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  نوبخت: 2 بودجه اضطراري تهيه شد
ريي��س س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور اعالم ك��رد: 2 بودجه اضطراري 
براس��اس درآمدهاي حاصل از صادرات تهيه شده كه در جلسه شنبه آينده 

)16 تير( شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه مي شود. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت روز چهاش��نبه در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه هاي قوه مجريه براي صرفه جويي در 
هزينه ها در ش��رايط كنوني با توجه به دس��تور اخي��ر رييس جمهوري اظهار 
داش��ت: فرات��ر از مصاديقي كه آقاي روحاني ب��راي صرفه جويي در هزينه ها 
مطرح كردند، سازمان برنامه و بودجه با توجه به احتمال كاهش منابع ارزي 

يا ريالي، برنامه هايي را براي تحقق منابع بودجه در نظر دارد. 
وي »مديريت منابع و كاهش هزينه ها« را 2 رويكرد اصلي اين س��ازمان 
در تخصيص بودجه دس��تگاه ها در ش��رايط كنوني اعالم كرد و افزود: با اين 
رويكرد، 2 بودجه اضطراري با تكيه بر بخشي از صادرات تهيه كرديم كه در 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح مي شود. 
س��خنگوي دولت يادآور شد: در جلسه پيشين اين شورا، سازمان برنامه و 

بودجه ملزم شد، بودجه هاي اضطراري را تهيه و ارائه كند. 
نوبخ��ت تاكيد كرد: مي توان با كاهش هزينه هاي غيرضرور، تراز بودجه را 
برقرار و بخشي از هزينه هاي ضروري را از رديف ساير درآمدها جبران كرد. 
وي ي��ادآور ش��د: طبق برنام��ه دولت، س��ازمان برنام��ه و بودجه هزينه 
دس��تگاه هايي كه بيش از س��ال گذش��ته آب و برق مصرفي داش��ته باشند، 

پرداخت نمي كند. 
س��خنگوي دولت درباره اينك��ه آيا در صرفه جويي ممكن اس��ت بودجه 
عمران��ي كاهش يابد، گفت: گزارش خزانه داري كل كش��ور از پرداختي هاي 
سه ماهه نخست امسال نشان مي دهد در اين مدت 22 هزار و 813 ميليارد 
تومان بودجه عمراني تخصيص يافته در حالي كه اين رقم در مدت مش��ابه 

پارسال 193 ميليارد تومان بود. 
وي اج��راي طرح هايي چون راه آهن قزوين - رش��ت، مراغ��ه - اروميه و 
ميانه – بس��تان آباد را از اولويت هاي دولت برشمرد كه امسال به بهره برداري 

مي رسد. 

 تغييرات در كابينه گمانه زني رسانه اي است
س��خنگوي دول��ت درب��اره احتمال تغيي��ر در كابين��ه و خداحافظي وي 
با س��ازمان برنامه و بودجه ني��ز گفت: هرچند رييس جمهوري متناس��ب با 
ضرورت ه��ا تغييراتي را مي دهند اما اينها كه مي گوييد، گمانه زني رس��انه يي 
اس��ت. نوبخت درباره ديدار رييس دفتر رييس جمهوري با ش��هردار پيشين 
تهران و اخبار منتشر شده مبني بر احتمال انتصاب قاليباف به عنوان معاون 
اول نيز توضيح داد: قرار نيست به همه شايعاتي كه به ويژه اين روزها در هر 
موردي مطرح مي شود، پاسخ دهيم وگرنه بايد همه دولت كسب و كار خود 

را متوقف كند و به آنها پاسخ دهد. 

وزير اقتصاد: بايد بگذاريم كار راه بيفتد
 در حاشيه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه نبايد 

بازارهاي غير نفتي از دست برود گفت: بايد بگذاريم كار راه بيفتد. 
به گزارش ايس��نا، مس��عود كرباس��يان در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
پرسش��ي درباره واردات برخي اقالم با دالر ۴2۰۰ توماني گفت: قرار نيست، 
بگويي��م مثل همه جاي دنيا دس��تور اداري مي دهيم. بانك مركزي بايد اين 

موضوع را بررسي و اعالم كند. 
وي با بي��ان اينكه اعط��اي دالر ۴2۰۰ ب��راي صادركنندگاني كه عمدتا 
مالكيت آنها در اختيار دولت نيست، حالت تشويقي دارد، گفت: اقالمي مانند 
پتروش��يمي خوراك اوليه اش از نفت اس��ت و س��هامدار عمده آن هم دولت 
اس��ت اما بخش ديگري كه حدود 2۰درصد صادرات غيرنفتي ما را تش��كيل 
مي دهند بازارهاي شان نبايد از دست برود پس بايد بگذاريم كار راه بيفتد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ص��دور فرامي��ن محدوديت ه��ا و 
ممنوعيت ه��اي اقتصادي و افش��اي 
فهرس��ت رانت خ��واران اقتصادي و... 
آغاز ش��ده است و چه بس��ا در ادامه 
باي��د ش��اهد كش��ف انب��ار كاالهاي 
احتكار ش��ده و تعزي��ر محتكران و... 
باش��يم؛ تصميمات و اقداماتي آش��نا 
ب��راي ايراني��ان. سلس��له وقايعي كه 
بارها و بارها در دوران مختلف تاريخ 
اقتصادي كشورمان در قبل و پس از 
انقالب ناظر آنها بوده ايم. رفتاري كه 
به جاي پرداختن به ريشه مشكالت و 
خطاي سياست گذار، محصول جبري 
اين سياس��ت ها را در جاي��گاه متهم 
اصلي مي نش��اند. اقدامات��ي كه تنها 
مس��كن هايي اس��ت موقت و نه فقط 
گره يي از كار فروبسته مشكالت حاد 
اقتصادي نمي گش��ايد بلك��ه با ايجاد 
بي ثبات��ي و فض��اي هيجان��ي امكان 
رفت��ار عقالني و انگي��زه كار و تالش 
و س��رمايه گذاري را بي��ش از پي��ش 

پرخطر و دشوار مي كند. 
 به اين عبارات توجه كنيد: »داليل 
مهم عدم عالقه به س��رمايه گذاري از 
طرف بخش خصوصي در س��ال هاي 
اخي��ر ب��ه ترتي��ب اهميت به ش��رح 
زير اس��ت: روش��ن نبودن برنامه هاي 
بلندم��دت اقتصادي دول��ت و تغيير 
پياپي مق��ررات و ضد و نقيض بودن 
آنها، نحوه قيمت گذاري كاالها، گراني 
و كافي نبودن اعتبارات براي سرمايه 
در گ��ردش، نواقص قوانين و مقررات 
مالياتي و...« اين عبارات نه بخشي از 

گزارش ها و بيانيه هايي كه اين روزها 
به كرات در رس��انه منتش��ر مي شود 
بلك��ه بخش هايي از گ��زارش كميته 
»صنعت و بازرگان��ي« اتاق بازرگاني 
و صناي��ع و معادن حدود ۴۰ س��ال 
قبل و دقيق تر يك ماه و نيم پيش از 
وقوع انقالب است. باور كردني نيست 
اين همه تش��ابه )حت��ي در واژه ها و 
كلمات( و تكرار در فاصله چهار دهه!

در دهه 135۰ »س��اختار اقتصاد 
ايران به  ش��دت دولتي تر شد و سهم 
بخش خصوص��ي در كل فعاليت هاي 
اقتص��ادي رو به كاه��ش نهاد. مضافا 
اينك��ه مداخله ديوانس��االري دولتي 
در بازاره��ا فزوني گرف��ت كه نمونه 
ب��ارز آن تصويب قواني��ن و مقررات 
)دكتر  ب��ود.«  قيمت گ��ذاري  ب��راي 
غني نژاد – اقتصاد و دولت در ايران( 
در واقع بن بست سال هاي مياني دهه 
5۰ پيامد سوء سياست هاي اوايل اين 
دهه و افزايش 2/8 برابري درآمد هاي 
نفتي و سرازير كردن آن به بودجه و 
2/3برابر ش��دن هزينه هاي جاري و... 
و حيف و ميل منابع بود و آن چيزي 
كه به »بيماري هلندي« معروف شد 

و سپس كمبود اعتباري و مالي و... 
هرچند اكنون ب��ا تفاوت هايي در 
علل ايجاد مشكالت اقتصادي كشور 
نس��بت به آن سال ها مواجهيم كه از 
مهم تري��ن اين تفاوت ه��ا ورود عامل 
فش��ارهاي خارجي و تحريم ها و نيز 
بعضا كارش��كني هاي مخالفان دولت 
در مسير تدوين و اجراي سياست هاي 
اقتصادي كارآمد اس��ت اما همچنان 
اس��اس مشكل به نظر در هر دو دوره 

مش��ابه بوده و مي توان آن را در قالب 
بي توجه��ي به عل��م اقتصاد و خطاي 
ديد سياس��ت گذار و دور ش��دن آن 
از اقتص��اد آزاد و رقابتي صورت بندي 
كرد. در همان گزارش ۴۰ سال قبل 
ب��راي حل مش��كل از س��وي فعاالن 
اقتصادي توصيه مي شود: »الزم است 
دولت، چارچوب اصلي و خطوط كلي 
سياس��ت هاي اقتص��ادي و صنعت��ي 
خود را براي مدت 1۰س��ال مشخص 
و اعالم كند و سياس��ت ها و مقررات 
موج��ود تنه��ا در جهت حص��ول به 
هدف ه��اي نهايي آن سياس��ت كلي 
تغيير يابد.« راه حلي كه هم امروز نيز 
بارها و بارها از سوي فعاالن اقتصادي 
و حت��ي دولتيان ض��رورت آن مورد 

تاكيد قرار گرفته اما... 
همين يك��ي، دو روز قبل در روز 
»صنع��ت و مع��دن« از مع��اون اول 
از وفادارترين  رييس جمه��وري ك��ه 
مس��ووالن دولتي به اقتص��اد آزاد و 
رقابتي در دولت اس��ت، مي ش��نويم 
 135 واردات  »ممنوعي��ت  ك��ه 
ش��اخه كاالي اصلي مع��ادل 1339 
قلم كاال ب��ه معن��ي برگرداندن كفه 
رقاب��ت به نفع توليد داخ��ل و ايجاد 
ظرفي��ت براي ب��ه كارگيري ظرفيت 
خال��ي و ايج��اد واحده��اي صنعتي 
اس��ت.« در حالي كه خود ايش��ان از 
مصرتري��ن و پيگير تري��ن افراد براي 
اعم��ال »سياس��ت هاي تعرفه يي« به 
و  ج��اي سياس��ت هاي غيرتعرفه يي 
ممنوعيت هاي س��ليقه يي و... بود ه اند 
و از فس��اد امضاهاي طاليي و بزرگ 
ش��دن ب��ازار قاچ��اق و... مطلعن��د. 
مفاسدي كه سعي شد در برنامه هاي 
توس��عه يي س��وم به بع��د و از جمله 
در م��واد 22 قان��ون اح��كام دايمي 

برنامه هاي توسعه كشور )95/12/1( 
آنه��ا  از  پنج��م  برنام��ه   1۰3 و 
جلوگيري ش��ود. در اين مواد قانوني 
به صراح��ت آم��ده اس��ت: »برقراري 
موان��ع غيرتعرفه ي��ي و غيرفني براي 
واردات در طول س��ال هاي برنامه جز 
مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا 

مي كند، ممنوع است و...«
 به راستي اگر قرار بود آنچنان كه 
معاون اول رييس جمهوري مي فرمايد، 
ممنوعي��ت واردات س��بب افزاي��ش 
»رقابت پذي��ري« كااله��اي داخلي و 
»ايج��اد بنگاه هاي جدي��د صنعتي« 
ش��ود كه اين همه اص��رار بر تصويب 
قوانين مخالف اعم��ال محدوديت در 

تجارت چه ضرورتي داشت؟!
 واق��ع آن اس��ت كه آنچ��ه اينك 
ش��اهد آني��م، پوش��اندن خطايي با 
خط��اي بزرگ ت��ر اس��ت؛ ب��ه جاي 
در  »اقتص��اد«  دادن  ق��رار  مح��ور 
تصميم گيري هاي سياس��ي و كاهش 
ران��ت اقتص��اد به سياس��ت و دوري 
گزيني از خطاهاي سياستي و تثبيت 
و كنترل قيمت ها و برخورد دستوري 
ب��ا نرخ ارز و بهره بانك��ي و... كه اين 
هم��ه يعن��ي س��م مهل��ك بي ثباتي 
سياس��ت ها، مسير بارها پيموده شده 
محدوديت ها و ممنوعيت ها و دستور 
دادن ه��ا ب��ه اقتص��اد و... را در پيش 
گرفته ايم. راه و روش��ي كه نتيجه يي 
بهت��ر از نتيج��ه ۴۰ س��ال قبل عايد 
كشورمان نمي نمايد. حتي اگر دليل 
اين بازگشت به عقب دشواري شرايط 
و تشديد فشارهاي خارجي و... باشد. 
 بيايي��م يك بار هم كه ش��ده هرم 
را بر قاعده آن بنش��انيم و با شناخت 
درست مساله، مسير صحيح حل آن 

را در پيش  گيريم. 

وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
گفت: طبق تصميم گيري ستاد اقتصاد 
مقاومتي و س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
برنامه منس��جمي براي مديريت منابع 
مالي موج��ود داريم ت��ا طبقات پايين 
اجتماع��ي از آثار ناش��ي از تحريم هاي 

جديد آسيب نبينند. 
به گزارش ايرنا، »علي ربيعي« درباره 
اجراي دستور رييس جمهوري در زمينه 
شفافيت و صرفه جويي ارزي افزود: تمام 
بخشنامه هاي اين وزارتخانه براي انتقال 
دفاتر شركت ها به استان ها و ممنوعيت 
خريد س��اختمان هاي جديد با رويكرد 

صرفه جويي در منابع بوده است. 
وي راهب��رد خ��روج س��ازمان ها و 
صندوق هاي تابع��ه اي��ن وزارتخانه از 
بنگاهداري و عرضه سهام شركت هاي 
تابع��ه آن در ب��ورس را راه��كار ديگر 
پيش بيني شده با رويكرد صرفه جويي 

در منابع عمومي برشمرد. 
ربيع��ي اظه��ار داش��ت: همچنين 
ش��فافيت عملكرد ما از استاندارد الزم 
برخ��وردار اس��ت، زيرا تنه��ا صندوقي 
هس��تيم كه هم��ه ش��ركت هاي ما در 
ب��ورس فع��ال هس��تند و نم��ره قابل 
قبول��ي از ب��ورس داريم. وزي��ر تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي يادآور ش��د: اكنون 
بيش از ۴ه��زار ميليارد تومان س��هام 
در ب��ازار عرض��ه داري��م ك��ه بيش از 
25۰۰ميلي��ارد تومان س��هام بلوكي و 
سهم هاي خرد است. وي با بيان اينكه 
هدف اين وزارتخانه در سياست گذاري 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي افزايش و 
حفظ س��رمايه بين نسلي بازنشسته ها 
و كارگران اس��ت، تاكيد كرد: ما هر كار 
تجاري با اخالق، مس��ووليت اجتماعي 
و اصول كش��ور كه به نفع بازنشسته ها 
و كارگره��ا باش��د، انج��ام مي دهي��م. 
ربيعي ت��الش ب��راي افزاي��ش قدرت 

خريد كارگران و بازنشس��تگان را يكي 
از برنامه هاي اين وزارتخانه برش��مرد و 
اظهار داش��ت: همه ش��ركت هاي تابعه 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي در بورس 
سوددهي دارند. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي افزود: سهام پتروشيمي و تمام 
صنايع سودده تحت مديريت ما در بازار 
سرمايه عرضه مي شود و بنگاه هايي كه 
سودده نيس��تند به فروش مي رسند و 
از مديريت مستقيم اين بنگاه ها خارج 
مي ش��ويم ك��ه البته اين پ��ول نه تنها 
خرج نمي شود بلكه در بخش هاي ديگر 

سرمايه گذاري مي شود. 

سخن نخست

اين راه به مقصد نمي رسد!
 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

خبر گزارش

مركز پژوهش هاي مجلس امكان و مزاياي ادغام وزارت نيرو و نفت را بررسي كرد

مزيت تشكيل وزارت انرژي
گ�روه انرژي| در گزارش��ي كه روز سه ش��نبه در پاي��گاه اينترنتي مركز 
پژوهش هاي مجلس منتشر شد، مساله حكمراني انرژي- ادغام وزارتخانه هاي 
نيرو و نفت- در كشور مورد بررسي و مساله تاسيس وزارت انرژي و تاثير آن 

بر افزايش كارايي انرژي مورد تحقيق قرار گرفت. 
 در اي��ن گ��زارش با اش��اره ب��ه مزيت ها و معاي��ب ادغام آمده اس��ت كه

5 مش��كل اصلي حكمران��ي انرژي پارادايم غلط وابس��تگي دولت ها به نفت، 
تداخل تصدي گري و حكمراني، نبود سياس��ت جامع در بخش هاي مختلف 
انرژي، نب��ود منابع اطالعاتي كافي براي تصميم گيري سياس��ت گذار و عدم 
بهره گيري از مجموعه هاي سياست س��از اس��ت. از نگاه اين گزارش، مزاياي 
تاس��يس وزارت انرژي موارد ذيل را شامل مي شود: ايجاد متولي مشخص در 
بخش كالن انرژي كشور كه مي تواند به سياست گذاري و تنظيم گري واحد و 
كارآمد انرژي منجر ش��ود، تقويت وزارت نفت با ادغام بخش برق وزارت نيرو 
در آن، چابك س��ازي دولت و تمركز بر تصميم گيري ها با حذف سازمان هاي 

مشابه و موازي در وزارتخانه ها و افزايش كيفيت تحقيقات حوزه انرژي. 
در ادامه جمع بندي اين گزارش آمده اس��ت كه با توجه به ش��رايط فعلي 
نظام حكمراني انرژي ايران، از الزامات تشكيل وزارت انرژي مي توان به موارد 
ذيل اش��اره كرد: ضرورت كاهش وابس��تگي بودجه يي دول��ت به درآمدهاي 
نفت، ضرورت جدايي حكمراني و تصدي گري، ضرورت تش��كيل نظام جامع 
اطالعاتي، ضرورت حل ش��رايط بحراني صنعت ب��رق قبل از ادغام و از همه 

مهم تر ارتقاي توانايي سياست گذاري و تنظيم گري. 
اين گزارش همچنين مي نويسد كه حكمراني انرژي ايران نيازمند تغييرات 
الزم به ص��ورت يك پارچه و عميق در بخش ه��اي مختلف پارادايم ها، اهداف، 
برنامه ها، س��اختارها، كاركردها و ابزارهاي سياستي است. همچنين تغييرات 
ش��كلي و ساختاري در نظام حكمراني انرژي به تنهايي موجب بهبود شرايط 
فعلي نخواهد ش��د. از اين رو و با توجه به ن��گاه تصدي گري دولت به بخش 
انرژي و وابس��تگي به درآمده��اي نفتي، گزارش مركز پژوهش ها پيش��نهاد 

مي كند كه »بايد مقدمات ايجاد وزارت انرژي فراهم شود.«
در پايان اين جمع بندي درخصوص تش��كيل وزارت انرژي آمده اس��ت: از 
يك طرف، تامين برق براي مردم كشور يكي از وظايف خدماتي دولت است 
و معموالً نبايد در قالب مسائل سياسي طرح شود. در 9۰درصد از كشورهاي 
دنيا در كابينه ها فردي به عنوان وزير برق وجود ندارد و از طرف ديگر بخش 
برق وزارت نيرو، مصرف كننده تمام انواع س��وخت هاي فسيلي است كه يكي 
از معاونت هاي وزارت انرژي)وزارت نفت(  مي تواند اين مس��ووليت را عهده دار 
باشد«. گزارش همچنين به مشكالت سيستم فعلي اشاره كرده و مي نويسد: 
در حال حاضر بيش از يكصد ش��ركت در كشور مسووليت سرويس دهي برق 
را عهده دار هس��تند و بيش از 39ش��ركت مسووليت گازرس��اني را به عهده 
دارن��د. در ادامه، نويس��ندگان به مزاياي ادغام وزارت نف��ت و نيرو زير لواي 
وزارت ان��رژي مي پردازن��د و نتيجه مي گيرند كه با ادغ��ام بخش برق وزارت 
نيرو در وزارت انرژي)وزارت نفت( در هر اس��تان فقط يك شركت يا سازمان 
انرژي مي تواند عهده دار اين مسووليت ها شود. براي برق 33ميليون مشترك 
و در م��ورد گاز 18ميليون مش��ترك وجود دارد و ب��راي قرائت هر دو كنتور 
مشتركين كافي اس��ت يك نفر اعزام شود. محاسبات نشان مي دهد كه تنها 

همين مساله موضوع ادغام دو وزارتخانه را توجيه مي كند. 
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رييس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه نشست دولت خبر داد

2 بودجه اضطراري تهيه شد
  همين صفحه 

 فشار پكن بر بروكسل
براي مقابله با واشنگتن

 صفحه 7 

جام جهاني

پركارترين برندها

8

وزير كار: برنامه جلوگيري از آسيب طبقات پايين اجتماعي در دستور كار است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

صدور فرامي��ن محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
اقتصادي و افشاي فهرست رانت خواران اقتصادي 
و... آغاز ش��ده است و چه بسا در ادامه بايد شاهد 
كشف انبار كاالهاي احتكار شده و تعزير محتكران 
و... باشيم؛ تصميمات و اقداماتي آشنا براي ايرانيان. 
سلسله وقايعي كه بارها و بارها در دوران مختلف 
تاريخ اقتصادي كشورمان در قبل و پس از انقالب 
ناظر آنها بوده ايم. رفتاري كه به جاي پرداختن به 
ريشه مش��كالت و خطاي سياست گذار، محصول 
جبري اين سياس��ت ها را در جايگاه متهم اصلي 
مي نش��اند. اقداماتي كه تنها مس��كن هايي است 
موقت و نه فقط گره يي از كار فروبسته مشكالت 

حاد اقتصادي نمي گشايد ...

هفته گذش��ته رييس جمهوري در اظهاراتي 
مقرر كرد كه تمام نهاده��اي دولتي زمين هاي 
مازاد خود را در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي 
ق��رار دهند تا اين وزارتخانه با ساخت وس��از در 
اين مناط��ق دو چال��ش بزرگ مس��كن يعني 
خان��ه دار كردن مردم و اش��تغال را حل  و فصل 
كن��د، س��يگنال هايي كه از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي پس از دستور حسن روحاني، ارسال 
ش��د حكاي��ت از آن دارد كه اي��ن وزارتخانه به 
دنبال بهره گي��ري از فرصت هاي اراضي متعلق 
به س��ازمان ها و موسس��ات دولتي براي ساخت 
مس��كن اس��ت. با رس��انه يي ش��دن اين خبر، 
كارشناسان بخش مسكن واكنش هاي مختلفي 

به اين دستور نشان دادند ...

اين راه به مقصد نمي رسد!

شناسايي اراضي ذخيره 
پايتخت كليد خورد

سخن نخست

راه و شهرسازي

 همين صفحه  

 صفحه 13  

اقتصاد اجتماعي
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دستگيري سلطان سكه 
ريحانه جاويدي|

روز گذشته رييس پليس تهران از دستگيري 
فردي كه دو تن س��كه را از بازار تهران خريداري 
كرده بود، خبر داد. س��ردار حس��ين رحيمي در 
نشست خبري كه براي تش��ريح اقدامات پليس 
در بازار ارز برگزار شد، اعالم كرد:» فردي معروف 
به »سلطان سكه« كه سال 96 حدود 2تن سكه 
را از س��طح بازار جمع كرده بود، دو ش��ب پيش 
در عمليات پليس دس��تگير ش��د.« او همچنين 
اف��زود: »اين فرد طي مدت 1۰ ماه فعاليت خود، 
بر اس��اس 5۰۰ س��ند و مدركي كه در خصوص 
وي به دس��ت آمده در بحث داللي س��كه نقش 
اصل��ي را به عهده داش��ت و در اين مدت حدود 
2 تن س��كه را جمع آوري كرده ب��ود.« مرد 58 
ساله يي كه به گفته رييس پليس پايتخت از سال 
گذش��ته معادل 2۴۴هزار سكه را از بازار خريده 
و  جم��ع آوري كرده تا ام��روز بتواند تعيين كننده 
قيمت س��كه در بازار باش��د و دو تن سكه اش را 
با قيمت باال بفروشد، اما خبر دستگيري سلطان 

سكه نخستين خبري نيست ...

 حسين حقگو   



پيام سرلشكر سليماني به روحاني
تع�ادل| سرلش��كر س��ليماني در پيام��ي مواض��ع اخي��ر 
رييس جمه��وري در قب��ال امريكايي ها و صهيونيس��ت ها 
را س��تودني و مايه مباهات و افتخار دانس��ت. در پي اعالم 
موضع قاطع حس��ن روحاني در قبال اظهارات سلطه طلبانه 
و تهدي��دات و زياده خواهي ه��اي مقام��ات امريكاي��ي و 
صهيونيس��ت ها، س��ردار سرلشكر پاس��دار قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس س��پاه در پيامي از سخنان عزتمندانه 
رياس��ت محترم جمه��وري ايران قدرداني ك��رد. متن پيام 

فرمانده نيروي قدس سپاه به اين شرح است: 
»بس��م اهلل الرحمن الرحيم؛ برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر 
روحاني رياست محترم جمهوري ايران؛ سالم عليكم؛ آنچه 
از فرمايش��ات حضرتعالي در رس��انه ها منعكس شد، مبني 
ب��ر اينكه اگر نفت جمهوري اس��المي ايران صادر نش��ود، 
تضميني براي صدور نفت كل منطقه نيست و بيانات بسيار 
ارزشمندي كه در موضع جمهوري اسالمي ايران نسبت به 
رژيم صهيونيس��تي فرموديد، مايه مباهات و افتخار اس��ت. 
حقير به عنوان سرباز واليت و اين ملت سرافراز و با همه جان 
به حضور جنابعالي عرض مي كنم، اين همان دكتر روحاني 
است كه ما ش��ناخت داش��تيم و داريم و مي بايست باشد. 
ش��ما با سخنان حكيمانه ارزش��مند و قدرتمندانه خودتان 
رهبر عزيز، ملت بزرگوار ايران اس��المي و مسلمانان جهان 
را س��رافراز نموديد. دست شما را براي ايراد اين سخنان به 
موقع، حكيمانه و صحيح مي بوس��م و براي هر سياستي كه 

مصلحت نظام اسالمي باشد، در خدمت هستيم.« 
 برادرتان قاسم سليماني

 تكذيب مذاكره محرمانه روانچي؛ ايسنا| يك منبع 
آگاه در دفتر رييس جمهور خبر يكي از رسانه ها در خصوص 
مذاكره محرمانه تخت روانچي با مقامات امريكايي را تكذيب 
كرد.  اين مقام آگاه افزود: هر كسي اندك شناختي از مسائل 
بين الملل و فهمي نسبي از مناسبات و شرايط كشور داشته 
باش��د، مي تواند تشخيص بدهد كه اين خبر كذب است.  و 
فقط تامين كننده منافع يك گروه خاص در داخل كشور و 

كامال در راستاي خواسته امريكايي ها و اسراييل است. 
 وزي�ر به حل مش�كل كاغذ مطبوع�ات اميد دارد؛ 
ايرنا| وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي گفت: با اصالح قوانين 
مربوط به كارت هاي بازرگاني مي توانيم، اميدوار باش��يم كه 
ديگر ش��اهد اخت��الالت در واردات كاغذ و همچنين حوزه 
توزيع آن به مطبوعات نخواهيم بود.  سيد عباس صالحي در 
ارتباط با آخرين اخبار مربوط به قيمت كاغذي كه در اختيار 
رسانه هاي مكتوب قرار مي گيرد، اظهار كرد: در هفته گذشته 
جلس��اتي داشتيم تا بتوانيم مشخص كنيم، چطور مي شود 
قيمت كاغذ و همچنين مشكالتي كه در حوزه توزيع كاغذ 

مطرح است را برطرف كنيم. 
او ادام��ه داد: مقداري نواقص در م��ورد كارت هاي بازرگاني 
وجود داشت كه امروز در هيات دولت مصوبه خوبي تصويب 
ش��د كه بر اس��اس آن اصالح كارت هاي بازرگاني مي تواند، 
كمك كند تا ديگر اختالالت اين چنيني را از جمله در حوزه 

كاغذ نداشته باشيم.
 موضوع رفع فيلتر توييتر بايگاني شد؛ ايسنا| دبير 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: موضوع رفع 
فيلتر ش��بكه امريكايي توييتر قابل طرح در جلسه كارگروه 

تعيين مصاديق نيست. 
در بخش��ي از پيام خرم آبادي در شبكه هاي اجتماعي آمده 
است: »موضوع رفع فيلتر شبكه امريكايي توييتر قابل طرح 
در جلسه كارگروه تعيين مصاديق نيست. دادستان محترم 
كل كش��ور طي نامه يي در تاريخ دوم ارديبهش��ت ماه سال 
جاري در پاس��خ به تقاض��اي كتبي وزي��ر ارتباطات اعالم 
كرد ك��ه طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در كارگروه تعيين 
مصاديق مغاير موازين قانوني اس��ت لذا اين درخواس��ت در 

همان تاريخ بايگاني شد.«
 مس�تندات انتقال ديپلمات هاي ايراني به اسراييل 
موجود است؛ س�خنگو| وزارت امور خارجه در بيانيه يي 
اعالم كرد: چهار ديپلمات ايراني در تيرماه 1361 توسط 
عوامل رژيم غاصب صهيونيس��تي ربوده شدند و با توجه 
به اش��غال خ��اك لبنان توس��ط اين رژي��م در آن زمان 
مس��تندات كاف��ي از انتقال آنها به داخل س��رزمين هاي 
اش��غالي وجود دارد. دس��تگاه ديپلماس��ي ايران در اين 
بيانيه با تاكيد مجدد بر پيش��نهاد خود مبني بر تشكيل 
كميته حقيقت ياب بين المللي براي روش��ن ش��دن ابعاد 
اين موضوع از دبيركل س��ازمان ملل متحد، صليب سرخ 
جهان��ي و ديگر نهاده��اي حقوق بش��ري انتظار مي رود 
به وظاي��ف قانوني و اخالقي خود ب��راي تعيين وضعيت 
ديپلمات هاي ربوده شده جمهوري اسالمي ايران و آزادي 

آنها عمل كنند. 
 به ج�اي بوريس جانس�ون، مع�اون وزي�ر خارجه 
انگليس در نشس�ت برجام ش�ركت مي كن�د؛ ايرنا| 
وزارت خارج��ه انگليس اعالم كرد كه بوريس جانس��ون 
وزير خارجه اين كشور به دليل شركت درنشست برگزيت 
در جلس��ه كميسيون مشترك برجام كه جمعه اين هفته 
در وي��ن پايتخ��ت اتريش برگزار خواهد ش��د ش��ركت 
نمي كند. جورجينا باركر مسوول بخش رسانه يي در امور 
خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت خارجه انگليس اطالع 
داد، اليس��تر برت معاون وزير خارجه انگليس در نشست 
روز جمعه شركت مي كند. به گفته خانم باركر، جانسون 
قرار اس��ت در نشس��ت اعضاي كابينه در رابطه با خروج 

انگليس از اتحاديه اروپا حاضر شود. 
 نمايندگان دو هفته به تعطيالت تابس�تاني رفتند؛ 
تع�ادل| علي مطهري نايب رييس مجل��س پيش از اعالم 
پايان جلس��ه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جلسه بعدي يك شنبه 31 تيرماه تشكيل مي شود و 
مجل��س به مدت دو هفته تعطيل اس��ت كه اين تعطيالت 
ش��امل يك هفته براي سركش��ي نمايندگان به حوزه هاي 
انتخابيه و يك هفته براي تعطيالت تابستاني است. قرار بود 
تعطيالت تابس��تاني مجلس از نهم تير ش��روع شود ولي به 
دليل شرايط اقتصادي كش��ور مجلس شوراي اسالمي اين 

هفته جلسه داشت. 
 تذكر ۲۱  نماينده به وزراي كش�ور و اطالعات براي 
رفع محدوديت  س�فرهاي مولوي عبدالحميد؛ ايلنا| 
بيش از ۲۰ نفر از نمايندگان در تذكري به وزراي كش��ور و 
اطالعات خواستار رفع اعمال محدوديت در سفرهاي مولوي 
عبدالحميد آن هم در ش��رايط خاص امروز كش��ور شدند. 
محمود صادقي نماينده تهران به اتفاق ۲۰ نفر از نمايندگان 
در تذك��ري به وزراي اطالعات و كش��ور عن��وان كردند در 
شرايطي كه كشور در برابر تهديدات بيگانگان نياز به تقويت 
و همبس��تگي ملي دارد علت ايج��اد محدوديت در تردد و 

مسافرت هاي آقاي مولوي عبدالحميد چيست. 

روي موج خبر

رييس  جمهوري در نشست خبري با همتاي اتريشي

اگرمنافعايرانتضمينشودبرجامراادامهميدهيم

نمايندگان به فوريت طرح انعقاد پيمان هاي دوجانبه پولي راي دادند

الگو برداري مبارزه اقتصادي از شرق
گروه ايران|

راه ورود دالر به ايران به زودي بسته مي شود، 
چ��ه اروپا به تعهداتش در برجام عمل كند چه از 
اجراي آن سر باز بزند. برخي مي گويند راه مقابله 
براي بحران ارزي، ح��ذف دالر از مروادات مالي 
اس��ت. نمايندگان هم طرحي با همين محور به 
صحن آورده اند تا بانك مركزي ايران با ۲4كشور 
پيم��ان پولي ببن��دد و پيام رس��ان هاي مالي را 
جايگزين س��وييفت كند. به اعتقاد طراحان اين 
طرح با اين كار دولت دس��تش ب��راي دور زدن 
تحريم ه��اي يكجانب��ه امري��كا و ح��ذف دالري 
كه تا چند ماه ديگر س��خت به ايران مي رس��د، 
باز مي ش��ود. اين ط��رح آنان برگرفت��ه از طرح 
»چيانگ ماي« در ش��رق آس��يا است. طرحي كه 
س��ال ۲۰۰۰ ميالدي كش��ورهاي جنوب شرق 
آس��يا )آسه آن( به همراه س��ه كشور چين، ژاپن 
و ك��ره براي عبور از بح��ران مالي و جلوگيري از 
يك بحران ارزي ب��زرگ در اين منطقه روي آن 
توافق كردن��د. از مهم ترين بخش هاي اين طرح، 
توسعه »پيمانهاي پولي دوجانبه« براي استفاده 
از پوله��اي محل��ي در تج��ارت بين كش��ورهاي 
آس��ه آن+3 بود تا اثرات پول هاي پرقدرت جهاني 
مانند دالر و يورو در اقتصاد اين كشورها كاهش 
يابد. اين طرح زماني در ش��رق آسيا مطرح شد، 

كه برخي كشورهاي اين منطقه همچون وضعيت 
امروز ايران، با خروج س��رمايه مواجه شده و پول 

رايج شان با تضعيف ناگهانى روبه رو شده بود. 

 امضاي قرار داد با عراق، روسيه و تركيه
اگرچ��ه پي��ش از آنك��ه اي��ن طرح از س��وي 
نمايندگان مطرح ش��ود، مقامات بانك مركزي از 
سال هاي گذشته به اين سمت و سو حركت كرده 
بودن��د؛ هر چن��د تا به امروز نتيج��ه حركت آنان 
پيمان هاي گسترده نبوده است. با اين حال، سال 
93 معاون پيشين ارزي بانك مركزي در رابطه با 
پرسشي در اين رابطه گفته بود، دالر در مبادالت 
ب��ا هيچ كدام از كش��ورهاي طرف تج��اري ايران 
اس��تفاده نمي ش��ود و به جاي آن ايران از ارزهاي 
ديگ��ر از جمله يوآن چين، يورو، لير تركيه، روبل 
روسيه و وون كره جنوبي در مبادالت تجاري خود 
با كش��ورهاي خارجي اس��تفاده مي كند. هرچند 
غالمعلي كامياب عدم استفاده از دالر در مراودات 
تجاري را به معناي پيمان دو جانبه ندانسته و تاكيد 
كرده بود: »پيم��ان دوجانبه پولي مزاياي ديگري 
عالوه بر حذف دالر براي كش��ورها به همراه دارد، 
از اين رو به دنبال آن هس��تيم كه پيمان دوجانبه 
پولي را با تعدادي از كش��ورها اجرا كنيم.« او كه 
در بهمن ماه س��ال 93 معاون ارزي بانك مركزي 

بود، از مذاكره با برخي كشورها براي انعقاد پيمان 
پولي دو جانبه خبر داده بود. اما ظاهرا مذاكرات تا 
به امروز درباره تمامي كش��ورهاي هدف به نتيجه 
نرس��يده اس��ت يا دست كم به طور گس��ترده اين 
پيمان ها امضا و اجرايي نشده است. به گونه يي كه 
از بين توافقنامه هايي كه با سه كشور عراق، تركيه 
و روس��يه امضا شد، تنها مراوده ريال با لير تركيه 
عملياتي شده است. به نظر مي رسد بانك مركزي 
تا به امروز اقدام جدي در اين رابطه نداشته است. 
چن��ان كه دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و عراق پاييز س��ال گذش��ته با اع��الم اينكه هنوز 
پيمان پولي بين ايران و عراق برقرار نش��ده است، 
گف��ت: »بانك مرك��زي ايران مدعي اس��ت براي 
همكاري ه��اي بانكي با طرف عراقي مذاكره كرده 
و پيشنهاد داده، ولي عراق امضا نكرده است. عراق 
هم ادعا دارد كه براي پيمان پولي آمادگي دارد و 
يك توافقنامه 1۷ بندي هم در اين زمينه نوشته و 
براي بانك مركزي ايران فرستاده اما بانك مركزي 

ما اقدام نكرده است.« 
حميد حس��يني معتقد است كه بانك مركزي 
در اي��ن رابطه ك��م كاري مي كند يا ب��ه گفته او 
»بانك مركزي آن قدر درگير مس��ائل نظام بانكي 
و س��پرده گذاران است كه عمال فرصت موضوعات 

بين المللي و پيگيري هاي خارجي را ندارد.«

 جزئيات طرح نمايندگان
با اين حال، نمايندگان در جلسه روز گذشته 
مجلس با يك فوريت طرح راه اندازي و اس��تفاده 
از پيام رس��ان هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي 
دو و چندجانب��ه در تجارت خارجي با 1۰3 راي 
مواف��ق، 6۷ راي مخال��ف، هف��ت راي ممتنع از 

مجموع ۲۰5 نماينده حاضر موافقت كردند. 
اي��ن ط��رح كه ۷ م��اده دارد ب��ه امضاي 51 
نماينده مجلس ش��وراي اس��المي رسيده است. 
براس��اس اين طرح و در ص��ورت تصويب نهايي، 
راه ان��دازي و اس��تفاده از پيام رس��ان هاي مال��ي 
اقتص��ادي در همكاري دو و چندجانبه با س��اير 
كش��ورها يا اتحاديه ها، اس��تفاده از ظرفيت هاي 
س��امانه هاي بوم��ي از قبيل س��پام در تبادالت 
داخل��ي و بين الملل��ي و ايجاد دسترس��ي براي 
بانك ها و موسس��ات مالي خارجي طرف قرارداد 
با بانك ه��اي ايراني، انعقاد ق��رارداد همكاري با 

كشورها و موارد مشابه پيش بيني شده است. 
براساس ماده ديگري از اين طرح و در صورت 
تصويب نهاي��ي، بانك مركزي موظف مي ش��ود 
پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه براي اس��تفاده 
از ارزه��اي مل��ي در دريافت ه��ا و پرداخت هاي 
تج��اري و اقتص��ادي را حداق��ل با ۲4 كش��ور 
چين، روس��يه، هند، پاكس��تان، تركي��ه، برزيل، 
عراق، ژاپن، كره جنوبي، آذربايجان، افغانس��تان، 
تركمنستان، ارمنس��تان، قطر، عمان، قزاقستان، 
س��نگاپور، تايلند، اندونزي، بالروس، س��ريالنكا، 
لبن��ان، س��وريه و مالزي منعق��د و اجرايي كند.  
حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر 

در مجل��س به عنوان طراح اين طرح گفت: براي 
حل دو مشكل تسويه معامالت با استفاده از دالر 
و پيام رس��اني مالي از طريق سوييفت دو راهكار 
پيمان ه��اي پول��ي دو و چند جانبه و سيس��تم 
پيام رس��ان موازي سوييفت وجود دارد.  او افزود: 
پيم��ان پولي دوجانبه يك كانال امن بانكي براي 
انجام مبادالت تجاري بين المللي است كه در آن 
به جاي اس��تفاده از دالر يا س��اير ارزهاي واسط 
در پرداخت ه��ا و دريافت ه��ا از ارزه��اي ملي دو 
كش��ور اس��تفاده مي ش��ود بنا بر اين، اين روش 
امكان ايجاد محدوديت در مسير نقل و انتقاالت 
بانكي ايران از بين مي رود و ريسك و هزينه هاي 

تجارت كاهش مي يابد. 
به اعتقاد اي��ن نماينده، »الزم اس��ت فرآيند 
پيام رس��اني مب��ادالت خارج��ي اي��ران ني��ز از 
وابس��تگي صرف به سيس��تم پيام رس��اني مالي 
بين المللي سوييفت خارج شود تا عالوه بر از بين 
رفتن امكان نظارت امريكا، ش��رايط براي كاهش 
هزينه ها و افزايش سرعت مبادالت خارجي ايران 
فراهم ش��ود.« ي��ك فوريت اين ط��رح در حالي 
به تصويب رس��يده كه مخالفان جدي هم دارد. 
مخالفاني كه معتقدند بس��تن پيمان دوجانبه با 
كش��ورهايي همچون عراق، روس��يه و تركيه به 
سود ايران نيس��ت؛ چراكه ميزان صادرات ايران 
به اين كشورها بيش از واردات از آنهاست. از اين 
روز آنان پيشنهاد مي دهند اين پيمان ها ابتدا به 
صورت محدود و براي چند قلم از كاال و خدمات 
به امضا برس��د و در صورت مثب��ت بودن نتايج، 

به طور گسترده استفاده شود. 

گروه ايران|
 رييس جمه��وري در ش��رايطي روز گذش��ته 
وارد وين ش��د كه اين ش��هر با توجه به ميزباني 
از مذاكرات ايران و گروه 1+5 در حافظه جمعي 
ايرانيان جايگاه ويژه يي را به خود اختصاص داده 
است؛ ش��هري كه در آن ايران و كشورهاي 5+1 
رو به روي خبرنگاران ايس��تادند و ظهور برجام را 
به جهانيان اع��الم كردند. هر چند بعد از حضور 
ترامپ در كاخ س��فيد و خ��روج امريكا از برجام 
يك عضو تاثيرگذار از قطار برجام پياده ش��د، اما 
نش��انه هاي ميداني حاكي از آن اس��ت كه ساير 
طرف ه��اي برج��ام مصر ب��ه اجراي بن��د به بند 
برجام حتي بدون حضور امريكا هس��تند و تالش 
مي كنن��د. مفاد آن را تضمين كنند. بعد از پايان 
سفر به س��وييس روحاني رييس جمهوري ديروز 
در كاخ هوفنهاي��م وين مورد اس��تقبال رس��مي 
الكس��اندر فان دربلن، رييس جمه��وري اتريش 
ق��رار گرفت. كاخي با تاريخ پرفراز و نش��يب كه 
بخش قابل توجهي از فعل و انفعاالت و مذاكرات 
سياس��ي جنگ جهاني اول در آن صورت گرفته 
و رازهاي پنهان فراوان��ي را در خود نهفته دارد.  
پس از مراس��م اس��تقبال، مذاك��رات خصوصي 
روحاني و الكس��اندر فان دربلن رييسان جمهور 
اي��ران و اتري��ش در كاخ هوفنهاي��م آغاز ش��د؛ 
مذاكراتي كه در جري��ان آن هم مطالبات طرف 
ايراني در خص��وص برج��ام و تضمين هاي اروپا 
براي تامين منافع ايران در آن مطرح ش��د و هم 
درخواس��ت هايي كه طرف اروپايي براي افزايش 
دامنه مناس��بات ارتباطي در نظر داش��تند مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 
ام��ا قبل از ورود روحاني ب��ه وين؛ دفتر صدر 
اعظم اتريش در آس��تانه س��فر رييس جمهوري 
كش��ورمان به وين با صدور بيانيه يي اعالم كرد: 
اي��ن كش��ور و اتحادي��ه اروپا مصم��م به حفظ 
قرارداده��اي بانكي با ايران در ش��رايط س��خت 

كنوني هستند. 
بر اس��اس اين بيانيه رييس جمهوري ايران و 
همچنين سباس��تين كورتس صدراعظم اتريش 
در جري��ان اين س��فر بر ضرورت اج��راي برجام 
تاكي��د كردن��د و از تمام طرف ها خواس��تند كه 
ب��ه تعهدات خود در ذيل اين س��ند عمل كنند. 
در جري��ان اين س��فر چند تفاهمنام��ه از جمله 
قراردادهاي��ي در زمينه هم��كاري در حوزه هاي 
حمل و نق��ل و مديريت آب بين دو كش��ور امضا 

شد.  رييس جمهوري را در اين سفر محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه، دكتر حس��ن هاش��مي 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، سورنا 
س��تاري معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، 
حس��ام الدين آش��نا مش��اور رييس جمه��وري و 
محم��ود واعظي ريي��س دفت��ر رييس جمهوري 

همراهي مي كنند. 

 با تامين منافع، برجام را ادامه مي دهيم
بعد از استقبال رسمي روساي جمهوري ايران و 
اتريش در يك نشست خبري بر ضرورت گسترش و 

تحكيم روابط دو كشور تاكيد كردند. 
 رييس جمهوري ايران گفت: در صورتي كه ايران 
بتواند از منافع برجام به خوبي اس��تفاده كند از آن 
حراست خواهد كرد و اگر بقيه امضا كنندگان توافق 
بتوانند منافع ايران را تضمي��ن كنند، ايران برجام 

بدون امريكا را ادامه خواهد داد. 
روحان��ي ديروز در اين نشس��ت خبري افزود: 
اتريش براي ما به عنوان يك كش��ور دوس��ت در 
اتحادي��ه اروپا و در اين منطقه اس��ت و روابط دو 
مل��ت اي��ران و اتريش به صدها قب��ل برمي گردد 
و هم��واره در دهه هاي اخير روابط دو كش��ور رو 
به گس��ترش بوده اس��ت. پس از برج��ام، تبادل 
هيات ه��اي بس��يار فراواني بين دو كش��ور انجام 
گرفته و امروز صدها ش��ركت اتريش��ي در ايران 
مش��غول فعاليت هس��تند. اراده دو كشور در اين 
مذاك��رات اي��ن بود كه م��ا بايد رواب��ط تجاري، 
اقتص��ادي، فرهنگ��ي، منطقه ي��ي و بين الملل��ي 
خودم��ان را ادامه دهي��م. رييس جمهوري ايران 
از برج��ام به عنوان يك توافق بس��يار مهم براي 
ايران، اتحاديه اروپا و جهان نام برد و اظهارداشت: 
كار امريكا خالف قانون، مصوبات ش��وراي امنيت 
و تعه��دات چندجانبه اس��ت و بي ترديد به ضرر 
امريكا و ضرر ديگران خواهد بود، يعني تصميمي 
ك��ه امريكا اتخاذ كرده به نف��ع هيچ كس نبوده و 
نيس��ت و اين جزو تصميمات عجيبي اس��ت كه 
حكومت و دولت��ي برخالف منافع ملي خودش و 
برخالف ملي ديگران، تصميمي را اتخاذ مي كند. 
روحاني خاطرنشان كرد: ماندن ايران در صورتي 
اس��ت كه بتواند از منافع برجام به خوبي اس��تفاده 
كن��د، از آن حراس��ت خواهد كرد ام��ا اين دو كفه 
باي��د كاماًل مت��وازن باش��د و اگ��ر غيرامريكا بقيه 
امضا كنندگان برجام بتوانند منافع ايران را تضمين 
كنند، ايران برجام بدون امريكا را ادامه خواهد داد. 

اميدواري��م همان گون��ه كه همه كش��ورها در اراده 
سياسي، قاطع و مستحكم هستند در اراده تجاري 
و اقتصادي هم به همان نس��بت مستحكم باشند و 
مشكالتي اگر پيش  رو است، بتوانيم با كمك يكديگر 

رفع و حل كنيم. 
رييس جمهوري اي��ران افزود: در مذاكرات امروز 
بر اين نكته تاكيد كرديم كه دوران يكجانبه گرايي 
به س��ر آمده و كش��وري نمي تواند درباره جهان و 
ملت هاي ديگر تصميم بگيرد و استقالل و حاكميت 
ملي كش��ورها را نق��ض كند چراك��ه اين برخالف 
منش��ور، مقررات بين المللي و منافع جهان و صلح 
جهاني اس��ت. خرسندم به دو كش��وري مسافرت 
ك��رده ام كه تاثيرگ��ذار در توافق برج��ام و ميزبان 
مذاكرات بودند تا توانستيم به موفقيت دست يابيم. 
روحاني مسائل مرتبط با منطقه حساس غرب آسيا 
را از ديگر موضوعات گفت وگو با مقامهاي اتريشي بيان 
كرد و گفت: در همين ارتباط درخصوص موضوعاتي 
همانند اقدامات تهران براي مبارزه با تروريسم و كمك  
به مردم عراق و س��وريه، لزوم كمك رس��اني به مردم 
يمن و نقش مخرب بعضي از كشورها ازجمله امريكا 
و رژيم صهيونيستي گفت وگو كرديم. او تصريح كرد: 
بازگردان��دن كامل صلح و امنيت به اين كش��ورها به 
نفع منطقه و جهان خواهد بود. ما همچنين راجع به 
مسائل ديگر بين المللي با هم گفت وگوهايي داشتيم. 
نظ��رات ايران و اتريش در مس��اله برج��ام و ضرورت 
توس��عه روابط مش��ترك و درباره مسائل منطقه يي و 

بين المللي نزديك و شبيه به هم است.

رييس جمهور ايران در پاي��ان ابراز اميدواري كرد 
كه اين س��فر باعث استحكام روابط ايران و اتريش به 
عنوان دو كش��ور دوست شود.  رييس جمهور اتريش 
نيز در اين نشس��ت خبري، به روابط ديرينه دو كشور 
اشاره كرد و گفت: اتريش و ايران، يكصد و شصتمين 
س��ال برقراري روابط سياسي خود را جشن مي گيرند 
ام��ا روابط دو كش��ور حداق��ل به 5۰۰ س��ال پيش 
بازمي گردد. ما امسال شصتمين سال تاسيس انجمن 
فرهنگي اتريش در تهران و بيس��ت و پنجمين سال 
گفت وگوي بين اديان را جشن مي گيريم و مي خواهم 
تاكي��د كنم كه روابط ديرينه م��ا فراي همكاري هاي 

اقتصادي و سياسي است. 

 مقابله با سياست هاي امريكا
 رييس جمه��وري ايران با تقبي��ح اقدام امريكا 
در اعم��ال يكجانبه گراي��ي و خروج ي��ك طرفه از 
توافق برج��ام گفت: ملت اي��ران در برابر اقدامات 
غيرقانون��ي امريكا مقاومت ك��رده و اجازه نخواهد 
داد، سياس��ت هاي آن كش��ور بر رواب��ط تهران با 

جهان اثر بگذارد. 
روحاني دي��روز و پس از مذاك��رات خصوصي 
ب��ا همتاي اتريش��ي خود؛ در نشس��ت مش��ترك 
هيات ه��اي عالي رتبه ايران و اتري��ش كه در كاخ 
هوفبورگ برگزار ش��د با اشاره به اشتراكات عميق 
فرهنگي دو ملت و پيشينه مثبت روابط دو ملت از 
توس��عه بيش از پيش روابط تهران- وين استقبال 
كرد. رييس جمهوري با بيان اينكه در سال هاي اخير 

همكاري هاي اي��ران و اتري��ش در بخش هاي مورد 
عالقه دو كشور رو به گسترش بوده و بايد در راستاي 
توس��عه و ارتقاي سطح مناس��بات في مابين تالش 
كنيم، افزود: امروز فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري 
در بخش ه��اي مختل��ف از جمله صنع��ت، انرژي، 
تجارت، س��المت، محيط زيس��ت، راه آهن، حمل و 
نقل و فناوري در ايران فراهم است كه سرمايه گذاران 
و ش��ركت هاي اتريشي هم مي توانند براي مشاركت 
در اجراي اين پروژه ها حضور داشته و فعاليت كنند. 
رييس جمهوري برجام را توافق مهم بين المللي، 
چندجانبه و در راستاي افزايش اعتماد جهاني، رفع 
تحريم ها و توس��عه روابط اقتص��ادي ايران با جهان 
دانس��ت.  روحان��ي با تقبيح اقدام امري��كا در اعمال 
يكجانبه گرايي و خروج يك طرفه از اين توافق بيان 
كرد: ملت ايران در براب��ر اقدامات غيرقانوني امريكا 
مقاومت كرده و اجازه نخواهد داد سياس��ت هاي آن 

كشور بر روابط تهران با جهان اثر بگذارد. 
رييس جمه��وري با بيان اينكه ام��روز از اتحاديه 
اروپا انتظار مي رود با صراحت بيشتري يكجانبه گرايي 
دول��ت امري��كا را محكوم كن��د، خاطرنش��ان كرد: 
فرامرزي بودن تمايالت رييس يك كشور در دنياي 
امروز پذيرفتني نيس��ت و همه كشورها براي حفظ 
اس��تقالل و هويت خ��ود بايد در براب��ر اين اقدامات 

امريكا ايستادگي كنند.
 

 حفظ و توسعه مناسبات با ايران
الكس��اندر فندر بلن رييس جمهوري اتريش نيز 
در اين نشس��ت روابط دو كشور و دو ملت را مثبت 
ارزياب��ي كرد و گفت: ظرفيت ه��ا و توانمندي هاي 
گس��ترده يي در مس��ير توس��عه و تقويت روابط و 
همكاري ه��اي تهران- وين وج��ود دارد كه بايد به 

بهترين شكل از آنها بهره برداري كنيم. 
او با اشاره به تدوين نقش��ه راه روابط دو كشور 
در س��ال ۲۰15و عالقه مندي ش��ركت ها و فعاالن 
اقتص��ادي اتري��ش ب��راي حض��ور در فرصت هاي 
س��رمايه گذاري و مش��اركت در اجراي پروژه ها در 
ايران گفت: اتريش در هر شرايطي مصمم به حفظ 
و توس��عه مناس��بات و همكاري هاي خود با ايران 
اس��ت.  رييس جمهوري اتريش با اشاره به جايگاه 
وي��ژه ايرانيان مقيم اتري��ش و اعالم حمايت قاطع 
كش��ورش از برجام و اجراي تعهدات همه طرفين 
آن اظهار كرد: تحريم هاي ثانويه و فرامرزي امريكا 
برخالف قوانين بين المللي و نقض حقوق بشر است 

و شركت هاي اتريشي موافق آن نيستند. 
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ايران2

چهرهها

نايب رييس فراكس��يون مستقلين 
درباره رس��يدگي به اليح��ه CFT در 
مجلس با توجه به بيانات رهبري گفت: 
دوستان دلواپسي هستند كه مي خواهند 
همه چيز را به نف��ع خود مصادره كنند 
ولي مجلس عاقل تر از اين حرف هاست. 
غالمعل��ي جعف��رزاده ايمن آبادي 
نايب رييس فراكس��يون مس��تقلين در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره 
رس��يدگي به لواي��ح FATF در مجلس گفت: آق��اي الريجاني 
گفتند كه اينها بايد تعيين تكليف بشود كه البته آقاي الريجاني 
بجا گفتن��د.  جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: بايد توجه كرد كه 
مقام معظم رهبري هم هميش��ه نظر ارشادي خود را مي دهند و 
از جمله كساني هستند كه 1۰۰درصد تابع قانون هستند. ايشان 
هم در سخنراني خود در ديدار با نمايندگان نسخه واحد ندادند 
و نگفتند كه اگر اينجوري باش��د ما بايد فالن كار را انجام دهيم 
چون اگر اين گونه باش��د بايد كلي��ه موافقت هاي بين المللي را از 
دس��تور خارج كنيم.  او اظهار داشت: رهبري تذكراتي دادند كه 
به ريشه هاي تصميم كنوانسيون ها اشاره داشت و اين نكته كامال 
درس��تي است ولي از طرفي هم همه اين موارد بايد طبق قانون 

اساسي در مجلس تصويب شود. 

 مالحظاتي در مورد 
كنوانسيون ها

س��خنگوي هيات نظارت ب��ر رفتار 
نمايندگان با بيان اينكه تاكنون شكايتي 
از مجتبي ذوالنوري نماينده قم در مورد 
ادعاي��ش مبني بر اعط��اي ۲5۰۰ حق 
ش��هروندي از س��وي امريكا به مقامات 
ايراني به اين هيات ارائه نش��ده اس��ت، 
گفت: هيات نظارت نمي تواند راسا وارد 
بررس��ي پرونده يي ش��ود به عبارت ديگر هيات نظارت نقشي براي 
خود به عنوان ديد  باني ش��رايط قائل نيست. محمدجواد جمالي در 
گفت وگو با ايس��نا درباره ورود هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به 
ادعاي ذوالنوري مبني بر اعطاي ۲5۰۰ حق ش��هروندي از س��وي 
دولت اوباما كه منجر به واكنش ترامپ رييس جمهور امريكا به اين 
موضوع شد، توضيحاتي را ارائه كرد. او گفت: يكي از اشكاالت هيات 
نظارت آن اس��ت كه بدون آنكه موضوعي را هيات رييس��ه مجلس 
احاله كند يا ش��كايتي شده باش��د، حق ورود به موضوعات ندارد.

او توضيح داد: هيات نظارت نقش��ي براي خ��ود به عنوان ديد باني 
قائل نيس��ت يعني اگر حتي نماينده يي موضوعاتي خالف شؤونات 
نمايندگي مطرح كند هيات نظارت نقش��ي قائل نيست كه راسا به 
آن رسيدگي كند، هيات نظارت صرفا در فضاي فعلي نقش خود را 

در حد رسيدگي به شكايات واصله محدود كرده است. 

 شكايتي از ذوالنوري درباره ادعاي جديدش
به هيات نظارت ارائه نشده است

يك فعال سياسي اصالح طلب گفت: 
جامعه به اعتماد س��ازي نياز دارد و اين 
اعتمادسازي تنها با سخن گفتن با مردم 
ميسر مي ش��ود.  محمدعلي ابطحي در 
گفت وگو با ايلنا، درخصوص ديدار اخير 
محم��ود واعظ��ي با مراج��ع و علما قم 
اظهار كرد: در شرايط بحراني اقتصادي 
فعلي كش��ور، طلب همكاري همه نيروها و نهادهاي كش��ور براي 
حل مشكالت ستودني است، مراجع تقليد هم بخشي از عضوهاي 
مرجع هستند، اما اين ياركشي نبايد بين مراجع تقليد بسنده شود، 
مهم ترين كاري كه بايد انجام شود شفافيت دولت و اعضاي دولت با 
مردم است.  اين فعال سياسي اصالح طلب با بيان اينكه مهار بحران 
در ش��رايط فعلي، صداق��ت و اراده نهادهاي حاكميتي را مي طلبد، 
افزود: اگر مردم حس كنند اراده يي براي حل مشكالت وجود دارد 

و تعارفات پس از بحران ها نيست، جو جامعه آرام تر خواهد شد. 
او افزود: متاسفانه با وجود اعالم پياپي وضعيت بحران در كشور، 
جز دو الي س��ه مصاحبه از مس��ووالن عزمي براي حل مش��كالت 
نديده اي��م. اتفاقاتي كه در حوزه اقتص��اد رخ مي دهد متاثر از همه 
حوزه هاس��ت در نتيجه نياز به عزم و اراده هم��ه نهادها براي حل 

بحران فعلي وجود دارد. 

 مهار بحران در شرايط فعلي
صداقت و اراده مي طلبد

وزي��ر جهاد كش��اورزي تاكيد كرد: 
مصوبه يي با توج��ه به بحث گرمازدگي 
و خشكس��الي و مش��كالتي ك��ه براي 
محص��والت كش��اورزان پي��ش آم��د، 
داش��ته ايم كه وام هاي آنان تا دو س��ال 
استمهال داده شود و سودش هم برآورد 
شود تا سود مورد انتظار بانك ها توسط 
سازمان برنامه و بودجه تامين شود.  به گزارش ايرنا، محمود حجتي 
درخصوص شرايط اخذ وام براي توليدكنندگان گفت: بخش عمده 
وام  هايي كه مي دهيم براي توس��عه روستايي است.  وي با تاكيد بر 
اينكه ما براي توسعه مرغداري وام نمي دهيم چراكه ظرفيت توليد 
ما در اين حوزه درحال حاضر بيش از حد نياز است، اظهار كرد: در 
ساير فعاليت ها مثل صنايع تبديلي و غذايي وام ها درحال پرداخت 
شدن است و مشكلي وجود ندارد. همچنين وامي از طريق صندوق 
توسعه ملي پرداخت مي شود كه براي توسعه مرغداري نيست بلكه 
در زمينه پرورش ماهي ها در دريا و توسعه گلخانه ها است. اين عضو 
دولت تدبير و اميد ادامه داد: درباره واحدهاي سرپا چه مرغداري ها 
و چه س��اير واحدها، آنها كه ش��رايطش را داشته و به عنوان مثال 
بدهي داشته باشند، ما مشكلي براي اينكه به آنها وام پرداخت كنيم، 

نداريم.  

 استمهال دو ساله براي وام كشاورزاني كه
دچار گرمازدگي شدند
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3 كالن

در يك مطالعه از سوي پژوهشكده پولي و بانكي پيشنهاد شد

ايجاد شوراي ثبات مالي
گروه اقتصادكالن|

از آنجا ك��ه در اقتصاد اي��ران طي چند سال 
گذش��ته ثبات مالي به يكي از دغدغه هاي اصلي 
سياست گذاران تبديل ش��ده، توجه پژوهشگران 
اقتص��ادي را به منظور بررسي آسيب ش��ناسانه 
و ارائ��ه راه حل به خود معط��وف كرده است. در 
يك مطالعه كه از سوي كارش��ناسان پژوهشكده 
پولي و بانكي انجام ش��ده، موضوع ثبات مالي را 
از منظر ساختار سياست گ��ذاري پولي و ارتباط 
آن با مق��ررات احتياطي كالن مورد بررسي قرار 
گرفت��ه است. اي��ن پژوهش معتق��د است ثبات 
مالي اقتصاد ايران طي سال هاي اخير به واسطه 
عملكرد نامطلوب شبكه بانكي كاهش يافته است 
و اين موضوع ب��ه دليل عدم توجه بانك مركزي 

به ثبات مالي در كنار كنترل تورم بوده است. 
براس��اس اين گزارش تكرار ب��روز بحران هاي 
مالي طي 3دهه گذش��ته ب��ه خوبي عدم كفايت 
چارچ��وب متداول مقررات و نظ��ارت مالي براي 
تضمي��ن ثبات كلي��ت نظام مال��ي را نشان داده 

است. 
پژوهشگر اي��ن مطالعه معتقد است طراحي و 
پياده سازي نهادي با ه��دف پيگيري ثبات مالي 
در اقتصاد ايران گريزناپذير است و در اين زمينه 
سياست گ��ذاران بايد ب��ه ايجاد »ش��وراي ثبات 

مالي« توجه جدي داشته باشند. 

 نسبت نقدينگي به توليد
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ا آغ��از طرح هاي 
اشتغال زايي در قالب بنگاه هاي كوچك و متوسط 
از اواسط دهه ۱3۸۰ نسب��ت اعتبارات به توليد 
ش��روع به افزايش يافته و از روند بلندمدت خود 
فاصله گرفت. رشد شديد اعتبارات سبب افزايش 
نسبت مصارف ب��ه منابع بانك ها ش��د. به گفته 
كارشناسان اين امر عالوه بر افزايش آسيب پذيري 
ش��بكه بانكي سبب افزايش استقراض بانك ها از 
بانك مرك��زي و در نتيجه افزاي��ش پايه پولي و 
ايج��اد اخ��الل در انضباط پولي ش��د. همچنين 
براي تامي��ن مالي پروژه ه��اي دولتي، بخشي از 

مناب��ع بانك ها صرف اعطاي تسهيالت تكليفي و 
خريد اوراق مشاركت دولتي ش��د و بدهي دولت 
به ش��بكه بانكي را افزايش داد. از سوي ديگر در 
غي��اب برخ��ورد ناظران و ضعف بخ��ش نظارتي 
بان��ك مرك��زي در خ��الل سال ه��اي ۸۸ تا ۹۲ 
بخش��ي از منابع بانك ها به سمت سرمايه گذاري 
در ام��الك و مستغالت منتقل ش��د ك��ه با بروز 
رك��ود مسكن، بخش��ي از دارايي ه��اي بانكي از 
جريان گردش وجوه خارج شد و تنگناهاي مالي 
و اعتباري را افزايش داد. در چنين شرايطي بروز 
جن��گ قيمتي براي جذب مناب��ع بيشتر، سبب 
رواج نرخ هاي سود باالي ۲۰درصد و چسبندگي 
آن در اقتصاد ايران ش��د. به واسطه پرداخت نرخ 
سودهايي فراتر از ظرفيت بخش حقيقي اقتصاد 
در ش��رايط كنوني نسبت نقدينگ��ي به توليد به 
محدوده ۱۰۰درصد بالغ گشته در حالي كه يك 

دهه قبل نصف اين مقدار بوده است. 
پژوهشي از سوي مهدي هاديان، پژوهشگر پولي 
و بانكي در خصوص ساختار سياست گذاري پولي و 
تاثير آن در ثبات مالي انجام شده كه معتقد است: 
مجموعه تحوالت فوق حاكي از افزايش شكنندگي 
و آسيب پذيري شبكه بانكي طي دهه گذشته است. 
بر اساس اين بررسي از آنجا كه سيستم بانكي نيز 
سهم��ي بين ۸۵ تا ۹۰درصد در تامين منابع مالي 
دارد، افزاي��ش آسيب پذيري ش��بكه بانكي سبب 
بروز و افزايش بي ثباتي در نظام مالي ش��ده است. 
افزايش بي ثباتي مالي نيز به نوبه خود سبب تشديد 
نوسان��ات بخش حقيقي و تهدي��د محيط اقتصاد 
كالن مي ش��ود، بخش��ي از آثار بي ثبات��ي مالي در 
شبكه بانكي در نيمه دوم سال گذشته نمايان شد. 

 سياست هاي احتياطي كالن
نويسن��ده اي��ن پژوهش معتقد اس��ت كه در 
صورتي كه طي دهه گذش��ته، ب��ا مشاهده روند 
رو به تزايد رش��د اعتبارات و نقدينگي، ابزارهاي 
احتياط��ي و نظارتي با ق��درت و اقتدار بيشتري 
اعمال مي شد، امروز مشكل ثبات مالي به عنوان 
يكي از چالش هاي اصلي سياست گذاران اقتصادي 

مط��رح نبود. ب��ه همين جهت ب��راي حمايت از 
كارب��رد و توسعه كاركردهاي اي��ن سياست ها و 
دستيابي به ثب��ات مالي، كشورهاي متعددي در 
حال بازبيني و بازنگ��ري چارچوب هاي نهادي و 
سازمان��ي هستند، در برخي م��وارد، اين فرآيند 
ش��امل بازخواني مرزه��اي مناسب سازماني بين 
بانك مرك��زي، نهادهاي نظارت��ي و تنظيم گري 
مال��ي اس��ت كه منجر ب��ه تشكي��ل كميته ها يا 
ش��وراهاي سياست گ��ذاري وي��ژه ثب��ات مالي 
مي ش��ود. در ساير م��وارد ني��ز تالش هايي براي 
تقوي��ت همكاري ها در ساختار نهادي و سازماني 
موجود در قالب گسترش يادداش��ت هاي تفاهم 

وجود دارد. 
 م��رور مباني نظري و مطالعات تجربي حاكي 
از آن است ك��ه در سال هاي اخير مساله ريسك 
سيستماتي��ك و ل��زوم به كارگي��ري ابزاره��اي 
احتياط��ي كالن براي كنترل اي��ن ريسك ها به 
يكي از دغدغه هاي اصلي سياست گذاران اقتصاد 
كالن و باالخص سياست گذار پولي تبديل ش��ده 
است. با توج��ه به اينكه ريسك سيستماتيك در 
ه��ر دو بعد زماني و مقعطي امكان ش��كل گيري 
دارد، ابزاره��اي احتياط��ي كالن ني��ز به تناسب 
رص��د اي��ن ريسك ه��ا در هر دو بع��د گسترش 
يافته ان��د و ب��ر ه��ر دو گ��روه عرضه كنندگ��ان 
و متقاضي��ان اعتب��ار اعم��ال مي ش��وند. اي��ن 
ابزاره��ا با ايج��اد سپرهاي��ي در مقابله با ريسك 
سيستماتيك سبب افزايش انعطاف پذيري و تاب 
آوري بخ��ش مالي در برابر ش��وك هاي مختلف 
مي شود، همچنين مطالعات مختلف درخصوص 
فعال سازي ابزارهاي احتياطي كالن حاكي از آن 
است كه نسبت اعتبار به توليد يكي از نماگرهاي 
مفيد و ح��اوي اطالعات مهمي درخصوص ثبات 
مالي است. عالوه بر اين ش��واهد مختلف حاكي 
از افزايش به كارگي��ري ابزارهاي احتياطي كالن 
طي يك دهه گذش��ته اس��ت. مطالعات مختلف 
نيز بيانگر اثربخشي سياست هاي احتياطي كالن 
در دستياب��ي به ثبات مالي اس��ت. همچنين در 
صورتي كه چارچ��وب سياست گذاري احتياطي 

كالن در تعام��ل با سياست گذار پولي باش��د به 
دلي��ل هم افزايي و پرهي��ز از مداخالت سياسي، 
عملكرد بخ��ش حقيقي نيز بهب��ود يافته و رفاه 

عمومي افزايش مي يابد. 
اين گ��زارش معتقد است كه ش��واهد بيانگر 
آن اس��ت ك��ه ساختاره��اي نه��ادي مناسب و 
توافق موث��ر كه مقامات را قادر به انجام اقدامات 
پيشگي��ري مي كنند براي هم��ه كشورها بسيار 
ض��روري اس��ت بنابراين طراح��ي و پياده سازي 
نهادي ب��ا هدف پيگيري ثب��ات مالي در اقتصاد 
ايران گريزناپذير است. در اين زمينه گفته ش��ده 
ك��ه هرچند در بازنگري قان��ون پولي و بانكي به 
مساله ش��وراي ثبات مالي اش��اره شده است اما 
اين شورا بيشتر جايگاه مشورتي دارد و از اقتدار 
كافي ب��راي اعمالي سياست هاي احتياطي كالن 

برخوردار نخواهد بود. 

 تجارب كشورها در نهادسازي
 در اي��ن راستا استف��اده از تجارب كشورهاي 
مختلف در خصوص ساختار نهادي اين ش��وراي 
تركي��ب اعضا و تفاهمنامه ه��اي صورت گرفته با 
اركان مختل��ف نظام مالي تا ح��دودي زمينه را 
ب��راي عملياتي كردن مدل بومي ش��وراي ثبات 
مالي در اقتصاد اي��ران هموارتر مي كند. بررسي 
ش��وراهاي ثب��ات مال��ي در كشوره��اي اروپايي 
نشان دهن��ده آن است ك��ه عموما اين ش��وراها 
با همكاري خزان��ه داري)وزارت اقتص��اد(، بانك 
مرك��زي و مقام خدمات مال��ي در راستاي ايجاد 
ثبات مالي بر اساس معيارهاي مسووليت پذيري، 
ش��فافيت تبادل اطالعات و پرهيز از موازي كاري 
در قالب نشست هاي منظم ماهانه تصميم گيري 

و سياست گذاري مي نمايند. 
در اين شوراها بانك مركزي با هدف برقراري 
ثب��ات در كليت نظام مالي موظف به ايجاد ثبات 
در نظام پولي و عملك��رد سياست پولي، نظارت 
ب��ر زيرساخت هاي نظ��ام مالي عل��ى الخصوص 
نظام ه��اي پرداخت و رصد وضعي��ت كلي نظام 
مالي اس��ت. از سوي ديگر، مق��ام خدمات مالي 
با تدوين قواني��ن بازارها و خدمات مالي، موظف 
ب��ه نظارت احتياطي و اجراي قوانين در بانك ها، 
بيمه ها و ش��ركت هاي سرمايه گذاري، نظارت بر 
بازاره��اي مالي و سيستم ه��اي تسويه حساب و 
پرداخ��ت اوراق به��ادار و تنظيم مق��ررات براي 
افزاي��ش انعطاف پذيري عملي��ات بازيگران نظام 

مال��ي است. ع��الوه بر اين، خزان��ه داري موظف 
ب��ه طراح��ي ساخت��ار نه��ادي مق��ررات مالي، 
اطالع رساني و پاسخگويي به پارلمان درخصوص 
ترتيب��ات و مشك��الت نظ��ام مال��ي و اقدامات 
الزم ب��راي رف��ع آنه��ا و همچني��ن پاسخگويي 
در براب��ر هجمه هاي مال��ي و عملياتي و افزايش 

انعطاف پذيري و تاب آوري در نظام مالي است. 
 در آسي��ا ني��ز رويك��رد احتياط��ي كالن به 
ثب��ات مال��ي پديده كام��ال جدي��دي نيست. از 
زم��ان بحران هاي جنوب ش��رق آسي��ا در اواخر 
ده��ه ۱۹۹۰ بسي��اري از كشوره��اي آسياي��ي 
توج��ه بيشتري به ريسك هاي��ي كه ثبات كليت 
نظ��ام مالي را تهديد مي كن��د، معطوف كرده اند. 
در اي��ن خص��وص معم��وال بانك ه��اي مركزي 
داراي وظيف��ه ثبات مالي هستند و نقش كليدي 
در چارچ��وب احتياط��ي كالن به عه��ده دارند، 
اقتصاده��اي كوچك تر و بازتر در ترتيبات نهادي 
مق��ررات احتياط��ي معموال نقش رهب��ري را به 
بانك مركزي مي دهند، در مقابل در اقتصادهاي 
بزرگ تر و پيچيده ت��ر، چارچوب احتياطي كالن 
بعض��ا خارج از بانك مركزي است و وظيفه ثبات 
مالي معموال با نهادهاي ديگر تسهيم مي ش��ود و 
معم��وال دولت و خزانه داري نقش كليدي دارند. 
در اين ش��رايط، ، هماهنگي هاي سياسي داخلي 
معموال توسط كميته ثبات مالي انجام مي ش��ود 
و در هماهنگي ه��اي فرامرزي به ط��ور عمده با 

امضاي يادداشت تفاهم صورت مي گيرد. 
مطاب��ق اين گزارش در فرآين��د نظارت مالي و 
دستيابي به ثب��ات مالي مسائلي وجود دارد كه در 
انتخاب ساختار نه��ادي و فرآيند تصميم گيري در 
چارچوب سياست هاي احتياطي كالن موثر است: 
اول تعيي��ن نهاد مس��وول سياست هاي احتياطي 
كالن: از آنجا كه نهاده��ا و ارگان هاي متعددي بر 
ثبات مالي اثرگذار هستند بايد مشخص ش��ود كه 
كدام نهاد يا تركيبي از كدام نهادها در مقابل كاهش 
ريسك هاي سيستماتيك مسوول و پاسخگو است. 
اين نهاد ضمن هماهنگي با سياست گذاران مختلف، 
مسوول تصميم گيري و كنترل ابزارهاي سياستي 

احتياطي كالن خواهد بود. 
مسال��ه دوم به ايج��اد انگيزه ب��راي استفاده 
به موقع و موثر از ابزارهاي سياست گذاري و سوم 
اطمينان از همك��اري در ميان سياست ها ضمن 
حف��ظ استق��الل عملكرد سياست ه��اي موجود 

برمي گردد. 
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درمان به شرط پول نقد
گروه اقتصادكالن| اميرعباس آذرم وند|

گزارش ه��اي متعددي از سطح ش��هر مي گويد 
بسياري از بيماران وقتي به مطب پزش��ك مي روند 
و كارت بانك به هم��راه خود برده اند، منشي دكتر 
به آنها مي گويد دستگاه پوز بانكي ندارند و بروند و 
با پول نقد برگردند. بسياري اين ش��يوه را شگردي 
براي فرار مالياتي پزشكان مي دانند. در همين حال 
ريي��س سازمان امور مالياتي چند روز پيش در يك 
برنام��ه تلويزيوني فرار مالياتي پزش��كان را ساالنه 
۵۵۰ ميليارد تومان اعالم كرده است. هرچند برخي 
كارش��ناسان مي گوين��د اكنون نمي ت��وان به عدد 
دقيقي درباره فرار ماليات��ي رسيد چراكه اطالعات 
ش��فافي درباره آن وجود ن��دارد. گفتني است كه با 
وجود پيگيري هاي خبرنگار »تعادل« سازمان امور 
مالياتي هم اطالعات ش��فافي در اي��ن زمينه ارائه 
نمي كند و نمي گويد كه سازمان چه مكانيسم هايي 
را ب��راي جلوگيري از فرار مالياتي پزش��كان به كار 
بسته است. با اين حال به زعم برخي كارش��ناسان 
تنها راه ش��ناخته ش��ده ب��راي جلوگي��ري از فرار 

مالياتي پزشكان نصب دستگاه پوز است. 
ب��ه گزارش »تعادل« مناب��ع مالي بودجه كشور 
عمدت��ا از دومنب��ع تامي��ن مي ش��ود، درآمدهاي 
نفت��ي و درآمدهاي ماليات��ي. در قانون بودجه سال 
۱3۹7 مناب��ع مال��ي از محل ف��روش نفت نزديك 
ب��ه 6۵ هزارميلي��ارد تومان و درآمده��اي مالياتي 
نزدي��ك به ۱۲۸هزارميليارد توم��ان در نظر گرفته 
ش��ده است. با اي��ن حال به دنبال خ��روج ترامپ از 
برجام اكن��ون در تحقق درآمد نفت��ي ترديدهايي 
به وجود آمده اس��ت. همانطور كه در روزهاي قبل 
مشاهده ش��ده دولتمردان ك��اخ سفيد تمركز خود 
را بر كاهش فروش نفت ايران گذاش��ته اند و تالش 
دارند با افزايش توليد نفت متحداني چون عربستان 
سع��ودي و ايجاد فش��ار بر مشتريان نف��ت، آنها را 
به خري��د نفت از كشورهاي ديگ��ر سوق دهند. به 
اين ترتيب درآمد نفتي مح��ل ابهام است و اكنون 
و انتظ��ارات از سازم��ان ام��ور ماليات��ي در تحقق 

درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است. 
با وجود اينك��ه از برنامه سوم توسعه به اين سو 
همواره بر درآمدهاي مالياتي به عنوان درآمدهايي 
كه بايد اغلب هزينه هاي بودجه از آن تامين ش��ود، 
تاكيد ش��ده اما كماكان اين موض��وع عملي نشده 
است. سهم باالي ف��رار مالياتي از داليلي است كه 
موج��ب مي ش��ود درآمدهاي اين بخش ب��ه اندازه 
كافي نباش��د. فرارهاي ماليات��ي كه رييس سازمان 
امور مالياتي آن را ميان ۱3تا 3۰هزارميليارد تومان 
تخمي��ن زده بود ول��ي برخي گزارش ه��ا از اعداد 

بيشتري هم حكايت دارند. 
سيستم مالياتي كشور به گونه يي است كه كارمندان 
و مزدبگيران پي��ش از دريافت حقوق خود ماليات را 
مي پردازن��د اما بخش هايي ك��ه از اين سيستم دورتر 
هستند امكان فرار دارند. پزشكان يكي از اين بخش ها 
هستن��د. آن طور ك��ه سيدكاظم تقوي ن��ژاد، رييس 
سازمان امور مالياتي، اخيرا گفت: »ماليات پزش��كان 
7۰۰ ميليارد تومان در سال است ولي اكنون اين قشر 
۱۵۰ميليارد تومان ماليات مي پردازند و ۵۵۰ ميليارد 

تومان فرار مالياتي دارند.« البته به نظر كارش��ناسان 
اين عدد مي تواند دقيق هم نباش��د. طبق آنچه علي 
مروي، رييس گروه ماليات مركز پژوهش هاي مجلس 
گفته است، عدد فرار مالياتي پزشكان دقيقا مشخص 
نيست چراكه هنوز مكانيسم هاي شناسايي ميزان آن 

معلوم نيست. 

 پزشكان چطور از ماليات فرار مي كنند؟ 
در بيشتر مطب ه��اي و درمانگاه هاي خصوصي 
كشور دستگاه پوز وجود ن��دارد و همين امر سبب 
ش��ده تا مردم همواره نسبت به اين مساله ناراضي 
باش��ند زيرا مريض يا همراهانش چنانچه پول نقد 
كافي نداشته باشند بايد براي پرداخت هزينه خود 
به عابر بان��ك مراجعه كنند. اين روش��ي است كه 
ب��ه زعم بسي��اري منجر به آن مي ش��ود كه درآمد 
پزش��كان ش��فاف نباش��د. در نتيجه آنها مي توانند 

درآمدهاي خود را هم اظهار نكنند. 
گرچه عدد دقيقي از درآمد پزشكان وجود ندارد 
و البته همه آنها نيز درآمدهاي يكساني ندارند ولي 
مسعود پزش��كيان، نايب ريي��س مجلس با توجه به 
اطالعات جمع آوري ش��ده پيش تر تخمين زده بود 
كه درآمد برخي از پزشكاني كه در بيمارستان هاي 
خصوصي ش��اغل هستن��د ماهانه به ح��دود ۵۰۰ 

ميليون تومان برسد. 
ع��دد درش��تي ك��ه از ظواهر ام��ر پيداست كه 
سازمان ام��ور مالياتي مكانيسم ه��اي دقيقي براي 
شناسايي آن ندارد و در نتيجه معلوم نيست كه آيا 
ماليات هاي اين درآمدها پرداخت مي شود يا خير؟ 
پيگيري خبرنگار تعادل نيز درباره جزييات اقدامات 
سازم��ان ام��ور مالياتي براي ش��ناسايي درآمدها و 

دريافت ماليات بي نتيجه مانده است. 
البته قابل توجه است كه در جامعه پزش��كي نيز 
پزشكاني كه در بيمارستان ها و درمانگاه هاي دولتي كار 
مي كنند، اغلب مجبور هستند ماليات خود را بپردازند 
چراك��ه حقوق بگير آنها هستند اما آن بخش هايي كه 
جزو متخصصان و پ��ر درآمدترين دكترها هستند از 
راه ه��اي گوناگون مفرهاي فرار مالياتي را مي يابند. به 
اي��ن ترتيب در مورد پزش��كان نيز مانند برخي ديگر 
از بخش ه��اي اقتصاد ايران دانه هاي كوچك در تورند 
و دانه درش��ت ها مي توانند از اصاب��ت مالياتي درخور 

درآمدهايشان در امان باشند. 

 نصب دستگاه پوز اجباري نيست
برخي كارشناسان پيشنهاد مي كنند كه شايد راه 
جلوگيري از فرار مالياتي پزش��كان نصب دستگاه پوز 
در مطب ها باش��د. موضوعي كه جامعه پزش��كي رد 
مي كند. در اين زمينه ايرج حريرچي سخنگوي وزارت 
بهداشت، بر موضوع الزامي نبودن استفاده از دستگاه 
پوز بانكي در مطب ها اشاره كرده و گفته است: قانوني 
براي درياف��ت هزينه در مراكز درمان��ي با كارتخوان 

وجود ندارد. 
در همي��ن ح��ال عباسعل��ي پوربافران��ي، عضو 
كميسيون بهداش��ت و درمان مجل��س با تاكيد بر 
اينك��ه استفاده از كارتخوان موجب ش��فافيت مالي 
مطب ه��ا مي ش��ود، گفت: اي��ن موض��وع ازجمله 

زيرساخت هايي بوده ك��ه دولت نتوانسته در بخش 
خصوصي فعال درح��وزه سالمت ايجاد كند چراكه 
بخش ه��اي دولتي براي ش��فافيت مالي از دستگاه 
كارتخوان استفاده ك��رده و روندي كه مانع از بروز 
ه��ر گون��ه سوءاستفاده ش��ود را به  ك��ار مي گيرند 
بنابراين به هيچ عنوان نبايد وجه نقد دريافت كنند. 
البت��ه در قانون به صراح��ت نيامده است كه مراكز 
درماني باي��د از دستگاه كارتخ��وان استفاده كنند 
ام��ا آنچه در اين مورد از قانون استنباط مي ش��ود، 
اين است كه بايد در زمينه مالي ش��فافيت داش��ته 
باش��ند كه يكي از مسيرهاي آن استفاده از دستگاه 
كارتخ��وان است تا گردش مال��ي از طريق سيستم 

الكترونيكي صورت بگيرد. 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس بيان 
كرد: در مورد بخش خصوصي هم بايد از طريق مراكز 
اقتص��ادي و ن��ه درماني اين الزام ايجاد ش��ود به اين 
صورت كه مرج��ع دريافت ماليات بايد تفاهمنامه يي 
را با وزارت بهداش��ت امضا كن��د كه اين موضوع را به 
عنوان يك آيتم در ارزش��يابي و نظارت ها قرار دهند 
تا نتيجه آن ضمن كمك به اقتصاد كشور مانع از فرار 

مالياتي شود. 
بنابر آنچه گفته ش��د اكنون استف��اده از دستگاه 
پ��وز بانكي در مطب ها روش��ي است ك��ه بسياري از 
كارشناسان توصيه مي كنند دولت به كار ببندد و فعال 

راهي كارآمدتر شناسايي نشده است. 

 اقتصاد غير شفاف و نظام مالياتي ناكارآمد
به هر حال در اقتصاد ايران راه براي فرار مالياتي 
بسيار هموار است و فرار مالياتي پزشكان فقط يكي 
از مسائل ريز و درشتي است كه اقتصاد غير شفاف 
اي��ران با آن روبه رو هستن��د. در اين زمينه محمد 
تقي فياضي، مدير گروه بودجه مركز پژوهش هاي 
مجلس به »تعادل« گفت:»بخشي از مشكل سيستم 
مالياتي كشور به اين بازمي گردد كه اقتصاد كشور 
شفاف نيست. به طور مثال ۲۵درصد اقتصاد كشور 
در بخ��ش غيررسمي يا زيرزميني فعاليت دارد كه 
هيچ كدام مالياتي براي درآمدهاي خود نمي پردازند. 
هنگامي كه وارد جزييات اقتصاد مي شويم مي بينيم 
نظام شفاف و عملياتي در بخش ماليات وجود ندارد 

و همين مفرهاي گوناگوني براي فرار مالياتي ايجاد 
مي كند.« او افزود: »هنگامي كه اقتصاد ش��فافيت 
الزم در رواب��ط خ��ود را ن��دارد دچ��ار مشكالتي 
ازجمله حجم باالي فرار مالياتي مي شود. اين ميان 
گروه هايي مانند پزشكان كه جزو گروه هاي پرنفوذ 
محسوب مي ش��وند، مي توانند ي��ا قوانين را تغيير 
دهند، يا آن را به سود خود تفسير كنند يا در اجرا 
مشكالتي به وجود آورند. درنتيجه دريافت ماليات 

عاقالنه و منطقي غيرممكن مي شود.«
فياضي گفت:»ابزار مالياتي مي تواند به بهبود رفاه 
اجتماعي در كشور منجر شود، يعني اگر ماليات بطور 
درست از افراد پردرآمد اخذ ش��ود و براي توليد و رفاه 
اجتماع��ي هزينه ش��ود، سطح فق��ر در كشور كمتر 
مي شود و متعاقب آن معضالت اجتماعي هم كاهش 
مي يابد. اگر هم ماليات به شكل درستي دريافت نشود، 
اقتصاد كشور به سمت انحصار مي رود و امكان ايجاد 

فرصت برابر براي همه كمتر خواهد شد.«

 اصالح سيستم مالياتي ضرورت امروز
در س��وي ديگ��ر مه��دي پازوكي، كارش��ناس 
اقتصادي نيز با بيان اينكه يكي از مشكالت اقتصاد 
اي��ران سيستم مالياتي سنتي و غير ش��فاف است، 
گفت:»روز گذش��ته در خبرها اعالم ش��د فردي با 
دو تن سكه، معادل ۲4۰هزار سكه، بازداش��ت شده 
است، سوالي كه پيش مي آيد، اين است كه او چقدر 
ماليات پرداخته است؟ من مطمئنم ايشان به اندازه 
يك معلم نيز ماليات نپرداخته است. متاسفانه نبود 
ي��ك سيستم فاقد اطالعات موج��ب اين مشكالت 
است. نبود آمار و اطالعات دقيق سبب شده تا ايران 
به كشوري تبديل ش��ود ك��ه دالالن و رانت خواران 
ب��ه راحتي از مواه��ب آن بهره مند ش��وند و هيچ 

هزينه يي نيز نپردازند.«
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ضعف قانوني 
چقدر در اين ميان دخيل است، گفت:»مشكل قانوني 
نيست زيرا اگر به قوانين و برنامه ها عمل مي شد بخش 
مهم��ي از اين مشكالت نب��ود. چگونه است قانون در 
مورد كارمندان و مزدبگيران رعايت مي شود اما براي 
واردكنندگان نمي ش��ود؟ باي��د از تكنولوژي هاي روز 
استفاده كرد و نظام اداري كشور را به سمت يك نظام 

تدبير و حكمراني خوب سوق داد. اين ميان در حالي 
كه درآمدهاي بسياري از پزشكان به چند صد ميليون 
توم��ان مي رسد، سهم مالياتي ك��ه مي پردازند نهايتا 

۱۵۰ميليارد تومان است.«
به گفته پازوكي دليل اينكه بسياري از پزش��كان 
ايراني حاضر نيستند به امريكا بروند در اين است كه 
در اياالت متحده قوانين مالياتي بسيار پيشرفته است 

و كسي نمي تواند از آن فرار كند. 
او ادام��ه داد:»اگر دولت به عدالت اجتماعي باور 
دارد باي��د اين وضعيت را تغيير دهد. با پند و اندرز 
نمي توان افراد را ب��ه پرداخت ماليات تشويق كرد. 
اي��ن ميان همه پزش��كان از پرداخ��ت ماليات فرار 
نمي كنن��د، بلكه آن عده يي ك��ه درآمدهاي بيشتر 
دارن��د و متخصص��ان بزرگ تري هستن��د بيش از 

پزشكان به اين اقدام دست مي زنند.«
پازوكي با اش��اره به وضعيت عدالت اجتماعي در 
كشور گفت: »با توجه به موانعي كه دونالد ترامپ برسر 
راه درآمدهاي ملي ايران گذاش��ته، امروزه بيش از هر 
زماني نياز به تح��ول در سيستم مالياتي كشور ديده 
مي ش��ود. مشكالت فعلي قابل حل است به ش��رطي 
كه سيستم مالياتي امروزي در كشور حاكم شود و از 
وضعيت فعلي كه كامال ناكار آمد است دست برداشت. 
سيستم مالياتي كشور ناكارآمد است وگرنه وضعيت 
عدال��ت اجتماعي ه��م متفاوت بود. كس��ي مي داند 
بابك زنجاني چق��در ماليات پرداخته؟ من دش��من 
سرمايه داران نيستم اما ب��راي آنكه كسي سرمايه دار 
شود بايد به شكل قانوني و شفاف رشد كند و بر مبناي 
خالقيت هاي خود به جايگاه باالتر برسد، نه از راه دور 

زدن قوانين و زير پا گذاشتن وجدان.«
او خاطرنش��ان ك��رد: » ع��الوه بر ي��ك سيستم 
مالياتي قدرتمن��د، يك سيستم تامين اجتماعي كارا 
نيز بايد طراحي ش��ود. اف��رادي هستند كه از كميته 
ام��داد تسهيالت، امكانات و پ��ول مي گيرند در حالي 
كه بي نياز هستند و اف��راد نيازمندي هم وجود دارند 
كه هيچ مفري براي كمك نمي يابند. امروز مهم ترين 
نارضايتي در كشور مسائل معيشتي است. البته دولت 
ادعا مي كند براي اين مه��م نياز به درآمد كافي دارد 
كه درست مي گويد اما افزايش درآمدها بدون اصالح 

سيستم مالياتي ممكن نيست.«

هشدار گمرك درباره بيش برآورد 
قيمت كاالهاي وارداتي 

گمرك اي��ران در بخشنامه يي ب��ه مديران اجرايي 
هش��دار داد نسبت ب��ه بيش برآورد قيمت��ي كاالهاي 

وارداتي با ارز 4۲۰۰ توماني دولتي حساس باشند. 
در اين بخشنامه تاكيد ش��ده است پيرو بخشنامه 
۲4۲۸۸۹/۹۵/۱/۲4/4۰۸ م��ورخ ۲۲ اسفن��د ۹۵ ب��ا 
عناي��ت به بند ۵ تصويبنامه هيات وزيران به ش��ماره 
43۵3 مورخ ۲۲ فروردين ۹7 مبني بر تك نرخي شدن 
ارز و اعم��ال نرخ ارز به طور يكسان براي همه مصارف 
ارزي براساس ه��ر دالر معادل 4۲۰۰ تومان مفاد بند 
ي��ك بخشنامه موصوف ك��ان لم يكن تلق��ي و كليه 
كاالهايي كه با رويه بانكي )ارزمبادله اي( وارد مي گردد، 
ب��ه لحاظ بررسي بيش ب��ود مورد بررس��ي دقيق قرار 
گيرد. به گ��زارش فارس، بند يك بخشنامه فوق الذكر 
 تصريح دارد ارزش اظهاري كاالهاي وارده با رويه بانكي
)ارز مبادله اي( تا سقف ماخذ ۱۵ درصد حقوق ورودي 
ب��ا عنايت به اختالف ن��رخ ارز رسمي اعالمي از سوي 
بان��ك مركزي ب��ا ارز آزاد )غيررسمي( مستند به ماده 
۱4 قان��ون امور گمركي پذيرفته و صرفا در موارد ظن 
بيش بود حس��ب دستورالعمل پ��س از ترخيص كاال 
و اع��الم مراتب به بان��ك عامل مبني بر عدم تسويه از 
طريق سامانه جامع گمركي براي بررسي و اعالم نظر 
نهايي با دفتر بررس��ي و تعيين ارزش و تعرفه مكاتبه 
شود. بر اين اساس بيش برآورد ارزش كااليي زماني رخ 
مي دهد كه ارز به ص��ورت دولتي به كاالها اختصاص 
يافت��ه و گپ قيمتي با نرخ بازار يا به تعبيري با قيمت 
غيررسم��ي دارد. در اين حالت برخ��ي واردكنندگان 
ارزش كااله��ا را بيش از قيمت واقعي به گمرك اظهار 
مي كنند تا كاالي كمتري ترخيص كنند و از رانت ارزي 

آن به نحو احسن بهره مند شوند. 
اين رخ��داد سال ۹۰ و ۹۱ نيز ب��ه دليل نوسانات 
ارزي و اختصاص ارز مبادله يي به برخي كاالها تجربه 
شده بود، بنابراين اكنون نيز به علت تامين ارز رسمي 
4۲۰۰ توماني براي كاالها، ش��اهد بيش برآورد ارزش 
ك��اال در گمرك هستيم ك��ه در اين راستا معاون فني 
گمرك نسبت به حساس بودن گمركات به اين موضوع 

تاكيد دارد. 

 پيش بيني افزايش تورم
در ماه هاي آينده

مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك 
مركزي با تاكيد بر تالش اين بانك بر ثبات نرخ تورم، 
گفت: مجموع ش��رايط در چند ماه گذشته به خصوص 
نوسانات بازار ارز، احتماال نرخ تورم را افزايشي خواهد 
كرد. جعفر مهدي زاده درباره ارزيابي خود از ثبات نرخ 
تورم طي دو سال اخير اظهار داش��ت: بررسي تاريخي 
نرخ تورم حاكي از اين است كه در چند دهه گذش��ته 
نرخ ه��اي ت��ورم باال بخش��ي از اقتصاد كش��ور بوده و 
نرخ ه��اي بي��ش از ۱۵درص��د و دورقم��ي، موضوعي 
ع��ادي در اقتصاد كشور اس��ت.  وي افزود: اما به دنبال 
سياست گذاري ه��اي چند س��ال اخي��ر توانستيم به 
توفيق هاي زيادي در خصوص كنترل نرخ تورم دست 
يابيم و اين نرخ در مقطع سال ۱3۹۵ بعد از گذش��ت 

حدود ۲6 سال تك رقمي شد. 
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك 
مركزي با تاكيد بر ادامه اين روند در سال ۹6 گفت: در 
طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ايران اين تجربه كه در 
دو سال پياپي نرخ تورم تك رقمي داشته باشيم، بسيار 

انگشت شمار بوده است. 
اين مق��ام مسوول در بانك مرك��زي، افزود: به تبع 
اين سياست هم با وجود توفيقاتي كه داشته مي تواند 
موافق و مخالفاني داش��ته باش��د، همان طور كه بارها 
فع��االن اقتصادي نسبت به سياست ه��اي دولت براي 
كنترل تورم نقد داشته اند.  مهدي زاده گفت: اما واقعيت 
اين است ك��ه اگر نگاهي به رفتار ن��رخ تورم در چند 
سال گذشته داشته باش��يم، كنترل تورم از بعد ثبات 
و آرامش خاطر فعاالن اقتصادي مي تواند موثر باش��د 
تا با جهت دهي به فعاليت هاي اقتصادي شرايط بهتر و 

مطمئن تري براي توليد كنندگان ايجاد شود. 
وي با اشاره به اينكه به طور كلي اين رويكرد از بعد 
بخش واقعي اقتصاد، رش��د و اثر مثبت بر فعاليت هاي 
اقتصادي سياستي مثبت است، اميدوارم در آينده نيز 
ب��ا اتخاذ تصميم هاي جديد ش��رايط براي كنترل نرخ 
تورم فراهم باشد.  مدير اداره بررسي ها و سياست هاي 
اقتص��ادي بان��ك مرك��زي در پاسخ ب��ه اينكه چند 
درصد احتمال ادامه ش��رايط فعل��ي و حفظ نرخ تورم 
۱۰درصدي را مي دهيد؟ گفت: نرخ تورم تك رقمي در 
جامعه و افكار عمومي بسيار پررنگ شده زيرا نرخ تورم 
۹.۹ درصد يا ۱۰درصد تفاوت زيادي ندارد و نكته مهم 
تثبي��ت نرخ تورم در بلندم��دت و جلوگيري از نوسان 

زياد اين نرخ است. 
وي ادام��ه داد: ثبات تورم نيز موضوع قابل توجهي 
اس��ت و به همين جهت هدف بانك مركزي مهار نرخ 
تورم و حفظ در سطوح متناسب با ش��رايط اقتصادي 
كش��ور اس��ت.  مه��دي زاده ادام��ه داد: ب��ا توجه به 
مجموع شرايطي كه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده 
به خصوص نوسانات بازار ارز، نمي توان انتظار داش��ت 
ك��ه بر نرخ تورم بي تاثير باش��د.  مدير اداره بررسي ها 
و سياست ه��اي اقتص��ادي بانك مرك��زي ادامه داد: 
باتوجه به اينكه ن��رخ ارز تاثير معناداري بر حوزه هاي 
مختل��ف اقتصادي دارد، نرخ ت��ورم را تحت تاثير قرار 
مي دهد و در ماه هاي آينده تا حدودي ش��اهد افزايش 
تورم خواهيم بود اما اينكه چه ميزان افزايش داش��ته 
باشد، بستگي به سياست هاي مكملي كه براي كنترل 
نرخ ت��ورم به كار گرفته مي ش��ود دارد.  وي افزود: اما 
اگ��ر كماكان بر ش��يوه هاي انضباط گرايان��ه در حوزه 
سياست هاي پولي و مالي تاكيد شود،  به نظر من تورم 
در سطوح پايين و مناسب حفظ خواهد ش��د. ش��نبه 
آخرين مهلت ارائ��ه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 
بر اساس بخشنامه معاون ماليات ارزش افزوده سازمان 
مالياتي، روز شنبه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات 

بر ارزش افزوده فصل بهار است. 
محم��د مسيحي مع��اون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
سازمان مالياتي در بخشنامه يي اعالم كرد، با توجه به 
تعطيلي روز جمعه ۱۵ تير ماه، روز شنبه آخرين مهلت 
ارائ��ه اظهارنامه موديان نظام ماليات ب��ر ارزش افزوده 

سه ماهه نخست سال است.

اخبار كالن



نظارت مالي يكپارچه و 
مديريت بحران هاي مالي

محمد ارباب افضلي|
مقام هاي نظارتي در مدل فعلي نظارت بر نظام 
مال��ي در ايران ارتب��اط قابل توجه��ي با يكديگر 
ندارند و به ريس��ك هاي سيس��تمي كمتر توجه 

مي شود. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه امروزه ه��ر تكانه يا 
نوس��اني در يك بازار، بازارهاي ديگر را نيز تحت 
تاثي��ر ق��رار مي ده��د و نوس��ان در بازدهي بين 
بازارهاي مالي و كااليي منتقل يا به اصطالح س��ر 

ريز مي شود. 
از  سطحي  هر  با  جه��ان  كش��ورهاي  اكث��ر 
بحرانهاي  بعضا  و  نوسانات  توسعه،  و  پيشرفت 
مالي را در بازارهاي خود احساس كرده اند. در اين 
ميان بانك ها با توجه به نقش تاثيرگذارش��ان در 
بازارهاي مالي و نوع ارتباطشان با ساير موسسات 

مالي همواره در معرض نوسان بوده اند. 
اين مسال��ه در كنار محيط پر تغيير امروزي و 
مسائل جديد پيش روي بانك ها و ديگر موسسات 
مالي باعث ش��ده بانك هاي مرك��زي و نهادهاي 
نظارت��ي حتي در كشورهايي ك��ه دچار نوسانات 
مالي و يا بحران ه��اي مالي نيز نشده ان��د، »تغيير 
در ساختار بانكي و مالي« را اجتنابناپذير بدانند. 
وق��وع بح��ران مال��ي جهان��ي ۲۰۰7-۲۰۰8 
نيز باعث ش��د تا طي��ف گسترده يي از زمينه هاي 
سياستي مورد بازبيني و بررسي دقيق قرار گيرند، 
چرا ك��ه در بسياري از موارد نظارت احتياطي در 
مقياس خرد در حصول اطمينان از اينكه بانك ها 
و ديگر موسسات مالي در مواجهه با ش��وك هاي 
مختل��ف از سرماي��ه و نقدينگي كاف��ي برخوردار 

هستند، با شكست مواجه شده بود. 
در اين ميان موضوع چگونگي تعريف و توسعه 
عنص��ر »احتياط��ي كالن« در سياست هاي ناظر 
ب��ر ثبات مالي، به ط��ور خاصي م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه است. سياست گذاران به ط��ور گسترده بر 
اين موضوع توافق دارند كه هدف از سياست هاي 
احتياط��ي كالن كاه��ش ريس��ك سيستمي��ك، 
تقويت سيستم مالي در برابر ش��وك هاي مختلف 
و كم��ك به آن براي عملكرد پاي��دار و بدون نياز 
به حمايت اضط��راري در مقياسي كه طي بحران 
صورت گرف��ت، است. در حقيق��ت سياست هاي 
احتياط��ي كالن مبتني بر رويكردهاي پيشگيرانه 
در جه��ت جلوگيري از عدم ب��روز بحران است و 
متمايز از سياست مديريت بحران مالي محسوب 

مي شود. 
تغيي��ر ساخت��ار اينچنيني در عرص��ه نظارت 
مال��ي كه از آن به عنوان »نظارت مالي يكپارچه« 
ياد مي ش��ود، در حالي در نظام هاي مختلف مالي 
جهان پيگيري مي شود كه در كشور ما مدل فعلي 

نظارت بر نظام مالي ضعف هاي زيادي دارد. 
در روش فعل��ي بانك مركزي ب��ه عنوان مقام 
ناظ��ر ب��ر بانك ه��ا و موسسات اعتب��اري نظارت 
مي كن��د، بيم��ه مرك��زي ني��ز ب��ه عن��وان مقام 
نظارت كننده بر شركت هاي بيمه و سازمان بورس 
و اوراق بهادار نيز بر ش��ركت هاي بورسي نظارت 
مي كنن��د و اين مقام هاي نظارتي كمترين ارتباط 
را ب��ا يكديگر دارند و توجه��ي نيز به ريسك هاي 
سيستمي نمي كنند. اين در حالي است كه امروزه 
هر تكانه يا نوساني در يك بازار، بازارهاي ديگر را 
نيز تحت تاثير ق��رار مي دهد و نوسان در بازدهي 
بين بازارهاي مالي و كااليي منتقل يا به اصطالح 

سر ريز مي شود. 
بدون شك در چنين شرايطي اتخاذ تصميمات 
و سياست هاي��ي كه تنها ناظر ب��ه ابعاد يك بازار 
باش��د و مقتضيات ديگ��ر بازارهاي مال��ي و آثار 
متقابل آنه��ا بر يكديگر را در خ��ود لحاظ نكرده 
باش��د، در مقي��اس ك��ل اقتص��اد از كارايي الزم 

برخوردار نخواهد بود. 
با در نظر داش��تن اين مهم و برجسته ش��دن 
اهميت روزاف��زون آن، در سال هاي اخير ايده يي 
تح��ت عنوان »تشكيل ش��وراي ثب��ات مالي« از 
سوي كارش��ناسان و متخصصان اقتصادي كشور 
مطرح ش��ده است ك��ه مي تواند گام��ي مهم در 
راستاي اصالحات ساختاري در نظام نظارت مالي 

كشور و دستيابي به ثبات مالي قلمداد شود. 
در اين م��دل نظارت بر بازار پول، بازار سرمايه 
و بدهي همچنين بازار بيمه توسط يك نهاد ناظر 
واحد كه همان ش��وراي ثبات مال��ي است، انجام 
مي ش��ود و در عين حال كه بر هر سه بخش مالي 
نظارت دارد، تمام ابع��اد فعاليت هاي آنها را تحت 

نظارت خويش قرار مي دهد. 
خوش��بختانه در طرح جديد بانك مركزي كه 
در مجلس ش��وراي اسالمي در حال بررسي است، 
نه��ادي تحت عن��وان »ش��وراي هماهنگي ثبات 
مالي« براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي 
ناظر بر بازارهاي مالي تشكيل ش��ده است و نقطه 
پيشرفتي در مدل نظارتي كشور به حساب مي آيد. 
در كن��ار اين اصالح ساخت��ار در حوزه نظارت 
مالي، ارتقاي ش��اخص هاي سالمت مالي پيگيري 
ج��دي ديگر ابع��اد اصالح نظ��ام بانك��ي از ديگر 
الزامات مورد نياز در راستاي اصالحات ساختاري 
جه��ت نيل به ثب��ات مالي پاي��دار و مقاوم سازي 
اقتصاد است. همچنين ض��رورت انجام اصالحات 
كليدي و همه جانب��ه در جهت رفع مسائلي نظير 
تنگناي اعتباري، رسوب دارايي هاي با نقدشوندگي 
پايي��ن در ترازنام��ه بانك ها، بدهي هاي انباش��ته 
دولت و ش��ركت هاي دولتي، حجم باالي مطالبات 
غيرجاري، ساختار ضعيف حاكميت ش��ركتي در 
بانك ها ني��ز از جمله ديگر م��واردي است كه در 
زمينه دستيابي به ثبات مالي در كشور از اهميت 

وافر برخوردار است. 
بدون ش��ك ساختار جديد نظام مالي كشور كه 
دربردارن��ده تمام اقدامات اصالحي ياد ش��ده است، 
موجب��ات استحكام هر چه بيشتر نهادها و بازارهاي 
مال��ي را فراهم ك��رده و مي تواند نق��ش موثري در 
كاه��ش آسيب پذيري نظ��ام اقتص��ادي و مقاومت 
بيشتر آن در برابر ش��وك ها و ريسك هاي بالقوه به 

عنوان مهم ترين ركن اقتصاد مقاومتي ايفا كند. 
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يادداشت

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بيمه در ايران و جهان به دنبال تحريم ها گزارش مي دهد

نگاه صنعت بيمه به چين و روسيه
كسب و كار جديد چين و روسيه در ايران و مذاكرات شركت هاي بيمه ايراني با آسيايي ها به دنبال تحريم هاي جديد

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
ب��ه دنب��ال خروج امريك��ا از برج��ام و احتمال 
كناره گيري برخي ش��ركت هاي بيمه اتكايي اروپا 
از همك��اري با ايران، مسووالن صنعت بيمه كشور 
ب��ه دنبال ايجاد ارتباط هاي بيشتر با ش��ركت هاي 
بيمه آسيايي و ازجمل��ه چين و روسيه هستند تا 
قراردادهاي اتكايي بهتري را در ماه هاي آينده شاهد 

باشند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در اين زمين��ه با حضور 
عبدالناص��ر همتي، ريي��س كل بيم��ه مركزي و 
نيكوالي گلوشين، رييس كل شركت بيمه اتكايي 
روسي��ه، تفاهمنامه همكاري مي��ان بيمه مركزي 
ايران و ش��ركت ملي بيمه اتكايي روسيه در زمينه 

بيمه هاي اتكايي امضا شد. 
همت��ي با اعالم اين خبر اظه��ار كرد: پرداختن به 
نق��ش مهم بيم��ه و بيمه اتكاي��ي در تقويت تجارت 
خارج��ي و فرامنطقه ي��ي، توسعه اقتص��ادي و اتحاد 
و يكپارچگ��ي اجتماعي دو كشور اي��ران و روسيه از 
مهم ترين مفاد اين تفاهمنامه است. تاكيد بر ضرورت 
ارتقاي همكاري هاي فني و تخصصي اتكايي، هماهنگ 
و يكنواخت سازي بيمه نامه هاي اتكايي داراي اولويت 
زياد در چارچوب قوانين و مقررات ملي هر يك از دو 
كشور به عنوان بخشي از مناسبات فيمابين طرف هاي 
تفاهمنام��ه به ش��مار مي آي��د كه نيازمن��د تعامل و 

اطمينان گسترده طرفين تفاهمنامه است. 
رييس كل بيم��ه مركزي تصريح كرد: براساس 
اين تفاهمنامه هر يك از طرفين بايد زمينه حضور 
و فعاليت عاملين بيمه گري خود در بازارهاي بيمه 
طرف ديگر را در چارچوب قوانين و مقررات جاري 
بيم��ه و بيمه اتكايي هري��ك از دو كشور از طريق 
همك��اري و مشاركت با ساير ش��ركت هاي بيمه  و 

اتكايي فراهم  آورند. 
همتي تبادل دانش و تجارب را از ديگر مهم ترين 
بندهاي اين تفاهمنامه دانست و گفت: مقرر شد هر 
يك از طرفين در زمينه هاي بيمه اتكايي و حاكميت 
ش��ركتي براي بيمه گران اتكايي، مديريت ريسك و 
انواع تكنيك ه��اي كاهش ريسك، كارب��رد فناوري 
اطالع��ات در زمينه بيمه اتكاي��ي، تشويق آموزش و 
ارتقاي سطح مه��ارت اكچوئري ها، ارزيابي خسارت، 
روش ه��اي سرمايه گ��ذاري منابع و ذخاي��ر دانش و 
تجربيات خود را به نحو مقتضي به طرف مقابل انتقال 

و آموزش دهند. 
وي افزود: در همين راستا و براي ارتقاي دانش 
فني و تخصصي كارش��ناسان اداري و متخصصين 
بيم��ه اتكايي، طرفين ب��ا برگ��زاري سمينارهاي 
ه��م انديشي ها، دوره هاي تخصص��ي و كارگاه هاي 

آموزشي با اعزام كارشناسان موافقت كردند. 

بر اساس اين تفاهمنامه طرفين متعهد ش��دند 
جهت واگ��ذاري و قبولي بيمه ه��اي اتكايي براي 
توسعه تب��ادالت متقابل اتكايي به  ط��ور دوجانبه 
همكاري نمايند و هر ي��ك گسترش فعاليت هاي 
مرتبط ب��ا منافع متقابل را تسهي��ل كنند و براي 
ارائه پوش��ش اتكايي براي ريسك هاي پيشنهادي 
از طريق قرارداده��اي اتكايي، همكاري كنند. اين 
تفاهمنام��ه در 9م��اده تنظي��م و از تاريخ امضاي 

طرفين الزم االجرا خواهد بود. 
اين درحالي است ك��ه در ايران، صنعت بيمه 
يك��ي از بخش هاي بسيار مهم اقتصادي است كه 
از عقب نشيني اياالت متحده از معاهده هسته يي 
اثر مي پذيرد. اما به نظر مي رسد با توجه به تجربه 
پيشين ايران در زمينه تحريم ها، صنعت بيمه اين 

كشور با آمادگي بيشتري عمل نمايد. 
به گزارش »تعادل« بخ��ش بيمه ايران داراي 
فرصت ه��اي بسي��اري است كه همچن��ان توان 
بالقوه ي��ي ب��راي سرمايه گ��ذاري دارد. ب��ه گفته 
رييس ك��ل بيمه مرك��زي در اي��ران 3تريليون 
دالر ظرفيت پوشش بيمه يي وجود دارد كه تنها 
3۰درصد آن را شركت هاي بيمه پوشش داده اند 
و 7۰درصد آن مي تواند با همكاري ش��ركت هاي 
داخل��ي و خارج��ي پوش��ش داده ش��ود و ل��ذا 
همكاري شركت هاي خارجي مي تواند زمينه ساز 

همكاري هاي گسترده در صنعت بيمه ايران باشد. 
همين ظرفيت ب��زرگ در سال هاي بعد از برجام 
باعث شده كه گردش سرمايه ساالنه صنعت بيمه 
در اي��ران از ۵۰ تريلي��ون تومان)11.87ميليارد 
دالر( گذر كند و بسياري از ش��ركت هاي عمده را 
به ويژه از اروپا به اي��ران كشاند. در جوالي سال 
۲۰17 بزرگ تري��ن بيمه گر اتكايي جهان، مونيخ 
ري يك قرارداد با ش��ركت بيمه سامان به امضاء 
رساند كه اين نخستي��ن بيمه گر اتكايي خارجي 
ب��ود كه پس از برجام توانست اي��ن قرارداد را به 
انجام برسان��د. در اوايل اكتب��ر ۲۰17 مذاكرات 
بيمه مركزي با ش��ركت اسكور فرانسه، چهارمين 
ش��ركت بزرگ اتكايي جه��ان، به يك ق��رارداد 
منتهي ش��د كه طي آن، اين شركت متعهد شد 
ت��ا مازاد خسارت بيمه ح��وادث طبيعي در ايران 
را بپردازد. چند روز پس از اين قرارداد، ش��ركت 
اسكور يك قرارداد با ش��ركت بيمه ملت با همين 
تعه��دات ام��ا در زمينه حوادث آت��ش سوزي و 
طبيعي تا سقف ۲۰۰ميلي��ون يورو)۲3۵ميليون 

دالر( به امضا رساند. 
ش��ركت بيمه اتكايي ايرانيان، وابسته به بانك 
پاسارگ��اد ني��ز مذاكراتي با ش��ركت هاي اسكور، 
پارتنر ري��و ناسكوه به انج��ام رسانيد. همچنين، 
سال گذشته شركت اتكايي جي اي سي ري هند 

بازار ايران را براي سرمايه گذاري در نظر داشت.
در عين حال، پس از برجام، شركت هاي اروپايي 
در پي خريد سهام شركت هاي بيمه ايران نيز بودند. 
 ام��ا، تمام��ي اي��ن سرمايه گذاري ه��ا پس از 
عقب نشيني ترامپ، رييس جمهور امريكا، متوقف 
ش��ده است. ح��وزه ديگر همكاري ك��ه زير سايه 
بازگش��ت تحريم هاي اياالت متح��ده بايد بر آن 
تاكيد شود، دوره هاي آموزشي بود كه بيمه گران 
اروپايي در تهران ارائه مي دادند. اين كالس ها در 
به روزرسان��ي سطح دان��ش و تخصص بيمه گران 
ايراني نقش بسزايي داشته است و عملكرد ايران 
در تطاب��ق با استاندارده��اي بين المللي را بهبود 
مي بخشي��د. همانطور ك��ه قبال نيز اعالم ش��ده 
بود و پس از تحريم ه��اي اخير امريكا، در 1۵مه 
 ۲۰18 ش��ركت آلماني آليانز اعالم كرد كه سطح 
سرمايه گذاري ه��اي خود را در صنعت بيمه ايران 
كاه��ش مي دهد و در عين ح��ال آن را »ناچيز« 
عن��وان نموده ب��ود. بيشتر قرارداده��اي آليانز با 

شركت بيمه پارسيان بوده است. 
 آليانز در گفت وگ��و با المانيتور همين ادعا را 
عنوان كرد اما شركت هاي اسكور و جي اي سي ري 
از پاسخگوي��ي در اين زمينه امتن��اع نمودند. اما 
نماين��ده پارتنر ري در پاسخ ب��ه المانيتور عنوان 
كرده است: م��ا هم اكنون، پيشرفت ها را در ايران 

رصد مي كنيم و اث��ر آن را بر روابط بيمه اتكايي 
م��ان تحليل مي نمايي��م. نماين��ده سوييس ري 
نيز اع��الم كرده است كه اين ش��ركت هم اكنون 
به ارزيابي اث��ر عقب نشيني اياالت متحده نسبت 
ب��ه كسب و كار خود اس��ت و اين در حالي است 
ك��ه در انتظ��ار دستورالعمل ه��ا از سازمان هاي 
مرج��ع امريكايي و اروپايي است و مسائل تطبيق 
و تنظي��م مقرراتي براي اين ش��ركت بسيار حائز 

اهميت است. 
مدي��ر توسعه كسب وكار ش��ركت رتبه بندي 
كپيت��ال اينتليجن��ت اظهار مي كن��د: بيمه گران 
محت��اط اروپايي، ب��ا وجود تهديدهاي ناش��ي از 
تحريم ه��ا، بيشت��ر عالقه مند به خ��روج از ايران 
هستن��د تا اينك��ه به همكاري خ��ود ادامه دهند 
حت��ي اگر ك��ام نسبت ب��ه پتانسيل ب��االي بازار 
ايران آگاه باش��ند. وي در ادام��ه عنوان مي كند: 
آنها ش��ركت هاي بيمه اروپايي منتظر دولت هاي 
شان براي تصميم گيري نخواهند ماند زيرا سطح 
تج��ارت آنان با اي��االت متحده بسي��ار بيشتر از 
كسب و كار آنان در اي��ران است.؛ وي مي افزايد، 
بيم��ه مركزي تجربه تحريم هاي بسيار سنگين تر 
را داش��ته است و نسبت ب��ه قراردادهاي اروپايي 
بسيار با دقت عم��ل مي كند به ويژه زماني كه از 
كلوزهاي اسنپ بك��ا و قراردادهاي تحت تحريم 
بهره مند مي ش��ود. زيرا تحريم ه��اي چند جانبه 
پيشي��ن، صنعت بيمه را ب��ه سختي تحت الشعاع 
ق��رار داد و زمان طوالني گذش��ت ت��ا صنعت با 

شرايط جديد ساز گار گردد. 
در عي��ن ح��ال، اي��ران در ح��ال مذاك��ره با 
كشوره��اي چي��ن، روسي��ه و هند اس��ت. بيمه 
مركزي همچنين در مجل��ه خبري دو هفته نامه 
تازه ه��اي بيمه اعالم كرده ب��ود كه عقب نشيني 
اي��االت متحده از برجام و نيز كاهش تجارت هاي 
اروپا را پيش بيني مي كرده است. همچنين، ناظر 
بيمه اي��ران ابراز اميدواري ك��رده است كه هيچ 
ن��وع مشكل حل نشدني وجود ن��دارد. تنها بيمه 
كشتيراني مي ماند كه ايران تالش داش��ت تا پس 
از برج��ام در چندين كلوب پ��ي  اند  اي عضويت 
داش��ته باش��د. اما كلوپ اسكالد در اسلو هشدار 
داده اس��ت كه مالكين كشت��ي و چارترهايي كه 
مي خواهند با اي��ران تجارت كنند بايد بدانند كه 
پوش��ش P & I ب��راي اين ن��وع معامالت امكان 
كمي ب��راي ابقا دارند زيرا اين ريسك وجود دارد 
ك��ه تحريم هايي از طرف اي��االت متحده صورت 
پذيرد. بنابراين، در صورتي كه اروپا نتواند نسبت 
به برجام پايبند باشد، ايران هيچ راهي جز تغيير 

جهت به شركاي آتي خود ندارد.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
به دنبال اعالم وزي��ر اقتصاد و رييس كل بانك 
مرك��زي در مورد پذيرش نرخ دوم و راه اندازي بازار 
ثانوي��ه ارز از 13تير ماه 97 نرخ طال و سكه در بازار 
كاهش يافت كه نشان دهن��ده واكنش مثبت بازار 
نسبت ب��ه خبر بازار ثانوي��ه ارز است و هر چند به 
ميزان ۲۰درصد كل صادرات غيرنفتي كشور به اين 
بازار وارد مي ش��ود و اين ارز براي واردات گروه سوم 
كاالها تخصيص خواهد يافت اما از آنجا كه بخشي 
از نياز و تقاضاي بازار را پاسخ مي دهد، مي تواند روي 

نرخ حاشيه بازار اثرگذار باشد. 
به گزارش »تع��ادل« درحالي كه انتظار مي رود 
ايجاد بازار ثانويه و نرخ دوم ارز به تدريج ش��رايط را 
براي خريد و فروش ارز در صرافي ها و گشايش هاي 
ديگر و اعالم نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا فراهم 
كن��د و به بهب��ود نرخ ها، كنت��رل قيمت ها و رونق 
نسب��ي فعاليت ها و خريد و ف��روش كاال در كشور 
كمك كند اما در عين ح��ال همچنان انتقادهايي 
از ن��رخ ارز مسافرت��ي 4۲۰۰توماني وج��ود دارد، 
برخ��ي مس��ووالن خواستار كنترل ه��اي بيشتر بر 
دريافت كنندگان دالر 4۲۰۰توماني هستند، ليست 
دريافت كنندگ��ان ارز رسمي اعالم ش��ده و عده يي 
نسب��ت به بقيه اسام��ي اعالم نشده، انتف��اد دارند 
همچني��ن عده يي از خريده��اي كالن و زياد سكه 
و ارز انتق��اد دارند و اين پرس��ش اساسي را مطرح 
كرده اند ك��ه باالخره صاحبان نقدينگ��ي و پول تا 
چه سطح��ي مي توانند دارايي هايي مانند ارز و طال 
داشته باشند؟  رييس كل بانك مركزي اعالم كرد با 
پيگيري اقداماتي كه در رابطه با ساماندهي بازار ارز 
انجام شد خوشبختانه بازار ثانويه كار خود را شروع 
ك��رد كه ارز آن از محل ۲۰درصد صادرات كاالهاي 
غيرنفتي كه عمدتا ش��امل بخش خصوصي و اقالم 
خرد است، تامين مي شود و روز چهارشنبه 13تير 

97 نخستين روز آغاز به كار بازار ثانويه ارز است. 
سيف گفت: روال ب��ازار ثانويه اينگونه است كه 
وارد كننده با صادركنن��ده تفاهم مي كند و با ثبت 
اين تفاهم در سامانه جامع تجارت اين كار مي تواند 
عملياتي شود در مرحله بعدي وارد كننده با مراجعه 
به بانك گواهي ثبت آماري خود را مي گيرد سپس 
با مراجعه به صادركننده مربوط، توافق نهايي خود را 
انجام مي دهد اين توافق هم در سامانه جامع تجارت 

ثبت و عملياتي مي شود. 
سيف گفت: سوءتفاهمي شد مبني بر اينكه هر 
صادركننده مي تواند فق��ط ۲۰درصد از ارز حاصل 
از ص��ادرات را ب��ه آنجا ببرد درحال��ي كه براساس 

تقسيم بندي صورت گرفت��ه، ارز حاصل از صادرات 
كاالهاي خاص مانند پتروشيمي و فوالد كه عمده 
است و با دولت ارتباط دارد جزو آن 8۰ درصد است 
كه بايد در سامانه نيما عرضه شود. درحالي كه كل 
ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي مبنايي براي 
فعال شدن و تامين ارز بازار ثانويه ارز و در حقيقت 
براي واردات فهرست سوم كااليي است كه از طريق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه مي شود. 
وي افزود: با اين اقدام ب��ازار ثانويه ارز مي تواند 
ساماندهي ش��ود البته با فعال ش��دن اي��ن بازار و 
آرامشي كه در اين بازار ايجاد مي ش��ود، مي توانيم 
براي رفع بعضي از ابهامات موجود اقدامات ديگري 
را ني��ز انجام دهيم.  وي ادام��ه داد: در بازار ثانويه 
نيز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و 
بر همان اساس عمل مي شود البته تبادل ارز براي 
مصارف ديگ��ر نيز به تدريج به ب��ازار ثانويه محول 
خواهد ش��د اما در شروع به واردات كاال و خدمات 
اختصاص دارد. همچنين اينكه كساني كه بخواهند 
ارزي بيشتر از آنچه دولت به آنها تخصيص مي دهد، 
درياف��ت كنند نيز براي تامين آن از بازار ثانويه در 

مراحل بعدي تعريف خواهد شد. 

 اسكناس معامله نمي شود 
سيف اف��زود: در بازار ثانويه ارز به صورت فيزيكي 
تحويل نمي ش��ود بلكه از حساب هاي صادر كننده به 
مقص��دي كه وارد كننده ب��راي واردات كاال نياز دارد، 
پرداخت مي ش��ود.  وي درباره صرفه جويي و شفافيت 
ارزي ك��ه مورد تاكيد رييس جمهور بوده، گفت: بانك 
مركزي براساس ثبت سفارش هاي انجام و تاييد شده، 
تامي��ن ارز را انج��ام مي دهد بر همي��ن اساس براي 
گروه ه��اي كااليي كه دستگاه ه��اي مربوطه با تاييد 
ثبت سف��ارش درخواست انتشار دريافت كنندگان ارز 
را داش��تند، ش��فاف سازي انجام دادي��م در آينده هم 

برحسب ضرورت اين كار را انجام خواهيم داد.

 خريد و فروش ارز در صرافي ها در مرحله بعد 
سيف در اين باره ك��ه آيا صرافي ها در بازار ثانويه 
ارز از ش��نبه آينده فعال خواهد شد يا خير گفت: در 
ارتب��اط با حوالجات و م��واردي اينچنيني، صرافي ها 
فعال هستند اما اينك��ه بتوانند اسكناس ارز، خريد و 
فروش كنند در مرحله بعدي مراحل اجرايي آن انجام 

مي شود كه شنبه آينده نخواهد بود. 
ريي��س كل بانك مركزي گف��ت: در ارتباط ميان 
صادركننده و وارد كننده، صرافي ها نيز مي توانند ايفاي 
نقش كنند ممكن است يك صادركننده كل ظرفيتي 

ك��ه براي عرضه به اين ب��ازار دارد از طريق صرافي ها 
عرضه كند ك��ه هيچ مانعي در اين باره وجود ندارد و 
مي تواند مبناي كار باش��د البته قيمت گذاري آن تابع 

عرضه و تقاضا و هيچ محدوديتي نخواهد داشت.
 

 واكنش بازار طال و سكه به نرخ دوم 
ب��ه دنبال اخبار اعالم ش��ده از سوي رييس كل 
بان��ك مركزي در مورد بازار ثانويه و تحوالتي كه به 
دنب��ال آن عرضه و تقاضاي ارز را بهتر از حالت تك 
نرخي قبلي خواهد كرد، ب��ازار سكه و طال واكنش 
نشان داده كه نشان دهنده كاهش نرخ ارز در حاشيه 
بازار و افت دالر غيررسمي است. چهارشنبه سيزدهم 
تيرماه 97 در ب��ازار تهران با ۵1 هزار و ۵۰۰ تومان 
كاهش قيمت ب��ا رقم ۲ميليون و 9۲۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با 1۰۰هزار تومان افت قيمت 
به ارزش ۲ميليون و 7۰4هزار تومان داد و ستد شد.   
نيم سكه بهار آزادي ب��ا ۲۵هزار تومان كاهش يك 
ميليون و 4۲8هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
ني��ز با ۵هزار تومان افت ب��ه ارزش 7۵7هزار تومان 
معامله شد. سكه گرمي بدون تغيير قيمت 4۲1هزار 
تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 18عيار نيز 
ب��ا كاهش 4 هزار و 3۰۰ توماني به ارزش ۲37 هزار 

و 4۰۰ تومان رسيد. 
در ب��ازار ارز رسمي نيز هر دالر امريكا با 7تومان 
افزايش 4 هزار و ۲77 تومان قيمت خورد. همچنين 
هر يورو با ۲1 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 4 
هزار و 988 تومان و هر پوند نيز با 4۰ تومان رش��د 

۵ هزار و ۶4۶ تومان ارزش گذاري شد. 
علي بختيار با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: طرح ممنوعيت واگذاري سكه به دليل 
در نظر گرفت��ن مصالحي فعال مسكوت گذاش��ته 
مي شود. اين طرح از سوي برخي نمايندگان مجلس 
آماده ش��ده بود و قرار ب��ود به صورت دو فوريت در 
هفت��ه جاري در مجل��س بررسي ش��ود. بر اساس 
اي��ن ط��رح در صورتي كه نهايي مي ش��د، به افراد 
هر تعدادي كه سك��ه پيش خريد كرده بودند تنها 
1۰سكه تعلق مي گرفت و مابقي پول خود را دريافت 

مي كردند. 

 بايد بگذاريم كار راه بيفتد
وزي��ر اقتصاد و ام��ور دارايي با تاكي��د بر اينكه 
نباي��د بازارهاي غير نفتي از دست برود، گفت: بايد 
بگذاريم كار راه بيفتد.  مسعود كرباسيان در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 

پرسشي درب��اره واردات برخي اقالم با دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي گفت: قرار نيس��ت بگوييم مثل همه جاي 
دني��ا دستور اداري مي دهيم. بانك مركزي بايد اين 

موضوع را بررسي و اعالم كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اعط��اي دالر 4۲۰۰ براي 
صادركنندگان��ي كه عمدتا مالكي��ت آنها در اختيار 
دولت نيس��ت، حالت تشويق��ي دارد، گفت: اقالمي 
مانند پتروش��يمي خوراك اولي��ه اش از نفت است و 
سهامدار عمده آن هم دولت است اما بخش ديگري 
ك��ه حدود ۲۰درصد صادرات غيرنفتي ما را تشكيل 
مي دهن��د، بازراهايشان نبايد از دست برود پس بايد 

بگذاريم كار راه بيفتد. 

 ارز مسافرتي فعال حذف نمي شود
در حالي كه عده يي از كارش��ناسان معتقدند كه 
ن��رخ 4۲۰۰ توماني براي ارز مسافرتي نوعي رانت و 
فرصت ويژه است و بايد حذف ش��ود اما رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد كه فعال برنامه يي براي حذف 

ارز مسافرتي نداريم. 
در اين رابطه با توجه به رقم باالي ارز مسافرتي كه 
در سال هاي قبل تا 1۶ميليارد دالر در برخي سال ها 
باال رفته، برخي مسووالن از جمله رييس بازرسي كل 
كشور نيز خواستار بررسي و تغيير نرخ ارز مسافرتي 
شده اند.  قاضي سراج رييس سازمان بازرسي نيز اعالم 
كرد: اين سازمان ب��ه بازارهاي خودرو، مسكن، ارز و 
سكه ورود كرده و به زودي گزارشي در اين باره ارائه 
مي كند. چه ضرورتي دارد ميلياردها يورو ارز دولتي 
براي سفرهاي تفريحي اختصاص يابد؟ همان طور كه 
رياست قوه قضاييه تاكيد كردند، سازمان بازرسي به 
اي��ن حوزه ها ورود كرده و گ��زارش خود را به زودي 
براي مراجع ذي صالح ارسال خواهيم كرد تا با دستور 
قاطع رياست قوه قضاييه با متخلفان و سودجويان و 
فرصت طلب��ان در اين حوزه ها بدون اغماض برخورد 
ش��ود. در ش��رايطي كه كشور در تحريم قرار دارد و 
ارز دولت��ي بايد به كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم 
تخصيص يابد، چه ضرورتي دارد كه ميلياردها يورو 
ارز دولتي براي سفره��اي تفريحي )از قبيل آنتاليا، 

پاتايا و...( اختصاص يابد؟ اين رويه بر خالف اقتصاد 
مقاومت��ي و تاكيدات مقام معظ��م رهبري مبني بر 
پرهيز از سفرهاي خارجي غيرضرور است و اين مقدار 
ارز دولتي اگر به بخش توليد اختصاص يابد به رونق 
و شكوفايي توليد داخلي كمك موثري خواهد كرد. 

در عين ح��ال همچنان سياست ه��اي كنترلي 
و سخنان��ي در رابطه با مي��زان خريد سكه، كنترل 
واحدهاي��ي كه ارز 4۲۰۰تومان��ي دريافت كرده اند، 
اعالم اسامي ش��ركت هايي ك��ه ارز رسمي دريافت 
كرده ان��د، حذف ارز مسافرتي ب��ا نرخ 4۲۰۰ تومان 

و... ادامه دارد. 
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از سازم��ان 
تعزي��رات خواست براي كنت��رل واحدهايي كه ارز 
4۲۰۰ توماني دريافت كرده اند، اقدام كند. سازمان 
تعزيرات حكومتي بايد به  صورت موردي و تصادفي 
ب��راي كنت��رل واحدهاي��ي ك��ه ارز 4۲۰۰توماني 
درياف��ت كرده اند، مراجعه كن��د. كاالهاي اساسي 
ك��ه ارز دولت��ي درياف��ت مي كنن��د داراي قيمت 
تثبيت��ي در بازار هستن��د و اين باي��د هم توسط 
سازم��ان حمايت از حق��وق مصرف كننده و هم از 
سوي سازمان تعزيرات حكومتي مورد كنترل قرار 
بگيرد. از سوي ديگر موضوعاتي مانند اعالم خريد 
چندهزارتايي سكه و برخ��ورداري از ذخيره ۲ تن 
سكه، بازتاب هاي پوپوليستي در جامعه ايجاد كرده 
و در عي��ن حال كه عده يي ب��ه اين خريدها انتقاد 
دارن��د اما اين پرسش را مط��رح كرده اند كه خريد 
سك��ه بر اساس كدام قانون ب��ا ايراد مواجه است و 
دلي��ل اعالم تعداد افراد يا نام كساني كه بيشترين 
خريد را داش��ته اند، چيست و اصوال برخورداري از 
دارايي ه��اي سكه و ارز و ط��ال تا چه ميزان قانوني 

است و تا كجا از حمايت برخوردار است؟
جامع��ه ايران در معرض چ��ه تصميم گيري ها و 
روند عمومي سرمايه گ��ذاري و حقوق مالكيت قرار 
گرفته و ب��راي كنترل نقدينگي چه راهكاري پيش 
روي مردم است و اين نوع خبرها و برخوردها تا چه 
حد مي تواند حقوق مالكيت و امنيت سرمايه گذاري 

و گردش آزاد پول و منابع را تحت تاثير قرار دهد.

واكنش بازار طال و سكه به نرخ دوم و افت ۵۱ هزار توماني قيمت سكه

ايجاد بازار ثانويه با 20 درصد ارز صادرات غير نفتي 
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5 بورس و فرابورس
 اختصاص سهام عدالت 

متوفيان از شنبه
جزئيات عمليات تقسيم و اختصاص سهام عدالت 
مش��موالن فوت ش��ده به وراث قانوني اعالم ش��د. بر 
اين اس��اس، معاون برنامه ريزي، توس��عه منابع و امور 
پشتيباني س��ازمان خصوصي س��ازي از آغاز عمليات 
تقسيم و اختصاص سهام عدالت مشموالن فوت شده 
به وراث قانوني اين مشموالن از روز شنبه مورخ 16 تير 
ماه 1397 خبر داد. به گزارش سازمان خصوصي سازي، 
داود خان��ي گفت: تاكنون بي��ش از 42 ميليون نفر از 
مشموالن به سامانه س��هام عدالت مراجعه كرده اند و 
بي��ش از 160 ميليون خدم��ت را از مجموعه خدمات 
ارائه شده توسط سامانه سهام عدالت دريافت نموده اند. 
مع��اون برنامه ريزي، توس��عه منابع و امور پش��تيباني 
سازمان خصوصي سازي افزود: از 20 فروردين ماه سال 
گذش��ته كه شرايط ثبت شماره ش��باي مشموالن در 
س��امانه سهام عدالت فراهم شده است تا امروز نزديك 
به 40 ميليون نفر از مش��موالن، شماره شباي حساب 
بانكي خود را براي دريافت س��ود س��هام عدالت وارد 
س��امانه كرده اند كه از اين تع��داد بيش از 39 ميليون 
نفر س��ود خود را دريافت نموده و با آنها تسويه كامل 
صورت گرفته اس��ت. وي اضافه كرد: در اين ميان آن 
دسته از مشموالني كه از 6 ارديبهشت ماه امسال و با 
تاخير اقدام به ثبت شماره شباي خود در سامانه سهام 
عدالت كرده اند نيز پس از راستي آزمايي شماره شباي 
آنها توسط بانك هاي عامل، سود سهام عدالت خود را 
از پايان تيرماه جاري دريافت مي كنند. خاني همچنين 
درخصوص آن دسته از مشموالني كه تاكنون اقدام به 
ثبت شماره شباي حساب بانكي خود در سامانه سهام 
عدالت نكرده اند نيز گفت: باتوجه به گذشت 15 ماه از 
زمان ثبت شماره شباي بانكي براي مشمولين در سامانه 
سهام عدالت، به مدت دو هفته از 31 خرداد امكان ثبت 
شماره شباي بانكي در اين سامانه فراهم نيست و پس 
از پايان اين مهلت نيز با توجه به پيش��نهادات سازمان 
خصوصي سازي به ش��وراي عالي اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي در رابطه با تداوم امكان 
ثبت شماره شبا براي مشمولين باقيمانده تصميم گيري 
و اطالع رس��اني خواهد شد. معاون برنامه ريزي، توسعه 
منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا امكان ثبت نام جديد سهام عدالت 
براي س��اير افراد هم وج��ود دارد تصريح كرد: آخرين 
زمان براي انجام ثبت نام مش��موالن بر اساس قانون تا 
پايان سال 94 بوده است و از آن تاريخ تاكنون ثبت نام 
جديدي براي دريافت سهام عدالت انجام نشده است. 
بر اين اساس هيچ ثبت نام جديدي در حال حاضر براي 
سهام عدالت متصور نيست، مگر اينكه مرجع قانونگذار 
ب��ا تصويب قانون جدي��دي، اين اجازه را به س��ازمان 
خصوصي س��ازي براي ثبت نام جديد سهام عدالت در 
آينده بدهد. وي درخصوص ميزان قطعي سود تقسيمي 
سال مالي 95 شركت هاي سرمايه پذير نيز گفت: حدود 
4200 ميليارد تومان سود مصوب مجامع شركت هاي 
س��رمايه پذير در س��ال مالي 95 بوده است كه بيش 
از 400 ميليارد تومان از اين مبلغ به افزايش س��رمايه 
اين ش��ركت ها اختصاص پيدا كرده اس��ت و از 3800 
ميلي��ارد تومان باقي مانده نيز تاكن��ون حدود 3200 
ميليارد تومان ميان 39 ميليون نفر از مش��موالني كه 
ش��ماره شباي حسابي بانكي خود را وارد سامانه سهام 
عدالت كرده اند و تاييد شبا بانكي داشته اند، توزيع شده 
است. معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني 
سازمان خصوصي س��ازي در خصوص سود سال مالي 
1396 شركت هاي سرمايه پذير اظهار داشت: با توجه 
به فصل برگزاري عمده مجامع عمومي ش��ركت ها در 
پاي��ان تيرماه بايد مدتي منتظر ماند تا مجمع عمومي 
همه ش��ركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت برگزار 
ش��ده و مصوبات تقسيم سود ش��ركت ها صادر شود و 
پس از آن رقم قطعي س��ود سهام عدالت شركت هاي 
س��رمايه پذير مربوط به س��ال مالي 96 مشخص شده 
و آن را اع��الم مي كنيم. با اين ح��ال باتوجه به تعداد 
محدودي از مجامع برگزار شده اين شركت ها تا امروز، 
به نظر مي رس��د به طور قطع مبلغ سود سال مالي 96 
شركت هاي سرمايه پذير بيشتر از سال قبل باشد. وي 
گفت: بر اين اس��اس افرادي كه تاكنون اقدام به ثبت 
شماره ش��باي حس��اب بانكي خود در سامانه سهام 
عدالت كرده اند، براي دريافت س��ود در س��ال جاري 
و س��ال هاي آينده ديگر نيازي به درج و ورود مجدد 
شماره شباي خود در س��امانه سهام عدالت ندارند و 
سود س��ال 96 نيز به حساب ش��با بانكي آنان وازير 
مي شود. خاني همچنين درخصوص زمان آزادسازي 
سهام عدالت گفت: در حال حاضر اليحه سازماندهي 
سهام عدالت در مجلس است و كار كارشناسي دقيق 
و گس��ترده يي با همكاري س��ازمان خصوصي سازي، 
سازمان بورس و كميسيون هاي مختلف مجلس روي 
آن در حال انجام است. بر اين اساس به محض نهايي 
ش��دن بررس��ي هاي اليحه و تصويب آن در مجلس 
ش��وراي اس��المي و ابالغ آن ب��ه دولت ب��راي اجرا، 
مراحل مربوط به آزادس��ازي اين سهام انجام خواهد 
شد. معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني 
س��ازمان خصوصي س��ازي در ادام��ه از آغاز عمليات 
تقسيم و اختصاص سهام عدالت مشموالن فوت شده 
به وراث قانوني اين مش��موالن از روز شنبه مورخ 16 
تير ماه 1397 خب��ر داد و افزود: در اين مرحله كليه 
ورثه قانوني اشخاص متوفي با در اختيار داشتن اصل 
گواهي حصر وراث��ت و كارت ملي خود  بايد به دفاتر 
منتخب پيشخوان دولت كه اسامي اين دفاتر منتخب 
www. در سايت اطالع رساني سهام عدالت به نشاني

samanese.ir منتش��ر شده است مراجعه نمايند و 
تقاضاي تقسيم س��هام عدالت شخص متوفي را بين 
تمام��ي وراث يا يك��ي از ورثه تكميل و امضا كنند تا 
سهام عدالت فرد متوفي به آنان اختصاص داده شود. 
وي گف��ت: همچنين در اين مرحله تنه��ا وراثي كه 
تمامي آنان در قيد حيات هس��تند از امكان تقس��يم 
و اختصاص س��هام عدالت برخوردارند و حضور كليه 
وراث قانوني يا وكالي قانوني آنان يا ولي و قيم شخص 
وارث در دفاتر منتخب پيشخوان دولت الزامي است. 
اين گزارش همچنين مي افزايد اسناد و مدارك مورد 
نياز كه بايد همراه ورثه باش��د و به دفاتر پيش��خوان 
ارائه شود و ساير جزئيات الزم از طريق اطالعيه هاي 
سازمان خصوصي سازي و از طريق سامانه اينترنتي به 

نشاني فوق اطالع رساني مي شود. 

خصوصيسازي

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران اجراي فاز نخست سياست جديد ارزي در بورس را بررسي مي كند

بازار ثانويه ارزي با ابهام شروع به كار كرد
گروه بورس| مسعود كريمي|

 بازار ثانويه ارزي باالخره در آخرين روز كاري 
بورس تهران پس از 4 روز تعويق در اجراي دستور 
وزي��ر اقتصاد ب��ا ابهامات زيادي راه اندازي ش��د. 
به طور كلي ش��كل گيري چنين بازاري در فضاي 
اقتصادي كش��ور ك��ه بازار  هاي غيررس��مي وزن 
زي��ادي را در جهت دهي قيمتي به س��اير بازار ها 
دارند مثبت ارزيابي مي ش��ود اما اين موضوع كه 
س��ازوكار و به عبارتي ديگر فرآيند معامالتي در 
اين ب��ازار به چه صورتي خواهد بود براي فعاالن 
بازار سرمايه و ارز در ابهام قرار دارد. به هر حال، 
اج��راي فاز نخس��ت سياس��ت جدي��د ارزي كه 
فقط محدود به صادركنن��دگان و واردكنندگان 
مي ش��ود در بورس ط��ي روز چهار ش��نبه كليد 
خورد اما متاسفانه ساير ذ ي نفعان بازار هاي مالي 
اج��ازه ورود به معامالت ارزي ش��فاف در بورس 
را ندارند. اين در حالي اس��ت كه رييس سازمان 
ب��ورس در تازه تري��ن اظهار نظر ه��ا از پتانس��يل 
بازار س��رمايه كش��ور براي اجراي فاز هاي جديد 
سياس��ت ارزي خب��ر داده اس��ت ك��ه اين مهم 
نش��ان از آمادگي تمام قد بازار سرمايه در جهت 
س��امان دهي به ب��ازار ارز و جلو گيري از التهابات 
آين��ده آن دارد. افزون بر اي��ن، در حال حاضر با 
شكل گيري بازار ثانويه ارزي مشاهد مي شود كه 
در اقتصاد كشور 3 نرخ ارزي وجود دارد. نخست 
نرخ 4200 توماني رس��مي، ديگري نرخ 8500 
توماني در بازار هاي غيررس��مي و در آخر نرخي 
كه در بازار ثانويه حدود 6000 الي 6500 تومان 
گمانه زني مي ش��ود. اين در حالي است كه وجود 
3 ن��رخ متفاوت مي تواند منجر ب��ه ابهام و ايجاد 
رانت ش��ود. بر اين اس��اس، در صورت همكاري 
بان��ك مركزي ب��ا س��ازمان بورس در راس��تاي 
تشكيل بورس ارزي كه براساس عرضه و تقاضاي 
واقعي صورت مي گيرد به طور قطع ش��اهد حذف 
بازار هاي غيررس��مي و غيرشفاف در فضاي كلي 

اقتصاد خواهيم بود. 

 تاثير كوتاه مدت بازار ثانويه در بازار 
غير رسمي

در همين رابط��ه مهدي طحان��ي مديرعامل 
آگاه  آواي  س��رمايه گذاري  مش��اور  ش��ركت 
در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« عن��وان ك��رد: انتظار 
مي رفت كه بازار ارز خيلي زود تر راه اندازي مي شد 
چرا كه طي يكي دو سال گذشته صحبت هايي از 
تش��كيل بازار مشتقه ارزي در فضاي كلي اقتصاد 
بود. به هر حال، در شرايط فعلي مشاهده مي شود 
كه يك بازاري تش��كيل ش��ده اس��ت كه در آن 
گروه سوم كاال ها مورد معامله قرار مي گيرند. وي 
خاطرنشان كرد: در گروه اول به طور معمول كاال ها 
با دالر نفتي فعاليت مي كنند. اين در حالي است 
ك��ه در گروه دوم كاال ها با دالر 4200 توماني كه 
متشكل از فوالدي ها و پتروشيمي هاست فعاليت 
مي كنن��د و در اين گروه بيش از 20 ميليارد دالر 
به ش��ركت هايي كه انتخاب مي ش��وند ارز تعلق 
مي گيرد. در نهايت گروه سوم كه كاال هاي لوكس 
در اين طبقه قرار دارند با 8 ميليارد دالر، مشاهده 

مي شود شركت هايي كه ارز مازاد دارند اظهارنامه 
ارزي را در ب��ورس قيمت گذاري مي كنند به اين 
معن��ي كه 4200 تومان به اضافه اظهارنامه ارزي 
مورد معامله قرار مي گيرد. اين در حالي است كه 
پيش بيني مي ش��ود ارز مس��افرتي هم در آينده 
در چني��ن س��امانه يي به ص��ورت آزاد خريداري 
ش��ود. اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: با 
چنين س��ازوكاري فرآيند معامالت��ي به صورت 
شفاف پيگيري خواهد ش��د و مردم مي توانند به 
ص��ورت دقيق قيمت ارز را رصد كنند، چرا كه در 
گذشته قيمت در بازاري غيرشفاف تعيين مي شد. 
بنابراي��ن اميدواريم با چنين اتفاقي كم كم قيمت 
ارز ه��م به ص��ورت مكانيزه و براس��اس عرضه و 
تقاضاي شفاف روي تابلو مورد معامله قرار گيرد. 
مهدي طحاني معتقد اس��ت راه ان��دازي بازار 
ثانوي��ه ارزي به طور كلي مثبت ارزيابي مي ش��ود 
اما به ش��رط اينكه در كنار سايه آرامش سياسي 
و اقتص��ادي، قيمت ارز بتواند از چند نرخي بودن 
ب��ه يك نرخ مش��خص تبديل ش��ود ت��ا قابليت 
برنامه ريزي ايجاد شود. مديرعامل شركت مشاور 
س��رمايه گذاري آواي آگاه با اش��اره به س��ازوكار 
معامالت��ي در اين بازار گفت: صادركنندگان پس 
از صادرات يك اظهارنامه ارزي دريافت مي كنند. 
به عنوان مث��ال يك برگه ب��ه صادركننده تعلق 
مي گيرد كه نش��ان از صادرات 100 هزار دالري 
دارد و ف��رد به نوعي مالك 100 هزار دالر خواهد 
بود. بر اين اس��اس، قيمت اين دالر همان قيمت 
رس��مي س��امانه نيما يا هم��ان 4277 تومان به 
ع��الوه ي��ك ارزش اظهارنامه ي��ي اس��ت. وي در 
ادام��ه گفت: فرض كني��د واردكننده قصد خريد 
اظهارنامه را دارد، در چنين شرايطي صادركننده 
4277 توم��ان به اضاف��ه 1500 تومان كه حدود 
5700 تومان خواهد ش��د را پيش��نهاد مي دهد. 

بر اين اس��اس مشاهده مي شود كه قيمت 1500 
تومان در بورس براس��اس عرضه و تقاضا كش��ف 
مي ش��ود. وي افزود: در ادامه واردكننده با خريد 
صاحب اظهارنامه خواهد شد و با مراجعه به اتاق 
نيم��ا دالر دريافت خواهد كرد. ب��ه گفته وي در 
معامالت ديروز نماد بازار ثانويه ارزي بازگش��ايي 
ش��د اما آماري درخصوص ميزان داد و س��تد ها 

منتشر نشد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه درخصوص تاثير 
ش��كل گيري اين ب��ازار در بازار غيررس��مي نيز 
گف��ت: راه اندازي چنين ب��ازاري به طور قطع در 
بازار غيررس��مي تاثير گذار خواهد بود اما به طور 
معمول اين اثر گذاري به صورت كوتاه مدت خواهد 
بود. اين در حالي اس��ت ك��ه در مواردي همانند 
ارز، ريش��ه در حل مباحث سياس��ي و اقتصادي 
كش��ور وجود خواهد داشت. از سويي، اين دست 
از اقدامات به صورت مرهم در بازار تلقي مي شود 
و احتم��اال قيمت ارز در بازار غيررس��مي حدود 
500 ال��ي 1000 توم��ان كاهش پي��دا كند در 
چنين ش��رايطي مشاهده مي ش��ود به طور كلي 
اتفاق بني��ادي خاصي در اقتصاد ش��كل نگرفته 
اس��ت. مهدي طحاني تاكيد ك��رد: اتفاق بنيادي 
زماني به وقوع خواهد پيوس��ت كه س��رمايه گذار 
يا توليد كنند در بس��تر اقتصادي بتواند يك سال 
آين��ده را برنامه ري��زي كند. از همي��ن رو، بايد 
بستر هاي سياسي و اقتصادي به طور كامل شكل 
بگيرد تا پ��س از آن چنين س��ازوكار هايي خود 
را به طور ش��فاف نمايان كند. ب��ه گفته وي، در 
صورتي كه بازار ارز در سال 1393 پس از برجام 
راه اندازي مي ش��د، رويدادي فوق العاده درخشان 
در كارنام��ه كاري اقتصاد قرار مي گرفت. اين در 
حالي اس��ت كه تشكيل چنين بازاري در شرايط 

فعلي در ابهام قرار دارد. 

وي گفت: در حال حاضر و در ش��رايط فعلي 
مشاهده مي ش��ود كه در راستاي تشكيل بورس 
ارز در حال حركت هستيم. وي در ادامه با اشاره 
ب��ه صحبت هاي رييس س��ازمان بورس مبني بر 
آمادگي بازار س��رمايه براي اجراي فازهاي جديد 
سياس��ت ارزي، بيان كرد: ابزار ه��ا، نرم افزار ها و 
سخت افزار   هاي تشكيل بورس ارز وجود دارد اما 
يك اراده سياس��ي و اقتص��ادي جدي در كليت 
كش��ور الزم اس��ت كه ش��اهد تحقق اين رويداد 
باشيم. مهدي طحاني افزود: در گام نخست بايد 
زمين��ه ورود منابع مالي بين المللي را به كش��ور 
فراه��م كرد و پس از آن ايج��اد هر راهكاري در 
راس��تاي افزايش شفافيت در بازار هاي مالي قابل 

اجراست. 

 مكانيسم هاي نامشخص
از س��ويي ديگر، سيدياس��ر ش��ريعت معاون 
س��رمايه گذاري ش��ركت ارزش آفرين��ان ف��دك 
درخص��وص روند معامالتي ب��ازار ثانويه ارزي در 
گفت وگ��و با »تعادل« بيان كرد: روز چهارش��نبه 
معام��الت در بازار ثانوي��ه ارزي با ابهامات زيادي 
پيگيري شد چراكه هيچ دس��تورالعمل يا برنامه 
اجرايي مدوني براي آن تش��كيل نش��ده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه، پيش بيني مي ش��ود طي 
چند هفته ابتدايي مقداري زمان نياز باشد تا اين 
موضوع س��امان دهي ش��ود. وي خاطرنشان كرد: 
اي��ن موضوع كه چه مق��دار ارز در اين بازار مورد 
معامله قرار مي گيرد نيز از ديگر نكات مورد ابهام 
در اين بازار محسوب مي شود. اين كارشناس بازار 
س��رمايه تصريح كرد: اين روي��داد در هر صورتي 
براي بازار بس��يار مثبت ارزيابي مي شود و به طور 
قطع نقش بس��زايي در ايجاد ش��فافيت و كاهش 
التهابات بازار ارز كش��ور خواهد داشت. وي افزود: 

ميزان تاثير گذاري اين موضوع به وسعت و ميزان 
معامالت��ي كه در ب��ازار ثانويه ص��ورت مي گيرد 
بس��تگي دارد. سيدياسر شريعت معتقد است اين 
موضوع كه ارز كدام صادركنندگان قابل پذيرش 
در اي��ن ب��ازار خواهد ب��ود هم در ح��ال حاضر 
نا مشخص اس��ت چراكه گفته شده پتروشيمي ها 
و فل��زات اجازه ورود به اين بازار را ندارند. اين در 
حالي اس��ت كه با تبديل نفت به مش��تقات اكثر 
محصوالت و حت��ي مواد ش��وينده زير مجموعه 
پتروشيمي ها قرار مي گيرند. بر اين اساس، بايد به 
صورت شفاف اعالم شود كه كدام شركت ها مجاز 

به معامالت در بازار ثانويه هستند. 
معاون س��رمايه گذاري ش��ركت ارزش آفرينان 
فدك اذعان داشت: معامله گران در ابتداي تشكيل 
اي��ن بازار با ابهاماتي مواجه خواهند بود اما به طور 
كل��ي اين اقدام مثبت ارزيابي مي ش��ود چرا كه با 
گذش��ت زمان موارد مذكور و جزييات معامالتي 
ش��فاف تر خواهد ش��د. اين تحليلگر بازار سرمايه 
درباره س��اير ابهام��ات معامالتي در ب��ازار ثانويه 
نيز گفت: بايد مكانيس��م انتقال و توافق مشخص 
ش��ود. زيرا اين موضوع كه صادركننده به صورت 
مس��تقيم با واردكننده در ارتب��اط خواهد بود يا 
اينكه مكانيس��م به صورت حراج و واردكنندگان 
با يك ديگر به رقاب��ت مي پردازند هم وجود دارد. 
از سويي ممكن است همانند معامالت سهام ابتدا 
يك نرخ دستوري ش��كل بگيرد تا به يك قيمت 
پاياني دسترسي پيدا كنيم. اين در حالي است كه 
به عنوان مث��ال احتمال اينكه تعيين قيمت پايه 
روز 5000 تومان درنظر گرفته شود وجود دارد اما 
اين موضوع كه چنين قيمتي براي روز معامالتي 
بعد چه ميزاني لحاظ خواهد ش��د هم يكي ديگر 
از ابهامات است. از سويي تعيين محدوده نوسان 
قيمتي براي روز  هاي معامالتي هم از ديگر نكات 

نامشخص در شرايط فعلي است. 
سيدياسر شريعت درخصوص راه اندازي بورس 
ارز ني��ز عنوان كرد: تش��كيل ب��ورس ارز يكي از 
دغدغه هاي اصلي بازار س��رمايه از گذش��ته بوده 
اس��ت و اين بازار مي بايس��ت در راس��تاي حفظ 
ريس��ك توليد كنندگان داخلي يا سرمايه گذاران 
خارجي در شرايط ثبات اقتصادي راه اندازي شود. 
معاون سرمايه گذاري شركت ارزش آفرينان فدك 
درب��اره روند قيمتي در بازار  هاي غيررس��مي نيز 
اظهار داش��ت: در حال حاضر تنها مرجع تعيين 
قيمت س��كه به صورت ش��فاف قيمت معامالت 
آتي اس��ت بر اين اس��اس مش��اهده مي شود كه 
در معامالت روز گذشته ش��اهد تاثير بازار ثانويه 
ارزي در تقاض��اي واقع��ي ارز بوديم. به گفته وي 
هنوز قيمت توافقي در بازار مش��خص نيست اما 
ميزان عرضه و تقاض��ا به طور قطع تعادل قيمتي 
را در ب��ازار ايجاد خواهد كرد. وي معتقد اس��ت 
كه ش��كل گيري بازار ثانويه ارزي منجر به حذف 
بازار غيررس��مي نمي ش��ود چراك��ه همچنان در 
گروه معدود كش��ور هايي قرار داريم كه معامالت 
به صورت اسكناس��ي صورت مي گي��رد بنابراين 
ت��ا زمان��ي كه اين موض��وع كم رنگ نش��ود بازار 

غيررسمي باقي خواهد ماند. 

مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس مطرح كرد

به روز شدن ارزش جايگزيني از داليل رشد بورس
مدير نظ��ارت ب��ر بورس هاي س��ازمان بورس، 
رش��د اخير بازار سرمايه را متاثر از شرايط صعودي 
صنايع و ش��ركت هاي بزرگ دانس��ت و گفت: البته 
ارزش ذاتي شركت هاي بازار سرمايه نيز با توجه به 
مولفه هاي اقتصادي بايد رشد كند و بر همين اساس 
موضوع ارزش جايگزيني را مي توان مهم ترين عامل 
رش��د بازار سرمايه اعالم كرد. محسن خدابخش در 
گفت وگو با سنا با تاكيد بر اينكه صعود بازار سرمايه 
كه از هفته پاياني ارديبهش��ت ماه آغاز شده كامال 
واقعي اس��ت، گفت: جهش بازار س��رمايه به دنبال 
رشد صنايع و سهام بزرگ اتفاق افتاده و كامال واقعي 
است. وي در ادامه به افزايش ارزش دالر اشاره كرد 
و افزود: با توجه به مولفه هاي اقتصادي بحث افزايش 

ارزش جايگزيني نيز در بازار س��رمايه مهم شده، به 
همين دليل رش��د ارزش صنايع و ش��ركت ها براي 
به روز ش��دن ارزش جايگزين��ي از مهم ترين داليل 
صعود بازار سرمايه اس��ت كه از شركت هاي بزرگ 
آغاز شده و به طور قطع طي زمان، اكثريت بازار را در 
بر خواهد گرفت. خدابخش با بيان اينكه سهامداران 
و س��رمايه گذاران تازه وارد را مي ت��وان به دو گروه 
متخص��ص و غيرمتخصص تقس��يم ك��رد، گفت: 
سرمايه گذاران متخصص بايد براي دريافت اطالعات 
موثق و با اعتبار به س��ايت كدال مراجعه كنند و با 
بررسي اطالعات ناشران مي توانند بهترين گزينه ها 
را براي س��رمايه گذاري انتخاب كنند. مدير نظارت 
بر بورس هاي سازمان بورس تصميم گيري گروه هاي 

غيرحرفه يي را براي خريد س��هام و سرمايه گذاري 
بس��يار مهم دانس��ت و تصريح كرد: اي��ن گروه به 
هيچ وجه به طور مس��تقيم وارد بازار سرمايه نشوند 
و براي س��رمايه گذاري از نهادهاي متخصص كمك 
بگيرند. وي واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري را 
يكي از ابزارهاي خوب براي عالقه مندان بازار سرمايه 
معرف��ي كرد و افزود: برخي س��رمايه گذاران تمايل 
دارند وجه نقد خود را به طور مستقيم به خريد سهام 
اختصاص دهن��د، اين گروه مي توانن��د از خدمات 
شركت هاي س��بدگردان استفاده كنند. خدابخش، 
ارزيابي درجه ريسك پذيري را براي سرمايه گذاران 
بسيار مهم دانست و گفت: سرمايه گذاران خرد بايد 
با توجه به درجه ريسك پذيري ش��ان سهام انتخاب 

كنند؛ به عنوان مثال ممكن است با بررسي اطالعات 
يك شركت آينده خوبي را مشروط به محقق شدن 
برخي ش��رايط براي آن درنظر گرفت اما در صورتي 
كه اين پيش بيني ها رخ ندهد، ناشر رشد مورد نظر 
را نخواهد داشت. بر همين اساس سرمايه گذاران در 
انتخ��اب گزينه هاي خريد خود باي��د دقت كافي را 
داشته باشند. وي در ادامه باز هم تاكيد كرد: افرادي 
كه دانش كافي براي ورود به بازار س��رمايه را ندارند 
حتم��ا از نهادهاي تخصصي بهره بگيرند؛ همچنين 
سرمايه گذاراني كه تخصص، دانش و اطالعات كافي 
دارند در قدم اول بايد درجه ريس��ك پذيري خود را 
مشخص كنند. خدابخش در ادامه با اشاره به اينكه 
سرمايه گذاران بازار سهام بايد عالوه بر منفعت هاي 
ش��خصي، مزيت هاي ديگر اين ب��ازار را مدنظر قرار 
دهند، گفت: با ورود س��رمايه هاي سرگردان جامعه 
به بازار س��رمايه، اين نقدينگي به بخش مولد محور 
اقتصاد كمك خواهد كرد و س��رمايه گذاري در اين 
بازار فقط نفع ش��خصي به همراه ندارد. وي معتقد 

اس��ت: اگر تامين مالي ش��ركت ها از بازار س��رمايه 
انجام ش��ود و از سوي ديگر سرمايه گذاران با خريد 
سهام در س��ود و زيان شركت ها شريك شوند، كل 
اقتصاد تحت تاثير قرار مي گيرد. خدابخش با تاكيد 
بر اينكه سرمايه گذاران بازار سرمايه با نگاه بلندمدت 
و خريد سهام بنيادي به طور قطع سرمايه گذاري كم 
ريس��ك و پر بازدهي را تجربه خواهند كرد، گفت: 
در كنار اين موضوع تزري��ق نقدينگي هاي مردمي 
به بازار سرمايه در شرايط فعلي اقتصاد يك وظيفه 
اجتماعي نيز تلقي مي شود و اگر اين موضوع مورد 
توجه قرار بگيرد، س��ودهاي كوتاه مدت وچند روزه 
بازارهاي غي��ر مولد كه به بدن��ه اقتصاد نيز لطمه 
مي زن��د، جذابيت خود را از دس��ت خواهد داد. وي 
ادامه داد: بازار س��رمايه زماني به س��ودآوري پايدار 
مي رس��د كه شركت ها با رشد حاشيه سود ادامه دار 
مواجه شده و دانش بنيان شوند. در چنين شرايطي 
مش��كالت اقتصادي نيز برطرف خواهد شد چراكه 

صنايع و توليد رونق مي گيرند.

مروري بر آمار معامالت ديروز

تداوم رشد بازار سهام
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

واردات كاال براي ايجاد شفافيت از بورس كاال انجام شود
گروه بورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
 گذش��ته با افزايش 143 واحدي همراه ش��د و توانس��ت رقم

112 ه��زارو 490 واح��دي را ب��ه خ��ود اختص��اص دهد. از 
همين رو، در داد وستدهاي روز گذشته بورس سرمايه گذاران 
بورس��ي بيش از يك ميليارد و 833 ميليون برگه سهم، حق 
تقدم و ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست كردند 
كه ارزش اين مبادالت بالغ بر 4 هزار و 299 ميليارد ريال بوده 
و در 99هزار نوبت معامالتي دس��ت به دس��ت شد. همچنين 
حجم معام��الت در بازار ديروز 26 درص��د و ارزش معامالت 
حدود 20درصد نس��بت به روز ماقب��ل افزايش يافت. اين در 
حالي است كه، شركت ملي مس با معامله بلوكي 252 ميليون 
س��همي به ارزش 828 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 
معامالت را ثبت كرد. عالوه بر اين، در داد و س��تدهاي ديروز 
بورس تهران ش��اخص كل بورس متاثر از معامالت مثبت در 
نماد ش��ركت هاي هلدينگ صنايع پتروش��يمي خليج فارس، 
گس��ترش نفت و گاز پارسيان، چادرملو و فوالد خراسان رشد 
ك��رد. اين در حال��ي بود كه پااليش نفت اصفه��ان، تاپيكو و 

سرمايه گذاري صندوق بازنشس��تگي با بيشترين تاثير منفي 
بر ش��اخص، مانع رشد بيشتر اين متغير شدند. بر اين اساس 
ديروز شاخص هم وزن 25 واحد افت كرد. اما شاخص هاي بازار 

اول و دوم به ترتيب 115 و 236 واحد رشد كردند. 

 عرضه اوليه در فرابورس
از سوي ديگر در آخرين روز كاري اين هفته نخستين عرضه 
اوليه فرابورس ايران در س��ال 97 با كشف قيمت 1700ريالي 
براي هر س��هم ش��ركت پتروش��يمي غدير در نماد معامالتي 
»ش��غدير« انجام شد كه نزديك به 147هزار نفر در اين عرضه 
مشاركت كردند. عرضه اوليه 10 درصد از سهام شغدير معادل 
130ميليون سهم اين شركت كه در بازه قيمتي 1650 تا 1700 
ريالي و به روش ثبت سفارش انجام شده بود با تخصيص بيش از 
99درصدي سهام به حقيقي ها پايان يافت. بر اين اساس، در پي 
اين عرضه اوليه حجم معامالت فرابورس ايران در روز گذش��ته 
نسبت به روز ماقبل افزايش يافت به گونه يي كه حجم معامالت 
در بازار هاي 9 گانه فرابورس به بيش از 740 ميليون ورقه بهادار 

به ارزش بيش از 4 هزار و 623 ميليارد ريال رسيد.

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
لزوم عرضه محصوالت ضروري وارداتي از طريق بورس كاال براي 
ايجاد شفافيت بحثي است كه از چند سال قبل مطرح شد، اما 
به دليل نبود عزمي جدي در ايجاد اين ش��فافيت، طرح عرضه 
كاالهاي وارداتي در بورس كاال به سرانجام نرسيد؛ اما با توجه به 
اتفاق هاي اخير، امروز اين نياز بيش از هر زماني احساس مي شود. 
ب��ه گزارش ميزان، منصور مرادي با بيان لزوم عرضه محصوالت 
ضروري وارداتي از طريق بورس كاال گفت: نبود شفافيت در روند 
واردات و صادرات محصوالت كشور و همچنين وجود رانت، يكي 
از اصلي ترين معضالت كنوني اقتصاد كش��ور است به طوري كه 
دالر 4200 توماني به افراد و واردات كاالهايي اختصاص يافته كه 
اگر ش��فافيت در اين روند وجود داشت، به هيچ يك از كاالهاي 
منتشر شده دالر دولتي اختصاص نمي يافت. اين نماينده مجلس 
با تاكيد بر اينكه بايد در روند معامالت و واردات كاالهاي ضروري 
كشور شفافيت حداكثري وجود داشته باشد، تاكيد كرد: جدا از 
تصميم گيري دولت در خصوص دالر تك نرخي كه امروز شاهد 
دو نرخي شدن دالر هستيم، بايد قيمت كاالها را مديريت كند 
و مانع از س��ودجويي عده يي از فاصله قيمتي ايجاد شده از دالر 

رسمي و آزاد ش��د؛ از اين رو مبادله محصوالت در بستر بورس 
كاال كه براي همگان شفاف است بهترين روش به شمار مي رود. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با 
توجه به اينكه درحال حاضر در بازارهاي مختلف دچار نوسانات 
ش��ديد هس��تيم به طور يقين اس��تفاده از مكانيسم بورس كاال 
در ايجاد تعادل در بازارها و رش��د شفافيت اقتصادي تاثيرگذار 
خواهد بود. مرادي درباره جايگاه بورس كاال در تنظيم بازار گفت: 
دولت در تالش اس��ت تا آرامش را به بازارها بازگرداند، از اين رو 
منطقي ترين روش ب��راي اينكه توليدكنندگان اصلي بتوانند از 
دالر 4200 توماني بهره مند ش��وند، ابزار شفاف بورس كاالست 
كه البته اين مهم يعني ايجاد تعادل در بازارها از اين طريق در 

حال انجام است.
نماينده مريوان در مجلس ش��وراي اسالمي در پايان اظهار 
داشت: اگر قرار است حمايتي از توليد ملي رقم بخورد در فضاي 
غيرشفاف كه مشخص نيس��ت حمايت از توليدكننده است يا 
واس��طه امكان پذير نيست از اين رو استفاده از بورس كاال براي 
حمايت از توليد و به دور از تنش ها و نوسانات قيمتي امكان پذير 

است كه بايد در اين مسير با قدرت پيش رفت. 
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 گراني قيمت موز
صحت ندارد 

پايگاه خب�ري ات�اق اصناف اي�ران| رييس 
اتحاديه بارفروش��ان تهران با اشاره به شايعات گراني 
قيم��ت موز گفت: درحال حاض��ر هيچ گونه افزايش 
قيمتي را در مركز بارفروشان براي موز نداشته ايم و 
گراني قيمت موز صحت ندارد. حسن صابري هرندي 
افزود: قيمت هر كيلو موز در ميادين بارفروش��ان ۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت و احتس��اب سود منطقي 
انواع ميوه از عمده فروشي تا خرده فروشي ۳۵درصد 
اس��ت. او تصريح كرد: حدود دو ماه پيش با افزايش 
قيمت ارز قيمت موز افزايش داشت اما اكنون افزايش 
قيمتي را نداش��ته ايم و افزايش ن��رخ ارز و باال رفتن 
قيمت جهاني اين محصول ناشي از كمبود توليد آن 
در برخي از كشورهاست. رييس اتحاديه بارفروشان 
تهران اظهار كرد: سرماي هوا در فروردين ماه سبب 
ريختن س��ردرختي ها شد و اكنون كاهش عرضه در 
برخي از ميوهاي تابستاني مانند، گيالس، هلو، …. 
داريم. او درخص��وص افزايش قيمت هندوانه گفت: 
تولي��د هندوانه آب فراواني نياز دارد اما متولي وجود 
ندارد كه به كشاورزان ميزان توليد و مصرف را اعالم 
كند كه بيش از نياز كش��ت نكنند و از س��وي ديگر 
قيمت پايين هندوانه در سال هاي اخير سبب كاهش 
كشت آن شد و در س��ال هاي گذشته قيمت اندك 
هندوانه به حدي بود كه كشاورزان تنها كرايه ماشين 
خ��ود را درياف��ت مي كردند. صابري هرن��دي افزود: 
تا چند روز آينده قيم��ت هندوانه با عرضه هندوانه 

همدان كاهش خواهد يافت. 

 همكاري ايران و اروپا
در صنعت خوراك دام 

فعاالن صنعت خوراك دام ايران و اروپا در حالي 
تفاهم نامه يي امضا كرده اند كه به گفته رييس انجمن 
صنايع خ��وراك دام ايران، نقطه عطفي در توس��عه 
مناس��بات و همكاري هاي اي��ران و اتحاديه اروپا در 
صنعت خوراك دام خواهد بود. رييس انجمن صنايع 
خوراك دام، طيور و آبزيان ايران، در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق ايران بيان كرد: انعقاد تفاهمنامه همكاري 
ميان انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران 
و فدراس��يون توليدكنندگان خ��وراك دام اتحاديه 
اروپا )FEFAC(، نقطه عطفي در توسعه مناسبات 
و همكاري ه��اي اي��ران و اتحاديه اروپ��ا در صنعت 
خوراك دام خواهد ب��ود. مجيد موافق قديري افزود: 
سرمايه گذاري مشترك، كمك به بازاريابي، افزايش 
س��هم بازار در بازارهاي مش��ترك و منطقه، انتقال 
دان��ش فني و تكنولوژي، آم��وزش، اعزام هيات هاي 
تجاري و تحقيقات مشترك، از مهم ترين محورهاي 
اين تفاهم نامه اس��ت. رييس انجمن صنايع خوراك 
دام با اشاره به سخنراني خود در مراسم امضاي اين 
تفاهمنامه همكاري تصريح كرد: معرفي ظرفيت هاي 
بالقوه و بالفعل صنعت خوراك دام ايران و همچنين 
محاسن سرمايه گذاري در صنايع خوراك دام كشور از 
نكاتي مورد اشاره در اين سخنراني بود كه با استقبال 
اعضاي فدراسيون توليدكنندگان خوراك دام اتحاديه 
اروپا مواجه ش��د. به گفت��ه او، »نيك ماژور« رييس 
فدراس��يون خوراك دام اتحاديه اروپا پس از امضاي 
تفاهمنامه وعده داد براي شروع همكاري ها، در فصل 
پايي��ز در صدر هياتي از فعاالن حوزه خوراك دام به 
ايران س��فر كرده و از پتانس��يل هاي بالقوه و بالفعل 
صنعت خوراك دام ايران بازديد خواهد كرد. او گفت: 
اتحادي��ه اروپا پس از امري��كا يكي از بازيگران اصلي 
صنعت خوراك دام جهان اس��ت و خصوصا در حوزه 
موارد افزودني خوراك دام و تكنولوژي و فناوري هاي 

نوين پيشتاز است. 

گردهمايي بزرگ 
استارت آپ هاي ايراني 

هفتمين نمايش��گاه بين المللي نوآوري و فناوري 
اينوتك��س 2۰18 بزرگ ترين نمايش��گاه تخصصي 
در ح��وزه تكنول��وژي و ن��وآوري در اي��ران از 14تا 
16تير ماه 1۳97 در محل نمايش��گاه هاي تخصصي 
ش��هرداري تهران برگزار خواهد ش��د. اي��ن رويداد 
بزرگ ترين گردهمايي استارت آپ ها، سرمايه گذاران 
و ش��تاب دهنده هاي ايران است كه با هدف افزايش 
هم افزاي��ي ميان فع��االن حوزه اس��تارت آپي برگزار 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي اينوتكس 2۰18 
پ��ارك فن��اوري پرديس با حماي��ت معاونت علمي 
و فن��اوري رياس��ت جمهوري به عن��وان متولي اين 
رويداد بين المللي امس��ال ميزبان 1۵۰ استارت آپ، 
16شتاب دهنده، 11سرمايه گذار خطرپذير و بيش از 
1۰۰شركت دانش بنيان در اين نمايشگاه است. يكي 
از مهم ترين بخش هاي نمايش��گاه امسال، »استيج« 
اس��ت كه در قالب يك برنامه ۳روزه با هدف بررسي 
چالش هاي استارت آپي ايران طراحي شده است. در 
اين برنامه به موضوعاتي چون س��رمايه گذاري اوليه 
و كالن، موضوعات حقوقي، مش��كالت توسعه فني 
و رش��د اس��تارت آپ ها پرداخته خواهد شد. رويداد 
ايده هاي ارزشمند، رويداد باني و صبح خالق تهران 
از ديگر برنامه هايي اس��ت كه در حاش��يه »استيج« 
در اينوتكس امس��ال برگزار مي ش��ود. در حاش��يه 
اينوتكس 2۰18 فن بازارهاي سراس��ر كشور نيز در 
قال��ب يك گردهماي��ي به همفكري و تب��ادل ايده 
خواهن��د پرداخت. يكي ديگر از برنامه هاي امس��ال 
برگزاري دومين نشس��ت تجاري فن��اوري)D8( با 
حضور شركت هاي فناور 4كشور در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذي��ر در اي��ران خواهد بود ك��ه با محوريت 
بررسي فرصت هاي مناس��ب براي مشاركت برگزار 
مي شود. امس��ال موضوع اصلي نمايشگاه اينوتكس 
»ش��هر هوشمند« اس��ت و اين نمايش��گاه با توجه 
ويژه به بحث مديريت هوشمند انرژي، حمل و نقل 
هوشمند، اينترنت اش��يا، زيرساخت هاي هوشمند، 
بهداش��ت و سالمت هوشمند و البته محيط و محل 
زندگي هوشمند طراحي شده است. به همين دليل 
نخستين گردهمايي ش��هرداري هاي كالن شهرهاي 
ايران با حضور شهرداران در حاشيه اينوتكس 2۰18و 
با هدف تبيين مفهوم شهر هوشمند برگزار مي شود. 

اخبار

»تعادل« بررسي مي كند

ضرورت تدوين برنامه تجارت 10 ساله با عراق
تعادل|

توسعه روابط اقتصادي با ياري سياست 
خارجي در ش�رايط خروج امريكا از برجام 
يك ضرورت اس�ت. از اين رو توجه بيشتر 
ب�ه ب�ازار كش�ورهاي ه�دف در راس�تاي 
توس�عه ص�ادرات غيرنفتي يك ال�زام به 
ش�مار مي آيد كه براي رسيدن به اين مهم 
بايد موانع صادرات را از ميان برداشت. اما 
»عراق« كه از گذش�ته يكي از س�ه كشور 
مه�م در اه�داف صادرات�ي اي�ران بوده، 
ظرفيت صادراتي 20 ميليارد دالري كاال را 
ب�راي ايران دارد اما از اين ظرفيت تاكنون 
به درس�تي اس�تفاده نش�ده به طوري كه 
صادرات غيرنفتي ما به عراق س�االنه تنها 
رقم 6 تا 7 ميليارد دالر است. اين در حالي 
اس�ت كه فعاالن اقتصادي بارها نسبت به 
خطر حذف بازار عراق هش�دار داده اند؛ به 
گفته رييس اتاق مش�ترك ايران و عراق، 
عراق درصدد تغيير مس�ير به سوي توليد 
است و مي خواهد از كشوري واردكننده به 
كش�وري توليد كننده تبديل ش�ود. با اين 
وجود از س�وي فعاالن اقتص�ادي همواره 
اي�ن نكته مدنظر اس�ت كه براي توس�عه 
ص�ادرات به عراق بايد ب�ك برنامه تجارت 
10 س�اله تدوي�ن كرد تا خودم�ان را براي 
آينده ب�ازار عراق آم�اده كني�م. از ديگر 
سو با وجود بازگش�ت امنيت و آرامش در 
بازاره�اي عراق بع�د از خ�روج داعش از 
خاك اين كشور، رقباي اروپايي نيز به فكر 
تصاحب بازار هاي ع�راق افتاده اند كه اين 
نكته مي تواند فضاي رقابتي شديدي براي 
صادركنن�دگان ايران�ي به وج�ود بياورد. 
البت�ه براي دس�تيابي ب�ه ب�ازار صادراتي 
ع�راق نيازمن�د رفع خ�أ ديپلماس�ي در 
رواب�ط تجاري هس�تيم. در اي�ن خصوص 
ايجاد مركز بازارياب�ي و صادرات كاالهاي 
ايران�ي در ع�راق را مي ت�وان عملك�ردي 
مثبت براي توسعه بازار عراق و رسيدن به 

اهداف پيش رو دانست. 
  

كش��ور عراق در س��ال هاي اخير همواره به 
عنوان يكي از س��ه بازار مهم ه��دف صادراتي 
ايران به ش��مار رفته اس��ت؛ به طوري كه عراق 
پس از كش��ورهاي چين و امارات، در رده سه 
ب��ازار اول ه��دف صادراتي ايران از آغاز س��ال 
ج��اري تاكنون قرار دارد. اين در حالي اس��ت 
كه به اعتقاد فعاالن اقتصادي بازار اين كش��ور 
ظرفيت صادرات س��االنه 2۰ميليارد دالر كاال 

را ب��راي ايران دارد، اما صادرات غيرنفتي ما به 
عراق س��االنه رقم 6 تا 7ميليارد دالر اس��ت. از 
اين رو به گفته فعاالن اقتصادي، تدوين برنامه 
1۰س��اله، تغيير رويك��رد توليد كنندگان ايران 
نس��بت به عراق، اس��تفاده از پتانس��يل ايجاد 
زيرس��اخت ها از جمله راه هاي افزايش توسعه 

همكاري هاي تجاري ايران با عراق است. 
اما بر اساس اعالم گمرك، صادرات غيرنفتي 
ايران به عراق در ۳ ماه ابتداي امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 1۰.9درصد رشد داشته 
اس��ت، همچنين عراق با ي��ك ميليارد و 769 
ميلي��ون دالر خريد كاالي ايران��ي در جايگاه 
س��وم عمده ترين خري��داران كاالي ايراني قرار 

گرفته است.
ط��ي اين مدت، ص��ادرات غيرنفت��ي ايران 
به ع��راق ح��دود ۳ ميلي��ون و 7۵۰ هزار تن 
ب��ه ارزش بيش از يك ميلي��ارد و 7۵۰ ميليون 
دالر ب��رآورد مي گردد كه بر اين اس��اس عراق 
به عنوان پيشتازترين مقصد صادراتي كاالهاي 

ايراني است. 
از ديگر س��و در ش��رايطي كه كشورمان در 
آس��تانه تحريم هاي جديد ناعادالنه امريكا قرار 
دارد بنابراين توجه بيش��تر به بازار كشورهاي 
هدف در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي يك 
الزام اساس��ي اس��ت كه البته براي رسيدن به 

اين مهم در نخس��تين قدم بايد موانع صادرات 
را برداش��ت. ب��ه گفته كارشناس��ان اين حوزه 
محدوديت هاي تعرفه ي��ي و غيرتعرفه يي براي 
محصوالت ايراني، تعرفه ترجيحي بين عراق و 
تركيه و كشورهاي عربي، امنيت شكننده، عدم 
حمايت از صادرات در ايران متناسب با رقبايي 
نظي��ر تركيه در بازار عراق برخي از چالش هاي 

صادرات به اين كشور است. 

 فراز و نشيب پيش روي تجار ايراني
اگرچه برخي نيز معتقدند كه تجارت فعلي 
با عراق در ح��د مطلوبي قرار دارد، اما با وجود 
بازگشت امينت و آرامش به اين كشور، فرصت 
براي توس��عه مراودات اقتصادي با عراق فراهم 

شده است.
محمدرضا مودودي قائم مقام سازمان توسعه 
تج��ارت با بي��ان اينكه رابطه تج��اري ايران با 
عراق قابل قبول است، گفت: در سال هاي اخير 
با وجود اينكه ش��رايط عراق يك شرايط ثابتي 
نبوده، اما تجارت ايران ب��ا عراق از روند ثابتي 
برخوردار بوده است. هر چند در ۳سال گذشته 
تجارت كشور تركيه با عراق به يك سوم كاهش 
يافت. او افزود: پتاسيل تجارت با عراق به ويژه 
بع��د از جنگ ه��اي داخل��ي و فروكش كردن 
داعش در اين كش��ور بسيار باالست و با توجه 

به اينكه ايران به س��بب قدرت منطقه يي خود 
براي بازگش��ت آرامش به اين كش��ور بس��يار 
تالش كرد، اكنون وقت آن رس��يده است، ما از 
فرصت هاي اقتصادي اين كشور استفاده كنيم. 
در همي��ن رابطه، قائم مقام س��ازمان توس��عه 
تجارت بيان كرد: اين كش��ور در ساخت و ساز 
و توسعه زيرساخت ها پتانسيل بسياري بااليي 

براي فعاليت اقتصادي ايران دارد. 
اما فع��االن بخش خصوصي ب��ر اين باورند 
عراق درصدد تغيير رويك��رد اقتصادي خود از 
واردكننده به توليد كننده اس��ت در عين حال 
رقب��اي اروپايي ني��ز براي تصاح��ب بازار هاي 
اين كش��ور بيكار ننشس��ته اند. به گفته يحيي 
آل اس��حاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق، 
عراق درصدد تغيير مسير به سوي توليد است 
و به دنبال اين اس��ت كه از كشوري واردكننده 
به كش��وري توليد كننده تبديل شود، بنابراين 
اگ��ر مي��ان توليد كنن��دگان ايراني نس��بت به 
عراق تغيير رويكردي ص��ورت نگيرد، توفيقي 
در افزايش س��هم ايران در بازار عراق نخواهيم 

داشت.
او با بيان اينكه يكي از موانع توس��عه روابط 
تج��اري با عراق را نق��ل و انتقال پول عنوان و 
اظهار كرد: هدف گ��ذاري صادرات 22 ميليارد 
دالري به عراق غيرواقعي نيست، اما اين نگراني 

وج��ود دارد كه با برق��راري امني��ت در عراق 
حضور كش��ورهاي اروپاي��ي در عراق افزايش و 

سهم ايران در بازار اين كشور كاهش يابد. 

 لزوم تدوين برنامه تجارت 10ساله 
از ديگر سو  سيد حميد حسيني دبيركل اتاق 
مش��ترك ايران و عراق نيز با بيان اينكه از تمام 
پتانسيل  صادرات به عراق اس��تفاده نكرده ايم، 
مي گويد: براي توسعه صادرات به عراق بايد بك 
برنامه تجارت 1۰ ساله تدوين كرد، تا خودمان 

را براي آينده بازار عراق آماده كنيم. 
البته همچنان روش ه��اي جديدي مي توان 
براي شناس��اندن كاالي ايراني در جهت كسب 
بازار ه��اي عراق مي توان به كار بس��ت چنانچه 
به تازگي قرار اس��ت براي نخستين بار مركزي 
در خ��اك عراق راه اندازي ش��ود تا بتوان از اين 
طريق كاالي ايراني را به بازار و مردم اين كشور 

معرفي كرد.
در اي��ن خصوص ناصر بهزاد رايزن بازرگاني 
اي��ران در ع��راق چن��دي پيش گفت��ه بود كه 
نخس��تين مركز بازاريابي و ص��ادرات كاالهاي 
ايران��ي در ع��راق ب��راي گس��ترش بازارهاي 
صادرات��ي همزمان ب��ا دهه كرام��ت در بغداد 
افتتاح خواهد ش��د. ي��ه گفت��ه او، 21 عنوان 
اولوي��ت دار ب��راي ب��ازار عراق جه��ت حضور 
مس��تقيم توليدات برتر ايران��ي دربخش كاال و 
خدمات پيش بيني ش��ده اس��ت. او با اشاره به 
تقاضاه��اي واصله از اس��تان هاي مختلف براي 
معرف��ي محص��والت صادراتي اي��ران به عراق 
گف��ت: اين مركز بس��تري ب��راي حضور موفق 
ش��ركت هاي با برنامه جهت توس��عه صادرات 
به عراق اس��ت و انتظار مي رود هدايت موثري 
ب��ا مديريت بخش هاي دس��ت اندركار در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت و همكاري تشكل هاي 
بزرگ صنعتي و بازرگاني ايران براي پشتيباني 

و ترغيب صادرات كاالي ايراني انجام پذيرد. 
ناص��ر بهزاد راي��زن بازرگاني اي��ران در عراق 
گفت: طي دوره س��ه ماهه س��ال ج��اري، 11۰ 
رس��ته كااليي ب��ا بيش از 14۰۰ ن��وع محصول 
ب��ا برنده��اي مختلف از اي��ران به ع��راق صادر 
ش��ده اس��ت كه بيش��ترين كااله��اي صادراتي 
شامل مصنوعات پالس��تيكي، كاالهاي صنعتي، 
محصوالت زراعي، فرآورده هاي لبني، محصوالت 
س��اختماني با اولويت كاشي و س��راميك، لوازم 
پاكيزگ��ي و خان��ه داري، ش��يريني و ش��كالت، 
 رب گوجه فرنگ��ي و قطعات خ��ودرو بوده كه در

6۰ رسته با ميانگين ارزش2۰ ميليون دالر براي 
هر رسته ارزيابي شده است. 

نايب رييس اتاق ايران با اشاره به حسن اعتماد ايران و اتريش 
در مناسبات سياسي و اقتصادي، زمينه براي توسعه همكاري 
با اتريش را مساعد دانست و گفت: با توجه به اينكه اتريش در 
مركز اروپا واقع شده، اين كشور مي تواند پايگاهي براي تعامل 
ايران با ديگر كش��ورهاي اروپايي باشد. پدرام سلطاني با اشاره 
به اينكه اتريش در چند دهه اخير توانسته است بر يك مسير 
معتدل و باثبات، تعامالت سياس��ي و اقتصادي خود را با ايران 
حفظ كند، گفت: اين رويكرد، حسن اعتمادي براي طرفين به 

وجود آورده كه بتوانند بر پايه آن تعامالت خود را حفظ كنند و 
براي افزايش سطح همكاري ها نيز تمايل داشته باشند. رييس 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و اتريش، افزود: براساس آمار در 
س��ال گذش��ته ارزش تجارت ايران و اتريش مجموعا كمتر از 
6۰۰ ميلي��ون دالر بوده كه البت��ه بخش بزرگي از همين رقم 
نيز حاصل صادرات اتريش به ايران است درحالي كه حوزه هاي 
بالقوه همكاري بين ايران و اتريش متعدد اس��ت و ظرفيت به 

نسبت حجم روابط تجاري فعلي باالست. 

س��لطاني در گفت وگ��و با پايگاه خبري ات��اق ايران تاكيد 
ك��رد: ظرفيت ه��اي اقتصاد اي��ران براي ص��ادرات به اتريش 
اگرچه ظرفيت بزرگ و نامحدودي نيست اما يقينا از وضعيت 
بالفعل كنوني بس��يار باالتر است و بايد براي فعال كردن آن 

تالش كرد.
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و اتريش، با اشاره به 
س��فر رييس جمهور كش��ورمان به اتري��ش، تصريح كرد: اين 
س��فر حسن روحاني، پاسخ س��فر رييس جمهور وقت اتريش 
در س��ال 9۵ به ايران است كه پس از امضاي توافق هسته يي 
در رأس يك هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي به ايران سفر 
كرد و از منظر س��فر بااهميتي محسوب مي شود اما از سوي 
ديگر به واسطه اينكه اين سفر به عنوان نخستين سفر اروپايي 
رييس جمهور ايران پس از خروج امريكا از برجام و در موازات 

مذاكرات و تعامالت ايران و اروپا انجام مي ش��ود نيز مي تواند 
مورد توجه قرار گيرد. 

سلطاني ادامه داد: البته اتريش در مذاكرات هسته يي حاضر 
نبوده اما با توجه به اينكه در اتحاديه اروپا تصميمات به  صورت 
جمعي گرفته مي ش��ود و همه كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
مي توانند تاثيرگذار باشند، رايزني هاي ايران و اتريش مي تواند 
ب��ه مذاكرات ب��ا اروپا براي تامين مناب��ع برجامي ايران كمك 
كند و در تصميمات نهايي، زمينه س��از تمايل ديگر كشورهاي 
اروپايي به ايران باش��د. رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
اتريش همچنين با اش��اره به اينكه اتريش در مركز اروپا واقع 
شده، اظهار كرد: اين كشور مي تواند پايگاهي براي تعامل ايران 
با ساير كشورهاي اروپايي باشد و ايران بتواند از امكانات اقتصاد 
اتريش براي تجارت با كشورهاي همسايه آن نيز بهره مند شود. 

نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

»اتريش« مي تواند پايگاه تعامل ايران با اروپا باشد

رييس هيات مديره انجمن توليد كنندگان، واردكنندگان و 
صادركنندگان محصوالت دخاني در ارتباط با شرايط عجيب 
و غري��ب به وجود آمده در بازار س��يگار و عل��ل آن توضيح 
داد. به گزارش ايس��نا، اط��الع از افزايش قيمت س��يگار در 
س��ال 1۳97 موجب شد تا س��ودجويان به بازار سيگار ورود 
كرده و با خريدهاي كالن و احتكار آن در پي س��ود بردن از 
فروش خود همزمان با آغاز س��ال جاري شوند. عالوه بر اين 
ش��رايط به وجود آمده در بازار ارز و ع��دم تخصيص دالر به 
توليدكنندگان جهت واردات مواد اوليه موجب شده تا ميزان 

عرضه سيگار در بازار كم شود. 
انجم��ن  هيات مدي��ره  ريي��س  تاج��دار،  محمدرض��ا 
توليد كنن��دگان، وارد كنن��دگان و صادر كنندگان محصوالت 
دخاني در ارتباط با فروش س��يگار با قيمتي مضاعف و بيشتر 
از قيمت درج شده روي پاكت هاي فروش به ايسنا اظهار كرد: 
درحال حاضر عوامل مختلفي در افزايش قيمت سيگار دخيل 
هس��تند. يكي از اين موارد به عدم تخصيص ارز به مواد اوليه 
مورد اس��تفاده در توليد سيگار كه شامل كاغذ سيگار، فويل 
آلومينيوم��ي، نوار دو ميليمتري و توتون بريده ش��ده اس��ت 
مربوط مي ش��ود. 7۰درصد مواد اوليه مورد استفاده در توليد 
مواد دخاني وارداتي هستند كه متاسفانه طي ۳ماهه گذشته 
ارزي درياف��ت نكرده اند. او ادام��ه داد: بطور مثال مي توان به 
يك شركت توليد كننده اشاره كرد كه معادل 2۵ميليون يورو 
درخواس��ت واردات مواد اوليه داشته كه از اين رقم تنها يك 
ميليون يورو به آن پرداخت ش��ده؛ بنابراين طبيعي است كه 
در چنين ش��رايطي با كمبود عرضه مواجه ش��ويم كه اثر آن 

افزايش قيمت است. 
رييس هيات مديره انجم��ن توليد كنندگان، وارد كنندگان 
و صادر كنندگان محصوالت دخاني با اش��اره به اينكه ش��بكه 
توزيع سيگار اليه هاي مختلفي دارد كه به ترتيب توليد كننده، 
عمده فروش اصلي، عمده فروش اس��تاني و خرده فروشان را 
ش��امل مي ش��ود اظهار كرد: حداكثر نظارت بر اليه اوليه كه 
توليد كنن��ده و عمده فروش اصلي اس��ت صورت مي گيرد اما 

در مورد خرده فروشي ها چنين نظارت و كنترلي وجود ندارد 
و طبيعي اس��ت كه دالالن و واس��طه گران از اين موضوع به 
نحو مطلوب اس��تفاده مي كنند. تاجدار اف��زود: به طور مثال 
 مي ت��وان اعالم ك��رد ك��ه از 7۰۰واحد خرده فروش��ي تنها
۵۰ واح��د مجوز دارد؛ بنابراين 6۵۰ واحد ديگر با هر قيمتي 
كه بخواهند مي توانند سيگار را به فروش برسانند و نه تنها به 
هيچ نهادي پاسخگو نيستند بلكه هيچ نظارتي هم بر فعاليت 

آنها وجود ندارد. 
او با بيان اينكه در ش��رايط اينچنيني قاچاق سيگار مشابه 
تولي��د داخلي در بازار جايگزين مي ش��ود گفت: وقتي چنين 
ش��رايطي در بازار سيگار به وجود مي آيد و به ازاي هر كارتن 
س��يگار داخلي 7۵هزار تومان، هر كارتن سيگار برند خارجي 
توليد داخل 2۵۰هزار تومان و هر كارتن سيگار وارداتي 6۰۰ 
هزار تومان عوارض تعيين مي ش��ود بنابراين س��ودجويان از 
ش��رايط به وجود آمده حداكثر استفاده را مي برند و دست به 
قاچاق سيگار مي زنند؛ چرا كه شرايطي توسط تصميم گيران 
ب��ه وجود آمده كه ه��ر فردي را تحريك مي كند تا با خريد و 

فروش سيگار در بازار سود كالني به جيب بزند. 
تاجدار با تاكيد بر اينكه در صورت ادامه چنين ش��رايطي 
در بلندمدت توليد كنندگان آس��يب مي بينند و ورشكس��ت 
مي ش��وند گفت: ش��رايطي به وجود آمده كه توليد كنندگان 
نمي توانن��د م��واد اوليه خ��ود را وارد كنند و توليد داش��ته 
باش��ند؛ در عين حال بازار به س��مت افزايش قاچاق رفته تا 
 س��ودجويان س��يگار را با قيمت و كيفيت��ي پايين تر به بازار

عرضه كنند.
او در مورد راهكار مقابله با ش��رايط به وجود آمده در بازار 
س��يگار اظهار كرد: به سرعت بايد مواد اوليه واحدهاي توليد 
سيگار تامين شود تا توليد كنندگان بتوانند سيگار روانه بازار 
كنند. اگر ش��رايط فعلي ادامه يابد، بطور حتم كارگران بيكار 
خواهند ش��د. توصيه بنده اين است كه به جاي تخصيص ارز 
به كاالهاي واس��طه يي كه سود آن به جيب تجار مي رود، ارز 

مورد نظر به واحدهاي توليدي تخصيص يابد. 

رييس هيات  مديره انجمن محصوالت دخاني اعالم كرد

جوالن محتكران در بازار سيگار
نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران 4 راهكار 
با هدف تخصيص بهينه ارز دولتي به متقاضيان پيشنهاد داد. 
به اعتقاد اين فعال اقتصادي، تشكيل بازار ثانويه ارز، نوش دارو 
پس از مرگ س��هراب است. به اعتقاد فرهاد احتشام زاد نايب 
ريي��س كميس��يون مديري��ت واردات اتاق اي��ران، دولت در 
حالي تصميم به تش��كيل ب��ازار ثانويه گرفته كه اتاق ايران از 
مدت ها پيش پيشنهاد آن را داده بود. نايب رييس كميسيون 
مديري��ت واردات اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران درخص��وص اقدام اخير بانك مركزي مبني بر انتش��ار 
فهرس��ت دريافت كنندگان نرخ ارز دولتي 42۰۰توماني بيان 
كرد: فهرست منتشر ش��ده كامال سانسور شده است. چراكه 
واردكنندگان��ي را مي شناس��يم ك��ه ارز 42۰۰توماني براي 
واردات محصوالت دريافت كرده اند اما اس��م آنها در ليس��ت 

اعالم شده از سوي بانك مركزي قيد نشده است. 
نايب رييس كميس��يون واردات اتاق ايران با تاكيد بر اين 
موضوع كه اتاق ايران از ابتدا با سياس��ت ارزي دولت مخالف 
ب��ود، توضي��ح  داد: از هم��ان زماني كه اين سياس��ت مطرح 
ش��د، تاكيد كرديم كه كشور در ش��رايطي نيست كه امكان 
تك نرخي ش��دن ارز را داشته باش��د و بايد بازار ثانويه شكل  
بگيرد. پيش��نهادي كه دولت پس از س��ه ماه به آن رس��يده 
اس��ت؛ زماني كه منابع كش��ور هدررفت و اكن��ون اصطالح 
نوش دارو بعد از مرگ سهراب را مي توان براي آن به كار برد. 
احتشام زاد با طرح اين س��وال كه وظيفه دولت شفاف سازي 
اس��ت، گفت: دولت ك��ه حتي بودجه نهاده��اي خاص را در 
اختيار دارد، بايد مش��خص مي كرد كدام گروه ها و شركت ها 
ب��ه تفكيك خصوصي، دولتي يا خصولتي اقدام به دريافت ارز 
دولتي كرده اند. از طرفي بايد به اين س��وال پاس��خ داده شود 
كه چرا ارز دولتي به كاالهايي اختصاص داده  ش��ده كه جزو 
مواد غيرضروري يا به اصطالح گروه ۳ هس��تند. كاالهايي كه 

اختصاص ارز به آنها فسادهاي آتي را رقم خواهد زد. 
او با انتقاد از عملك��رد وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
فرق بين وزراي جوان با ديگر وزاري كابينه در جايي مشخص 

مي شود كه وزيري مانند آذري جهرمي بي پروا اقدام به انتشار 
ليست واردكنندگان ارز دولتي مي كند و در مقابل وزير صنعت، 
معدن و تجارت ضمن انتق��اد از اين كار، تصميماتي مي گيرد 
كه تصور مي ش��ود براس��اس عقل و منطق گرفته ش��ده است، 
فارغ از اينكه با اين تصميمات از جيب مردم هزينه مي ش��ود. 
نايب رييس كميس��يون مديريت واردات اتاق ايران در پاسخ به 
اين سوال كه مهم ترين راهكارهاي پيشنهادي براي تخصيص 
بهينه نرخ ارز در كش��ور چيس��ت، بيان ك��رد: اول ازهمه بايد 
مشخص ش��ود كه ارز 42۰۰توماني به چه كاالها و گروه هايي 
تعلق مي گيرد و اطمينان حاصل ش��ود همان كاالهايي كه ارز 
دولتي دريافت كرده اند، عيناً وارد كش��ور مي ش��وند. او افزود: 
انجام اين امر درگرو نظارت هاي گمرك بر محصوالتي است كه 
در سامانه ثبت سفارش ش��ده اند. به گفته احتشام زاد تا مانند 
زماني نش��ود كه برخي روغن مايع ثبت سفارش مي كردند و با 
اين ترفن��د دالر 12۰۰توماني مي گرفتند اما در نهايت خودرو 

وارد كشور مي شد. 
او در ادامه توضيحات خود بيان كرد: كاالهايي كه با نرخ 
ارز 42۰۰توماني وارد مي شوند، بايد مكانيسم قيمت گذاري 
آنه��ا در ب��ازار هم ب��ر همين اس��اس باش��د و در آخر اين 
اطمين��ان حاصل ش��ود كه كااله��اي وارداتي ب��ا اين نرخ 
ارز، حتماً به دس��ت مصرف كننده مي رس��د نه عمده فروش. 
ريي��س هيات مديره انجمن واردكنندگان خودرو در پاس��خ 
به اين س��وال كه با ممنوع ش��دن واردات خ��ودرو، تكليف 
واردكنن��دگان اي��ن صنع��ت چه خواهد ش��د، بي��ان كرد: 
واقعيت اين اس��ت كه از س��ال گذشته س��ناريو نسل كشي 
بخش خصوصي آغاز ش��ده و متاس��فانه تنها چيزي كه براي 

دولت اهميت ندارد، وضعيت اين بخش است. 
او تاكي��د كرد: با وجود ش��فافيت م��اده 2 و ۳ قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب وكار، دولت در هيچ كدام از تصميمات 
خود از بخش خصوصي مشورت نمي گيرد. به گفته احتشام زاد، 
 در رابطه با همين موضوع اخير هم تجربه آن را در دي  ماه سال 

گذشته شاهد بوديم كه با افزايش تعرفه ها همراه بود. 

نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران عنوان كرد

بازار ثانويه ارز، نوش دارو پس از مرگ سهراب است
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7  جهان

سرمايه گذاري 250 ميليون دالري 
چين در صنعت نفت ونزوئال 

 فروش 4 ميليارد دالري 
تسليحات فرانسوي به اعراب 

 نخست وزير سابق مالزي 
اتهام فساد مالي را رد كرد

گروه جهان|
 دول��ت كاراكاس اع��الم كرده چين 250ميلي��ون دالر در تولي��د نفت ونزوئال 
س��رمايه گذاري مي كند. به  گزارش بلومبرگ، سيمون زرپا وزير دارايي ونزوئال اعالم 
كرده چين در صنعت نفت ونزوئال سرمايه گذاري مي كند. وي اين موضوع را پس از 
ديدار با مقامات بانك توس��عه چين و شركت ملي نفت چين اعالم كرده است. اين 
مقام ارشد ونزوئال گفته چين در راستاي تقويت توليد نفت ونزوئال در كمربند اورينكو 
اين سرمايه گذاري را در دستور كار خود قرار داده است. وزير دارايي ونزوئال گفته:»ما 
مجوز س��رمايه گذاري مس��تقيم چين با هدف افزايش توليد نفت ونزوئال را دريافت 
كرديم.« اين مقام ارش��د ونزوئال در ادامه تصريح كرده دو كش��ور قرار است 3 يا 4 
توافقنامه مالي را ظرف هفته هاي آتي امضا كنند. توليد نفت ونزوئال در سال 2013 
زماني  كه نيكالس مادورو به عنوان رييس جمهوري جديد اين كشور انتخاب شد به 
طور ميانگين 2.9ميليون بشكه در روز بود. اين درحالي است كه در ماه ژوئن توليد 

نفت اين كشور امريكاي التين به حدود 1.36ميليون بشكه در روز كاهش يافت. 
نيكالس مادورو قول داده تا توليد نفت ونزوئال را با يك ميليون بش��كه بيش��تر 
تقويت كند اين درحالي اس��ت كه منتقدان معتقدند، تولي��د نفت ونزوئال تا پايان 
2018 به يك ميليون بش��كه در روز كاهش خواهد ياف��ت. وزير دارايي ونزوئال كه 
پيش تر از س��وي وزارت خزانه داري امريكا تحريم شده بود، گفته مذاكرات مقامات 

ونزوئال و چين چهارشنبه نيز ادامه داشته است. 
ونزوئال ماه هاس��ت با مشكالت شديد اقتصادي روبه رو است، كمبود مواد غذايي 
و دارو همچنين تورم بس��يار زياد ش��رايط زندگي در ونزوئال را بسيار سخت كرده 
و چالش هاي جدي را براي دولت مادورو در اداره كش��ور ايجاد كرده اس��ت. دولت 
كاراكاس كه امريكا را به سازماندهي جنگ اقتصادي عليه ونزوئال متهم كرده، تالش 
دارد براي مقابله با اقدامات واش��نگتن همكاري هاي خود را با هم پيمانانش به  ويژه 

روسيه و چين تقويت كند. 

گروه جهان 
 با وجود فش��ار قانون گذاران و س��ازمان هاي حقوق بش��ري به امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، براي كاهش فروش تسليحات به برخي كشورهاي منطقه از 
جمله عربستان و امارات، پاريس در 6 ماهه نخست 2018، حدود سه ميليارد و 920 

ميليون دالر به كشورهاي عرب خاورميانه سالح فروخته است. 
به  گزارش رويترز، دولت فرانس��ه اعالم كرده در مجموع صادرات تس��ليحات و 
تجهيزات نظامي پاريس در 2017 به هفت ميليارد دالر رسيده است. صادرات فرانسه 
به كش��ورهاي خاورميانه حدود يك ميليارد و 940 ميليون دالر بوده است. پاريس 
كه از بزرگ ترين صادركنندگان سالح در جهان به شمار مي رود، در تالش است با 
افزايش فروش ش��ناورهاي جنگي، تانك و توپخانه به كشورهاي امارات، عربستان 
و مصر به نقطه اتكاي كش��ورهاي منطقه خاورميانه در تامين س��الح تبديل شود. 
شركت هاي بزرگ نظامي فرانسوي از جمله »داسو« و »تاليس«، اخيرا قراردادهاي 
عظيم فروش تسليحات به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله عربستان، امارات 

و قطر امضا كردند. 
فرانس��ه پس از امريكا و روسيه س��ومين صادركننده تسليحات در جهان است. 
خالف ديگر كشورها، روند صدور تسليحات در فرانسه به مجوز پارلماني نياز ندارد، 
بلكه اين كار با تاييد كميته يي مركب از نخست وزير و وزارتخانه هاي خارجه، دفاع 
و اقتصاد انجام مي شود. همزمان با انتشار گزارش دولت فرانسه، سازمان هاي حقوق 
بش��ري و برخي از نمايندگان مجلس از ماكرون خواس��تند، فروش تس��ليحات به 
كش��ورهاي عضو ائتالف عربي به س��ركردگي عربس��تان عليه يمن را كاهش دهد. 
همچنين سازمان هاي حقوق بش��ري مردم نهاد ازجمله اتحاديه بين المللي حقوق 
بش��ر پاريس و برخي شركت هاي تسليحاتي فرانس��وي را متهم كردند در اقدامات 
س��ركوب گرايانه دولت عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري مصر، عليه گروه هاي 

مخالف در پنج سال گذشته نقش داشته است. 

گروه جهان 
دادگاهي در مالزي رسما نجيب رزاق نخست وزير سابق اين كشور را به اختالس 
از بيت المال و فس��اد مالي متهم و دس��تور محاكمه او در ارتباط با چهار فقره اتهام 

كيفري را صادر كرده است. 
به گزارش بي بي سي، در جلسه تفهيم اتهام چهارشنبه نجيب رزاق همه اتهامات 
را رد كرده و گفته كه مرتكب جرمي نشده است. دادگاه با آزادي موقت نخست وزير 
س��ابق مالزي با وثيقه معادل دويس��ت هزار دالر موافقت كرد. روز سه شنبه، واحد 
مبارزه با فساد پليس مالزي اعالم كرد كه نجيب رزاق به دستور دادستان بازداشت 
ش��ده و به زودي در دادگاهي در كوآالالمپور در ارتباط با اختالس و رش��وه خواري 
تفهيم اتهام خواهد شد. هنگام ورود نجيب رزاق به دادگاه تعدادي از هواداران او با 
در دست داش��تن پالكاردهايي رعايت كامل حقوق او را خواستار شدند. طرفداران 
نخس��ت وزير س��ابق كمپيني را نيز در اين زمينه راه انداخته اند. پرونده اتهام عليه 
نخست وزير سابق عمدتا به مفقود شدن مبالغ قابل توجهي پول از صندوق توسعه 
مال��زي ارتب��اط دارد كه نجيب رزاق در س��ال 2009 با هدف جلب س��رمايه براي 
طرح هاي توسعه ايجاد كرد. نابساماني مالي اين صندوق باعث تشكيل پرونده هايي 
در خارج از مالزي هم ش��ده اس��ت. از جمله وزارت دادگستري امريكا پرونده يي در 
مورد پولش��ويي دارايي هاي اين صندوق به مبلغ چهار و نيم ميليارد دالر تش��كيل 
داده و گفته است يك شبكه پيچيده از موسسات مالي و اشخاص حقيقي در نقل و 
انتقال اين پول دست داشته اند. اگرچه اتهام فساد مالي به نخست وزير سابق مالزي 
از چند س��ال پيش رسانه يي شده بود، اما تنها پس از شكست سنگين انتخاباتي او 
در راي گيري اخير اين كشور بود كه رسيدگي به اين پرونده شتاب گرفت. رضا عزيز 
پسرخوانده نجيب رزاق نيز در ارتباط با فساد مالي تحقيقاتي صورت گرفته است. روز 
سه شنبه، رضا عزيز كه فيلمساز است و در مالزي و امريكا فعاليت دارد، براي اداي 

توضيحات در مركز سازمان مبارزه با فساد مالزي حضور يافت. 

 اعتراض ها در افغانستان 
به خشونت كشيده شد

 گ�روه جهان| مردم واليت فارياب افغانس��تان 
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در اعتراض به بازداشت 
نظام الدين قيصاري، نماينده ويژه عبدالرشيد دوستم 
معاون اول رييس جمهوري افغانستان تجمع اعتراضي 
به پا كردند كه با واكنش خشونت آميز پليس روبه رو 
شد. به گزارش بي بي سي پس از تيراندازي نيروهاي 
امنيتي افغانستان به روي معترضان كه در نتيجه آن 
يك نفر كشته و 10نفر ديگر زخمي شدند، معترضان 
خشمگين وارد ساختمان اس��تانداري شده و آن را 
آتش زده بودند. منابع محلي واليت فارياب گفته اند 
با استقرار نيروهاي امنيتي، معترضان خشمگين از 

ساختمان استانداري پراكنده شده اند. 
محمد طاه��ر رحماني، رييس ش��وراي واليتي 
فارياب با اعالم اينكه معترضان جنازه فرد كشته شده 
را با خود برده ان��د، گفته:»دليل تيراندازي نيروهاي 
امنيتي مش��خص نيست، ش��ايد در ابتدا شماري از 
معترض��ان به طرف اين نيروها س��نگ پرتاب كرده 
و در واكن��ش تيراندازي آنان را باعث ش��ده اند.« به 
گفته شاهدان عيني تجمع اعتراضي بعد از تيراندازي 
نيروهاي امنيتي افغانس��تان به روي معترضان، اين 
تجمع به خش��ونت گراييد و ش��ماري از معترضان 
نيز متفرق ش��دند. به گفته رحماني، شوراي واليتي 
با مسووالن حزب جنبش ملي افغانستان به رهبري 
عبدالرش��يد دوس��تم، مع��اون اول رييس جمهوري 
افغانستان كه تظاهرات توسط آنان سازماندهي شده 
ب��ود، صحبت كرده و مس��ووالن اين حزب گفته اند 
ك��ه به اعتراض خ��ود پايان داده ان��د و اعتراض هاي 
چهارش��نبه ربطي به حزب جنبش ملي نداش��ته و 
حركتي خودسرانه بوده است. شاهدان عيني گفته اند 
همه مغازه هاي شهر ميمنه مركز واليت فارياب بسته 
و تمام ش��هر تعطيل اس��ت. پيش تر گزارش ش��ده 
ب��ود، نظام الدين قيصاري نماينده ويژه عبدالرش��يد 
دوستم معاون اول رييس جمهوري افغانستان پس از 
يك درگيري مس��لحانه در واليت فارياب در شمال 
افغانس��تان بازداشت شده اس��ت. در بيانيه كه پس 
از بازداش��ت اين مقام افغانستاني منتشر شده، آمده 
بود:»نظام الدين قيصاري ب��ا يك رويكرد قلدرمآبانه 
زبان به اهانت و توهين گش��وده و اعضاي جلس��ه را 
ب��ه صورت عمومي خائن خطاب ك��رده و تهديد به 
كشتن نموده و گفته بود كه همه تان را با  دار و دسته  
خود كشته و تاسيسات دولتي را به آتش مي كشم و 
نظام حكومتي را در ميمنه س��اقط مي كنم. پس از 
برخوردهاي تند لفظي او، افراد تحت امرش دس��ت 
به س��الح بردند كه اين اتفاق منج��ر به درگيري و 

برخورد شد.«

   صدور حكم واگذاري اختيارات 
جديد به اردوغان

تركيه به موجب يك حكم ويژه اختيارات جديدي را به 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين كشور، در راستاي 
تغييرات مربوط به نظام سياسي اين كشور كه براساس آنها 
انتخابات پارلماني و رياس��ت جمهوري ماه گذشته ميالدي 
برگزار شد، تفويض كرده است. به گزارش رويترز، اين حكم 
تغييراتي در يك س��ري قوانين مربوط به تاريخ هاي 1924 
تا 2017 اعمال كرده و مرجع هاي مربوط به نخس��ت وزير 
و دولت را ب��ه رييس جمهور فعلي و همچنين دولت تحت 
رهبري رييس جمهور تغيير داده است. سمت نخست وزيري 
در تركيه قرار است حذف شود تا فرايند گذار به سمت نظام 
رياست جمهوري در اين كشور با برگزاري انتخابات سراسري 

24 ژوئن عملي شود. 

  اعتراض پاكستاني ها به افتتاح 
سفارت جديد امريكا

س��فارت جديد امريكا در پاكستان با وجود اعالم نگراني 
نهادهاي سياسي و امنيتي و اعتراض شخصيت هاي مردمي 
و اح��زاب و پاكس��تان، با حضور فرس��تاده وي��ژه ترامپ و 
قائم مقام معاون وزير خارجه امريكا در امور آسياي مركزي و 
جنوبي در اسالم آباد افتتاح شد. به گزارش اوصاف پاكستان، 
واشنگتن در ش��رايطي ساختمان جديد سفارت خود را در 
اسالم آباد افتتاح كرده كه هيچ مقام پاكستاني به اين مراسم 
دعوت نشده است. ساخت ساختمان هاي پنج طبقه سفارت 
امريكا در حساس ترين نقطه اسالم آباد، با اعتراض برخي از 
ش��خصيت هاي دولتي و سياسي پاكستان روبرو شده است. 
معترضان بر اين باورند كه سفارت امريكا تهديدهاي امنيتي 

را در اين منطقه افزايش مي دهد. 

   جزئياتي از هالكت 
پسر البغدادي

يك كارش��ناس امنيتي عراق جزئيات��ي از ماجراي هالكت 
پسر ابوبكر بغدادي رهبر گروه تروريستي داعش در شهر حمص 
منتشر كرده است. به گزارش ايرنا، هاشم الهاشمي گفته حذيفه 
ابراهيم عواد البدري پسر البغدادي در جريان اقدام به يك حمله 
انتحاري عليه نيروهاي س��وري در منطقه المحطه الحراريه در 
حمص به هالكت رس��يده است. حذيفه متولد 2000 از زني به 
نام اسما محمد الكبيسي به دنيا آمد و رهبر داعش از 2015 از او 

به عنوان پيام رسان ويژه استفاده مي كرده است. 

    افزايش نيروهاي اوكرايني
در افغانستان

مقام ه��اي نظامي اوكراين از افزايش تعداد نيروهاي اين 
كشور در افغانستان خبر دادند. به گزارش خبرگزاري صنا، 
ش��مار دقيق تعداد نيروهاي اوكرايني در افغانستان و تعداد 
س��ربازان جديد اين كشور كه قرار است به افغانستان اعزام 
شوند تاكنون مشخص نيست. در حال حاضر حدود 15 هزار 
س��رباز خارجي از 39 كشور عضو ناتو در افغانستان حضور 

دارند كه بيشترين آنان سربازان امريكايي هستند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چين به  دنبال جلب حمايت اتحاديه اروپا در برابر ترامپ است

فشار پكن بر بروكسل براي مقابله با واشنگتن
گروه جهان|

 چي��ن اتحادي��ه اروپا را براي انتش��ار بيانيه يي 
مشترك عليه سياس��ت هاي تجاري دونالد ترامپ 

رييس جمهور امريكا تحت فشار گذاشته است. 
ب��ه گزارش رويت��رز، مقام هاي ارش��د چين در 
نشس��ت هاي مختلف در بروكس��ل، برلين و پكن 
پيش��نهاد داده اند كه بروكسل و پكن به عنوان دو 
قدرت اقتصادي مطرح جهان عليه سياس��ت هاي 
يك جانبه گرايان��ه ترامپ با يكديگر متحد ش��وند. 
چيني ها پيش��نهاد داده اند همگام با اتحاديه اروپا 
اقدام مش��تركي را عليه امريكا در سازمان تجارت 
جهاني انجام دهند. اما به گفته 5 مقام و ديپلمات 
اتحاديه اروپا، بزرگ ترين بلوك تجاري جهان نظريه 

اتحاد با پكن عليه واشنگتن را رد كرده است. 
گفته ش��ده، چين حتي پيشنهاد داده بازار هاي 
خود را براي نشان دادن حسن نيت به روي اتحاديه 
اروپا باز خواهد كرد. همچنين يكي از پيشنهادات 
مطرح  شده چين اقدام مشترك عليه اياالت متحده 
در س��ازمان تجارت جهاني اس��ت. نشست چين و 
اتحادي��ه اروپ��ا 16و 17ج��والي در پك��ن برگزار 
مي شود ولي به جاي انتشار بيانيه شديدالحن مورد 
نظر پكن علي��ه امريكا، اعالميه يي درباره همكاري 
مشترك اين دو قدرت منتشر خواهد شد. ليو هي 
مقام ارشد چيني به طور خصوصي گفته كه چين 
آماده اس��ت در نشست س��االنه يي كه قرار است با 
حضور شي جين  پينگ، رييس جمهوري اين كشور 
و رهبران اروپايي برگزار ش��ود براي نخس��تين بار 
اجازه س��رمايه گذاري اروپايي ه��ا در بخش هايي از 
اقتصاد چين داده ش��ود، بخش هايي كه تا پيش از 

اين سرمايه گذاران خارجي راهي به آن نداشتند. 
مقام هاي رسمي گفته اند كه رسانه هاي چيني 
در گزارش ه��اي خ��ود اين ط��ور الق��ا كرده اند كه 
اروپايي ه��ا در تقابل با دولت ترامپ در جبهه چين 
قرار دارند تا بروكس��ل را در برابر عملي انجام شده، 
قرار دهند. چين در ش��رايطي از باز كردن درهاي 
اقتص��اد خود ب��ه روي اروپايي ها صحبت كرده كه 
دو نشست پيشين اين كشور با رهبران اروپايي در 
س��ال هاي 2016و 2017 به  دليل اختالفات بر سر 
درياي جنوبي چين و مس��ائل تجاري بدون نتيجه 

مش��خصي به پايان رس��يده و هي��چ بيانيه  پاياني 
منتشر نشده اس��ت. يك ديپلمات اروپايي در اين 
باره گفته است: »چين مي خواهد كه اتحاديه اروپا 
در كنار پكن و در برابر واشنگتن بايستد. اما ما اين 
پيشنهاد را نپذيرفته ايم و اين موضوع را با پكن در 

ميان گذاشته ايم.«
خبرگزاري چيني شينهوا نيز چهارشنبه نوشته 
چين و اتحاديه اروپا بايد دس��ت در دس��ت هم در 
برابر سياست هاي حمايت گرايانه ترامپ بايستند. در 
اين گزارش آمده است:»چين و كشورهاي اروپايي 
متحداني طبيعي هس��تند؛ چراكه دو طرف عميقا 
بر اين باورند كه تجارت آزاد موتور قدرتمند رش��د 

اقتصادي جهاني است.«
نگراني ه��ا از جن��گ تجاري پكن و واش��نگتن 
بازارهاي داخلي چين را آشفته كرده است به طوري 

كه ارزش يوان در برابر دالر كاهش يافته و سه شنبه 
براي نخس��تين مرتبه از آگوست 2017 تاكنون از 
نرخ مبادالتي 6.7 درصد گذشت. سهام چيني نيز 
در روزهاي اخير عملكرد چندان خوبي نداشته اند. 
ش��اخص سي اس آي 300 در شانگهاي و شنزن در 
آغاز معامالت دوشنبه 2.6درصد افت داشتند. اين 
سهام از آغاز سال جاري ميالدي تاكنون 15درصد 

سقوط كرده اند. 

 تالش چين براي همنوايي اروپا 
چي��ن در ش��رايطي ب��ه  دنبال جل��ب حمايت 
اروپاس��ت كه ب��ا وجود جنگ تجاري بروكس��ل و 
واش��نگتن، اتحادي��ه اروپ��ا و امريكا درب��اره چين 
نگراني ه��اي مش��تركي دارن��د، از جمله بر س��ر 
بازارهاي بس��ته اين كشور و آنچه دولت هاي غربي 

دس��تكاري چين در تجارت و تالش براي غلبه بر 
بازارهاي جهاني مي خوانند.  يك ديپلمات اروپايي 
در اين باره به رويترز گفته است: »ما تقريبا با تمام 
گاليه ه��اي امريكا درباره چين موافق هس��تيم اما 
اختالف ما بر س��ر چگونگي مقابله با اين نگراني ها 

و دغدغه هاست.«
همچني��ن به نظر مي رس��د، ط��رف اروپايي با 
وجود تش��ديد اختالفاتش با واش��نگتن همچنان 
اميدوار است كه بتواند مشكالتش را با دولت امريكا 
ح��ل و فصل كند. به عنوان مثال صدراعظم آلمان 
چهارش��نبه در بحبوحه تهديد واش��نگتن درباره 
اعمال تعرفه بر واردات خودرو از اروپا برآغاز جنگ 
تجاري تمام عيار به ترامپ هشدار داده و گفته:»مهم 
اس��ت از تبديل ش��دن اين درگيري به يك جنگ 
واقعي جلوگيري كنيم البته به شرطي كه دو طرف 

گام هايي را در اين زمينه بردارند.«
اين در حالي اس��ت كه ترامپ اخيرا گفته اروپا 
براي امريكا در زمينه تجاري به بدي چين اس��ت 
و ب��ه همين دليل اعم��ال تعرف��ه 20درصدي بر 
واردات خودرو از اتحاديه اروپا را بررس��ي مي كند. 
آن��گال مركل در واكنش به ش��كايت ترامپ درباره 
مازاد تجاري آلمان و اتحاديه اروپا عليه امريكا نيز 
گفته:»محاسبات ترامپ درست نيست زيرا فقط بر 
پايه كاالها، و نه خدمات، است. اگر خدماتي همچون، 
خدمات ديجيتال��ي را هم اضافه كني��م، ترازنامه 
تجاري كامال متفاوتي به دس��ت مي آيد كه شامل 
مازاد تجاري امريكا در مقابل اتحاديه اروپاس��ت.« 
انتقادهاي واشنگتن از آلمان به  دليل مازاد تجاري 
اين كشور در مقابل امريكا و هزينه هاي كم دفاعي 
به روابط برلين و واش��نگتن آسيب رسانده است. 
درحالي كه ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اروپا 
تا پايان جوالي با هدف يافتن راهي براي خروج از 
اختالفات تجاري كنوني اروپا و امريكا به واشنگتن 
مي رود، نشانه هاي كمي از كاهش جنجال تجاري 
بين كش��ورهاي دو سوي آتالنتيك ديده مي شود. 
در تازه ترين تحول، كميس��يون اروپا هشدار داده 
وضع تعرفه  گمركي سنگين بر واردات خودروهاي 
اروپايي به اقدام متقابل شركاي اقتصادي مي انجامد 
و مي تواند 300ميلي��ارد دالر از صادرات امريكا را 
به خطر بيندازد. به گزارش يورونيوز،  اتحاديه اروپا 
طي سندي 10صفحه يي كه براي وزارت بازرگاني 
امريكا ارس��ال ش��ده اعالم كرده وضع تعرفه هاي 
گمركي سنگين بر خودروها و قطعات خودرو توليد 
اروپا توجيه ناپذير و از منظر اقتصادي بي معناست. 
شركت جنرال موتورز امريكا نيز عليه سخنان اخير 
ترامپ موضع گرفت��ه و اعالم كرده، ناگزير خواهد 
بود ن��رخ محصوالت خود را چند ه��زاردالر باالتر 
ببرد و اين كار از قدرت رقابت اين ش��ركت خواهد 
كاس��ت و به بيكاري كاركنان آن خواهد انجاميد. 
اتحاديه جهاني خودروس��ازان هم در هفته جاري 
هش��دار داده اعمال تعرفه هاي س��نگين از سوي 
اياالت متحده بهاي خودروهاي ساخت داخل اين 
كشور را به ش��كل ميانگين تا 6000 دالر افزايش 

خواهد داد. 

گروه جهان| طال تسليمي| ترزا مي  نخست وزير 
بريتاني��ا در نگران��ي از واكنش ه��اي احتمال��ي 
تندروه��اي برگزيتي در ح��زب محافظه كار خود 
از رهبران اروپايي خواس��ت در جلسه هفته آينده 
استراتژي جديد او را در ارتباط با خروج از اتحاديه 
اروپا و مساله همكاري گمركي، رد نكنند. پيشنهاد 
جديد نخس��ت وزير به همكاري نزديك بريتانيا و 
اتحاديه اروپا در زمينه گمركي و قانون گذاري در 
پس��ابرگزيت مي انجامد و به همي��ن دليل انتظار 
 م��ي رود ب��ا مخالف��ت حاميان خروج »س��خت« 

در كابينه دولت مواجه شود. 
به گزارش فايننشال تايمز نخست وزير بريتانيا 
در ديدار با مارك روت نخس��ت وزير هلند به اين 
مس��اله اش��اره كرده كه در نشست جمعه اعضاي 
كابين��ه در خانه ييالقي خود موضع مذاكراتي اش 
درب��اره برگزي��ت را تغيي��ر مي ده��د و از برخي 
خ��ط قرمزهايش مي گذرد. اما ت��رزا مي  در عين 
ح��ال به رهب��ران اروپاي��ي هش��دار داده كه اگر 
تندروه��اي برگزيتي دولت را به چالش بكش��د و 
استراتژي برگزيتي اش از س��وي اروپا مورد قبول 

ق��رار نگيرد، موقعيتش به ش��دت به خطر خواهد 
افتاد. نخس��ت وزير بريتانيا پنج ش��نبه )امروز( در 
همين رابطه با آنگال مركل صدراعظم آلمان ديدار 

مي كند. 
ي��ك ديپلمات اتحاديه اروپا گفت��ه ترزا مي  از 
متح��دان اروپايي خود خواس��ته ديگر رهبران در 
اتحاديه اروپا و بروكس��ل را تحت فشار بگذارند و 
اطمينان حاصل كنند كه استراتژي گمركي او پس 
از انتش��ار در هفته آينده، بالفاصله رد نمي ش��ود: 
»او مي خواهد مطمئن ش��ود كه اين پيشنهاد در 
نطفه خفه نمي ش��ود. « يكي از متحدان ترزا مي 
 هم با تاييد درخواست او از همكاران اروپايي براي 
»بررس��ي گزارش هيات دول��ت لندن« گفت: »او 

نمي خواهد در دو جبهه درگير جنگ باشد. «
ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا 
از ترزا مي  خواسته برنامه هايي »واقع گرايانه« ارائه 
دهد كه بتوان روي آنها كار كرد. اين شك و ترديد 
در بروكس��ل وجود دارد كه نخس��ت وزير بريتانيا 
همچنان به اين باور چس��بيده كه مي تواند موارد 
محبوب خود را از شرايط بازار واحد گلچين كند. 
متحدان نخس��ت وزير مي گويند: او قصد دارد 
در خان��ه ييالقي با حقيقت هايي تلخ و س��خت با 
محافظه كاران شكاك به اروپا مواجه شود. يكي از 
وزراي نزديك به ترزا مي  گفت: »فكر مي كنم بايد 
انتظار يك يا دو مورد كناره گيري را داشته باشيم. 

« انتظار مي رود جدي ترين مناقشه و درگيري بر 
سر تصميم ترزا مي  به احياي موارد كليدي برنامه 
گمرك��ي مورد نظرش صورت بگيرد كه به معناي 
اين اس��ت كه بريتانيا در مرزهايش تعرفه وارداتي 
را براي اتحاديه اروپا و مطابق قوانين آن مي گيرد. 
ش��كاكان به اروپا اوايل ماه جاري ميالدي برنامه 
موس��وم به »همكاري جديد گمركي« را به كلي 
نابود كرده اند، اما متحدان نخس��ت وزير مي گويند 
اين برنامه هنوز به كلي منتفي نش��ده و احتماال با 

شكلي جديد پيش برده مي شود. 
اين برنامه جديد تا شب پيش از ديدار در ويالي 
ييالقي نخس��ت وزير به وزراي كابينه نش��ان داده 
نخواهد ش��د تا آنها زمان كمتري براي ساماندهي 
جبهه مقاومت در برابر اس��تراتژي ترزا مي  داشته 
باش��ند. بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا اين 
برنامه را »ديوانگي« توصيف كرده است. طبق اين 
برنامه، بريتانيا براي س��اده  ك��ردن تجارت همان 
تعرفه هاي واردات��ي اتحاديه اروپا را اعمال خواهد 
ك��رد و قوانين نظارت گمرك��ي اتحاديه در بنادر 
بريتانيا اجرا مي ش��ود. شكاكان به اروپا اين برنامه 
را رد كرده اند و گفته اند در چنين شرايطي بريتانيا 
به مثابه »جمع كننده ماليات« براي اتحاديه اروپا 
عمل خواهد كرد. طبق برنامه پيشنهادي ترزا مي 
بريتانيا مي تواند تعرفه هاي واردات را كاهش دهد، 
اگر مقصد كاالها بازارهاي بريتانيا يا اروپايي باشند 
ب��ه فناوري پيگردي پيچيده نياز اس��ت. متحدان 
ترزا مي  مي گويند اين بخش از برنامه بايد اصالح 
ش��ود. آنه��ا در عين ح��ال به اين مس��اله اذعان 
دارند كه نخس��ت وزير بريتانيا براي يافتن راه حلي 
مناسب براي فضاي تجاري تالش مي كند. يكي از 

همكاران نزديك ت��رزا مي  در اتحاديه اروپا گفت: 
»او به  شدت به كاهش اختالف ها در زمينه تجارت 
توجه و سعي دارد به شرايطي در ميانه برسد و از 

اصطكاك جلوگيري كند. «
 نخست وزير بريتانيا همچنين حامي همكاري 
نزديك بين كش��ورش و اتحادي��ه اروپا در زمينه 
قواني��ن مرب��وط به كاالهاس��ت و س��عي دارد از 
اختالفات احتمالي در مرزها بكاهد. اين به معناي 
ارجحيت ديوان دادگستري اروپا به قوانين بريتانيا 
در برخي موارد است كه براي ترزا مي  عبور از خط 

قرمز محسوب مي شود. 
اما فشارها بر جمع طرفداران خروج از اتحاديه 
اروپا در چكرز به همين جا ختم نمي شود؛ فيليپ 
هاموند وزير خزانه داري بريتانيا روز سه شنبه اعالم 
ك��رده ارزيابي تاثيرات خ��روج از اتحاديه اروپا بر 
بخش ه��اي گوناگ��ون اقتصاد نيز در اين جس��له 
در اختيار وزرا قرار خواهد گرفت. پيش بيني هاي 
دولتي كه در ماه ژانويه به دس��ت بازفيد رس��يد، 
نش��ان مي دهند كه سناريو »خروج بدون توافق« 
در قياس با ش��رايط كنوني و توافقي كه محتمل 
به نظر مي رس��د، مي تواند رشد اقتصادي بريتانيا 
را در 15سال آتي به ميزان 8درصد كاهش دهد. 
توافقنام��ه تج��ارت آزاد بريتانيا ب��ا اتحاديه اروپا 
مش��ابه توافقنامه يي كه كانادا اكنون با بلوك دارد 
ني��ز در زمان مش��ابه با كاهش 5 درصدي رش��د 
همراه خواهد ش��د. در اين مي��ان برگزيت نرم با 
توافقي مش��ابه توافق نروژ ك��ه با عضويت بريتانيا 
در بازار واحد همراه خواهد بود، كمترين آسيب را 
به اقتصاد بريتانيا مي رساند و تنها 2درصد از رشد 

اقتصادي اين كشور مي كاهد. 

درخواست لندن از بروكسل براي پذيرش طرح  گمركي

»ترزا مي« دست به دامان رهبران اروپايي شد
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جامجهاين8
انتقادبهبوريسجانسون
پسازصعودسهشيرها

ه��واداران انگليس��ي پس از برد اي��ن تيم در جام 
جهان��ي ۲۰۱۸ در مقابل تيم مل��ي كلمبيا، بوريس 
جانس��ون وزير خارجه انگلس��تان را مورد انتقاد قرار 

دادند. 
واكنش ه��واداران انگليس پس از صعود تيم ملي 
فوتبال اين كش��ور به دور بعدي جام جهاني اين بود: 

»فوتبال برنده مي شود، دلقك ها مي بازند.«
پ��س از پيروزي تيم ملي انگليس در يك هش��تم 
نهايي رقابت هاي جام جهاني روسيه در ضربات پنالتي 
در مقابل تيم ملي كلمبيا، هواداران سه شير ها بوريس 
جانس��ون، وزي��ر خارجه انگلي��س و از منتقدان جام 

جهاني ۲۰۱۸ را مورد سرزنش قرار دادند. 
چندي پيش، ترزا مي  نخس��ت وزير انگليس طي 
دستوري روس��يه را به دليل اتهام مداخله اين كشور 
در مسموميت ماه مارس مامور دوجانبه سابق سرگئي 
اس��كريپال ديپلماتيك تحريم كرد و مدعي شد هيچ 
يك از اعض��اي خانواده س��لطنتي بريتانيا و اعضاي 
اتحادي��ه فوتبال انگليس از جمل��ه رييس آن نيز به 
روسيه سفر نمي كنند و همه مقامات رسمي انگليس 

جام جهاني را تحريم خواهند كرد. 
بوريس جانسون پا را فراتر گذاشته و ضمن اعالم 
حمايت از تيم ملي انگليس و تحريم كامل بازي هاي 
جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه، اين رقابت ها را با المپيك 
۱۹۳۶ آلمان نازي تحت حكومت رايش سوم مقايسه 
ك��رد. وي گفت: »حض��ور انگليس در ج��ام جهاني 
۲۰۱۸ روسيه به معناي عادي شدن روابط دو كشور 
و پذيرش عدم مداخله روس��يه در موضوع اسكريپال 

نيست. «
اما پس از پيروزي انگليس در پايان دور يك هشتم 
در ورزش��گاه اس��پارتاك در ضربات پنالتي، هواداران 

انگليسي به انتقاد از جانسون پرداختند. 
هواداران از وزير خارجه خود خواستند، عذرخواهي 
كند. عده يي نيز با دلقك و الت خطاب كردن جانسون 
ايده تحريم رقابت هاي جام جهاني را مورد تمسخر قرار 
دادند. بسياري از طرفداران فوتبال انگليس از مداخله 
سياس��ت در فوتبال ابراز نارضايت��ي كردند. پيش تر 
ساوتگيت سرمربي تيم ملي انگليس نيز در كنفرانسي 
مطبوعاتي در ماه مارس به خبرنگاران گفته بود: »من 
به آنچه وزي��ر خارجه درباره ج��ام جهاني مي گويد، 
عالقه يي ندارم.« پيش از برگزاري جام جهاني بوريس 
جانسون وزير امور خارجه انگليس اعالم كرد به دليل 
مسائل سياس��ي و مظنون بودن به جاسوسي روسيه 
در انگليس پيش��نهاد تحريم تيم ملي انگليس را به 
مقر پادشاهي اين كشور داده است. اين در حالي بود 
كه تيم ملي فوتبال انگليس در صورت تحريم كردن 
تيم��ش از حضور در رقابت هاي ج��ام جهاني ۲۰۱۸ 
روسيه، اجازه ش��ركت در جام جهاني ۲۰۲۲ قطر را 
هم از دس��ت مي داد. در آن مقطع زماني،  گري نويل 
اسطوره فوتبال انگليس صحبت هاي وزير امور خارجه 
انگليس را بس��يار احمقانه خواند و تاكيد داش��ت كه 
فوتبال ربطي به سياست ندارد و نبايد مسائل سياسي 
را با آن قاطي كرد. چرا كه تحريم جام جهاني توسط 
تي��م ملي انگليس، به معناي نقض قوانين فيفا بود با 
اين حال مقامات انگليسي در آن زمان خالف قوانين 
فيفا س��عي كردند برگزاري جام جهان��ي ۲۰۱۸ در 
روس��يه را لغو كنند و پس از ع��دم موفقيت در اين 
تالش به موضوع تحريم مسابقات روي آوردند. گفتني 
است بوريس جانسون، وزير امور خارجه بريتانيا، اعالم 
كرده بودكه جام جهاني ۲۰۱۸ براي والديمير پوتين 
همان كاركردي را خواهد داش��ت كه المپيك ۱۹۳۶ 

براي آدولف هيتلر داشت. 

كلمبياايستادهجانداد
مارادونا س��تاره فوتبال، پيروزي انگليس در برابر 
كلمبيا را يك دزدي عظيم خواندسه ش��نبه شب در 
يك هش��تم نهايي جام جهاني، انگلي��س در ضربات 
پنالتي موفق به شكس��ت كلمبي��ا و راهيابي به يك 
چهارم نهايي ش��د. بازي دو تيم در وقت هاي قانوني 
و اضافه با تساوي ۱-۱ خاتمه يافته بود. گل انگليس 
روي ضربه پنالت��ي كين و گل كلمبيا نيز دقيقه ۹۳ 
توسط يري مينا به ثمر رس��يد. اما ديگو مارادونا كه 
در ورزش��گاه اس��پارتاك حاضر بود تا از تيم كلمبيا 
حمايت كند، اعتقاد دارد پيروزي انگليس يك دزدي 
ب��زرگ بود. او درباره اين ادعا گفته اس��ت: »پيروزي 
انگلي��س در برابر كلمبيا از نظر من يك دزدي عظيم 
بود. مارك گيگر، داور بازي، همان كسي بود كه براي 
برزيل يك پنالتي اختراع كرد و همچنين با ش��كايت 
نيجريه به فيفا ش��ش ماه تعليق شد. پس از انتخاب 
اينفانتينو به رياست فيفا، او به من قول داد كه دزدها 
را از فيفا اخراج كند اما در بازي انگليس و كلمبيا، بار 
ديگر شاهد اتفاقات قديمي بوديم. اصال چرا داور روي 
صحنه پنالتي، تقاضاي VAR نكرد؟ پنالتي انگليس، 
اش��تباه وحش��تناك داور بود. به اعتقاد من، كلمبيا 

شايسته صعود بود و ايستاده جان داد. «

پايانكاراسپارتاك
ديدار تيم هاي انگلستان و كلمبيا آخرين بازي در 
ورزشگاه اسپارتاك مسكو در جام جهاني ۲۰۱۸ بود. 
پايان كار اس��تاديوم اسپارتاك مسكو، با چند اتفاق 
ويژه همراه ش��د كه يكي از آنها نخس��تين پيروزي 
انگلس��تان در ضرب��ات پنالتي در ج��ام جهاني بود. 
همچنين س��ه شيرها موفق ش��دند پس از دو دوره 
ناكام��ي به جمع ۸ تيم برتر جهان برس��ند. از قبل 
مش��خص ش��ده بود كه در جام جهاني ۲۰۱۸ پنج 
بازي در اين ورزش��گاه برگزار خواهد ش��د و ش��ب 
گذشته، پنجمين بازي به انجام رسيد. بازي اول، بين 
آرژانتين و ايس��لند بود كه با تساوي ۱-۱ تمام شد، 
سپس لهستان ۲-۱ در اسپارتاك به سنگال باخت، 
بازي س��وم با پي��روزي 5-۲ بلژيك مقابل تونس به 
پايان رسيد و آخرين بازي از مرحله گروهي در اين 
ورزش��گاه نيز پيروزي دو گله برزيل برابر صربستان 
بود. ديدار تيم هاي كلمبيا و انگلس��تان نخستين و 
آخرين ميزباني ورزش��گاه اختصاصي تيم اسپارتاك 
مس��كو در مراحل حذف��ي بود كه با پي��روزي تيم 
ساوت گيت به پايان رسيد. نكته جالب اينكه در هر 
5 مسابقه، تمام ظرفيت استاديوم پر شد و هر بازي 

44۱۹۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. 

حواشي بازي انگليس-كلمبيا

مهديبيك|
نيمي از جام جهاني گذشت؛ به همين سادگي 
و به همين س��رعت؛ چش��م هاي خي��ره؛ نگاه هاي 
نگران؛ سرنوش��ت هاي مبهم؛ انفجارهاي ناگهاني؛ 
نغمه هاي ش��ادي بخش براي رس��يدن به هدف يا 
غم عميقي كه شكست مي آفريند؛ سرنوشت مقدر 
اما انگار اين است؛ »اول زيبايي از راه مي رسد و بعد 
فتح پيروزي رخ مي نماياند؛ اين رويه هرگز جابه جا 
نمي ش��ود. مهم ترين چيز لذت بردن اس��ت. برنده 
شدن مهم ترين چيز نيست. فوتبال هنر است پس 
بايد در آن خالقيت داشت. اگر وينسنت ون گوگ 
كبير يا ادگار دگاي دانشمند مي دانستند كه چقدر 
قرار اس��ت معروف ش��وند، آنقدر موفق نمي شدند. 
باي��د از انجام هنر لذت ببريد، نه اينكه مدام با اين 
سوال روبرو شويد كه آيا برنده مي شوم يا نه؟« اين 
عبارتي است كه روزي روزگاري دكتر »سوكراتس« 
اسطوره تيم ملي فوتبال برزيل در دهه۸۰ ميالدي 
به زبان آورده است تا شور و اشتياق خود را نسبت 
به رويكرد زيبايي شناس��انه به فوتب��ال ارائه كند. 
رويكردي كه هرچند ش��ايد در برهه هايي از تاريخ 
پرفراز و نش��يب فوتبال به حاشيه رانده شده باشد 
اما هر بار دوباره در ش��كل و شمايل تازه يي ظهور 
كرده و روح و روان عاش��قان فوتبال را به تس��خير 

خود در آورده است. 
با پايان گرفتن بازي هاي يك ش��انزدهم نهايي 
و مش��خص شدن شمايل ۸تيم صعود كرده به دور 
س��وم بازي هاي جام جهاني دوباره موعد تحليل ها 
و ارزيابي ها و مقايس��ه هاي تطبيقي جام جهاني از 
راه رس��يدند؛ اعداد و ارقامي كه به ش��كل حيرت 
آوري اذهان عاش��قان فوتبال را به تسخير خويش 
در م��ي آورد و خود را در هيات واقعيت ها به اذهان 
عمومي فوتبالدوس��تان عرض��ه مي كند. تب همه 
گير فوتبال، در مواقع برگزاري جام جهاني، زماني 
باعث توقف كامل امور جاري زندگي و خيره شدن 
چشمان انبوه مردم از طبقات مختلف اجتماعي و 
اقتصادي به صفحه تلويزيون مي شود و زماني ديگر 
خود را هيبت الهه هاي شادي يا غم عرضه مي كند 
و طرف��داران را با خود به لحظ��ه موعود مي برد. با 
توجه ب��ه اين واقعيت كه فوتبال يكي از مهم ترين 
بس��تر ها براي خاطره بازي است بانگاهي به تاريخ 
پرفراز و نشيب فوتبال سراغ بازي هاي مرحله يك 
هشتم نهايي جام ۲۱ رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان 
بازي هايي بتابانيم كه قرار است تاريخ جام جهاني 

روسيه را بسازند. 

فرانسه–اروگوئه،جمعه1۵تير،ساعت18:30
از ميان ۸تيم صعود كرده به دور سوم بازي هاي 
جام ۲۱، ۶ تيم از قاره اروپا و ۲تيم از امريكاي جنوبي 
هستند. ۲ قاره يي كه تمام سهم اصلي قهرماني هاي 
ادوار جام جهاني را به خود اختصاص داده اند. آس��يا 
و آفريقا در كنار اقيانوسيه هيچ تيمي در اين مرحله 
از جام جهاني ندارند؛ نكته يي كه فاصله معنادار اين 
قاره ها با سطح اول فوتبال دنيا را نشان مي دهد. اما 
با حدف قدرت هاي سنتي جام جهاني مانند آلمان، 
آرژانتين؛ اس��پانيا؛ پرتغال و... فرانسه اين فرصت را 
خواهد داش��ت تا روياي فتح دوب��اره جام جهاني را 
در س��ر بپروراند. رويايي كه پي��ش از اين يك بار در 
سال۹۸ با برد ۳بر صفر برابر برزيل آن را تعبير كرد 
و يك بار ديگر در جام جهاني ۲۰۰۶ آلمان تا نزديكي 
دس��تيابي به آن قرار گرفت اما ضربه س��ر زيدان به 
س��ينه ماتراتزي آن را ب��ر باد داد. در س��وي ديگر 
مي��دان اروگوئه قهرمان ۲ دوره جام جهاني )۱۹۳۰ 
و ۱۹5۰ميالدي( ايس��تاده كه با تكيه بر بازي هاي 
منطقي ومعقوالنه تالش مي كند تا چراغ شانس خود 

را براي ادامه مسير همچنان روشن نگه دارد. 

برزيل–بلژيك،جمعه1۵تير،ساعت22:30
بازي مرحله يك  چه��ارم نهايي بلژيك و برزيل 
كه روز جمعه در كازان برگزار مي ش��ود، قاعدتا بايد 
يك مسابقه كالسيك ديگر باشد. برزيل و بلژيك در 
حال حاضر در رده بندي فيفا، به ترتيب دوم و سوم 
هستند. بنابراين طبيعي است كه بينندگان خواستار 
برگ��زاري بازي ديداري در عالي ترين س��طوح جام 
باشند. اين دو تيم پيش از اين در جريان بازي هاي 
۲۰۰۲ ك��ره و ژاپن نيز در اي��ن مرحله با هم ديدار 
كرده بودند كه آن ديدار را برزيلي ها با ۲گل به سود 
خ��ود پايان دادند و در ادامه هم توانس��تند با مثلث 
روياي��ي رونالدو-ريوالدو و رونالدينهو بر جام جهاني 
بوسه زنند. خاطرات خوبي كه برزيل در جام جهاني 
۲۰۰۲ داش��ته باعث شده تا رس��انه ها و طرفداران 
سلس��ائو با حس خوبي به استقبال اين بازي بروند. 
مهم تري��ن افتخار بلژي��ك در جام هاي جهاني رتبه 
چه��ارم اين تيم در جام جهاني ۸۲ اس��ت كه ديگر 
تكرار نش��ده اس��ت. اما برزيلي ها كه پيش از شروع 
تورنمنت بخت اصلي قهرماني به حساب مي آمدند 
در مرحله گروهي توس��ط سوييس متوقف شدند و 

به س��ختي توانستند بر كاس��تاريكا پيروز شوند. اما 
برزيلي ها در نيمه دوم بازي مرحله يك هشتم  خود 
در مقابل مكزيك درخشان ظاهر شده و نگاه ها را به 
خود جلب كردند. بس��ياري از تحليلگران برزيل را 
مهم ترين بخت قهرماني در جام ۲۱ مي دانند و بعد 
از برزيل از تيم هاي مثل فرانس��ه و انگليس و حتي 

كرواسي ياد مي كنند. 

انگليس-سوئد،شنبه1۶تير،ساعت18:30
روايت تيم ملي انگليس براي طرفداران فوتبال 
روايت تيمي است كه هرچند خود را مبدع فوتبال 
مي داند اما هرگز نتوانسته تصوير درخشاني از خود 
در جام هاي جهاني ب��ه يادگار گذارد. اگر قهرماني 
انگليس در جام جهاني ۶۶لندن را در ميان حواشي 
بس��يار زياد به دس��ت آمد را كن��ار بگذاريم؛ تمام 
دس��تاورد انگليس از جام هاي جهاني به يك رتبه 
چهارمي در جام جهاني ۹۰ ايتاليا باز مي گردد كه 
آن هم به خاطر حضور درخش��ان ستاره يي چون 
پل گاس��كوئين به دست آمده است. در باقي موارد 
تيم هاي انگليس��ي تنها نقش ميهم��ان را در جام 

جهاني بازي مي كردند و در اغلب موارد يا در دوره 
گروهي حذف مي شدند يا اينكه در مراحل حذفي 
از قطار جام جهاني پياده مي شدند. اما تحليلگران 
معتقدن��د كه تيم مل��ي انگليس م��دل ۲۰۱۸ با 
نمونه هاي قبلي تفاوت هايي دارد؛ مهم ترين تفاوت 
اي��ن تيم حضور گوارديوال در يكي از تيم هاي مهم 
انگليس��ي اس��ت كه تاثير فراواني بر ش��اكله كلي 
اين تيم داش��ته است. تحليلگران ادعا مي كنند كه 
قهرمان هاي دو دوره گذشته جام جهاني تيم هايي 
بوده اند كه پپ گوارديوالي بزرگ در باش��گاه هاي 
آن كش��ور فعاليت داشته اس��ت. اسپانياي ۲۰۱۰ 
و آلم��ان ۲۰۱4 ه��ر دو كش��ورهايي بوده ان��د كه 
توانس��ته اند ايده ه��اي پپ را ب��ه كار بگيرند و اين 
الگوه��اي فوتبالي در نهايت منجر به قهرماني آنها 
شده است. اما سوئدي هاي سخت كوش هم تيمي 
نيس��تند كه به اين راحتي فرصت منحصر به فرد 
جام ۲۱ براي افتخارآفريني را از دست بدهند. نوع 
بازي س��وئد در دور گروهي و مرحله دوم نشان داد 
كه انگليس��ي ها براي عبور از اين مرحله كار بسيار 
سختي را خواهند داشت و سوئد هر آن تونايي زخم 

زدن به بريتانيايي هايي را دارد. 

روسيه–كرواسي،شنبه1۶تير،ساعت22:30
جمالت زيادي در ستايش از فوتبال وجود دارد 
كه برخي از آنها از ديگر جمله ها مشهورتر هستند. 
برخ��ي از آنها در حافظه جمعي عاش��قان فوتبال 
ماندگار ش��ده اند و دهان به ده��ان چرخيده اند و 
برخ��ي ديگر از يادها رفته ان��د. جمالتي كه در هر 
كدام از آنها تالش شده تا بخشي از واقعيات نهفته 
در اين رشته پرطرفدار عيان شود. به عنوان نمونه 
خوزه مورينيوي پرتغالي در مورد فوتبال مي گويد: 
»فوتب��ال يك ب��ازي در مورد احساس��ات و هوش 
شماست. بنابراين در اين بازي عشق و عقل در برابر 
هم صف مي كش��ند و به تالطم در مي آيند.« اين 
تعريف از فوتبال به طرز عجيبي با ديدار از روسيه 
و كرواس��ي انطب��اق دارد؛ در يك طرف كرواس��ي 
ايستاده است كه فوتبال را شورانگيز بازي مي كند 
و در سوي ديگر ميدان روسيه نشسته كه با سالح 
بازي عاقالنه اش توانس��ت اس��پانياي پرافتخار را از 
پيش رو بردارد. بنابراين نبرد روس��يه و كرواسي را 
مي توان نبرد احس��اس و عقل ناميد. نبردي كه هر 
تيمي كه در آن پيروز ش��ود به رس��تگاري در جام 
جهاني بيشتر نزديك مي شود و فرصتي منحصر به 

فرد براي افتخارآفريني خواهد داشت. 

زهرهعالمي|
اسامي تيم هاي فوتبال حاضر در مرحله يك هشتم 
نهايي جام جهاني ۲۰۱۸ مش��خص ش��ده است و 
روزهاي خاطره انگيزي براي دوس��تداران فوتبال با 
تماشاي اين ورزش پر مخاطب درحال رقم خوردن 
است اما درميان تب و تابي كه فوتبال دوستان ايراني 
جام جهاني فوتبال را به خود مش��غول كرده است، 
نگاهي به برند پوشاك ورزشي ملي پوشان ۳۲ تيم 
ملي حاضر در ج��ام جهاني و همچنين ۸ تيم برتر 
حاضر در مرحله يك هش��تم نهايي مي تواند جذاب 
و سرگرم كننده باشد. درجام جهاني ۲۰۱۸، ۹ برند 
معروف لوازم ورزش��ي شركت دارند كه در ميان اين 
۹ برن��د، آديداس در مق��ام اول و نايك در رتبه دوم 
قرار دارند و پس از آنها برند نيو باالنس، پوما و آمبرو 
حضور دارند. براي بررس��ي برندهاي مورد استفاده 
ملي پوش��ان ۳۲ تيم نخس��ت به برند مورد استفاده 
از ملي پوشان كشورمان مي پردازيم، فوتباليست هاي 
ايراني امسال در جام جهاني در جمع آديداس پوشان 
قرار داش��تند، برندي كه بيشتر از هربرند ديگري بر 
ت��ن ۳۲ تيم حاضر در اين رقابت ها بود البته تعيين 

برند لباس و كفش فوتباليس��ت هاي تيم ملي ايران 
درجام جهاني روسيه بي حاشيه نبود و پس از خروج 
امريكا از برجام، ش��ركت امريكايي نايك اعالم كرد 
كه نمي توان��د لباس و كفش ملي پوش��ان ايراني را 
تامين كند و به نظر مي رس��د كه فدراسيون فوتبال 
ك��ه در ماه هاي پيش از آغاز جام جهاني در انتخاب 
برند بسيار تعلل كرده بود، چاره يي جز انتخاب برند 
آديداس نداش��ت. اما براي بررسي برند پيراهن هاي 
ملي پوش��اني ۳۱ تيم راه يافته به جام جهاني سري 
به س��ايت »فوتي هدالينز« مي زنيم بر اساس اخبار 
منتشر شده در اين س��ايت، كمپاني توليد پوشاك 
ورزش��ي »آديداس« برند مورد استفاده ملي پوشان 
آرژانتي��ن، بلژيك، كلمبيا، مصر، آلمان، ايران، ژاپن، 
مكزيك، مراكش، روس��يه، اس��پانيا و س��وئد بود و 
كمپاني توليد پوش��اك ورزش��ي ناي��ك هم توليد 
پيراه��ن بازيكن��ان تيم هاي ملي اس��تراليا، برزيل، 
كرواسي، انگليس، فرانسه، نيجريه، لهستان، پرتغال، 
عربستان و كره جنوبي را برعهده گرفت. لباس هاي 
برند توليد پوش��اك ورزش��ي نيوباالنس از س��وي 
ملي پوش��ان كاس��تاريكا و پاناما؛ برند پوما از سوي 

ملي پوش��ان س��وييس و اروگوئه، برند آمبرو توسط 
فوتباليس��ت هاي تيم ملي پرو و صربستان پوشيده 
ش��د. همچنين برند اِريا براي ملي پوشان ايسلندي، 
برن��د هومل ب��راي دانماركي ها، برن��د روماي براي 
سنگالي ها و آل اشپورت هم براي ملي پوشان تونس 
بود. در اين شرايط بانگاهي به ۸ تيم حاضر در مرحله 
يك هشتم نهايي مشخص مي ش��ود با وجود اينكه 
آديداس پوشش بيشتري نسبت به نايك داشت اما از 
ميان تيم هاي راه يافته به اين مرحله تعداد نايكي ها 
4 و تعداد آديداسي ها ۳ تيم است.  در ادامه و باتوجه 
به اينكه برند آديداس و نايك درخش��ش بيشتري 
نسبت به س��اير برندها داشتند نگاهي به تاريخچه 

شكل گيري اين برندها خالي از لطف نيست. 

تاريخچهبرندها
برن��د نايك كه در س��ال هاي گذش��ته ب��ه نام 
 Blue Ribbon( »محصوالت ورزشي روبان آبي«
Sports( ناميده مي ش��د در س��ال ۱۹۶4 توس��ط 
»فيل نايت« و »بيل باورمن« تاس��يس ش��د. »فيل 
ناي��ت« يك دونده نيمه اس��تقامتي ب��ود كه تحت 

مربيگري »بيل باورم��ن« آموزش ديده بود و »بيل 
باورمن« كه هميشه به دنبال راه هايي براي افزايش 
عملكرد ش��اگردش ب��ود، در اوقات بيكاري س��عي 

مي كرد كفش هاي ورزشي او را بهبود دهد. 
او تركيبات بس��يار متفاوت��ي را امتحان كرد اما 
موفقيت زيادي كس��ب نكرد، در اي��ن زمان »فيل 
نايت« براي ادامه تحصيل در رش��ته مديريت امور 
مالي راهي دانش��گاه »استنفورد« ش��د و در آنجا او 
پيشنهادي به يك شركت سازنده كفش ژاپني ارائه 
داد و براي آنها نوش��ت كه كاري خواهد كرد تا اين 
ش��ركت بتواند با بهترين برندهاي آلماني به رقابت 
بپردازد. پيش��نهادات او سال ها ناديده گرفته شدند، 
ب��ه همين جه��ت او تصميم گرف��ت از ژاپن كفش 
وارد ك��رده و در منطقه محل��ي خود آن كفش ها را 
بفروشد. »فيل نايت« سعي كرد، نخستين موجودي 
كفش هايش را به مربي س��ابقش »باورمن« بفروشد 
اما متوجه شد »باورمن« تمايل زيادي به شراكت در 
اي��ن زمينه با او دارد، به همين دليل آنها تصميم به 
شراكت برابر گرفتند البته در آغاز كسب و كارشان 
ب��ه كندي پيش مي رفت اما در س��ال ۱۹۶5 ميزان 

فروش شان به ۲۰۰۰۰ دالر رسيد. 
از زمان آغاز كس��ب و كار، اين دو شريك سعي 
كردند خط توليد كفش خودشان را راه اندازي كنند و 
پس از سال ها تالش در سال ۱۹7۱، توليد نخستين 
كفش ورزش��ي خود را آغ��از كردند. اين كفش وزن 
سبك تري نسبت به ديگر كفش هاي ورزشي داشت 
و براي حركات كششي در قسمت زير كفش داراي 
برآمدگي هايي بود، اين كفش ورزشي در سال ۱۹7۲ 
به بازار عرضه شد. آنها پس از سال ها تالش توانستند 
با تيم هاي مختلف مانند تيم ه��اي فوتبال برزيل و 
تيم هاي فوتب��ال مردان و زنان امري��كا براي توليد 
لباس و لوازم ورزشي قرارداد ببندند و در سال ۱۹۹۶ 
اين برند با يك ت��ازه كار ورزش گلف به نام »تايگر 
وودز« به مبلغ 5 ميليون دالر در سال قرارداد بست 
و با موفقيت افس��انه يي »تايگر وودز« بر محبوبيت 
و ف��روش برن��د نايك افزوده ش��د. ناي��ك به توليد 
نس��خه هاي جديد كفش هاي تمريني ورزشي ادامه 
داد و آنها در س��ال ۲۰۰۰ كفش »نايك شاكس« را 
عرضه كردند كه فروش خوبي در تمام دنيا به دست 
آورد. امروزه ناي��ك يك امپراتوري پهناور در عرصه 
محصوالت ورزشي متنوع همچون تنيس، بيس بال، 
فوتبال، كريكت و دو ميداني به شمار مي آيد. تمايل 

»بيل باورمن« براي پيدا كردن راه حلي براي موفقيت 
شاگردش »فيل نايت« به تشكيل برند نايك كه يكي 
از سود آورترين و محبوب ترين برند هاي جهان است 
منجر شد و هم اكنون درآمد ساالنه اين برند بيش از 

۲5 ميليارد دالر برآورد شده است. 
ش��ركت آديداس؛ ديگر برند مطرح، يك شركت 
بزرگ آلماني اس��ت كه طي ساليان گذشته خود را 
به عنوان يكي از معتبرترين برندهاي ورزشي جهان 
معرفي كرده اس��ت، اين ش��ركت در س��ال ۱۹۲4 
توس��ط يك آلماني به ن��ام »آدولف داس��لر« با نام 
»گبرودر داسلر ش��وفابريك « تاسيس شد و بعدها 
در س��ال ۱۹4۸ نام »آديداس« به خود گرفت. اين 
شركت توسط آدولف داس��لر بنيانگذاري شد، اودر 
يك خانواده كارگري رش��د ياف��ت، پدرآدولف، يك 
كارگ��ر توليدي كفش بود و م��ادرش مديريت يك 
خشكشويي را بر عهده داشت. دوران مدرسه آدولف 
كه تمام شد، دركنار پدر به توليد كفش پرداخت. او 
پس از جنگ جهاني اول، يك شركت توليد چيني 
تاس��يس كرد و كمي بعد هم پا در بازار توليد چرم 
گذاشت. »هرتزوگن آوراخ« زادگاه مادري آدولف بود 
و او براي وسعت دادن به خشكشويي مادرو شراكت 
با برادر در كار توليد كفش به آنجا بازگشت، آدولف 
در س��ال ۱۹۳۶ ب��راي ف��روش محصوالتش با يك 
ساك راهي دهكده بازي هاي المپيك شد تا »جسي 
اُوِنز« قهرمان دووميداني المپيك را متقاعد به خريد 
كفش هاي ورزش��ي توليدي خود كند. اونز، متقاعد 
ش��د و خريد. همان كفش ها، براي داسلر تاريخ ساز 
شد و ورق زندگي او را برگرداند. در آن سال، اونز 4 
م��دال طالي المپيك را به دس��ت آورد و در مقابل 
همه رس��انه ها تاييد كرد كه كفش ه��ا تاثير زيادي 
در روند كار او داش��ته است وهمين موضوع شهرت 
داس��لررا افزايش داد. برند آديداس كه دومين برند 
معتبر جهان ورزش و نخستين برند معتبر اروپااست 
در زمينه طراحي، توليد و توزيع انواع لباس، كفش، 
پاافزار و كفش ورزش��ي، تجهيزات ورزشي، ساعت، 
عينك آفتابي، محصوالت مراقبت هاي ش��خصي و 
لوازم لوكس فعاليت مي كند و اين هلدينگ بزرگ، 
ش��ركت توليد پوشاك ورزش��ي »ريباك«، شركت 
لوازم گل��ف »تيلورِميد«، و ش��ركت »راك پورت« 
را تحت مديري��ت دارد. اكنون »ايگور الندا« رييس 
هيات مديره و »هربرت هاينر« مديرعامل ش��ركت 

آديداس هستند. 

روزكسلكننده2018
بازي س��وئد و س��وييس بي گم��ان كمترين 
تماش��اچي را در بين ايرانيان داشت؛ با اين همه 
موضوعات��ي از اي��ن بازي در توييتر فارس��ي داغ 
بود. از حس��ادت ايرانيان به سطح رفاه باال در اين 
كشورها گرفته تا شباهت اسامي اين دو كشور كه 
برخي كاربران آن را با داس��تان ش��باهت فاميلي 
عرب نيا و پورعرب مقايسه كردند. كاربري در اين 
باره نوش��ت: »امروز كه بازي سوئد و سوييس رو 
مي ديدم، يهويي يه جوري ش��دم. جفت كشورها 
عش��ق، جاهاي م��ورد عالقمن ب��راي مهاجرت. 
اون وق��ت ماباي��د اينجا درگير بي آب��ي و بي برقي 
باش��يم!« يا كاربر ديگري كه به طنز نوشت: »به 
تمام هواداران سوئد و سوييس كه االن استاديوم 
هستن و تلويزيون نش��ون داد حسودي مي كنم. 
لعنت به جغرافيا!« در بازار طنزنويسي درباره اين 
ب��ازي، يك فرد ديگر توييت كرد: » بازي س��وئد 

و س��وييس بازنده ن��داره وقتي هر ۲ كش��ور تو 
خوشبختي غرق هس��تن بازنده بزرگ اين بازي 
من��م من!« يا كاربر ديگري از توييتر فارس��ي كه 
نوش��ت: »گزارش��گر بازي ميگه: شوق زندگي تو 
سوييس و سوئد باالست و من به عنوان يك ايراني 
وقتي اين جمله رو شنيدم، انگار پشت ويترين تو 
حس��رت يك كاالي لوكس موندم.« شباهت اسم 
اين دو تيم نيز ديگر سوژه طنز ايراني ها بود: »ما 
هن��وزم نفهميدي��م اوني كه نقش مخت��ار رو تو 
سريال مختارنامه بازي كرد ابوالفضل پورعرب بود 
يا فريبرز عرب نيا! حاال فكر كنيد سوييس يا سوئد 
يكيش��ون قهرمان جام جهاني بشه! يعني تا خود 
قيامت سوال هر روزمون ميشه اينكه قهرمان جام 
جهاني ۲۰۱۸ كي بود؟ س��وئد يا سوييس؟« يك 
كاربر ديگر نوش��ت: »من جاي فردوسي پور بودم 
براي بازي س��وييس و س��وئد به عن��وان مهمان 
از ابوالفض��ل پورع��رب و فريب��رز عرب نيا دعوت 

مي ك��ردم توي برنامه تا يه س��ري مس��ائل براي 
هميشه حل بشه. « فرد ديگري هم نوشت: »من 
االن متوجه ش��دم، اين دو تا كشور خودشون هم 
خودشون رو قاطي مي كنند چه برسه به ما. دايم 

دارند به تيم مقابل پاس اشتباه ميدن.« 

صعودبعداز12سال
سه شنبه شب، انگليس توانست پس از ۱۲سال 
در مرحله يك هشتم نهايي حريف خود را شكست 
دهد و به مرحله باالتر صعود كند. آخرين بار آنها 
در جام جهاني ۲۰۰۲ توانس��ته بودند پاراگوئه با 
چيالورت معروفش را شكس��ت دهند؛ هرچند در 
مرحله بع��د از برزيل با آن گل معروف رونالدينيو 
به ديويد سيمن شكست خوردند. انگليس در اين 
دوره تيم ديگري از امريكاي جنوبي را شكست داد 
و به مرحله بعد صعود كرد. اما فضاي توييتر فارسي 
نش��ان مي دهد تيم اروپايي آنچنان طرفداري در 

ايران ندارد. حتي بعضي كاربران اعالم كردند براي 
باخت انگليس حاضرند به بقيه شيريني بدهند. يا 
كاربر ديگري كه نوش��ت: »دوست داشتم كلمبيا 
ببره بيش��تر از اون دوست داشتم انگليس ببازه!« 
برخي افراد هم به خوش��حالي انگليسي ها از اين 
صعود پس از ۱۲ س��ال اش��اره كردند. كاربري در 
اي��ن باره تويي��ت ك��رد: » لينه كر گري��ه كرده. 
رس��انه هاي انگليس از حماس��ه پيكفورد ميگن. 
چي ش��ده ما خب��ر نداريم؟ تي��م قهرمان جهان 
ش��ده؟ دروازه بان مثل اش��مايكل س��ه تا پنالتي 
گرفته؟ جنبه هم چي��ز خوبيه. كلمبيا رو بردين! 
ت��ازه رفتين تو هش��ت تا!« يا ف��رد ديگري كه از 
 آرزوهاي انگليس��ي ها گفت: »انگليسي ها با شعار
»It's Coming Home«، در روي��اي قهرماني 
در جام جهاني هس��تن و گرت س��اوت گيت هم 
امروز با اين جليقه تيمش را مقابل كلمبيا هدايت 
كرد.« گل تساوي ديرهنگام كلمبيا به انگليس هم 

س��وژه تعداد ديگري از كارب��ران بود. توي زندگي 
اگر به لحظه ها و ثانيه ها ارزش قائل نباش��يد بايد 
مثل انگليس مصيبت بكشيد تا در مقابل كلمبيا 
پيروز بشويد! اگر در دقيقه نود و چندم گل بخوريد 
بايد اس��ترس پنالتي را بكشيد!« طرفداري عادل 
فردوس��ي پور از انگليس هم توييت هاي زيادي به 
همراه داشت. كاربري نوشت: »عادل فردوسي پور 
بعد بازي كلمبيا يه جوري مي گفت دس��تام داره 
مي لرزه كه انگار انگليس سه تا جام جهاني با هم 
گرفته... بابا حداقل تو تلويزيون حفظ ظاهر كنيد.« 
يا فرد ديگري توييت كرد: »دوست داشتم كلمبيا 
ببره ولي تنها دليلي كه باعث ميشه از برد انگليس 
خوشحال باشم اينه كه الزم نيست ناله هاي عادل 
رو تحمل كنم. « بسياري از كاربران توييتر دو بازي 
روز سه شنبه را كسل كننده ترين بازي ها دانستند. 
بعضي ها معتقد بودند بهتر بود به جاي اين 4 تيم، 

تيم هاي ديگري به اين مرحله صعود مي كردند. 

فضاي مجازي

»تعادل«برندتيمهايبرترحاضردرجامجهانيرابررسيميكند

پركارترين برندها

»تعادل«بازيهاييكهشتمجامجهانيرابررسيميكند

عقلوجنوندربرابرهم
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زمان طرح ترافيك با تغيير 
ساعت ادارات تغيير نمي كند

مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با اش��اره به مصوبه استانداري مبني بر تغيير 
س��اعت ادارات از ش��نبه آتي تا پايان تير ماه جاري 

گفت: ساعت طرح ترافيك تغييري نمي كند. 
به گزارش ايسنا علي پيرحسينلو با اشاره به تغيير 
ساعت اداري از شش صبح تا ساعت 14 گفت: تغيير 
ساعت اداري به نفع مردم و به نفع كارمندان است. 

وي با بيان اينكه ورود به محدوده طرح ترافيك 
در س��اعت غي��راوج و قبل از آغاز ط��رح ترافيك 
است، اظهار كرد: خروج از محدوده نيز در ساعت 
غيراوج خواهد بود كه سبب مي شود پيك ترافيك 

كاهش يابد. 
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
ته��ران با بي��ان اينكه بخش��ي از ترافي��ك صبح و 
عصرگاهي به ساعات غيرپيك منتقل مي شود، گفت: 
از آنجايي كه اين تغيير به نفع مردم است و همچنين 
اين تغيير موقتي اس��ت لذا ساعات طرح ترافيك در 
اين دو هفته تغيير نخواهد كرد. وي با بيان اينكه از 
آنجاي��ي كه ورود به محدوده ط��رح ترافيك قبل از 
شروع ساعت طرح است، ادامه داد: تنها زمان خروج 
از محدوده محاسبه مي شود. پيرحسينلو در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا ساعات آغاز به كار اتوبوس 
و مت��رو نيز تغيير خواهد كرد؟ گف��ت: قطعا برنامه 
زمان ده��ي اتوبوس و مترو ني��ز با توجه به تغييرات 
خواهد بود و سرفاصله حركت اتوبوس و مترو نيز با 

توجه به پيك مسافران تغيير مي كند. 

تغيير ساعت فعاليت خطوط پنجگانه مترو 
تهران و حومه از شنبه

همچني��ن فرن��وش نوبخت مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري مترو ته��ران و حومه گفت: همزمان با 
تغيير س��اعت كار ادارات اس��تان تهران از روز شنبه 
)1۶ تيرم��اه 1۳۹۷( زمان فعالي��ت متروي تهران و 

حومه نيز تغيير مي كند. 
نوبخت با اش��اره به بخشنامه استانداري تهران 
در خصوص تغيير ساعت كار فعاليت ادارات افزود: 
ش��ركت بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه در 
راس��تاي ارائه خدمات مناس��ب حمل و نقل ريلي 
درون ش��هريي به ش��هروندان گرامي و براي رفاه 
حال بيشتر كاركنان ادارات ساعت فعاليت خود را 

از ساعت ۵ صبح آغاز مي كند. 
وي تصريح كرد: از روز ش��نبه 1۶ تيرماه 1۳۹۷، 
خطوط پنجگانه متروي تهران و حومه از س��اعت ۵ 
صبح فعاليت خود را آغاز مي كنند و س��رويس دهي 
آنها تا س��اعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه ادامه خواهد داشت. 
ضمن آنكه برنامه حركت قطارها با س��اعات جديد 
كاري تطبي��ق پيدا مي كند تا فاصل��ه اعزام قطار در 

زمان هاي پرتردد كاهش يابد. 
بر اس��اس گ��زارش مديري��ت ارتباط��ات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران 
و حومه، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه در پايان خاطرنش��ان كرد: اين تغيير ساعت 
فعاليت متروي تهران و حومه تا پايان تيرماه اعمال 
مي ش��ود و پس از آن زمان، فعاليت به حالت عادي 

خود باز مي گردد. 

مشاركت حداكثري در تدوين 
برنامه سوم شهرداري تهران

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي 
ش��هرداري تهران با تقدير و ارج نهادن به همكاري 
خ��وب، هدفمند و ج��دي كليه مدي��ران، كاركنان 
و صاحب نظ��ران در فرايند تدوين برنامه س��وم در 
واحدهاي س��تادي، معاونت ها، ادارات كل و مناطق 
۲۲گانه بر ادامه مشاركت حداكثري در روند تدوين 

برنامه سوم شهرداري تهران تاكيد كرد. 
به گزارش ايس��نا، حجت اهلل ميرزايي در اين هم 
انديش��ي اظهار داش��ت: تدوين برنامه سوم در سه 
س��طح برنامه راهبردي، برنامه راهبردي عملياتي و 
برنامه توسعه مناطق تهيه شده كه تا پايان سال قابل 

ارائه به شوراي اسالمي شهر تهران است. 
ميرزاي��ي با اش��اره ب��ه مس��ائل گوناگوني چون 
محقق نشدن بودجه 1۷هزار و ۳4۰ ميليارد توماني 
و كاهش درآمد ۶۰۰۰ ال��ي ۷۰۰۰ ميليارد توماني 
تقاض��ا از مح��ل پروانه هاي س��اختماني را از جمله 
معضالت پيش روي شهرداري تهران دانست و گفت: 
برآورد خوش بينانه ما از درآمد ش��هرداري در س��ال 
جاري 1۵ هزار ميليارد تومان است و ۲۳4۰ميليارد 
تومان از منابع درآمد شهرداري قابل تحقق نيست. 

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي 
ش��هرداري تهران راه ب��رون رفت از اين مس��ائل را 
بررسي بودجه شهرداري در سه سناريو صرفه جويي 
هزينه ه��ا، تخصيص هزينه ها و بازنگري در هزينه ها 
دانس��ت.  ميرزاي��ي در ادام��ه ب��ر اهميت مس��اله 
دسترسي ها تاكيد كرد و گفت: متاسفانه هزينه هاي 
ارزي در ماه هاي گذشته دو برابر شده و اين امر سبب 
عدم امكان ادامه فعاليت ها در برخي از سازمان ها از 

جمله سازمان حمل و نقل و ترافيك شده است. 
وي ضمن تاكيد برلزوم كاهش هزينه ها در كليه 
سازمان هاي نيازمند تجهيزات وارداتي، خواستار تهيه 
برآورد هزينه ه��اي ارزي در تك تك مناطق ش��د. 
معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور شوراي 
ش��هرداري تهران از تشكيل ستاد مديريت با هدف 
كاهش هزينه ها، شناس��ايي منابع درآمدي جديد و 

انجام وصول مطالبات شهرداري خبر داد. 
ميرزايي گفت: از ديگر الزاماتي كه مي بايس��ت 
در دس��تور كار معاونت ها قرار گيرد تهيه گزارش 
از منابع قابل صرفه جويي است. وي تصريح كرد: 
فعاليت مهمي به نام ايج��اد نمايه هاي )پروفايل( 
توسعه براي تك تك محالت تهران در حال انجام 
اس��ت. يعني با ۷۰ ش��اخص ب��راي ۳۵4 محله و 
۲۲منطقه نمايه هاي توس��عه ايجاد شده كه در هر 
س��ال به هنگام و به روزرساني مي شود. اين فعاليت 
كار مش��تركي بين معاونت برنامه ريزي، س��ازمان 
نوسازي و فناوري اطالعات است كه بر اساس آن، 
مح��الت نيازمند مداخله انتخاب و برنامه توس��عه 

براي آن تبيين مي شود. 

اخبار

رها از تعصب و تابو

آزادي وجدان چيست؟
سابقه طوالني آن در اروپا و انگلستان، زمينه ساز انقالب امريكا شد. اين صفت كجا رفته است؟

مولف: مريلين رابينسون| مترجم: محمد معماريان|
امريكن  اس�كالر| به گمان من وجدان صفتي 
انس��اني است، صفتي آنقدر گس��ترده كه بتوان 
آن را مميزه بش��ر دانس��ت، صفتي كه ريشه در 
فرهنگ ندارد اما الجرم از آن متاثر اس��ت. حس 
گناه و شرم، و وحشت از ارتكاب و متحمل شدن 
آنها، آش��كارا به وجدان مرتبط است: وجدان به 
آنها مش��روعيت مي دهد و آنها به وجدان قدرت 
مي بخش��ند. در مقاب��ل، باور به اينك��ه وجدان 
اعم��ال يك ف��رد را تايي��د مي كن��د، مي تواند 
الهام بخش او در ميل به ايس��تادگي جلوي ُعرف 
يا اِجماع در مواردي باش��د كه بدوِن آن وجدان، 
خطا يا شرم آور تلقي مي شوند، مثاًل شورش عليه 

نظم موجود. 
ايده وج��دان چنانكه آن را مي شناس��يم در 
متن يوناني عهد جديد منعكس ش��ده است. آن 
را مي ت��وان در آثار افالطون در قالب خودآگاهي 
يافت، يعني ظرفيت ارزيابي خويشتن. در انجيل 
عبري، وجدان فراوان اما به تلويح آمده است: آن 
جنبه يي از تجربه بش��ري كه بايد قبول كرد در 
نوشته هاي پولس و ديگران منعكس شده است. 
در ِس��فر پيدايش، يك پادش��اه كاف��ر مي تواند 
به خاطر سالمت قلبش و پاكي دستانش به خدا 
متوس��ل ش��ود، و دريابد كه خدا هم نمي گذارد 
ناخواس��ته گناه كند تا پاكي و س��المتش را ارج 
بنهد. فهم آن پادش��اه از خودش، دلواپس��ي اش 
كه رفتارش مطابق معياري باشد كه براي رفتار 
خود گذاشته است، معياري كه خدا نيز تاييدش 

مي كند، به نوعي عصاره مفهوم تقوا است. 
فارغ از ظرفيت ارزياب��ي اعمال و انگيزه هاي 
خود )براساس معياري كه حداقل به نظر مي آيد 
فرات��ر از يك تكان��ه لحظه يي ي��ا منفعت طلبي 
ش��خصي درازمدت تر اس��ت( و حكم دادن عليه 
خود، وجدان به طرز چشم گيري بوالهوس است. 
قتل ناموسي كه در يك فرهنگ محترم است، در 
فرهنگي ديگر جنايت بسيار شرورانه يي حساب 
مي ش��ود. حبس عملي م��ادران ازدواج  نكرده يا 
زن��ان جواني ك��ه احتمال مي رود ولگرد ش��وند 
در اردوگاه كار اجب��اري، ب��ا وجود تعرض هايش 
به ساحت حقوق بش��ر، تا چند دهه قبل در يك 
كش��ور غربي )ايرلند( انجام مي شد. شايد انتظار 
برود ك��ه اگر اين كار ب��اري روي دوش وجدان 
مي گذاش��ت، بايد در قرن قبل خاتمه مي يافت. 
ولي م��ا امريكايي ه��ا تازه از اي��ن حقيقت آگاه 
ش��ده ايم كه جماعت زي��ادي از مردممان را به 
اندك دليلي حبس كرده ايم، چنانكه در بهترين 
حالت ب��ه آنها انگ مي زني��م و از امكاِن زندگي 

عادي و ثمربخش محرومشان مي كنيم. 
حتي در براب��ر سوءاس��تفاده هايي كه عميقاً 
با ارزش هاي شناخته ش��ده -مثاًل آزادي و طلب 
خوشبختي- تعارض دارند، وجدان ممكن است 
ب��ه كندي بيدار ش��ود. و اگر وج��دان با چنين 
چيزهايي كنار بياي��د، اگر آنها را توجيه و تاييد 
كن��د، آنگاه آيا مرجعيتي ب��راي وجدان مي ماند 
كه ابزارش را موجه كند؟ زيرا اگر چنين باش��د، 
»پذيرفتن« به همان اندازه »مقاومت« كنش��ي 
برآمده از وج��دان خواهد بود. باالخره آزادي در 
اين كش��ور يعني اِجماعي وجود دارد كه مجوز 
اقدامات و سياس��ت گذاري هاي حكومت را صادر 
مي كند مگر آنكه به تظاهرات، احضار، استيضاح، 
اقدام حقوق��ي يا رّد آنها توس��ط رأي دهندگان 
توس��ل ش��ود؛ لذا ما معموالً ب��ا چيزهايي كنار 
مي آييم كه تاييدش��ان نمي كني��م. وجداْن ما را 
)گويا روزبه روز تعداد كمتري از ما را( وامي دارد 
كه به عواقب انتخابات احترام بگذاريم، انتخاباتي 
كه بدون آن ديگر مردم س��االري ميّس��ر نيست. 
تماي��ز ميان وجداني كه ُچرت مي زند با وجداني 

كه عواقب را مي سنجد، هميشه ساده نيست. 
اف��رادي كه معتقدند س��رمايه داري بي قيد و 
بند بهترين دنياي ممكن را رقم مي زند، ش��ايد 
صادقان��ه ب��ر اختالل هاي ناش��ي از آن تاس��ف 
بخورند: خس��ران هاي جبران نش��دني در نتيجه 
آنكه س��رمايه از يك جا بيرون كشيده مي شود تا 
در جاي ديگري سرمايه گذاري شود، آن هم فقط 
و فقط براي افزايش سرمايه. اما چگونه مي توان 
در چي��زي گريزناپذي��ر مداخله ك��رد؟ تحليل 
هزينه فاي��ده، تم��ام علوم بش��ري را درنورديده 
اس��ت! همه چيز را تبيين مي كند! البته براساس 
تعاريف بس��يار خاصي از هر دو مفهوِم هزينه و 
فاي��ده. من كه تا به حال نديده ام كس��ي برآورد 
كند وقتي ش��هري ويرانه مي شود چه ثروتي از 
دست مي رود، يا حساب كتاب كند كه وقتي يك 
نيروي كار بي كار مي ش��ود چه ثروتي از دس��ت 
م��ي رود، در مقابل ثروتي ك��ه اين فقرآفريني ها 
خلق مي كنند. چيني ها چه هزينه يي را متحمل 
مي ش��وند، كه هيچ كس از آنها نپرس��يده است 
آيا فايده كار كارخانه ها در مقابِل ازدس��ت رفتن 
هواي پاك، آب آشاميدني و سالمت كودكانشان 
مي ارزد؟ ش��ايد ضرر قابل اندازه گيري نباشد، اما 
دليل نمي ش��ود كه به كلي از آن چشم پوش��ي 
ش��ود. بينواكردن مردم بر اس��اس منفعت طلبي 
ش��خصي مالي، مضحكه آزادي فردي است. ولي 
ما مش��روعيت نظريه يي اقتصادي را مي پذيريم 
ك��ه بر ارزش هاي شناخته ش��ده مان خط بطالن 
مي كش��د. اين يعن��ي محروم س��ازي كالن ابداً 
وج��دان عموم��ي را متاث��ر نمي كن��د چون آن 
وجدان كرخت ش��ده اس��ت: به دست نظريه يي 
مشكوك، و به مدِد اين حقيقت كه قدرت واقعي 
-چ��ه قدرت سياس��ي، چه ق��درت حقوقي، چه 
قدرتي كه سياس��ت ورزي يا حقوق را جز تعّدي 
نامشروع به امتيازات بي حدش نمي بيند- از مهار 
سياس��ت و حقوق خارج ش��ده است، چون خوِد 
سياس��ت و حقوق روزبه روز عميق تر در مهارش 

افتاده اند. 
آزادي و اختي��ار وجدان ف��ردي ايده هايي اند 
ك��ه در فرهن��گ اوليه امريكاي��ي و جنبش هاي 
پيش درآم��دش در انگلس��تان و اروپ��ا، پابه پاي 
هم پديدار ش��دند و از جهات مهمي الهام بخش 

يكديگ��ر بودن��د. در ق��رون وس��طي، ف��ارغ از 
گردن كش��ي هاي  و  ش��اهانه  ماجراجويي ه��اي 
اش��راف و امث��ال اين ها، تع��ارض عظيمي ميان 
جنبش هاي ديني ناراضي و كليس��اي مس��تقر 
وجود داشت. مس��اله اين بود كه آيا مردم براي 
باوره��اي خود محق هس��تند يا خي��ر. در قرن 
سيزدهم، دو جنگ صليبي و يك بار هم تفتيش 
عقايد در جنوب اروپا عليه جنبش بزرگ و موثر 
موسوم به كاتاريسم يا آلبجنشنيسم راه افتاد كه 
به اس��تان سابق النگدوك فرانسه مربوط بود اما 
در ش��مال ايتاليا هم نفوذ داش��ت. اين جماعت 
هنوز هم متهم اند كه عقايدي عجيب و ذهنيتي 
دنياگريز دارند، يعني همان عقايدي كه مرتدها 
هميشه داش��ته اند؛ اما اين تصور حداقل درباره 
آنها درس��ت نبود چ��ون آنها را با نغمه س��رايان 
دوره گرد و دادگاه هاي عش��ق مي ش��ناختند، و 
چون آنها چنان خشونت گريزهاي عميقي بودند 
ك��ه تعقيب كنندگانش��ان مي توانس��تند با يك 
آزمون بس��يار س��اده آنه��ا را از ديگران تفكيك 
كنن��د: اگر به يك كاتار گفته مي ش��د مرغي را 
بكشد، امتناع مي كرد. غيركاتارها هم به دفاع از 
آنها برخاستند كه نتيجه اش يك كارزار براندازي 
طوالني اما موثر بود. اين رويدادها، سياست چند 
ق��رن بعدي در برخورد با ناراضيان )موس��وم به 

مرتدان( در اروپا را داير كرد.  
در اي��ن گي��ر و دار، آزادي انديش��ه و ب��اور، 
في نفس��ه، به آرماني قدرتمند تبديل ش��د. متن 
مق��دس بر آن صحه گذاش��ته بود، ك��ه با رواج 
بيش��تر انجيل از طريق ترجمه و چاپ، اهميت 
بيش��تري هم يافت. پولِس رسول در نامه اش به 
روميان مي گويد هرچه برآمده از ايمان نباش��د، 
گناه است. يك حاشيه نويسي در انجيل ژنو چاپ 
1۵۶۰، يعني انجيل ناراضيان، مي گويد در اينجا 
كلم��ه »ايمان« را بايد به معناي وجدان فهميد. 
يعن��ي ب��ه روايت پول��س، »چيزه��اي بالقيد« 
وج��ود دارن��د. مثال هايش عبارتن��د از خوردن 
گوشتي كه براي بت ها قرباني شده است، شرب 
خمر، محترم ش��مردن روزه��اي مقدس. چنين 
چيزهايي في نفسه درست يا خطا نيستند، بلكه 
براي هركس��ي كه احس��اس كند رعايت يا عدم 
رعايت ش��ان گناه كارانه اس��ت، موقعيت گناه را 

پديد مي آورند.

همل��ت، آن مردي كه ب��ار وجدان را بر دوش 
مي كش��يد، اين نكته را تا منتهي اليه خود پيش 
بُرد كه گفت: »چون چيزي خوب يا بد نيس��ت، 
بلكه انديش��ه اس��ت كه آن را چني��ن مي كند.« 
وظيف��ه عمل متناظ��ر با وجدان خويش��تن، كه 
پولس آن را مبنايي براي مدارا ميان مس��يحيان 
مي دانس��ت، موجب مي ش��د تحمي��ِل انطباق و 
همرنگ��ي دين��ي، تحمل ناپذير ش��ود. به همين 
خاطر، مشاجره درباره تبديل جوهري يا شنيدن 
اعتراف به جدي ترين مساله نزد ناراضياني تبديل 
ش��د كه اين ط��ور كارها يا ديگر اص��ول و اعمال 
را نمي پذيرفتن��د. هنري هش��تم ب��ا اينكه پاپ 
را برانداخ��ت، مصم��م بود عب��ادت و آموزه هاي 
كاتوليك را در كليس��اي انگلستان دست نخورده 
نگ��ه دارد. او با كمال ميل ناراضيان پروتس��تان 
را مثل كاتوليك ها آزار مي داد؛ لذا تنش ها ادامه 
يافتند و ماهيتي سياسي تر يافتند چون تصاحب 

قدرت به دسِت شاْه عملي سياسي بود. 
حص��ر توجِه من در اين مقاله بر تاريخ آزادي 

وجدان ن��زد انگليس��ي ها و امريكايي ها، بازتاب 
عالقه مندي ه��ا و محدوديت هاي خودم اس��ت، 
ن��ه اينكه اين فرهنگ ها در برخورد با اين مقوله 
منحصربه فرد بودند يا اس��تعداد ويژه يي در اين 
زمينه داشتند. ظهور قدرتمند اين مقوله در آن 
فرهنگ ها پيامِد تصادف و بلوا، و همچنين پيامد 
ش��جاعت و آموزه هاي ش��گرفي بود كه شاخصه 
آن دوران در سراس��ر اروپا بوده اس��ت. اين هم 
مثل ساير ايده آل هاي رفيع، هرگز در هيچ  جا به 

شكل ناب و تام خود محقق نشده است. 
و  شش��م  ادوارد  زمام��داري  دوره  در 
نايب الس��لطنه اش دوك سامرس��ت، هيچ ك��س 
)كاتوليك يا پروتس��تان( ب��ه داليل ديني اعدام 
نشد. ادوارد و/يا سامرست تالش كردند كليساي 
انگلس��تان را با اصالحات در قاره اروپا همس��از 
كنند: تبدي��ل التين به انگليس��ي، خاتمه دادن 
به تجّرد كشيش��ان، نش��اندن ميز عشاي رباني 
ب��ه جاي محراب و زدودن تمثال ها از كليس��اها 
و نابود كردن ش��ان. نكته ش��ايان ذكر آنكه آنها 
كمابيش سانسور و سركوب مطبوعات را خاتمه 
دادن��د. ِم��ري، خواهر ناتني و جانش��ين ادوارد، 
جه��ت عك��س را پي��ش گرف��ت و كارزار بدنام 
خ��ود براي س��وزاندن رهبران پروتس��تان را به 
راه انداخ��ت. اليزاب��ت در اقدامي كه كمتر بدنام 
ش��د، كاتوليك ه��ا را اعدام مي كرد ام��ا به اتهام 
خيانت؛ در نتيجه از اتهام آزار ديني مي گريخت 
اما مرگي بس��يار هولناكتر از سوزاندن براي آنها 
رقم م��ي زد. رژيم بعدي كه مي توانس��ت مدعي 
ش��ود هيچ كس را به داليل دين��ي اعدام نكرده 
است، دوراني بود كه اليور كرامول در نيمه قرن 
هفدهم نايب الس��لطنه شد. كرامول يك ناراضي 
)و پيوريتن( بود، ولي هيچ نقشي در هيچ يك از 
كليس��اها نداشت، و حكومتش از جهات مختلف 
گويا ادامه اصالحاتي بود كه ادوارد شش��م آغاز 
كرد. او نخستين قانون اساسي مكتوب انگلستان 
را تدوين كرد: س��ندي موجز و مختصر كه طرح 
كلي ش��كل حكوم��ت را معين مي ك��رد، با يك 
پاراگراف در تضمي��ن آزادي دين )براي همگان 

به جز كاتوليك ها(. 
اينكه بگويي��م آزادي وجدان تولدي دردناك 
داش��ته اس��ت و هنوز هم با آن دس��ت و پنجه 
نرم مي كند، دس��ت كم گرفتن مس��اله است. با 
وجود آن همه آشوب در تاريخ ديني بريتانيا، حد 
و حدود مس��ائل اين مقوله )حداقل در س��احت 
نظري( را ي��ك حقيقت معين مي ك��رد: آزادي 
وجدان توفان��ي بود در ميان مس��يحياني كه با 
وجود احساس��ات پرشورشان درباره تفاوت هايي 
كه با هم داش��تند، فرض هاي اساسي مشتركي 
داشتند. پولس در نامه اش به روميان، از جماعت 
جدي��د كه تفاوت هاي فرهنگ��ي و اخالقي ميان 
كفار و يهوديان آش��كارا ميانشان تفرقه انداخته 
بود، مي پرسد: »شما كيستيد كه بنده ديگري را 
قضاوت كنيد؟ س��ربلندي و سرافكندگي او نزد 
خداي اوس��ت، و خدا او را سربلند مي كند.« اين 
نصيحت براي اعضاي جماعت مومنان بود، كساني 
كه بندگي را وصف رابطه خود و همقطاران شان 
با خدا مي دانس��تند، و اين رابطه را فردي تلقي 
مي كردند، بدين معنا كه عش��ق الهي پابرجاست 
و خداون��د تقصيرهاي بندگانش را به لطف خود 
جب��ران مي كن��د. آنها در حالت اي��ده آل، نوعي 
اطاعت خاص را پذيرفته بودند كه ريش��ه هايش 
در قواني��ِن موس��ي بود و اس��وه اش در حيات و 
آموزه هاي مسيح. آن حواري در كليساي آغازين 
شايد چنين چيزي مي ديد، يا اميد داشت ببيند. 
اما از تاريخ مي آموزيم كه بي هيچ زحمتي، دايره 
آنهايي كه بنده خدا تلقي مي ش��وند چه س��اده 
تنگ تر مي گردد، منظورم دايره كس��اني اس��ت 
كه خطاهايش��ان به لطف خدا جبران مي شود و 
لذا نبايد قضاوت ش��وند. همگي مي دانيم كه چه 
شرارت هايي خود را نزد وجدان مسيحي مقبول 
جلوه داده اند، شرارت هايي كه اغلب كارزارهايي 
خشونت بار عليه ساير مسيحيان بوده اند. فرقه ها 
و ش��اخه هاي مس��يحي هنوز رنج هايي را به ياد 
دارند كه اجدادشان قرن ها پيش متحمل شدند، 
و هنوز هم با يادآوري شان آزرده خاطر مي شوند. 
شايد زخم هايي را هم به ياد آورند كه به ديگران 
زدند، به شرط اينكه اين جسارِت صداقت طلبي 

گردي به تارك هويتشان ننشاند. 
پولس، در سياق همان حرف هايي كه درباره 
مدارا و مرجعيت وجدان مي زند، يك چيز ديگر 
هم ب��ه روميان مي گوي��د: »ايماني ك��ه داريد، 
اعتق��اد خودت��ان در محضر خدا باش��د.« يعني 
مومن��ان همقطار خ��ود را قض��اوت نكنيد و به 
آنه��ا توهين نكنيد. مي ش��ود در عجب ماند كه 
اين نصيحت عالي اين همه س��ال ناشنيده مانده 
اس��ت چون ايمان معموالً اعتقادي بوده كه بايد 
به انسان ها نشان داده مي شد؛ آن هم انسان هايي 
كه، حس��ب روايت پولس، بسيار سخت گيرتر از 

خدايند. 
در زم��ان جنگ داخل��ي انگلس��تان، ارتش 
قدرتمن��دي ك��ه كرامول از عوام تش��كيل داده 
بود مناظره هاي رس��مي برگزار مي كرد تا تعيين 
كن��د چه نوع حكومتي بايد جايگزين س��لطنت 
شكس��ت خورده ش��ود. چه بُرهه خارق العاده اي! 
آزادي دين��ي، آزادي وج��دان، باالتري��ن درجه 
اهميت را براي آنها داش��ت، براي آن ناراضيان. 
پ��س از بازگردان��ي پادش��اهي، مباح��ث آنها و 
عادت ه��ا و فرضياِت مربوط ب��ه آنها، به امريكا و 
به ويژه به نيوانگلند رس��يد كه مردمش همدلي 
عميق��ي با كرامول داش��تند و او در آنجا كمك 
كرده ب��ود يك مهاجرنش��ين به نام س��يبروك 
در كانكتيكات تاس��يس ش��ود. انديشه سياسي 
امريكايي، كه از همان ظهوراِت اوليه اش بس��يار 
پخته به نظر مي رس��يد، به واقع تاريخي طوالني 
پشت س��ر داشت. كشورهاي همس��ود در دوره 
زم��ام داري كرام��ول، با وجود همه مسائلش��ان، 
به نس��بت حكومت هاي س��لطنتي پيش و پس 
از آن كاركرد بهتري داش��ت و زمينه س��از رونق 
بيش��تري براي انگلستان ش��دند، تا زمان ويليام 
س��وم )موس��وم به ويليام اورنج( ك��ه با ورودش 
بي كفايتي ش��اهانه را خاتمه داد. او با لش��گري 
چنان بزرگ به ميدان آمد كه تاريخ مي توانست 
ورودش را نوع��ي هجوم بنام��د. نظام كرامول با 
مرگ او عقيم ماند چون او جانش��ين مناس��بي 
نداشت. ويليام س��وم با الگو گرفتن از او، برتري 

پارلمان را تثبيت كرد. 
بدين ترتي��ب هزاران آواره و مهاجري كه پس 
از دوران كرامول و بازگرداني پادشاهي به امريكا 
آمدند، تجربه مش��اهده يا مشاركت در نخستين 
انقالب مدرن را داش��تند و حكومت توسط يك 
پارلمان مس��تقل را هم ديده بودن��د. و آنها هم 
دوباره زوِر سركوب ديني را احساس كرده بودند. 
مرس��وم اس��ت كه براي يافتن سرچش��مه هاي 
انديش��ه سياس��ي امريكايي س��راغ جان الك و 
ادموند ب��رك مي روند. خان��واده الك در جنگ 
داخلي در جبهه كش��ورهاي همس��ود و كرامول 
بودند، يعني قرابت انديش��ه سياسي امريكايي با 
تفكرات الك ش��ايد همانقدر )يا بيش از آن( كه 
به تاثيرگذاري فلس��فه اش ربط داشته است، به 
عوام��ل موثر بر او نيز مرتبط بوده اس��ت. نيازي 
هم به ديِگرها و لِِولِرها نيس��ت، گرچه دليلي هم 
نداري��م كه آنها را به كل از قش��ر افكار عمومي 
ن��ه چندان برازن��ده امريكايي ها كن��ار بگذاريم. 
جان ليلبرن يكي از لِِولِرهاي انگليس��ي در اوايل 
قرن هفدهم مي��الدي بود و علم دار آنكه حريت 
حقي فراگير و مادرزادي اس��ت. ليلبرن در آراي 
دي��وان عالي اياالت متحده از او نقل قول ش��ده 
اس��ت و بر نگارش متّمم پنجم قانون اساسي اثر 
داشته اس��ت. ترديدي نيست كه چنين افرادي 
نوادگاني اينجا داش��ته اند. آمادگي حداقل بخش 
بس��يار بزرگ��ي از م��ردم براي پذي��رش منطق 
انقالب هم به قدر پختگي انديش��ه سياس��ي در 
مهاجرنشين ها چشم گير اس��ت. اين نكته با آن 
ايده س��ازگار اس��ت كه مي گويد انقالب امريكا، 
بازآفريني يك خاطره فرهنگي عميق و شاخص 
بود. برخ��ي مورخان مي گويند جرقه كافي براي 
انق��الب امري��كا در كار نب��ود، گرچه فهرس��ت 
تعّدي هاي پادش��اه در »اعالميه اس��تقالل« هم 
چندان كوچك نيس��ت. و س��خت مي ش��ود آن 
ليبرال س��ازي هايي را يافت ك��ه گمان مي رود با 
مصالحه ه��اي مهربانانه ي��ي از جن��س ايده هاي 
برك، انگلس��تان را به نقطه يي رس��اندند كه به 
توجه  مهاجرنش��ين ها  مش��روع  دادخواهي هاي 

كند. 

ايده هاي تاثيرگذار بر تفكر سياسي امريكايي 
ش��ايد از اين هم عميق تر باشند. جان وايكليف 
الهيات و انديش��ه اجتماعي اش را بر پايه تقدس 
ذاتي فرد انساني بنا كرد، همانطور كه جفرسون 
هم در ديباچ��ه اعالميه چنين كرد. ايده آل هاي 
قديمي دوست داش��تني، ب��ا رايحه متن مقدس، 
هرگز محقق نش��دند، هرگز بي اعتبار يا فراموش 
هم نش��دند، فقط هرازگاهي بر فس��ادهاي مثاًل 

زندگي مزرعه داري غلبه مي كردند. 
نظري��ه م��ن تبيين كنن��ده بالغ��ت و ش��ور 
جفرس��ون در بيان ارزش هايي است كه او هرگز 
ب��ر اساس ش��ان زندگ��ي نك��رد، و تبيين كننده 
ارزش هاي��ي كه وايكليف ش��خصاً هرگز ش��اهد 
تحققشان نبود، مگر شايد در برخي انجمن هاي 

مخفي اخّوت پولسي. 
تا س��ر اين بحث هس��تيم بگوي��م: به نظرم 
آن خأل بزرگ در تاريخ ن��گاري امريكايي )يعني 
به ويژه در روايت مهاجرنش��ين ها از دوره فترت( 
چنان عجيب اس��ت كه جذابيتش بيش از اكثر 
موضوعاتي اس��ت كه توجه فرهيختگان بدان ها 
جلب شده اس��ت. البته تابوها و نظرات ناگفتني 
در تاري��خ وج��ود دارن��د. مثاًل مورد وينس��تون 
چرچيل، همان بزرگ ترين مرد قرن بيس��تم بنا 
به يك نظرس��نجي از افكار عموم��ي امريكا كه 
اخيراً ديده ام. آيا موضع مش��هور او عليه هيتلر، 
واقع��اً چيزي بود جز تقاضا از مهاجرنش��ين ها و 
اياالت متح��ده براي ورود ب��ه معركه، همانطور 
كه در آخرين نمونه در جنگ اول قرن بيس��تم 
با آلمان ك��رده بودند؟ آيا متكبرانه نيس��ت كه 
ب��ه مردمي كه برادران بي دس��ت يا پايش��ان در 
خيابان ها توله س��گ مي فروختند، بگوييد گرچه 
پسرانشان شايد جان بدهند اما كيك و آبجويي 
هست؟ آيا واقعاً كسي اين اواخر سخنراني »پرده 
آهنين« را خوانده است تا ببيند كه چه تعداد از 
بدترين سياست هاي برخورد با شوروي در دوره 
پس از جنگ در آن مطرح ش��ده اند؟ آن هم در 
س��ال 1۹4۶ كه شوروي هنوز فرصت نكرده بود 
خس��ارات واقعاً مهيبش را حساب و كتاب كند؟ 
آيا كسي سياس��ت هاي اجتماعي چرچيِل پيش 
از جنگ را خوانده است، با آن سخت گيري هاي 
نفس گيري كه رنجشان بر همان كساني تحميل 
شد كه مي رفتند تا رده هاي لشكر او را پُر كنند؟ 
مي دانم كه پرسش گري درباره چرچيل بي ادبانه 
اس��ت؛ و اين نكته به نظرم جالب است چون ما 
ب��ه خودمان مي باليم كه مايليم درباره هرچيزي 

پرسش گري كنيم. 
پس از اين همه س��ال، چ��را زحمت انصاف 
ب��ه خودمان بدهي��م؟ اي��ن كار مي تواند تمرين 
سودمندي باشد تا در آينده بهتر بتوانيم منصف 
باشيم. شايد سرمايه گذاري هنگفت ما در افسانه 
فرزانگي قهرمانان��ه چرچيل، در غفلتمان از اين 
احتمال نقش داش��ته اس��ت كه قدري فرزانگي 
از جانب ما مي توانس��ت دني��ا را از غم و فاجعه 
ف��راوان، هم اكنون و هم آينده، معاف كند. توجه 
ب��ه اين احتمال، مي تواند كنِش مهمي برآمده از 
وجدان باشد. از نگاه من، همه اينها حاكي از آن 
اس��ت كه تعصب و تابو -كه همه ما دروني شان 
كرده ايم- بس��يار بيش��تر مان��ع آزادي وجدان 
مي ش��وند تا قوانين و نهادها. همه مان مي بينيم 
كه وجدان چه س��اده فريب ابزارهاي نه چندان 
عقالني و القا و تكرار را مي خورد. اين هم ممكن 
است كه وجدان را جاي اشتباهي سرمايه گذاري 
كني��م و در بُرهه ي��ي ك��ه در ترديد بيش��تر به 

كارمان مي آيد، اعتمادبه نفسمان را باال ببرد. 
وقتي تاريخ اوايل امريكا را ناديده مي گيريم، 
و آنقدري هم كه ب��ه آن نظر مي كنيم بازنمايي 
نادرس��تي از آن داريم، چه از دستمان مي رود؟ 
آن واژه انگ آل��ودي كه ش��مال را از نظرها دور 
مي كند، پيوريتنيس��م اس��ت. جنوب گويا تحت 
س��لطه مزرع��ه داري و ب��رده داري ب��وده كه در 
در  اروپاي��ي  و  بريتانياي��ي  مهاجرنش��ين هاي 
دني��اي جديد مرس��وم بودن��د، و در آن خبري 
هم از غرايب انگش��ت نِمايي نب��ود كه در تاريخ 
مهاج��ران نيوانگلن��د ديده مي ش��ود. البته اين 
تمايز بيش از حد برجس��ته شده است. مردمان 
مختلف هميش��ه تمايزاتي داش��ته اند. ولي اين 
نكته هم هميش��ه درس��ت بوده است كه شمال 
و جن��وب فرهنگ ه��اي متفاوتي ان��د و در پس 
پرده تفاوت هايش��ان تاريخ ه��اي اين دو منطقه 
نشس��ته اس��ت. چون رابطه هاي بين نيوانگلند 
و كرام��ول مورد تاييد يا توجه ق��رار نگرفته اند، 
معناي پيوريتنيس��م )در نس��خه هاي بريتانيايي 
و امريكايي اش( مس��تعد تحري��ف و ابتذال بوده 
اس��ت. اين نامي نيس��ت ك��ه آن جنبش براي 
خودش انتخاب كرده باش��د، به ي��ك دليل: در 
حقيق��ت، پيوريت��ن ترجمه التين كلم��ه كاتار 
اس��ت، يعني همان نام ديگر آلبجنشن ها. جالب 
اس��ت كه چه تصوير كاريكاتوري مشابهي از اين 
دو، به مثابه متعصبان ديني محزوني كه بيزار از 
زندگي اند، رسم شده است. گاهي گفته مي شود 
كه س��اكنان اولي��ه نيوانگلند س��عي داش��تند 
حكومت��ي دين��ي راه بيندازند. اگر اين درس��ت 
بود، اصاًل نمي ش��ود تصور كرد ترتيبات مد نظر 
آنها چگونه مي توانست وخيم تر از نظاِم پاپي در 
آن ايام باشد، يا وخيم تر از كليساي انگليس كه 
يك رنگ��ي عب��ادت را با مجازات هاي��ي از جمله 
خلع حقوق اساس��ي مدني تحميل كرد؛ خالصه 
آنكه، چطور حكومت ديني مي توانست وخيم تر 
از هنجار اروپايي باش��د؟ آنها ابتدا به ساكن هم 
گروهي بس��يار همگ��ن بودند چون بر اس��اس 
دينش��ان مهاجرت كردند. مهاج��ران بعدي هم 
بازندگاِن انقالبي ناكام بودند، انقالبي كه در گذر 
ايام به كشمكش��ي ميان فرقه هاي ديني تبديل 
شد. كرامول همقطاران س��اده و پشمينه پوشي 
در لشگرش مي خواست، مرداني خداترس، چون 
به قول او سرسخت و شجاع و قابل اعتماد بودند. 

لذا لشگرش عماًل پيوريتن شد. 
منبع : ترجمان

آيا در تصميم گيري هاي دشوار زندگي 
وجدان مي تواند راهنماي مناسبي براي 

انتخاب راه درست باشد؟ پاسخ تاريخ به 
اين سوال مناقشه برانگيز است. از سويي 

بسياري از چهره هاي تابناك تاريخ 
كساني اند كه وجدان خود را نيرومندترين 

مالك تشخيص نيكي از بدي قرار 
داده اند و از سوي ديگر، بسياري از جاها، 

وجدان ها تحت تاثير تعصب ها و تابوها 
گمراهي و تباهي آفريده اند. مريلين 

رابينسون، جستارنويس شهير امريكايي، در 
اين نوشته نقش آزادي وجدان را در تاريخ 

اوليه امريكا كاويده است
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دانشوفن10

فيلتر اينستاگرام موضوع جديدي نيست 
ايسنا| تالش براي فيلتر ش��دن شبكه هاي اجتماعي، وعده 
رفع فيلتر توييتر يا فيلترينگ اينستاگرام اگرچه موضوع جديدي 
نيست اما به اعتقاد وزير ارتباطات، اين مباحث براي انحراف افكار 
عمومي از شفاف س��ازي درباره سوءاستفاده كنندگان ارزي اخير 

دوباره مطرح شده است. 
شبكه هاي اجتماعي خارجي از جمله اينستاگرام و تلگرام در 
دي ماه براي چند روزي دچار اختالل شده و از دسترس كاربران 

ايراني خارج شدند.
در آن زمان اگرچه برخي از ش��ايعات از مسدود شدن دايمي 
اين شبكه هاي اجتماعي خبر مي داد اما محمدجواد آذري جهرمي 
-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- اين موضوع را تكذيب كرد و 
گفت شايعه هايي كه در خصوص قطع دايمي شبكه هاي اجتماعي 
مطرح مي ش��ود صحت ندارد و به نظر مي رسد هدف آنها ايجاد 

نارضايتي هاي اجتماعي و بدبيني عمومي است. 
با وجود اين، پس از گذش��ت چن��د روز، طبق اظهارات وزير 

ارتباطات اين دو برنامه رفع فيلتر ش��دند؛ هرچند برخي به رفع 
فيلتر آنها و به ويژه اينس��تاگرام اعتراض داش��تند. اما داس��تان 
فيلترينگ كه در اين س��ال ها و با گسترش شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان هاي متعدد همواره وجود داشت، به همين جا ختم 
نشده و در نهايت فيلتر شدن تلگرام را در پي داشت كه از اواسط 

ارديبهشت ماه سال جاري تا امروز ادامه دارد. 
به نظر مي رس��د با گذش��ت مدتي از فيلتر شدن تلگرام و باز 
بودن اينس��تاگرام، مباحثي درباره مس��دود ش��دن اين ش��بكه 
اجتماعي دوباره مطرح ش��ده و در رسانه ها خبر از پيگيري براي 
فيلتر اينستاگرام به دليل سوءاستفاده برخي از كاربران اين شبكه 
و جمع آوري پول از ديگر كاربران منتش��ر شده است كه موجب 

بي اعتمادي به نهادهاي متولي امر كمك رساني مي شود. 
مباحث مطرح شده روز گذشته واكنش وزير ارتباطات را در پي 
داش��ت كه در توئيتر نوشت: »موضوع پيگيري برخي براي فيلتر 

سرويس هاي مختلف اينترنتي تازگي ندارد.

رفع فيلتر توئيتر در صف انتظار جلسه كارگروه تعيين مصاديق 
فيلترينگ قرار دارد. آنچه تازگي دارد، طرح يك موضوع قديمي 
توس��ط برخي رسانه ها براي انحراف افكار عمومي از مطالبه گري 

شفاف سازي سوءاستفاده كنندگان ارزي اخير است.«
همچنين محمدجواد آذري جهري در حاش��يه جلسه هيات 
دول��ت در جمع خبرنگاران گف��ت: با نمايندگان م��ردم ارتباط 
خوبي داريم و طي روزهاي اخير جلس��ات خوبي داشتيم. درباره 
برخي پيام رسان هاي فيلترشده كه در قالب هاي ديگر به فعاليت 

مي پردازند اطالعيه داده ايم. 
وي در پاس��خ ب��ه اظهارات اخير دادس��تان اصفهان مبني بر 
پيگيري و دستگيري نهادها و افرادي كه از فيلترشكن براي ورود 
به شبكه هاي فيلترشده همچون تلگرام استفاده مي كنند، اظهار 
ك��رد: من تخصصي در رابطه با تعقي��ب ندارم، بايد جزييات اين 

موضوع را از خودشان پيگيري كنيد. 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات گفت: رفع فيلتر ش��بكه 
اجتماعي توئيتر در صف انتظار جلس��ه كارگروه تعيين مصاديق 

فيلترينگ قرار دارد. 
وي با اش��اره به فعاليت برخي پيام رس��ان هاي فيلتر شده در 

قالب يك پيام رس��ان جديد مثل تلگرام طاليي، تصريح كرد: در 
وزارت ارتباط��ات اطالعيه رس��مي داده ايم و نظرم��ان را در اين 
رابطه گفته ايم. هم رييس سازمان فناوري اطالعات در اين مورد 
مصاحبه كرده اند و هم اطالعيه داديم و اين موضوع جديد نيست 

و مورد اشاره قرار گرفته است. 

اپليكيشن

اينتل و بايدو خودروهاي 
خودران را ايمن مي كنند

ديجيتال ترندز| دو ش��ركت ب��زرگ فناوري از 
امريكا و چين قصد دارند با همكاري يكديگر بر ميزان 
ايمني و هوشمندي خودروهاي خودران بيفزايند. بر 
اساس توافق دو طرف، بايدو فناوري ايمن سازي جديد 
خ��ود موس��وم ب��ه آر اس اس را در اختيار طرح هاي 
خودروس��ازي مت��ن باز آپول��و و آپولو پايل��وت قرار 
مي ده��د. بايدو همچنين از كيت س��خت افزاري ديد 
بصري محيط اطراف به نام Mobileye كه توس��ط 
اينتل ابداع ش��ده براي ارتقاي عملك��رد خودروهاي 
خودراني كه در دس��ت توليد دارد، اس��تفاده خواهد 
كرد. گفتني اس��ت اين كيت مجهز ب��ه ۱۲ دوربين 
است كه دورتادور خودرو نصب مي شوند و با استفاده 
از نرم افزاري رايانه يي براي قرائت و تفس��ير آنچه در 
اطراف خ��ودرو وجود دارد، ب��ه كار مي روند. فناوري 
آر اس اس كه در س��ال ۲۰۱۷ تكميل ش��د، با درك 
س��ريع و لحظه به لحظه فاصله خودروي خودران از 
موانع و شناس��ايي آني بهترين مسير حركتي در يك 
جاده مانع از برخورد با خودروها، عابران پياده و غيره 
مي ش��ود. يكي ديگر از جنبه هاي هم��كاري اين دو 
شركت مربوط به ارتقاي استانداردهاي رانندگي ايمن 
در دنياي خودروهاي خودران اس��ت. دو طرف قصد 
دارند پروتكل هايي براي يكسان س��ازي تعاريف حوزه 
رانندگي خودكار وضع كنند كه ايمني و بهره وري را 

در اين زمينه به حداكثر برساند.

 پنجره اي كه خودكار
باز و بسته مي شود

ساينس| به تازگي از سيستم پنجره هوشمندي 
رونمايي ش��ده كه با كمك حسگرهاي مختلف دما، 
رطوبت و سطح دي اكسيد كربن خانه را مي سنجد 
و به طور خودكار تعيين مي كند چه زمان پنجره باز 
يا بسته شود. شركت Velux به تازگي يك سيستم 
پنجره هوش��مند جديد رونمايي كرده كه مي تواند 
به طور خودكار پنجره هاي سقفي را باز و بسته كند. 
 Netatmo با همكاري Velux Active سيستم
ساخته شده اس��ت. سيس��تم Velux Active با 
اس��تفاده از حس��گرهايي در فضاي داخل خانه دما، 
رطوبت و سطح دي اكسيد كربن را همراه اطالعات 
آنالين آب وهوا رديابي مي كند. اين اطالعات همراه 
با الگوريتم هاي هوشمند به سيستم كمك مي كند 
زمان بازش��دن يا بسته ش��دن پنجره و البته كركره 
يا پرده را مشخص كند. اين سيستم حتي مي تواند 
بهترين زاويه باز شدن پنجره و مدت آن را تشخيص 
دهد تا هواي خانه عوض ش��ود. ع��الوه برتمام اين 
 Velux موارد يك حس��گر باران در پنجره س��قفي
Integra به كاررفت��ه كه تعيين مي كند چه زمان 
بايد دريچه بس��ته ش��ود.  از س��وي ديگر هنگامي 
كه دماي اتاق باال ب��رود، الگوريتم هاي محافظت از 
گرما كركره و پنجره ها را فعال مي كنند. البته كاربر 
مي تواند با استفاده از يك اپليكيشن يا سوييچ پنجره 
را نيز كنترل كند. همچنين به وسيله دستيار صوتي 

سيري نيز مي توان پنجره را كنترل كرد. 

امريكا فعاليت چاينا موبايل را 
در خاك خود ممنوع كرد

ورج| دول��ت امريكا اعالم كرد مان��ع از فعاليت 
شركت مخابراتي چاينا موبايل در اين كشور مي شود. 
علت اين ام��ر خطرات احتمالي اين ش��ركت براي 
امنيت ملي امريكا ذكر شده است.  روز گذشته اداره 
ملي اطالعات و مخاب��رات امريكا با صدور بيانيه يي 
به كميس��يون فدرال ارتباطات اين كش��ور توصيه 
كرد تا اجازه فعاليت چاين��ا موبايل در خاك اياالت 
متحده را صادر نكند. چاينا موبايل س��ومين اپراتور 
بزرگ تلفن همراه در جهان بعد از دو اپراتور اي تي اند 
تي و وريزون است و قصد داشت دامنه فعاليت هاي 
خود را به امريكا هم بكشاند كه با اعالم اين تصميم 
جديد چنين امري امكان پذير نيست. چاينا موبايل 
نخستين بار در س��ال ۲۰۱۱ درخواست خود براي 
فعاليت در خاك امريكا را تس��ليم كميسيون فدرال 
ارتباط��ات اين كش��ور ك��رد. در س��ال ۲۰۱۳ اين 
درخواس��ت تكرار شد و از تاخيرهاي موجود در اين 
زمينه گله شد و س��رانجام بعد از كش و قوس هاي 
مختلف با اين درخواست مخالفت شده است. هراس 
امريكا از قدرت گرفتن ش��ركت هاي فناوري چيني 
موجب ش��ده تا دولت اياالت متح��ده به بهانه هاي 
امنيتي مانع از فعاليت اين ش��ركت ها در خاك خود 
ش��ود. پيش از اين كاخ س��فيد موانعي را بر سر راه 
فعاليت هواوي و زد تي اي در امريكا ايجاد كرده بود. 

 سالح مرگبار چيني
انسان ها را زغال مي كند

نيواطل�س| چيني ها مي گوين��د موفق به توليد 
نوعي اس��لحه ليزري شده اند كه مي تواند بدن انسان 
را زغال كند. حداكثر برد اين س��الح ۸۰۰ متر است. 
سالح يادش��ده تنها ۳ كيلوگرم وزن دارد و در حالي 
كه تصور مي ش��د اين نوع سالح ها تنها در فيلم هاي 
علمي و تخيلي وجود دارند، حاال چين مدعي ساخت 
نمونه واقعا عملياتي آن شده است. اين سالح تهاجمي 
ليزري به نام ZKZM ۵۰۰ قادر به سوزاندن پوست، 
مو و صورت انس��ان بوده و حت��ي مي تواند با نفوذ به 
درون تانكرهاي س��وخت آتش س��وزي هاي عظيم و 
گس��ترده يي راه بيندازد. اين س��الح ليزري توس��ط 
ش��ركت چيني ZKZM توليد ش��ده و اس��لحه يي 
ب��ا كاليب��ر ۱۵ ميلي مت��ري اس��ت و وزن آن از يك 
كالش��ينكف عادي فراتر نمي رود. نزديك ترين رقيب 
اين سالح، يك اس��لحه امريكايي است كه تنها قادر 
به ايج��اد حس گرم��ا روي بدن هدف خود اس��ت، 
 اما نمي تواند خس��ارت دايمي به ب��دن وارد كند. اما

ZKZM ۵۰۰ مي تواند از فاصله ۸۰۰ متري لباس ها 
و پوست بدن را بسوزاند حتي اگر وي در پشت پنجره 
بسته نشسته باشد. تامين انرژي اين اسلحه با استفاده 

از باتري هاي ليتيومي صورت مي گيرد. 

اخبار

تداوم روند بي ثباتي قيمت ها در بازار تلفن همراه

ورود دستگاه هاي نظارتي به پرونده واردكنندگان متخلف
گروه دانش و فن|

تازه ترين آمار گمرك اي��ران از تجارت خارجي 
نشان مي دهدكه در بهار سال جاري ميزان صادرات 
غيرنفت��ي ايران بيش از ۱۵درصد افزايش داش��ته 
است. طبق آمار جديد گمرك گوشي تلفن همراه 
به كشور به ارز ۱9۲ ميليون دالر بوده كه پنجمين 
كاالي وارداتي به كش��ور بوده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه طي هفته هاي اخير واردات تلفن همراه 
به كش��ور با ارز دولتي و تخلف واردكنندگان تلفن 
همراه كه از س��وي وزير ارتباطات مطرح شد باعث 
واكنش ش��ده اس��ت،  تخلف واردكنندگان موبايل 
تعزيرات حكومت��ي را به پرونده متخلفان باز كرده 
است و در شرايط فعلي برخي از واردكنندگان تلفن 
هم��راه كه ارز دولتي درياف��ت كرده اند اولتيماتوم 
گرفته ان��د تا ب��ه گرانفروش��ي خود پاي��ان دهند، 
 اولتيماتومي كه تاكنون در بازار هيچ تاثيري نداشته 
و بازار تلفن همراه هنوز متشنج و با افزايش قيمت 
روبرو اس��ت. در اين خصوص همچنين سخنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن مجل��س از پرداخت 
4۰۰ميلي��ون دالر ارز به وارد كنن��دگان موبايل و 
تخلفات گس��ترده در اين حوزه توسط سودجويان 

و افراد غير متخصص پرده برداشت. 
ولي ملكي در گفت وگو با ايسنا ضمن اعالم اين 
خبر اظهار كرد: بر اس��اس گزارش وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات بي��ش از 4۰۰ ميليون دالر ارز 
4۲۰۰ تومان��ي به وارد كنن��دگان موبايل پرداخت 
ش��ده كه متاس��فانه ۷۵ ميليون دالر آن وارد بازار 

شده و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است. 
نماينده مش��كين ش��هر در مجل��س ادامه داد: 
وزي��ر ارتباط��ات عم��ده وارد كنندگان گوش��ي را 
افراد غيرمتخصص دانس��ت و از تخلفات گسترده 
در ح��وزه واردات گوش��ي موبايل س��خن گفت و 
در عي��ن حال اعالم كرد با همكاري دس��تگاه هاي 
اطالعات��ي و قضايي با متخلفان برخ��ورد قاطع و 
بدون اغماض مي شود. سخنگوي كميسيون صنايع 

و معادن مجلس در پايان خاطرنشان كرد: به گفته 
جهرمي ردگيري گوشي هاي وارداتي از طريق طرح 
رجيس��تري به راحتي امكان پذير شده و با اجراي 
كام��ل طرح دول��ت الكترونيك رهگيري وس��ايل 

الكترونيكي سريع تر و راحت تر قابل انجام است. 
حال در شرايطي كه تعداد واردات قانوني گوشي 
در مقايسه با سال گذشته نزديك به سه برابر شده 
و ارزش آن نيز ۱۶۳ درصد افزايش داشته است. اين 
موضوع از تاثير اعمال رجيستري بر واردات قانوني 
و جلوگي��ري از قاچاق اي��ن كاال هم حكايت دارد؛ 
همين موضوع سبب ش��ده كه اين طرح به عنوان 

الگويي براي مقابله با قاچاق قرار داده شود. 
 ب��ا اجراي ط��رح رجيس��تري )ثبت ش��ماره 

گوشي هاي همراه( و مشمول شدن تمامي برندهاي 
گوشي از ابتداي ارديبهشت ماه، صرفا گوشي هايي 
كه از مبادي قانوني وارد كش��ور شده اند، در شبكه 
اپراتوري كش��ور فع��ال خواهند ش��د. طبق اعالم 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي در 
راس��تاي اجراي آخرين مرحله طرح احراز اصالت 
تجهيزات داراي س��يم كارت )رجيس��تري( تمامي 
گوش��ي هايي كه پيامك مبني بر غيرقانوني بودن 
گوش��ي دريافت كردن��د، ۳۱ روز مهلت اس��تفاده 
داش��تند و پس از آن از ش��بكه سرويس نخواهند 
گرفت. مسووالن معتقدند آنچه اهداف اجراي طرح 
رجيستري موبايل در داخل كشور بوده تاكنون به 
صورت نسبي محقق شده است. زيرا در حال حاضر 

ش��اهد كم ش��دن قاچاق موبايل در ايران هستيم 
و ش��ركت هاي داخلي مجبورن��د از مجاري قانوني 
نس��بت به واردات و خريد گوشي اقدام كنند و اين 

موضوع به سود اقتصاد كشور است. 
محمد ج��واد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات - ارديبهش��ت سال جاري درباره 
فوايد اين طرح گفته بود: اجراي طرح رجيس��تري 
يك��ي از برنامه هاي وزارت ارتباطات اس��ت كه فاز 
آزمايش��ي و فني آن ب��ه اتمام رس��يده و وارد فاز 
اجرايي شده اس��ت. اين طرح با محاسبه نرخ دالر 
ب��ا 4۰۰۰ تومان، س��االنه ۱۲۰۰ ميلي��ارد تومان 

درآمدزايي براي كشور به همراه دارد. 
بر اس��اس آمار منتشره از س��وي گمرك ايران، 

طي دو ماهه نخست سال جاري ۷۳۶ هزار و ۶۱۰ 
دس��تگاه گوش��ي تلفن همراه به ايران وارد ش��ده 
ك��ه ارزش آن به ۱۰9 ميلي��ون و ۲۵۰ هزار دالر 
مي رس��د. در دو ماهه نخست سال گذشته ميزان 
واردات گوش��ي تلفن همراه به اي��ران، ۲۸۲ هزار و 
۶۷۲ دس��تگاه بوده اس��ت كه ارزش آن نيز رقمي 
براب��ر 4۱ ميليون و ۵۰۶ هزار دالر اس��ت. درواقع 
واردات تلفن همراه در اين مدت نس��بت به مدت 
مش��ابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۶۳. ۲۲ درصد 

افزايش داشته است. 
مب��ارزه پليس��ي و س��خت افزاري ب��ه تنهايي 
نمي تواند م��ا را براي مقابله با پدي��ده قاچاق كاال 
و ارز موف��ق كند. زيرا حجم گس��ترده ۲۰ و چند 
ميلي��ارد دالري قاچاق كاال فراتر از آن اس��ت كه 
فقط با كارهاي پليس��ي بش��ود جلو آن را گرفت و 
بايد به صورت پيشگيرانه و نرم افزاري به دنبال حل 
اين مش��كل بود. اين اظهارات علي اكبر كريمي - 
نايب رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس و عضو 
هيات تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز - است كه مي گويد مانند موضوع گوشي هاي 
تلفن همراه قاچاق كه چندين س��ال معضل كشور 
بود و با تمام تالش هاي قضايي، گوشي هاي قاچاق 
در بازار جوالن مي دادند و تقريبا اكثر گوش��ي هاي 
موج��ود در بازار قاچاق ب��ود اما بعد از اجراي طرح 
رجيستري گوش��ي هاي تلفن همراه، امكان قاچاق 
گوشي همراه بسيار ناچيز و حتي غير ممكن شد. 

در ه��ر حال كارشناس��ان ب��ا تاكيد ب��ر تاثير 
رجيستري در جلوگيري از قاچاق گوشي همراه بر 
اين عقيده اند كه يكي از اقدامات برجسته دولت در 
س��نوات اخير كه واقعا قابل توجه بوده، رجيستري 
اس��ت؛ اينكه گوشي هايي كه به صورت قاچاق وارد 
شوند، رجيستر نمي شوند. در نتيجه در بخش هاي 
ديگر هم بايد رجيستري را به عنوان مدل موفق در 
نظر بگيريم و ساير سامانه ها را هم براي كنترل بازار، 

راه اندازي كنيم. 

تك رادار| از مدت ها پيش برخي كارشناسان امنيتي بر اين 
ب��اور بودند كه تعدادي از برنامه ه��اي تلفن همراه از ميكروفون 

گوشي براي جاسوسي از محيط اطراف استفاده مي كنند. 
حاال مشخص شده كه مساله سواستفاده اپليكيشن هاي تلفن 
همراه از گوش��ي هاي هوشمند بسيار فراتر از اين مساله است و 
برخي از اين برنامه ها حتي براي ضبط ويدئو از نمايشگر گوشي 

طراحي شده اند. 
بررسي هاي محققان دانشگاه نورت ايسترن در بوستون نشان 
مي دهد كه اگر چه برنامه هاي مورد بررس��ي ش��ده توسط اين 
پژوهشگران براي استراق سمع و جاسوسي صوتي مورد استفاده 
نبوده اند، اما سواستفاده هاي بزرگ تري با استفاده از گوشي هاي 
هوش��مند رخ مي دهد. اين بررسي طي مدت حدودا يك سال و 
با بررس��ي هزاران برنامه تلفن همراه رخ داده است. در مجموع 
۱۷۲۶۰ برنامه اندرويدي طي اين بررس��ي مورد توجه بوده اند و 
براي اين كار از ۱۰ گوشي اندرويدي مختلف استفاده شده است. 
برنامه خودكاري كه براي انجام اين بررس��ي طراحي ش��ده 
بود در صورت ارس��ال فايل هاي چندرسانه يي توسط هر يك از 
برنامه هاي نصب ش��ده روي گوشي به خارج از آن محققان را از 

اين امر مطلع مي كرد. 
در جريان اين بررسي اپليكيشن فيس بوك و بيش از ۸۰۰۰ 
برنامه ديگر كه اطالعاتي براي فيس بوك ارس��ال مي كنند هم 

مورد بررسي قرار گرفتند. 

مهم ترين مس��اله نگران كننده در مورد برخي اپليكيش��ن ها 
ضبط تصاوير ويدئويي از محتواي نمايشگر گوشي و ارسال اين 

تصاوير براي برنامه هاي ثالث بوده است. 
ب��ه عنوان مثال مي توان به برنامه GoPuff اش��اره كرد كه 
برنامه يي براي خريد و س��فارش آنالين غذاس��ت، اما در عمل 
تصاوير تعامالت كاربر با برنامه يادش��ده را ضبط مي كند و آنها 
 Appsee را براي يك ش��ركت تحليل داده هاي هم��راه به نام

ارسال مي كند.
در سياس��ت حريم شخصي اين ش��ركت اشاره يي به چنين 
اقدامي نش��ده و آنها بعد از دريافت تذكراتي در مورد اين اقدام 
خود سياست حريم شخصي خود را به روز كرده و در مورد اين 

مساله اطالع رساني كردند. 

گيزمگ| محققان موفق به س��اخت يك گوشي شده اند كه 
صداي بلند محيط را براي كاهش آسيب به سلول هاي شنوايي، 
كم مي كند. يك دكمه كنترل كننده صدا براي گوش شما! اين 
چيزي اس��ت كه شركت »ناپس« )Knops( براي ما به ارمغان 
آورده است كه به ما توانايي انتخاب بين 4 سطح صدا را مي دهد. 
حالت اول تقريبا صداها را با همان شدتي كه هستند، به گوش 
منتقل مي كند. براي تنظيم حالت دوم بايد حلقه بيروني را كمي 
بچرخانيد تا فيلتر ۱۰ دسي بل را فعال كنيد. حالت سوم، فعال 
كردن فيلتر ۲۰ دسي بل است و حالت چهارم نيز بلندي صداهاي 
محيط تا ۳۰ دس��ي بل را كاهش مي دهد. اين گوشي ها قابليت 
س��ازگاري با هر ش��كل و مدل از گوش را دارند و در يك جعبه 

محافظ زيپ دار دايره يي با ۸ س��انتي متر قطر عرضه مي ش��وند. 
نويسنده اين گوشي را در يك كنسرت امتحان كرده است و بر 
كارآمد بودن آن صحه مي گذارد. اين هندزفري در كاهش حجم 
كلي صداي محيط و محافظت از شنوايي عملكرد فوق العاده يي 
دارد، ضمن اينكه به هيچ وجه امكان فهميدن اصوات را از ش��ما 
نمي گيرد و شما مي توانيد صداهاي اطرافتان را به وضوح، اما با 
ميزان حجم كمتر بشنويد. ضمن اينكه در استفاده از گوشي هاي 
مش��ابه، ش��ما براي صحبت كردن با دوستان خود مثال در يك 
كنسرت، نياز به درآوردن گوشي داريد، در حالي كه با »ناپس« 
چنين نيازي نخواهيد داشت و مي توانيد تنها با تغيير تنظيمات 

گوشي و فشردن يك دكمه، شرايط دلخواه تان را ايجاد كنيد. 

س�ي نت| گوگل اين روزها با رسوايي تازه يي دست و پنجه 
نرم مي كند كه موجب اعتراض بس��ياري از كاربران و گروه هاي 

مدافع حريم شخصي در امريكا و جهان شده است. 
برخي برنامه نويس��ان و توسعه دهندگاني كه اپليكيشن ها و 
خدمات سازگار با جيميل گوگل را كدنويسي مي كنند مي توانند 
به ايميل هاي خصوصي كاربران دسترسي داشته و محتواي اين 

ايميل ها را مطالعه كنند. 
اين افراد به بهانه عرضه برنامه هاي مفيد و كاربردي كه براي 
خريد آنالين مناسب باشند يا مديريت مسافرت را تسهيل كنند، 
به مطالعه ايميل هاي خصوصي كاربران مي پردازند و عمال حريم 

شخصي كاربران را نقض مي كنند. 
بررسي هايي كه توسط خبرنگاران وال استريت ژورنال انجام 
شده، نشان مي دهد دو اپليكيش��ن با چنين سوءاستفاده هايي 

طراحي شده اند. 
يكي از اين اپليكيشن ها Return Path است كه محتواي 
نامه هاي دريافتي كاربران را جمع آوري مي كند و اين داده ها را 
براي فعاالن بازار و شركت هاي بازرگاني ارسال مي كند. براساس 
گزارش وال استريت ژونال Return Path ايميل هاي ۸۰۰۰ 
كاربر را در دو س��ال قبل بررس��ي و مطالعه كرده تا از اطالعات 

موجود در آنها براي توسعه نرم افزار اين شركت بهره بگيرد. 
اپليكيش��ن ديگر در اين فهرس��ت Edison اس��ت كه به 
كارب��ران كم��ك مي كند ايميل ه��اي خ��ود را مديريت كنند. 

كارمندان شركت طراح اين نرم افزار هم هزاران ايميل را مطالعه 
كرده اند تا برنامه يادش��ده را هوشمند كرده و بر كيفيت قابليت 

پاسخ خودكار آن بيفزايند. 
در دنياي طراحي نرم افزار، دسترس��ي ب��ه داده هاي كاربران 
براي ارتقاي كيفيت برنامه هاي مختلف پديده تازه يي نيس��ت، 
اما اينكه كارمندان چند ش��ركت نرم افزاري بدون هيچ مشكلي 
بتوانند ايميل هاي خصوصي افراد را بي دردسر و به بهانه ارتقاي 
كيفيت نرم افزارهاي توليدي خود مطالعه كنند، امري بي سابقه 
اس��ت. گوگل پيش از اين مدعي شده بود كنترل هاي دشوار و 
محدودكننده يي در زمينه دسترسي توسعه دهندگان به محتواي 
جيميل هاي افراد اعمال مي كند. اما با افش��اگري هاي اخير اين 

ادعاها چندان باورپذير به نظر نمي رسد. 

پي سي ورلد| يك باگ جديد در شبكه اجتماعي فيس بوك 
افراد موجود در فهرست مسدودشدگان را از حالت بالك خارج 
كرد. به نظر مي رس��د كه رسوايي و مشكالت فيس بوك يكي 
پس از ديگري آشكار و نمايان مي شوند و اين غول تكنولوژي 
را ب��ا چالش هاي جديدي مواجه مي كنن��د. فيس بوك كه در 
ماه هاي اخير با رسوايي بزرگي كه حاصل همكاري با موسسه 
تحقيقاتي كمبريج آنالتيكا مبني بر افشاي اطالعات خصوصي 
و محرمانه كاربران فيس بوك بود، روبرو ش��د و بارها به خاطر 
همي��ن مس��اله در مقابل نمايندگان مجلس كنگره و س��ناي 
اياالت متحده امريكا و همچنين نهادهاي امنيتي كش��ورهاي 
مختل��ف ش��هادت داد و از ش��ركت خود دفاع ك��رد. اما حاال 

تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده حاكي از آن است كه يك 
باگ و مش��كل نرم افزاري جديد موجب ش��ده اس��ت بيش از 
۸۰۰ هزار نفري كه در فهرس��ت بالك شده ها وجود داشتند، 
از حالت مسدود و بالك درآمده اند و همين امر بار ديگر امنيت 
اطالع��ات و حريم خصوصي كاربران فيس بوك را زير س��وال 
برده و به چالش كش��يد. به ط��ور معمول، كاربران تا زماني كه 
نخواهن��د نبايد اف��رادي كه بالك كرده ان��د، از حالت بالك و 
مسدود شدن درآيند اما فيس بوك به صورت كامال ناخودآگاه 
بازهم ش��رايطي را ايجاد كرد كه از اطالعات خصوصي افرادي 
كه نمي خواهند با هم در ارتباط باشند، سوءاستفاده شده و به 

آنها دسترسي پيدا شود. 

جاسوسي برنامه هاي تلفن همراه از نمايشگر گوشي

ابداع هندزفري معكوس 

برنامه نويسان همكار گوگل جيميل هاي خصوصي را مي خوانند

فيس بوك افراد بالك شده را از حالت مسدود درآورد

سايبر 

رويداد

دريچه

كاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تشريح كرد

دسترسي به بازار عراق از طريق مناطق ويژه اقتصادي
حتما ش��ما ه��م باره��ا در خبرها ب��ا موضوع 
كولبران و مش��كالتي كه اين قش��ر زحمتكش در 
زمينه معيش��ت با آن روبه رو هستند آگاهي پيدا 
كرده ايد؛ مشكلي كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران 
چنانچه هرچه س��ريع تر براي حل آن فكري نشود 
در س��ال هاي آين��ده در حك��م زخ��م ريش��ه دار 
مش��كالت فراواني را ايجاد خواه��د كرد. راهكاري 
كه كارشناسان براي حل مشكالت اقتصادي مردم 
مناطق مرزي و كولبران پيشنهاد مي كنند استفاده 
از ظرفيت مناطق ويژه اقتصادي و توسعه كسب و 
كار قانوني در اين مناطق اس��ت كه دولت از طريق 
توسعه مناطق ويژه اقتصادي تالش مي كند تا زمينه 

توسعه اين نوع كسب و كار را فراهم كند. 
منطقه ويژه اقتصادي عبارت اس��ت از: محدوده 
جغرافيايي مشخص در مبادي ورودي يا در داخل 
كشور كه براي جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي 
و همچني��ن ايجاد عرصه فعاليت ه��اي توليدي و 
تج��اري جهت افزايش ص��ادرات كاال و ارائه بهينه 
خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه يي و 
بين المللي ايجاد مي شوند. با اين توضيحات منطقه 
ويژه اقتصادي بانه كه با 85 هكتار مس��احت در 5 
كيلومتري بازارچه س��يرانبند بانه واقع شده است، 
تالش مي كند تا زمينه دسترس��ي به ظرفيت هاي 

تازه اقتصادي را براي مناطق مرزي ايجاد كند. 
منطقه ويژه اقتصادي بانه همزمان با منطقه ويژه 
اقتصادي مريوان در س��ال 87 در دولت به تصويب 
رسيد كه با پيگيرهاي انجام شده در سال 92 ايجاد 
آن نهايي شد. براي ايجاد امكانات رفاهي و خدماتي 
در منطق��ه ويژه اقتصادي بانه حفاري مخزن 500 
متر مكعبي براي تامين آب و خط انتقال شبكه برق 
منطقه ويژه اقتص��ادي به طول 22 كيلومتر انجام 
ش��ده و همچنين بخشي از ديواركشي منطقه هم 

در حال انجام است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
براي بازديد از شهرك هاي صنعتي و طرح هاي در 
حال ساخت اس��تان كردستان، شركت در دومين 
جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتي، تكري��م و معارفه 
مديرعامل ش��ركت شهرك هاي اس��تان و حضور 
در نشس��ت گفت وگوي بخ��ش خصوصي و دولت 
به سنندج س��فر كرده اس��ت در جريان اين سفر 
دورنماي��ي از فعاليت هاي اقتصادي اس��تان را نيز 
تش��ريح كرد. مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران مي گوي��د: احداث 
منطق��ه ويژه اقتصادي بانه با توج��ه به نزديكي با 
مرز س��يرانبند، يكي از بهترين راهكارهاي ارتقاي 
معيشت مرزنشينان و توس��عه اقتصادي منطقه و 

دسترسي به بازار عراق است.

 توسعه در كردستان
ص��ادق نجفي ديروز در جريان بازديد از منطقه 
وي��ژه اقتص��ادي بانه با بيان اينك��ه اين منطقه به 
ش��رطي كه با هدف و برنامه اجرا ش��ود در توسعه 
كردستان تاثير مي گذارد، يادآور شد: در اين منطقه 
مي توان واحدهايي را مس��تقر كرد كه با توس��عه 

صادرات و ارزش افزوده، اشتغال ايجاد كنند. 
او افزود: فاز نخس��ت منطقه ويژه اقتصادي بانه 
ش��امل آماده س��ازي و ايجاد زيرس��اخت ها در 35 
هكت��ار زمين ب��راي ايجاد كارگاه ه��اي توليدي و 

خدماتي آبان ماه امسال به بهره برداري مي رسد. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پس 
از بهره برداري فاز اول، كارهاي عمراني و زيرساختي 

فازهاي بعدي هم بدون وقفه انجام خواهد شد. 
او با اشاره به توپوگرافي منطقه اظهار داشت: اين 
منطقه قابليت اجراي طرح هاي گردشگري را دارد و 
ايجاد و اجراي چنين طرح هايي باعث رونق صنعت 

در منطقه هم مي شود. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي ايران گفت: براي حض��ور در منطقه ويژه 
اقتص��ادي بانه س��رمايه گذاران بوم��ي در اولويت 
هس��تند تا بتوانند از مزيت هاي منطقه در راستاي 

تحول اقتصادي و ايجاد اشتغال استفاده كنند. 
نجف��ي اضافه كرد: دولت در اج��راي اين طرح 
به دنبال درآمدزايي نيس��ت بلكه هدف دولت آماده 

كردن زيرساخت هاي مناسب براي سرمايه گذاري 
اس��ت ضمن اينك��ه تعيين قيمت زمي��ن در اين 
منطقه در اختيار استان است و مي توانند با اقساط 

درازمدت به متقاضيان واگذار كنند. 
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت اظهار 
داشت: س��رمايه گذاراني كه در اين منطقه حضور 
يافته و در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري كنند 
از تس��هيالت مناطق محروم م��رزي و تبصره 18 

برخوردار مي شوند. 

 بانك ها حق ندارند، صنايع را تعطيل كنند
معاون وزي��ر صنعت گفت: با توج��ه به اينكه 
تمام اختيارات حوزه صنايع كوچك و ش��هرك ها 
به اس��تان ها تنفيذ ش��ده اس��ت، هيچ نهادي به 
ويژه بانك ها نبايد باعث تعطيل ش��دن واحدهاي 
توليدي ش��وند. صادق نجفي مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي در جلسه 
ش��وراي گفت وگو بخش خصوصي و دولت استان 
كردس��تان با اش��اره به اينكه در ش��رايط كنوني 
ماموريت و مس��ووليت ما بيش��تر و عظيم تر شده 
اس��ت، گفت: اگ��ر تالش جه��ادي نش��ود قطعا 

نمي توان پاسخگوي مردم بود. 
به گزارش ايس��نا، او افزود: اس��تان كردستان 
مي تواند فرصتي باش��د كه با توج��ه به موقعيت 
جغرافيايي خاصي كه دارد در حوزه صنعت ورود 

قوي داش��ته باش��د. معاون وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت گفت: آنچ��ه بايد در رابطه با كردس��تان 
انجام دهيم، اين است كه شرايط موجود را پايش 
و مزيت ها و ظرفيت هاي آن را در راس��تاي خلق 
ث��روت شناس��ايي كنيم. نجفي با تاكي��د بر لزوم 
رصد و مطالعه ش��رايط استان در راستاي استقرار 
طرح هاي توسعه يي تصريح كرد: كارشناسان بايد 
توجه داش��ته باشند كه اولويت با واحدهايي باشد 

كه با مشكل روبه رو هستند. 
نجف��ي با بي��ان اينكه باور به م��رگ واحدهاي 
توليدي وجود دارد، گفت: زماني كه عمر يك واحد 
توليد سر آمد و مرگ آن فرا رسيد، بايد اين موضوع 
را پذيرفت و انرژي خود را بر احياي طرح هاي نوين 
متمركز ساخت. او در بخش ديگري از سخنان خود 
با اعالم اينكه هدف گذاري س��ه ساله در كردستان 
اين است كه اين استان طي اين سه سال به سرانه 
صنعت كشور برسد، گفت: اين يك مطالبه عمومي 

است كه جزو ضرورت هاي ماست. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي با بيان اينكه در راس��تاي تحقق اين مهم 
10 شهرستان در استان كردستان بايد طرح هاي 
مزي��ت دار صنايع كوچ��ك را ارائ��ه دهند، گفت: 
كارگروه اش��تغال در س��طح ملي و محلي از اين 
طرح ه��ا حماي��ت مي كند. او با اش��اره ب��ه اينكه 
پيگيري طرح هاي اش��تغال آفرين و ب��ازاردار كه 

سريع راه اندازي مي شوند الزامي است، افزود: طرح 
پوش��اك يكي از موفق ترين طرح ه��اي زودبازده 

است كه مي توان در كردستان راه اندازي شود. 
نجف��ي با ذكر اينكه حماي��ت از طرح و توليد 
داخلي در دستور كار قرار گرفته است، خاطرنشان 
كرد: استان كردستان به عنوان يكي از استان هاي 
موفق در تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است كه با 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته طي يك ماه آتي 
جلس��ه يي ويژه براي رسيدگي به وضعيت آن در 
وزارتخانه تشكيل مي شود. او در خصوص تعطيل 
كردن واحدهاي توليدي به بانك ها هشدار داد و 
گفت: هيچ ارگان يا س��ازماني حق تعطيل كردن 
واحد توليدي را ندارد. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي با تاكيد بر اينكه 
توليد پايدار مورد تاكيد قرار گيرد، اظهار كرد: در 
راستاي نيل به اين مهم كيفيت و اولويت بخشي 
در كن��ار اهليت طرح مورد توجه ق��رار گيرد. او 
با اعالم اينكه در كارگروه اقتصادي كش��ور براي 
نخس��تين بار كم��ك بالعوض��ي ب��راي صندوق 
ضمان��ت توليد تصويب ش��ده اس��ت، گفت: اين 
اقدام بدان خاطر اس��ت كه اي��ن واحد بتواند در 

چرخه توليد قرار گيرد. 
معاون وزير صنعت نوي��د رونق دو منطقه ويژه 
اقتصادي اس��تان كردس��تان را داد و بيان كرد: هر 
چند اين ش��هرك ها هوش��مند نيس��تند اما نبايد 
فراموش كرد كه س��رمايه هاي بزرگي هس��تند كه 
بايد از آن به نحو احس��ن اس��تفاده كرد. او با بيان 
اينكه قلب شهرك هاي صنعتي به تپش در خواهد 
آمد، گفت: اميد است بتوان واحدهاي نيمه فعال را 
دوباره راه اندازي و به چرخه توليد بازگرداند. نجفي 
با تاكيد بر ل��زوم مهارت آموزي يادآور ش��د: تمام 
اختيارات حوزه صنايع كوچك و شهرك ها در اين 
خصوص به استان ها تنفيذ شده است. او با اشاره به 
اينكه بايد در شرايط ساختاري كشور بازبيني كنيم، 
اظهار كرد: زمان تالش و مديريت اقتصادي همراه با 

صبر و تحمل و پيگيري فرا رسيده است. 
معاون وزي��ر صنعت گفت: در بازديدهايي كه 
از تعدادي از ش��هرك هاي صنعتي استان داشتم 
اين ش��هرك ها وضعيت خوبي نداش��تند كه اين 
برازنده كردستان نيست. نجفي با اشاره به اينكه 
99 درصد از صنايع كردس��تان كوچك هستند، 
گف��ت: حدود 20 درص��د از صنايع اس��تان هم 
تعطيل هس��تند كه بايد بررسي و ببينيم مشكل 
كار كجاس��ت و آن را رف��ع كني��م. مديرعام��ل 
س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي 
تاكي��د ك��رد: بايد با ع��زم و همدلي و عش��ق و 
اراده طي س��ه س��ال آينده كردستان در شرايط 

و وضعيت خوبي قرار گيرد.

تشعشع آنتن های مخابراتی مطابق استاندارد است
مدي��ركل تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويی 
منطقه ش��مال اعالم كرد: تاكنون هيچ موردی از 
غير اس��تاندارد بودن ح��دود پرتوگيری آنتن های 
فعال مخابراتی در س��طح كش��ور وجود نداشته و 
نتايج هم��ه اندازه گيری ها مطابق اس��تانداردهای 
تعيين ش��ده بوده است.  به گزارش ايرنا، آنتن های 
تلفن همراه )بی.تی.اس- BTS( با توجه به افزايش 
كاربران تلفن همراه در كش��ور نصب شده و ميزان 
تشعشع اين آنتن ها، همواره دغدغه و نگرانی هايی 
را برای شهروندان به دنبال داشته است. در همين 
پيوند و براس��اس گزارش روز چهارش��نبه سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويی ايران، »وحيد 
مختاری« با تاكيد بر اينكه فقط سازمان انرژی اتمی 

صالحيت دارد درباره اين تشعشعات اظهارنظر كند، 
گف��ت: در صورت��ی كه نتايج بررس��ی متخصصان 
سازمان انرژی اتمی ميزان تشعشع را غيراستاندارد 
اعالم كند، موارد اعالم ش��ده از س��وی رگوالتوری 
پيگيری ش��ده و با هم��كاری اپراتورها پارامترهای 
فنی مربوط به س��المت مردم اصالح می شود. وی 
افزود: رگوالتوری به طور مس��تمر و در فاصله های 
زمان��ی معين در نقاط حس��اس ش��هرها از جمله 
تهران با استفاده از ايستگاه های ثابت و سيار، ميزان 
تشعشع های راديويی را اندازه گيری می  كند و نتايج 
اين اندازه  گيری به س��ازمان انرژی اتمی ارس��ال و 
در آنجا بررس��ی و تحليل می شود. مختاری تاكيد 
كرد: س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی 

براساس وظايف خود و با توجه به نگرانی شهروندان 
از تاثير تشعش��عات، اندازه گيری های الزم را انجام 
می ده��د و نتاي��ج اندازه گيری های انجام ش��ده و 
بررس��ی دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان 
انرژی اتمی نيز نشان می دهد تاكنون هيچ موردی 
از غير اس��تاندارد بودن حدود پرتوگيری آنتن های 
فعال مخابراتی در سطح كشور وجود نداشته و نتايج 
همه اندازه گيری ها مطابق اس��تانداردهای تعيين 
شده بوده است. مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوئی منطقه شمال اعالم كرد: بررسی های انجام 
ش��ده در سطح شهر تهران نش��ان می دهد ميزان 
تشعشعات راديويی آنتن های بی تی اس اين شهر 

مطابق استاندارد تعيين شده است.

سرپرس��ت  خراس�ان رضوي   
شركت آب منطقه يي خراسان رضوي 
گفت: بر اس��اس مصوبه هيات دولت 
در كارگ��روه مل��ي س��ازگاري با كم 
آبي، كش��ت برنج فقط در 2 اس��تان 
مازندران و گيالن مجاز بوده و در ساير 
شهرستان ها ممنوع اعالم شده است. به 
گزارش »تعادل« و به نقل از روابط عمومي شركت آب منطقه يي 
خراس��ان رضوي، محمد عاليي با بيان اين مطلب عنوان كرد: با 
توجه به اينكه در شهرستان كالت بحران آبي نداريم و كشاورزان 
كش��ت برنج خ��ود را انجام داده اند، آب منطقه ي��ي الزامي براي 
ممنوعيت كشت برنج ندارد. او ادامه داد: الزم است، اطالع رساني 
دقي��ق و به موقع به برنج كاران انجام ش��ود ت��ا بتوانند محصول 
جايگزين داش��ته باش��ند، همچنين س��ازمان جهاد كشاورزي 
فضاي��ي را آماده خواهند كرد تا مصوبه دولت اجرا ش��ود، از اين 
جهت الزم اس��ت كه به اقتصاد و به خصوص توليد مرزنشينان 
آسيبي وارد نشود لذا در اين خصوص مذاكراتي با سازمان جهاد 
كشاورزي خواهيم داشت. او عنوان كرد: ميزان حجم آبي كه در 
حال حاضر از ايران خارج مي شود حدود 145ميليون مترمكعب 
اس��ت كه حقابه ايران، 72.5ميليون مترمكعب بوده كه در قالب 
پروتكل هاي مرزي درصدد بهره برداري از بخش��ي از اين ميزان 
حقابه هس��تيم. عاليي ادامه داد: بر اس��اس فرمان مقام معظم 
رهبري و تاكيد وزرا، در همه شرايط ملزم به رعايت پروتكل هاي 
مرزي هستيم و بنا بر حقابه تعريف شده براي ايران، هيچ بخشي 
اضافه ت��ر از آن را برداش��ت نخواهيم كرد. او با اش��اره به كاهش 
50درصدي س��هم آب هاي س��طحي در سال جاري عنوان كرد: 
ميانگي��ن درازمدت منابع آب هاي س��طحي يك ميليارد و 498 
ميليون مترمكعب در سال بوده كه در سال آبي 96-95 اين عدد 

55 درصد كاهش پيدا كرده است.

 الزامي براي ممنوعيت كشت برنج
وجود ندارد

اصفه�ان   مدي��ر دفتر مديريت 
مصرف شركت توزيع برق شهرستان 
اصفه��ان با بي��ان اينكه ب��ا افزايش 
مي��زان مصرف برق مجبور به اعمال 
خاموش��ي هس��تيم، گفت: در حال 
حاض��ر نه تنه��ا 10درص��د كاهش 
مصرف برق نداري��م بلكه با افزايش 
دماي هوا و اس��تفاده از كولرگازي و پمپ آب، ميزان مصرف 
برق حدود 5درصد رشد داشته است. محمدمهدي عسگري در 
گفت وگو با ايس��نا در خصوص خاموشي هاي اخير اظهار كرد: 
قطعي هاي اضطراري در كل كش��ور ب��راي كنترل و مديريت 
بار در ش��بكه رخ داده است. اين قطعي ها از سه شنبه پنجم 
تيرماه آغاز شد. در روزهاي پنج شنبه و جمعه با وجود مصرف 
پايي��ن برق، تولي��د جوابگوي مصرف اس��ت. بنابراين در اين 
روزها خاموش��ي نداريم اما خاموشي در روزهاي ديگر با توجه 
به ميزان مصرف مش��تركان در كل كشور در جهت مديريت 
ب��ار انجام مي ش��ود. او ب��ا تاكيد بر اينك��ه در صورت كاهش 
10درصدي ميزان مصرف برق مشتركان قطعي برق نخواهيم 
داش��ت، تصريح كرد: در حال حاضر نه تنها 10درصد كاهش 
مصرف برق نداريم بلكه حدود 5درصد، رش��د مصرف داريم. 
اس��تفاده از كولرگازي و پمپ آب و افزايش دماي هوا موجب 
افزايش مصرف برق شده است. بنابراين در سال جاري با وجود 
محدوديت توليد در نيروگاه هاي برق آبي و عدم رعايت كاهش 
10درصد مصرف برق، مجبور به اعمال خاموشي هستيم. مدير 
دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق شهرستان اصفهان با 
بيان اينكه برنامه اعالم ش��ده، برنامه زمانبندي خاموشي، به 
معناي قطع شدن برق نيست، افزود: در واقع بايد مديريت بار 
را انج��ام دهيم و در زمان هايي كه ميزان مصرف برق از مقدار 

توليد آن بيشتر شود، خاموشي رخ مي دهد. 

 مجبور به اعمال خاموشي
هستيم

اصفه�ان   تفاهمنامه همكاري 
در زمين��ه بس��ط و توس��عه حقوق 
ش��هروندي، تاس��يس و راه ان��دازي 
خانه حق��وق و كلينيك هاي حقوق 
ش��هروندي بين معاونت حقوق بشر 
و امور بين الملل وزارت دادگستري، 
شهرداري اصفهان و شوراي اسالمي 
ش��هر به امضا رس��يد. به گزارش »تعادل« و به نق��ل از اداره 
ارتباطات رس��انه يي شهرداري اصفهان، ش��هردار اصفهان در 
ديدار با معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري 
گفت: بس��ط و توسعه حقوق شهروندي از برنامه هاي اصلي و 
اساسي شهرداري اصفهان است، چراكه معتقديم حفظ حقوق 
ش��هروندي بايد معيار همه فعاليت ها باش��د تا ش��اهد حفظ 
كرامت انساني در شهرها باشيم. قدرت اهلل نوروزي با اشاره به 
طرح تاسيس خانه حقوق و كلينيك هاي حقوق شهروندي در 
اصفهان و بر اساس اين تفاهمنامه تاكيد كرد: حمايت دستگاه 
قضايي براي استقرار و تثبيت كلينيك هاي حقوق شهروندي 
و س��اير فعاليت هاي ش��هرداري در اين زمينه، عاملي اساسي 
براي تحقق اين مهم است. وي ادامه داد: كلينيك هاي حقوق 
شهروندي وظيفه آموزش و ترويج اخالق و حقوق شهروندي، 
معاضدت حقوقي، مش��اوره حقوقي، روانشناختي و مددكاري 
اجتماعي را بر عهده دارند كه اين اقدام با حضور يك حقوقدان 
)وكيل دادگس��تري(، يك روانشناس و يك مددكار اجتماعي 
در فرهنگس��راهاي مناطق 15گانه انجام خواهد ش��د. رييس 
ش��وراي اسالمي شهر اصفهان نيز در ادامه اين ديدار گفت: با 
توجه به پيش��ينه حق مداري در تعاليم ديني و فرهنگي ما و 
ساير جوامع اسالمي از جمله سيره پيامبراكرم )ص( و حضرت 
اميرالمومنين علي)ع(، شهرهاي اسالمي بايد پرچمدار حمايت 

و ترويج حقوق بشر و شهروندي باشند. 

 تفاهمنامه يي براي ايجاد خانه ها
و كلينيك هاي حقوق شهروندي

البرز   رييس كميسيون محيط 
زيس��ت، س��المت و ايمني شوراي 
اس��المي كرج از فعالي��ت بيش از 
50 مدي��ر ديپلم��ه و زيرديپلم در 
ش��هرداري خب��ر داد و گف��ت كه 
مديريت نادرس��ت آنها منجر به از 
بين رفتن وقت و پول مردم ش��ده 
اس��ت. به گزارش ايلنا، حس��ين محمدي امروز در هفتاد و 
يكمين جلسه ش��وراي ش��هر كرج در نطق پيش از دستور 
اظهار داش��ت: متاس��فانه 50 نفر از مديران ارشد شهرداري 
ك��رج تحصيالت��ي در ح��د ديپل��م و زيرديپل��م دارند كه 
تاسف بار اس��ت. او ادامه داد: با توجه به منابع انساني و افراد 
فارغ التحصي��ل و چهره هاي علمي و دانش��گاهي موجود در 
ش��هرداري، انتصاب مديران راهبردي از بين افراد كم سواد، 
خيانت به وقت و مال مردم و ش��هر است. عضو شوراي شهر 
ب��ا انتقاد از گزينش هاي سفارش��ي و فاميلي در ش��هرداري 
كرج تصريح كرد: اس��تخدام هاي ناعادالنه شهرداري از رشد 
نيروهاي متخصص و توانمند، جلوگيري كرده و باعث ش��ده 
مصوبات مهم ش��هر، اجرايي نش��ود. او با تاكيد بر مصوبات 
نوس��ازي حمل و نقل عمومي و خارج كردن ناوگان فرسوده 
و جايگزي��ن آن با بي آرتي، همچنين نص��ب كاتاليزور روي 
تاكسي ها گفت: اين مصوبات در راستاي سالمت شهروندان 
اس��ت كه عمدتا ب��ا بالتكليفي نقطه ضعف مديراني ناش��ي 
مي ش��ود كه با بي تدبيري و حماقت، انتخاب و در پست هاي 
مهم ش��هري منصوب شدند. او افزود: با توجه به 15 مصوبه 
و تذكر كميس��يون محيط زيست، ش��هرداري تاكنون اقدام 
عمليات��ي براي تش��كيل س��تاد مديريت بحران ش��هري و 
س��تاد مديريت مخاطرات شهري، نداش��ته كه اين نشان از 

بي اهميتي شهرداري به جايگاه نظارتي شوراي شهر است.

 فعاليت بيش از 50 مدير ديپلمه و زيرديپلم
در شهرداري كرج

 شكارچيان غيرمجاز حيوانات ماده و باردار را 
ش�كار مي كنند؛يزد| معاون فني محيط زيست يزد 
گفت: در برخي شكارگاه ها، شكارچيان غيرمجاز اقدام 
به شكارحيوانات جوان، ماده، باردار يا حتي بزغاله ها و 
بره ها به تعداد چند راس در يك سفر مي كنند. اكبري 
با بيان اينكه از نظر زمان 2.5 ماه براي زايمان و دو ماه 
براي جفت گيري، شكار ممنوع شده و پروانه يي صادر 
نمي ش��ود، بيان كرد: بديهي اس��ت چنانچه انتقادات 
منصفانه و كارشناسي به شيوه و زمان شكار وارد باشد 
توسط س��ازمان حفاظت محيط زيست قابل بررسي 

است.  
 حقوق معوقه س�ال گذشته كارگران پرداخت 
شده است؛اصفهان| مديركل هماهنگي و نظارت بر 
خدمات ش��هري شهرداري اصفهان اعالم كرد: حقوق 
س��ال گذشته كارگران فضاي س��بز، پرداخت شده و 
كارگران حقوق معوقه يي از سال گذشته ندارند. بهزاد 
حقان��ي در رابطه ب��ا پرداخت حق الزحم��ه كارگران 
فضاي سبز افزود: فقط حقوق يك ماه كارگران فضاي 
سبز پرداخت نشده و در اين زمينه، معوقه يي از سال 
گذش��ته وجود ندارد. او با اشاره به عقد قرارداد با 32 
پيمانكار فضاي سبز در مناطق 15گانه از ارديبهشت 
ماه سال جاري تصريح كرد: تاكنون 80درصد مطالبات 
پيمانكاران پرداخت شده و 20درصد آن باقي مانده كه 

تحقق اين بخش نيز در دستور كار قرار گرفته است.
 دس�تيابي ب�ه ركورده�اي توليد در ش�ركت 
ف�والد هرمزگان؛بندرعب�اس| كاركنان ش��ركت 
فوالد هرمزگان در خردادماه س��ال جاري توانس��تند 
به دو ركورد توليد آهن اس��فنجي و فوالدخام دس��ت 
يابند. معاون بهره برداري فوالد هرمزگان ضمن اعالم 
اي��ن خبر گفت: در واحد احيا مس��تقيم ركورد توليد 
آهن اس��فنجي در مدول A به 80 هزار و 829 تن و 
در مجموع دو مدول به 158 هزار و 241 تن رس��يد. 
محمدجعفر پارسي ركورد قبلي مدول A را مربوط به 
ارديبهش��ت ماه سال قبل و به ميزان 76 هزار و 215 
ت��ن و توليد مجموع دو مدول را 151 هزار و 638 تن 
اعالم كرد. وي در خصوص دس��تاورد كاركنان ناحيه 
فوالدس��ازي و ريخته گري مداوم اين شركت تصريح 
كرد: دستيابي به ركورد توليد تختال در خردادماه يكي 

ديگر از گامهاي موثر تالشگران اين شركت است. 
 عش�اير خراسان ش�مالي امني�ت الزم براي 
ك�وچ را ندارند؛بيرجند| رييس بس��يج عش��ايري 
خراسان شمالي گفت: عش��اير خراسان شمالي امنيت 
الزم ب��راي كوچ را ندارند. قنبرزاده با اش��اره به اينكه 
بيش��تر ايل راه هاي عش��ايري در خراسان ش��مالي يا 
به تصرف كش��اورزان در آمده اس��ت ي��ا اينكه در امر 
جاده س��ازي تخريب ش��ده اس��ت، افزود: اين معضل 
بيش��تر در مسير اسدلي به مهنان و از مهنان تا مركز 
صدا و سيما در شهرستان بجنورد مشاهده مي شود. او 
خاطرنشان كرد: همين مشكل موجب شد تا طي دو 
هفته گذش��ته دو فقره تصادف براي دام هاي عشايري 
اين اس��تان هنگام كوچ صورت گيرد كه فقره اول در 
منطقه بام ب��ود كه 12راس دام و فق��ره دوم در بش 
قارداش بود كه سه فقره دام تلف شدند. قنبرزاده ادامه 
داد: اين موضوع تاكنون خيلي گوش��زد ش��ده است و 
وقت آن رس��يده تا مسووالن نس��بت به حل آن يك 

چاره و اقدام اساسي انجام دهند. 
 كش�ف س�فال خارجي و قاچ�اق در اللجين؛ 
همدان| فرمانده انتظامي شهرس��تان بهار از كشف 2 
هزار قطعه س��فال خارجي و قاچاق در اللجين، شهر 
جهاني س��فال خب��ر داد. س��رهنگ بزرگ علي نوري 
در تش��ريح اين خبر گف��ت: كاركن��ان انتظامي اين 
شهرس��تان با تالشي جهادي در راستاي تحقق شعار 
س��ال در مقابله با كاالي قاچاق، 2 هزار قطعه س��فال 
خارجي و قاچاق را در اين شهرس��تان كشف كردند. 
او افزود: اين محموله قاچاق كه ارزش ريالي آنها بيش 
از 900ميليون ريال است، در يكي از انبارهاي شهرك 
سفال اللجين انبار شده بود كه كاركنان پليس امنيت 

عمومي شهرستان آن را كشف كردند. 
 توفان ش�ن ۱5۷ سيس�تاني را راه�ي مراكز 
ح��وادث  مرك��ز  مدي��ر  كرد؛زاه�دان|  درمان�ي 
وفوريت هاي پزش��كي زاهدان گفت: بر اثر وقوع توفان 
ش��ن زابل، زهك، هامون در سه روزگذشته در شمال 
اس��تان تاكنون 157 نفر را راهي مراكز در ماني كرد. 
غالمعل��ي رفعت گفت: بر اثر وقوع توفان ش��ن زابل، 
زهك، هامون در س��ه روز گذش��ته در شمال استان 
تاكن��ون 157 نفر را راهي مراك��ز در ماني كرد كه از 
اين تعداد 49 نفر بستري شدند. او گفت: از تعداد 157 
مراجعه كننده به مناط��ق درماني 108 نفر به صورت 
سرپايي درمان و تعداد 49 نفر در بيمارستان هاي زير 

مجموعه دانشگاه علوم پزشكي زابل بستري شده اند.

اخبارشهرستانها

 در پيغامي شفاهي
 قدرداني رهبر معظم انقالب

از امام جمعه خرمشهر

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي از اق��دام پيگيرانه و 
حضور ميداني امام جمعه خرمش��هر براي رفع مشكل 
آب شرب ش��هر هاي خرمش��هر و آبادان و روستا هاي 
همج��وار قدرداني كردن��د. به گ��زارش دفتر حفظ و 
نش��ر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، در هفته  اخير به 
دنبال شكسته شدن خط لوله  انتقال آب غدير كه آب 
شرب شهرهاي خرمشهر و آبادان و مناطق همجوار را 
تامين مي كرد، مردم اين دو ش��هر با مشكل جدي آب 
شرب مواجه ش��دند. در پي اين مساله، حجت االسالم 
والمس��لمين موس��وي فرد امام جمعه  خرمشهر ضمن 
حض��ور در كن��ار كارگ��ران تعمير اين خ��ط لوله در 
هويزه، به  صورت نمادين و براي تس��ريع امور اقدام به 
جوش��كاري اين خط لوله كرد و از نزديك پيگير حل 
مشكل آب شرب مردم منطقه شد. رهبر معظم انقالب 
اس��المي پس از اطالع از اين اقدام ايشان در پيغامي از 
حجت االسالم والمسلمين موسوي فرد قدرداني كردند.



ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا نمي ش��ود. تنها 
بخ��ش دس��تگيري و انتقال معتادان به مراك��ز ترك اعتياد 
اجباري، اجرايي مي ش��ود، اما تبصره 2 اي��ن ماده مبني بر 
حمايت مادي براي ترك اعتياد، اجرايي نمي شود. معتاداني 
كه شناسايي مي شوند، طبق قانون بايد به مراكز ترك اعتياد 
منتقل ش��وند و بر اساس آيين نامه مداخالت و مراقبت هاي 
پس از ترخيص كه پنج س��ال پيش رييس قوه قضاييه ابالغ 
كرده، بايد مورد حمايت هاي اجتماعي قرار بگيرند تا دوباره 

به دام اعتياد نيفتند. 
ام��ا هيچ كدام از اين قوانين و ابالغيه ها به درس��تي اجرا 
نمي ش��ود. نيروي انتظامي با توجه به مطالبات اهالي برخي 
محله ها، معتادان را جمع آوري مي كند. اين معتادان پس از 
45 روز تا 2 ماه نگهداري در مراكز ترك اعتياد اجباري، رها 
مي شوند و با توجه به اينكه مكان و شغلي ندارند، دوباره به 
پاتوق هايشان برمي گردند و مصرف مواد را ادامه مي دهند. 

پليس تهران در 48 س��اعت 878 معت��اد متجاهر را در 
تهران دستگير كرده است؛ معتاداني كه مدتي هم نگهداري 
مي شوند و جز هزينه هاي جمع آوري و نگهداري كوتاه مدت، 

دستاورد ديگري ندارند. 
ريي��س پلي��س مب��ارزه با مواد مخ��در تهران ب��زرگ از 
جم��ع آوري 878 معتاد و دس��تگيري 104 خرده فروش و 
قاچاقچي مواد مخدر طي 48 س��اعت گذش��ته در پايتخت 

خبر داده است. 
محم��د بخش��نده در اين باره گف��ت: طرح برخ��ورد با 
خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوري معتادان متجاهر طي 
48 س��اعت گذشته در تهران اجرا شد و در جريان آن 878 
معت��اد متجاهر، 104 خرده فروش و چه��ار قاچاقچي مواد 

مخدر جمع آوري و دستگير شدند. 
او ب��ا بي��ان اينكه اجراي اين طرح همچن��ان ادامه دارد، 

تصريح كرد: اين طرح در راس��تاي پاس��خگويي به مطالبات 
و دغدغه ه��اي م��ردم درب��اره جم��ع آوري معتادان ش��هر 
ته��ران و پاكس��ازي نقاط آلوده پايتخت ب��ه مرحله اجرا در 
آمده اس��ت و هدف از آن پاكس��ازي محيط ه��اي تفريحي 
و حاش��يه بزرگراه هاي پايتخت از ل��وث معتادان متجاهر و 
برخ��ورد با خرده فروش��ان مواد مخدر اس��ت. به گفته وي، 
878 معتاد متجاهر جمع آوري ش��د و در اجراي اين طرح با 
هماهنگي مقام قضايي به مراكز ترك اعتياد منتقل ش��دند 
و خرده فروش��ان و قاچاقچان دس��تگير ش��ده نيز به دادسرا 
معرفي ش��دند. رييس پلي��س مبارزه با م��واد مخدر تهران 
ب��زرگ اضافه ك��رد: بيش از 20 كيلوگرم ان��واع مواد مخدر 

سنتي و صنعتي نيز از اين افراد كشف و ضبط شد. 

ريي��س س��ازمان نهضت س��وادآموزي گف��ت: در حال حاضر 
سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، لرستان و كرمان باالترين 
آمار بي س��وادي در كش��ور را دارند، اما عمده بي سوادان در نقاط 
حاشيه ش��هرها هس��تند. علي باقرزاده درباره آمار افرادي كه در 
مقطع ابتدايي ترك تحصيل مي كنند و از آن مقطع به بعد بي سواد 
محس��وب مي شوند، توضيح داد: به طور متوسط طبق آمار رسمي 
آم��وزش و پرورش 2درص��د از دانش آموزان ابتدايي ي��ا در دوره 
ابتدايي ثبت نام نمي كنند يا اينكه دوره ابتدايي را تمام نمي كنند، 
يعني بين پايه ها ترك تحصيل مي كنند. معموال در هر پايه يي هر 
س��ال بين 15 تا 20هزار نفر ترك تحصيل مي كنند يا قبول شده 
پايه قبلي هستند كه ديگر در پايه جديد ثبت نام نمي كنند يا حتي 
حين سال تحصيلي به دليل مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

كه وجود دارد از چرخه آموزش خارج مي شوند. 
او افزود: بيش��تر دانش آموزاني كه به 10سالگي رسيده اند، ولي 
كماكان در مقطع ابتدايي هستند از خانواده ها و گروه هاي آسيب 
ديده جامعه هستند. ما براي آنها كه به 10سالگي مي رسند و هنوز 
مقط��ع ابتدايي را تمام نكرده اند يك طرح ويژه با عنوان »آموزش 
ك��ودكان 10 تا 1۹ س��ال« داريم و با حداكث��ر انعطاف پذيري در 
ضوابط و قوانين س��راغ آنها مي رويم. س��االنه بين 20 تا 2۳ هزار 
نف��ر از اي��ن گروه ثبت ن��ام مي كنيم كه بخش��ي از آنها هم ترك 
تحصيلي هاي سال هاي گذش��ته آموزش و پرورش هستند، البته 
يك مس��اله ديگر هم وجود دارد كه در اين آمار دو درصدي آنها 
كه شناسنامه ندارند، لحاظ نمي شوند چون مبنا براي ما شناسنامه 

افراد و كد ملي آنهاست. 
رييس سازمان نهضت سوادآموزي با بيان شرايط تحصيل اتباع 
خارجي در نهضت س��واد آموزي به ايلن��ا گفت: يك بخش ديگر 
هم اتباع خارجي هستند كه اوراق هويتي ندارند، لذا در اين آمار، 
اسامي آنها ذكر نمي شود، اما اين امكان بايد براي آنها فراهم شود 
تا حداقل تحصي��الت ابتدايي را فرا بگيرند. ما براي اتباع خارجي 

هم يك برنامه داريم كه آن هم براي گروه س��ني 10 تا 4۹س��ال 
است. البته مشاركت هاي بين المللي را هم جذب مي كنيم ولي همه 
هزينه را جمهوري اس��المي مي دهد. ما در سال گذشته 27 هزار 
نفر از اتباع خارجي را تحت پوشش برديم امسال هم براي همين 
عدد هدف گذاري كرديم كه به تدريج ثبت نامشان را شروع كنيم. 

باقرزاده در خصوص ميزان بي س��وادي در نقاط مختلف كشور 
اظهار كرد: در حال حاضر سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، 
لرس��تان و كرمان باالترين آمار بي س��وادي در كشور را دارند ولي 
عمده بي سوادان متاسفانه در نقاط حاشيه شهرها هستند كه اتفاقا 
شناسايي اين افراد سخت تر از افرادي است كه در روستاها هستند. 
كمترين آمار هم مربوط به شهر تهران، سمنان، مازندران، اصفهان، 

البرز و مراكز استان هاست. 
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اقتصاد اجتماعي12
ساعت كار ادارات استان 

تهران از ساعت ۶ تا ۱۴ شد
 س��اعت كار ادارات مس��تقر در استان تهران 
به اس��تثناي مراكز خدمات  رسان تا پايان تيرماه 
س��ال جاري از ساعت ۶ شروع مي شود و ساعت 

14 پايان مي يابد. 
در بخش��نامه اس��تانداري ته��ران ب��ه كليه 
دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها و مراكز آموزشي 
و پژوهش��ي و كليه نهادهاي عمومي غيردولتي 
و ش��هرداري هاي استان آمده اس��ت: »براساس 
مصوب��ه هي��ات وزي��ران موضوع مج��وز تنظيم 
س��اعت كار دستگاه هاي دولتي، ادارات، بانك ها، 
شهرداري ها و ساير موسسات عمومي غيردولتي 
با عنايت به تداوم ش��رايط خاص جوي و با توجه 
به ضرورت صرفه جوي��ي و مديريت مصرف برق 
بدين وسيله ساعت كار ادارات به استثناي مراكز 
خدمات رس��ان تا پاي��ان تيرماه س��ال جاري از 

ساعت ۶ شروع و ساعت 14 پايان مي يابد. 
ضروري است، مسووالن دستگاه هاي اجرايي، 
س��ازمان ها و نهادهاي مس��تقر در استان تهران 
ضمن نظارت و تالش جدي در خصوص كاهش 
مص��رف انرژي دس��تگاه مربوطه، سيس��تم هاي 
س��رمايش خود را در دماي 25درجه سانتيگراد 
تنظيم و حداكثر تا ساعت 1۳:۳0 خاموش كنند. 
ضمنا حسن انجام امور بر عهده باالترين مقام 
دس��تگاه و از طري��ق مبادي ذي رب��ط كنترل و 

نظارت خواهد شد.«

نظر ابتكار درباره ازدواج 
دختران بدون اذن پدر

معاون رييس جمه��ور در امور زنان و خانواده 
از هم��كاري وزارت امور خارجه با اين نهاد براي 
تهيه گزارشي براي شناسايي زنان ايراني كه زير 
س��ن قانوني و بدون شناس��نامه با اتب��اع بيگانه 
ازدواج كرده اند، خبر داد و از ش��رايط بد زندگي 
اين زنان كه اغلب در افغانس��تان به سر مي برند، 

اظهار تاسف كرد. 
معصومه ابت��كار در اين باره اف��زود: در حال 
تهيه گ��زارش جديدي با هم��كاري وزارت امور 
خارجه و بخش هاي مرتب��ط با زناني كه با اتباع 
بيگانه، زير سن قانوني و بدون شناسنامه ازدواج 
كرده اند، هستيم. بسياري از اين زنان در شرايط 
بسيار بدي در افغانستان به سر مي برند. تك تك 
اين زنان شناسايي شده اند و داستان زندگي شان 
بررسي شده اس��ت. آنها هيچ پش��توانه حقوقي 
ندارند و در ش��رايط سختي هستند. اين مطالعه 

جديد اطالعاتمان را روزآمد خواهد كرد. 
او درب��اره موضوع مطرح ش��ده در مجلس در 
م��ورد »ازدواج دختران ب��دون اذن پدر با در نظر 
گرفتن ش��رايطي« و اينكه آيا فراكسيون در مورد 
اين موضوع با معاونت زنان رايزني هايي داشته؟ به 
ايس��نا گفت: در ارتباط با مسائل فقهي و حقوقي 
زنان، ش��وراي عالي فقهي و حقوق��ي در معاونت 
زنان تشكيل شده كه در زمان خانم موالوردي هم 
فعاليت مي كرد. تقريبا همان مس��ير را با تركيبي 
جديد و رويكردي متفاوت ادامه داديم. اين ش��ورا 
هر دو هفته يك بار جلسه يي دارد و مباحث مرتبط 
با معض��الت حقوقي زنان را از زواياي مختلف و با 
حضور حقوقدانان، وكال، طالب حوزه علميه قم و 

فعاالن مرتبط با حقوق زنان بررسي مي كند. 
ابت��كار ادامه داد: موضوع��ات مختلف در اين 
شورا بحث و احصا مي شود و نمايندگان مجلس 
به ويژه اعضاي فراكسيون زنان نيز در آن حضور 
پي��دا كرده اند. به طور خاص اين موضوع پيش از 
اين در اين شورا مطرح نشده بود. در جريان اينكه 
در م��ورد اين طرح چه ميزان كار كارشناس��ي و 
همفكري شده قرار نگرفته ام؛ اما فكر مي كنم اين 
مباحث نياز به پختگي زيادي دارد و بايد جوانب 

و ابعاد مختلف موضوع را ببينيم. 
او ب��ا بيان اينكه برخي زن��ان و دختران براي 
ازدواج ب��ا اذن پدر مش��كالتي دارند، اظهار كرد: 
اما درباره اينكه آيا واقعا راه حل اين اس��ت كه با 
در نظر گرفتن ش��رايطي هچون سن، تحصيالت 
و... بت��وان دختران را از اي��ن اذن رها كرد و آيا 
از اي��ن منظر مي توان مش��كل را برطرف كنيم؟ 
ترديدهاي��ي وجود دارد و بيش��تر بايد روي اين 

مساله كار كرد. 
معاون رييس جمه��ور در امور زنان و خانواده 
با اين گفته كه يك منظر اين اس��ت كه اذن پدر 
مقداري از اختيارات زنان را به ويژه با ش��رايطي 
ك��ه در ط��رح اش��اره ش��ده، مح��دود مي كند، 
تاكي��د كرد: اما واقعيت اين اس��ت ك��ه وقتي از 
ازدواج صحبت مي كني��م، اگرچه يك تصميم و 
مسووليت فردي است اما در حقيقت خانواده به 
ويژه براي يك زن ايراني، نقش پش��تيبان مهمي 
دارد. فكر نمي كنم هيچ دختر ايراني مايل باش��د 
بدون پشتوانه خانوادگي اش وارد ازدواج و عهد و 
پيماني با خانواده ديگر ش��ود و خودش پشتوانه 

خانوادگي اش را در اين مراوده از دست بدهد. 
ابتكار افزود: توصيه همه مشاوران ازدواج اين 
اس��ت كه به هر ترتيبي هست رضايت خانواده ها 
ر ا جلب كنيد. ممكن است گاهي خانواده ها ابتدا 
موضع مخالفي داشته باشند اما اگر توجيه شوند 
و از آنها خواسته شود تا وارد اين ماجرا شوند در 
فراز و نشيب هاي آتي اين خانواده باز هم حضور 
دارن��د و آن دختر يا پس��ر را تنه��ا نمي گذارند. 
اهمي��ت بافت خان��واده ايجاب مي كن��د كه اين 
پيوندها را تضعي��ف نكنيم و به همين دليل هم 
فكر مي كنم، مالحظات ج��دي درباره اين طرح 

وجود دارد. 
 وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه ب��ا آنچ��ه گفتيد، 
مي توان چنين برداش��ت كرد كه چندان موافق 
كليات اين طرح نيستيد؟ اظهار كرد: چون هنوز 
فرصت بررسي دقيق ابعاد اين طرح را نداشتيم، 
نمي توانم نظر صريحي داشته باشم. فكر مي كنم 
اين طرح جاي بررس��ي عميق و گسترده تري از 

نظر زواياي مختلف دارد. 

اخبار

رييس پليس تهران خبر داد 

دستگيري سلطان سكه 
»تعادل« بررسي مي كند كه خريد سكه تا چه حد و اندازه اي جرم است

ريحانه جاويدي|
روز گذشته رييس پليس تهران از دستگيري 
مردي كه دو تن سكه را از بازار تهران خريداري 
كرده بود، خبر داد. س��ردار حس��ين رحيمي در 
نشست خبري كه براي تش��ريح اقدامات پليس 
در بازار ارز برگزار شد، اعالم كرد:» فردي معروف 
به »سلطان سكه« كه سال ۹۶ حدود 2تن سكه 
را از س��طح بازار جمع كرده بود، دو ش��ب پيش 
در عمليات پليس دس��تگير ش��د.« او همچنين 
اف��زود: »اين فرد طي مدت 10 ماه فعاليت خود، 
بر اس��اس 500 س��ند و مدركي كه در خصوص 
وي به دس��ت آمده در بحث داللي س��كه نقش 
اصل��ي را به عهده داش��ت و در اين مدت حدود 
2 تن س��كه را جمع آوري كرده ب��ود.« مرد 58 
ساله يي كه به گفته رييس پليس پايتخت از سال 
گذش��ته معادل 244هزار سكه را از بازار خريده 
و  جمع آوري كرده تا ام��روز بتواند تعيين كننده 
قيمت س��كه در بازار باش��د و دو تن سكه اش را 
با قيمت باال بفروشد، اما خبر دستگيري سلطان 
سكه نخستين خبري نيست كه اين روزها درباره 
بازار گل آلود سكه و ارز منتشر مي شود؛ در طرح 
پيش فروش س��كه بانك مركزي، بيش از يكصد 
هزار نفر اقدام به پيش خريد بيش از 7 ميليون و 
۶00 هزار قطعه سكه كه معادل وزني آن حدود 
۶0 تن طالس��ت كردند. در اين ميان، آنطور كه 
ناصر سراج، رييس س��ازمان بازرسي كل كشور، 
چندي پيش اعالم ك��رد، فردي بيش از ۳۹هزار 
س��كه و فرد ديگ��ري بيش از 20هزار س��كه در 
ماه ه��اي اخير خريده اس��ت. اما آنچه بايد به آن 
توجه ش��ود اين اس��ت كه در قانون، هيچ ماده و 
تبصره يي مبني بر اينكه خريد اين تعداد س��كه 
جرم محسوب مي شود، وجود ندارد كه اين به آن 
معناست كه آنها از لحاظ قضايي به صرف خريد 
سكه جرمي مرتكب نشده اند مگر آنكه اقدام آنها 

آشوب در بازار مثل احتكار باشد. 
بهمن كش��اورز، حقوقدان درباره ضعف قانون 

در برخورد ب��ا چنين مواردي به تعادل مي گويد: 
»با توج��ه به متن قانون اساس��ي، اف��راد مالك 
درآم��د و ثروت مش��روع ناش��ي از فعاليت خود 
هس��تند و در عي��ن حال اصل بر صحت اس��ت، 
 يعني هر درآمد و ثروتي مش��روع تلقي مي شود 
تا زماني كه خالف اين معنا از طريق رس��يدگي 
قضاي��ي و با ص��دور حكم قطعي ثابت ش��ود. از 
طرف ديگر نظريه يي از اداره حقوقي قوه قضاييه 
وجود دارد ك��ه صريحا اعالم مي كن��د ثروتمند 

بودن جرم نيست.«
او افزود: »البت��ه زماني كه اقدامات غيرعادي 
مالي مانند خريد سكه هاي بي شمار يا ارز فراوان 
از اف��رادي س��ر مي زن��د، طبعا اين اتف��اق نقطه 

آغ��ازي براي بررس��ي اداره داراي��ي و همينطور 
س��ازمان هاي نظارتي مختلف اس��ت كه به طور 
طبيعي اگر نتيجه اين بررس��ي ها و نظارت ها اين 
باش��د كه ف��رد ماليات خ��ود را پرداخت كرده و 
مرتكب تخلف و جرمي هم نش��ده اس��ت،  هيچ 

كسي حق ندارد به او و اموالش تعرض كند.«

 دپوي سكه و ارز،  احتكار نيست
در اذهان عمومي گاه��ي خريد تعداد زيادي 
سكه و ارز، هم معنا با احتكار تلقي مي شود اما از 
نظر قانوني و حقوقي چنين پيش فرضي درست 
نيست، كشاورز در توضيح مصاديق احتكار بيان 
كرد:»احتكار از نظر ش��رعي صرق��ا ناظر بر مواد 

خوراكي است كه شامل س��كه و دالر نمي شود، 
 ممكن اس��ت برخي از مواد مصرف��ي به موجب 
قان��ون خاص مش��مول حالتي ش��بيه به احتكار 
شود اما اين محتاج وجود قانون است و نمي توان 
صرف حدس و گمان مزاحم افراد ش��ده و به آنها 

اتهام احتكار زد. «

 نحوه عرضه، كليد ورود قانون 
انتش��ار روزانه اخب��ار از خريد س��كه و دالر 
در تعداد باال به وس��يله چند نف��ر و نبود مبنا و 
روش مش��خص براي رس��يدگي به اين وضعيت، 
 باع��ث مي ش��ود تا ض��رورت تغيي��ر در قانون و 
تصويب قوانين جديدي كه بطور آشكار و روشن 

موضع گي��ري در برابر اين وضعيت را مش��خص 
كن��د، بي��ش از پيش احس��اس مي ش��ود با اين 
حال بهمن كش��اورز، معتقد اس��ت همه چيز در 
اين زمينه بس��تگي به نحوه توزيع اقالمي مانند 
سكه و ارز را دارد. او افزود:»در اين زمينه بايد به 
نحوه عرضه چنين كاالهايي توجه كرد، اگر نحوه 
عرضه و توزيع عادالنه باش��د و همگان بتوانند به 
موق��ع و به هر تعداد كه مي خواهند از اين قبيل 
كاالها تهيه كنند،  مشكلي نيست چرا كه عدالت 
رعايت ش��ده است اما اگر كاالهايي مانند سكه و 
دالر و اقالم��ي از اين قبي��ل به صورت انحصاري 
ب��ه تعداد زياد به فرد يا افراد خاصي داده ش��ود 
و ديگران از داش��تن چنين حقي محروم باشند، 
 آنگاه انطب��اق مورد با برخ��ي از عناوين كيفري 
درخور تامل خواهد بود و نياز به بررس��ي بيشتر 
دارد ك��ه چرا ب��راي اين افراد حقوق��ي بيش از 

سايرين در نظر گرفته شده است.«

 مجازات اخاللگران چيست؟
اگرچه خريد تعداد باالي س��كه و ارز از منظر 
قانوني و حقوقي جرم محسوب نمي شود اما اين 
روزه��ا عنوان »اخاللگر اقتصادي« از آن دس��ته 
عبارت هاس��ت كه زي��اد به گوش مي خ��ورد. اما 
ش��ايد واضح نباش��د كه اخاللگر اقتصادي دقيقا 
به چه معناس��ت و چه مجازات��ي در قانون براي 
اخاللگران اقتصادي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
بهمن كش��اورز، حقوق��دان درب��اره اين موضوع 
گفت: »در قانون به كسي اخاللگر گفته مي شود 
كه با س��وءنيت اقدام به ام��وري كه اخالل ايجاد 
مي كن��د، انجام دهد اما احراز چنين ش��رايطي، 
 يعني اثبات اينكه فرد با سوءنيت اقدام به اخالل 
در ش��رايط عادي كرده،  امري دش��وار اس��ت در 
نهايت آنچ��ه در قانون به عن��وان مجازات براي 
اخاللگران در نظر گرفته مي ش��ود، ممكن است 
حكم افس��اد في االرض يا تا 20س��ال حبس در 

نظر گرفته شود.«

به دنبال اظهارات مطرح ش��ده در مورد دزديدن ابرهاي 
ايران توسط اسراييل رييس سازمان هواشناسي كشور تاكيد 
ك��رد: اين اظهارات پاي��ه علمي ندارد چون دس��تكاري جو 
توسط بشر ممكن نيست. براي همين مدعيان ابردزدي بايد 

ادعاي خود را در جمع كارشناسي به اثبات برسانند. 
غالمرضا جاللي، رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور 
روز دوشنبه در س��ومين كنفرانس ملي پدافند غيرعامل در 
بخش كش��اورزي با اش��اره به وجود معض��الت تغيير اقليم 
در اي��ران، تغيي��رات اقليم��ي ايران را مش��كوك به دخالت 
خارجي ها دانس��ت و گفت: مراكز علمي كش��ور مطالعه يي 
در اي��ن خصوص انجام داده اند ك��ه نتيجه مطالعات دخالت 

خارجي ها در موضوع تغيير اقليم را تاييد مي كند. 
اين مقام مسوول همچنين اشاره كرده بود كه »تيم هاي 
مشتركي از اس��راييل و يكي از كشورهاي همسايه، ابرهاي 
درحال ورود به ايران را غيربارور مي كنند؛ عالوه بر اين ما با 

بحث ابردزدي و برف دزدي نيز مواجه هستيم.«
در م��ورد اين اظه��ارات داود پرهيزكار، معاون وزير راه و 
شهرس��ازي و رييس سازمان هواشناس��ي كشور با اشاره به 
اينكه ابردزدي و دخالت خارجي ها در تغييرات اقليمي ايران 
مبناي علمي ندارد و از منظر علم هواشناسي رد مي شود به 
ايسنا گفت: خشكس��الي هاي مكرر و كمبود بارش در ايران 
ناش��ي از پدي��ده گرمايش جهاني و به تب��ع آن تغيير اقليم 
اس��ت نه دخالت كشورهاي ديگر. او با تاكيد بر اينكه تغيير 
اقليم ي��ك بحث علمي و مرتبط با گرمايش جهاني اس��ت، 
گفت: تغيير اقليم تنها مش��كل ايران نيس��ت بلكه بسياري 
از كش��ورها درگير اين پديده هس��تند و در مناطق مختلف 

پيامده��اي گرمايش جهاني به ش��كل هاي مختلف ظهور و 
بروز پيدا كرده اس��ت. به گفته رييس س��ازمان هواشناسي، 
تغيي��ر اقليم ناش��ي از گرمايش جهاني اس��ت ن��ه دخالت 
كش��ورهاي ديگ��ر در جو. واضح اس��ت ك��ه جريانات جوي 
بس��يار عظيم هستند و امكان دس��تكاري و ايجاد تغيير در 
جو توسط بش��ر وجود ندارد. پرهيزكار در ادامه در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا اظهارات مطرح شده در مورد دخالت در 
روند تغييرات اقليم به عنوان يك بحث علمي در دنيا مطرح 
است يا خير؟ گفت: در مجامع علمي هواشناسي دنيا چنين 
مباحثي اصال مطرح نيس��ت و به هيچ وجه صحبتي در مورد 

امكان دستكاري جو، ابردزدي يا برف دزدي وجود ندارد. 
اين مقام مسوول در سازمان هواشناسي كشور همچنين 
با تاكيد ب��ر اينكه ابردزدي و ب��رف دزدي پايه علمي ندارد، 
تصري��ح ك��رد: ابرهايي كه مس��وول بارش هس��تند عمدتا 
ابرهاي سيس��تماتيك هستند كه همراه با سامانه هاي جوي 
وارد كش��ور مي ش��وند و معموال منطقه نسبتا وسيعي را در 
برمي گيرن��د. براي همين هم اس��ت كه در بس��ياري مواقع 
س��ازمان هواشناس��ي در يك بازه همزمان ب��راي 10تا 20 
اس��تان پيش بيني بارش مي كند. تاكي��د مي كنم كه امكان 
دس��تكاري، تضعيف يا تقويت اين سامانه هاي جوي توسط 
بش��ر وجود ندارد. پرهيزكار در پاسخ به اين ابهام بحث هاي 
اب��ردزدي و برف دزدي با چه هدفي مطرح مي ش��ود؟ گفت: 
قطع��ا كس��اني كه اي��ن اظه��ارات را مط��رح مي كنند بايد 
پاسخگو باش��ند كه چه هدفي را از طرح اين مباحث دنبال 
مي كنند اما از نظر علم هواشناسي اين اظهارات رد مي شود 

و پايه علمي ندارد. 
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ادعاي ابردزدي مبناي علمي ندارد
اگ��ر در را به روي صنع��ت دخانيات ببنديد، آنها از راه ديگري 
وارد مي ش��وند؛ محصول تقريبا جديد ش��ركت هاي دخانيات اين 
موضوع را تاييد مي كند و نشان مي دهد كه آنها چگونه براي حفظ 

مشتريان خود تالش مي كنند. 
بهداش��ت  وزي��ر  س��وي  از  سرگش��اده  نامه ي��ي  اخي��را 
خط��اب ب��ه وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت نوش��ته ش��ده كه 
 در آن نس��بت ب��ه محص��ول جدي��د ش��ركت فيلي��پ موريس  
هش��دار  دخاني��ات-  توليد كنن��ده  امريكاي��ي  -ش��ركت 
ي��ا   »IQOS« ن��ام ب��ه  ك��ه  اس��ت؛ محصول��ي   داده ش��ده 
»Smoking-Ordinary-Quit-I« ش��ناخته مي ش��ود. اين 
محصول تنباكويي بدون دود است كه نمي سوزد و در سال 2014 
از سوي شركت فيليپ موريس تحت برندهاي مارلبرو و پارليمنت 
به بازار معرفي ش��ده اس��ت. اين محصول براي نخس��تين بار در 
همين س��ال در ناگوياي ژاپن و ميالن ايتاليا توزيع و به تدريج به 

كشورهاي ديگر وارد شد. 
باتوجه به اين موضوع، سيدحسن هاشمي در نامه خود به وزير 
صنعت تاكيد كرده اس��ت كه »اين ش��ركت از طريق تالش براي 
برقراري ارتباط و اخذ حمايت سياس��ت گذاران، مقامات عاليرتبه 
و فعالين كنترل دخانيات كش��ورهاي جهان، درصدد اس��ت تا در 
حوزه سياست گذاري چارچوب كنوانسيون كنترل دخانيات رخنه 
كند.«اما اين محصول جديد چيست و چرا وزارت بهداشت پيش از 

ورود آن به بازار ايران هشدار داده است؟
بهزاد ولي زاده مسوول دبيرخانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات 
وزارت بهداش��ت، درباره جزئيات اين محصول جديد شركت هاي 
دخانيات خارجي توضيح داد و به ايسنا گفت: اين محصول در حال 
گسترش در كشورهاي دنياست و به همين دليل وزارت بهداشت 

اين موضوع را با وزارت صنعت مطرح كرده و پيش آگهي داده است 
كه اين اتفاق در ايران نيفتد. عالوه بر آن درخواس��ت كرده ايم كه 
به عنوان كاالي ممنوع درنظر گرفته ش��ود. تنباكوهاي بدون دود 
نمي سوزند، فقط با استفاده از حرارت دستگاهي كه اين تنباكو در 
آن ريخته مي شود، تركيبات دخاني آزاد شده و نياز فرد به نيكوتين 
را تامين مي كند. شركت هاي دخانيات ادعا مي كنند تنباكوي بدون 
دود ضرر ندارد؛ در صورتي كه س��ازمان جهاني بهداشت روي اين 
موضوع مطالعه و ثابت كرده اس��ت كه اين محصول نه تنها مضر 
اس��ت، بلكه وسيله يي براي تبليغ محصوالت دخاني نيز محسوب 
مي شود؛ كشورهاي پيشرفته قوانين و مجازات هاي سختگيرانه يي 
براي ممنوعيت اس��تعمال دخانيات در اماكن عمومي و متخلفان 
آن درنظر گرفته اند. با وجود اين، ش��ركت هاي دخانياتي موضوع 
تنباكوه��اي بدون دود را به پش��توانه صنعت داروس��ازي مطرح 
كردند. يكي از ادعاهاي صنعت داروسازي، مفيد بودن سيگارهاي 
الكترونيكي براي ترك دخانيات است، اما هدف صنعت دخانيات از 

ورود اين محصوالت حفظ مشتريانش است. 
ولي زاده در ادامه با اش��اره به هشدار وزارت بهداشت به وزارت 
صنعت براي جلوگي��ري از ورود اين محصول به بازار ايران، اظهار 
كرد: ممكن است نمايندگان اين شركت براي معرفي اين محصول 
به ايران نيز مراجعه  كنند؛ با توجه به اين موضوع وزارت بهداشت 
نيز موضع خود را اعالم كرده اس��ت تا وزارت صنعت اين موارد را 
مورد توجه قرار دهد. بسياري از شركت هاي بين المللي توليد كننده 
دخاني��ات نيز در كنار محصوالت خود چنين محصوالتي را به نام 
برندهاي ديگر توليد مي كنند. هدف تمام اين شركت ها نيز ايجاد 
وابستگي براي مصرف كنندگان است. سياست گذاران بايد در صدور 

مجوز و همراهي با اين شركت ها برخورد كنند. 

ترك تحصيل ساالنه ۱۵ تا ۲۰ هزار دانش آموز در پايه  ابتدايي

ماجراي شركت دخاني و هشدار به وزير
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آغازاجرايدستورهفتهگذشتهرييسجمهوري

شناسايي اراضي ذخيره پايتخت كليد خورد
گروهراهوشهرسازي|

هفته گذش��ته رييس جمه��وري در اظهاراتي 
مقرر ك��رد كه تمام نهاده��اي دولتي زمين هاي 
م��ازاد خود را در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي 
قرار دهند تا اين وزارتخانه با ساخت وساز در اين 
مناط��ق دو چالش بزرگ مس��كن يعني خانه دار 
ك��ردن م��ردم و اش��تغال را حل  و فص��ل كند، 
سيگنال هايي كه از سوي وزارت راه و شهرسازي 
پس از دستور حسن روحاني، ارسال شد حكايت 
از آن دارد كه اين وزارتخانه به دنبال بهره گيري 
از فرصت ه��اي اراض��ي متعلق به س��ازمان ها و 

موسسات دولتي براي ساخت مسكن است. 
با رسانه يي شدن اين خبر، كارشناسان بخش 
مس��كن واكنش ه��اي مختلفي به اين دس��تور 
نش��ان دادند، البته اغلب اين كارشناسان اجراي 
اين ط��رح را عاملي براي شفاف س��ازي وضعيت 
س��اختمان هاي دولتي مي دانن��د اما به نتايج آن 
خوش بي��ن نيس��تند زي��را اجرا نيازمن��د جبر و 
نظارت هاي قانوني است و تجربه نشان داده است 
كه ارگان هاي دولتي به علت بروكراس��ي عريض 
و طويلش��ان چندان به اجراي دس��تورات جديد 
روي خوش نش��ان نمي دهند و با توجه به اينكه 
اغلب ساختمان هاي اداري درمناطق لوكس شهر 
ق��رار دارد اجراي آن نمي تواند كمك چنداني به 
رونق بخش مس��كن و خانه دارش��دن متقاضيان 

مسكن كند. 
در همين رابطه، معاون وزير راه و شهرسازي 
درب��اره تصمي��م وزارت راه و شهرس��ازي براي 
اس��تفاده از اراض��ي س��ازمان هاي دولتي گفت: 
س��اختمان هاي فراوان��ي متعلق ب��ه ارگان هاي 
دولتي داريم كه فاقد فعاليت هستند و به صورت 
متروك��ه در قلب ش��هرها رها ش��ده اند كه همه 
آنها مي تواند، فرصت ه��اي خوبي براي واگذاري 
محسوب شوند و قطعا از آنها براي ساخت مسكن 

و رونق بخشيدن به آن، بهره خواهيم برد. 
محمد س��عيد اي��زدي در گفت وگو ب��ا پايگاه 
خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، ب��ا اش��اره به 
مواد قانوني س��خنان رييس جمهوري براي الزام 
دستگاه ها به واگذاري زمين هاي تحت اختيار به 
وزارت راه و شهرس��ازي گفت: قانون ساماندهي 
و حماي��ت از تولي��د و عرضه مس��كن كه س��ال 
۸۷ مص��وب و ابالغ ش��د در م��اده ۶ خود كليه 
وزارتخانه ها، موسس��ات و ش��ركت هاي دولتي را 
كه ۱۰۰ درصد س��هام آنها متعلق به دولت است 
را مكل��ف كرده تا نس��بت به عرض��ه و واگذاري 
رايگان اراضي تحت اختيار خ��ود به وزارت راه و 

شهرسازي اقدامات الزم را انجام دهند. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: در 
آيين نامه اجرايي همين قانون )قانون ساماندهي 

و حماي��ت از تولي��د و عرضه مس��كن( در فصل 
هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعالم مي شود كه 
كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرس��وده 
ش��هري و س��كونتگاه هاي غيررس��مي متعلق به 
كلي��ه وزارتخانه ها و موسس��ات دولتي كه ۱۰۰ 
درصد س��هام آنه��ا متعلق به دولت اس��ت براي 

حمايت از اين امر اختصاص يابد. 
او تصري��ح ك��رد: بنابراين قان��ون و آيين نامه 
اجراي��ي آن به صراحت در مورد واگذاري اراضي 
دولت��ي در جه��ت اج��راي پروژه هاي بهس��ازي 
و نوس��ازي تاكيد مي كن��د. دبير ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري اي��ران تاكيد ك��رد: بايد 
از اي��ن فرصت ايجاد ش��ده ب��راي تامين زمين 
و س��اخت مس��كن، نهايت بهره را ببريم. ايزدي 
ادام��ه داد: ظرفيت ه��اي بس��يار خوب��ي هم در 
ش��هرها تحت عنوان اراضي متعلق به سازمان ها 
و موسس��ات دولتي وج��ود دارد يا حت��ي ابنيه 
فاقد اس��تفاده و متروكه ك��ه مي تواند به اين امر 
اختص��اص يابد. معاون وزير راه و شهرس��ازي با 
تاكي��د بر اين مطلب كه براي س��اخت مس��كن 
از س��اختمان هاي دولت��ي فراوان��ي ك��ه فاق��د 
فعاليت هس��تند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: 
س��اختمان هاي فراوان��ي متعلق ب��ه ارگان هاي 
دولتي داريم كه فاقد فعاليت هستند و به صورت 
متروك��ه در قلب ش��هرها رها ش��ده اند كه همه 

آنه��ا مي تواند فرصت هاي خوب��ي براي واگذاري 
محسوب شوند. 

شناسايياراضيبالاستفادهدرگذشته
و  راه  وزي��ر  مع��اون  گفته ه��اي  براس��اس 
شهرسازي، پيشينه استفاده از اراضي بالاستفاده 
دولتي به سال هاي گذشته بازمي گردد و شركت 
بازآفريني ش��هري )ش��ركت عمران و بهس��ازي 
ش��هري ايران( در سال هاي گذشته به شناسايي 

اراضي دولتي پرداخت. 
و  معم��اري  معاون��ت  داد:  ادام��ه  اي��زدي 
شهرس��ازي، مطالعه و مكان ياب��ي تامين اراضي 
م��ورد ني��از ب��راي س��اخت مس��كن را در قالب 
طرح هاي توس��عه ش��هري در حوزه شهرسازي 
دنبال خواهد كرد و در دستور كار قرار مي دهد. 
او اظهارك��رد: در ماده ۶ قانون س��اماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مس��كن، دولت، وزارت 
راه و شهرسازي را موظف كرده است كه مطالعه 
و مكانياب��ي تامين اراضي م��ورد نياز را در قالب 
طرح هاي توس��عه ش��هري دنبال كن��د كه براي 
تحقق آن معاونت معماري و شهرسازي مجموعه 
اقداماتي را در حوزه شهرس��ازي در دس��تور كار 

قرار مي دهد. 

شناسايي۵۴۰۰هكتاراراضيذخيره
اين مقام مس��وول يادآور شد: در يك دوره يي 

در طرح جامع تهران، اراضي دولتي تحت عنوان 
اراضي ذخيره نوس��ازي كه شامل ۵۴۰۰ هكتار 
زمين در پايتخت بود، شناس��ايي ش��دند، اما آن 
شناس��ايي و مطالعه، تركيبي از مجموعه اراضي 
دولت��ي و بخش خصوصي بود ك��ه فاقد فعاليت 
بوده و همچنين باالتر از يك هكتار هم مساحت 

داشتند. 
ايزدي افزود: به نظر مي رس��د كه مي توان 
هم ب��ه كمك معاونت معماري و شهرس��ازي 
و هم از طريق ش��هرداري ها اين شناس��ايي را 

كامل كرد. 
او در پاس��خ ب��ه اينك��ه شناس��ايي و تكميل 
زمين ه��اي تحت تملك س��ازمان ها و ارگان هاي 
دولت��ي تا چه مي��زان زمان مي ب��رد، اعالم كرد: 
نبايد خود را منتظر شناسايي و مكان يابي كنيم. 
اراضي ك��ه هم اكن��ون وجود دارد و شناس��ايي 
شده اند در هر شهري كامال مشخص هستند كه 
هريك از دس��تگاه ها چه مي��زان اراضي دارند و 

بايد واگذار كنند. 
اي��زدي در عين ح��ال به دش��واري انجام اين 
كار پرداخ��ت و گف��ت: معطل ط��رح مكان يابي 
نمي ش��ويم هرچند بايد همزم��ان، مكان يابي ها 
را انج��ام دهيم، زيرا هم اكنون تم��ام اراضي كه 
متعلق به دولت اس��ت، تقريبا اهم آن مشخص و 

معين است كه بايد آنها را شروع كنيم. 

اجرايدستورروحاني
درهالهايازابهام

در ش��رايطي كه معاون وزيرراه و شهرس��ازي 
از آغ��از اجراي دس��تور رييس جمه��ور مبني بر 
استفاده از اراضي دولتي براي رونق ساخت وساز 
مس��كن خبر داد، كارشناس��ان چن��دان به روند 
مثبت اجراي اين دستور اميدوار نيستند، پيش از 
اين، حسن علوي، نايب رييس كميسيون عمران 
مجلس ش��وراي اسالمي درگفت وگو با »تعادل«، 
چندان ديد خوبي به دس��تور رياس��ت جمهوري 
نداش��ته و دراين زمينه گفت: اجراي اين دستور 
مبني ب��ر اينكه كليه دس��تگاه ها بايد زمين هاي 
بالاستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازي ارائه 

دهند، نيازمند جبر و نظارت هاي قانوني است. 
علوي افزود: زماني پيشنهاد رياست جمهوري 
قابلي��ت اجرايي دارد كه تمامي نهادها و ارگان ها 
آمار دقيقي از دارايي خود ارائه دهند اگر اجباري 
در ارائه اين آمارها وجود نداش��ته باش��د نهادها 
فورا براي زمين هاي باي��ر خود برنامه چند روزه 

ترتيب مي دهند. 
علوي گف��ت: ازآنجايي كه بيش��تر زمين هاي 
نهادها در مناطق گران قيمت كالن ش��هرها قرار 
دارد اين پيش��نهاد كارايي مطلوبي براي اقش��ار 

كم درآمد ندارد. 
او بابيان اينكه اين مناطق مناس��ب واحدهاي 
لوك��س و متراژ باال اس��ت، اظهارك��رد: در حال 
حاض��ر بخ��ش اعظم��ي از ش��هروندان نيازمند 
خانه هاي ۶۰ تا ۷۰ متري هس��تند و اين خانه ها 
س��نخيتي با نياز اين اقش��ار ندارد و اگر به گفته 
اين مقام اين واحدها در بافت هاي فرس��وده هم 
اعمال ش��ود بافت هاي فرسوده شمال شهر براي 

خانه دار كردن مردم مناسب نيست. 
علي قائدي  كارشناس بخش مسكن نيز درگفت 
گو با »تعادل« درباره اجراي دستور رييس جمهوري 
گفت: اس��تفاده از زمين ه��اي دولتي در بافت هاي 
فرسوده و مناطق ارزان قيمت شهري مي تواند نقش 

موثري در كاهش قيمت ها داشته باشد. 
او با بيان اينكه افزايش ساخت وس��از مي تواند 
در ايجاد اش��تغال و س��رمايه گذاري موثر باشد، 
افزود: در حال حاض��ر يكي از اولويت هاي اصلي 
دولت تامين مس��كن براي اقشار كم درآمد است، 
بنابراين بايد اين نواحي به س��مت كاربري هايي 
سوق داده شود كه بتواند در خانه دار كردن اقشار 

ضعيف جامعه كاربرد داشته باشد. 
قائدي افزود: مش��كل اساسي در موضوع اخذ 
زمين ه��اي باي��ر از نهادهاي متع��دد زمين هاي 
گران قيمت و شمال ش��هر كالن شهرهاست؛ كه 
اين مورد بايد به ش��يوه صحيح��ي رفع  و رجوع 

شود. 

وزير راه و شهرس��ازي مقابله با فساد در حوزه 
مهندسي و اصالح س��اختار نظام مهندسي را از 
اولويت هاي اين وزارتخانه دانست و گفت: به هيچ 
عن��وان از موضع خود در اصالح نظام مهندس��ي 

كوتاه نخواهيم آمد. 
و  راه  وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرس��ازي، عباس آخوندي افزود: با يك تغيير 
و اصالح سيستم در نظام مهندسي كشور مواجه 
هس��تيم كه قاعدتا در اين مسير با مقاومت هاي 
بسيار زيادي مواجه خواهيم بود، اين مقاومت در 
بيشتر دستگاه هاي ذي نفع و حتي در بين برخي 

مهندسان رخ خواهد داد. 
او ادامه داد: تغييري ك��ه وزارتخانه به دنبال 
آن اس��ت، هي��چ مش��كل قانوني ن��دارد، حتي 
شكايت هاي متعدد در ديوان عدالت اداري نيز به 
نتيجه نرسيده است. اگر تغيير مورد نظر مشكلي 
قانوني داشت، اين شكايت ها به نتيجه مي رسيد. 
آخون��دي اظهارك��رد: فس��اد از آنجا ش��روع 
مي شود كه مسووليت ها لوث شده و افراد در يك 
فضاي ابري به فعاليت و فساد بپردازند. نخستين 

بحثي كه در حوزه مهندسي به دنبال آن هستيم 
اين اس��ت كه مشخص شود مس��ووليت كنترل 

ساختمان با چه كسي است؟
او افزود: ۱۰سال پيش ترديدي وجود نداشت 
كه شهرداري مس��وول كنترل ساختمان است و 
هيچ ش��كي در اينكه ش��هرداري مسوول كنترل 
ساختمان اس��ت وجود نداشت. پروانه ساخت به 
همين دليل صادر مي ش��ود. شهرداري بر ساخت 
ساختمان نظارت كرده و در مقابل پروانه ساخت 
صادر مي كند. در همه بخش ها همين  طور است. 

صدور پروانه به مفهوم كنترل است. 
اي��ن عضو كابينه تدبير و امي��د ادامه داد: در 
اي��ن م��دت و با توجه ب��ه اتفاقاتي ك��ه در چند 
س��ال اخير رخ داده، اكنون مش��خص نيست كه 
چه كس��ي مسوول كنترل ساختمان است برخي 
در ش��هرداري معتقدند كه كنترل به شهرداري 
مربوط نيست و مشخص است كه اين كنترل به 
مالك نيز ارتباط ندارد و س��ازمان نظام مهندسي 

ساختمان هم مسووليتي نمي پذيرد. 
اي��ن عضو كابين��ه ادامه داد: بع��د از آن اين 

مساله، مطرح شد كه ش��هرداري ها براي كنترل 
ساختمان ابزار و امكانات الزم را در اختيار ندارند 
و پاسخ اين بود كه مسووليت كنترل و بازرسي را 
برون سپاري كرده و از خدمات بيش از ۴۰۰هزار 

نفر مهندس كشور استفاده كنند. 

مديراناستانيدرانتخابات
بيطرفباشند

در همين حال معاون مس��كن و س��اختمان 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: ادارات اس��تاني راه 
و شهرسازي به گونه يي عمل كنند كه در نهايت 
نماين��دگان واقعي جامعه مهندس��ي كش��ور در 

مهرماه از سوي مهندسان انتخاب شوند. 
ب��ه گ��زارش معاونت مس��كن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي، حام��د مظاهري��ان ب��ا 
اش��اره به اهميت برگزاري انتخابات هيات مديره 
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و تاثير آن 
در جامعه مهندس��ي و صنعت س��اختمان كشور 
بر نظام من��د بودن اين انتخاب��ات در ادارات كل 
راه و شهرسازي استان ها كه متولي برگزاري آن 

هس��تند تاكيد كرد و افزود: با توجه به اينكه در 
استان ها ادارات كل راه و شهرسازي در برگزاري 
اين انتخابات استقالل نسبي دارند اما براي آنكه 
اين انتخابات در همه استان ها به صورت يكپارچه 
و نظام مند برگزار ش��ود تا حقي از كس��ي ضايع 
نش��ود، امس��ال در معاونت مس��كن و ساختمان 
تصميم به استانداردس��ازي فرآين��د انتخابات از 
طريق تدوين و ابالغ نظام نامه يي منس��جم براي 
برگ��زاري انتخابات هيات مديره نم��ود و در اين 
نظام نامه كه ۶۰ صفحه است فرآيند ها و وظايف 

به صورت شفاف مشخص شده است. 
وي ب��ا تاكي��د بر ض��رورت و ه��دف تدوين 
نظام نامه انتخابات هيات مديره سازمان هاي نظام 
مهندس��ي س��اختمان اظهار ك��رد: در انتخابات 
گذش��ته مديران ادارات كل راه و شهرسازي در 
فرآين��د برگ��زاري انتخابات با س��واالت فراواني 
روبه رو مي ش��دند كه بعضا مجبور بودند براساس 
سليقه خويش رفتار كرده و انتخابات را اجرا كنند 
لذا امسال با اين نظام نامه كه اكنون تدوين و به 
همه اس��تان ها ابالغ شده به جزئي ترين سواالت 

و مسائل مطرح در اين انتخابات پاسخ داده شده 
اس��ت تا ش��اهد برگزاري انتخاباتي نظام مند در 
كش��ور باش��يم. مظاهريان با اش��اره به چگونگي 
تدوين نظام نامه انتخابات ابالغ شده به استان ها 
در اي��ن رابط��ه گفت: اي��ن نظام نام��ه در واقع 
حاصل تجربه برگزاري و مناقشات پيش آمده در 
انتخابات دوره هاي گذشته است كه همكاران ما 
در معاونت مسكن و ساختمان تمامي شكايت ها 
و مشكالت و در نهايت گزارشات ارسال شده اين 
س��ال ها به معاونت مسكن و س��اختمان را مورد 
تحلي��ل و بررس��ي الزم قرار دادن��د و در نهايت 
ب��ا تدوين اين نظام نامه تالش ش��ده تا از تكرار 

چالش هاي گذشته جلوگيري شود. 
وي در پاي��ان برگ��زاري انتخابات س��الم در 
مهرماه را ضرورتي براي جامعه مهندس��ي كشور 
دانس��ت و افزود: اميدوارم با همكاري مديران ما 
در استان ها ش��اهد برگزاري هشتمين انتخابات 
مهندس��ي  نظ��ام  س��ازمان هاي  هيات مدي��ره 
س��اختمان اس��تان ها در مه��ر م��اه ب��ه صورت 

انتخاباتي سالم و بي طرفانه باشيم.

دستورالعملجديدحملونقلدانشآموزيابالغشد
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي ش��هري كشور از بازنگري و 

اصالح دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، مرتضي ضامني آخرين وضعيت سامانه پايش 
ناوگان حمل و نقل دانش آموزي را تشريح كرد و گفت: دستورالعمل 
حمل و نقل دانش آموزي در دستور كار قرار گرفت و پس از اصالح، 
توس��ط وزير كشور هفته گذش��ته ابالغ شد كه كار مشتركي ميان 

وزارت كشور و وزارت آموزش و پرورش است. 
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اس��تفاده از سيس��تم هاي برخط 
و نوي��ن قاعدت��ا در دس��تور كار هم��ه حوزه ها اس��ت، در ماده ۵ 
دستورالعمل اصالحيه جديد نيز تكليف شده تا سازمان شهرداري ها 
حتما سرويس مدارس را مبتني بر سامانه برخط قرار دهند. اين كار 
از دو س��ال پيش با همكاري وزارت آموزش و پرورش آغاز و سامانه 
پاي��ش را ايجاد كرديم و با ابالغ دس��تورالعمل آن اميدواريم كه در 
حوزه حمل و نقل دانش آموزي شرايطي فراهم شود تا حمل و نقلي 

ايمن، آسان و با امنيت خاطر براي والدين داشته باشيم. 
به گزارش ايسنا، به دليل مشكالت و ابهامات دستورالعمل حمل 
و نقل دانش آموزي، اين دستورالعمل نياز به اصالح داشت تا در اين 
اصالح ضمن برطرف شدن ابهامات، دستورالعمل كاراتر و متناسب 
با پيشرفت تكنولوژي باشد كه اين بازنگري انجام شد و دستورالعمل 

جديد توسط وزير كشور ابالغ شد. 

غلظتذراتمعلقدرپايتختافزايشمييابد
حس��ين شهبازي، مدير واحد مدل س��ازي و پيش بيني شركت 

 كيفي��ت هواي ته��ران با اش��اره به وزش ب��اد در ته��ران از ديروز 
)۱۳ تيرم��اه( از خيزش گرد و خاك در پايتخت و افزايش نس��بي 
غلظت ذرات معلق خبر داد. به گزارش ايسنا، مدير واحد مدل سازي 
و پيش بيني شركت كيفيت هواي تهران تصريح كرد: انتظار مي رود 
وزش باد در برخي س��اعات س��بب خيزش گ��رد و خاك و افزايش 

نسبي غلظت ذرات معلق شود. 

تذكردربارهزمانونحوهآبياريفضايسبزتهران
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران به سازمان بوس��تان ها بابت نحوه و زمان آبياري فضاي سبز 

پايتخت در روزهاي كم آبي تذكر داد. 
به گزارش ايسنا، نظري با تاكيد بر لزوم صرفه جويي در مصرف 
آب گف��ت: به نحوه و زمان آبياري پارك ها و فضاي س��بز پايتخت 
انتقاداتي وارد اس��ت كه طي نامه يي به رييس س��ازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهر تهران تذكر داده و خواستار حل اين مساله شدم. 

وي با بيان اينكه چند س��الي است كه كش��ور ما وارد يك دوره 
خشكس��الي ش��ده و در اين مي��ان تهران نيز با توج��ه به وضعيت 
اقليمي و جمعيتش جزو استان هايي است كه پيامدهاي خشكسالي 
بيش��تر بر آن نم��ود پيدا خواهد كرد، گفت: در همين راس��تا الزم 
است تمامي دس��تگاه ها و ارگان هاي مختلف در سطح شهر تهران 
در كنار شهروندان براي صرفه جويي در مصرف آب و مصرف بهينه 

آن اقدام كنند. 
نظري ادامه داد: سازمان بوستان ها موظف است، نسبت به انتخاب 
و كاشت گياهان متناسب با اقليم شهر تهران اقدام كرده و از كاشت 

گياهاني همچون چمن كه مصرف آب بااليي دارد، خودداري كنند. 
اين عضو ش��وراي شهر تهران گفت: همه ما در برابر آب مسوول 
هس��تيم و بايد از آن حراس��ت كنيم و درخواست من از شهروندان 
اين اس��ت كه بر نحوه و زمان آبياري پارك ها از س��وي پيمانكاران 
ش��هرداري نظارت كنن��د و اگر خدايي ناكرده ش��اهد عدم آبياري 
مناسب بوديم اين موضوع را اطالع دهند تا هر چه سريع تر اقدامات 

الزم صورت گيرد. 

عمر۱۱تا۱۵ساله۳۲۰۰اتوبوسشركتواحد
مديرعام��ل ش��ركت واحد اتوبوس��راني ته��ران و حومه، گفت: 
۷۶درصد اتوبوس هاي شركت واحد معاينه فني دارند و مشكل ترمز 

عامل اصلي ردي اتوبوس ها در مراكز معاينه فني است. 
به گزارش مهر، پيمان س��نندجي با اش��اره به برگزاري جلسات 
هفتگي بررسي بخش��نامه جديد معاونت حمل و نقل در خصوص 
درياف��ت برگه معاينه فني از س��وي اتوبوس هاي ش��ركت واحد و 
اصالح اتوبوس هاي دودزا گفت: در جلس��ه نخست وضعيت ناوگان 
اتوبوسراني مورد بررسي قرار گرفت. درحال حاضر از ۶۲۰۰ اتوبوس 

۸۵ دستگاه باالي ۱۶سال عمر دارند. 
وي ادام��ه داد: ۳۲۰۰ اتوبوس عمر بين ۱۱تا ۱۵س��ال دارند و 
۱۳۰۰ اتوبوس نيز عمر بين ۶ تا ۱۵سال دارند و تنها ۶۳۰ اتوبوس 

عمر بين ۱ تا ۵ سال دارند. بنابراين وضعيت ناوگان خوب نيست. 
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني با بي��ان اينكه ۷۶درصد 
اتوبوس هاي شركت واحد داراي معاينه فني هستند، گفت: براساس 
مصوبه هيات وزيران، اتوبوس هاي برون شهري و خودروهاي سنگين 

باالي ۱۰سال هر ۳ ماه يك بار و اتوبوس هاي سبك و سنگين زير 
۱۰سال هر ۶ ماه يك بار بايد معاينه فني دريافت كنند. همچنين 
موضوع اتوبوس هاي گاز سوز نيز مورد بررسي قرار گرفت كه به دليل 

تست مخازن و تعويض آنها از لحاظ معاينه فني مشكلي نداشتند. 
سنندجي با بيان اينكه دليل ردي اتوبوس هاي شركت واحد در 
معاين��ه فني ۸ آيتم اس��ت كه دودزايي رتبه هفت��م را دارد، گفت: 
بيش��ترين دليل ردي اتوبوس ها در معاينه فني مشكل ترمز است و 
فرسودگي اتوبوس ها همانطور كه پيش از اين گفتم دليلي بر دودزا 
بودن آنها نيس��ت. موضوع اصلي ايمني اس��ت كه بايد به آن توجه 
ويژه شود. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني با بيان اينكه اليروبي 
مخازن سوخت اتوبوس ها نيز در اين جلسه بررسي شد، گفت: همه 
اتوبوس ها طي يك زمان بندي مش��كالت فني شان برطرف خواهد 
ش��د تا آن ۲۵درصد نيز تا پايان ش��هريور ماه بتوانند معاينه فني 

دريافت كنند. 
سنندجي با اشاره به گزارشي كه توسط شركت كنترل كيفيت 
هوا در خصوص آناليز س��وخت تهيه شده بود، گفت: غلظت گوگرد 
 س��وخت مورد اس��تفاده اتوبوس هاي ش��ركت واحد باي��د كمتر از

ppm ۵۰  باشد درحالي كه در ۳نمونه گرفته شده، غلظت گوگرد 
ppm ۱۴۰ ،ppm ۶۸ و ppm ۶۴ بود كه بر آلودگي هوا تاثيرگذار 

است بنابراين بايد سوخت استاندارد نيز به اتوبوس ها داده شود. 
وي تاكي��د كرد: بحث نص��ب فيلتر دوده و نوس��ازي ناوگان از 
موضوعات ديگري اس��ت كه در جلسات بعد به آن پرداخته خواهد 
شد. چند مدل براي نوسازي ناوگان از سوي دولت پيشنهاد شده كه 

در اين جلسات مورد بررسي قرار مي گيرد. 

آغازعرضهالستيكدولتي
بهكاميوندارانازامروز

ب��ه فاصله ۳روز پس از اعالم ارائه پيش��نهاد عرضه 
ب��دون واس��طه الس��تيك خودروه��اي س��نگين به 
كاميون داران در پايانه هاي بار و مس��افر، معاون حمل 
و نقل س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي گفت: 
فروش الستيك با نرخ دولتي به رانندگان از امروز آغاز 

مي شود. 
به گزارش تس��نيم، يك شنبه يي كه گذشت معاون 
حم��ل و نقل س��ازمان راه��داري از عرضه مس��تقيم 
الس��تيك با نرخ ارز دولتي در پايانه هاي بار و مس��افر 
سراسر كشور خبر داده و گفته بود: به سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان پيش��نهاد داده و 
اعالم آمادگي كرده ايم در پايانه هاي بار و مس��افر غرفه 
به صورت رايگان در اختيار شركت هاي توليدكننده يا 
واردكننده قرار گيرد تا الستيك بدون واسطه و دالل به 

دست رانندگان برسد. 
او از ق��ول وزارت صنع��ت ب��راي عمليات��ي كردن 
اين پيش��نهاد خب��ر داد و گفت: پيگير هس��تيم اين 
كار عملياتي ش��ود تا آنجايي كه الزم اس��ت قطعات و 

الستيك با ارز مصوب در اختيار رانندگان قرار گيرد. 
اين درحالي اس��ت كه او از آغاز توزيع الس��تيك با 
نرخ مصوب دولتي از امروز پنج ش��نبه ۱۴تير ماه خبر 

داده است. 
اماني در اين باره گفته اس��ت؛ از پنج ش��نبه ۱۴تير 
اطالعات الس��تيك هاي مورد نياز از نظر تعداد، سايز و 
قيمت در اختيار عاملين مجاز توزيع كننده قرار مي گيرد 
تا براس��اس آن توزيع كنندگان صرفاً با معرفي نامه هاي 
صادره توسط س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
اجازه دارند به مدت يك هفته نسبت به فروش الستيك 

با قيمت مصوب اقدام كنند. 
او اف��زود: توزيع كنندگان به هيچ عنوان حق فروش 
خ��ارج از معرفي نامه هاي صادره نداش��ته و در صورت 
مش��اهده مصداق تخلف عرضه خارج از شبكه مجاز با 

متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. 
معاون حمل ونقل سازمان راهداري با تاكيد بر اينكه 
روند مذكور هر هفته به  صورت مس��تمر ادامه خواهد 
داشت، اظهار كرد: موجودي الستيك ها از وارد كنندگان 
اخذ و طبق روال فوق اقدام مي شود و از اين تاريخ به بعد 
همه الستيك هاي وارداتي مورد نياز بخش حمل ونقل 

جاده يي صرفا از روش مذكور توزيع خواهد شد. 
به گفته امان��ي در صورت نياز اين آمادگي از طرف 
س��ازمان راهداري و حمل ونق��ل جاده يي وجود دارد تا 
محل مناس��بي را در پايانه هاي بار و مس��افر در اختيار 

توزيع كنندگان الستيك قرار دهد. 

ATRاحتمالتحويل۶فروند
تا۳ماهآينده

 ATR مش��اور وزير راه و شهرسازي گفت: شركت
از اداره كنترل دارايي هاي خارجي امريكا، صدور مجوز 
موردي براي تحويل ۶ فروند ATR به ايران را تا پايان 

ضرب االجل ترامپ درخواست كرده است. 
اصغر فخريه كاشان در گفت وگو با مهر در خصوص 
آخرين وضعيت هواپيماي ATR پس از خروج امريكا 
از برجام، اظهار كرد: نمايندگان ش��ركت هواپيماسازي 
ATR ب��ه ما اعالم كرده اند ك��ه از امريكا صدور مجوز 
موردي براي تحويل تعدادي از هواپيماهاي باقي مانده 
از قرارداد فروش هواپيما به ايران را درخواست كرده اند. 
وي ادامه داد: با اين حال مش��خص نيس��ت كه آيا 
 ATR امريكايي ها مجوز فروش هواپيما را به ش��ركت
مي دهن��د يا نه، بلكه صرفاً درخواس��ت صدور مجوز به 

امريكا ارسال شده است. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي در ام��ور بين الملل 
درب��اره تعداد هواپيماهايي كه قرار اس��ت ATR براي 
تحويل آنها به ايران از امريكا مجوز بگيرد، گفت: شركت 
ATR به ما اعالم كرده است مي توانيم تا پيش از پايان 
ضرب االجل اعالمي از سوي امريكا، ۶ فروند هواپيما از 
خط توليد خارج كرده و به ايران اير تحويل  دهيم. فخريه 
كاش��ان درباره تامين مالي اين ۶ فروند ATR تصريح 
كرد: پول الزم براي خريد اين تعداد هواپيما آماده است 
و در صورت��ي ك��ه آنها بتوانند مج��وز را از امريكايي ها 
بگيرند، پول ۶ فروند ATR را به اين شركت پرداخت 

مي كنيم. 
براس��اس اين گ��زارش، ض��رب االج��ل ترامپ به 
ش��ركت هاي اروپايي و امريكايي كه در دوره پسابرجام 
با ايران قرارداد امضا كرده اند، براي تحويل كاالهاي خود 
به ايران و اتمام هر گونه رابطه اقتصادي با كش��ورمان 

ظرف كمتر از ۳ماه آينده به اتمام مي رسد. 

۳ميليونو۴۰۰هزارواحد
روستاييسنددارشدند

محمدرض��ا ش��املو، مع��اون عم��ران روس��تايي 
بنياد مس��كن انقالب اس��المي گف��ت: تاكنون براي 
۳ميليون و ۴۰۰هزار واحد مس��كن روستايي كشور 
س��ند مالكيت صادر ش��ده اس��ت. به گ��زارش ايرنا، 
ش��املو افزود: براساس سياس��ت هاي از پيش تدوين 
ش��ده، صدور س��ند براي واحدهاي روستايي باالي 
۲۰خان��وار برعهده اين نهاد اس��ت. او افزايش ارزش 
مالكيت و ثبت قانوني منازل روس��تايي، جلوگيري از 
تعارض هاي احتمال��ي، وثيقه مطمئن جهت دريافت 
تس��هيالت، جلوگيري از مهاجرت روس��تاييان و نيز 
رونق در امر خري��د و فروش ملك را ازجمله مزاياي 
صدور اس��ناد مالكيت واحدهاي روس��تايي برشمرد. 
به گفته ش��املو، طرح توس��عه پاي��دار منظومه هاي 
روستايي كشور نيز براساس ظرفيت و توانمندي هاي 
مناطق انتخاب و به مورد اجراي گذاشته خواهد شد. 
معاون عم��ران روس��تايي بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي با بيان اينكه هر طرح هادي روستايي پس 
از يك دوره ۱۰س��اله نيازمند بازنگري اس��ت، ادامه 
داد: از ۳9هزار و ۴۵۰روس��تاي ب��االي ۲۰خانوار در 
كش��ور تاكنون براي ۳۷هزار و ۷۰۰روستا اين طرح 

تهيه شده است. 
او ي��ادآور ش��د: امس��ال دولت ب��راي نوس��ازي و 
مقاوم س��ازي ه��ر يك از واحدهاي روس��تايي كش��ور 
۲۵۰ميليون ريال تسهيالت ارزان قيمت ارائه مي دهد. 

ايرانشهر

آخوندي:بهدنبالاصالحدرنظاممهندسيساختمانكشورهستيم

در شهر
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در يك گزارش پژوهشي جايگاه بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط در اقتصاد بررسي شد

روش مقاوم سازي بنگاه هاي جوان در برابر بحران
تعادل|

 SMEها يا آنچنان كه در ايران مصطلح تر است 
»بنگاه هاي كوچك و متوس��ط«، سهمي اساسي از 
فضاي كسب و كار جهاني دارند و با اين همه، هنوز 
هم در مقابل شركت هاي بزرگ بسيار آسيب پذيرتر 
هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشي 
به بررس��ي جايگاه بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
كش��ورهاي مختلف جهان پرداخته است. بر اساس 
اي��ن گ��زارش، در حالي ك��ه بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط در س��طح جهاني چيزي در حدود 70تا 
95درصد از تعداد بنگاه هاي موجود در فضاي كسب 
وكار را به خود اختص��اص مي دهند، اين بنگاه هاي 
بزرگ هستند كه بخش اعظم نيروي كار را به خود 
اختصاص داده اند. اين درحالي اس��ت كه در جريان 
بح��ران اقتص��ادي جهاني هم بازن��ده اصلي فضاي 
كس��ب و كار، بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بودند. 
اما آيا راه حلي وجود دارد كه اين دس��ته از بنگاه ها 
بتوانند در مقابل آسيب ها مقاوم تر شوند و نقشي پر 
رنگ تر در شكل دهي به فضاي كسب و كار ايفا كنند. 
»تشكيل خوشه ها و شبكه ها« راه حلي است كه اين 

گزارش به آن اشاره مي كند. 
صاحب نظران معتقدند كه MSMEها با داشتن 
ق��درت رقابت پذيري و بهره وري ب��اال، قابليت اداره 
اقتصادهاي جهان را هم دارا هستند. از ويژگي هاي 
اي��ن بنگاه ها مي ت��وان به عدم نياز ب��ه منابع مالي 
باال اش��اره كرد. افزون بر اين، اين دس��ته از بنگاه ها 
قابليت تجميع و خلق اف��راد كارآفرين را هم ايجاد 
مي كنن��د. هزينه راه ان��دازي MSMEها نيز پايين 
بوده و به سرعت انجام مي شود. دو موسسه IFC و 
Mckinsey & Company در س��ال 2010 در 
گزارشي به وضعيت اين بنگاه ها در 132كشور جهان 
پرداختند. براساس اين گزارش حدود 125ميليون 
بنگاه رسمي خرد، كوچك و متوسط در اين كشورها 
وج��ود دارد كه از اين ميان حدود 89 ميليون واحد 
در بازارهاي نوظهور فعال هستند. در اكثر كشورها، 
بين 70تا 95درصد از بنگاه ها خرد هس��تند. افزون 
بر اين بخش خدمات بيش��ترين س��هم را در كليه 
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط به خود اختصاص 

داده است. 
در حدود نيم��ي از كش��ورهاي OECD تعداد 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در سال 2014 نسبت به 
سال 2008 كاهش يافته است. دليل اين موضوع البته 
وقوع بحران در اقتصاد جهاني بوده اما عوامل ديگري 

هم بر اين موضوع تاثيرگذارند. به عنوان نمونه، تعداد 
بنگاه هاي خرد در بخش خدمات در كشورهاي تركيه، 
امريكا و ايتاليا، بيش��ترين ميزان را داش��ته است. در 
بخش صنعت، كشورهاي تركيه، كره جنوبي و ايتاليا 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در بخش 
ساختمان نيز تعداد بنگاه هاي خرد فرانسه، امريكا و 

ايتاليا بيشتر از ساير بخش ها بوده است. 

 تراكم MSMEها در كشورهاي مختلف؟
ش��اخص جال��ب توجه ديگ��ري ك��ه مي تواند 
نشان دهنده عمق نفوذ بنگاه هاي كوچك ومتوسط 
در ساختار اقتصادي كشورها باشد، تراكم بنگاه هاي 
كوچك ومتوس��ط به ازاي هر هزار نفر جمعيت در 
كشورها اس��ت. بر اين اس��اس منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا)البته بدون احتساب ايران( با دارا بودن 
حدود 4.4ميليون واحد بنگاه هاي كوچك و متوسط 
بين 31تا 40واحد بنگاه هاي كوچك ومتوس��ط، به 
ازاي ه��ر هزار نفر جمعي��ت دارد. امريكاي التين و 
منطقه كاراييب بيش از 13.7 ميليون واحد بنگاه ها 
كوچك ومتوسط دارند كه از اين جهت، با دارا بودن 
21 تا 30 واحد به ازاي هر هزار نفر جمعيت، تراكم 
آنها پايين تر از منطقه خاورميانه است. در آن دسته 
از كشورهاي عضو OECD كه داراي درآمد سرانه 
بااليي هس��تند، تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط 
حدود 37ميليون واحد اس��ت اما به دليل جمعيت 
باال، تراكم اين بنگاه ها در اين كش��ورها هم مش��ابه 
كش��ورهاي امريكاي التين است. كشورهاي آسياي 
ش��رقي و اقيانوسيه اما بيش��ترين تعداد بنگاه هاي 
كوچك ومتوسط را در جهان دارند. در اين كشورها، 
روي هم حدود 39.2ميليون واحد بنگاه هاي كوچك 
ومتوسط وجود دارد و با اين همه، نسبت تعداد آنها 
به ازاي هر ه��زار نفر جمعيت، بين يك تا 10واحد 
اس��ت. كش��ورهاي جنوب صحراي آفريقا اما حدود 
13ميلي��ون بنگاه كوچك ومتوس��ط دارند و با اين 
همه، باالترين تراك��م آنها در ميان مناطق مختلف 

جهان، در اين منطقه به چشم مي خورد. 
توزي��ع منطقه ي��ي MSMEها در جه��ان در 
راس��تاي توزيع س��طح درآمد اس��ت. به طور كلي 
كش��ورهاي با درآمد س��رانه باالتر، تمايل بيشتري 
ب��راي ايج��اد بنگاه ه��اي كوچك ومتوس��ط دارند. 
كش��ورهاي جنوب صحراي آفريقا و كش��ورهاي با 
 درآمد باال كه عضو OECD هم هستند با توجه به 

تراكم MSMEها در دو انتهاي جدول هستند. 

 جايگاه SME ها 
از منظر شاخص هاي اقتصادي

در اكثر كشورها، بنگاه هاي بزرگي كه بيش از 
250نفر ش��اغل دارند با وجود اينكه كمتر از يك 
درصد از بنگاه ها را تش��كيل مي دهند، بخش قابل 
توجهي از ارزش افزوده بنگاه ها را ايجاد مي كنند. 
با توجه به اندازه و س��اختار جمعيت، سهم ارزش 
افزوده توليد ش��ده توس��ط بنگاه هاي بزرگ بطور 
قابل مالحظه يي در كش��ورهاي مختلف متفاوت 
SME است. بر اين اساس تقريبا در تمام كشورها
ها س��تون اصلي بخش خدمات هستند به طوري 
كه بيش از 60 درص��د از كل ارزش افزوده ايجاد 
ش��ده را تش��كيل مي دهند. در مقاب��ل در عمده 
كش��ورها، بنگاه هاي بزرگ س��هم قاب��ل توجهي 
از ارزش اف��زوده ايجاد ش��ده در بخش صنعت را 
به خ��ود اختصاص داده اند كه تا حدي ناش��ي از 

افزايش بازدهي در توليدات سرمايه بر است. 
در بخش صنعت كه در آن توليد تا حدود زيادي 
سرمايه بر است، بنگاه هاي بزرگ مي توانند از افزايش 
بازدهي به مقياس برخوردار شوند و به طور تقريبي 
سطح باالتري از بهره وري را در مقايسه با بنگاه هاي 
كوچك تر دارا باش��ند. اين درحالي است كه وسعت 
اختالف بهره وري بين بنگاه هاي بزرگ تر و كوچك تر 
در كشورهاي مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه، 
در انگلس��تان، ميزان به��ره وري بنگاه هاي خرد هم 

سطح بهره وري در بنگاه هاي بزرگ است. 
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در بسياري 
از كشورها، در بخش صنعت رشد بهره وري نيروي 
كار در بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط پايين تر از 
بنگاه ه��اي بزرگ بوده اس��ت. دلي��ل اين موضوع 
هم آن اس��ت كه اين دس��ته از بنگاه ها بيشتر از 
بنگاه ه��اي بزرگ از بحران هاي اقتصادي آس��يب 
مي بينن��د. توجه به اين نكت��ه از اين جهت حائز 
اهميت اس��ت كه دولت مي تواند با توجه به حجم 
SMEها در فضاي كس��ب و كار، به گونه يي عمل 
كن��د كه در موج هاي بحران، اين بنگاه ها آس��يب 

كمتري ببينند. 
افزون بر اين، در برخي كشورها از جمله در تركيه، 
رش��د بهره وري SMEها به صورت چش��م گيري از 
بنگاه هاي بزرگ فراتر رفته است. در بخش خدمات 
SME نيز در بس��ياري از كشور ها، رش��د بهره وري

ها باالتر از بنگاه هاي ب��زرگ در دوره پس از بحران 
اقتصادي جهاني بوده است. با اين همه، رشد اشتغال 

SMEها در اين كشورها نسبتا ضعيف بوده است. 
سهم بنگاه هاي شركت كننده در تجارت بين المللي 
نيز بطور قابل مالحظه يي در كشورها متفاوت بوده 
و اين س��هم براي صادرات از 10تا 40درصد و براي 
واردات از 10تا 70درصد متغير اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه تقريباً در تمام كشورها و در كليه بنگاه ها 
در اندازه هاي مختلف، تع��داد بنگاه هاي واردكننده 

بيش��تر از تعداد بنگاه هاي صادركننده اس��ت. تنها 
م��ورد اس��تثنا در باب اين موضوع، امريكاس��ت كه 
تع��داد بنگاه هاي كوچك و متوس��ط واردكننده در 
آن بيش��تر از تعداد بنگاه هاي كوچك و متوس��طي 
است كه صادرات محورند. از ديگر سو، آمارها نشان 
مي دهند، 15 درصد از بنگاه هاي خرد، 60 درصد از 
بنگاه هاي كوچك و 80 درصد از بنگاه هاي متوسط 

با جهان فعاليت تجاري دارند. 

 رهاورد تجربه جهاني SMEها
براس��اس داده ه��اي اين گزارش، كش��ورهاي با 
درآمد س��رانه باالتر، تمايل بيش��تري ب��راي ايجاد 
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط دارند. در ساختار 
كس��ب و كار اين كشورها، بنگاه هاي مذكور نه تنها 
داراي تراكم بيشتري هستند، بلكه درصد بيشتري 
از نيروي كار را نيز استخدام مي كنند. افزون بر اين 
در ميانگين جهاني، اگرچه سهم بنگاه هاي بزرگ از 
نظر تعداد كمتر از يك درصد از كل بنگاه ها اس��ت، 
اين دسته س��همي قابل توجه از اشتغال را به خود 
اختص��اص داده اند. به عنوان نمونه، در كش��ورهاي 
عضو OECD، حدود 40درصد از اش��تغال مربوط 

به بنگاه هاي بزرگ است. 
با اين همه ايجاد خوش��ه هاي SME مي تواند 
ب��ه تقوي��ت جاي��گاه اي��ن دس��ته از بنگاه ها در 
مقاب��ل بنگاه هاي بزرگ كمك كن��د و اين همان 
سياس��تي اس��ت كه در ايران هم دنبال مي شود. 
عضويت در خوش��ه ها و ش��بكه ها، مي تواند سبب 
افزايش بهره وري، ميزان نوآوري و عملكرد رقابتي 
ش��ركت ها شود. خوش��ه ها و ش��بكه ها مي توانند 
ش��ركت هاي كوچك را قادر به استفاده از مزاياي 
كوچك ب��ودن مقياس ش��ركت همراه ب��ا منافع 
ش��ركت هاي با مقياس ب��زرگ هم��راه كنند. به 
عنوان نمونه، بهره گيري از مزيت نس��بي از ناحيه 
صرفه جويي به مقياس مي تواند بهره وري كلي اين 
دس��ته از ش��ركت ها را افزايش دهد. از ديگر سو 
اتخاذ سياس��ت جمعي در خوشه ها و شبكه ها به 
SMEها كمك مي كند تا فرصت ها و چالش هاي 
مرتب��ط ب��ا جهاني ش��دن را رفع كنن��د و امكان 
رقابت با شركت هاي بزرگ تر را براي شركت هاي 
كوچك فراهم آورند. بس��تر ايجاد ش��ده از سوي 
خوشه ها همچنين مي تواند موجب بهبود كيفيت 
سياس��ت ها و اقدامات دولت)مانند آموزش، ارائه 

اطالعات و عرضه زيرساخت ها( شود. 

تسهيل در پرداخت 
خسارت هاي ارزي

بانك مرك��زي ارز مورد ني��از صندوق ضمانت 
صادرات ايران جه��ت انجام كليه خدمات ارزي را 
تامين مي نمايد. به گزارش روابط عمومي صندوق 
ضمانت صادرات ايران، اداره سياست ها و مقررات 
ارزي بان��ك مركزي ج.ا.ا با صدور بخش��نامه نامه 
شماره 97/97241 مورخ 1397/3/28 خطاب به 
اداره بين المل��ل بانك ها اعالم كرد: تامين و انتقال 
ارز صندوق ضمان��ت صادرات ايران بابت پرداخت 
هزينه ه��اي بيم��ه اتكايي به بيمه گ��ران خارجي، 
پرداخت خس��ارت بيمه نامه ه��ا و ضمانتنامه هاي 
اعتب��اري ارزي ب��ه صادركنن��دگان و سيس��تم 
بانكي و س��اير نيازه��اي ارزي با تايي��د باالترين 
مقام اين صندوق بالمانع اس��ت. شايان ذكر است 
تس��هيل در تامين نيازهاي ارزي صندوق ضمانت 
صادرات ايران مي تواند كمك شاياني در گسترش 
پوش��ش هاي بيمه ي��ي و ضمانتنامه يي و درنهايت 

رشد اقتصادي كشور نمايد. 

توضيح وزارت بهداشت 
درباه واردات »آمبوالنس«

با توجه به انتشار فهرست واردكنندگان خودرو 
توس��ط بانك مركزي، وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي با دريافت حدود 18.5ميليون يورو 
ارز دولتي از نظام بانكي كش��ور، در صدر فهرست 
دريافت كنندگان ارز دولت��ي براي واردات خودرو 
قرار گرفته اس��ت. بر همين اساس، روزنامه تعادل 
در گزارش روز چهارشنبه )1397/04/13( خود به 
ابهامات تخصي��ص ارز دولتي براي واردات خودرو 
 پرداخ��ت در اي��ن گزارش آورده ش��د: »ارزي كه 
در اختي��ار وزارت بهداش��ت ق��رار گرفته، جهت 
واردات خودروه��اي بنزيني با حجم موتور 1501 
سي س��ي تا 2000 سي سي بوده است و بد نيست 
اي��ن وزارتخانه در اين مورد ه��م توضيح دهد كه 
آي��ا آمبوالنس هايي با اين حجم موتور واقعا وجود 
دارند؟ اين درحالي اس��ت كه براساس   بندي ديگر 
از همين فهرس��ت، ش��ركت ايران خودرو ديزل، با 
دريافت حدود 4 ميليون ي��ورو ارز، مجوز واردات 
آمبوالنس دريافت كرده اس��ت. واردات آمبوالنس 
توس��ط يك خودروس��از داخلي، درحالي صورت 
مي گي��رد ك��ه وزارت بهداش��ت چند س��ال قبل 
ب��راي توليد آمبوالن��س با خودروس��ازان داخلي 
ق��رارداد منعق��د كرده ب��ود.« در همي��ن رابطه، 
وزارت بهداش��ت به ارائه توضيحاتي در اين زمينه 
به ش��رح زير پرداخته اس��ت: »واردات آمبوالنس، 
كده��اي متعددي دارد. كدي كه اعالم ش��ده نيز 
مرب��وط به خودروهايي با حج��م 1500 تا 2500 
سي سي است كه با آمبوالنس هاي خريداري شده 
كامال مطابق��ت دارد. متاس��فانه در اعالم اين كد 
و مطابقت با حجم موتور، اطالع رس��اني غيرواقعي 
و تحريف ش��ده از جانب يكي از رس��انه ها صورت 
گرفته اس��ت. در حال حاضر نيز بخش��ي از 400 
دس��تگاه آمبوالنس كمك دار كه براي استفاده در 
مناطق صعب العب��ور خريداري ش��ده اند با حجم 
موتور 2143 س��ي س��ي، وارد گمرك بندرعباس 
ش��ده و فرآيند ترخيص آن در حال انجام اس��ت. 
ضمن اينكه كدها توس��ط گمرك تعريف مي شود 
و در اي��ن مورد هم مغايرت��ي وجود ندارد. افرادي 
و رس��انه هايي كه به اي��ن موضوع دامن مي زنند و 
ابهام ايج��اد مي كنند، به اندازه كافي مس��تندات 
در اختي��ار دارن��د كه بدانند وزارت بهداش��ت جز 
آمبوالنس، خودرو ديگ��ري وارد نمي كند. به نظر 
مي رس��د اين موضوع، سياسي و هدف آن تخريب 
وزارت بهداش��ت اس��ت. وزارت بهداشت با مجوز 
دول��ت آمبوالنس وارد كرده و ممنوعيتي براي آن 

وجود نداشته است.«

 ضرورت تدوين 
اسناد باالدستي

مديرعامل س��ازمان مديري��ت صنعتي با تاكيد 
ب��ر لزوم آمادگي براي دوره چهارم انقالب صنعتي 
گفت: در حوزه حاكميتي بايد اسناد باالدستي در 
اين خصوص تهيه شود. در اين دوره ضروري است 
مديران در س��طح جهاني پرورش يابند. مديريت 

شبكه هاي اجتماعي نيز اهميت زيادي دارد. 
به گ��زارش ايس��نا، ابوالفض��ل كياني بختياري 
گفت: اگر اين همايش تنها يك هدف داشته باشد، 
آن هدف شبكه س��ازي و ارتباط و آموزش ناشي از 
در جوار نخبگان قرار گرفتن بوده كه اين همايش 
به آن دس��ت يافته است. او با اشاره به توليد ملي 
كيفي��ت باكيفيت كه دس��تاوردي از دلبس��تگي 
منابع انس��اني اس��ت، تصريح كرد: بايد براي اين 
منظور منابع انس��اني با روندهاي توسعه هماهنگ 
شود. در س��ال 2011 دبير مجمع جهاني اقتصاد 
مس��اله يي را تحت عنوان انق��الب چهارم صنعتي 
مطرح كرد و اعالم ش��د كه جهان در آستانه يك 
تحول عظيم فناورانه ق��رار گرفته و اين تحول به 
لح��اظ دامنه و پيچيدگي و ه��م به لحاظ تاثير بر 
ماهيت انسان اهميت زيادي دارد. كياني بختياري 
خاطرنش��ان كرد: انقالب صنعتي چهارم مبتني بر 
در هم آميزي فناوري هاي مختلف است. همه اين 
مس��ائل موجب شده موج جديد فناورانه رخ دهد. 
انق��الب صنعتي چه��ارم تغييرات��ي در روش هاي 
مديريتي نيز به همراه داش��ته است. امروز در اين 
مبحث اينترنت اشيا مطرح مي شود كه پيش بيني 
مي شود تا س��ال 2020، معادل300 ميليارد دالر 
گردش مالي داش��ته باش��د و همه كشورها دنبال 
نقش آفرين��ي در اي��ن ب��ازار هس��تند. مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتي با اشاره به دستاوردهاي 
انق��الب چه��ارم صنعتي عن��وان كرد: ب��ه عنوان 
نمون��ه امروز چاپ س��ه بعدي فراينده��اي توليد 
را بسيار كوتاه كرده اس��ت. پيش بيني مي شود تا 
س��ال 2040 با كارگذاري تراش��ه هاي نانو در مغز 
انس��ان فرايند آلزايمر از بين خواهد رفت و قدرت 

جست وجو به آن داده مي شود. 

سال هاس��ت ك��ه موض��وع حماي��ت از تولي��د داخ��ل در 
و  ترغي��ب  ب��راي  اقتص��ادي  كالن  برنامه ريزي ه��اي  راس 
محصوالت��ي  از  اس��تفاده  ب��راي  مصرف كنن��دگان  جل��ب 
ك��ه تحت برنده��اي داخلي توليد ش��ده اس��ت، ق��رار دارد. 
 موضوع��ي كه حتي اگر به نام گذاري س��ال هاي گذش��ته نيز 
ني��م نگاهي بيندازيم نيز به خوبي كفه س��نگين س��هم آن از 
نام گذاري هاي اقتصادي مقام معظم رهبري در سنوات گذشته 

را مي بينيم.
بر همين اساس هم اگر در برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي 
نظر بيندازيم بحث حمايت از توليد داخل در تمام برنامه هاي 
توس��عه يي، چشم انداز 20 س��اله كش��ور و حتي برنامه هايي 
ك��ه به فراخور و نياز كش��ور تدوين ش��ده اند اي��ن موضوع به 
چش��م مي آيد. حال آنكه گذر از روزهاي س��خت تحريم ها و 
تنگ نظري هاي غربي در مواجهه با ايران نيز دليل ديگري شد 
تا بحث اس��تفاده از توان داخلي و بحث بر س��ر خودكفا شدن 
كشورمان در توليداتي كه مورد نياز ايرانيان است مورد توجه 

خاص تر قرار گيرد.
 حال آنكه هر زماني بحث حمايت از توليد داخل و افزايش 
توجه به توليداتي كه قرار اس��ت با ت��وان و برند ايراني توليد 
ش��ود، مورد توجه ق��رار گرفته، اين صنعت خ��ودرو بوده كه 
توجه بيش��تري را به خود جلب كرده و توانسته حتي با جذب 

حمايت هاي دولتي برنامه ريزي هايي را به خود جلب كند.
ناگفته پيداست كه دليل توجه به صنعت خودرو از زنجيره 
عظيم و به هم پيوس��ته اين صنعت ناش��ي مي شود. آمارهاي 
رس��مي و غيررس��مي اعالم مي كنند كه صنعت خودرو بيش 
از ه��زار و پانصد صنعت وابس��ته به خود دارد كه با واس��طه 
و بي واس��طه به اين صنعت مرتبط ش��ده و حركت هر يك از 
اين زنجيره مي توان��د صنعتي ديگر را به حركت وادار كرده و 

درنهايت چرخ اقتصاد را به حركت در آورد.
زنجيره كه از تامين مواد اوليه آغاز ش��ده؛ به قطعه س��ازان 
و خطوط توليد كارخانه ها رس��يده و س��پس بعد از انتقال به 
مصرف كننده تازه چرخه جديد به نام خدمات پس از فروش را 
فعال مي كند. پروس��ه يي بلندمدت كه بنا به گفته كارشناسان 
و فع��االن خودرويي با فروش هر خودرو حداقل تا 10 س��ال 

چرخه صنعت خودرو را فعال نگه مي دارد.
موضوع��ي كه خوبي توج��ه و برنامه ريزي روي اين صنعت 
را منعكس كرده و به رخ مي كش��اند. ش��ايد همين رويكرد و 
توجه به اين چرخه عظيم موجب ش��د تا در دو دهه گذش��ته 
صنعت خودرو ش��اهد حض��ور برندهاي جدي��د خودرويي در 
كش��ور به مدد توان بخش خصوصي بود. خودروس��ازي هايي 
كه با انعقاد قرارداد با خودروسازي هاي خارجي و ورود به بازار 
خودرو ايران هم بر تنوع اين بازار افزودند و هم چرخه صنعت 
خودرو را گس��ترده تر از قبل كردند. در حال حاضر در كنار دو 
خودروس��از بزرگ داخلي نزديك به 12 برند خودرويي ديگر 
در داخل كشور فعال هستند و توانسته اند با انعقاد قراردادهاي 
مختل��ف توان توليدي كش��ور را افزاي��ش داده و با ركوردزني 
خاص��ي مي��زان توليد خ��ودرو در ايران را به ي��ك ميليون و 
500هزار دس��تگاه در سال 96 برسانند و سهم 95درصدي از 

بازار خودرو را از آن خود كنند.

همي��ن روال حتي موجب ش��ده ت��ا رتبه اي��ران در ميان 
توليدكننده ه��اي خودرويي جابه جا ش��ود و طب��ق آمارهاي 
جه��ان، اي��ران در جاي��گاه بيس��تمين خودروس��از جهان و 
پنجمين خودروساز خاورميانه لقب بگيرد. جايگاهي كه طبق 
برنامه هاي توس��عه يي و چشم انداز 20 ساله نظام قرار است در 
سال 1404 براي خاورميانه رتبه نخست را از آن ايران كند. 

بر همين اس��اس نيز در روزهاي پسابرجامي خودروسازان 
داخلي با تكيه بر همين برنامه ريزي ها س��راغ برندهاي معتبر 
و مختل��ف دنيا رفتن��د تا با انعقاد قراردادهاي مختلف س��هم 
اي��ران در تكنولوژي هاي روز دني��ا، ورود خودروهاي جديد با 
اس��تفاده از توان داخ��ل، تنوع توليدات داخلي و البته س��هم 
ايران در صادرات خودرو را افزايش دهند. اگرچه اين قراردادها 
با تنگ نظري هاي جديد امريكايي ها كمي با تعلل مواجه شده 
اس��ت اما باتوجه به الزامات سرمايه گذاري كه در قراردادهاي 
جديد لحاظ ش��ده بود، مي توان به آينده خوش اين قراردادها 

اميدوار بود و به آنها دل خوش كرد. 
اميد به آينده و روزگار خوش صنعت خودرو در كش��ور در 
ش��رايطي اس��ت كه از چندي پي��ش 205 نماينده مجلس با 
در دس��ت داشتن طرحي جديد موس��وم به »طرح ساماندهي 
بازار خودرو ايران« درصدد هس��تند تا با كاهش تعرفه واردات 
خودرو طي س��ال هاي آينده دس��ت به تغييراتي در اين بازار 
بزنند كه به نظر مي رسد مي تواند به اين چرخه صنعتي لطمه 

وارد كند.
 اين گروه كه طرح 12 بندي خود را حامي صنعت خودرو 
خوان��ده و آن  را موجب رقابتي تر ش��دن بازار خ��ودرو عنوان 
مي كنند اين گروه معتقدند كه بازار خودرو در شرايط رقابتي 

به س��ر نمي برد و نبود اين ش��رايط موجب شده تا خودروهاي 
توليد داخل از كيفيت پاييني نس��بت به خودروهاي مش��ابه 
قيمتي در خارج از كش��ور داشته و به همين دليل خريداران 
خودرو بيش��تر تمايل دارند تا با خري��د خودروهاي خارجي، 

خودرو باكيفيت تري را دراختيار داشته باشند.
 اي��ن گروه حتي ب��ه موضوع مصرف س��وخت خودروهاي 
توليد داخلي يا آمار تلفات جاده يي اش��اره كرده و اين عوامل 
را دليل��ي بر تدوين چني��ن طرحي مي دانند، ح��ال آنكه در 
اين موارد ذكر ش��ده نيز خودرو تنها عامل گناهكار نيس��ت و 
نمي توان در ي��ك چرخه تنها يك عامل را مقصر صددرصدي 
درنظر گرفت و از ساير عوامل گذر كرد. براي مثال در موضوع 
تلف��ات جاده يي نمي توان از دو ضلع ديگر يعني راننده و جاده 
به عنوان عوامل موثر در تصادفات جاده يي به راحتي گذش��ت 
و تنها خ��ودرو توليد داخل را عامل اصلي معرفي كرد كه اگر 
اين گونه باشد در كش��ورهاي بزرگ دنيا نبايد هيچ تصادف و 

تلفات از اين محل ثبت شود.
 يا درمورد ميزان مصرف سوخت و آاليندگي هوا نمي توان 
تنه��ا به خ��ودرو به عنوان عامل اصلي اش��اره ك��رد و از كنار 

كيفيت توليد بنزين و گازوييل توليد داخل گذشت. 
به هر روي به نظر مي رس��د طرح تدوين ش��ده نمايندگان 
مجل��س اگرچه حاوي نكات قابل توجهي براي بهبود ش��رايط 
توليد خودرو در كش��ور اس��ت اما در ش��رايط كنوني قابليت 
اس��تفاده و پياده سازي ندارد و باتوجه به شرايط جديد اجراي 
آن مي توان��د ب��ازار خودرو هاي توليد داخل اي��ران را با خطر 

ورشكستگي و تعطيلي مواجه كند.
اين موضوع حتي مورد تاييد برخي كارشناس��ان و فعاالن 

خودرويي نيز هس��ت و آنها نيز معتقدند كه آنچه در بندهاي 
طرح س��اماندهي بازار خودرو ذكر شده است در شرايط فعلي 
قابلي��ت اجرايي ندارد. اين گ��روه معتقدند باتوجه  به اوضاع و 
احوال ج��اري و اتفاقاتي كه درمورد برجام روي داده اس��ت، 
وضعيت فعلي خودروس��ازي ايران بس��يار خطير اس��ت و در 
اي��ن ش��رايط بايد دولت و ق��وه مقننه حماي��ت همه جانبه از 
خودروس��ازي كش��ورمان در برابر فش��ارها و محدوديت هايي 
خارج��ي كه ممكن اس��ت در آينده يي نه چن��دان دور بر اين 
صنعت اعمال ش��ود، داشته باشد. حال بايد ديد در آينده چه 

اتفاقاتي در صنعت خودرو كشور ما روي خواهد داد.
ارزيابي برخي كارشناس��ان بر اين است، طي دو سال اخير 
باتوجه  به قراردادهايي كه ش��ركت هاي خودروسازي داخلي با 
ش��ركاي اروپايي خود، خصوصا خودروسازان فرانسوي منعقد 
كرده اند، صنعت خودرو داخل در مس��ير صحيحي قرار گرفته 
و باتوج��ه  به اينك��ه خودروهاي جديد ني��ز در موعد مقرر به 
بازار عرضه ش��ده اند، اگر با همين روند ب��ه حيات خود ادامه 
دهي��م، مي تواني��م آينده خوبي را براي خودروس��ازي داخلي 
متصور باشيم. از سويي بايد به اين نكته توجه كرد، اين طرح 
ساماندهي بازار خودرو داراي مزايا و ضعف هايي است كه بايد 
ب��ه هر دو مورد با يك عينك نگاه كرد. مس��اله يي كه در اين 
بين از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت، رشد و توسعه پايدار 
 و همه جانبه صنعت خودرو اس��ت. مسيري كه اين صنعت در 
اس��ت  روش��ن  گرفت��ه،  ق��رار  آن  در  گذش��ته  س��ال  دو 
و اگ��ر طرف ه��اي موج��ود در اي��ن صنع��ت ه��ر ي��ك ب��ه 
 وظاي��ف خ��ود عم��ل كنند، بي ش��ك آين��ده بس��يار خوبي 

پيش روي خودروسازي كشورمان قرار دارد.

نقدي بر طرح 205 امضاي نمايندگان مجلس 

ساماندهي بازار خودرو؛ به نام داخل به كام خارجي ها 
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15 نفت و انرژي
   آبگيري خط لوله 
غدير 2 خوزستان

پاون| معاون آبرساني س��ازمان آب و برق خوزستان 
گفت: خط دوم پروژه آبرساني غدير 2 روز زودتر از موعد 
اعالم ش��ده، به آبگيري آزمايشي رس��يد. صابر عليدادي 
در اي��ن باره افزود: با اتصال خط لوله آبرس��اني غدير در 
تقاطع محور حميديه به سوس��نگرد تا ساعاتي ديگر اين 
خط تكميل ش��ده و امش��ب )چهارشنبه ش��ب( پس از 
شست وشو به صورت آزمايش��ي آبگيري خواهد شد. وي 
تصريح ك��رد: پس از اعالم وضعيت اضطراري در منطقه، 
با به كارگيري 537 نيروي عملياتي در قالب 25 اكيپ به 
صورت شبانه روزي، موفق شديم در كمترين زمان ممكن، 
خط دوم آبرساني غدير را به سرانجام برسانيم. براي تكميل 
خط 2000 ميلي متري انتقال آب به ش��هرهاي آبادان و 
خرمشهر از باالدست رودخانه كرخه، مبلغ 531 ميليارد 
تومان از محل اعتبارات عمراني طرح آبرساني غدير هزينه 

شده است. 

   سهم اندك پتروشيمي ها 
از گاز

ايرنا| معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع 
پتروشيمي با بيان اينكه براي استفاده بهينه از منابع ملي 
نيازمند ظرفيت سازي هستيم، گفت: با وجودي كه جايگاه 
نخست توليد گاز را در دنيا داريم، تنها 8درصد گاز كشور 
در صنعت پتروشيمي استفاده مي شود. سيدرضا نوروززاده 
روز چهارشنبه در همايش مديران عامل پتروشيمي كشور 
در تبريز با اعالم اينكه صنعت پتروش��يمي سال گذشته 
ب��ا همين ميزان س��هم از انرژي گاز كش��ور 24 ميليارد 
دالر درآمد ارزي داش��ت، خاطرنشان كرد: در چند واحد 
پتروش��يمي، مش��كل تامين خوراك را داريم اما خوراك 

90درصد واحدهاي پتروشيمي تامين مي شود. 
مع��اون وزير نفت با بيان اينكه اجراي اصل 44 قانون 
اساس��ي در صنعت پتروشيمي هم مشكالتي ايجاد كرده 
اس��ت، بيان ك��رد: در خصوصي س��ازي نيازمند بازنگري 
هس��تيم. وي همچنين بازنگري در وظايف سازمان هاي 
توس��عه يي همچون سازمان توس��عه و نوسازي صنايع را 
ضروري دانس��ت و گفت: آفت اين سازمان ها بنگاه داري 
اس��ت. نوروززاده گفت: اگ��ر در زمينه اصالح فرآيندهاي 
توليد در صنعت پتروشيمي گام  برداريم، خواهيم توانست 

از پيچ تحريم ها عبور كنيم. 

   پيك مصرف برق 
همچنان 56 هزار مگاوات

پ�اون| پيك مصرف برق در روز گذش��ته 56 هزار و 
240 مگاوات ثبت شد كه نسبت به روز يك شنبه كه 56 
هزار و 672 مگاوات بود، قدري كاهش مصرف داش��تيم. 
براساس گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، با ادامه 
موج گرما در كش��ور، پيك مصرف برق در روز سه ش��نبه 
)12 تيرماه( به ميزان 56 هزار و 240 مگاوات گزارش شد 
كه اين رقم در س��ال گذش��ته در همين زمان 53 هزار و 
197 مگاوات بود. ميزان مبادالت برق نيز در روز گذشته 
برابر با 280 مگاوات ثبت ش��د كه س��هم صادرات از اين 
مي��زان 19 مگاوات و واردات برق نيز 164 مگاوات عنوان 
ش��ده اس��ت. همچنين ميزان مصرف برق صنايع در روز 
گذش��ته 3هزار و 259 مگاوات بوده كه در مقايسه با روز 
دوشنبه كه ميزان آن سه هزار و 582 مگاوات ثبت شده، 

مصرف برق اين بخش قدري كاهش داشته است. 

   ابهام در ادامه 
سوآپ نفتي كركوك

ايسنا| حميد حس��يني عضو اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروش��يمي در رابطه با س��وآپ نفتي ايران و 
عراق گفت: طبق اعالم ش��ركت ملي پخش 22 كاميون 
عراقي از مرز ايران رد شده و بار خود را تخليه كردند. اما به 
نظر نمي آيد اين فرايند ادامه دار باشد. زيرا هم مشكالتي 
در عراق پيش آمد و هم ايران آمادگي نداشت. وي با بيان 
اينكه هر دو طرف درحال آماده س��ازي مقدمات هستند، 
تصريح كرد: چند مشكل فني و جدي در اين زمينه وجود 
دارد. ه��م بحث كرايه حمل مطرح اس��ت و هم موضوع 
ايكس ري. از س��وي ديگر اين موضوع در سامانه گمركي 
ايران تعريف نشده بود. به دليل وجود اين مشكالت بعيد 
مي دانم س��وآپ ادامه داشته باشد. به گزارش خبرگزاري 
روداو، اياالت متحده درباره »گزارش« ارسال نفت كركوك 
به ايران ترديد دارد. اين در حالي است كه وزير نفت ايران 
»دريافت نف��ت از كركوك« را در م��اه ژوئن تاييد كرده 
اس��ت. »هدر نائورت« س��خنگوي وزارت خارجه امريكا، 
روز سه ش��نبه به خبرنگاران گفت: »بي پرده بگويم كه ما 
نمي تواني��م اين گزارش را تاييد كني��م. ما اين گزارش را 
ديده ايم، اما نمي توانيم تاييدش كنيم.« مساله ارسال نفت 
از كركوك به ايران، در پرتو تحريم هاي اعمال ش��ده براي 

تجارت با ايران مطرح شده است. 

  وام نفتي چين به ونزوئال
ايسنا| ونزوئال 250 ميليون دالر از بانك توسعه چين 

براي باال بردن توليد نفت خود دريافت خواهد كرد. 
وزارت داراي��ي ونزوئال با انتش��ار بيانيه يي اين خبر را 
اعالم كرد، اما ش��ركت نفتي دولت��ي PDVSA در اين 
باره اظهارنظر نكرد. اين كشور امريكاي  جنوبي پيش از اين 
پنج ميليارد دالر وام از چين كه طي يك دهه گذشته به 
تامين كننده مالي اصلي اين كشور بدل شده است پذيرفته 
بود، اما با وخامت بحران اقتصادي ونزوئال و سقوط شديد 
توليد نفت اين كشور حمايت مالي چين نيز ضعيف شده 
است. سيمون زرپا وزير دارايي ونزوئال، اظهار كرد: ما براي 
س��رمايه گذاري مستقيم از بانك توس��عه چين به ميزان 
 PDVSA بيش از 250 ميليون دالر براي افزايش توليد
اج��ازه دريافت كرديم و در راس��تاي اعتبار پنج ميليارد 
دالري ويژه كه دولت چين به ونزوئال براي سرمايه گذاري 

مستقيم در توليد داده است، پيش مي رويم. 
تولي��د نفت ونزوئال به داليل متع��دد از جمله كمبود 
س��رمايه گذاري، سرقت، فرار مغزها و كمبود تجهيزات به 
پايين ترين سطح در 30 سال گذشته سقوط كرده و باعث 
باالرفتن قيمت ها در بازار جهاني و شدت گرفتن فالكت 

اقتصادي ونزوئال شده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« ابعاد تهديد نفتي رييس جمهوري را بررسي مي كند

بازي نفتي در تنگه هرمز

در حاشيه ادعاهاي ضد و نقيض روابط آبي ميان ايران و عراق

صادرات يا بستن آب بر عراق؟
گروه انرژي|

»ايران بدون هش��دار قبل��ي آب 42 نهر را كه 
به عراق مي ريزند، قطع كرده اس��ت.« اين سخنان 
ديروز س��خنگوي وزارت خارجه عراق در حالي در 
رسانه هاي ايران بازتاب يافت كه در جريان افزايش 
شوري آب خرمشهر و آبادان و افزايش نارضايتي ها 
در خوزس��تان طي دو هفته اخير، شايعاتي درباره 
صادرات آب از خوزس��تان به بصره و كويت مطرح 
ش��ده بود. روابط آبي ايران و عراق از س��ال 1975 
تاكنون بر اس��اس قرارداد منعقد شده در اين سال 
جلو رفته است. سخنگوي رس��مي وزارت خارجه 
عراق، سه ش��نبه در يك سمينار كه در ساختمان 
وزارت خارج��ه عراق برگزار ش��د، مدعي ش��د كه 
ايران بدون هش��دار قبلي آب 42نهر را كه به عراق 
مي ريزند قطع كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
الغد پرس، احمد محجوب بيان كرد: ما با مشكالت 
آب روبرو هستيم و جنوب عراق به دليل قطع آب 

از سوي ايران با مرحله سختي مواجه شده است. 
از سوي ديگر حيدر العبادي، نخست وزير عراق 
در نشست خبري هفتگي خود با تاكيد بر اينكه آب 
كشاورزي و ش��رب را براي شهروندان خود تامين 
خواهد كرد گفت: براي تضمين دستيابي به سهم 
آبي عراق با مقامات ايراني و تركيه يي گفت وگوهايي 
داريم. در صورتي كه ادعاي سخنگوي وزارت خارجه 
عراق مورد تاييد باشد، عدد 42 براي تعداد نهرهاي 
بسته ش��ده از طرف ايران زياد به نظر مي رسد، اما 
احتماال حجم آب نهرهاي ذكر ش��ده در مقايسه با 
حجم آب اروندرود بسيار اندك و قابل چشم پوشي 
اس��ت. در ليس��ت جهاني رودخانه هاي مرزي كه 
286 رود م��رزي را در دني��ا به  طور رس��مي مورد 
شناس��ايي قرار داده اس��ت، تنها 2 رود »هيرمند« 
و »ارون��درود« به ترتيب رودهاي مش��ترك ميان 
افغانس��تان و ايران و عراق و ايران ذكر ش��ده است 
و آورد ديگ��ر رودخانه ها به قدري نبوده اس��ت كه 
پتانس��يل ايجاد چالش در مناسبات سياسي ايران 

با همسايه ها را داش��ته باشد.  به گزارش »تعادل« 
مرزهاي ايران و عراق در اروندرود براساس عهدنامه 
1975 الجزاير ميان محمدرضا پهلوي و صدام امضا 
شد. براساس مستندات تاريخي، حكومت پهلوي در 
آن زمان و از طريق س��اواك از كردهاي مبارز عليه 
حكومت مركزي بغداد حمايت مي كرده و در ازاي 
دست  كشيدن از اين حمايت حاضر به حل و فصل 
مساله اروندرود با حكومت بعث مي شود. اما شواهد 
نش��ان مي دهد ك��ه عراقي ها هيچ��گاه از معاهده 
الجزاير خرسند نبوده اند به نحوي كه بعد از پيروزي 
انقالب ديكتاتور سابق عراق يك بار آن را پاره كرد و 
پس از پايان جنگ بين دو كشور و صدور قطعنامه 
598 مج��ددا آن را پذيرفت. پس از س��قوط صدام  
نيز اين كش��مكش  ادامه يافت و در س��ال 1386 
جالل طالباني، رييس جمهور وقت عراق اعالم كرد 
بايد در اين قرارداد تجديدنظر ش��ود. اظهاراتي كه 
واكنش شديد مقامات ايراني را در پي داشت. مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي كه سال 88 در 
مورد در بررسي تاريخي اختالفات حقوقي ايران و 
عراق در مورد اروندرود منتشر كرده  بود، عنوان كرد 
كه »مف��اد قرارداد 1975 هيچگاه به صورت كامل 

اجرايي نشده است. «
ايران و ع��راق پيش از امضاي ق��رارداد 1957 
ق��رارداد س��رحدي 1937)1316( را امضا كردند 
ك��ه در آن ذكر ش��ده بود كه ش��ط العرب به  طور 
مساوي براي كشتي هاي تجاري كليه كشورها باز 
خواه��د بود. بدين معني كه اروندرود يك رودخانه 
بين المللي است و ديگر يك رودخانه داخلي عراق 
به حس��اب نمي آيد و در نتيجه دولت عراق بر آن 
حاكمي��ت مطلق ندارد. اما ب��ا كودتاي عبدالكريم 
قاسم در عراق اين قرارداد به محاق رفت. عبدالكريم 
قاسم ادعا كرد كه اين قرارداد به عراق تحميل شده 
و تاكيد كرد كه عراق زماني كه در شرايط دشواري 
قرار داشت مجبور شد پنج كيلومتر از شط العرب را 

به عنوان بخشش به همسايه خود بدهد. 

ام��ا مدت��ي بع��د ح��زب بع��ث ع��راق عليه 
عبدالكريم قاس��م كودت��ا و وي را اعدام كرد. در 
آن زمان كردهاي شمال عراق به جنگ با دولت 
اين كشور مش��غول بودند و طي اين درگيري ها 
باره��ا به مرزهاي اي��ران تعدي كردن��د كه اين 
مس��اله با واكنش دولت ايران مواجه شده بود. در 
نهايت عباس��علي خلعتبري معاون وقت سياسي 
وزير امور خارج��ه در نامه يي به طرف عراقي در 
بهم��ن  ماه 1347 اعالم كرد كه با توجه به اينكه 
عراق ده ها س��ال است كه مواد عهدنامه 1316و 
پروتكل منضم ب��ه آن را اجرا نكرده اين قرارداد 
از نظر دولت ايران باطل اس��ت. پس از اين اقدام 
عراقي ها مجددا اعالم كردن��د كه تمام اروندرود 
متعل��ق به آنهاس��ت و كش��تي هاي اي��ران پس 
از ورود ب��ه اروند بايد پرچم ه��اي خود را پايين 
بكشند. پس از اين اقدام عراق، دولت ايران اعالم 
كرد كه جز خ��ط بين المللي تال��وگ هيچ اصل 
ديگري را به رس��ميت نمي شناسد و به هيچ كس 
اج��ازه اقدام تجاوزكارانه يي به كش��تي هاي خود 
را نمي ده��د. خط تال��وگ عميق تري��ن يا قابل 
كش��تيراني ترين نقطه رودخانه است. پس از اين 
سخنان اميرخسرو افش��ار قائم مقام وقت وزارت 
امور خارجه ايران نيروهاي دو كشور در مرزهاي 
يكديگ��ر به حالت آماده ب��اش درآمدند. ايران در 
س��ال 1348 با حمايت ناوچه ه��اي جنگي خود 
كشتي ابن سينا را از اروند عبور داد كه اين اقدام 
منجر به عقب نشيني عراق از اقدام نظامي شد. 

پس از آن روابط ايران و عراق بسيار تيره شد. به 
گونه يي كه پس از خروج انگليسي ها از جزاير ايراني 
تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي در آذر 1350و 
تقويت حاكميت ايران بر اين سه جزيره و اعتراض 
ام��ارات، عراق كاردار ايران را از خاك خود اخراج و 
روابط سياسي خود با تهران را قطع كرد. ايران نيز 
بالفاصله س��فير و كاركنان سفارت عراق را از ايران 

اخراج كرد. 

هر چند پس از 2س��ال و در سال 1973 روابط 
ديپلماتي��ك اي��ران و عراق مجددا برقرار ش��د اما 
درگيري ها بين دو كشور به پايان نرسيد و مرزهاي 
اين دو همسايه بارها ش��اهد درگيري هاي نظامي 
ميان نيروهاي دو كش��ور ب��ود. درگيري هايي كه 

»آب« فصل مشترك آنها بود. 
سرانجام در اوايل سال 1974 نماينده مكزيك 
در س��ازمان ملل متحد ب��ه تهران براي بررس��ي 
اختالفات دو كش��ور مامور ش��د. وي در نهايت در 
گزارش��ي به دبي��ركل تاكيد كرد ك��ه علت عمده 
درگيري ه��اي مرزي ميان ايران و عراق به س��بب 
وجود نقش��ه هاي مختلف م��رزي در هريك از دو 
كش��ور و عدم مشخص بودن قطعي خطوط مرزي 
اس��ت. در نهايت و با فشار س��ازمان ملل دو كشور 
مذاك��رات خود ب��راي تعيين دقيق مرزه��ا را آغاز 
كردند. س��رانجام و در حاش��يه نشست كشورهاي 
صادركنن��ده نف��ت در س��رزمين  ميانجي گري ها 
يعن��ي الجزاير در س��ال 1975 اعالميه الجزيره با 

وساطت هواري بومدين رييس جمهور وقت الجزاير 
مي��ان محمدرضا پهلوي و صدام  ك��ه در آن زمان 
نايب رييس شوراي فرماندهي انقالب عراق منتشر 
شد. در اين اعالميه اعالم شده بود كه مرزهاي آبي 
ايران و عراق براس��اس خط تالوگ تعيين شود. در 
نهاي��ت پس از چند دور مذاكره و در مارس 1975 

اعالميه الجزيره تبديل به عهدنامه شد. 
در ماده )2( اين اعالميه، طرفين متعهد مي شوند 
كه مرز دولتي در شط العرب همان است كه تحديد 
آن براس��اس مقررات مندرج در پروتكل مربوط به 
تحديد مرز رودخانه ي��ي و ضمائم پروتكل الحاقي 
مش��خص شده است. بر اين اس��اس خط تالوگ از 
نه��ر »خين« تا دريا به عنوان م��رز رودخانه يي در 
اروندرود مش��خص شد. براساس اين عهدنامه خط 
مرز زميني و رودخانه يي دو كشور اليتغير و دايمي 
و قطعي است. به نظر مي رسد ايران از طريق وزارت 
امور خارجه پاس��خگوي ادعاي وزارت امور خارجه 

عراق خواهد بود. 

گروه انرژي| 
موضوع »تنگه هرمز« بار ديگر در افكار عمومي 
»ترند« ش��ده اس��ت. از ميان تم��ام صحبت هاي 
عصر سه ش��نبه حس��ن روحاني رييس جمهوري 
ايران، بخش��ي از صحبت هاي تقطيع  شده اش در 
خصوص واكنش ايران ب��ه تالش ها براي محدود 
كردن فروش نفت، بيش از هر قسمت حرف هايش 
مورد بازتاب قرار گرفته است. بخشي كه هر چند 
هرگز مس��تقيما دومين تنگه پرتردد دنيا را مورد 
اش��اره قرار نداده اما به نظر مي رسد نوعي تهديد 
با تكيه به امكان بس��تن تنگه هرمز از سوي ايران 
است. تنگه يي كه طبق آمار اداره اطالعات انرژي 
امريكا در سال 2016 روزانه 18.5 ميليون بشكه 
نفت خام از آن عبور داده ش��ده و بخش مهمي از 
تبادالت LNG دنيا نيز از آن نقطه انجام مي شود. 
در گ��زارش پيش رو ابتدا به اهمي��ت تنگه هرمز 
براي حوزه انرژي پرداخته ايم، در ادامه واكنش نه 
چندان جدي بازار نفت به وقايع عصر سه شنبه را 
مورد بررس��ي قرار داده اي��م و در نهايت با نگاهي 
به تاريخچه تهديد ايران به بستن تنگه هرمز اين 
پرس��ش را با محمدصادق جوكار عضو موسس��ه 
مطالعات بين المللي انرژي ك��ه مطالعات فراواني 
روي تنگه هرمز داش��ته است، مطرح كرده ايم كه 
اساس��ا اهميت تنگه هرمز براي اياالت متحده در 
حال حاضر مانند گذش��ته است يا خير؟ گزارش 

»تعادل« را در اين خصوص بخوانيد: 
***

حس��ن روحاني رييس جمهوري اي��ران عصر 
سه شنبه و در جريان سفر خود به سوييس عنوان 
كرد: »امريكايي ها مدعي ش��ده اند كه مي خواهند 
به طور كام��ل جلو ص��ادرات نفت خ��ام ايران را 
بگيرند. آنها معني اي��ن حرف را نمي فهمند، چرا 
ك��ه اين اصال معن��ي ندارد كه نفت اي��ران صادر 
نش��ود و آن وقت نف��ت منطقه صادر ش��ود. اگر 
ش��ما توانس��تيد اين كار را بكنيد تا نتيجه اش را 
ببينيد.« اين اظهارات روحاني در ادامه از س��وي 
چندي��ن گروه مختل��ف به »تهديد بس��تن تنگه 
هرم��ز« تعبير ش��د. در ادامه اي��ن ماجرا قيمت 
نفت وس��ت تگزاس مدييت امريكا روز سه شنبه به 
باالترين رقم از نوامبر 2014، يعني 75 دالر و 27 
س��نت رسيده بود اتفاقي كه برخي رسانه ها آن را 
واكن��ش به احتمال وجود تهديد بر تبادالت تنگه 

هرمز اعالم كردند. 
 به گ��زارش »تعادل« تنگه هرمز دومين تنگه 
بين المللي شلوغ دنياست. بر اساس اطالعات اداره 
انرژي امريكا در سال 2016، روزانه 18.5ميليون 
بش��كه نفت خام از اين تنگه عبور كرده است كه 
اين ميزان 19درصد نفت معامله شده در جهان در 
اين سال تشكيل مي داد. طبق محاسبات »تعادل« 
بيش از 85درص��د صادرات نفت خام به بازارهاي 
آس��يايي از اين تنگه گذر مي كند. اين آمار غير از 
حجم عظيم تبادالت LNG توليدي قطر در اين 

تنگه است. 
تنگه هرمز حداقل 110 كيلومتر طول داش��ته 
)با توجه به تعريف منابع مختلف( و عرض آن در 
نواحي مختلف حدود 35 در جنوب جزيره الرك 
ت��ا كمت��ر از 60 كيلومتر در س��اير نواحي متغير 
اس��ت. عمق اين آبراه در نق��اط مختلف از 35 تا 
حدود كمتر از 100 متر متفاوت اس��ت. بنابراين 

كش��تي هاي عبوري ب��ه خص��وص ابرتانكرهاي 
نفتكش، ناوهاي هواپيمابر و زيردريايي هاي بزرگ 
ب��راي عبور از اين آبراه ب��ا محدوديت هاي زيادي 

رو به رو هستند. 
البته آن طور كه به نظر مي رس��د، واكنش بازار 
نفت خام جز قسمت ابتدايي در عصر روز سه شنبه 
به اين اظهارات چندان بي��ن »تهديدآميز« بودن 
آنها نبوده اس��ت. رويترز ديروز بدون اش��اره يي به 
مس��اله تنگه هرمز نوشت كه »اختالالت كنوني و 
انتظاري در عرضه نفت« باعث شد، قيمت نفت روز 
دوش��نبه افزايش يابد. قيمت هر بشكه نفت برنت 
ديروز با 6 س��نت افزايش به 77 دالر و 82 سنت 
رس��يد. قيمت نفت خام امريكا نيز روز گذشته با 

46سنت افزايش به 74 دالر و 60 سنت رسيد. 
گ��زارش موسس��ه آمريكن پترولي��وم كه روز 
سه شنبه منتشر شد، نشان داد ذخاير نفت امريكا 
در هفته منتهي به 29 ژوئن، 4.5 ميليون بش��كه 
كاهش يافته و به 416.9 ميليون بش��كه رس��يده 
اس��ت. ذخاير بنزين و ميعانات كه شامل ديزل و 
نفت كوره اس��ت نيز كاهش پيدا ك��رد. به گفته 
معامله گ��ران، افت س��طح ذخاير س��وخت تا حد 
زي��ادي به دلي��ل قطعي و مختل ش��دن فعاليت 
تاسيسات نفت شني س��نكرود كانادا در نزديكي 
فورت مك موري آلبرتاس��ت كه احتماال تا پايان 

ماه ميالدي جاري ادامه پيدا خواهد كرد. 
بر اس��اس گزارش رويترز، تهدي��د تحريم هاي 
امريكا عليه ايران مورد توجه بازارها قرار دارد. دولت 
امري��كا قصد دارد صادرات نفت اي��ران را از نوامبر 
به ط��ور كلي از بازار حذف كند و از همه كش��ورها 
خواسته است خريد نفت ايران را متوقف كند. اين 
مس��اله باعث نگراني ايران نيز شده است تا جايي 
كه حس��ن روحاني در س��وييس گفت: »اين اصال 
معني ندارد كه نفت ايران صادر نش��ود و آن وقت 
نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستيد اين كار 
را بكني��د تا نتيجه اش را ببيني��د.« مقامات ايراني 
توضيحات بيش��تري در اين مورد ارائه نكرده اند. از 
همين رو، تهديد حس��ن روحان��ي توجه را به تنگه 
هرمز، ش��اهراه انتقال انرژي جه��ان معطوف كرد. 
قيم��ت نفت عموم��ا در واكنش ب��ه تهديداتي كه 
متوجه تنگه هرمز مي ش��ود، افزايش مي يابد. البته 
افزايش قيمت نفت به ميزان عرضه در بازار و شدت 

تنگناي حاكم بر توليد وابسته است. 

 تنگه استراتژيك
اما »ترند« ش��دن تنگه هرمز پرسش ها درباره 
اهمي��ت آن را افزاي��ش داده اس��ت. اين تنگه در 
طول تاري��خ ش��اهد منازع��ات بين المللي ميان 
پادش��اهان ايران همچون نادرش��اه و شاه عباس 
و محمدرض��ا پهل��وي و نظام جمهوري اس��المي 
ايران با اس��پانيايي ها، پرتغالي ه��ا، بريتانيايي ها و 

امريكايي ها بوده است. 
در مورد وضعيت حقوقي تنگه هرمز هيچ گونه 
معاه��ده خاصي بين ايران و عمان وجود ندارد در 
نتيجه با اس��تنباط از كنوانس��يون ملل متحد در 
مورد حقوق درياها در اين تنگه، كليه كشتي هاي 
نظامي و بازرگاني از حق عبور ترانزيت برخوردارند 
)گرچ��ه اين ح��ق همواره مورد اعت��راض ايران و 
عمان بوده اس��ت( . اما در شرايط جنگي مقررات 
حقوق جنگ حاكم است كه بر اساس آن اگر يكي 

از دو كش��ور ايران يا عمان درگير جنگ باشند از 
حق بازرسي كشتي هاي عبوري برخوردارند. ايران 
از اين حق در دوران جنگ به خوبي استفاده كرد. 
در داخل تنگه هرمز س��ه قسمت 1( آب هاي 
سرزميني ايران )12 مايل دريايي يا 22 كيلومتر 
از ساحل ايران(، 2( آب هاي سرزميني عمان )12 
مايل دريايي يا 22 كيلومتر از ساحل عمان( و 3( 
آب هاي آزاد )3 كيلومتر از ميان آب هاي سرزميني 
ايران و عمان( وج��ود دارد. دولت ايران نمي تواند 
براي بخش هاي ديگر تنگه هرمز هيچ گونه اعمال 
كنترل، نظارت يا مسدود كردن، حتي بابت بهبود 
جريان عبور كشتي هاي ديگران تعيين كند. قابل 
توجه اس��ت كه قس��مت عمده طرح هاي تفكيك 
ت��ردد كش��تي ها در داخل تنگه هرم��ز در طرف 

عماني تنگه هرمز قرار گرفته است. 

 تاريخ مناقشات
پس از انقالب اس��المي ايران، رييس جمهوري 
امريكا در نطق س��االنه خود در كنگره در در ژانويه 
1980 گفت كه هر تالشي از سوي نيروي خارجي 
براي به دس��ت آوردن كنترل خليج فارس به عنوان 
»تعرض ب��ه منافع حياتي اي��االت متحده امريكا« 
تلقي ش��ده و براي مقابله با چنين تعرضي، امريكا 
حق مقابله، من جمله از طريق نظامي را براي خود 
محفوظ مي داند. اين نطق به دكترين كارتر معروف 
شد و با متوسل شدن به آن امريكا سياست خود در 
زمين��ه حضور نظامي در خليج فارس و محافظت از 

تنگه هرمز را توجيه كرد. 
نخس��تين مجادالت ايران پ��س از انقالب در 
خليج فارس و تنگه هرمز به »جنگ نفت كش ها« 
باز مي گردد؛ جنگي كه در آن ايران و عراق با هدف 
آس��يب زدن به انتقال نفت يكديگر نفت كش هاي 
ط��رف مقابل را ه��دف قرار مي دادن��د. در نهايت 
امريكا به بهانه برخورد ناوچه ساوموئل بي . رابرتز 
با يكي از مين دريايي ايراني به دو س��كوي نفتي 
ايران در اواخر جنگ ايران و عراق در سال 1367 

حمله ك��رد و در درگيري با نيروي دريايي ايران، 
خسارات شديدي به اين نيروي دريايي وارد كرد. 
اي��ران در س��ال 1390 و در زمان تحريم هاي 
دوران باراك اوباما نيز تهديد به بستن تنگه هرمز 
كرده بود؛ تهديدي كه بازار را در بهت فرو برد. در 
آن زمان، چنانكه فارين پاليس��ي مي نويسد، ايران 
تهديد كرده  بود كه راه را بر هر تانكر نفتي كه به 
سمت بازارها جهاني بخواهد برود، خواهد بست.  

چند س��ال بعد از آن، اي��ران در بهار 95 نيز 
امريكا را به بس��تن تنگه هرم��ز تهديد كرد. اين 
تهدي��د در واكنش ب��ه تحركات ن��اوگان اياالت 
متح��ده در خليج فارس با هدف مين روبي از اين 
آب ها اظهار ش��د. اين دور از تهديد ايران بيشتر 
متوجه واش��نگتن بود. در همان زمان به گزارش 
فارين پاليس��ي، يكي از قانونگذاران سرش��ناس 
امريكايي ب��ه نام رندي فورب��س، قطعنامه يي را 
تهيه كرد كه ايران را به دليل »رفتار غيرحرفه يي 
و خطرن��اك« در خليج ف��ارس از جمله تحركات 
نظامي در نزديك��ي ناو هواپيما بر امريكا محكوم 

مي كرد. 

 تغيير اهميت تنگه هرمز براي امريكا
محمدصادق جوكار تحليلگر برجس��ته انرژي 
عضو موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي اعتقاد 
دارد در تحلي��ل اهمي��ت فعل��ي تنگ��ه هرمز در 
مع��ادالت انرژي بايد به يك نكت��ه توجه كرد. او 
در اي��ن خصوص به »تع��ادل« مي گويد: »اياالت 
متحده با توجه به س��طح توليد نفت شيل اكنون 
نس��بت به تنگه هرمز حساس��يت دارد اما نسبت 
به آن آس��يب پذير نيست« او ادامه مي دهد: »اين 
در حالي اس��ت كه در جريان جنگ نفت كش ها و 
در س��ال 1980 امريكا نس��بت به تنگه هرمز هم 
حساس��يت داشته و هم آس��يب پذير بود، چرا كه 
نس��بت به نفت توليدي در خاورميانه وابس��تگي 

داشت.«
اي��ن تحليلگ��ر در ادام��ه مي گوي��د: »به نظر 

مي رس��د، ايران نيز تصميم ندارد به اقدام امريكا 
به صورت فيزيكي پاس��خ دهد، چرا كه امريكا نيز 
نخواسته است به صورت فيزيكي مانع فروش نفت 
خام ايران شود. واكنش بازار نفت خام به اين خبر 
نيز نشانگر اين اس��ت كه معامله گران آ ن طور كه 
تصور مي ش��د نس��بت به موضوع واكنشي نشان 

نداده و آن را جدي تلقي نكرده اند.«
جوكار در پاس��خ به اين پرسش كه اساسا بازار 
نفت تا چه اندازه از بس��ته شدن تنگه هرمز متاثر 
خواهد ش��د، مي گويد: »در خصوص اهميت تنگه 
هرمز بايد اين موضوع را در نظر داشت كه اهميت 
منطقه ي��ي اين تنگه در گ��ذر زمان تغيير كرده و 
اكنون بيش��ترين اهميت آن براي متحدان ايران 

است«
او در ادام��ه عن��وان مي كن��د: »در گذش��ته 
امريكاي ش��مالي و اروپ��ا به اين تنگه وابس��ته 
بودند اما امروز آسياي شرقي و آسياي پاسيفيك 
بيش��ترين وابس��تگي را به تنگه هرمز دارند. در 
حال حاض��ر 90درصد مبادالت نفت تنگه ماالكا 
ك��ه چين تامين انرژي خود را از آن طريق انجام 
مي دهد به خليج فارس وابس��ته است. 72درصد 
تامي��ن ان��رژي هندوس��تان ني��ز از خليج فارس 
صورت مي گيرد كه بيانگر اهميت هرمز براي اين 

كشورهاست.«
او همچنين به اين مس��اله اش��اره مي كند كه 
ايران خود نيز وابس��تگي بااليي ب��ه تنگه هرمز 
دارد. ج��وكار در خصوص حس��اس بودن قيمت 
طالي س��ياه ب��ه اظهارنظرهاي حت��ي تلويحي 
در خصوص بس��ته ش��دن تنگه هرمز مي گويد: 
»باي��د به اي��ن موضوع توجه كنيم ك��ه بازار نيز 
ب��ه تهديدهايي واكنش نش��ان مي دهد كه ابهام 
در اثرگ��ذاري نداش��ته باش��ند. هر چن��د تنگه 
هرمز هميش��ه با اهميت اس��ت اما ب��ا افزايش و 
تكرر تهديدها حتي حساس��يت بازار نيز كاهش 
مي يابد. واكنش روز سه ش��نبه و چهارشنبه بازار 

نيز با توجه به اهميت تنگه، چندان باال نبود.«
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عكسروز

عكس:ايرنا بازديدتعداديازافسرانچينيازتيپ65نيروهایويژههوابرد)نوهد(

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بازارهنر

نوازندهايرانيدرفستيوالجهانيسازهايكوبهاي
پژهام اخواص نوازنده سازهاي كوبه يي اواخر تیرماه 
س��ال جاري در يكي از فستیوال هاي جهاني سازهاي 

كوبه يي به اجراي برنامه مي پردازد. 
پژهام اخ��واص نوازنده سازه��اي كوبه يي روزهاي 
س��ي ام و سي و يكم تیر م��اه سال جاري در فستیوال 
جهاني سازه��اي كوبه يي سانفرانسیسك��و به اجراي 
برنامه مي پ��ردازد. اين فستیوال يك��ي از معتبرترين 
گردهمايي هاي نوازندگان و جمعي از استادان سازهاي 
كوبه ي��ي از سراسر دنیاس��ت. اخواص ك��ه تاكنون در 
فستیوال ها و رويدادهاي خارجي حضور داشته است، در 
اي��ن فستیوال با سازهاي تمب��ك و دف به اجراي برنامه 
مي پردازد. او از جمله هنرمنداني است كه تحصیالت خود 
را در رش��ته كارشناسي رشته موسیقي از دانشگاه سوره 
تهران ب��ه پايان رساند و پ��س از آن به ادامه تحصیالت 
خود در رش��ته موسیقي جهاني دانشگاه سانفرانسیسكو 
پرداخ��ت. اين هنرمند كه فراگیري ساز تمبك را از پنج 
سالگ��ي نزد است��اد ناصر فرهنگ فر آغاز ك��رده عالوه بر 
تمبك در نواختن سازهايي چ��ون سازهاي سه تار، عود، 
تنبور و سازهاي كوبه يي ديگري چون دف، طبال و دواير 
كوك��ي نیز مهارت دارد.  اخواص طي سال هاي گذش��ته 
ع��الوه بر همك��اري با هنرمندان مطرحي چون ش��هرام 
ناظري، حسین علیزاده، علي اكبر م��رادي، ذاكرحسین، 
سلواگانش نوازنده كانجیرا، حافظ مديرزاده، يويوما نوازنده 

ويولنسل در رويدادها، تورها و فستیوال هاي مختلفي در 
كشورهاي مراكش و فرانسه به اجراي برنامه پرداخته است.  
پژهام اخواص آثار صوتي متعددي با بزرگان موسیقي 
در پرونده هنري خويش ثبت كرده كه آخرين اثر وي 
به ن��ام »آنگاه« با همراهي سازه��اي كمانچه، تمبك 
و سازه��اي كوبه ي��ي به هنرمندي امامی��ار حسن اف 
 ج��زو سه آثار برت��ر صوتي در س��ال ۲۰۱۸ مجموعه
و   Transglobal World Music Chart
همچنی��ن يك��ي از پرمخاطب تري��ن آث��ار مجموعه 
Mundofonias Radio معرفي شد. اين هنرمند 
همچنی��ن از س��ال ۲۰۱۴ ت��ا س��ال ۲۰۱۸ مسوولیت 
 مديريت بخ��ش اجرايي موسیقي اي��ران را در مجموعه

 San Francisco World Music Festival ب��ه 
عهده داشت.

هاشمپورمقابلدوربينماموريتغيرممكن
فیلم سینمايي ماموري��ت غیرممكن به كارگرداني 
يعقوب غفاري كه اين روزها مراحل فیلمبرداري را طي 

مي كند به نیمه تصويربرداري رسیده است. 
اين روزها جمشید هاش��م پور و پادينا رهنما مقابل 
دوربین ظاهر ش��ده اند. اين فیلم يك طنز اجتماعي با 
محوريت فرار مغزها و تولید داخلي است. حامد همايون، 
امیرعباس گالب و رضا يزداني سه خواننده يي هستند 
كه در فیلم حضور دارند و قرار است، خوانندگان ديگري 
به اين فیلم اضافه شود. در اين فیلم قرار است 5 خواننده 
پاپ حضور داشته باش��ند كه تاكنون حامد همايون و 
امیرعب��اس گالب حضور داش��تند. در خالصه داستان 
آمده است: كريم عاشق خوانندگي است و بدون اينكه 
بداند دلداده ماموري شده كه ماموريت دارد فرمولي را از 
دانشمندي سرقت كند. پس از متوجه شدن اين داستان 
كري��م، ۲ راه بیشتر ن��دارد...  عوامل اين فیلم عبارتند 
از: بازيگ��ران: علي اوجي، سارا خوئیني ها، پادينا رهنما، 
مه��ران رجبي، نسرين نصرتي، مین��ا جعفرزاده، عسل 

قرايي، پژمان بازغي و جمشید هاشم پور. 
تهیه كننده: محمود فالح، مجري طرح و كارگردان: 
يعقوب غفاري، نويسن��ده: اباريس تنظیفي، فیلمبردار: 
محمد ابراهیمیان، مدير تولید: امیر اسكندري، عكاس: 

نادر فوقاني، طراح چهره پردازي: امید گل زاده، برنامه ريز 
و دستیار اول كارگردان: حمیدرضا غفار زاده، صدابردار: 
جعف��ر علیان، طراحان صحنه: يعق��وب غفاري و بهنام 
معتم��دي، طراح��ان لب��اس: ساناز هاش��م پور و تكتم 
رضاي��ي، جلوه هاي بص��ري: حسن پیل��ه ور، صداگذار: 
محسن روشن، نورپرداز: اكبر مشكیني، تدوين: يعقوب 
غفاري، امور مالي: عبدالحمی��د رهنما، مدير تداركات: 
سعی��د رضوي، طراح بدلك��اري: حسن فتحي، دستیار 
دوم كارگردان: صادق اسفندياري ارش��اد، دستیارسوم 
كارگردان: مهدي خداوردي، دستی��ار برنامه ريز: فروغ 
لسان��ي، منشي صحنه: رعنا به��رخ، دستیاران صحنه: 

مهرداد رنجي و پوريا محمد ربیع.

»جانليلي«جلودوربينرفت
تله فیل��م »جان لیل��ي« به كارگردان��ي كرامت 
پورشهسواري در جنگل هاي سیاهكل جلو دوربین 
رف��ت. در خالص��ه قصه اين اثر آم��ده است: »ننه 
آقا پیرزني مهربان و دوست داش��تني است كه از 
محبوبی��ت زيادي در بین اهال��ي روستا برخوردار 
است. او به تنهايي در يك روستاي زيباي ش��مالي 
زندگي مي كند و مدتي است كه از تنها پسر خود 
ك��ه مرزبان است، خب��ري ندارد. در اين ش��رايط 
هم��رزم و دوست صمیمي يحی��ي كه حامل خبر 
مهم��ي است، وارد روستا مي ش��ود و مردم روستا 
متوجه مي ش��وند كه يحیي ش��هید شده و اينك 
پیك��ر او دست اش��رار است. آنه��ا سعي مي كنند 
مانع رسیدن اين خبر به ننه آقا شوند، زيرا دوست 
ندارند غم نن��ه آقا را ببینند و اعتقاد دارند ننه آقا 
كه در جواني نیز ش��وهر خود را در دفاع مقدس از 
دست داده است، نمي تواند اين غم را تحمل كند. 
سرانج��ام قصه مسیر جدي��دي را پیدا مي كند...« 
ساي��ر عوامل اين تله فیلم عبارتن��د از: تهیه كننده 
و كارگردان: كرامت پورش��هسواري، مجري طرح: 

مه��دي افش��ار، مديرتولید: پويا ن��وري، جانشین 
تولید: شهرام صمدزاده، مدير تداركات: محمدرضا 
حسیني، مديربرنامه ريزي: علیرضا افرار، مدير نور 
و تصوير: مهدي افش��ار، دستیار اول تصوير: جواد 
رنجبر، طراح گريم: پیام ابوالحسني، طراح صحنه: 
آبتین برقي، صداب��ردار: هادي بهشتي پور، تدوين: 
امیر پورعباس، صداگذار: آرش اسحاقي، بازيگران 
بهادر زماني، امین ايمان��ي، فريده دريامج، محمد 
عمونژاد، صنم سرمد، ابوذر آستانه، مهدي سینا و 

تعدادي از بازيگران بومي گیالن.

قوانيناروپايي
زيرسايهبحرانمهاجرت

فايننشالتايمز: 
اين روزنامه، در صفحه 
اول خود با انتشار تصويري 
جدي��د  نخست وزي��ر  از 
اتريش، گزارشي از هشدار 
اتريش ب��ه آلم��ان درباره 
مسال��ه مهاج��رت منتشر 
ك��رد. طبق اي��ن گزارش، 
اع��الم ك��رد در  اتري��ش 
صورتي كه توافق مهاجرتي 

داخلي آلمان به سیاست اين كشور تبديل شود، وين 
مجبور خواهد ش��د براي دفاع از مرزهاي خود اقدام 
كند. اتريش كه اكنون رياست چرخشي اتحاديه اروپا 
را ب��ه دست گرفته است، هش��دار داد درصورتي كه 
تواف��ق آلمان درخصوص مساله مهاجرت به سیاست 
دول��ت اين كش��ور تبديل ش��ود، آم��اده است براي 
محافظت از مرزهاي جنوبي خود با اسلووني و ايتالیا، 
اقدام كند. براساس بیانیه دولت اتريش، در صورتي كه 
تواف��ق مهاجرتي بین آنگال مركل صدراعظم آلمان و 
هورشت زيهوفر وزير كشور آلمان، به عنوان سیاست 
دولت اين كشور اتخاذ شود، وين »مجبور خواهد شد 
ب��راي جلوگیري از وارد آمدن زيان به اتريش و مردم 

آن« اقداماتي انجام دهد. 

نيويوركتايمز:
اول  گ��زارش صفح��ه 
نیويورك تايمز، به اعتراض 
اختص��اص  لهستاني ه��ا 
داش��ت. طبق اين گزارش، 
در  قضاي��ي  اصالح��ات 
اعتراض��ات  ب��ا  لهست��ان 
در  گسترده ي��ي  مردم��ي 
ورش��و پايتخت اين كشور 
مواجه شده است. معترضان 

به بازنشستگي اجباري قضات در لهستان، در ورش��و 
تظاهرات كردند. آن طور كه در نیويورك تايمز گفته 
شده، به دنبال اين مساله، هزاران نفر از مردم لهستان 
در مقابل ساختمان دادگاه عالي اين كشور در ورش��و 
تجمع كرده و اعتراض خود را ابراز كردند. مردم ساير 
شهرهاي لهستان نیز در اعتراض به تغییر اين قانون 
دس��ت به تظاهرات زدند. همچنین قرار بود مخالفان 
اين طرح ديروز )چهارشنبه( به اعتراضات خود علیه 
اين قانون ادامه دهن��د. در همین حال اتحاديه اروپا 
نیز درخص��وص اعمال اين قانون ابراز نگراني كرده و 
هشدار داده كه چنین اقداماتي استقالل دادگستري 
را تحت تاثیر ق��رار داده و استانداردهاي دموكراسي 

غربي را نقض مي كند. 

ساوتچاينامورنينگپست:
در صفحه  روزنامه  اين 
از  گزارش��ي   خ��ود،  اول 
نوجوان��ان تايلندي گرفتار 
در غ��ار منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، اين نوجوانان، 
با اينكه توس��ط دو غواص 
ش��دند،  پیدا  بريتانیاي��ي 
ام��ا همچن��ان ب��ا خط��ر 
روب��ه رو هستن��د. آن طور 

كه گفته ش��ده، اكن��ون راه هاي منتهي ب��ه اين غار 
به عل��ت سیالب گرفتگي بسته ش��ده اند. همچنین، 
خبرها حاك��ي از فوريت عملیات نج��ات است، زيرا 
احتمال ريزش باران ظرف چند روز آينده پیش بیني 
مي شود كه مي تواند به جاري شدن سیل منجر شود. 
امدادگران همچنین در تالش هستند كه با نصب يك 
خط تلفن در محل بی��ن اين كودكان و خانواده هاي 
آنه��ا تماس برقرار كنند. از طرفي، آن طور كه در اين 
 روزنامه گفته ش��ده، مقام��ات در تايلند مي گويند به
۱۲ پسر نوج��وان و مربي فوتبال آنه��ا كه در غاري 
سیل زده در ش��مال اين كشور گرفتار ش��ده اند براي 

۱۰روز مواد خوراكي و دارويي رسانده اند. 

كيوسك

مهديفخيمزادهازبيمارستانمرخصشد
مه��دي فخی��م زاده پس از تكمیل مراحل درماني خود از بیمارستان مرخص ش��د. اين بازيگر و كارگ��ردان كه مدتي قبل مشغول 
فیلمبرداري تازه ترين فیلم خود با نام »مشت آخر« در شمال كشور بود و دچار سانحه تصادف شد براساس پیگیري از بیمارستان ايرانمهر 
ظهر ديروز)چهارشنبه ۱۳تیرماه( پس از تكمیل درمان خود مرخص شده است.  فخیم زاده از حدود يك هفته قبل در بیمارستان  بستري 
شد و پس از آنكه چند روزي در حالت بیهوشي به سر برد پس از برطرف شدن ضايعه يي كه به دلیل ضربه به سرش وارد شده بود در 
بخش مراقبت هاي ويژه تحت نظر قرار گرفت و ديروز از همان بخش ترخیص شد.  صبح چهارشنبه ۱۳تیر ماه محمدمهدي حیدريان، 
ريی��س سازمان سینمايي ه��م از اين سینماگر عیادت كرد.  مهدي فخیم زاده كه اخیرا در ش��مال كشور مشغول فیلمبرداري آخرين 
سكانس هاي فیلم سینمايي جديدش با نام »مشت آخر« بود، دچار يك تصادف شديد با موتورسیكلت ديگري شد كه با وجود نداشتن 

شكستگي به دلیل ضربه وارد شده به سر در بیمارستان طالقاني چالوس بستري سپس به تهران منتقل شد. 

چهرهروز

نگاهيبهبيشترينميزاناختالفچينوسايركشورهادرسازمانتجارتجهاني

چينو55شكايتدرآستانهجنگتجاري
گروهگوناگون| در چند روز گذشته، 
خبرهاي��ي مبني ب��ر انتش��ار بیانیه يي از 
س��وي دولت چین ب��ا عن��وان »چین و 
سازمان تجارت جهاني« منتشر ش��د. اي��ن بیانیه در 
حالي منتشر ش��ده ك��ه امريكا رسما علی��ه چین به 
سازمان تجارت جهاني ش��كايت ك��رده و اين كشور را 
در اين نه��اد بین المللي اقتصادي ب��ه چالش كشیده 
است. طبق اين خبرها، ش��وراي دولتي چین با انتشار 
بیانیه سیاست ها، راهبردها و مواضع پكن در قبال اين 
سازمان و همك��اري و تعامل با آن را اعالم كرد. آنطور 
كه در گزارش ها گفته شده، در بیانیه »چین و سازمان 
تجارت جهاني« آمده است: از زمان مطرح شدن طرح 
يك كمربند -يك جاده تا پايان سال ۲۰۱7 موسسات 
چین��ي در كشورهاي واقع در اي��ن مسیر، 75 منطقه 
همكاري اقتصادي و تجاري تاسیس كرده اند كه باعث 
ايجاد ۲۲۰ هزار فرصت ش��غلي جديد در اين كشورها 
شده است. حمايت چین از نظام تجارت چندجانبه در 
مقابل يكجانبه گرايي تجاري، اجراي تعهدات نسبت به 
سازمان تجارت جهان��ي، همكاري به عنوان يك عضو 
مسوول و فعال با اي��ن سازمان، بهبود ساختار اقتصاد 
بازار و بازشدن درها به روي تجارت با كشورهاي ديگر 

از اهم مضامین اين بیانیه است. 
پیش از اين نیز، چین، در اوايل سال جاري میالدي، 
از سازمان تجارت جهاني خواست تا درباره جنگ تجاري 
ايجاد ش��ده واشنگتن علیه پكن دخالت كند. سازمان 
تجارت جهاني  ۲۳ سال قب��ل، با هدف تنظیم قوانین 
تجارت در جهان، بر مبناي تجارت آزاد تاسیس ش��د 
و چین نیز در س��ال ۲۰۰۱، پس از مذاكرات طوالني، 
به اين سازمان پیوست. آنطور كه گفته شده، بر اساس 
بیانیه صادر شده توسط سازمان تجارت جهاني، چین 
در شكايت خود اعالم كرده كه اين تصمیم دولت امريكا 
براي تحمیل هزينه هاي ۲5 درصد به واردات محصوالت 
فوالدي و ۱۰ درصد ب��ر واردات آلومینیوم خالف نظر 
قوانین كلي سازمان تجارت جهاني امضا شده در ۱99۴ 
و كنوانسیون بین المللي است. با تازه ترين بیانیه چین 
در مقابل سازمان تجارت جهاني، بررسي هايي در مورد 
شكايت مطرح شده از سوي چین و علیه اين كشور در 

)WTO(، صورت گرفته است. طبق اين بررسي ها، از 
سال ۱995، در مجموع حدود 5۰۰ مورد اختالف چین 
با ساير كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مطرح 
شده كه در ۳5۰ مورد، حكم صادر شده است. از آوريل 
۲۰۱۸، چین در 55 مورد شكايت، هم به عنوان شاكي، 
هم پاسخ دهنده شركت داشته است. آنطور كه تازه ترين 
بررسي هاي )WTO( نشان مي دهد، بیشترين موارد 
اين اختالف ها، میان امريكا و چین بوده است. بر اساس 
آمار منتشر ش��ده، در ۲۲ مورد ش��كايت ها علیه چین 
ب��وده و حدود ۱۰ م��ورد نیز، چی��ن در مقابل امريكا 
به عنوان ش��اكي حضور داش��ته است. پس از امريكا، 
بیشتري��ن میزان اخت��الف چین در سازم��ان تجارت 
جهاني با اتحاديه اروپا بوده و طبق آمار منتشر ش��ده، 
از آغ��از سال ۲۰۱۸، میزان ش��كايت هايي كه به چین 
و اتحادي��ه اروپا در )WTO( مربوط مي ش��ده، حدود 
۱۳ مورد اعالم شده است. آخرين مورد اين شكايت ها 
نیز، در اوايل سال جاري میالدي بود؛ طبق گزارش ها، 
در ژانوي��ه ۲۰۱۸، مسوول ام��ور تجارت در كمیسیون 
اتحادي��ه اروپا در كنفرانس خبري خ��ود در بروكسل 
اعالم كرد ك��ه اين اتحاديه علیه چین به دلیل رعايت 
نكردن قوانی��ن حقوق مالكیت معن��وي و درخواست 
اطالعات فني از شركت هاي اروپايي به سازمان تجارت 

جهاني شكايت كرده است. بر اساس آخرين آمار منتشر 
ش��ده، در سال ۲۰۱۸، اتحاديه اروپا ۸ ش��كايت علیه 
چی��ن در سازمان تجارت جهاني مط��رح كرد و تعداد 
شكايت هاي چین از اتحاديه اروپا حدود 5 مورد اعالم 
شده است. هرچند كه تاكنون، تنش هاي قابل توجهي 
می��ان مراودات تجاري چین و مكزيك ش��نیده نشده 
و طب��ق اخبار در سال گذش��ته میالدي اين دو كشور 
در آستانه توافق تجارت آزاد قرار داش��تند، اما براساس 
تازه تري��ن آمار منتشر ش��ده، از آوريل ۲۰۱۸ تاكنون، 
حدود ۴ مورد شكايت در )WTO( مطرح شده كه در 
هر ۴مورد، مكزيك علیه چین حضور داشته است. كانادا 
نیز، در چند ماه گذشته ۳ بار در سازمان تجارت جهاني 
علیه چین شكايت كرده و ژاپن هم توانسته اين كشور 
را در ۲ مورد در اين سازمان محكوم كند. اين در حالي 
است كه در سال گذشته میالدي، توكیو اعالم كرده بود 
كه در نظر دارد مذاكره استراتژيكي را به رهبران امريكا، 
هند و استرالیا پیشنهاد دهد كه هدف آن مقابله با نفوذ 
چین تحت برنامه »يك جاده، يك كمربند اقتصادي« 
باش��د. در ادامه اين گزارش، چین از آغاز سال ۲۰۱۸، 
يك ب��ار از يونان و يك بار از ايتالی��ا در سازمان تجارت 
جهاني طرح شكايت داشته و يك بار نیز، شكايتي علیه 
چین از سوي گواتماال در )WTO( مطرح شده است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

گروگانگيري 4 ايراني در لبنان از سوي فاالنژها

چهاردهم تیر سال ۶۱ هنگامي كه ۴ ايراني راهي سفارت ايران در بیروت بودند در 
يك پست بازرسي توسط يك گروه شبه نظامي مسیحي لبناني)فاالنژها( ربوده شدند.  
برخي مقام��ات ايران و سیدحسن نصراهلل معتقدند كه اين افراد در اسرايیل در اسارت 
هستن��د. در مقابل سمیر جعجع، رهبر سابق فاالنژه��اي لبنان ادعا كرده است كه اين 
اف��راد پ��س از دستگیري)بدون آنكه تحويل اسرايیل ش��وند( توسط نیروهاي او كشته 
شده اند.  ۴ ايراني ناپديد شده، احمد متوسلیان وابسته نظامي سفارت ايران در بیروت، 
سید محسن موسوي، كاردار سفارت ايران، كاظم اخوان عكاس خبرگزاري ايرنا و تقي 
رستگار مقدم كارمند سفارت بودند.  حسین دهقان، وزير دفاع ايران، سوم خرداد ۱۳95 
خبر داد احمد متوسلیان و ديپلمات هاي ربوده شده ايراني زنده اند و در اسارت اسرايیل 
هستند. يك زنداني يوناني آزاد ش��ده از زندان هاي اسرايیل با مراجعه به سفارت ايران 
در يون��ان ادع��ا كرده كه هر چهار ايران��ي را در زندان هاي اسرايی��ل ديده است.  رونن 
برگم��ن در كتاب »برخیز و بي درنگ او را بكش« )بهمن ۱۳9۶( به نقل از رابرت حاتم 
)مسوول كشتار فاالنژيست ها( مي گويد فاالنژها با اجازه اسرايیلي ها چهار ديپلمات ايراني 

را به قتل رساندند. حسین امیرعبداللهیان، معاون سابق وزارت خارجه و دبیركل كنفرانس 
بین المللي حمايت از انتفاضه فلسطین بر اساس مستندات موجود سال پیش گفته بود: 
اين ۴ ديپلمات ربوده ش��ده از تابستان سال ۱۳۶۱ در زندان رژيم صهیونیستي به سر 
مي برند و هیچ سندي دال بر ش��هادت آنان وجود ندارد. در مقابل سردار عباس برقي، 
از احمد متوسلیان به عنوان نخستین ش��هید مدافع حرم ياد كرده و گفته »با توجه به 
خصوصیات و شناختي كه من از حاج احمد سراغ دارم او مردي نبود كه تن به اسارت 
بدهد و آرام بنشیند و عاشق مبارزه مستقیم با اسرايیل بود. « جواد اكبري، معاون وقت 
سردار متوسلیان نیز پارسال در نشست رونمايي از كتاب »احمد متوسلیان هستم« از 
رفقاي حاج احمد پرسیده »براي او چه كرده ايد كه فقط مصاحبه مي كنید و مي گويید 
وي زنده است، آيا مي توانید اين نكته را ثابت كنید؟« او با اشاره به ادعاهاي جديدي كه 
از سوي عیسي ايوبي مطرح ش��ده، گفت: »در حال حاضر شخصي به نام عیسي ايوبي 
را مطرح كرده اند كه ادعاهاي وي قابل تامل است. در اين ۳5سال وي كجا بوده و چرا 
تاكنون ادعايي مطرح نكرده بود. حاال ما مستاصل مانده ايم كه ادعاي زنده بودن وي را 
بپذيريم يا ادعاي عیسي ايوبي مبني بر شهادت وي را قبول كنیم. « اشاره او به عیسي 
ايوب��ي، روزنامه نگار فرانسوي-  لبناني است كه در پاريس اقامت مي كند و با ۴گروگان 
ايراني در زندان فاالنژيست ها هم بند بود.  او با گفت وگوي اسكايپي در برنامه تلويزيوني 
»راز« خاطراتش را از يك هفته اسارت با سردار متوسلیان نقل كرده و گفته كه به ايران 
خواهد آمد.  برادر سردار احمد متوسلیان نیز با اشاره به اين ادعاهاي عیسي ايوبي كه 
»يك روز صبح آمدند و دست هاي ما را بستند، كیسه سر ما كشیدند، بردند بیرون و در 
كنار ساحل، ما را به يك جايي بستند و بعد من ديدم صداي تیراندازي آمد!«، مي گويد: 
»خ��ب آقاي دكتر عیسي ايوبي خدا ان ش��اءاهلل از سر تقصیرات ت��و و آنهايي كه تو را 
جفت وجورت كردند و آوردند بگذرد، تويي كه با برادر احمد اين همه داخل زندان حرف 
مي زدي و با برادر احمد باالترين رابطه را داش��تید، نمي توانستید در آن لحظه بپرسید 
كه برادر احمد زنده اي؟ آنجا كه ديگر دست و دهان تو را نبسته بودند و به گفته خودت 
فقط كیسه سرت كردند! بعد از اين همه سال تلويزيون ما با آوردن اين فرد مي خواهد 

مردم را مسخره كند! خانواده را دق دهد؟«

ميراثنامهايستگاه

فصلدوم»آنبايكايي«ازجمعهميآيد
از  بازس��ازي سري��ال مشه��ور »آن  در 
گرين گیب��ل« كه ب��ه سف��ارش نتفلیكس 
انجام  ش��ده يك شخصیت سیاهپوست وارد 
مجموعه ش��د. به گزارش هالی��وود ريپورتر، 
دالمار ابوزيد بازيگ��ر كانادايي با ايفاي نقش 
سباستین يك كارگر آفريقايي- كارايیبي به 

بازسازي سريال پرطرفدار »آن از گرين گیبل« اضافه شد.  درحالي كه دومین فصل 
از بازسازي اين سريال با عنوان »آن با يك ايي«)Anne with an E( از روز جمعه 
روي آنتن مي رود، اين ش��خصیت سیاهپوست به عنوان دوست گیلبرت باليت وارد 
سريال مي شود. اين سريال با عنوان »آن« در شبكه سي بي سي كانادا روي آنتن رفته 
و سريالي است با اقتباس از رماني كه لوسي ماد مونتگومري در سال ۱9۰۸ نوش��ت 
و به يكي از پديده هاي فرهنگي كانادا بدل ش��د، ساخته شده است. نخستین فصل 
اين سريال جديد از ۱۲ماه مه  ۲۰۱7 روي آنتن رفته بود.  در اين رمان كه داستانش 
در جزي��ره پرن��س ادوارد كانادا مي گذرد درحالي كه يك خواه��ر و برادر سالخورده 
مي خواهند فرزندي پسر را به فرزندخواندگي بپذيرند با يك دختر بچه مو قرمز كه 
نزدش��ان فرستاده مي شود، روبه رو مي ش��وند. در اين سريال نقش آن شرلي توسط 
امیبت مك نالتي بازي شده است. مويرا والتي بكت سازنده سريال، نبودن تنوع نژادي 
در اين كتاب را از مشكالت آن خواند و گفت تصمیم گرفت اين خأل را جبران كند؛ به 
خصوص اينكه كانادا يك جامعه چند نژادي است. اتاق نويسندگان اين سريال تمامي 

از نويسندگان زن تشكیل شده و با نظر آنها اين شخصیت به داستان اضافه شد. 

سهمناچيزآذربايجانغربيازاقامتگاههايبومگردي
مع��اون گردش��گري اداره ك��ل می��راث 
گردش��گري  و  صنايع دست��ي  فرهنگ��ي 
با  آذربايجان غربي  گف��ت:  آذربايجان غرب��ي 
وجود دارا بودن ظرفیت هاي بي بديل طبیعي 
و تاريخي در مناطق روستايي و تنوع قومیتي 
كه جلوه هايي بكر در آبادي هاي دور و نزديك 

اين استان خلق كرده، سهم ناچیزي از اقامتگاه هاي بوم گردي دارد و ش��كوفايي آن 
نیازمند همت و مشاركت روستايیان است.  حسین امامي با بیان اينكه تاكنون از بابت 
اسكان مسافران به استان با كمبود محل اقامتي مواجه نبوديم، افزود: امسال 9۳ واحد 
اقامت��ي اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمان پذير و مجتمع خدماتي رفاهي در سطح 
استان پذيراي مسافران تابستاني است كه نسبت به سال گذش��ته ۳واحد اقامتي به 
محل هاي اقامتي مسافران اضافه شده است. او با اشاره به شناسايي ۴9روستاي هدف 
گردشگري در استان اضافه كرد: روستاها و مناطق عشايري استان داراي ويژگي هاي 
خاصي از نظر آب و هواي مناسب، تنوع طبیعت و چشم اندازهاي بكر و انواع خوراك 
و غذاه��اي بومي هستند و مي طلبد بخ��ش دولتي و خصوصي با همكاري مشترك 
از اي��ن ظرفیت نهايت استفاده را ببرند. او با اش��اره به 7 واحد اقامتگاه بوم گردي در 
روستاي استان اظهار كرد: اين واحدهاي بوم گردي با ظرفیت روزانه 7۰ نفر آماده ارائه 
خدمات به مسافران تابستاني است.  او اظهار كرد: واحدهاي اقامتي بوم گردي استان 
در روستاهاي نصرت آباد و بابا نظر تكاب، روستاي باالگیر اش��نويه و روستاي لیالنه 

سردشت ارائه خدمات مي دهند. 
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