ايران در همه بخش هاي 
صنعت��ي فعالي��ت دارد و اي��ن ام��ر ب��راي عقد 
موافقتنامه دش��واري ايجاد مي كند. اين درحالي 
اس��ت كه اگر در دنيا 100 رش��ته صنعتي وجود 
دارد، در كش��وري مثل اردن فقط در30 رش��ته 
صنعتي توليد ش��كل گرفته اس��ت و در 60 تا70 
رش��ته ديگر صنعتي فعاليتي ص��ورت نمي گيرد. 
بنابراين در مذاكره تجاري با س��اير كشورها، اين 
امكان براي آنها وجود دارد در كاالهايي كه توليد 
نمي كنند، تعرفه را به صفر برس��انند. يعني براي 
طرف مقابل يك جاذبه تجاري ايجاد مي كنند كه 
از بازار اردن اس��تفاده كند. ام��ا حال برگرديم به 
كش��ور خودمان، وقتي تقريبا همه  چيز در ايران 
توليد مي ش��ود، اين كاهش تعرفه حداقل دشوار 
اس��ت. به دليل اينكه بايد تولي��د داخل را درنظر 
بگيري��د. از طرفي، در ط��ول دهه هاي اخير چون 
اين باور كه در بازار داخل رقابت ايجاد شود، حاكم 
نبوده، حمايت تعرفه يي باال و مس��تمر در دستور 

كار دولت ها قرار داشته است. 
با اين اوصاف ما همچنان با تناقض ايجاد 
حماي�ت از تولي�د داخل با دي�وار تعرفه يي 
در مقاب�ل انعق�اد توافقات تجاري ب�ا دنيا با 
كاهش ديوار و طبق�ات تعرفه يي مواجهيم؛ 
به طور نمونه در يك مورد خاص مثل واردات 
خ�ودرو، سياس�ت گذار در يك ب�ازه زماني 
تعرف�ه واردات خ�ودرو را كاهش مي دهد و 
ام�ا پس از مدت�ي دوباره تعرف�ه را افزايش 
مي ده�د؛ اي�ن در حالي اس�ت ك�ه خودرو 
اساسا نه يك كاالي ضروري است و نه اينكه 
مي توان با اعمال سياس�ت هاي تعرفه يي در 
بلندمدت اين صنعت را م�ورد حمايت قرار 
داد؛ بنابراي�ن ب�ه نظ�ر مي رس�د در تدوين 
نظام تعرفه يي كش�ور تشتت آرا و يك نوع 
آش�فتگي وجود دارد، حت�ي بعضا در برخي 
موارد مناف�ع گروه  هاي خ�اص و ذي نفوذي 
را در اي�ن چرخ�ه دنبال مي كن�د؛ اين نوع 
تناقضات در سياست گذاري هاي تعرفه يي را 

چگونه مي توان توجيه كرد؟
در اينكه بايد حمايت تعرفه يي در جهت حفظ 
منافع توليدكنندگان داشته باشيم، هيچ ترديدي 
وجود ندارد، اما نكته مهمي كه مغفول مانده اين 
است كه اين حمايت در طول زمان، بايد كاهنده 
باش��د نه افزاينده. طبق مطالعات��ي هم كه انجام 
ش��ده، ساير كش��ورها، صنايع نوزاد خود را مورد 
حمايت قرار داده اند يعني از ش��كل گيري صنايع 
جديد و صنايع نوزادش��ان از طريق حمايت هاي 
مالياتي، حمايت هاي تعرفه يي و ابزارهاي مختلف 
حماي��ت نموده اند. اما آن چيزي كه مهم اس��ت 
اين اس��ت كه ي��ك صنعت چند س��ال نياز دارد 
ت��ا از ن��وزادي خارج ش��ده و روي پ��اي خودش 
بايس��تد؟ طبق مطالعاتي كه در دنيا انجام شده، 

 براي حمايت از صنايع نوزاد، يك بازه زماني بين
5 سال تا 12 سال درنظر گرفته شده است. براي 
برخي صنايع پيچيده كه به مهارت، پيچيدگي و 
تجربه ب��اال نياز دارند، زماني طوالني تر و حداكثر 
12س��ال و صنايعي ك��ه از پيچيدگ��ي كمتري 
برخوردار هستند، زماني 5 ساله منظور مي شود. 

موضوعي ك��ه در ايران كامال متفاوت اس��ت. 
به نظر مي رس��د م��ا بدون هيچ گون��ه محدوديت 
زمان��ي حمايت ه��اي تعرفه ي��ي را مادام العم��ر 
درنظ��ر مي گيريم. همين ام��ر امكان مي دهد كه 
ذي نفع��ان ني��ز از ابزارهاي نفوذ خود اس��تفاده 
كنند و حمايت هاي خود را اس��تمرار بخشيده و 
حتي در مواردي افزايش دهند. نخس��تين قرباني 
چنين شرايطي خود صنايع هستند كه هيچ وقت 
از ن��وزادي خارج نمي ش��وند و ت��وان رقابتي در 
كالس جهان��ي پيدا نمي كنن��د. در حالي كه اگر 
شما اين هوشمندي را در نظام حمايتي خودتان 
داشته باش��يد كه به تناسب شكل گيري صنايع، 
حمايت هاي اولي��ه را به تدريج كاهش دهيد؛ در 
واقع باعث تكاپوي بيش��تر آن صنعت مي شويد و 
ام��كان چانه زني براي جلب و ج��ذب حمايت را 
هم محدود مي كنيد. ام��ا مهم تر اينكه به صنايع 
خودتان پيغام مي دهيد كه حمايت هاي دولتي از 
آنها دايمي و هميشگي نيست. با چنين رويكردي 
در نهايت مي توان صنايع��ي رقابتي ايجاد كرد و 
آنها را براي حضور در بازارهاي جهاني آماده نمود. 
اش�تباه  س�اختار  چني�ن  ش�كل گيري 
حمايت�ي متوج�ه كدام نهاد اس�ت؟ دولت، 
وزارت صنع�ت، معدن و تجارت يا گروه هاي 

ذي نفوذ؟ 
چنين ضعف��ي در واقع به همه ما برمي گردد؛ 
وقتي اين مقوله را بررسي مي كنيم، مي بينيم كه 
دانشگاهيان، تئوريسين ها، دولتمردان و متوليان 
ام��ر، مراجع، سياس��يون و حتي فع��االن بخش 
خصوصي، همگ��ي اين ايده را تقويت مي كنند تا 
جايي كه به نظر مي رسد حمايت از صنايع به يك 
فرهنگ تبديل شده است. صنعتي كه به ظاهر از 
آن حمايت مي ش��ود و از آن صيانت مي شود، در 
طوالني مدت از ناحي��ه چنين حمايت هاي بدون 
قيد و شرط متضرر خواهد شد؛ چراكه اين صنعت 
قادر نخواهد بود در كالس جهاني خود را تقويت 

و تكنولوژي و كيفيتش را ارتقا دهد. 
ناگفت��ه نمان��د در ش��رايط جنگ م��ا ناگزير 
بوديم برخي صناي��ع را مورد حمايت قرار دهيم. 
ب��ا ورود ب��ه دوره تحريم ها، كمابي��ش اين قصه 
ب��ه صورت هاي ديگ��ري ادامه پيدا ك��رد؛ يعني 
چ��ون صنايع داخلي مانند رقب��اي جهاني خود، 
دسترسي آسان به سرمايه گذاري خارجي، منابع 
خارج��ي و تكنولوژي هاي باال را ندارند، هنوز اين 
ن��وع نگاه ه��اي حمايتي منطقي جل��وه مي كند. 
يعن��ي حمايت از اي��ن صنعت در ش��رايط ويژه 
بايد ادام��ه يابد. اما با پيروي از چنين سياس��ت 
اش��تباهي مي بينيم كه سال هاي زيادي گذشته، 
اما همين روند اش��تباه همچنان ادامه پيدا كرده 
و در يك دور باطل سير كرده ايم كه موجب عدم 

شكل گيري صنايع رقابتي شده است.
البته ايران كش�وري اس�ت كه باالترين 
نرخ ه�اي تعرفه يي را در جه�ان دارد اما با 
اين حال حماي�ت كارآم�دي از اين صنايع 

نشده است!
به واس��طه اين ش��ايد بتوان گف��ت، باالترين 
ميزان قاچاق را هم در دنيا داريم؛ يعني نرخ هاي 
تعرفه ي��ي باال باعث ش��ده، مس��ير ديگري به نام 
قاچاق باز شود. مس��يري كه صنايع داخل را نيز 
تهديد مي كن��د. اما با اين حال، حاضر نيس��تيم 
تعرفه هاي خ��ود را در توافق هاي تجاري كاهش 
دهي��م. اما همين صنايع از مس��ير ديگري ضربه 
خورده اند كه همان مس��ير قاچاق است؛ مسيري 
كه كاال با تعرفه صفر درصد وارد كش��ور مي شود. 
اگرچه قاچاق ريسك دارد و مي توان گفت اندكي 
هزينه دارد، اما به هر حال به صرفه تر از اين است 

كه تعرفه باال براي واردات پرداخت شود. 
و  معي�وب  تعرفه ي�ي  نظ�ام  ب�ا چني�ن 
غيركارآم�د چ�ه باي�د ك�رد؟ آي�ا مي توان 

نسخه يي براي شرايط كنوني تجويز كرد؟ 
صاحب��ان صناي��ع و تولي��دات صنعت��ي بايد 
نس��بت به رقباي خودش��ان از ش��رايط نس��بتا 
يكساني برخوردار باش��ند. به طور نمونه، مادامي 

كه ش��ما نمي توانيد به س��هولت رقباي خودتان 
س��رمايه گذاري خارج��ي جذب كني��د، چرا بايد 
انتظار داشته باشيد توليدكننده ايراني در رقابت 
تن به تن با آنها بتواند عرض اندام كند. يا چنانچه 
نتوانيد منابع مالي كافي را متناسب با قيمت هاي 
جهان��ي در اختيار توليدات ملي قرار دهيد؛ نبايد 
انتظار داش��ته باشيد توليدكننده داخلي با رقباي 
خ��ود به آس��اني به رقابت بپ��ردازد. بن��ا بر اين 
مالحظه مي كنيد كه شرايط از پيچيدگي بااليي 

برخوردار است. 
نخست براي توليدكننده داخلي بايد زمينه را 
براي دسترس��ي به امكانات و ش��رايط مناسب به 
نس��بت رقبايش فراهم ك��رد؛ چراكه تنها با نظام 
تعرفه يي نمي توان از تولي��د داخل حمايت كرد. 
در گام بعدي بايد جلو قاچاق گرفته شود. سپس 
در چارچ��وب توافق هاي تج��اري نرخ هاي تعرفه 
خودمان را كاه��ش دهيم. كاهش تعرفه ها منجر 
به تس��هيل روابط تجاري با دنيا مي ش��ود. اما در 
ش��رايط فعلي ما با قاچاق در واقع نرخ هاي تعرفه  
را كاه��ش داده ايم ام��ا ورود به ب��ازار طرف هاي 
تجاري مان را تسهيل نكرده ايم. يعني  هم از حيث 
رقابتي كه ناش��ي از قاچاق رخ داده اس��ت لطمه 
خورده اي��م و هم از عدم بهبود ش��رايط براي كار 
س��هل تر با جهان صدمه ديده ايم. توجه داش��ته 
باشيم كه از كانال قاچاق در واقع رقابتي عريان تر 
و دش��وارتر از رقابت در ش��رايط واردات با تعرفه 
صف��ر صورت مي گيرد، زيرا در قاچاق اس��تاندارد 
و كيفيت لحاظ نمي شود و توليدكنندگان از اين 
منظر بيشتر لطمه مي بينند. حال اگر همين كاال 
از طريق مجاري رس��مي و حتي ب��ا تعرفه صفر 
وارد مي ش��د، به دليل رعايت قوانين، استاندارد، 
كيفيت، قرنطينه و ده ها مورد ديگر مي توانس��ت 

واردات سنجيده تري را شكل دهد. 
البته بررس�ي ها نش�ان مي ده�د، كاهش 
ديوار تعرفه هم تاثيري بر كاهش روند قاچاق 

نداشته؛ تفسيرتان در اين مورد چيست؟ 
كاه��ش تعرفه يي ب��ه آن صورت نداش��ته ايم 
كه بخواهي��م به چنين نتيجه يي برس��يم! ما در 
چارچوب توافق هاي ترجيحي حداكثر كاهشي را 
كه داده ايم 40درصد بوده كه اين طبعا نمي تواند 
قاچاق را حذف كن��د. چون هنوز 60 درصد نرخ 
تعرفه سر جاي خودش هست و اين هنوز انگيزه 
ب��راي قاچاقچي ايجاد مي كند ك��ه براي اجتناب 
از پرداخت اين نرخ به راه غيرقانوني ورود بكند. 

ام�ا محور مهمي كه در ادامه گفت وگو بايد 
مورد اش�اره قرار گيرد؛ ايراداتي اس�ت كه به 
تج�ارت ترجيحي ايران و تركيه وارد اس�ت. 
بخ�ش خصوصي معتقد اس�ت ب�ا ادامه اين 
روند واردات كاال آس�ان تر شده و در نتيجه با 
خيل كاالهاي باكيفيت پايين وارداتي مواجه 
هس�تيم و توليد داخل لطم�ه مي خورد. چرا 
چنين توافق معيوبي با تركيه منعقد شده كه 
به گمان فعاالن اقتصادي به ضرر ايران است؟ 
مذاكرات اين توافق چند س��ال قبل از س��ال 
92 توس��ط مذاكره كنندگان وقت انجام ش��ده و 
همزمان با روي كار آمدن دولت حس��ن روحاني 
ب��ه اتم��ام رس��يده و در دولت دهم اي��ن توافق 
تج��اري اجرايي ش��د. در حال حاض��ر 125كاال 
از ط��رف اي��ران و 140كاال از ط��رف تركيه )كه 
بيش��تر كااله��اي كش��اورزي را در برمي گيرد( 
مش��مول تجارت ترجيحي شده است. تركيه در 
اي��ن 140قلم تعرفه بس��ياري از اقالم را به صفر 
رس��انده و ب��ه ص��ورت ميانگين تعرف��ه خود را 
70درصد كاهش داده است. اما ميانگين كاهش 
تعرفه يي ايران براي ط��رف ترك 34درصد بوده 
اس��ت؛ يعني امتيازي كه ما به آنها داده ايم نصف 
آن چي��زي اس��ت كه طرف ترك ب��راي تجار ما 

لحاظ كرده است. 
بيشتر چه كاالهايي را شامل مي شوند؟

كاالهاي��ي ك��ه مذاكره كنن��دگان وقت تعرفه 
آن را ب��راي ط��رف ترك كاه��ش داده اند، اغلب 
كااله��اي صنعت��ي اس��ت و در قب��ال آن فقط 
كااله��اي كش��اورزي از ط��رف تركيه مش��مول 
ترجيحات تعرفه يي براي ايران ش��ده است. حال 
در پاسخ به اين پرسش كه چرا چنين اتفاقي رخ 
داده؛ علت اين اس��ت كه دول��ت تركيه آن زمان 
اعالم كرده بود ك��ه چون در كاالهاي صنعتي با 
اتحاديه اروپا اتحاديه گمركي تشكيل داده است، 

نمي تواند نرخ هاي تعرفه كاالهاي صنعتي را براي 
ايران كاهش دهد. 

در واقع در اتحاديه هاي گمركي اعضاي اتحاديه 
در بي��ن خود تعرفه را ح��ذف مي كنند و با دنياي 
خارج تعرفه يكساني را مبناي عمل قرار مي دهند. 
مانند ش��وراي همكاري هاي خليج فارس )اتحاديه 
گمركي متشكل از عربستان سعودي، كويت، قطر، 
عمان و امارات متحده عرب��ي( كه در تجارت بين 
خود تعرفه ي��ي دريافت نمي كنند. به عبارتي همه 
اي��ن كش��ورها به مثاب��ه قلمرو گمرك��ي واحدي 
هس��تند؛ يعني كااليي كه از عمان به قطر مي رود، 
تعرف��ه نمي پردازد. اما قاع��ده ديگري هم بين آنها 
وجود دارد و آن اينكه همه اينها در تجارت با جهان 
خارج تعرفه مشترك دارند. مادامي كه يك كشور 
عضو اتحاديه اس��ت، اختيار كاستن از تعرفه هايي 
ك��ه متعهد به اجراي آن ش��ده را ندارد. تركيه هم 
در زمان مذاك��رات اعالم كرده بود كه در كاالهاي 
صنعتي عضو اتحاديه گمركي با اروپاست. بنابراين 
تنها مي تواند امتياز تعرفه يي در كاالي كش��اورزي 
براي ايران در نظر بگيرد و اين توافق در آن زمان به 
اين نحو صورت گرفت. اگرچه ميزان رشد صادرات 
اي��ران در اقالم��ي كه امتياز گرفته ب��ود، حتي در 
س��ال هاي اوليه توافق خيلي بيشتر از ميزان رشد 
صادرات تركيه بود اما به دليل اينكه ميزان آن كم 
بود، به نظر مي رسد كه اين اقالم از ظرفيت چنداني 

براي افزايش صادرات برخوردار نيستند. 
مگ�ر نه اين اس�ت كه س�ازمان توس�عه 
تج�ارت باي�د براس�اس ي�ك نيازس�نجي 
مذاكرات خ�ود را براي گرفت�ن امتيازات از 
طرف ترك ها پي�ش  ببرد، چرا در اين زمينه 

كوتاهي كردند؟
پاسخ در اين مورد روشن است كه تركيه قادر 
نبوده در آن مقط��ع براي كاالهاي صنعتي ايران 

تعرفه پاييني را لحاظ كند. 
حال ب�ا توجه ب�ه انتق�ادات فراواني كه 
نسبت به برقراري تجارت ترجيحي با تركيه 
وج�ود دارد، امكان اصالح روند فعلي وجود 

دارد يا خير؟
بل��ه، در اي��ن موافقتنام��ه  بندي وج��ود دارد 
ك��ه اجازه اصالح ليس��ت ها را مدتي پس از اجرا 
مي دهد و ما اكنون متوس��ل به همين ش��ده ايم. 
اين موضوع با طرف ترك در ميان گذاشته شد و 
مذاكراتي در سطح وزرا براي افزايش اقالم تحت 
پوشش توافق به ويژه اقالم صنعتي صورت گرفت. 
تركيه هم ظاهرا راهي براي دادن امتياز تعرفه يي 
به ايران ب��دون اينكه قاع��ده اتحاديه گمركي را 
لغو كند، پيدا كرده است بنابراين انتظار مي رود، 
ليس��ت هاي جديدي كه پتانسيل صادراتي ما در 

آن باالتر باشد مورد توافق قرار گيرد. 
درصد تعرفه ها و اقالم صنعتي مش�خص 

شده اند؟
در ح��ال مذاكره هس��تيم؛ در ليس��ت جديد 
يك س��ري اقالم صنعتي پيش��نهاد شده كه براي 
پذي��رش از س��وي آنها در حال بررس��ي اس��ت. 
طبيعتا تمايل ايران براي ادامه اين توافق تجاري، 
كاهش تعرفه اقالم صنعتي اس��ت كه پتانس��يل 

باالتري براي افزايش صادرات دارند. 
در صورت توافق آيا مي توان اميدوار بود 
ك�ه ترازوي تج�ارت با ترك ها ب�ه نفع تجار 

ايراني سنگيني كند؟
در حال حاضر نيز خوشبختانه تراز ما با تركيه 
مثبت اس��ت. به طوري كه در سال 2017 مطابق 
آم��اري كه گمرك تركيه اعالم ك��رده، ما بيش از 
3 ميلي��ارد دالر مازاد تج��اري داريم. همچنين بر 
اس��اس آماري كه گمرك ايران منتشر كرده براي 
سال 96، تراز تجاري ايران با تركيه 2ميليارد دالر 
مثبت بوده اس��ت. البته صادركنندگان ايراني بايد 
اين را در نظر بگيرند كه تركيه بازار بزرگي اس��ت؛ 
به ط��ور نمونه در 100 قل��م كااليي كه ايران توان 
صادراتي دارد، تركيه نزديك به 20ميليارد دالر از 
جهان واردات داشته است. از اين رو مي توان از اين 
فرصت بهره جست و مبادالت تجاري با اين كشور 
را افزاي��ش داد. اما آن چيزي كه كار را براي ما در 
اين زمينه دش��وار مي كند اينكه اكنون در شرايط 
ويژه يي به سر مي بريم. بنابراين در چنين شرايطي 
بايد به س��متي حركت كنيم كه حدي از رقابت را 
در داخل بپذيريم و اجازه دهيم توليدكنندگان ما 
با نوعي رقابت كنترل شده آشنا شوند. به عبارتي 
وقت��ي در اي��ن توافقنامه هاي تج��اري و تجارت 
ترجيحي، تعرفه يي واردات كااليي را صفر در نظر 
مي گيريد، اين بدان معنا نيست كه با تمام كشورها 
ب��ا تعرفه صفر درصدي كار مي كنيد، بلكه بس��ته 
به توان توليدي كش��ور دارد. به طور نمونه كش��ور 
بوس��ني 3 ميليون جمعي��ت دارد و كل صادرات 
آن 8 ميليارد دالر اس��ت. حال اگر شما در توافق 
با بوس��ني تعرفه كاالي��ي را كاهش مي دهيد، اين 
كاه��ش تعرفه براي واردات از كل جهان نيس��ت. 
فقط توليد يك كاال از كشور بوسني است و اين به 
معناي يك رقابت مديريت ش��ده است. به عبارتي 
ديگر، بخش��ي از واردات كش��ور با تعرفه كمتري 
وارد مي ش��ود، تمريني براي رقابت در عرصه ملي 
فراهم مي كند و از اين نظر مثبت اس��ت. بنابراين 
ما نمي توانيم تا ابد به بهانه حمايت از توليد داخل، 
مانع از ورود كاالهاي خارجي به كش��ور ش��ويم و 
دور آن دي��وار تعرفه بكش��يم، چراكه در ش��رايط 
گلخانه يي توليد رش��د نخواهد ك��رد و براي اينكه 
صنايع بزرگ داشته باشيم، ناگزير هستيم كه اوال 
شرايط يكس��ان را براي توليد ملي نسبت به رقبا 
فراه��م آوريم و ثانيا زمين��ه رقابت را فراهم كنيم. 
مش��روط بر اينكه رقابت مديريت شده باشد تا به 

توليد ملي لطمه وارد نكند. 

نظر به وس��عت و حجم و ارزش باالي ميزان دامپينگ 
)فروش زير قيم��ت( در صادرات ورق ف��والد گرم ايران و 
4كشور ديگر به اتحاديه اروپا اين اتحاديه از تابستان سال 
1395 بررس��ي موضوع و انج��ام اقدامات در اين خصوص 
را در دس��تور كار خ��ود ق��رار داد. در نهايت ب��ا توجه به 
بررس��ي هاي صورت گرفته و مدارك و مستندات، شركت 
فوالد مباركه به همراه چند ش��ركت ديگر در كش��ورهاي 
روسيه، اوكراين و برزيل متخلف شناخته شدند و به عنوان 
جريمه دامپينگ)ف��روش با قيمت زير بهاي بازار( عوارض 
قطع��ي 57.5 يورو بر كيلوگرم ب��ر واردات ورق فوالد گرم 
از ايران وضع ش��د كه ب��ه كل واردات از ايران تعميم داده 
شد. بررسي هاي تجاري نشان دهنده اين موضوع است كه 
ب��ا توجه به ع��دم تغيير در حج��م واردات ورق فوالد گرم 
اتحاديه اروپا در سال 2017ميالدي، ايران بازار ورق فوالد 
گ��رم خود در اتحاديه اروپا را به كش��ورهاي تركيه، هند و 

مصر واگذار كرده است. 
ص��ادرات غيرنفت��ي اي��ران ب��ه اتحاديه اروپا از رش��د 
درخور و شايس��ته برخوردار نش��ده اس��ت. در اين راستا 
توليدكنندگان كوچك و متوس��ط از ت��وان و امكان الزم 
جه��ت حضور در ب��ازار اتحاديه اروپا برخوردار نيس��تند و 
صادركنندگان بزرگ)صنايع باالدستي دولتي و شبه دولتي( 
نيز به نظر مي رس��د كه بيشتر عالقه مند به كار با بازارهاي 
كش��ورهاي آس��يايي باش��ند. تعامالت و مبادالت تجاري 
ب��ا اتحاديه اروپا نيازمند تخص��ص و مهارت هاي تجاري و 
فني باالتر نس��بت به كشورهاي آس��يايي است و از سوي 
ديگر قوانين و مقررات حاكم بر بازار اروپا اجازه بسياري از 
اقدامات مديران بنگاه هاي شبه دولتي را نمي دهد چنانچه 
درخصوص ش��ركت فوالد مباركه به وقوع پيوس��ت. توان 
اجرايي و عملكرد ضعيف و پر اش��تباه مديريت بنگاه  هاي 
صنعتي بزرگ شبه دولتي مانعي بزرگ و كليدي بر سر راه 
مبادالت تجاري و اقتصادي هر چه بيش��تر با بازار اتحاديه 
اروپا محسوب مي شود. قطعا بر سر راه صادرات غيرنفتي به 
اروپا موانع و مشكالت متعددي وجود دارد اما در هر صورت 

بيش از معضالت صادرات نفت نيست. 

 ضميمه: اقدام آنتي دامپينگ اتحاديه اروپا
عليه واردات ورق فوالد گرم از ايران

نظ��ر ب��ه وس��عت و حج��م و ارزش ب��االي مي��زان 
دامپينگ)فروش زير قيمت( در ص��ادرات ورق فوالد گرم 
ايران و 4كش��ور ديگر به اتحاديه اروپ��ا، اين اتحاديه اقدام 
به بررس��ي موضوع و اتخاذ اقدامات در اين خصوص كرد. 
روند و ش��واهد تاريخي اين اقدامات كه در نتيجه منجر به 
محرز شدن دامپينگ و اعمال اقدامات تنبيهي عليه ايران و 
كشورهاي روسيه، اوكراين و برزيل شد به شرح ذيل است. 
 )1( در تاريخ هفتم جوالي سال 2016ميالدي )17تير 
ماه سال 1395( كميسيون اروپا رويه اعمال آنتي دامپينگ 
را درخصوص واردات بعضي اقالم ورق گرم از آهن و فوالد 
از كشورهاي برزيل، ايران، روسيه، صربستان و اوكراين آغاز 
كرد. اين اقدام پس از تسليم شكايت انجمن فوالد اروپا)به 
نمايندگي اكثريت توليدكنندگان ورق فوالد گرم در اروپا( 
در تاريخ 23مه  س��ال 2016ميالدي)سوم خرداد ماه سال 

1395( صورت گرفت. 
 )2( خالصه مديريتي گزارش ش��كايت آنتي دامپينگ 
روي ورق فوالد گرم وارداتي از كش��ورهاي ايران، روس��يه، 
اوكراين، صربس��تان و برزيل در تاريخ 16س��پتامبر سال 
2016ميالدي)26مرداد ماه س��ال 1395( منتش��ر ش��د. 
اين گ��زارش حاكي از اين بود كه اعم��ال دامپينگ روي 
قيمت هاي ورق فوالد گرم وارداتي از اين كشورها منجر به 
افزايش 30درصدي واردات از آنها در س��ال 2016ميالدي 
و از س��وي ديگر وارد آمدن ضرر و زيان به توليدكنندگان 
داخل��ي در اتحاديه اروپا ش��د. در اين گزارش اعالم ش��د 
كه ورق فوالد گرم از كش��ورهاي ايران، روس��يه، اوكراين، 
صربس��تان و برزيل حدود 30درصد زير قيمت به اتحاديه 
اروپ��ا صادر  كه برآورد مي ش��ود توام ب��ا 20تا 50 درصد 
دامپينگ باش��د. از 10بن��گاه صادركننده ف��والد در اين 
كش��ورها به عنوان دامپينگ كنندگان نام برده ش��د كه از 

ايران فقط نام شركت فوالد مباركه در بين آنها بود. 
 )3( در تاريخ س��وم آگوست س��ال 2017ميالدي)12 
مرداد ماه سال 1396( كميسيون اروپا جلسه يي با شركت 
فوالد مباركه برگزار كرد كه متعاقب آن حاشيه دامپينگ 
و ن��رخ عوارض آنتي دامپينگ 17.9درصد و حداقل قيمت 
وارداتي 468.49 يورو بر تن روي صادرات اين ش��ركت به 
اتحاديه اروپا وضع شد. پس از آن تدابير وضع شده به اطالع 
كليه ذي نفعان رسانيده و آخرين اظهارات و دفاعيات كتبي 

و شفاهي آنها اخذ شد. 
 )4( ضمن آنكه اقدامات موقت اتحاديه اروپا از نيمه دوم 
س��ال 1395 آغاز شده بود، كميسيون اروپا به بررسي هاي 
خود درخصوص دامپينگ را ادامه داد كه در نهايت در تاريخ 
پنجم اكتبر س��ال 2017ميالدي)13مهر ماه سال 1396( 
منجر به وضع مقررات اعمال تعرفه هاي آنتي دامپينگ روي 
واردات ورق فوالد گرم از كشورهاي برزيل، ايران، روسيه و 
اوكراين شد. در گزارش مشروح و مفصل يكصد صفحه يي 
وض��ع مقررات اعمال ع��وارض آنتي دامپينگ روي واردات 
ورق فوالد گرم از اين كشورها موضوعات مهمي مورد بحث 

قرار گرفت كه به مواردي به شرح زير اشاره مي شود. 
الف- بن��گاه متخل��ف توليدكنن��ده صادرات��ي ايراني 
درخص��وص انج��ام تخلفات دامپين��گ قيمت هاي فروش 
به اتحاديه اروپا ش��ركت فوالد مباركه و طرف خارجي آن 
شركت تجاري فوالد تارا در آلمان معرفي شده اند. بخشي از 
صادرات فوالد مباركه به اروپا از طريق اين شركت انجام شد. 
ب- براس��اس گزارش كميس��يون اروپ��ا، واردات ورق 
گرم ف��والد اتحاديه اروپا از ايران در س��ال 2013ميالدي 
125هزار تن، س��ال 2014ميالدي 527 هزار تن و س��ال 
2015ميالدي 1015هزار تن بود. طي س��ال هاي 2013تا 
2015مي��الدي بهاي واحد واردات ورق فوالد گرم از ايران 
به ترتيب 454، 415و 369يورو در تن بود. طي دوره مورد 
بررسي بهاي واحد واردات از ايران 316يورو در تن گزارش 
شد كه در بين 5كشور مورد بررسي)برزيل، ايران، روسيه، 
صربستان و اوكراين( از همه پايين تر است. همچنين بهاي 
واردات ورق فوالد گرم از ايران نس��بت به س��ال 2013 در 

مقايسه با 4كشور ديگر بيشتر كاهش يافت. 
ج- با توجه به بررس��ي هاي انجام ش��ده و مدارك و 
مس��تندات، حداقل قيمت وارداتي 472.72يورو بر تن 
روي واردات ورق ف��والد گرم از 4كش��ور برزيل، ايران، 
روس��يه و اوكراين ب��ه اتحاديه اروپا تعيين ش��د و روي 
واردات اين كاال از ش��ركت ف��والد مباركه 57.5 يورو بر 
تن عوارض قطعي واردات وضع ش��د. همچنين جريمه 
دامپينگ شركت فوالد مباركه به كل واردات ورق فوالد 

گرم از ايران تعميم داده شد.
منابع در روزنامه موجود است
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15 نفت و انرژي
   سرمايه؛ تنها مشكل 

توسعه نفتي
ايلنا| مديرعامل تاسيس��ات دريايي با اشاره به اينكه 
مهم ترين مشكل ش��ركت تاسيسات دريايي براي اجراي 
پروژه ها تامين سرمايه اس��ت، اظهار داشت: ما در زمينه 
اجرا مشكلي نداريم و خروج احتمالي شركت هاي خارجي 

از پروژه ها خللي در برنامه ها ايجاد نمي كند. 
ابوالقاس��م رحماني افزود: كمكي كه م��ا نياز داريم از 
شركت هاي خارجي دريافت كنيم روي E&P ها است. در 
زمينه اجرا مشكلي نداريم و طي سال هاي گذشته ظرفيت 
بااليي در زمينه انجام پروژه ها در كشور ايجاد شده است. 
مديرعامل ش��ركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي 
تصريح كرد: آنچه اكنون براي ما اهميت دارد اين است كه 
بتوانيم از حضور شركت هاي خارجي براي تامين سرمايه 

استفاده كنيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه اكنون نياز ب��ه تجهيزات خاصي 
احساس نمي شود و همه را قبال تهيه كرده ايم، خاطرنشان 
كرد: ما براي همكاري در پروژه ها بيشتر دنبال شركت هاي 
اروپايي هستيم البته چيني ها هم خيلي مراجعه مي كنند. 
رحماني يادآور شد: در هر صورت با خروج امريكا از برجام 
بايد زمان بگذرد و ببينيم كه آيا اروپا جرات مي كند از زير 

سايه امريكا خارج شود يا خير. 

   خودرو برقي
چشم انداز وزارت نيرو

ايس�نا| معاون هماهنگي انتقال شركت توانير با بيان 
اينكه طبق سياس��ت گذاري هاي س��ازمان هاي بين المللي 
تا س��ال ۲۰۵۰ الزاما بايد ۷۰درصد خودروهاي دنيا برقي 
شوند، بيان كرد: طبق سياست وزارت نيرو نيز بايد تا سال 
۲۰۵۰ حدود ۷۰درصد خودروها و موتورسيكلت ها به سمت 
برقي شدن بروند كه البته برقي كردن موتورسيكلت ها در 
اولويت است چراكه موتورسيكلت ها چهار برابر خودروهاي 
معمولي آلودگي ايجاد مي كنند. سيدزمان حسيني با اشاره 
به سياست دولت براي توسعه خودروها و موتورسيكلت هاي 
برقي، عنوان كرد: در مجلس در حال برنامه ريزي و پيگيري 
هستند تا هر س��ال ۱۰درصد موتورسيكلت هاي معمولي 
كاهش پيدا كند و به موتورس��يكلت برقي تبديل شود كه 
در اين شرايط ما براي تامين برق هيچ مشكلي نداريم. وي 
با بيان اينكه هر يك موتورس��يكلت به اندازه چهار خودرو 
معمولي در محي��ط آلودگي ايجاد مي كند، گفت: با توجه 
به ش��رايط فعلي، در آينده ب��رق جايگزين بنزين در ايران 
خواهد ش��د، لذا وزارت نيرو در حال فراهم كردن شرايطي 
است تا در زمان هاي غيرپيك با نصب تجهيزات موردنياز، 
خودروه��اي برق��ي را در مكان هاي موردنظر ش��ارژ كند 
همچنين به دنبال ايجاد شرايط ارتباط مناسب توليد باتري 

و خودرو برقي در ايران است. 

  ظرفيت 575 مگاواتي 
تجديدپذيرها

پاون| از تيرماه س��ال ۱388 تا ابتداي خردادماه سال 
9۷، دو ميلي��ارد و ۷۲ ميليون كيلووات س��اعت از منابع 
تجديدپذير انرژي توليد شده كه اين ميزان توليد برق از 
محل انرژي هاي تجديدپذير توانسته از انتشار حدود يك 

ميليون و 43۰ هزار تن گاز گلخانه يي بكاهد. 
همچنين اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث ش��ده 
۵88 ميليون مترمكعب از مصرف سوخت هاي فسيلي در 
كشور كه جزو عوامل اصلي آاليندگي هوا در كشور است، 
كاسته ش��ود. گفتني است اين حجم از توليد انرژي هاي 
ن��و باعث صرفه جويي 4۵6 ميليون ليتري مصرف آب در 
س��ال هاي اخير شده است. بيشترين ظرفيت نصب شده 
انرژي هاي نو اي��ران مربوط به نيروگاه هاي بادي اس��ت. 
براس��اس اين گ��زارش هم اكنون ۵۵۰ م��گاوات نيروگاه 
تجديدپذير درون كش��ور در حال احداث است و ظرفيت 
نصب شده انرژي هاي نو كشور نيز به ۵۷۵ مگاوات رسيده 
اس��ت. همچنين انرژي هاي تجديدپذير موجب اشتغال 
4۷ هزار و 3۲۱ نفر به صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم 
در كش��ور شده است. بررسي اعداد و ارقام موجود در اين 
بخش حكاي��ت از آن دارد كه در ح��ال حاضر 4۵درصد 
نيروگاه هاي تجديدپذير كش��ور از نوع بادي، 3۵درصد از 
نوع خورشيدي، ۱6درصد از نوع برق آبي كوچك، ۲درصد 
از ن��وع بازيافت حرارت و ۲درصد نيز از نوع زيس��ت توده 

است. 

  تعويض يك سوم كابل هاي 
فرسوده تهران

ايس�نا| مديرعام��ل برق منطقه يي اس��تان تهران از 
تعويض ۵۰۰ كيلومتر كابل فرسوده در استان تهران خبر 
داد و گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ كيلومتر كابل فرسوده 
قديمي در تهران وجود دارد كه برنامه ريزي هاي متعددي 

براي تعويض اين كابل ها صورت گرفته است. 
 غالمرض��ا خوش خل��ق با بيان اينكه س��ال گذش��ته 
۲۵۰ كيلومتر از كابل هاي فرسوده و قديمي به كابل هاي 
دفني تغيير يافت، اظهار كرد: امس��ال نيز ۲۵۰ كيلومتر 
كابل جديد احداث شده است. وي با اشاره به برنامه هاي 
درنظر گرفته ش��ده براي ايجاد كابل ه��اي جديد گفت: 
حدودا بين دو تا سه سال زمان مي برد تا بتوانيم كابل هاي 

فرسوده را جايگزين كنيم. 
مديرعامل برق منطقه يي اس��تان تهران با بيان اينكه 
ايجاد تونل بهترين حالت براي نگهداري كابل هاست، ادامه 
داد: باتوجه به اينكه هزينه احداث تونل زياد اس��ت براي 
اج��راي اين طرح كمي تاخير داش��ته ايم، اما به طور كلي 

احداث تونل از دفن كابل موثرتر است. 
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 3۰ كيلومتر تونل 
احداث كرده ايم، عنوان ك��رد: برنامه ريزي هاي متعددي 
را ب��راي جايگزيني كابل هاي فرس��وده درنظر داريم كه 

اميدواريم به خوبي وارد مرحله اجرا شود. 
مس��ووالن برقي بر اين باورند كه باتوجه به مش��كل 
كمبود زمين و همچنين از منظر مبلمان ش��هري، عمال 
ديگر نمي ت��وان ش��بكه هاي جديد را به ص��ورت هوايي 
احداث كرد و ش��بكه هاي جديد برق در تهران به صورت 
كابل زيرزميني اجرا مي ش��ود و بايد نوس��ازي كابل هاي 
زيرسطحي ش��بكه برق و پس��ت هاي توزيع برق نيز هر 
چه س��ريع تر در سطح شهر تهران صورت گيرد و اين امر 

مستلزم مساعدت و ياري مديريت شهري است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« گزارش مي دهد

كسي از سوآپ نفت ايران و عراق خبر دارد؟

افزايش توليد شيل و كاهش تقاضاي چين قيمت نفت خام را كاهش داد

بازار نفت چشم  انتظار 22 ژوئن 
 گروه انرژي| عليرضا كياني|

نش��انه هاي كاه��ش تقاضاي نفت از س��وي 
چي��ن و افزاي��ش تولي��د امريكا ب��ر نگراني هاي 
ناش��ي از كاهش عرضه نفت ونزوئال و اس��تمرار 
سياس��ت كاهش توليد توس��ط اعضاي سازمان 
صادركنن��دگان نفت، اوپك و متحدانش��ان غلبه 
كرد ت��ا قيمت نف��ت در روز جمع��ه ۰.۷درصد 
كاهش يابد. با اين هم��ه تنگناي عرضه در بازار 
مرتف��ع نش��ده و كش��ورهاي مصرف كننده نفت 
به خص��وص امري��كا نگ��ران قيمت ه��ا و كاهش 
عرضه در فصل پرمصرف انرژي هستند. درنتيجه 
مي ت��وان انتظار داش��ت ك��ه تا دو هفت��ه آينده 
كه كش��ورهاي اوپك و روس��يه در وين گرد هم 
 مي آين��د تا سياس��ت كاهش تولي��د را به بحث 
بگذارند، قيمت طالي سياه دستخوش تغييراتي 

جزئي باشد. 
***

به گزارش رويترز،  در بازار مبادالت آتي لندن در 
روز جمعه ش��اخص نفت جهاني برنت با ۵3 سنت 
يا ۰.۷درصد كاهش در هر بش��كه در ساعت 6:۵4 
دقيقه صبح ب��ه وقت گرينويچ در قيمت ۷6دالر و 
۷9سنت معامله شد. قيمت نفت خام امريكا، وست 
تگزاس اينترمدييت نيز 38س��نت ي��ا ۰.6 درصد 
كاهش قيمت داش��ت و بش��كه يي 6۵ دالر و ۵۷ 

سنت به فروش رسيد. 
آمارهاي گمركي نش��ان مي دهد، ميزان واردات 
نفت چين در ماه مه س��ال ج��اري از ركوردي كه 
در ماه قبل از آن به ثبت رسانده بود، فاصله گرفته 
اس��ت. در همين حال پااليش��گاه هاي دولت چين 
درح��ال ورود ب��ه دوره تعميرات هس��تند. ميزان 
واردات نف��ت چين در ماه مه به 39.۰۵ميليون تن 
معادل 9.۲ميليون بشكه در روز رسيده درحالي كه 
اين رقم در ماه آوريل 9.6ميليون بشكه بوده است. 
عامل ديگري كه به تضعيف قيمت نفت منجر 
ش��د، توليد نفت امريكا بود كه در هفته گذشته به 
رقم بي  سابقه ۱۰.8ميليون بشكه در روز رسيد. به 
گزارش رويترز، توليد نفت امريكا از اواس��ط س��ال 
۲۰۱6 تاكن��ون ۲8درصد رش��د داش��ته و به طور 
متوس��ط ۲.3درصد رش��د در م��اه را تجربه كرده 
اس��ت. بدين  ترتيب امريكا درحال نزديك شدن به 
بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان يعني روس��يه 

اس��ت كه درحال حاضر روزانه ۱۱ميليون بش��كه 
توليد مي كند. 

افزاي��ش توليد نف��ت امريكا موجب ش��ده تا 
قيمت نفت وس��ت تگزاس اينترمدييت نسبت به 
نفت برنت به  ش��دت كاهش يابد و شكاف قيمت 
بين اين دو شاخص نفتي به باالترين رقم از سال 
۲۰۱۵ يعني بيش از ۱۱دالر در هر بشكه برسد. 
ويلي��ام اوالفلين، تحليلگر س��رمايه گذاري در 
موسس��ه اوراق بهادار ريوكين در استراليا در اين 
باره به رويترز گفت:»افزايش شكاف ميان برنت و 
وست تگزاس اينترمدييت به دليل افزايش توليد 
نفت شيل اياالت متحده و ايجاد تنگنا در عرضه 

نفت خام از سوي اوپك و روسيه است«. 

 حاكم بازار همچنان در »تنگنا«
ب��ا وج��ود كاه��ش قيمت ه��ا در روز جمعه، 
قيمت نف��ت برنت همچنان ۱۵درص��د باالتر از 
رقم ه��اي ابتداي امس��ال اس��ت. افزايش قيمت 
برنت به دليل كاهش عرضه توس��ط اوپك كه در 
آن توليد كننده ه��اي نفت خاورميانه دس��ت باال 
را دارند و همراهي روس��يه با آنها اس��ت، توافق 
كاهش عرضه از سوي اوپك و متحدانش از اكتبر 

سال ۲۰۱۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. 
 بانك س��رمايه داري جفريز روز گذش��ته در 
اين باره نوش��ت:»بازار نفت خام همچنان درگير 
مس��اله تنگناي عرضه است. اين مساله مي تواند 
ظرفي��ت م��ازاد را در فصل دوم س��ال ۲۰۱8 تا 
۲درص��د كاهش ده��د كه پايين تري��ن ميزان از 
س��ال ۱984 به اين سو محس��وب مي شود«. از 
مهم ترين مس��ائلي كه به تنگناي بازار دامن زده 
اس��ت، مش��كالت عرضه نفت ونزوئال به حساب 
مي آيد. رويترز در اين باره مي نويس��د كه شركت 
نفتي دولتي ونزوئال پ��ي دي وي اس اي در تالش 
است تا مشكل ۲4ميليون بشكه نفت را حل كند 

كه هنوز به دست مشتريان نرسيده است. 
اوپك و روس��يه در ۲۲ژوئن در مقر اين سازمان 
در وين ديدار مي كنند. در اين نشس��ت قرار است 
سياس��ت كاهش توليد به بحث گذاش��ته شود. به 
گ��زارش رويت��رز، بانك جفريز اضاف��ه مي كند كه 
درحال حاضر نشس��ت ۲۲ژوئن مهم ترين فاكتور 

تعيين كننده قيمت نفت است. 

 اوپك و درخواست امريكا
در همين حال قيمت هاي باال و نزديك شدن به 
فصل پرمصرف انرژي در امريكا مقامات اين كشور 
را درباره عرضه نفت نگران كرده اس��ت. بلومبرگ 
در گزارشي به اين نگراني پرداخته و مي نويسد كه 
دولت ترامپ از عربس��تان و س��اير توليدكنندگان 
اوپك درخواست كرده اس��ت، توليد نفتشان را به 

ميزان يك ميليون بشكه در روز افزايش دهند. 
اين نخس��تين  بار نيست كه امريكا از عربستان 
مي خواهد براي مهار افزايش قيمت ها توليد نفتش 
را افزايش دهد. ج��ورج دبليو بوش، رييس جمهور 
س��ابق امريكا اوايل س��ال ۲۰۰8 درس��ت پيش از 
صع��ود تاريخي قيمت ه��ا به مرزه��اي ۱4۰دالر، 
س��عودي ها را براي افزايش توليد تحت فشار قرار 
داده بود. درخواس��ت وي كه در نيمه اول س��ال با 
ت��داوم افزاي��ش قيمت هاي نفت بر آن پافش��اري 
مي كرد از س��وي عربستان ناديده گرفته شد. چند 
ماه بعد بحران مالي و كاهش تقاضا براي نفت تب 
بازار را فرو نش��اند. دولت اوباما نيز در سال ۲۰۱۲ 
پ��س از اينك��ه اي��ران را هدف تحريم ق��رار داد از 
عربستان درخواست كرد، توليدش را افزايش دهد. 
 رويترز مي نويس��د كه اكنون امريكا خود را در 
وضعيت مش��ابه 6 س��ال قبل مي بيند. قيمت هاي 
نفت به باالترين ركورد چند س��ال اخير رسيده و 
نگران��ي بازار از احتمال متاثر ش��دن صادرات نفت 
ايران از بازگش��ت تحريم هاي امري��كا، قيمت ها را 
باالتر برده اس��ت. برخالف سنوات گذشته به نظر 
مي رس��د، اوپك نس��بت به درخواست امريكايي ها 
براي توليد باالتر، رويكرد دوستانه تري دارد. محمد 
باركيندو، دبيركل اوپك چند هفته پيش گفت كه 
توييت ترامپ در آوريل بر محاس��بات اوپك تاثير 
گذاشت و آنها احساس كردند بايد از افزايش بيش 

از حد قيمت ها جلوگيري كنند. 
از طرف ديگر اظهارات اس��تيون منوچين، وزير 
خزانه داري امريكا در ماه مه نش��ان داد كه امريكا و 
عربس��تان دست كم درباره احتمال خروج امريكا از 
توافق هسته يي با ايران گفت وگو كرده اند. منوچين 
گفته ب��ود، گفت وگوهاي مختلفي با كش��ورهاي 
مختلف درب��اره تمايل به افزايش عرضه نفت براي 
جبران محدود ش��دن عرضه اي��ران صورت گرفته 
اما احتماال منوچين به تمايل عربستان به افزايش 

عرضه اشاره داشته است. چند وزير كشورهاي عضو 
اوپك اوايل هفته اخير در شهر كويت ديدار كردند 
تا پيش از نشست ۲۲ژوئن وين استراتژي هماهنگي 
داشته باش��ند. اين مقامات درباره آنچه بحث شد، 
سكوت اختيار كردند اما وعده دادند، عرضه با ثبات 
نفت را تضمين مي كنند تا پاس��خگوي تقاضاي رو 
به رش��د و جبران كاهش عرضه در بخشي از نقاط 

جهان باشد. 

 3 سناريوي بازار نفت
ام��ا در چني��ن فضاي��ي انتش��ار ي��ك تحليل 
درخص��وص آينده ميان مدت تقاضا براي نفت خام 
نيز ب��ه تيره ش��دن پس زمينه ب��ازار كمك كرده 
اس��ت. ش��ركت نفت و گاز نروژي اكوئينور)استات 
اويل س��ابق( اعالم كرده كه تقاضاي جهاني براي 
نفت در صورتي كه كشورها به اهداف آب و هوايي 
نائل شوند در اوايل دهه ۲۰۲۰ به اوج خود خواهد 
رسيد. اين درحالي است كه اوپك در گزارش ساالنه 
خود تا س��ال ۲۰4۰ رسيدن تقاضاي نفت به پيك 
و كاه��ش پس از آن را تاييد نمي كند. اين دس��ت 
گزارش ه��ا به آينده س��رمايه گذاري هاي نفتي گرا 

مي دهند. 
اكوئين��ور البته اعالم كرده ك��ه در صورت عدم 
التزام كشورها به اهداف جوي تقاضاي جهاني براي 
نفت تا س��ال ۲۰۵۰ مي تواند به رش��د ادامه دهد. 
اين ش��ركت نفتي گفته اس��ت كه نفس انتظارات 
درباره زمان اوج تقاضا مي تواند روند عرضه را تغيير 
دهد زيرا سرمايه گذاران در اين فكر هستند كه آيا 
پروژه هاي بلندمدت را در دس��تور كار قرار دهند و 
اينكه با تمركز به س��رمايه گذاري هايي با سوددهي 

سريع، ريسك خود را كمتر كنند. 
به گزارش رويترز، شركت اكوئينور در دورنماي 

انرژي جديد خود نوشت:»احتمال زوال بازار نفت، 
ابهاماتي كه توليدكنندگان درگير آن هس��تند را 
افزايش داده و افق س��رمايه گذاري  آنها را كاهش 
داده و توج��ه به دوره هاي بازپرداخت بدهي را باال 
برده اس��ت«. تحت سناريو سه گانه اين شركت با 
عنوان »تجديد، اصالح��ات و رقابت« تقاضا براي 
نفت در سال ۲۰۵۰ بين ۵9 تا ۱۲۲ميليون بشكه 
در روز در مقايسه با 9۷.8ميليون بشكه در روز در 
س��ال ۲۰۱۷ خواهد بود. سناريو تجديد برمبناي 
هدف توافق ج��وي پاريس براي مح��دود كردن 
افزايش متوس��ط دماي س��طح زمين به پايين دو 
درجه سلسيوس است. سناريو اصالحات برمبناي 
تداوم سياس��ت فعلي و روندهاي فناوري است و 
پيش بيني مي كند، تقاضاي جهاني حدود س��ال 
۲۰3۰ ب��ه ۱۱۱ميلي��ون بش��كه در روز اوج پيدا 
مي كند و در س��ال ۲۰۵۰ به ۱۰۵ميليون بش��كه 
در روز كاه��ش خواهد يافت. در س��ناريو رقابت، 
اكوئين��ور پيش بين��ي ك��رده اس��ت، تنش هاي 
ژئوپليتيكي مانع از اين خواهد ش��د كه كش��ورها 
به طور موثر به مس��اله تغيي��رات جوي بپردازند. 
براساس گزارش رويترز حتي تحت سناريو تجديد 
ح��دود 48۰ميليارد بش��كه نفت تا س��ال ۲۰۵۰ 
از مناب��ع جديد ض��روري خواهد ب��ود كه چنين 
ميزان��ي بيش از مجموع عرضه كش��ورهاي اوپك 
طي 3۵س��ال گذشته اس��ت. همچنين اكوئينور 
خاطرنش��ان ك��رده كه روند برقي س��ازي حمل و 
نقل، بهينگي مصرف ان��رژي و رويدادهايي مانند 
پيش��رفت هاي فناوري س��وخت هسته يي ممكن 
اس��ت ب��ر تقاضا تاثير بگ��ذارد. با اي��ن حال افت 
طبيعي توليد فعلي احتمال سريع تر از افت تقاضا 
براي نفت خواهد بود و سرمايه گذاري هاي جديد 
براي پر كردن شكاف حاصل ضروري خواهند بود. 

  گروه انرژي| نادي صبوري |
وزارت نف��ت اي��ران روز يك ش��نبه ۱3 خرداد 
نوشت كه تانكرهاي حامل نفت خام استان كركوك 
عراق وارد ايران ش��ده اند. اين خب��ر در واقع »آغاز 
سوآپ نفت ايران و عراق« تلقي شد كه دست كم از 
ژانويه سال جاري ميالدي بارها عنوان شده بود كه 
به زودي انجام مي ش��ود. اما چند روز پس از انتشار 
اي��ن خبر، رويترز به نقل از جبار اللعيبي وزير نفت 
عراق نوشت كه س��وآپ نفت خام ايران و عراق به 
دليل مش��كالت فني هنوز عملياتي نش��ده است. 
اظهاراتي كه اين خبرگزاري آن را در تناقض با خبر 
منتشر شده از سوي وزارت نفت ايران توصيف كرد. 
اما اين پرس��ش را بر جاي گذاش��ت كه اگر وزارت 
نفت عراق قصد تكذيب اين خبر را داشته چرا خود 
دست به انتش��ار بيانيه نزده و براي بيان موضع ۷ 
روز دس��ت نگه داشته است؟ در گزارش پيش رو به 
اين پرسش پاسخ داده ايم كه چرا »سوآپ نفت خام 
ايران و عراق« اهميت دارد؟ چه پيشينه يي را دنبال 

كرده و اكنون در چه وضعيتي قرار گرفته است؟ 

يك ش��نبه ۱3 خ��رداد خبرگزاري ش��انا ارگان 
وزارت نفت ايران نوش��ت كه تانكرهاي حامل نفت 
خام كركوك عراق پ��س از ورود به ايران، در حال 
تخليه اين محموله ها در مخازن »دره شهر« كه از 
سوي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براي 
اين منظور اختصاص يافته است، هستند. پيش تر 
عنوان شده بود كه اين محموله ها در زمان ورود به 
ايران از دره شهر به پااليشگاه هاي تبريز و كرمانشاه 
ارسال مي شوند. اما تنها چند روز پس از انتشار اين 
خبر، رويترز خبري را به نقل از جبار اللعيبي وزير 
تكنوكرات نفت عراق منتش��ر كرد كه به نوعي در 

تناقض با آن قرار داشت. 
رويترز ش��امگاه چهارش��نبه نوشت كه اللعيبي 
در حاش��يه امضاي يك توافقنام��ه نفتي در بصره 
به اين خبرگزاري گفته اس��ت كه ايران و عراق به 
دليل مش��كالت فني هنوز تبادل نفت خام را آغاز 
نكرده ان��د. او در ادامه عنوان كرده بود: »تا اينجاي 
كار مشكالت لجستيكي اجراي توافق با ايران را به 
تعويق انداخته اس��ت. در حال حاضر ما در مراحل 
پاياني اجراي توافق هستم. به محض اينكه مشكالت 

مرتفع شوند روند اجرايي كار شروع مي شود.« 
مشكالت »لجس��تيكي« دليلي است كه ايران 
تاكنون بابت تاخير در آغاز شدن سوآپ يا معاوضه 

نفت خام با عراق عنوان كرده بود. 
نخستين صحبت ها در خصوص طرحي كه طي 
آن نفت خام ايران از جنوب راهي پااليش��گاه هاي 
عراق شده و نفت خام عراق از كركوك وارد مناطق 
شمال غربي ايران ش��ود، اسفند ماه سال 9۵ و در 
جريان س��فر بيژن زنگنه وزير نفت ايران به بغداد 

مطرح شد. 
پس از آن مرداد ماه سال 96 جباراللعيبي وزير 
نفت عراق عازم ايران ش��د تا مذاكرات تكميلي در 
اين مورد و همچنين در مورد صادرات »گاز« ايران 

به عراق مطرح شود. اين سفر اما با تب و تاب اقليم 
كردستان بر س��ر برگزاري رفراندوم همراه شد كه 
»كركوك« يكي از مناقشات آن به حساب مي آمد. 
اين وضعيت موج��ب واكنش برخي مقامات اقليم 
به توافق نفتي تهران و بغداد ش��د. دلش��اد شعبان 
نايب رييس كميته منابع طبيعي پارلمان كردستان 
۵ روز پس از س��فر اللعيبي با روزنامه  شرق االوسط 
چاپ عربستان سعودي كه عمدتا مواضع ضد ايراني 
را دنب��ال مي كند، مصاحبه ك��رد و گفت: »هدف 
تهران و بغداد افزايش مش��كالت قانوني در منطقه 
كركوك اس��ت و بدين منظور، براي مدت طوالني 
مشغول فعاليت براي احداث خط لوله انتقال نفت 
خام از اين اس��تان به محدوده ايران است.« وي در 
اين گفت وگو پرسشي را مطرح كرد كه بيشتر شبيه 
به يك تهديد بود: »آيا كركوك تا زمان بهره برداري 
از اين پروژه، بخش��ي از حكومت عراق باقي خواهد 

ماند؟« 
در اينجا باز كردن يك پرانتز براي پرداختن به 
موقعيت ويژه اس��تان كركوك الزم است. كركوك 
منطقه ي��ي چند قوميتي در ش��مال عراق اس��ت 
ك��ه س��اكنان آن را اع��راب مس��لمان، تركمن ها، 
مس��يحيان و كردها تشكيل مي دهند. حزب بعث 
عراق درراستاي سياست هاي پان عربيسم خود در 
س��ال ۱9۷6 نام كركوك را به »التاميم« به معناي 
»ملي ك��ردن« تغيير داد و پ��س از آن با اقداماتي 
موجب ريزش قابل توجه جمعيت كرد ساكن در اين 
منطقه ش��د. كركوك از سال ۲۰۰6 نام سابق خود 
را بازيافت اما در ادامه با تهديد داعش روبه رو ش��د. 
در سال ۲۰۱4 پيشمرگه هاي كرد براي جلوگيري 
از ورود داع��ش كركوك را به دس��ت گرفتند و از 
آن زمان اين منطقه به محل مناقش��ه ميان اقليم 

كردستان و حكومت مركزي عراق تبديل شد. 
سفر وزير نفت عراق به ايران در وضعيتي صورت 
مي گرفت كه ميدان هاي نفتي كركوك به ۲ بلوك 
تقس��يم شده و كنترل ۲ ميدان در دست نيروهاي 
كرد و 3 ميدان در دست شركت نفت شمال وابسته 
به حكومت مركزي قرار داش��ت. از طرفي قرار بود 
كركوك نيز در رفراندوم براي اس��تقالل كردستان 
ش��ركت كند. در چنين فضاي��ي يك هفته پس از 
س��فر اللعيبي به تهران، يكي از مقامات استانداري 
كرك��وك اع��الم كرد ك��ه از همكاري ب��ا هرگونه 
برنامه يي براي صادرات نفت كركوك به ايران سرباز 
خواهن��د زد، چرا كه دولت مرك��زي عراق در اين 
زمينه با آنها مش��ورت نكرده است. احمد العسكري 
رييس كميته انرژي شوراي استانداري كركوك در 
در آن زمان به گلف نيوز گفت: »هرگونه توافق نفتي 
يا گفت وگو در رابطه با توليد نفت اين استان، بدون 
هماهنگي و دخيل كردن استان كركوك و شوراي 

استانداري آن موفق نخواهد شد.« 
اگرچه اين اظهارات بيانگر مواضع تمام مقامات 
اقليم نبود اما حتي ماليم ترين نظرات در اين زمينه 
ني��ز داير بر ل��زوم حضور نمايندگان��ي از اقليم در 
جريان مذاكرات بر سر سوآپ يا معاوضه نفت خام 

ايران و عراق بود. تمام اين مس��ائل باعث شد عمال 
تا بعد از برگزاري رفراندوم و مشخص شدن تكليف 
كركوك، موضوع س��وآپ نفت خام ايران و عراق به 

حالت تعليق درآيد. 

 ثبات پس از توفان
اما پرونده كركوك بسيار بي سر و صداتر از آنچه 
تصور مي شد، بسته شده و چندي پس از برگزاري 
رفراندوم و با وجود راي مردم كركوك به استقالل، 
نيروهاي عراق پيشمرگه هاي كرد را از اين منطقه 
عقب راندند و كنت��رل تمام ميدان هاي نفتي را به 
دست گرفتند. در اين موقعيت به نظر مي آمد سوآپ 
نفت خام ايران و عراق از هر زمان به عملياتي شدن 
نزديك تر اس��ت؛ به ويژه اينكه نيچروان بارزاني كه 
به جاي مس��عود بارزاني رياست اقليم را در دست 
گرفته بود، صراحتا اعالم كرد آنها مالكيت ميادين 
نفتي را به بغداد مي س��پارند به ش��رطي كه سهم 
۱۷درصدي اقليم از درآمدهاي نفتي پذيرفته شود. 
پ��س از اين جب��ار اللعيبي وزير نف��ت عراق با 
انتشار پستي در صفحه فيس بوك خود نوشت كه 
براس��اس توافق صورت گرفته با ش��ركت بازاريابي 
نفت عراق )سومو(، قرار است در مرحله اول روزانه 
بين 3۰ تا 6۰هزار بشكه در روز، نفت خام از استان 
كركوك عراق به اس��تان كرمانش��اه اي��ران صادر 
ش��ود. او همچنين عنوان كرد كه شركت سومو و 
ايران قرار اس��ت زمان آغ��از اين عمليات را تعيين 
كنن��د. او در ادامه اين مطلب نوش��ت كه اين خط 
لول��ه منجر به ايجاد راه هاي جدي��دي براي توليد 
و ص��ادرات نفت كركوك مي ش��ود. وي همچنين 
بيان كرد كه عراق به دنبال گس��ترش روابط خود 
با تمام كشورهاي همس��ايه است. اللعيبي چندي 

بعد و در اوايل ماه ژانويه سال جاري ميالدي گفت 
كه س��وآپ نفت خام اي��ران و عراق تا قبل از پايان 
يافتن اين ماه عملياتي خواهد ش��د. اين در حالي 
بود كه قبل تر عاصم جهاد س��خنگوي وزارت نفت 
ع��راق در گفت وگو با خبرگزاري آرگ��وس در ماه 
نوامبر ۲۰۱۷ اعالم كرده بود كه آغاز صادرات نفت 
خام ميدان هاي شمال كركوك به ايران تا پايان ماه 
ژانويه بس��تگي به عوامل لجستيكي دارد. »عوامل 
لجستيك« مي توانند دربرگيرنده انواع مختلفي از 
مسائل باش��ند كه نمي توان به طور دقيق گفت در 
خصوص س��وآپ نفت ايران و ع��راق به كدام يك 
اشاره شده اس��ت.  اما در نهايت با پايان يافتن ماه 
ژانويه نيز سوآپ نفت خام ايران و عراق انجام نشد و 
در اين بين اظهاراتي از دو طرف در خصوص آماده 
نبودن شرايط منتشر شد. انتشار خبر وزارت نفت 
ايران در روز يك شنبه ۱3 خرداد در چنين فضايي 

صورت  گرفت. 

 اليه هاي پنهان
اما مخالفت با پ��روژه معاوضه نفت خام ايران و 
عراق فقط از طرف مقامات اقليم كردس��تان نبوده 
اس��ت، در واقع بايد گفت عم��ق مخالفت اقليم با 
اين پروژه اس��تراتژيك نبوده و موضوع بيش از هر 
چيز اختالفي داخلي در عراق به حس��اب مي آمد. 
»رياض« و »آنكارا« اما پتانس��يل تضاد بيشتري با 
اين پروژه را دارند. المانيتور زمس��تان سال گذشته 
و در حالي كه زمزمه هاي عملياتي ش��دن س��وآپ 
نفت اي��ران و عراق بيش از هر زمان ديگري جدي 
شده بود، نوش��ت كه براي عراق اين قرارداد مسير 
تجاري جديدي براي صادرات نفت ميادين شمالي 
خود ايجاد مي كند و موقعيت اين كش��ور در برابر 

تركيه در موضوع مسيرهاي صادرات نفت را تقويت 
مي بخشد. همچنين مي تواند جايگاه عربستان در 
بازار را نيز به چالش بكش��د. اين وضعيت به مذاق 

رياض و آنكارا خوش نخواهد آمد. 
در اينج��ا باي��د به اين نكته ني��ز توجه كرد كه 
مهم ترين تريبون هايي كه در اختيار مقامات اقليم 
كردستان براي تاختن به اين طرح قرار مي گرفت از 
سمت عربستان سعودي حمايت مي شد كه واضح 
بود از هيچ جهت تمايلي به نزديك ش��دن تهران 
و بغ��داد ندارد. مخالفت تركي��ه نيز به دليل اينكه 
بندر جيحان س��ال ها تنها بندر براي صادرات نفت 
خام كركوك بوده اس��ت، چندان غير قابل باور به 

نظر نمي رسد. 
مقامات ايران بارها گفته اند كه سوآپ نفت خام 
ب��ا عراق را يك »همكاري اس��تراتژيك« مي دانند. 
ب��راي مثال بي��ژن زنگنه وزير نفت اي��ران آذر ماه 
سال گذشته در تش��ريح جزئيات اين همكاري به 
خبرنگاران گفت: »من امي��دوارم بتوانيم به تدريج 
واردات نفت را آغاز كنيم و آن را به 6۰ هزار بشكه 
در روز برس��انيم. موضوع مهم آغاز كار است و اين 
رابطه كه رابطه يي اس��تراتژيك بي��ن ايران و عراق 

است، برقرار شده است.« 
ه��ر چند منظور ايران از »اس��تراتژيك« تغيير 
شكل رابطه با بغداد است اما از نظر ناظران بيروني 
نيز ماجراي س��وآپ نفت خام يك همكاري ساده 
مربوط به صرفا 6۰هزار بش��كه نف��ت خام به نظر 
نمي رس��د. رويت��رز در گزارش��ي نوش��ت كه پس 
از آنك��ه ايران ب��ه عراق »كمك« ك��رد تا حركت 
استقالل طلبانه كردها در س��ال گذشته را از ادامه 
بازدارد، حاال قص��د دارد تا كنترل صادرات نفت از 

ابرميدان كركوك را به دست گيرد. 
در واق��ع آغاز س��وآپ نفت خ��ام از منظر اين 
گ��زارش »كنترل صادرات نفت از ميدان كركوك« 
تلقي شده است. اين در حالي است كه ميدان نفتي 
كركوك كه اين روزها نزديك به ۵۰۰ هزار بش��كه 
نفت خام در روز توليد مي كند، ظرفيت توليد روزانه 
يك ميليون بشكه نفت خام را دارد و سقف سوآپ 
نفت خام ايران و عراق تنها 6۰ هزار بش��كه در روز 
اس��ت. در واقع چنين تحليل هايي كه اغلب توسط 
عربستان حمايت و منتشر مي ش��وند آغاز سوآپ 
نفت خام ايران و عراق را بخشي از برنامه نفوذ ايران 
در خاورميانه توصيف مي كنند. برخي ديگر نيز بر 
اين باور هستند در حالي كه اياالت متحده از برجام 
خارج ش��ده، تهران در جدالي ب��ا آمريكا به دنبال 

حفظ منافع خود در كشورهاي همسايه است. 
در اين بين و با توجه به سياست هاي نه چندان 
همگرايانه مقتدي صدر با ايران، انتش��ار خبر آغاز 
س��وآپ از س��وي ايران و رد آن پس از چندين روز 
توس��ط وزير نفت عراق، ابهام��ات در خصوص اين 
پروژه را بيش از پيش تش��ديد ك��رد. الزم به ذكر 
اس��ت كه وزارت نفت ايران واكنشي را به اظهارات 
جبار اللعيبي در خصوص آغاز نش��دن سوآپ نفت 

ايران و عراق نشان نداده است. 
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خدايا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خشنود کند و پناه می برم به  تو از 
آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن براى اينکه فرمانت برم و نافرمانی 

تو نکنم اى بخشنده سائالن.

دعایروزبيستوچهارمماهمبارکرمضان

بازارهنر

دوبله»النتوري«بهزبانچيني
فیلم س��ینمايي »النتوري« ساخته 
رضا درمیش��یان براي نمايش و عرضه 
عمومي در کش��ور چین دوبله خواهد 
ش��د. فیلم س��ینمايي »النتوري« پس 
از آماده س��ازي باند بین الملل اين فیلم 
توس��ط محمدرضا دلپاك طراح صداي 
فیل��م، دوبله آن در کش��ور چین انجام 

خواهد شد. 
»النت��وري« در بی��ش از هفت��اد و 

سه فس��تیوال جهاني به نمايش درآمده است. اين 
فیلم که منتخب 6 فستیوال رده الف جهاني برلین، 
کارلووي واري، ورش��و، ش��انگهاي، م��اردل پالتا و 
گواست، موفق به دريافت هفت جايزه جهاني شده 
است. »النتوري« عاشقانه يي پرالتهاب در دل جامعه 

است. عشقي که به جنون ختم مي شود. 
نويد محم��دزاده، مريم پالیزبان و باران 
کوثري همراه با مهدي کوشکي، بهرنگ 
علوي و بهرام افشاري، رضا بهبودي و... 

از بازيگران اين فیلم هستند. 
عرضه و پخ��ش بین الملل��ي فیلم 
به عهده محمد اطبايي )مس��تقل هاي 
ايران��ي( اس��ت. فیلم النت��وري پس از 
پخش با ش��کايت آمن��ه بهرامي، يکي 
از قربانیان مش��هور اسیدپاشي در ايران قرار گرفت 
که مدعي بود اين فیلم از زندگینامه او کپي برداري 
شده و باعث شده شرکتي خارجي که قرار بوده فیلم 
زندگي او را بس��ازد، به دلیل ساخته و پخش شدن 

اين فیلم، قراردادش را با بهرامي لغو کند. 

»الزانيا«آمادهشد
ب��ه  »الزانی��ا«  س��ینمايي  فیل��م 
و  احم��دي  احم��د  تهیه کنندگ��ي 
کارگرداني حسین قناعت آماده نمايش 
ش��د تا اکرانش را طي هفته هاي آينده 

در سینماها آغاز کند. 
بهزاد خورش��یدي طراحي پوستر و 
مواد تبلیغ��ي اين فیلم را بر عهده دارد 
و امیر ش��یبان خاقاني به تازگي ساخت 
آنونس و تیزرهاي اين فیلم را آغاز کرده 

است، فیلمي که گفته مي شود براي اکران عید فطر 
آماده مي شود. 

»الزانی��ا« يك کم��دي پربازيگر اس��ت و گفته 
مي شود؛ جواد رضويان پس از گذشت سال ها دوري 
از سینما با نقش تازه و متفاوتي در اين فیلم کمدي 
حضور دارد. در خالصه داس��تان اين فیلم آمده: تو 
کفتم!... کف!... مي فهمي؟ تا نخورمت ولت نمي کنم!

عوامل اين فیلم عبارتند از: نويسندگان فیلمنامه: 
حس��ین قناعت، احمد احمدي - کارگردان: حسین 
قناع��ت - طراح گريم: عبداهلل اس��کندري - تدوين: 
محمد توکل��ي - مدير فیلمب��رداري: امیر معقولي 
- ط��راح صحن��ه و لباس: س��حر ش��هامت - مدير 
صدابرداري: میثم يارديل��و -طراحي و ترکیب صدا: 
حس��ین ابوالص��دق- دس��تیار و برنامه ري��ز: مهدي 
مطلبي، با تشکر از: امید راد - دستیار دوم کارگردان: 
سپینود وفامنش - منش��ي صحنه: مهتاب شهرابي 
- مجري گريم: ماني اس��کندري، س��ارا اسکندري- 
دس��تیار اول فیلمبردار: حس��ن امیرزاده - عکاس: 

اردالن آذرمي -طراح گرافیك و پوستر: 
بهزاد خورشیدي- س��ازنده آنوس: امیر 
شیبان خاقاني- تیتراژ: سپهر جهانگیري-

گروه فیلمبرداري: س��یامك کوثرمدار، 
مهدي م��رادي، احس��ان کاظم خاني - 
دستیاران صدابردار: سهراب ثمرقندي، 
علیرض��ا ثمرقن��دي - دس��تیار لباس: 
ريحانه نعمت الهي - دس��تیاران صحنه: 
علیرضا شهس��واري، ش��اهرخ تدين - 
مدير تدارکات: حامد زاهدي - گروه تدارکات: احمد 
ياوري شاد، محس��ن زارع، بابك آقاياري - مسووالن 
هن��روران: معصوم��ه قج��ر - ش��اهین احم��دي - 
س��ینه موبیل: ش��هرام رضايي - حمل و نقل: علي 
حیدري قمص��ري، مصطفي وهابي اص��ل، مصطفي 
تیم��وري، مجید رضاي��ي، مجید فراهان��ي - مدير 
تولید: هاشم علي اکبري، تهیه کننده: احمد احمدي. 
بازيگران: ج��واد رضويان، ارژنگ امیرفضلي، بهنوش 
بختیاري، نفیسه روشن، رضا ناجي، پارسیا شکوري، 
يوس��ف صیادي، اصغر سمس��ارزاده، ساعد هدايتي، 
رضا رويگري، عباس محبوب، محمد ش��یري، علي 
کاظمي، آرين خلج، رضا رياحي، اردش��یر کاظمي، 
احمد ياوري ش��اد، سپهر س��هرابي، قباد شاهپوري، 
مهدي حدادي، محمدرضا عرب، حسین روزبه، علي 
بیك... و با هنرمندي: يوس��ف تیموري و با تشکر از: 
حديث چهره پرداز- بازيگران نوجوان: امیرعلي صالح، 
امیرعلي محمودي، رادين صانعي، نعیم شیخ محبوبي، 

پارسا نژاد آذر- پخش: رسانه فیلمسازان مولود. 

يكيازآثارفرامرزپيالرامدرحراجتهران
نهمین حراج تهران، تیرماه ۹۷ با يکي 
از آثار نقاش��ي خط زنده ياد فرامرز پیالرام 

برگزار خواهد شد. 
يکي از آثار نقاشي خط فرامرز پیالرام 
هنرمند نقاش و خوش��نويس در نهمین 
حراج تهران که تیرماه ۹۷ برگزار مي شود، 
ش��رکت داده خواهد ش��د. علي پیالرام، 
فرزن��د فرامرز پی��الرام درب��اره اين اثر به 
مهر گف��ت: صاحب اين اثر نقاش��ي خط 

يك مجموعه دار هنري اس��ت که آن را در حراج تهران 
ش��رکت خواهد داد. برآورد قیمت اين تابلوي نقاش��ي 
خط که اندازه آن ۱۰۰ در ۷۰ اس��ت و در سال ۱۳۴۸ 
خلق شده است، بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است. 
او با بیان اينکه اين دومین حضور زنده ياد پیالرام در 
حراج تهران خواهد بود، توضیح داد: دو اثر نقاشي خط 
فرامرز پیالرام، بدون عنوان و با متريال رنگ روغن روي 
ب��وم و اکريلیك و مرکب روي بوم در نخس��تین حراج 
تهران )خرداد ۹۱( حضور داشت که با قیمت هاي ۳۰ و 

۴6 میلیون تومان به فروش رسید. 
فرزند زنده ياد پیالرام در پايان گفت: سال گذشته 
يک��ي از آثار پدرم در حراج بونامز لندن، س��ومین اثر 
پرفروش بود. آثار پدرم تاکنون در 66 حراج بین المللي 
و داخلي از جمله بونامز، س��اتبیز و کريستیز شرکت 

داده ش��ده و همیشه جزو گران ترين آثار 
فروخته شده بوده اس��ت. فرامرز پیالرام 
هنرمند نقاش، خوشنويس و از پیشگامان 
مکتب س��قاخانه ايران ب��ود و در آثارش 
همواره در پي به تصوير کشیدن نمادهاي 
اصیل ايران��ي بود. در کاره��اي اولیه اش 
ُمهرهاي��ي را که در قديم به جاي امضا از 
آن استفاده مي کردند، بزرگ نمايي کرد و 
زمینه يي کتیبه گونه ب��ه وجود آورد و در 
آن نماده��اي مذهبي، مانند علم و پنجه را با اش��کال 
هندس��ي درآمیخت. او با عالق��ه و توجه به هنرهاي 
س��نتي ايراني، نظیر کاش��یکاري و در مس��یر يافتن 
راه هاي نو براي ترکیب بندي هاي جديد و دريافت اين 
مطلب که خط فارس��ي به ويژه نستعلیق در تلفیق با 
نقاشي ويژگي ممتازي به تابلوها مي بخشد، به آموختن 
خطاطي در انجمن خوشنويسان پرداخت و مدتي در 
آنج��ا تدريس ک��رد. از آن پس خط دس��تمايه اصلي 
آثار او ش��د و از اين رو از اي��ن هنرمند به عنوان يکي 
از پیش��گامان نقاش��ي خط در ايران ياد مي شود. آثار 
فرامرز پیالرام در بزرگ ترين موزه هاي ايران و جهان از 
جمله موزه هنرهاي معاصر تهران، موزه هنرهاي مدرن 
نیويورك، موزه متروپولیتن نیويورك، بانك پاسارگاد 

و... نگهداري مي شود. 

اسپانيا؛پيشتازدرتشكيل
دولتزنانه

الپايس:
سوسیالیس��ت  دولت 
جديد اس��پانیا در مقابل 
پادشاه اين کشور سوگند 
ي��اد کرد. طب��ق گزارش 
صفحه اول اي��ن روزنامه، 
از ۱۷ عضو کابینه جديد، 
اختی��ار  در  پس��ت   ۱۱
زنان ق��رار دارد. طبق اين 
گزارش، زنان 6۱.۱درصد 

از دولت جديد اسپانیا را تشکیل مي دهند و آن طور 
که گفته شده اين باالترين میزان مشارکت زنان در 
تاريخ سیاسي اين کشور است. براساس گزارش ال 
پايس، در تعداد کمي از کش��ورها بیش از نیمي از 
اعضاي دولت را زنان تش��کیل مي دهند. ال پايس 
گفته که س��انچز نیز خود را فمنیست مي داند و از 
مهم ترين وعده هاي انتخاباتي او، برابري جنسیتي 
در اسپانیا بود. پدرو سانچز رهبر حزب سوسیالیست 
اس��پانیا، هفته گذش��ته پس از راي ع��دم اعتماد 
پارلمان اين کش��ور به ماريان��و راخوي رهبر حزب 
مردم به نخس��ت وزيري رسید. ماريانو راخوي پس 
از راي عدم اعتماد پارلمان اعالم کرد که از رياست 

حزب مردم کنار مي رود. 

اكونوميست:
از  بس��یاري  دي��روز، 
طرح  خارجي،  نش��ريات 
جلد خود را به سیاس��ت 
خارجي ترامپ اختصاص 
داده اند. اکونومیس��ت نیز 
با انتشار طرحي از ترامپ 
بر جل��د خ��ود، ترامپ را 
سیاس��ت  براي  تهديدي 
معرفي  امري��کا  خارج��ه 

کرده اس��ت. اکونومیست نوش��ت: حتي اگر ترامپ 
موفق به عقد قرارداد با کره ش��مالي ش��ود، باز هم 
سیاست خارجي او به امريکا و جهان آسیب خواهد 
زد. تايم نیز با اشاره به کمپیني که کاخ سفید براي 
جلوگی��ري از تحقیقات بازرس مول��ر درخصوص 
دخالت روسیه در انتخابات رياست جمهوري امريکا 
که به س��ود ترامپ تمام شد، اقدامات او را ضربه به 
بدنه دموکراسي اياالت متحده توصیف کرد. آن طور 
که گفته ش��ده، جلد نش��ريات اکونومیست، تايم و 
چاينا ريپورت يك پیام مش��ترك داش��ت: »ترامپ 
در هر صورت به سیاس��ت خارج��ي امريکا و اصل 

دموکراسي اين کشور لطمه خواهد زد.«

تايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشي از مواضع 
بوريس جانسون در ديدار با 
نتانیاهو منتشر کرد. طبق 
اين گ��زارش، وزير خارجه 
بريتانیا در ديدار با نتانیاهو 
تاکی��د کرد که کش��ورش 
به همراه آلمان و فرانس��ه 
معتقد است برجام بهترين 

روش براي تضمین آينده يي ايمن براي منطقه است. او 
گفته تا زماني که ايران به توافق هسته يي پايبند بماند، 
بريتانیا نیز تعهد خود را ادامه مي دهد. به گزارش تايمز، 
او همچنین درباره ضعف لندن در پیش��برد مذاکرات 
برگزي��ت هش��دار داد. جانس��ون در ادام��ه اظهارات 
دلسرد کننده خود در مقابل برگزيت، از ورود ترزا مي  
نخست وزير بريتانیا، به مرحله يي سخن گفته که بیش  
از پی��ش وي را مقابل اتحاديه اروپ��ا قرار مي دهد. به 
گفته جانسون، برگزيت روندي غیرقابل بازگشت است 
اما بیم آن وجود دارد آن طور که دلخواه بريتانیاست، 
پیش نرود. او کس��ب مزاياي اقتصادي برگزيت را در 
گرو اتخاذ سیاست مستقل از سوي لندن عنوان کرد. 

كيوسک

تاريخنگاري

تشكيل دادگاه الهه با موضوع نفت ايران
نوزدهم خرداد ۱۳۳۱ دادگاه الهه با حضور محمد مصدق براي بررس��ي ش��کايت 
 ايران از انگلیس تش��کیل شد. در بخش��ي از سخنان مصدق در اين دادگاه آمده است:

» نزد ما ايرانیان تشويش جلوگیري از هر گونه عملي که در حکم مداخله در صالحیت 
ملي باشد، شديدتر از ساير ملل است... کشور ما میدان رقابت سیاست هاي استعماري 
بوده ضمنا پي برده ايم که متاسفانه با وجود آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان 
ملل متحد نتوانسته اند به اين وضع اسفناك که شرکت سابق نفت ايران و انگلیس در 
۵۰ سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهد. ملت ايران که از اين وضع به ستوه 
آمده بود در يك جنبش مردانه با ملي کردن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات 

يك باره به سلطه بیگانگان خاتمه داد.« 
در میان همراهان مصدق عالوه بر چند روزنامه نگار و عکاس، عده يي از مشاوران او 
هم همراهش بودند؛ مهندس کاظم حسیبي،  اللهیار صالح، کريم سنجابي، مظفر بقايي، 
محمدحس��ین علي آبادي، حسن صدر، عبدالحسین دانشور و دکتر عیسي سپهبدي. 
پیش از جلسات رسیدگي ديوان، مصدق و همراهانش به شور مي نشستند؛ پیشنهادها و 

اظهارنظرهاي مختلف جهت ترسیم خطوط دفاعي ايران مطرح مي شد. 
مصدق س��پس شرحي از مظالم شرکت را برشمرده و بر تحسین ملت ايران تاکید 
کرد:»ملت ايران به علت العلل بدبختي هاي خود پي برده و مصمم اس��ت فساد را براي 
همیشه ريشه کن کند و اجازه نمي دهد خارجي بر سرنوشتش تسلط يابد… تصمیم 
ملي  ش��دن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسي يك ملت مس��تقل و آزاد است. با کمال 
اعتمادي که به حقانیت خود داريم و مخصوصا براي  اينکه اعتماد ما خلل ناپذير است، 
نمي توانیم قضیه يي که براي  ملت ما حیاتي  اس��ت را در معرض خطر رأي نامساعدي 
ولو اينکه آن غیرمحتمل هم باشد، قرار دهیم. با توجه به آنچه گفته شد از آقايان تمنا 
دارم که بر اين طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصديق کنند و در هر 
حال الاقل طرز فکر ما را درك کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف 

مزاج که  نتیجه کبر سن و مصائبي ا ست که در راه مبارزه براي آزادي متحمل  شده ام 
و با وجود اينکه بار سنگین مسوولیت مرا ناتوان کرده  است از راه دور به اين ديار آمدم 
ت��ا از طرفي با حضور خ��ود حس  احترام کامل ملت و دولت ايران را به دس��تگاه هاي 
بین المللي ثابت  کنم و از طرف ديگر به آقايان مدلل سازم که گذشته از ايرادات  حقوقي 
که نسبت به صالحیت ديوان داريم، اخالقا و سیاستا در وضعي واقع شده ايم که ديگر 
نمي توانیم موضوع ملي  شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم«. سرانجام دادگاه الهه در 
جريان اختالف میان ايران با انگلستان درباره پرونده ملي شدن صنعت نفت به حقانیت 

ايران و عدم صالحیت دادگاه بین المللي براي بررسي شکايت لندن از تهران راي داد. 

جشنوارهپرتغالميزباناصغرفرهادي
جشنواره فیلم »اسپینیو« در پرتغال میزبان اصغر فرهادي کارگردان سرشناس ايراني و فیلم »سدمعبر« محسن قرايي مي شود. 

چهاردهمین جش��نواره کارگردان هاي جديد فیلم هاي جديد اس��پینیو از ۲۸ خرداد تا ۴ تیرماه )۱۸ تا ۲۵ ژوئن( در کشور پرتغال 
برگزار مي ش��ود و طبق اعالم »س��ینه ايران« فیلم سینمايي »سد معبر« ساخته محسن قرايي در بخش مسابقه اين جشنواره موسوم 
به »سیاگوش طاليي« حضور دارد که ويژه فیلم هاي اول و دوم کارگردان هاست. اصغر فرهادي کارگردان سرشناس سینماي ايران و 

کارگردان »گذشته«، »جدايي نادر از سیمین«، »فروشنده« و کارگردان برگزيده اسکار نیز در اين جشنواره کارگاه آموزشي برگزار مي کند. 
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نشست س��ران گروه ۷ در حالي ديروز 
و امروز برگزار شد که اروپا، کانادا و امريکا 
در زير سايه جنگ تجاري با يکديگر قرار دارند. پیش از 
اين گفته شده بود که کمیسر اقتصادي و مالي اتحاديه 
اروپا نسبت به حل اختالف تجاري با امريکا در اجالس 
س��ران گروه ۷ خوشبین نیس��ت. همچنین گفته شده 
ک��ه بريتانیا، کانادا، فرانس��ه، ايتالیا، ژاپ��ن و امريکا که 
تش��کیل دهنده گروه ۷ هستند، در سال ۲۰۱6 متعهد 
ش��دند تا س��ال ۲۰۲۵ به حمايت خود از سوخت هاي 
فس��یلي پايان دهند، اين در حالي است که بسیاري از 
گزارش ها حاکي از کمك ۱۰۰میلیارد دالري در س��ال 
براي حمايت از اين سوخت ها توسط اين کشورهاست. 
تازه ترين گزارش منتش��ر ش��ده پیش از نشست سران 
گروه ۷، نشان دهنده هزينه هاي قابل توجه در حمايت از 

تولید و مصرف زغال سنگ، نفت و گاز است. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، دونالد 
ترامپ از زمان آغاز فعالیت خود از پیمان اقلیمي پاريس 
خارج شد و تمايل بسیاري براي استفاده از سوخت هاي 
فسیلي نشان داده اس��ت. طبق داده هاي منتشر شده، 
امريکا ساالنه ۲۷.۴میلیارد دالر، جهت حمايت از تامین 
سوخت هاي فسیلي خود هزينه مي کند. آن طور که در 
اين گزارش نشان داده شده، اين مبلغ سهم قابل توجهي 
از منابع مالي مربوط به سوخت را به خود اختصاص داده 
اس��ت. آن طور که در بسیاري از گزارش ها گفته شده، 
احیاي اس��تخراج زغال س��نگ در اياالت متحده، نقطه 
اتکاي محکمي ب��راي دولت ترامپ به ش��مار مي آمد؛ 
چرا که  به واس��طه وعده بازگشت سوخت هاي فسیلي 
مي توانست وعده اشتغال زايي داده و محبوبیت خود را 
در نزد امريکايي ها افزايش دهد. اين در حالي بود که با 
وجود افزايش گازهاي گلخانه يي، نگراني هاي بس��یاري 
براي استفاده از سوخت هاي فسیلي ايجاد و بسیاري از 
کش��ورها در تالش براي کاهش يارانه هاي دولتي براي 
حمايت از سوخت هاي فسیلي بودند. آن طور که گفته 
ش��ده، امريکا به دلیل حمايت خود از تولید س��وخت 
فس��یلي و خروج از توافق جهان��ي ۲۰۱۵ پاريس براي 
مقابله با تغییرات جوي، از ۱۰۰ امتیاز نمره ۴۲ را کسب 

کرد که پايین ترين امتیاز بود. 
با وج��ود آنک��ه در بس��یاري از گزارش ه��ا گفته 

ش��ده بود که آلمان پیش��رفت هاي قاب��ل توجهي در 
انرژي هاي پاك داشته و از مهم ترين مخالفان استفاده 
از سوخت هاي فسیلي به ش��مار مي رود، اما همچنان 
مبالغ قابل توجهي براي تولید س��وخت هاي فس��یلي 
در اين کش��ور هزينه مي شود. آن طور که گفته شده، 
س��االنه حدود ۱۸.6میلیارد دالر ب��ه حمايت از تولید 
سوخت هاي فس��یلي در اين کشور اختصاص مي يابد. 
طبق اين گزارش، هزينه حمايت از تولید سوخت هاي 
فسیلي در ايتالیا نیز س��االنه ۱۷.۹میلیارد دالر اعالم 
شده اس��ت. اين در حالي است که ايتالیا متعهد شده 
ت��ا س��ال ۲۰۲۵ مص��رف زغال س��نگ را متوقف و تا 
س��ال ۲۰۳۰، ۲۷درصد از برق خ��ود را از انرژي هاي 
تجديدپذي��ر تامین خواه��د کرد. آن ط��ور که گفته 
ش��ده، وزير صنعت ايتالی��ا طرحي ارائه کرده اس��ت 
ک��ه به موج��ب آن، تمام نیروگاه هاي ب��رق ايتالیا که 
از زغال س��نگ اس��تفاده مي کنند، بايد تا سال ۲۰۲۵ 
از مدار خارج ش��وند. اين استراتژي در راستاي تالش 
جهاني براي پايان دادن به وابس��تگي به سوخت هاي 

فسیلي است. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده، ژاپن نیز 
۱۲.۵میلیارد دالر جهت حمايت از تولید سوخت هاي 
فس��یلي اختصاص داده است. آن طور که گفته شده، 
کشور ژاپن در برنامه ريزي جديد خود در حوزه تامین 

انرژي تصمیم گرفته است ۲6 درصد از برق مورد نیاز 
خود را از نیروگاه هاي زغال سنگ تامین کند و در اين 
راستا قصد دارد ۳6نیروگاه جديد تولید برق با سوخت 
زغال سنگ احداث کند. اين اقدام ژاپن به طور صريح 
خالف توافق آب و هوايي پاريس است که کشورها را از 

تولید گازهاي گلخانه يي بیشتر منع مي کند. 
هزينه هاي حمايت از تولید زغال سنگ در بريتانیا 
نیز حدود ۱۱میلیارد دالر اعالم ش��ده است. طبق اين 
گزارش ديروز بريتانیا براي نخستین بار پس از انقالب 
صنعت��ي يك روز کامل برق خود را بدون اس��تفاده از 
زغال سنگ تولید کرد. همچنین گفته شده که بريتانیا 
قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ مصرف زغال سنگ به عنوان 
سوخت کارخانه ها را به صفر برساند تا از انتشار کربن 

در محیط زيست جلوگیري کند. 
آن طور که در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
محقق��ان هر يك از کش��ورهاي گ��روه ۷ را در زمینه 
ش��فافیت، تعهدات و وعده هايش و همچنین پیشرفت 
ب��ه س��وي پايان دادن به اس��تفاده، حماي��ت و تولید 
س��وخت هاي فس��یلي مورد بررس��ي قرار داد. در اين 
بررس��ي فرانس��ه و کان��ادا باالترين رتب��ه را به خود 
اختص��اص دادند. طبق اين گزارش نیز در فرانس��ه و 
کان��ادا س��االنه مبلغي کمتر از ۱۰میلی��ارد دالر براي 

حمايت از تولید سوخت هاي فسیلي هزينه مي شود. 

آمارنامه

ميراثنامه

خالدنبيدرآتشسيگارميسوزديابيتوجهي؟
»خالد نبي« در اس��تان گلس��تان ب��ار ديگر آتش 
گرفت و اين بار فضاي مجازي منعکس کننده اين خبر و 
وضعیت نابسامان محوطه يي تاريخي بود که به قبرستان 

خاص مشهور است. 
فعاالن میراث فرهنگي و گردشگراني که براي ديدن 
قبرستان در يکي، دو روز گذشته به اين منطقه رفته اند، 
فیلم هايي را در صفحه هاي شخصي خود در اينستاگرام 
منتشر کرده اند که دود از قبرستان به هوا بلند مي شود و 
از سوي ديگر از گرفتن هزينه هاي زياد براي ورود به اين 
محوطه تاريخي گله دارند و نسبت به آنچه بايد به عنوان 
تامین نخستین تس��هیالت براي ورود يك گردشگر به 

محوطه تهیه شود، معترض  هستند. 
اواخر ش��هريور سال گذش��ته آخرين باري بود که 
خبري از آتش س��وزي در اين قبرس��تان منتشر شد و 
عامل آن را چند جوان موتورس��وار در قبرس��تان اعالم 
کردن��د که باعث آتش س��وزي در بخش��ي از علف هاي 
قبرس��تان خالد نبي در اس��تان گلستان ش��ده بودند. 
قبرس��تاني در »منطقه نمونه گردشگري گچ سو« قرار 
دارد و به دلیل نوع خاص طراحي س��نگ قبرهايش در 
طول سال هاي گذشته مورد توجه بیشتري بوده است. 

هر چن��د وضعیت قبرس��تان تاريخ��ي در آن زمان 

اين طور توصیف ش��ده بود که س��نگ  قبرهاي شکسته 
پراکنده يي در طول س��ال ها در بین علفزار قبرستان به 
حال خ��ود رها ش��ده اند، يا ترك هايي که روي س��نگ 
قبره��اي خاص اين محوطه را پوش��انده و حتي معدود 
حفاري ه��اي غیرمج��از در اين محوطه ک��ه حدود يك 
سال از ثبت ملي آن مي گذرد، به وضوح بي توجهي هاي 
متولیان اين منطقه نمونه گردشگري را نشان مي داد، اما 
با آتش س��وزي تابستان سال گذشته، قول و قرارهايي از 
س��وي مسووالن میراث فرهنگي استان گلستان و حتي 
دهیاري گچ س��و و نماينده اوق��اف در آن منطقه نمونه 
گردشگري به واسطه قرار گرفتن مقبره امامزاده يي در آن 
منطقه مطرح شد. در همان زمان اعالم شد: »تفاهمنامه 
در ح��ال انعق��اد با میراث فرهنگي و دهیاري روس��تاي 
هدف گردش��گري خالد نبي با ه��دف تامین نگهبان به 
صورت شبانه روزي و حفظ محوطه در حال انجام است تا 
سنگ هاي شکسته شده و افتاده ترمیم شوند و نظم دهي 
خاصي در چینش س��نگ ها در داخل محوطه بر اساس 
الگوي علمي و تاريخي انجام شود، همچنین فنس کشي 
انجام شده و يك سري از ساماندهي ها در محوطه صورت 
گیرند.« البته بعد از گذش��ت چی��زي حدود ۹ ماه از آن 
صحبت ها بر اس��اس چیزي که گردشگران اين محوطه 

تاريخي به ايسنا مي گويند، بخشي از تعهدات انجام شده، 
اما اصل کار يعني توجه به محوطه هنوز در اولويت کاري 
قرار نگرفته اس��ت. بهزاد امین فرد که روز چهارش��نبه، 
ش��انزدهم خ��رداد از اين محوطه تاريخ��ي ديدن کرده 
اس��ت، در مورد وضعیت اين محوطه به ايسنا مي گويد: 
در بخش شرقي قبرس��تان که در محدوده داخل فنس 
قرار گرفته، نشانه هاي يك آتش سوزي جديد وجود دارد، 
انگار پوشش گیاهي محوطه به تازگي سوخته اند، با توجه 
به خش��کي اين نوع پوش��ش حتي اگر يك نخ س��یگار 
روش��ن هم داخل محوطه افتاده باشد با وزش شديد باد 
آتش سوزي به س��رعت در داخل محوطه گسترش پیدا 
مي کند. او با بیان اينکه دور بخش زياد قبرس��تان فنس 
کشیده شده، ادامه مي دهد: اما برخي قبرها بیرون فنس 
افتاده اند، نگهبان نیز به عنوان بلیت فروش داخل کانکس 

نشسته و نگهباني نمي دهد. 
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