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   گزارش شوراي جهاني طال از تحوالت ارزي ايران نشان مي دهد

خريد 9 تن طال در 3 ماهه اخير
  گروه بانك و بيمه|

بر اس��اس اعالم شوراي جهاني طال از بهمن ماه 1396 تا ارديبهشت 97 
بيش از 9تن طال در ايران پيش فروش ش��ده است و اين خبر نشان مي دهد 
كه به دنبال اعالم برنامه هاي كنترل بازار ارز كه ش��امل فروش اوراق سپرده 
ريالي با نرخ 20درصد، اوراق سپرده ارزي و پيش فروش سكه در شعب بانكي 
و حراج س��كه در بانك كارگشايي بوده است، با پيش فروش و حراج بيش از 
820 هزار س��كه تمام، نيم س��كه و ربع سكه تاكنون به ميزان بيش از 9 تن 

طال وارد بازار شده است. 
به گزارش »تعادل« بر اساس برآورد وزني هر قطعه سكه ربع، نيم يا سكه 
تمام و ميزان پيش فروش بيش از 820هزار س��كه، حداقل بايد رقمي معادل 
20تن طال براي ضرب و عرضه اين تعداد س��كه مورد استفاده قرار گيرد. اما 
از آنجا كه محدوديت در ضرب س��كه وجود داش��ته و تعدادي از اين سكه ها 
در سررس��يدهاي 6ماهه و يك ساله قرار است تحويل شود، لذا تاكنون بيش 

از 9 تن آن به بازار عرضه شده است. 
از س��وي ديگر به خاطر محدوديت در ضرب س��كه ها، شبكه بانكي اعالم 
ك��رده كه فعال از پيش فروش س��كه به صورت يك ماه��ه و 3ماهه خودداري 
مي ش��ود تا در فرص��ت باقيمانده بانك مركزي بتواند تع��داد مورد نياز براي 

تحويل در سررسيد 6ماهه و يك ساله را ضرب و به بازار عرضه كند. 
اما كارشناس��ان معتقدند؛ نكته حايز اهميت آن اس��ت كه با وجود عرضه 
بيش از 9تن طال به صورت س��كه به بازار در س��ه ماه اخير همچنان تقاضا 
براي س��كه در بازار باالست و به دنبال التهاب بازار ارز، محدوديت در عرضه 
و تقاضاي ارز، تقاضا براي سفته بازي، حفظ ارزش پول و ساير عوامل اثرگذار 
بر بازار ارز و طال، همچنان نرخ سكه در حال افزايش است و در روزهاي اخير 
كه اخبار مرتبط با نزديك ش��دن به زم��ان تصميم گيري امريكا براي ماندن 
يا خروج احتمالي از برجام مطرح ش��ده اس��ت، بار ديگر خبر افزايش قيمت 
سكه به مرز 2ميليون تومان مطرح شده و اين اخبار نشان دهنده اين واقعيت 
است كه با وجود عرضه 9 تن طال به بازار طال و سكه به خاطر تحوالت بازار 
ارز و همچنين توقف پيش فروش س��كه يك ماهه و 6ماهه، فشار تقاضا براي 
بازار سكه و طال رو به افزايش است و حداقل تا اعالم تصميم امريكا در مورد 

برجام ادامه خواهد داشت.
به گزارش بلومبرگ، بعد از كاهش ارزش پول ملي ايران در ماه هاي اخير 
و افزاي��ش نگراني ها نس��بت به خروج امريكا از برجام و بازگش��ت تحريم ها، 
ايرانيان در 3ماهه نخست امسال بيش از گذشته به خريد طال روي آورده اند. 
 آمارهاي منتشر شده توسط شوراي جهاني طال نشان مي دهد، »به دليل 
نگراني سرمايه گذاران از تشديد تنش ها در روابط ايران و امريكا و چشم انداز 
اقدامات كنترلي ارزي« ميزان تقاضا براي خريد سكه و شمش طال در ايران 
در 3ماهه نخس��ت س��ال به 9.3 تن رس��يده كه باالترين رقم طي 3 س��ال 

گذشته بوده است. 
دونال��د ترام��پ، رييس جمهوري امريكا ت��ا 12 ماه مه  فرص��ت دارد در 
م��ورد ماندن امري��كا در برجام يا خروج از اين تواف��ق و تحريم مجدد ايران 
تصميم گيري كند. ارزش ريال ايران طي چند ماه گذشته به پايين ترين رقم 

خود رسيده است. 
دولت ايران در ماه آوريل اقداماتي را براي يكسان س��ازي نرخ ارز صورت 
داد. براس��اس اين گزارش، برخالف رش��د تقاضا براي خريد سكه و شمش، 
مصرف جواهرات در ايران در 3ماهه نخس��ت امسال نسبت به يك سال قبل 

16 درصد كاهش يافته و به 10.7 تن رسيده است. 
به گفته آليستير هيوئيت، رييس بخش اطالعات بازار شوراي جهاني طال، 
بعد از آنكه دولت ايران در س��ال گذشته ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي 
را بر جواهرات اعمال كرد، خريداران ايراني بيش��تر به دنبال خريد س��كه و 

شمش به عنوان سرمايه گذاري هستند تا خريد جواهرات. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

ام��ور خارجه  س��خنگوي وزارت 
روس��يه گفت كه مس��كو جايگزيني 
ابزارهاي بازرس��ي و تضمين آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتم��ي در ارتباط 
با روند اج��راي برنام��ه جامع اقدام 
مش��ترك)برجام( را غيرقاب��ل قبول 

مي داند و آن را نمي پذيرد. 
نشس��ت  در  زاخ��اروا«  »ماري��ا 
خب��ري هفتگ��ي خود در پاس��خ به 
پرسش��ي درخص��وص نمايش اخير 
بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم 
برنامه هسته يي  صهيونيستي درباره 

ايران اين مطلب را بيان كرد. 
ديپلماسي  دس��تگاه  س��خنگوي 
روس��يه توضيح داد: م��ا جايگزيني 
ش��يوه هاي  و  تضمي��ن  ابزاره��اي 
بازرس��ي ايجاد ش��ده توسط آژانس 
كه كارآمدي آن كامال اثبات ش��ده 
اس��ت را با انواع مختل��ف انحرافات 
وگمانه زني هايي كه متاسفانه درحال 
حاض��ر در رس��انه ها ك��م نيس��تند 

غيرقابل قبول مي دانيم. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: روس��يه 
معتقد است كه تمامي مسائل مربوط 
به راس��تي آزمايي آژان��س در ايران 

بايد دقيق��ا در چارچ��وب ابزارهاي 
خ��ود آژانس حل و فصل ش��ود. هر 
مساله يي كه مستقيما با روند اجراي 
برج��ام مرتبط باش��د، مي تواند تنها 
اعضاي كميس��يون مشترك  توسط 
گروه 1+5 و ايران مورد بررسي قرار 

گيرد. 
زاخارووا تصريح كرد: روس��يه به 
اج��راي تعهدات خ��ود در ارتباط با 
برجام ادامه خواهد داد و تا زماني كه 
ديگر اعضاي اين توافق به طور تمام 
و كمال به بندهاي توافق و قطعنامه 
ملل  س��ازمان  امنيت  2231شوراي 
عمل كنند به اين سياس��ت اصولي 

پايبند خواهد ماند. 
به گزارش ايرنا، نخست وزير رژيم 
صهيونيس��تي كه به انجام نمايش ها 
شهره است، دوشنبه شب در اقدامي 
جديد ب��ا نمايش تصاوي��ري، ايران 
را به انج��ام فعاليت هاي هس��ته يي 

مخفي متهم كرد. 
نتانياهو در نمايشي مدعي شد كه 
اسنادي در اختيار اين رژيم است كه 
نش��ان مي دهد ايران پيش از برجام 
براي رسيدن به تسليحات هسته يي 

ت��الش مي كرده و پس از اين توافق، 
آن فعاليت ه��ا را به صورت مخفيانه 

ادامه مي دهد. 
نتانياهو چند تصوير، يك قفس��ه 
زونكن و يك قفسه ديگر لوح فشرده 
را به عنوان اس��ناد جديد از فعاليت 

هسته يي ايران نشان داد. 
وي ادع��ا ك��رد كه ايران اس��ناد 
مرب��وط ب��ه تحقيق��ات تس��ليحات 
مناطق��ي  در  را  خ��ود  هس��ته يي 
غيرهس��ته يي مخفي ك��رده و قصد 
دارد در زمان مناسب از آنها استفاده 
كند. محمدج��واد ظريف، وزير امور 
خارج��ه اي��ران پي��ش از اظه��ارات 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي، او 
را ب��ه چوپاني دروغ گو تش��بيه كرد 
كه باز هم مي خواه��د درباره برنامه 
هس��ته يي ايران سخن كذب و دروغ 

بگويد. 
اين اظهارات درحالي مطرح  شده 
اس��ت كه حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهب��ر معظ��م انق��الب ب��ه عن��وان 
باالتري��ن مق��ام جمهوري اس��المي 
ايران، اس��تفاده از سالح هسته يي را 

حرام شرعي اعالم كرده اند. 

آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 
بارها تاكيد كرده كه برنامه هسته يي 
اي��ران صلح آميز اس��ت و اي��ران به 
تعهدات��ش درخص��وص برجام عمل 

كرده است. 
ترام��پ،  دونال��د  اس��ت  ق��رار 
 22 روز  امري��كا  رييس جمه��وري 
درب��اره  ج��اري  م��اه  ارديبهش��ت 
تعلي��ق تحريم هاي هس��ته يي ايران 
تصميم گي��ري و خ��روج ي��ا ماندن 
كش��ورش در برجام را اع��الم كند. 
او هش��دار داده ك��ه چنانچه برجام 
اص��الح نش��ود از اين تواف��ق خارج 

خواهد شد. 
دفت��ر  گذش��ته  چهارش��نبه 
ب��ا ص��دور  انگلي��س  نخس��ت وزير 
بيانيه يي ضمن تاكيد بر حفظ توافق 
هس��ته يي ايران اعالم كرد كه سران 
انگلي��س، فرانس��ه و آلم��ان توافق 
كردند برجام همچنان بهترين گزينه 

است. 
آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي 
تاكنون در 10گزارش خود پايبندي 
اي��ران ب��ه توافق هس��ته يي را تاييد 

كرده است. 

در  پ��ول  بين الملل��ي  صن��دوق 
از  خ��ود  گ��زارش  جديدتري��ن 
ايران  اقتص��اد  ش��اخص هاي كالن 
ارزي  ذخاي��ر  ك��رد،  پيش بين��ي 
اي��ران در س��ال جاري ب��ا افزايش 
13.3ميلي��ارد دالري ب��ه بي��ش از 

108ميليارد دالر برسد. 
تس��نيم، صندوق  گ��زارش  ب��ه 
پ��ول در جديدتري��ن  بين الملل��ي 
گزارش خود از سلسله گزارش هاي 
موس��وم ب��ه چش��م انداز اقتصادي 
رش��د  كرد،  پيش بيني  خاورميان��ه 
اقتص��ادي ايران در س��ال جاري به 
4 درصد و نرخ تورم به 12.1درصد 
برس��د. اي��ن نهاد بين المللي رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال گذشته را 
4.3درصد و نرخ تورم ايران در اين 
س��ال را 9.9درصد محاس��به كرده 

است. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش توليد 
ناخال��ص داخل��ي اي��ران در س��ال 
2017 بالغ ب��ر 431.9ميليارد دالر 
بوده كه پيش بيني مي شود اين رقم 

در س��ال 2018 به 418.9 ميليارد 
دالر كاهش يابد. 

اين نه��اد بين الملل��ي همچنين 
پيش بيني كرده اس��ت رشد بخش 
غيرنفتي ايران از 4 درصد در س��ال 
2017 به 3.8درصد در سال جاري 
كاهش يابد. رشد بخش نفتي ايران 
ني��ز از 5.2درصد در س��ال قبل به 
4.6 درصد در س��ال جاري كاهش 

مي يابد. 
ايران در سال 2017 بالغ بر 3.8 
ميلي��ون بش��كه در روز نفت توليد 
و 2.46ميليون بش��كه در روز نفت 
صادر كرد و پيش بيني ش��ده است، 
تولي��د نفت ايران در س��ال 2018 
در س��طح 3.8ميلي��ون بش��كه در 
روز باق��ي بماند اما صادرات نفت به 
2.66ميليون بش��كه در روز افزايش 

پيدا كند. 
تولي��د گاز اي��ران نيز در س��ال 
2018 معادل 5.32 ميليون بش��كه 
در روز و ص��ادرات گاز در همي��ن 
سال معادل 0.22 ميليون بشكه در 

روز خواهد بود. 
ميزان  پول  بين الملل��ي  صندوق 
رشد نقدينگي در ايران طي امسال 
را 23.8درصد پيش بيني كرده است 
كه نس��بت به رش��د 23.5درصدي 
نقدينگ��ي در س��ال قب��ل اندك��ي 

افزايش خواهد داشت. 
اي��ران در س��ال 2017 بال��غ بر 
109.5ميلي��ارد دالر كاال و خدمات 
ص��ادر و 91.6ميلي��ارد دالر كاال و 
خدمات وارد كرد. پيش بيني ش��ده 
اس��ت، ص��ادرات ايران امس��ال به 
130.3ميلي��ارد دالر و واردات ب��ه 

103.3ميليارد دالر افزايش يابد. 

ب��ر اس��اس پيش بين��ي صندوق 
تراز حس��اب هاي  بين الملل��ي پول 
جاري اي��ران طي امس��ال افزايش 
قاب��ل مالحظه يي خواهد داش��ت و 
به ركورد 29.2ميليارد دالر خواهد 
رسيد. اين رقم براي سال قبل 18.4 

ميليارد دالر گزارش شده بود. 
همچنين پيش بيني ش��ده است، 
ذخاير ارزي ايران در سال جاري با 
افزايش 13.3ميليارد دالري نسبت 
به سال قبل به 108.4ميليارد دالر 
برس��د. ذخاير ارزي ايران در پايان 
س��ال 2017 بالغ ب��ر 95.1ميليارد 

دالر گزارش شده بود. 

اخبار سرمقاله

گزينه هاي برجام بدون امريكا

  در حال��ي كه كمت��ر از هفت روز به اعالم مان��دن يا خروج امريكا 
از برج��ام مان��ده اس��ت، گمانه زني ه��ا در مورد تصميم ترامپ ش��دت 
بيش��تري گرفته است. از يك سو رايزني هاي س��ران فرانسه و آلمان با 
رييس جمهور امريكا به نظر مي آيد به نتيجه يي نرسيده است و از سوي 
ديگر ابرقدرت هاي ش��رقي 1+5 با اظهارنظرهاي مختلف خواهان حفظ 
برجام از س��وي تمام اعضاي آن ش��دند. چالش ها با ترامپ بر سر حفظ 
برجام فقط در ميان اعضاي 1+5 نبود بلكه دبيركل سازمان ملل هم در 

اظهارنظري خواهان ماندن امريكا در اين معاهده هسته يي شد. 
از زماني كه ترامپ بر س��ر كار آمد ت��ا به امروز، »ماندن يا نماندن« 
امريكا در اين برنامه جامع اقدام مش��ترك جزو دغدغه هاي ذهني اعضا 
و ايران بوده است. همين موضوع سبب خيلي از تغيير سياست گذاري ها 
يا اثر آن بر سياست گذاري ها شده است. شدت اين تغيير را مي توان در 
تغيير برخي مواضع اتحاديه اروپا بر س��ر برنامه هاي موشكي ايران ديد. 
با آنكه در برجام به توسعه يا عدم توسعه برنامه هاي موشكي ايران هيچ 
اش��اره يي نش��ده و ايران بارها اعالم كرده كه فقط براي دفاع به توسعه 
آن مي پردازد اما اين موضوع س��بب نشد كه فرانسه، آلمان و انگلستان 
ب��ا خناس بازي هاي ترامپ به اي��ران تذكر و نگراني خود را بروز ندهند. 
بدون ش��ك موش و گربه  بازي هاي ترامپ با برج��ام نمي تواند و نبايد 
ت��داوم يابد. در واقع ايران بايد 5 عض��و ديگر برجام را  در صورت تاييد 
تعليق تحريم ها از سوي رييس جمهوري امريكا قانع كند كه نمي توان با 
شمشير داموكلس چهار ماهه ترامپ برجام را ادامه داد. زيرا تهديدهاي 
ترامپ بيش��ترين آسيب را به ايران زده اس��ت. بحران هاي ارزي، عدم 
سرمايه گذاري هاي مناسب در ايران، تشديد آسيب هاي اقتصادي فقط 
جنبه هايي از اين تهديدهاي ترامپ است. اما اقناع اروپايي ها در صورتي 

مي تواند اتفاق افتد كه ترامپ در 12 مه  برجام را تاييد كند. 
ام��ا اگ��ر ترامپ برجام را تايي��د نكرد، چه بايد ك��رد؟ ايران در اين 
ص��ورت گزينه هاي متفاوت��ي دارد. بدترين گزينه اين اس��ت كه ايران 
از ان پي تي خارج ش��ود و در خ��ارج از چارچوب تواف��ق بين المللي به 
توس��عه برنامه هاي هس��ته يي خ��ود بپ��ردازد، اما اجراي اي��ن گزينه 
پيامدهاي ديگري دارد كه در اين نوش��ته نمي توان به آن پرداخت. اما 
معتدل ترين گزينه مي تواند حفظ برجام با ش��ركاي ديگر باش��د. بدون 
ش��ك شركاي اروپايي خواهان حفظ برجام و روابط اقتصادي و سياسي 
با ايران هس��تند و آن طور كه منابع آگاه گفته اند، اروپايي ها در ديدار 
اخي��ر خود با ترامپ تهديد كرده اند كه امريكا نبايد در صورت خروج از 
برجام شركت هاي اروپايي را در صورت سرمايه گذاري در ايران مشمول 

تحريم كنند. 
به نظر مي آيد با توجه به ش��رايط منطقه كه از يك س��و كشورهاي 
مرتج��ع عرب درصدد تحريك ديگر كش��ورها عليه ايران هس��تند و از 
س��وي ديگر حف��ظ صلح پايدار در منطقه كه جزو ضروريات سياس��ت 
اي��ران اس��ت، گزينه دوم بهترين و مناس��ب ترين گزينه براي ش��رايط 
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گزارش شوراي جهاني طال از تحوالت ارزي ايران نشان مي دهد

خريد 9 تن طال در3 ماهه اخير
 همين صفحه  

ظريف امريكا را مسوول پيامدهاي خروج از برجام دانست

پيامي به سبك 
روزهاي مذاكره

 صفحه 2 

جهان

 صف آرايي مخالفان 
در برابر »سلطان«

7

روسيه جايگزيني ابزارهاي بازرسي آژانس در ايران را نمي پذيرد

پيش بيني IMF از شاخص هاي كالن اقتصاد ايران 

 منصور بيطرف   
سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

 درگذش�ت پدر همسرتان را تس�ليت مي گوييم
ما را در غم خود شريك بدانيد.

سركار خانم الهام آبايي
همكار گرامي 

روزنامه تعادل

  در حال��ي كه كمت��ر از هفت روز به اعالم 
مان��دن يا خروج امريكا از برجام مانده اس��ت، 
گمانه زني ه��ا در م��ورد تصميم ترامپ ش��دت 
بيش��تري گرفته اس��ت. از يك سو رايزني هاي 
سران فرانس��ه و آلمان با رييس جمهور امريكا 
ب��ه نظر مي آيد به نتيجه يي نرس��يده اس��ت و 
از س��وي ديگ��ر ابرقدرت هاي ش��رقي 1+5 با 
اظهارنظره��اي مختلف خواه��ان حفظ برجام 
از س��وي تمام اعضاي آن ش��دند. چالش ها با 
ترامپ بر سر حفظ برجام فقط در ميان اعضاي 
1+5 نب��ود بلكه دبيركل س��ازمان ملل هم در 
اظهارنظ��ري خواه��ان ماندن امري��كا در اين 

معاهده هسته يي شد ...

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
چند صباحي اس��ت كه تلگرام براي كاربران و 
مسووالن مشكل ساز شده اس��ت، كاربراني كه يا 
با اين پيام رسان امرار معاش مي كنند يا برخي از 
مهم ترين كارهاي روزانه خود را با اين پيام رس��ان 
خارجي انجام مي دهند، پيام رساني كه بيشترين 
كاربرانش ايراني هس��تند و طبق آخرين آمارهاي 
ارائه ش��ده بالغ بر 50 ميليون كاربر در ايران دارد. 
حال با وج��ود اين تعداد از كاربر، تلگرام در ايران 
فيلتر ش��ده اس��ت و همين فيلتر شدن اختالف 
نظر هايي را نيز بين مس��ووالن و دست اندركاران 
ايجاد كرده اس��ت به  طوري كه شايعاتي مبني بر 
استعفاي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پس از 
فيلتر شدن تلگرام هم به گوش رسيد اما تكذيب 

شد ...

گزينه هاي برجام بدون امريكا

اندر مصايب تلگرام

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

نفت و انرژي
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 اين پا و آن پاي نفت 
روي خط برجام

با نزديك ش��دن به 12 م��ه  و تاريخي كه 
ممكن اس��ت در نهايت ب��ه روزي اثرگذار در 
ف��روش نفت ايران تبديل ش��ود، بس��ياري از 
رس��انه ها گزارش هايي را پيرامون آثار تحريم 
احتمالي دوباره نفت ايران روي بازار منتش��ر 
كردند. در واقعيت ام��ا روز جمعه و با نزديك 
ش��دن به زمان اعالم تصمي��م امريكا در مورد 
تحريم هاي اي��ران، بهاي طالي س��ياه تغيير 
چندان��ي نك��رد. در حالي ك��ه عرضه نفت در 
ب��ازار همچنان محدود مان��ده و بازار گوش به 
زنگ خبري از واش��نگتن درب��اره تحريم هاي 
احتمال��ي جديد عليه ايران ب��ود، قيمت نفت 
در روز جمع��ه تالطمي به  خ��ود نديد.  كنت 
مورس تحليلگر بازار نفت خام روز پنج ش��نبه 
در يادداشتي به موضوع تاثير احتمالي تصميم 
ترام��پ در 12م��ه  روي بازار نف��ت پرداخت. 
مورس در اين يادداشت كه در اويل پرايس به 

چاپ رسيد...

 منصور بيطرف   



  همكاري ه�اي ته�ران- جاكارت�ا افزايش 
مع��اون  ابت��كار  معصوم��ه  ايرن�ا|  مي ياب�د- 
رييس جمه��وري در ام��ور زنان و خان��واده با وزير 
ارش��د هماهنگي امور توسعه انس��اني و فرهنگي 
اندون��زي ديدار و دو طرف با اش��اره به توافق هاي 
صورت گرفته در س��فر رييس جمه��وري اندونزي 
به تهران، برلزوم اجرايي س��اختن آنها و گسترش 
س��طح همكاري هاي دو كش��ور تاكيد كردند. دو 
طرف دراين ديدار ابراز اميدواري كردند كه روابط 
دوجانب��ه ته��ران- جاكارتا در عالي ترين س��طوح 

سياسي و اقتصادي ادامه و افزايش يابد.
  فيلترين�گ باعث رش�د پيام رس�ان هاي 
داخل�ي نمي ش�ود-تعادل| مش��اور فرهنگ��ي 
رييس جمهوري با اش��اره به فيلتر شدن تلگرام در 
پي صدور دستور قضايي در اين زمينه اظهار كرد: 
فيلترينگ به تنهايي منجر به حذف تلگرام، رش��د 
پيام رسان هاي داخلي يا صيانت از داده هاي بزرگ 

ملي نمي شود. 
حسام الدين آشنا، مشاور رييس جمهوري و رييس 
مركز تحقيقات اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري در 
مطلبي با عنوان »مالحظات��ي در مورد فيلترينگ 
بدون لحاظ ابعاد اجتماعي« در كانال تلگرامي خود 
نوشت: »فيلترينگ تلگرام بدون آماده شدن زمينه 
اجتماع��ي و توانمند س��ازي دولت و ش��ركت ها به 
احتمال زياد منجر به آماده شدن بازار براي ظهور 
پيام رسان هاي انحصارگر خارجي ديگر و فراگيري 
فيلترشكن ها، بدافزارها و تبعات اجتماعي، سياسي 

و بين المللي خواهد شد.«
 مس�ووالن به دنبال حل مشكالت كارگران 
باش�ند-فارس| خطيب جمعه تهران با اشاره به 
عبارات رهبر معظم انق��الب در وصف مقام كارگر 
گفت: كارگران خدمات ارزنده يي عرضه مي كنند و 

مسووالن بايد فكر حل مشكالت آنان باشند. 
آي��ت اهلل محمدعلي موحدي كرماني در خطبه هاي 
نم��از جمعه ديروز تهران با اش��اره به اينكه امريكا 
و اروپا تصمي��م به از بين بردن اس��الم گرفته اند، 
گفت: اما ما نگران نيس��تيم چون ارتش و س��پاه و 
حججي ها و قاس��م س��ليماني ها داريم و دشمنان 
بدانن��د كه هر چه در مقابل جبهه حق بايس��تند، 
سيلي محكمي خواهند خورد. خطيب جمعه امروز 
تهران با اشاره به برپايي نمايشگاه بين المللي كتاب 
در تهران خطاب به مس��ووالن وزارت ارشاد گفت: 
اين همه كتاب كه در اين نمايش��گاه عرضه ش��ده 
اس��ت آيا تمامي آنها را بررسي كرده ايد؟ اگر كسي 
كتاب��ي را تهيه كند و به خان��ه ببرد و خود و بقيه 
در نتيجه آن گمراه شوند شما هم در آن شريكيد. 
 بح�ث اختالف س�پاه و ارت�ش از دهان هر 
كس خارج ش�ود يا ناآگاه اس�ت يا دش�من- 
باش�گاه خبرن�گاران| مع��اون هماهنگ كننده 
ارتش گفت: هيچكس نمي تواند بين سپاه و ارتش 
اخت��الف ايجاد كند كه اينگونه صحبت ها از دهان 
هركس خارج شود يا ناآگاه است يا دشمن و بايد با 
آن مقابله كرد. اميردريادار حبيب اهلل سياري درباره 
اينكه چگونه مي ت��وان اقتدار درياي��ي ايران را به 
جهان ثابت كرد، اظهار كرد: اقتدار دريايي كش��ور 
ما بود كه موجب شد ششمين اجالس فرماندهان 
نيرو هاي درياي كشور هاي حاشيه اقيانوس هند در 
تهران برگزار شود. همه بايد حضور ما در دريا هاي 
آزاد را ببينن��د؛ كمكي كه اي��ران با نيروي دريايي 
خود در برقراري امنيت دريا هاي آزاد كرده بس��يار 

زياد بوده است. 
 گفت وگوي جابري انصاري با مقامات اروپايي 
درباره بحران يمن- ايلنا| حس��ين جابري انصاري، 
مذاكره كننده ارشد ايران در امور بحران هاي منطقه يي 
در س��فر به ايتاليا با هلگا اش��ميد، معاون مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا و مديران كل سياسي 
و امنيت��ي وزارتخانه هاي امور خارج��ه ايتاليا، آلمان، 
فرانسه و انگلس��تان ديدار و درخصوص بحران يمن 
گفت وگو و رايزني كرد. در اين گفت وگوها درخصوص 
ابع��اد مختلف بحران يمن به وي��ژه وخامت وضعيت 
انساني در اين كشور و گام هاي اوليه اعتمادساز براي 

حل بحران يمن رايزني و تبادل نظر شد. 
  قرائت گزارش مجل�س درباره لوايح مربوط 
به FATF- تس�نيم| وزراي خارجه و ارشاد براي 
پاس��خ به س��واالت نمايندگان اين هفته به صحن 
علني مجلس مي روند. همچنين گزارش كميسيون 
مش��ترك در مورد طرح يك فوريتي تشكيل وزارت 
مي��راث فرهنگي و گردش��گري و صنايع دس��تي، 
گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد اليحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشويي، اليحه اصالح قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم و اليحه الحاق دولت 
جمهوري اس��المي ايران به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريس��م اين هفته در مجلس 

قرائت خواهد شد. 
  اليح�ه تامي�ن امنيت زن�ان در ايس�تگاه 
پاياني- خانه ملت| عضو هيات رييسه فراكسيون 
زنان مجلس گف��ت: اليحه تامين امني��ت زنان در 
ايستگاه پاياني قوه قضاييه قرار داشته و بايد منتظر 
نظر آيت اهلل آملي الريجاني، رييس اين قوه باش��يم. 
فاطم��ه ذوالقدر با بيان اينك��ه اليحه تامين امنيت 
زن��ان ب��ه زودي براي بررس��ي و تصويب به مجلس 
ارائه مي ش��ود، افزود: به طور قطع فراكس��يون زنان 
اي��ن اليحه را با قيد فوريت ب��ه صحن خواهد آورد. 
او از نبود قوانين بازدارنده براي جلوگيري از خشونت 
عليه زنان به ويژه اسيدپاش��ي انتقاد كرد و گفت: به 
صورت جدي نياز است در اليحه تامين امنيت زنان 

به تمامي زواياي حمايتي از زنان پرداخته شود. 
  درخواس�ت برجام�ي دبي�ركل س�ازمان 
ملل متحد از ترامپ- ايس�نا| آنتونيو گوترش، 
دبيركل س��ازمان مل��ل متح��د در مصاحبه يي با 
بي بي س��ي از رييس جمهور امريكا خواس��ت كه از 
برجام خارج نشود. اين ديپلمات عاليرتبه پرتغالي، 
توافق هس��ته يي را يك دستاورد ديپلماتيك مهم 
عنوان كرد و گفت: ما نبايد اين توافق را لغو كنيم 
مگ��ر اينكه پيش از آن جايگزي��ن خوبي براي آن 
در اختيار داش��ته باش��يم. گوت��رش درحالي اين 
درخواست را از رييس جمهور امريكا مطرح مي كند 
كه پيش بيني مي شود در روز 12 مه  رييس جمهور 
امريكا تصمي��م خود را در مورد مان��دن يا خروج 

امريكا از برجام اعالم كند. 

روي موج خبر

ظريف امريكا را مسوول پيامدهاي خروج از برجام دانست 

پيامي به سبك روزهاي مذاكره

رييس دفتر رييس جمهوري در مشهد خبر داد

برنامه ريزي براي اشتغال 3 ميليون جوياي كار
»رييس جمهوري يك شنبه آينده به خراسان 
رضوي س��فر مي كن��د.« اين خبري اس��ت كه 
رييس دفت��ر رييس جمهوري روز گذش��ته در 
جريان سفر به مشهد آن را مطرح كرد؛ خبري 
كه بالفاصله پس از انتش��ار م��ورد توجه اهالي 
رس��انه قرار گرفت و به س��رعت در شبكه هاي 

اجتماعي نيز بازتاب پيدا كرد. 
روحان��ي پي��ش از اي��ن ه��م در جري��ان 
رقابت هاي انتخاباتي سال 96 يكي از مهم ترين 
كمپين هاي خود را در آخرين روزهاي تبليغات 
انتخاباتي در اين ش��هر برپا كرد و توانست نظر 

مردم استان را به خود جلب كند. 
اما اين  بار رييس جمهوري و رييس دفترش 
نه در قالب يك س��فر تبليغات��ي بلكه در قامت 
رييس جمه��وري ك��ه ب��راي پاس��خگويي ب��ه 
مطالبات مردم جلس��ات متع��ددي را با اهالي 
اقتصاد، فرهنگ و سياس��ت اين ش��هر ترتيب 
دادند تا ب��ا جمع آوري مطالب��ات واقعي مردم 
اس��تان و كارشناس��ان س��فر پرباري را به اين 

منطقه برنامه ريزي كنند. 
برنامه ريزي ه��اي جامع��ي ك��ه مهم تري��ن 
س��رفصل آن به گفته واعظي اش��تغال بيش از 
3ميليون نفر جوياي كار در كشورمان است كه 

در دستور كار قرار گرفته است. 
در مس��ير همين برنامه ريزي ها روز گذشته 
نيز رييس دفتر رييس جمهوري راهي مش��هد 
شد تا در جريان ديدار با اهالي اقتصاد و فعاالن 

بخش خصوصي تصويري از مهم ترين نيازهاي 
اي��ن منطقه به دس��ت آورد.  رواب��ط عمومي 
استانداري خراسان رضوي روز پنج شنبه اعالم 
ك��رد كه محم��ود واعظي در دي��دار با فعاالن 
اقتصادي اين اس��تان گفته اس��ت: ايجاد شغل 
اولويت نخس��ت دولت اس��ت كه با س��خنراني 
نمي توان به آن دس��ت يافت بلكه بايد به سوي 
س��رمايه گذاري و ايجاد تس��هيالت و اموري از 
اين دس��ت رفت. رييس دفتر رييس جمهوري 
گفت: ح��دود 3ميليون جوياي كار در كش��ور 
وجود دارد كه نمي توانيم نسبت به بيكاري آنها 
كه اغلب جوان هستند، بي تفاوت باشيم. منابع 
صندوق توس��عه ملي نيز در همين راستا و در 
اختيار بخش خصوصي اس��ت و اين نهاد مالي 

عالقه مند به همكاري در حوزه اشتغال است. 
واعظي با اعالم حمايت از طرح هاي اجرايي 
حوزه اش��تغال از واگذاري مديريت اين كار به 

بخش خصوصي استقبال كرد. 
رييس دفتر رييس جمهوري گفت: به دنبال 
ايجاد سامانه جامع و پنجره واحد مهمي هستيم 
كه رابطه مردم، تجار و توليد كننده با كارمندان 
دولت قطع و ش��تاب كار و عمل در امور بيشتر 
شود. دولت با تفويض اختيار به استان ها دنبال 
تعريف و تدوين راهكاري است كه براساس آن، 
امور و موضوع هاي هر منطقه در همان اس��تان 

مديريت شود. 
واعظ��ي توج��ه ب��ه بنگاه ه��اي كوچك و 

متوس��ط را در راس��تاي ايجاد اشتغال بسيار 
مهم دانست و بر لزوم پيگيري و رفع مشكالت 

آنها تاكيد كرد. 

 دورنماي صادرات به كشورهاي همسايه
او با اش��اره به توجه به توس��عه صادرات به 
ويژه كش��ورهاي همس��ايه گفت: اگ��ر نتوانيم 
بازار همسايگان را تس��خير كنيم، بازار منطقه 
و بازارهاي بين المللي را نيز از دست مي دهيم. 
رييس دفت��ر رييس جمهوري بي��ان كرد: با 
توجه به موقعيت جغرافيايي خراسان رضوي كه 
در شاهراه ارتباطي بين المللي قرار گرفته است، 
دولت با ايجاد مناطق آزاد، تجاري و صنعتي در 

اين استان موافق است. 
او درب��اره س��اماندهي ماليات ه��ا نيز اظهار 
كرد: نگاه دولت به اين موضوع سياس��ي نيست 
بلكه به دنبال جلوگيري از فرار مالياتي اس��ت. 
ماليات بر ارزش افزوده بايد با س��امانه دقيق از 
هر كااليي در هر نقطه يي از كشور دريافت شود 
و در اختي��ار توليد كننده قرار بگيرد تا بتواند با 
هزين��ه كمتر جنس بهتر و قاب��ل رقابت توليد 
كند. ريي��س دفتر رييس جمه��وري ادامه داد: 
شاهد تحوالت بسيار خوب در خراسان رضوي 
هس��تيم و انتظار مي رود، اقدام هاي انجام شده 

در اين منطقه الگويي براي كل كشور باشد. 
واعظي با تاكيد بر اينكه تالش ما در راستاي 
رونق اقتصادي كش��ور اس��ت به ديدار خود با 

توليت آس��تان قدس رضوي اشاره كرد و گفت: 
ارتب��اط همدالن��ه و هماهنگ با مس��ووالن در 
استان خراسان رضوي وجود دارد و اين وحدت 
و انس��جام بين همه بخش ها و مس��ووالن اعم 
از آس��تان قدس رضوي و دستگاه هاي اجرايي 
بايد به عنوان سرمايه حفظ شود. آستان قدس 
رضوي نيز عالقه مند اس��ت مش��وق، مكمل و 
كمك كننده دولت در توس��عه استان خراسان 

رضوي و سياست هاي اجرايي باشد. 
او ادام��ه داد: در سياس��ت گذاري ها همواره 
از ديدگاه هاي ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي و بخش خصوصي استقبال مي كنيم 
و مطالب��ه جدي دولت، حض��ور موثر مردم در 
حوزه هاي مختلف اس��ت چراك��ه هر چه وضع 

مردم بهتر شود، قدرت توسعه مي يابد. 

رييس دفتر رييس جمه��وري گفت: يكي از 
وظايف اصلي دولت اين است كه پاسخ درست 
ب��ه نيازهاي قانون��ي و منطقي بخش خصوصي 
و فعاالن اقتص��ادي بدهد و هر مجموعه يي كه 
 چنين نباش��د نيم��ي از وظايف خ��ود را انجام 
نداده اس��ت. واعظ��ي افزود: نشس��ت، تقويت 
ارتباط و هم افزايي بيش��تر با بخش خصوصي، 
ش��تاب روند توسعه را به دنبال دارد و اعتقاد ما 
بر اين است كه بخش خصوصي كشور از دولت 
جدا نيس��ت و همين وظيفه يي كه نس��بت به 
س��اير قوا داريم نسبت به بخش هاي غيردولتي 
ني��ز داريم. او با اش��اره به ظرفيت هاي اس��تان 
خراس��ان رضوي در حوزه هاي گوناگون اظهار 
كرد: در بخش معادن به عنوان فرصت نيازمند 

سرمايه گذاري هاي كالن هستيم. 

محمدجواد ظريف در يازدهم تير ماه س��ال 
93 س��اعاتي قب��ل از عزيم��ت به وي��ن براي 
شش��مين دور مذاك��رات هس��ته يي در پيامي 
ويدوي��ي به ط��رف مقابل متذكر ش��د كه در 
فرصت��ي تاريخي ق��رار دارد و براي حل بحران 
هس��ته يي بايد به جاي فش��ار و تهديد گزينه 
احترام را برگزيند. او اين پيام را زماني منتش��ر 
كرد كه رسانه هاي غربي و مقامات امريكايي با 
فضا س��ازي ايران را تحت فشار قرار داده بودند 
و در پ��ي جايگزيني توافق برد- باخت به جاي 
توافق برد- برد يي بودند كه دولت ايران از آن 
مي گفت. حال در س��ومين سال پس از امضاي 
تواف��ق و در روزهاي��ي ك��ه بس��ياري احتمال 
مي دهن��د امريكا از برجام خارج ش��ود، ظريف 
بار ديگر پيام��ي ويدويي خطاب به دولتمردان 
كش��ورهاي غربي منتش��ر كرده و موضع ايران 
را درب��اره خ��روج احتمالي اي��االت متحده يا 
توافق��ي مكم��ل كه موض��وع دفاعي اي��ران را 
ش��امل شود، اعالم كرده اس��ت: »بگذاريد يك 
بار براي هميش��ه مطلقا روش��ن بيان كنم، ما 
ن��ه امنيت خ��ود را به ديگران مي س��پاريم نه 
درب��اره توافقنامه يي كه با حس��ن نيت تاكنون 
اج��را كرده اي��م، دوب��اره مذاك��ره مي كنيم يا 
چي��زي به آن اضاف��ه مي كني��م.« او به طعنه 
ترام��پ را خطاب ق��رار داد و به زباني كه براي 
رييس جمهور امريكا آشنا باشد، گفت كه »اگر 
بخواه��م آن را با اصطالح��ات معامالت امالك 
توضي��ح دهم، وقتي ش��ما خانه يي مي خريد و 
خانواده خود را ب��ه آنجا مي بريد يا اينكه خانه 
خ��ود را تخريب مي كنيد تا ب��ه جاي آن برج 
بس��ازيد، نمي توانيد دو س��ال بع��د برگرديد و 
دوب��اره درباره قيمت چانه بزني��د.« ظريف در 
بخ��ش ديگري از پيام خود با اش��اره به ادعاي 
امريكا و برخي كش��ورهاي منطقه درباره توان 
نظامي اي��ران، هزينه هاي نظامي كش��ورهاي 
منطقه ازجمله عربس��تان را به ميان كشيد كه 
بيش از ايران خرج اس��لحه و مهمات مي كنند. 
در عي��ن ح��ال كه وقت��ي متح��دان امريكا از 

گروه ه��اي تندرويي همچون القاعده، طالبان و 
داعش حمايت مالي و تس��ليحاتي كردند، اين 
اي��ران بود كه در شكس��ت اي��ن گروه ها نقش 
محوري داش��ت. رييس دس��تگاه ديپلماس��ي 
كش��ورمان مانند دوران مذاكرات هسته يي بر 
بيهوده بودن سياس��ت زورگويي در قبال ايران 
تاكيد كرد و به دولت امريكا توصيه كرد، عمل 
به تعه��دات خود را ش��روع كن��د در غير اين 
صورت خودش مسوول پيامدهاي عمل نكردن 

به تعهداتش خواهد بود. 

 خشم تهران
يك��ي از رس��انه هاي امريكاي��ي ني��ز پيام 
ويدويي ظريف را به »خش��م ته��ران« تعبير 
كرده است. به گزارش شبكه تلويزيوني العالم، 

نيك رابرتس��ون كه خبرنگار ارش��د سرويس 
بين الملل سي ان ان است درباره پيام وزير امور 
خارجه كشورمان گفته كه »اين صداي خشم 
است به واقع تهران خشمگين است.« به گفته 
اين روزنامه نگار امريكايي، انتش��ار اين پيام از 
آن جه��ت صورت گرفته ك��ه اكنون هر كس 
ت��الش مي كند ت��ا حرف و موضع خ��ود را به 
طور علني آشكار كند چراكه از هم اكنون تنها 
9روز تا زمان اعالم تصميم گيري ترامپ درباره 
ماندن يا خروج از اين توافق زمان باقي است. 
رابرتس��ون درباره تالش هاي اروپا اعتقاد دارد 
 كه رهبران اروپايي مانن��د ماكرون و ترزا مي

بيم آن دارند كه خروج از برجام هزينه بسيار 
س��نگيني داش��ته باش��د و تالش مي كنند با 
ترامپ بر س��ر اين موضوع ب��ه نوعي به توافق 

برس��ند؛ اما روشن است كه براي ايراني ها اين 
ي��ك گام منفي اس��ت چراكه ب��راي آنها اين 
توافق تمام ش��ده اس��ت همانطور كه ظريف 
گفته، وقتي شما زميني را خريداري مي كنيد، 
نمي تواني��د دو س��ال بعد درب��اره قيمت آن 

قرارداد مذاكره كنيد. 

 بسته پيشنهادي اروپا به امريكا
 خبرگ��زاري بريتانياي��ي رويت��رز هم روز 
گذش��ته به نقل از 6 ديپلم��ات از ارائه برنامه 
كش��ورهاي اروپايي ب��ه امريكا ب��راي نجات 
برج��ام خب��ر داد. ه��ر چند تالش پيش��ين 
اروپايي ها بي نتيجه بوده و آن طور كه رويترز 
نوش��ته، ديپلمات هاي اروپايي به نتيجه بخش 
بودن اين پيش��نهاد نيز اميدوار نيس��تند. به 

نوش��ته دويچه وله منابع مختلف گفته اند كه 
در موفقيت آمي��ز ب��ودن اي��ن ديدارها ترديد 
دارن��د و اتحادي��ه اروپا درحال ت��الش براي 
طرح س��ناريوهايي است كه در صورت خروج 
امري��كا از برج��ام كمترين خس��ارت متوجه 
كش��ورهاي اروپايي ش��ود. در همي��ن رابطه 
يك ديپلم��ات اروپايي گفته اس��ت:»ما يك 
هفت��ه فرصت داريم تا مذاكراتمان را با امريكا 
ادامه دهيم و ببينيم آيا مي توان توافقي روي 
برجام به دس��ت آورد يا ن��ه. اما فكر نمي كنم 
 دليلي ب��راي خوش بيني بيش از اندازه وجود 

داشته باشد.«
براساس اين گزارش، كش��ورهاي اروپايي 
اين هفته برنامه خود را به دونالد ترامپ ارائه 
مي كنند. همچنين همزمان با ارائه اين برنامه 
به رييس جمهوري امريكا، كشورهاي اروپايي 
درح��ال تالش براي تحكي��م و تقويت رابطه 
تجاري ش��ان با ايران هس��تند ت��ا در صورت 
كنار كش��يدن امريكا از برج��ام بتوانند رابطه 
تجاري ش��ان را با ايران حفظ كنند. رويترز به 
نقل از يك ديپلمات ديگر نوش��ته كه شانس 
رسيدن به توافق با امريكا وجود دارد اما حتي 
در ص��ورت حص��ول اين توافق م��ن مطمئن 
نيس��تم كه اين براي خارج نش��دن امريكا از 

برجام كافي باشد. 
هم��ه اينه��ا درحالي اس��ت ك��ه ترامپ، 
رييس جمه��ور امري��كا روز 22 ارديبهش��ت 
باي��د پايبندي ايران به برج��ام را تاييد يا رد 
كند. برخي از مقامات نزديك به كاخ س��فيد 
مي گويند كه ترامپ هن��وز به تصميم قطعي 
در اي��ن رابطه نرس��يده اس��ت ام��ا آن طور 
ك��ه از مواضع ترام��پ و چهره ه��اي نزديك 
ب��ه او برمي آي��د احتم��اال امري��كا از تواف��ق 
هس��ته يي خارج مي شود. آنچنان كه نوبخت، 
س��خنگوي دولت هم هفته گذشته از خروج 
احتمال��ي امري��كا خبر داد و گف��ت كه ايران 
 خ��ودش را ب��راي دوران بدون برج��ام آماده 

كرده است. 
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چهرهها

ريي��س س��تاد مرك��زي اربعي��ن 
حس��يني گفت: حمل و نقل، اسكان 
و تغذيه زائ��ران اربعين بايد به صورت 
مردم محور باش��د كه در حال هدايت 

به اين سمت هستيم. 
به گ��زارش ايس��نا، ذوالفقاري در 
جلسه ستاد اربعين حسيني گيالن كه 
در استانداري برگزار شد با اشاره به اينكه طبق بررسي ها در سه 
سال اخير عده  زائران به يك ميانگين خاصي رسيده است، افزود: 
در س��ال گذش��ته تعداد 2 ميليون و 350 هزار ويزا براي زائران 
صادر شد و توانستيم براي برنامه ريزي صحيح در سال جاري به 
يك آمار نسبي برسيم. او به اهتمام ويژه براي بيمه زائران اربعين 
حس��يني اشاره و خاطرنش��ان كرد: حق بيمه براي سفر هر زائر 
به عتبات عاليات در ش��رايط عادي 24هزار تومان اس��ت كه اين 
رقم در س��ال گذش��ته به 16هزار تومان تقليل پيدا كرد. رييس 
ستاد مركزي اربعين حسيني مشي و انديشه دولت را جدا كردن 
تكاليف حاكميتي از موضوعات مردمي دانست و گفت: حاكميت، 
تكاليفي همچون برقراري نظ��م و امنيت در نقطه صفر مرزي و 
تقويت زيرساخت ها را جزو وظايف قانوني خود مي داند كه در حال 
انجام است. او با بيان اينكه مردم نذورات خود را براي اعزام زائران 
اربعين حس��يني اهدا مي كنند، گفت: نبايد انتظارات را به حدي 
باال ببريم كه نتوانيم تعهدات را به مرحله اجرا برس��انيم اما تمام 
تالش خود را براي تامين تغذيه و اسكان زائران به  كار مي گيريم. 

اسكان و تغذيه زائران اربعين بايد به صورت 
مردم محور باشد

ريي��س كميس��يون بهداش��ت 
و درم��ان مجل��س در نامه ي��ي به 
نمايندگان مجلس خواستار دعوت 
از رييس جمه��ور در ي��ك جلس��ه 
غيرعلن��ي ب��راي توضي��ح درب��اره 

فيلترينگ تلگرام شد. 
به گزارش ايسنا، علي نوبخت در 
اين نامه خطاب به نمايندگان آورده است: آيا در اين كشور، 
مجلس شوراي اس��المي منبعث از آراي ميليون ها ايراني با 
آن همه اختيارات ملهم از قانون اساس��ي )خون بهاي هزاران 

شهيد و تالش همه گروه ها( وجود دارد يا خير؟
او آورده اس��ت: با توجه به اينكه شما بزرگواران و حقير 
در ش��روع كار نمايندگي براي حفظ منافع ملي سوگند ياد 
كرده ايم پيش��نهاد مي نمايد در م��ورد فيلترينگ تلگرام از 
جن��اب رييس جمهور به عنوان رييس ش��وراي عالي امنيت 
ملي در يك جلس��ه غيرعلني مجلس دع��وت به عمل  آيد 
ت��ا توضيحات الزم را بدهند. چنانچه قانع ش��ديم كه براي 
حفظ منافع ملي  بايد اين حركت را تاييد نماييم كه تكليف 
روش��ن است. در غير اين صورت نمايندگان براي جلوگيري 
از س��قوط ديوار اعتماد عمومي كه مدعي اس��ت متاسفانه 
ترك هاي زيادي در چند س��ال اخير خورده اس��ت و حفظ 
اقتدار قانوني مجلس با رايزني هاي فشرده به وظيفه قانوني 

و ملي و عقلي و منطقي خود عمل كنند. 

 نوبخت خواستار دعوت از رييس جمهور 
براي توضيح درباره فيلترينگ تلگرام شد

س��فير اي��ران در بريتانيا درباره 
واكن��ش ايران به خ��روج امريكا از 
برجام گفت: س��ناريوهاي متفاوتي 
وج��ود خواه��د داش��ت. س��ناريو 
نخست مي تواند مراجعه به ساختار 
طرح جامع اقدام مش��ترك باش��د. 
اين مكانيس��م براي ح��ل و فصل 
اختالفات اس��ت. اين مطلب در بند سي و ششم طرح جامع 

اقدام مشترك آمده است. 
حمي��د بعيدي نژاد كه با س��ي ان ان گفت وگو مي كرد در 
پاسخ به اين سوال مجري شبكه كه پرسيد: منظور شما اين 
اس��ت كه به بند داوري در طرح جامع اقدام مشترك رجوع 
شود، گفت: من نمي گويم كه ما بايد اين كار را انجام دهيم 
ام��ا مي گويم كه اين يك احتمال اس��ت. اينكه اين احتمال 
به واقعيت بدل ش��ود، موضوعي است كه به تصميم امريكا 
بس��تگي دارد. اين يك احتمال اس��ت. احتمال ديگري كه 
در اين رابطه وجود دارد، اين اس��ت كه در واكنش به اقدام 
امري��كا ما هم از توافق خارج ش��ويم. اين موضوعي بس��يار 

واقعي است. 
او در پاس��خ به س��وال مجري كه پرسيد، منظور شما از 
خروج از توافق چيس��ت؟ گفت: زماني ك��ه امريكا از توافق 
خارج ش��ده، اين به معناي آن اس��ت كه ديگر هيچ توافقي 

باقي نمانده است. 

 سناريوهاي ايران
در قبال خروج امريكا از برجام

آماده  س��خنگوي دولت مي گويد: 
متفاوت ش��دن ش��رايط كشور پس از 

خروج دولت امريكا از برجام هستيم. 
به گزارش پاد، محمدباقر نوبخت 
روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت 
مقام معلم در انزلي اظهار كرد: تا 22 
ارديبهشت ماه به احتمال قوي امريكا 
از برجام خارج مي ش��ود و ما بايد منتظر متفاوت شدن اوضاع 
كش��ور باشيم. او ادامه داد: آماده متفاوت شدن فضا هستيم و 
تدابير و بودجه هاي الزم را براي روزهاي متفاوت با امروز آماده 
كرده ايم. معاون رييس جمهور تصريح كرد: محاصره اقتصادي 
همچنان وجود دارد و وظيفه ما اين اس��ت كه آن را بشكنيم 
و از تصميمات��ي كه از ابتداي دولت تدبي��ر و اميد تاكنون با 
عنوان برجام اتخاذ شد و همه مردم ايران در آن سهم دارند، تا 
آخرين روز با مستندات دفاع مي كنيم. نوبخت خاطرنشان كرد: 
انتظار دارم جمع فرهيخته فرهنگيان نيز بار ديگر سياست هاي 
اتخ��اذ ش��ده در دولت تدبير و اميد در خص��وص برجام، رفع 
تحريم ها و نيز برطرف شدن موانع اقتصادي كشور را مستدل 
و با ش��اخص هاي مورد نظر رصد كنند و در اين خصوص قلم 
بزنند. او در بخش ديگري از س��خنانش به تقارن روز معلم با 
نيمه شعبان اش��اره كرد و با يادآوري اينكه خود او يك معلم 
بوده است، گفت: فرهنگيان و معلمان رشت از او براي ورود به 

مجلس به عنوان نماينده مردم حمايت كردند.

براي شرايط پس از خروج امريكا از برجام 
آمادگي داريم
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3 كالن
جمع آوري تراكنش هاي 

مشكوك بانكي
سازمان امور مالياتي كشور پس از شناسايي ۳هزار 
و ۶۰۰ ش��ركت صوري، انجام معامله با اين شركت ها 
را ممن��وع اعالم كرد همچنين قرار اس��ت اطالعات 
تراكنش هاي مش��كوك بانكي توس��ط بانك مركزي 
از بانك ها جمع آوري ش��ود.  به گزارش ايبنا، اجراي 
طرح جامع مالياتي در كشور باعث كاهش مراجعات 
حض��وري موديان ب��ه ادارات مالياتي ش��ده و ايجاد 
سامانه هاي الكترونيكي در مواردي مراجعات مالياتي 
مردم به ادارات را به صفر رس��انده اس��ت. از س��ويي 
نيز در ميزان اس��تفاده از كاغذ ب��راي ارائه و تكميل 
اظهارنامه ه��اي ماليات��ي هم صرفه جويي مناس��بي 
صورت گرفته است.  بر پايه اين گزارش درحال حاضر 
درياف��ت اظهارنامه هاي اش��خاص حقيقي، حقوقي، 
اظهارنامه هاي اجاره امالك و درآمد مش��اغل خودرو 
به صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود. البته در بخش 
ماليات مش��اغل خودرويي متقاضيان بايد به صورت 
حضوري نيز براي تكميل مدارك و مستندات مراجعه 
داشته باشند.  مراحل تكميل اظهارنامه هاي مالياتي 
مرب��وط به مالي��ات حقوق درحال حاض��ر به صورت 
كامال الكترونيكي انجام مي ش��ود. مسووالن سازمان 
ماليات��ي مي گوين��د در بخش ماليات مش��اغل، اين 
سازمان اظهارات موديان را تا حد ممكن مي پذيرد و 
براساس آن ماليات دريافت مي شود. سازمان مالياتي 
براي اجراي دقيق و كامل طرح جامع مالياتي برخي 
بس��ته ها و س��امانه هاي جديد مالياتي را با عناويني 
همچون سامانه بانك اطالعات موديان، سامانه بررسي 
تراكنش هاي بانكي مش��كوك و سامانه جست وجوي 
اطالع��ات مالياتي موديان راه اندازي كرده اس��ت.  از 
سويي نيز قرار است از طريق تفاهم بين بانك مركزي 
و س��ازمان مالياتي، اطالعات مربوط به تراكنش هاي 
مش��كوك بانكي توس��ط بان��ك مرك��زي از بانك ها 
جمع آوري و در صورت نياز به س��ازمان امور مالياتي 
ارائه ش��ود. تاكنون در اين بخش همكاري بين بانك 

مركزي و سازمان مالياتي شكل نگرفته است. 
سازمان مالياتي براي دريافت اطالعات در راستاي 
اجراي��ي كردن طرح جامع مالياتي ۱۰دس��تگاه را در 
اولويت قرار داده كه سازمان ثبت اسناد، شركت پست، 
بانك مرك��زي، وزارت صمت، گمرك اي��ران، وزارت 
راه و شهرس��ازي و شهرداري تهران ازجمله آنهاست.  
همچني��ن با اجراي طرح جامع مالياتي ۳هزار و ۶۰۰ 
شركت صوري نيز شناس��ايي شده و سازمان مالياتي 
انجام هر گونه معامله با اين ش��ركت ها را نيز ممنوع 
اعالم كرده است. گفتني است با خدمات جديد طرح 
جامع مالياتي امكان صدور مفاصاحساب مالياتي نيز به 
زودي از طريق دفاتر اسناد رسمي امكان پذير خواهد 
ش��د. در اين خدمت جديد ارزش ملك در دفترخانه 
اسناد رسمي مش��خص بوده و برگ مالياتي در دفتر 

صادر و ارائه مي شود. 

ماليات

احسان سلطاني در گفت وگو با »تعادل« تحليل كرد

3 عارضه كالن افزايش ارز
گروه اقتصادكالن   هادي سلگي 

بنا بر گفته يك كارش��ناس اقتصادي نوسانات 
ن��رخ دالر در ماه ه��اي اخي��ر )افزاي��ش ح��دود 
4۰درص��دي( موج��ب بروز س��ه عارض��ه منفي 
شدن نرخ رش��د اقتصادي، افزايش تورم به باالي 
2۰درص��د و نابراب��ري غيرموج��ه خواهد ش��د. 
احس��ان س��لطاني در گفت وگو با »تعادل« افزود: 
»رشد اقتصادي س��ال جاري قطعا منفي خواهد 
بود؛ چراكه به دلي��ل بالتكليفي فعاالن اقتصادي 
در دو ماه گذش��ته تقريبا همه فعاليت ها پسرفت 
داش��ته اند.« وي همچني��ن معتقد اس��ت كه به 
علت افزايش نرخ دالر با كاهش در مصرف نهايي 
خانوارها مواجه خواهيم شد، چراكه در حال حاضر 
نرخ دالر دولت��ي و آزاد به ترتيب ۳۰ و 5۰درصد 
نس��بت به سال گذشته رش��د كرده اند، در حالي 
ك��ه درآمد قابل مص��رف مردم به ط��ور ماكزيمم 
برحس��ب اش��خاص و خانوارها ب��ه ترتيب 2۰ و 
5درصد رش��د كرده اند، »در نتيجه امس��ال بدون 
ترديد تورم باالي 2۰درصد خواهيم داشت.« يكي 
ديگ��ر از موضوعاتي كه اين كارش��ناس اقتصادي 
در خصوص تبعات افزايش نرخ دالر به آن اش��اره 
مي كن��د، افزاي��ش نابرابري حاص��ل از رانت دالر 
اس��ت. »در ماه ارديبهشت منافع صادركننده هاي 
غيرنفت��ي از محل افزاي��ش ارز به باالي 2ميليارد 
دالر خواهد رس��يد، چون نس��بت به س��ال پيش 
5۰درص��د ارز را گران تر مي فروش��ند ولي قيمت 
تمام شده آنها تنها ۱۰درصد افزايش يافته است.«

 رشد منفي سال 97
احسان سلطاني محقق اقتصادي با بيان اينكه 
طب��ق آمارهاي رس��مي نرخ رش��د اقتصادي در 
س��ال 9۶ در حدود 4 درصد اس��ت، گفت: اما با 
اين ح��ال وقتي به جزئيات آمارهاي رش��د نگاه 
مي كنيم، متوجه مي شويم كه اين رشد بيشتر در 
ش��اخه هاي نه چندان بامفهومي مانند موجودي 
انبارها اتفاق افتاده است. به گفته وي نرخ واقعي 
رش��د در سال گذشته بيشتر از 2 درصد نبوده و 
س��ال جاري نيز قطعا منف��ي خواهد بود؛ چراكه 
ب��ه دليل بالتكليفي فع��االن اقتصادي در دو ماه 
گذشته تقريبا همه فعاليت ها پسرفت داشته اند. 

س��لطاني با بيان اينكه اي��ن موضوع به دليل 
مس��ائل گوناگون��ي اتف��اق خواهد افت��اد، گفت: 

بيش از س��ه چهارم بخش مصرف كش��ور مربوط 
به مص��رف نهايي خانوارها و تش��كيل س��رمايه 
ثابت ناخالص اس��ت كه سال گذش��ته مجموعا 
۱.4درصد رش��د كرده بودند. امس��ال با توجه به 
اوضاع رخ داده نمي توان توقع رشد مثبت در اين 
حوزه ها داش��ته باشيم و قطعا در شاخص مصرف 

نهايي خانوار كاهش خواهيم داشت. 
وي عل��ت كاه��ش در مصرف نهاي��ي خانوارها 
را افزاي��ش نرخ دالر عنوان ك��رد و گفت: در حال 
حاضر نرخ دالر دولت��ي و آزاد به ترتيب ۳۰ و 5۰ 
درصد نس��بت به سال گذشته رش��د كرده اند. اين 
در حالي است كه درآمد قابل مصرف مردم به طور 
ماكزيمم برحسب اشخاص و خانوارها به ترتيب 2۰ 
و 5درصد رش��د كرده اند، در نتيجه امس��ال بدون 
ترديد تورم باالي 2۰درصد خواهيم داش��ت چون 
در فروردين ماه رش��د به��اي مصرف كننده مردم 
تهران 29.۶درصد و در فصل زمس��تان س��ال قبل 
رش��د بهاي توليدكننده صنعت��ي )تورم پيش نگر( 
2۰درصد شده است. اينها نشان مي دهد كه امسال 

در ح��دود 2۰ تا ۳۰ درصد تورم خواهيم داش��ت. 
احسان س��لطاني در ادامه با بيان اينكه ما شواهد 
مختلفي داريم كه نش��ان مي دهد رشد دالر بر اثر 
مكانيس��م عرضه و تقاضا نبوده اس��ت، گفت: نرخ 
دالر با فضاس��ازي رواني و فشار رسانه يي باال رفته 
است. وي براي توضيح اين گزاره ابتدا به آمارهاي 
نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه سال 9۶ بانك مركزي 
اش��اره كرد كه نشان مي دهد بخش مصرف نهايي 
خانوارها و تش��كيل س��رمايه ثابت به ميزان ۱.4 
درصد رشد داشته اس��ت. به گفته سلطاني نكته 
جالب اين است كه در اين آمارها افزايش صادرات 
با تغيير در موجودي انبارها همس��ان ش��ده است 
يعني آن مقدار كه به كشور وارد شده است كم و 

بيش به شكل انبار شده درآمده است. 
 وي گف��ت: اين را به ض��رس قاطع مي گويم 
ك��ه اقتصاد ايران توان دالر باالي 4هزار تومان را 
ندارد، چ��ون درآمد قابل مصرف مردم باال نرفته 
است. در اين خصوص مغالطه هاي بزرگي صورت 
گرفته اس��ت كه مي گويد افزاي��ش نرخ دالر در 

اقتصادها موجب رش��د صادرات و توليد ناخالص 
داخلي آنها ش��ده اس��ت، اين در حالي است كه 
اين گونه اقتصادها شامل چين و تركيه در برخي 
عناص��ر با اقتص��اد ايران متفاوت اس��ت. در اين 
اقتصاده��ا عناص��ر كاربر مانند نس��اجي، كفش، 
گردشگري و... بسيار باالست كه در برخي مواقع 
با افزايش بس��يار محدود نرخ ارزش��ان موجبات 
افزايش ص��ادرات كاالهاي كاربرش��ان را فراهم 
مي كنند. اين در حالي است كه در سبد كاالهاي 
صادرات��ي اي��ران كاالهاي كاربر بس��يار ناچيز و 
نزديك به صفر اس��ت و بيشتر اين كاالها متكي 
به منابع آب، گاز، نفت و انرژي اس��ت. از طرفي 
الزم به تاكيد اس��ت كه افزاي��ش نرخ ارز در اين 
اقتصادها بس��يار محافظه كارانه و آرام در حدود 
۱۰ ت��ا ۱5 درصد انجام ش��ده اس��ت نه آن گونه 
كه در ايران به صورت افسارگسيخته و شوك آور 
ص��ورت مي گي��رد. به طور مثال در كش��ور چين 
مشاهده مي كنيم كه در فاصله ۱۰سال به ميزان 

۱۰ تا ۱5 درصد نرخ ارز خود را كاهش داد. 

اي��ن محقق اقتصادي گف��ت: بنابراين وقتي در 
چنين س��اختار اقتصادي اي نرخ ارز را باال مي برند 
در درج��ه اول صادرات كاالهاي رانتي و مواد اوليه 
مانند فوالد، پتروشيمي و امثالهم افزايش مي يابد. 
اين موضوع موجب مي ش��ود كه از يك طرف اين 
كاالها به دلي��ل افزايش قيمت در داخل هم كم و 
بيش با افزايش قيمت روبه رو شوند. از طرف ديگر 
چون مصرف نهايي رشد نكرده است، اقتصاد دچار 

يك تشديد ركود و افزايش بيكاري مي شود. 
سلطاني با بيان اينكه با تداوم وضعيت كنوني و 
افزايش بيكاري و كاهش درآمد خانوارها در س��ال 
جاري با بحران هاي وحشتناكي روبه رو خواهيم شد، 
گفت: درآمدهاي حاص��ل از افزايش رانتي نرخ ارز 
مانند صادرات كاالهاي كاربر به صورت عادالنه در 
بين مردم توزيع نمي ش��ود و اي��ن درآمدها تنها با 

افزايش نابرابري در داخل همراه خواهد شد. 
سلطاني در ادامه با بيان اينكه در دو هفته گذشته 
نرخ دالر بر اساس قيمت طالي خالص در بازار تهران 
5 هزار و 2۰۰ شد اما ديروز اين رقم به 5 هزار و 9۰۰ 
تومان رسيده است، گفت: از خرداد 92 تا خرداد 9۶ 
نرخ دالر 4.4 درصد رشد كرد و از خرداد 9۶ تا حال 
حاضر اين نرخ باالي ۶۰درصد افزايش يافته اس��ت. 
اين موضوع هيچ ربطي به فنر ندارد چون در سال 92 
در حالي كه دالر همه گونه ش��وك از جنگ، تحريم 
و آينده هراس��ي را متحمل شده بود و نرخ در سال 
92 به صورت متوس��ط به ۳ هزار تومان تعادل پيدا 
ك��رد. اما برخي تحليلگران س��ال 8۱ را در باالترين 
نرخ به عنوان پاي��ه در نظر گرفته اند و از اين طريق 
با مابه التفاوت دالر داخلي ب��ا تورم امريكا نرخي در 
حدود ۶ هزار تومان را محاسبه كرده اند. اين در حالي 
است كه اگر جز سال 8۱ هر سالي را به عنوان مبنا 
در نظر بگيريم اين نرخ ۶ هزار تومان بيرون نمي آيد. 
حتي اگر برخي سال هاي ديگر را مبنا قرار دهيم به 
دالر 2 هزار تومان مي رس��يم. ولي ب��ا اين حال اگر 
س��ال 92 را مبنا قرار دهيم به نرخ 45۰۰ دالر آزاد 
و ۳5۰۰ دالر دولت��ي مي رس��د. هرچند بايد به اين 
موضوع هم اش��اره كنم كه اين تئوري اختالف تورم 

يك تئوري باطل و ناكارآمد محسوب مي شود. 
وي در پايان به اين نكته هم اشاره كرد، نرخ دالر 
و تورم به صورت مارپيچي در حال افزايش است و 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه در آينده با ناآرامي 

اجتماعي روبه رو خواهيم بود. 
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ارائه پوشش بيمه اتكايي 
ايران با ارز يورو

ريي��س كل بيمه مركزي ب��ا تاكيد بر اينكه تغيير 
سيستم ثبت از دالر به يورو تاثيري زيادي بر صنعت 
بيمه ندارد، گفت: پوشش هاي اتكايي بيمه هاي ايراني 

با ارز يورو انجام مي شود. 
عبدالناصر همت��ي در گفت وگو با ايبنا اظهار كرد: 
م��ا حق بيمه براي پوش��ش هاي اتكايي به طرف هاي 
اروپاي��ي را به يورو پرداخ��ت مي كنيم و در زمان بروز 
خسارت نيز به يورو اين خسارت ها را دريافت مي كنيم.  
همتي گفت: بيش��تر ذخاي��ر ارزي بيم��ه مركزي و 
ش��ركت هاي بيمه نيز به يورو است؛ با اين حال براي 
پوشش برخي از ريسك هاي موجود در صنايع نياز به 
دالر و ساير ارزها داريم كه اين موضوع باعث مي شود 

تا حق بيمه مقداري گران تر شود. 
وي درباره آخرين وضعيت صنعت بيمه كشور پس 
از برج��ام گفت: قبل از تحريم ها، روابط بيمه يي ايران 
با بيمه گران عمده و اصلي اروپايي بسيار گسترده بود 
درحالي كه اين روابط در دوران تحريم متوقف ش��ده 
بود اما بعد از برجام به تدريج دوباره از سر گرفته شد.  
وي با بيان اينكه در دو س��ال گذشته مذاكرات بسيار 
گسترده و سطح بااليي با بيمه گران اتكايي و كارگزاران 
بيمه يي داش��تيم، افزود: در مذاك��رات با اروپايي ها به 
نتايج خوبي رسيديم هر چند كه بعد از روي كار آمدن 
دونالد ترامپ در امريكا متاس��فانه اين مذاكرات دچار 

شوك شد. 
رييس ش��وراي عالي بيمه ادام��ه داد: بعد از روي 
كار آمدن ترامپ، شركت هاي بيمه اروپايي با احتياط 

بيشتري فعاليت هاي خود با ايران را ادامه مي دهند. 
همتي در عين حال تصريح كرد: با اين وجود طي 
اين م��دت بيمه گران اروپايي ۳۰درصد پوش��ش هاي 
مرب��وط به ح��وادث فاجعه آميز در كش��ور كه حدود 
۱.۲ميليارد يورو مي شود را تحت پوشش قرار داده اند. 
رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد كه در دو 
س��ال اخير كشتي هاي ايراني تحت پوشش بيمه هاي 
خارجي قرار گرفته اند و حتي مي توانند با بيمه ايراني 

در اروپا تردد كنند. 
وي با اشاره به اعطاي مجوز به چند شركت ايراني 
براي پوش��ش اتكايي بيمه هاي زندگي اظهار كرد: ما 
پوش��ش هاي خوب��ي را از يكي از ش��ركت هاي بيمه 
اروپايي در زمينه بيمه هاي زندگي گرفتيم؛ اين اجازه 
براي اين داده ش��د تا شركت هاي ايراني با محصوالت 
جديد بيمه گران اروپايي آشنا شده و آموزش هاي الزم 

را در اين زمينه ببينند. 

فعال سازي كارت هاي ثامن 
در خودپردازهاي انصار

به دنب��ال اعالم برنام��ه ادغام موسس��ه ثامن و 
قرض الحس��نه مهراقتصاد در بانك انصار در روزهاي 
اخير، بانك انصار در پيامكي به سپرده گذاران موسسه 
اعتباري ثام��ن از ثبت اطالعات هويتي آنها در اين 
بانك خبر داده كه كارت هاي آنها در خودپردازهاي 
بانك انصار فعال ش��ده و در اطالع رساني هاي بعدي 
نح��وه ارائه خدم��ات بانك انصار به س��پرده گذاران 
ثامن اعالم خواهد ش��د. همچنين ب��ه دنبال ورود 
بان��ك انصار ب��راي ارائه خدمات به س��پرده گذاران 
ثامن، بانك صادرات كه قبال از طريق خودپردازهاي 
خود به س��پرده گذاران ثامن خدمات مي داد، اعالم 
كرده كه خدمات خودپردازه��اي بانك صادرات به 

سپرده گذاران موسسه ثامن قطع مي شود. 
به گزارش»تع��ادل« در متن پيام��ك بانك انصار 
درباره ادغام موسس��ه اعتباري ثامن به مشتريان اين 
موسسه آمده است: با توجه به ادغام موسسه اعتباري 
ثامن در بانك انصار، اطالعات هويتي سپرده گذاران در 
بانك انصار ثبت ش��ده و به جمع خانواده ۱۶ميليوني 
بانك انصار افزوده شده و سپرده گذاران منتظر دريافت 

پيامك اطالع رساني بعدي باشند. 
همزمان موسسه اعتباري ثامن نيز در پيامكي به 
سپرده گذاران خود اعالم كرد: از روز ۱۳ ارديبهشت 
م��اه ۹۷ كارت ثام��ن در بيش از ۴ه��زار خودپرداز 
بان��ك انصار و موسس��ه اعتباري ثامن در سراس��ر 

كشور فعال خواهد بود.
از س��وي ديگر تغيي��ر تابلوهاي موسس��ه مالي و 
اعتباري ثامن به بانك انصار همزمان با نيمه ش��عبان، 
عمليات يكپارچه س��ازي حساب هاي مشتريان آغاز و 

حساب ها به بانك انصار منتقل شده است. 
گفته مي شود با برنامه ريزي هاي انجام شده، تعداد 
شعب بانك جديد به دليل باال بودن تعداد شعب بانك 
انصار، مهراقتصاد و ثامن پس از ادغام كاهش مي يابد. 
يادآور مي ش��ود، بانك انصار درحال حاضر ۷۰۰شعبه 
دارد كه در صورت ادغام با مهراقتصاد كه ۷۳۶شعبه و 
ثامن كه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شعبه دارند، تعداد شعب 
اين بانك از ۲۰۰۰شعبه فراتر خواهد رفت كه همين 
امر موجب اخذ تصميم مبني بر كاهش ش��عب بانك 

جديد شده است. 
از سوي ديگر همزمان با ادغام »موسسه اعتباري 
ثام��ن« در »بانك انص��ار« و بنا به درخواس��ت اين 
موسس��ه، خدم��ات خودپردازه��اي بان��ك صادرات 
ايران به كارت هاي موسس��ه ثامن از ۱۲ ارديبهشت 
۹۷ پايان يافته اس��ت. روابط عمومي بانك صادرات 
اي��ران اعالم كرد كه ارتباط بين س��وييچ هاي كارت 
بانك صادرات ايران با موسس��ه اعتباري ثامن از روز 
چهارش��نبه ۱۲ ارديبهش��ت ۹۷ ادامه نخواهد يافت 
و به اين ترتيب ادامه ارائه خدمات پرداخت توس��ط 
خودپردازهاي بانك صادرات ايران و امكان بهره مندي 
از اين خدمات ب��راي دارندگان كارت هاي بانكي اين 
موسسه فراهم نخواهد بود. توقف حمايت مالي بانك 
صادرات ايران از س��پرده گذاران موسس��ه مذكور در 
پرداخت ه��اي نقدي از طريق خودپرداز هاي ش��بكه 
اي��ن بانك به دليل ادغام »موسس��ه اعتباري ثامن« 
در »بان��ك انصار« همچنين درخواس��ت مديران آن 

موسسه صورت گرفته است. 
محمدرضا فرخ، مديرعامل موسسه اعتباري ثامن 
ني��ز گفت: با ادغام ثامن در بانك انصار به هيچ عنوان 
هيچ يك از سپرده گذاران متضرر نخواهند شد و امنيت 
ش��غلي حتي يك نفر از كاركنان مورد تهديد نيست. 
ادغام ثام��ن در بانك انصار، الگوي ادغام در بانك هاي 

ايران و حتي جهان خواهد شد.

اخبار
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نرخ سكه به 2 ميليون تومان نزديك شد
گروه بانك و بيمه  

در اواخ��ر هفت��ه گذش��ته ك��ه ب��ا مناس��بت 
نيمه ش��عبان همچنين نزديك ش��دن ب��ه زمان 
تصميم گيري امريكا در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه و 
با برخي اظهارنظرها و تحوالت سياست خارجي از 
سوي مقامات سياسي اروپا و امريكا براي ماندن يا 
خروج از برجام و واكنش هاي مختلف بين المللي در 
اين رابطه همراه ش��ده بود، بار ديگر بازار طال و ارز 
با نوساناتي مواجه شد و قيمت سكه به كانال ۱.۹تا 

۲ميليون تومان وارد شد. 
به گزارش»تعادل« رش��د قيمت سكه نزديك 
ب��ه ۲ميليون تومان در روز پنج ش��نبه رس��يد و 
درحالي كه روز سه ش��نبه قيمت سكه تمام بهار 

ط��رح جديد به يك ميلي��ون و ۹۱۴هزار تومان 
رسيده بود روز پنج شنبه در مرز ۲ميليون تومان 

قرار گرفت. 
 قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران ب��ا ۵۶ هزار تومان افزايش 
نسبت به روز سه ش��نبه يك ميليون و ۹۷۰هزار 
تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با ۸۵ هزار تومان رشد 
در مدت مش��ابه يك ميليون و ۸۸۳ هزار تومان 
داد و س��تد شد. نيم س��كه بهار آزادي نيز با ۵۰ 
هزار تومان رش��د قيمت ۹۶۳ه��زار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان 
رش��د در مدت مش��ابه ۵۷۹ هزار تومان معامله 

ش��د. همچنين هر قطعه س��كه گرمي با افزايش 
۱۰هزار و ۵۰۰ توماني به قيمت ۳۶۹هزار تومان 
معامله ش��د. هر گرم طالي ۱۸عيار نيز با رش��د 
۶ ه��زار و ۴۰۰تومان��ي ب��ه قيم��ت ۱۸۷هزار و 

۹۰۰تومان ارزش گذاري شد. 

 حباب قيمت سكه به ۶۰ هزار تومان رسيد
 اين درحالي است كه آيت محمدولي، رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره افزايش قيمت 
۱۰۰ه��زار توماني قيمت س��كه از ابتداي هفته 
جاري گفت: حباب قيمت سكه به حدود ۶۰هزار 
توم��ان رس��يده و تقاض��ا در بازار س��كه كاهش 
يافت��ه اس��ت. وي درخصوص كاه��ش تقاضاي 

ب��ازار به دليل افزايش قيمت افزود: درحال حاضر 
به دليل نوس��انات ن��ه خريدار و نه فروش��نده يي 
تمايل به انجام داد و ستد ندارد و نوسانات اونس 
جهان��ي كه متاثر از عدم ثبات نرخ ارز اس��ت؛ از 

داليل افزايش قيمت سكه است. 
در بازار ارز نيز بانك مركزي نرخ پوند انگليس 
را ۵۷۱۰.۸ توم��ان و ي��ورو را ۵۰۳۳.۵ تومان و 

دالر را ۴۲۰۰تومان اعالم كرد. 

 جلسه ويژه مجلس و بانك مركزي 
 همچني��ن عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس با تاكيد بر اينكه بانك مركزي با كارشكني 
بانك ها در زمينه خريد و فروش دالر برخورد كند، 
گفت: مجلس نشستي با مسووالن اقتصادي و بانك 
مركزي براي بررسي مشكالت س��پرده گذاري ارز 
در بانك ها و نرخ خريد ارز توس��ط بانك ها تشكيل 
خواهد داد. به گ��زارش خانه ملت، هادي قوامي با 
اشاره به كارش��كني هاي بانك ها در زمينه خريد و 
ف��روش ارز اظهار كرد: طب��ق گفته رييس جمهور، 

بانك ها بايد ارز صادر كنندگان را ۴۲۰۰ خريداري 
كنن��د اما اين اتفاق نمي افت��د و با قيمتي پايين تر 

خريداري مي شود. 
نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بانك مركزي در 
اين زمينه بايد قوي عمل كند و س��ازوكاري براي 

خريد و فروش ارز در بانك ها تعريف كند. 
نماين��ده اس��فراين در مجلس دهم ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به يكي از بخشنامه هاي بانك 
مركزي درخصوص س��ود س��پرده ارزي گفت: از 
س��وي ديگر بانك مركزي با بخشنامه يي نسبت 
به نرخ س��ود سپرده ارزي موسس��ات و بانك ها 
واكنش منفي نش��ان داده اس��ت، انتظار مي رود 
ك��ه بانك مركزي در اي��ن زمينه ها دخالت نكند 
و اجازه دهد، اطمينان م��ردم به بانك ها حاصل 
ش��ود. اگر م��ردم به بانك ه��ا اطمينان داش��ته 
باشند، دالرهاي خود را در بانك ها سپرده گذاري 
مي كنند ام��ا پيام هاي اينچنين��ي بانك مركزي 

عدم اطمينان و نا امني مردم را رقم مي زند. 

گروه بانك و بيمه  محمد ارباب افضلي 
از ابتداي بروز نوسانات ارزي اخير و به ويژه از 
زمان اتخاذ سياست هاي جديد بانك مركزي در 
زمينه كنترل بازار، برخي تحليل ها حول مقايسه 
اين ن��وع نقش آفريني بانك مرك��زي و دولت با 
م��دل مداخله اين دو نهاد در مقطع بحران ارزي 

سال هاي ۹۰ و ۹۱ شكل گرفته است.
ب��ه زعم آنها در آن مقطع ني��ز دولت با ورود 
خ��ود به بازار و اعالم سياس��ت ارز تك نرخي در 
سطح ۱۲۲۶ تومان براي دالر و نيز اولويت بندي 
مصارف ارزي اطمينان داد كه بازار ارز و التهابات 
آن در اي��ن نرخ كنترل ش��ده و ج��اي هيچ نوع 
نگراني براي آحاد اقتص��ادي وجود ندارد. اما در 
ادامه اين سياس��ت از پاي��داري برخوردار نبود و 
بعد از چند ماه ن��رخ دالر در بازار به ارقام باالي 

۳۵۰۰ تومان افزايش يافت. 
اما براي آنكه مشخص شود چه عواملي باعث 
شكست سياس��ت هاي دولت و بانك مركزي در 
آن مقط��ع ش��د و اينكه در مقط��ع فعلي تا چه 
حد احتمال اين مي رود كه رويكرد جديد دولت 
و بانك مركزي به سرنوش��تي مشابه تكرار شود، 
واكاوي تحوالت اقتصادي و سياس��ي آن مقطع 

مي تواند مفيد باشد. 
تح��والت ب��ازار ارز در دي م��اه و اوايل بهمن 
م��اه ۱۳۹۰ به گون�ه يي ب�ود ك�ه اقتصاد كش��ور 
را در معرض آس��يب ج�دي ق���رار داده ب�ود. در 
اي���ن ش���رايط ك�ارگروهي با عن��وان »كارگروه 
س���اماندهي مس��ائل ارزي« ت�ش��كيل شد و در 
جه�ت م�ديريت ب���ازار ارز تصميمات مقتضي را 
اتخاذ كرد و مقرر ش��د در اوايل بهمن ماه ۱۳۹۰ 
بانك مركزي با وض�ع ترتيبات جديد براي خريد 
و ف��روش ارز همچون: اس��تفاده از لنگر اس��مي 
براي مديريت و كنت��رل بازار ارز از طريق تثبيت 
و يكسان س��ازي ن��رخ ارز در رق��م ۱۲۲۶ تومان 
ب��ه ازاي هر دالر، راه اندازي س��امانه پورتال ارزي 
ب��راي تبادل اطالع��ات بين معاون��ت ارزي بانك 
مرك��زي و بانك هاي عامل، انجام تمام معامالت و 
جابه جايي هاي ارزي از طريق حساب هاي بانكي و 
محدود شدن عرضه نقدي ارز، اتخاذ ترتيبي جهت 
تحويل ارز مسافري صرفا پس از خروجي گذرنامه 
در مرزهاي رسمي و... سياست يكسان سازي نرخ 
ارز را اع�الم و اعم�ال كند. سياست هايي كه اكثر 
آنها در بسته سياس��تي دولت و بانك مركزي در 

سال ۹۷ نيز ديده مي شود. 

پس از اتخاذ سياس��ت هاي جدي��د ارزي در 
اواي��ل بهمن ماه ۱۳۹۰ ثبات نس��بي به بازار ارز 
بازگشت و روند ثبات در بازار ارز تا تيرماه ۱۳۹۱ 
نيز ادامه يافت. تصميمات مناسب اتخاذ شده در 
كنار فضاي مثبت سياس��ي و همراه با خوشبيني 
نسبت به مذاكرات هسته يي استانبول از علل اين 
ثبات ب��ود، به گونه يي كه طي اي��ن بازه ضريب 

تغييرات نرخ ارز به رقم ۴ رسيد. 
لذا مي توان نتيجه اقدامات بانك مركزي را با 
چاشني انتظارات مثبت در فضاي سياسي كشور 
در آن مقط��ع مثبت ارزيابي كرد. اما س��والي كه 
مطرح مي ش��ود، اين اس��ت كه چه عاملي باعث 
ناپايداري اين نتايج و افزايش مجدد نرخ ارز شد؟
ويژگ��ي بارز اين دوره كاه��ش قابل مالحظه 
درآمدهاي ارزي كش��ور به دليل كاهش صادرات 
محص��والت  نفت��ي،  فرآورده ه��اي  گاز،  نف��ت، 
پتروش��يمي و ميعان��ات گازي در نتيجه اجرايي 
ش��دن تحريم ها ب��ود كه همگ��ي از اقالم عمده 
صادراتي كشور محسوب مي ش��وند. تحريم هاي 
اتحادي�ه اروپ�ا در خص��وص ممنوعيت واردات، 
خري��د و انتقال تمام مح�ص��والت نفت�ي اي�ران 
ك�ه در ژانوي�ه ۲۰۱۲ ب�ه تصويب رسيده بود در 

۱۰ تير ماه ۱۳۹۱به مرحله اجرا درآمد كه سبب 
كاهش درآمدهاي ارزي كش��ور ش��د. به عنوان 
مث��ال ارزش ص��ادرات محصوالت پتروش��يمي 
ح��دود ۳۳، ميعان�ات گ�ازي ح��دود ۱۲ و نفت 
ح��دود ۵۰درصد كاهش ياف��ت، بنابراين از اين 
زمان ب��ه بعد طرف عرض�ه ب���ازار ارز تبديل به 

طرف كوتاه بازار شد. 
در اين ش��رايط نرخ ارز در واكنش به كاهش 
واقعي درآمدهاي ارزي كش��ور و محدود ش��دن 
عرضه ارز مجدد در معرض افزايش قرار گرفت و 
بازار ارز كش��ور پس از دي و بهمن م�اه ۱۳۹۰، 
در ش��هريور و مهر ماه ۱۳۹۱ با دومين ش��وك 
ارزي مواج��ه ش��د. ب�ه عب�ارت ديگ���ر در اي�ن 
مقط�ع تقاضاهاي سفته بازانه در پي فضاي رواني 
و انتظارات منفي در مقياسي گسترده وارد ب�ازار 
ش���د و نرخ دالر در ب��ازار آزاد فراتر از نرخ هاي 
ش���وك اول در مق�اطعي ب���ه ب�االتر از ۳۵۰۰ 

تومان افزايش يافت. 
بنابراي��ن مي توان گفت آنچه باعث شكس��ت 
سياس��ت ارز ت��ك نرخي در آن مقطع ش��د در 
فضاي��ي خارج از حيطه عمل بانك مركزي يعني 
در عرصه سياس��ت خارجي تعيين ش��د. در آن 

مقطع جدي نگرفتن خط��ر تحريم ها و متعاقب 
آن ع��دم انج��ام اقدام��ات مثبت و پيش��گيرانه 
در عرصه سياس��ي زمينه س��از ب��روز نااطميناني 
سياسي و اقتصادي در كشور و هجوم به بازار ارز 
شد. به نحوي كه ابزارهاي محدود بانك مركزي 

ديگر قابليت دفاع از نرخ هاي قبلي را نداشت. 
با اين تفس��ير تحوالت و ريسك هاي سياسي 
پي��ش روي كش��ور در مقط��ع كنون��ي اهميت 
ويژه ي��ي پي��دا مي كند. در اين مي��ان دو رويداد 
مهم در عرصه بين الملل پيش روي كش��ور قرار 
دارد ك��ه عدم توجه كافي به آنها مي تواند تجربه 
تاريخي بحران ارزي س��ال هاي ۹۰ و ۹۱ را براي 

كشور تكرار كند. 
رويداد نخس��ت اظهارنظر آتي رييس جمهور 
اياالت متح��ده در خصوص برجام اس��ت كه به 
نظر مي رسد، دستگاه سياست خارجي جمهوري 
اس��المي ايران از توان اثرگذاري بر آن برخوردار 
نيس��ت و البته آثار احتمالي آن بر اقتصاد كشور 
و همچنين بازار ارز تا حد زيادي پيش خور شده 
اس��ت. اما به هر ترتيب ضروري است تا اقدامات 
الزم و موضع گيري هاي منطقي و غيراحساس��ي 
جه��ت مواجهه ب��ا آن از هم اكنون به درس��تي 

پيش بيني ش��ود. اما رويداد بس��يار مهم تري كه 
در عرصه بين الملل پيش روي اقتصاد ايران قرار 
دارد و متاس��فانه در س��ايه رويداد نخست كمتر 
به آن توجه ش��ده است، پايان مهلت چهار ماهه 
گ��روه ويژه اقدام مال��ي )FATF( به ايران براي 
انجام اقدامات باقيمانده جهت خروج از ليس��ت 
كش��ورهاي غيرهمكار است. موعدي كه با توجه 
به تمدي��د آن اگر اين بار از دس��ت برود، نتيجه 
آن انجام اقدامات تقابلي از س��وي اين نهاد عليه 
كش��ورمان خواهد ب��ود. اقداماتي ك��ه به دليل 
گس��تره ش��مول آن عمال مي تواند به فلج شدن 

نظام مبادالت بين المللي ايران با جهان شود. 
موضوع اقدامات تقابلي در توصيه ۱۹ گروه ويژه 
ذكر شده اس��ت. طبق اين توصيه اعضاي خانواده 
FATF كه در حال حاضر بيش از ۲۰۰ كش��ور و 
حوزه قضايي را در برمي گيرد، در خصوص كشوري 
ك��هFATF آن را در فهرس��ت اق��دام تقابلي قرار 
مي دهد، بايد اقدام��ات متعددي نظير ملزم كردن 
موسس��ات مالي كش��ورها به بازنگري و در صورت 
لزوم خاتمه روابط كارگزاري با موسسات مالي فعال 
در كشور مورد اشاره، عدم قبول تقاضا براي تاسيس 
ش��عب يا دفاتر نمايندگي كشوري كه در فهرست 
اقدام��ات تقابلي قرار گرفته و ممنوعيت تاس��يس 
ش��عب بانك هاي خارجي در آن كش��ور و محدود 
كردن روابط كس��ب و كار يا تراكنش هاي مالي با 

كشور مورد اشاره را انجام دهند. 
بدون ش��ك ملزم كردن ۲۰۰ كش��ور به قطع 
رابط��ه كارگزاري با كش��وري ك��ه FATF آن 
را در فهرس��ت اقدامات تقابلي ق��رار مي دهد به 
اين معناس��ت كه بانكداري كارگزاري آن كشور 
تحريم ش��ديدي )شايد ش��ديدتر از تحريم هاي 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د( را تجربه 

خواهد كرد. 
از اين رو ضروري است تا با در نظر داشتن اين 
ش��رايط و لحاظ هوشمندي از سوي تمام اركان 
درگير در اين حوزه، بخصوص نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي كه مس��ووليت بررسي مجدد 
قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
را به عنوان يكي از نقايص باقيمانده اصلي مدنظر 
FATF برعه��ده دارند، از هم اكنون نس��بت به 
جلوگيري از دست رفتن نتيجه اقدامات دولت و 
بانك مركزي در مهار التهابات ارزي و پيشگيري 
از ب��روز موج دوم تالطم در بازار ارز يا به عبارتي 

»تكرار تاريخ« اقدام كرد. 

بانك مركزي با هدف جلوگيري از تخلفات احتمالي اعالم كرد 

محدود شدن نقل و انتقال براساس درجه شعب
ارز مسافرتي 5۰۰ تا 1۰۰۰ يورو تامين مي شود 

مشاركت 3 بانك در تامين ارز مسافرتي و زيارتي
گروه بانك و بيمه 

بانك مركزي طي بخش��نامه يي به شبكه بانكي مواردي را 
در راس��تاي جلوگيري از تخلف��ات احتمالي ابالغ كرد كه بر 
اين اس��اس بايد براي هر يك از شعب بر اساس درجه شعب، 

سقف هايي براي نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود. 
به گزارش »تعادل« بانك مركزي طي بخشنامه يي به مديران 
عامل بانك هاي دولتي، غيردولتي، ش��ركت دولتي پست بانك، 
موسس��ات اعتباري غيربانكي و بانك مش��ترك ايران - ونزوئال 
م��واردي را براي جلوگيري از سوءاس��تفاده و تخلفات احتمالي 

كاركنان بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ كرد. 
در بخش��نامه بانك مرك��زي آمده اس��ت: همان گونه كه 
مستحضريد، امروزه افزايش پيچيدگي، اندازه و تنوع كسب و 
كار بانكي منجر به دش��وار شدن مديريت اثربخش موسسات 
اعتباري شده اس��ت. در اين ميان حصول اطمينان از تحقق 
اهداف موسس��ات اعتب��اري از طريق ايج��اد محيط كنترلي 
اثربخش در موسسات اعتباري از اهميت بااليي برخوردار بوده 
و مراجع نظارت بانكي را بر آن داش��ته است تا از طريق الزام 
موسس��ات اعتباري به ايجاد نظام كنترل هاي داخلي مناسب 
از اثربخشي و كارايي عمليات، اتكاپذيري گزارش هاي مالي و 

رعايت قوانين و مقررات اطمينان حاصل كنند. 
 پرواضح اس��ت كه يكي از مهم ترين ريسك هاي عملياتي 
كه موسسات اعتباري موظف به مديريت و كنترل آن هستند، 
ريسك تقلب و كالهبرداري در موسسات اعتباري بوده و لذا 
ضروري اس��ت تا تدابيري براي جلوگيري از سوءاس��تفاده و 
تخلفات احتمالي كاركنان موسس��ات اعتباري اتخاذ شود. بر 
اين اس��اس الزم است، س��ازوكارهاي كنترل داخلي صحيح 
ب��ه گونه يي تعبيه و اجرا ش��ود تا با رويكردي پيش��گيرانه و 
كنترل ه��اي خودكار به كاهش ريس��ك تقلب كمك كند.  با 
عنايت به برخي گزار ش هاي واصله در خصوص سوءاس��تفاده 
برخ��ي كارمن��دان بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي 

باالخص در س��طح ش��عب در زمينه برداشت و نقل و انتقال 
غيرمجاز وجوه به حساب خود يا اشخاص ثالث ضروري است، 
دس��تور فرمايند تا به قيد فوريت تدابي��ري در زمينه اعمال 
كنترل هاي داخلي براي جلوگي��ري از وقوع چنين تخلفاتي 
اتخاذ ش��ود. در اين خصوص الزم اس��ت، حداق��ل اقدامات 
كنترلي ذيل توس��ط بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 

صورت گيرد. 
در اسرع وقت ضوابط كنترلي و احتياطي دقيقي در خصوص 
سطح دسترسي كاركنان براي نقل و انتقال وجوه در سطح شعب 
تدوين شده و ضمن تعيين محدوده هايي براي ميزان مبلغ نقل 
و انتقال در قالب سطوح جزيي، متوسط و عمده نسبت به رصد 
و كنترل نقل و انتقاالت باالخص در س��طوح عمده اقدام شود و 
بدون اخذ تاييديه هاي ضروري و كنترل هاي چندگانه توس��ط 
سرپرستي ها و واحدهاي ستادي نقل و انتقاالت در مبالغ عمده 
و حتي المقدور متوسط امكان پذير نباشد. ضمن نظارت و كنترل 
فعاليت هاي كاربران در سيستم هاي رايانه يي، نسبت به تعيين 
دقيق اختيارات و س��طوح مجاز دسترسي هر يك از كاربران به 
سيستم هاي رايانه يي و نرم افزارهاي مالي و بانكي، اقدام مقتضي 
ص��ورت گرفت��ه و از ثبت خ��ودكار تمام اقدامات و دس��تورات 
صادره توسط كاربران در سيس�تم هاي نرم افزاري مورد استفاده 
آن بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانك��ي با توجه به اختيارات و 
مس��ووليت هاي ه�ر يك از كاربران در س��اعات اداري اطمينان 

حاصل شود. 
 تدابي��ر الزم ب��راي حص��ول اطمينان از خام��وش بودن 
سيس��تم ها در س��اعات غيراداري و غي�ر فعال ش���دن تمام 
دسترسي هاي كاربران در ساعات غيراداري اتخاذ شود. براي 
هر يك از ش��عب بر اساس درجه شعب، سقف هايي براي نقل 
و انتقال وجوه در نظر گرفته ش��ود. برنامه دقيق و مستندي 
ب��راي جابه جاي��ي كليه كاركنان باالخص در س��طح ش��عب 

تدوين شده و بدون ه�يچ قيد و شرطي اجرا شود.

گروه بانك و بيمه 
بانك ه��اي تجارت و پارس��يان در تامين ارز مس��افرتي و 
زيارتي و بانك ملت در تامين ارز مسافرتي به بانك هاي ديگر 
اضافه شدند.   به گزارش »تعادل« بانك هاي تجارت، پارسيان 
و ملت همراس��تا با سياست جديد ارزي به فهرست بانك هاي 
ارائه  دهنده خدمات ارز مس��افرتي به مس��افران خارج كشور 

افزوده شدند.
همچنين در تصميمي ديگر بانك هاي تجارت و پارسيان با 
هماهنگي سازمان حج و زيارت نسبت به تامين و پرداخت ارز 

مسافرتي به زائران عتبات عاليات اقدام خواهند كرد. 
ب��ه گزارش بانك مركزي، در حال حاضر تامين و پرداخت 
ارز مس��افرتي )به صورت اس��كناس( از طري��ق ۵ بانك ملي 
ايران، ملت، س��امان، تجارت و پارس��يان امكان پذير اس��ت و 
در اي��ن بين تامين و پرداخت ارز مس��افرتي به زائران عتبات 
عالي��ات صرف��ا از طريق دو بان��ك تجارت و پارس��يان انجام 

مي شود. 
از اي��ن رو و در راس��تاي اجراي تصميمات اتخاذ ش��ده از 
س��وي س��تاد اقتصادي دولت مبني بر تبيين سياس��ت هاي 
جديد ارزي، ترتيبات تامين و پرداخت ارز مس��افرتي به شرح 

زير است: 
تامي��ن و پرداخ��ت ارز مس��افرتي )به صورت اس��كناس( 
يك ب��ار در س��ال امكان پذير خواهد ب��ود.   تامين و پرداخت 
ارز مس��افرتي )به صورت اس��كناس( براي مسافران هوايي به 
مقصد كش��ورهاي ارمنس��تان، آذربايجان، بالروس، استوني، 
لتوني، ليتواني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، مولداوي، 
روسيه، تاجيكستان، تركمنستان، اوكراين، ازبكستان، تركيه، 
افغانس��تان، بحرين، قطر، كويت، پاكس��تان، عم��ان، امارات 
متح��ده عربي و قب��رس به مبلغ ۵۰۰ يورو ي��ا معادل آن به 
س��اير ارزها و براي ساير كش��ورها )جز كشور عراق( به مبلغ 
۱.۰۰۰يورو يا معادل آنها به ساير ارزها به نرخ روز اعالمي از 

سوي اين بانك و با احتس��اب كارمزدهاي متعلقه در ارتباط 
ب��ا پرداخت ارز مورد اش��اره امكان پذير خواهد بود. همچنين 
تامين و پرداخت ارز مس��افرتي به مس��افران با س��ن قانوني 
كمتر از ۱۲س��ال امكان پذير نيست. مدارك  مورد نياز هنگام 
ارائه درخواس��ت خريد ارز به بانك: گذرنامه  معتبر جمهوري  
اس��المي  ايران ، بلي��ت  مس��افرت هوايي اعم از يك س��ره  يا 
دوسره  )كاغذي يا الكترونيكي (، ويزاي كشور مقصد در مورد 

كشورهايي كه نياز به ويزا دارند. 
بانك ه��اي عامل بايد پس از دريافت معادل ريالي مربوطه 
ب��ه ج��اي پرداخ��ت ارز به متقاضي نس��بت به صدور س��ند  
حس��ابداري       يا رس��يد اقدام كنند. همچنين ش��عبه       يا باجه  
بانك عامل مس��تقر در مب��ادي خروجي )پس از باجه كنترل 
گذرنامه( در مقابل دريافت س��ند حس��ابداري       يا رسيد مزبور 

نسبت به پرداخت ارز مسافرتي مربوطه اقدام كنند. 
تامين و پرداخت ارز مس��افرتي به ايرانيان مقيم خارج از 
كش��ور مجاز نيست. در رابطه با مصاديق ايرانيان مقيم خارج 
از كش��ور بانك ه��ا مي توانند مرات��ب را از وزارت امور خارجه 
اس��تعالم كنند. در صورت امكان اس��تفاده از ساير ابزارهاي 
پرداخت )كارت، حواله و...( انجام اين امر مجاز و مورد تاكيد 
اين بانك است.  حسب هماهنگي هاي به عمل آمده با سازمان 
حج و زيارت و براي تسهيل شرايط مسافرت هموطنان ايراني 
ب��ه عتبات عاليات، تامين و پرداخت ارز مس��افرتي به زائران 
عتبات عاليات اعالمي از س��وي سازمان حج و زيارت )به طور 
كلي اع��م از زميني يا هوايي( به ميزان ۲۵۰هزار دينار عراق 
صرفا از طريق تمام ش��عب ارزي منتخب بانك هاي تجارت و 
پارسيان در سطح شهر و با ارائه فهرست مشخصات زائران كه 
توس��ط دفاتر سازمان مورد اشاره تاييد شده باشد، بدون ارائه 
بليت و گذرنامه ب��ا رعايت بندهاي )۱(، )۳(، )۶( و )۷( فوق 
)حس��ب مورد( بالمانع اس��ت. مقتضي است، بانك هاي مورد 
اشاره هماهنگي الزم را با سازمان حج و زيارت به عمل آورند.
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5 بورس و فرابورس
تصويب سود نقدي 
2855ميليارد ريالي

گروه بورس| ميزان س��ود تقسيم شده شركت ها 
به تفكيك صنعت در پاي��ان فروردين ماه 97، برابر با 
2855ميليارد ريال بود و متوسط سود نقدي براي هر 
س��هم معادل 169ريال را نش��ان مي دهد. با توجه به 
گزارش هاي اداره آمار، تطبيق س��ود )زيان( پيش بيني 
ش��ده شركت ها در اين ماه نس��بت به اسفند96 نشان 
مي دهد كه تعداد 9شركت با افزايش، تعداد 9 شركت 
با كاه��ش و مابقي ش��ركت ها برابر با 291 ش��ركت، 
تغييري در س��ود )زيان( پيش بيني ش��ده نداشته اند. 
همچني��ن س��ود و زيان پيش بيني ش��ده ش��ركت ها 
در پاي��ان فروردين ماه س��ال 97 برابر ب��ا 445018 
ميليارد ريال اس��ت كه نسبت به اسفندماه 96، معادل 
48969ميليارد ريال كاهش نش��ان مي دهد. در پايان 
فروردي��ن متوس��ط پيش بيني س��ود )زي��ان( خالص 
ش��ركت هاي بورسي به ازاي هر سهم برابر با 308ريال 
اس��ت. در ضمن ميزان سود تقسيم شده شركت ها به 
تفكيك صنعت- انباشته در نخستين ماه بهار، بيش از 
2855ميليارد ريال بوده ك��ه 57درصد درآمد )زيان( 
واقعي ش��ركت ها بوده اس��ت. همچنين متوسط سود 
نقدي براي هر سهم معادل 169ريال را نشان مي دهد. 

جزئيات سهام شناور آزاد 
فرابورسي ها

گروه بورس| آخرين درصد س��هام ش��ناور آزاد و 
رتبه 97 شركت  فرابورسي تا پايان اسفندماه سال 97 
اعالم شد كه بر اساس آن 5 شركت داراي سهام شناور 
بي��ش از 50درصد هس��تند. اداره نظارت بر ناش��ران 
فرابورسي س��ازمان بورس، آخرين درصد سهام شناور 
آزاد ش��ركت هاي فرابورسي را منتشر كرد كه اين آمار 
مربوط به دوره يك س��اله منتهي به پايان اس��فند 96 
اس��ت. بر اساس اين گزارش، سهام شناور آزاد يكي از 
متغيرهاي مهم در بررس��ي ها و از جمله نكات مدنظر 
س��رمايه گذاران در انجام معامالت ب��وده و در ارزيابي 
ريسك نقدشوندگي سهام شركت ها موثر است و طبق 
تعريف مقدار س��همي است كه انتظار مي رود در آينده 
نزديك قابل معامله باش��د يعني در صورت اخذ قيمت 
مناسب آن را براي فروش ارائه مي كنند. از سوي ديگر 
در بس��ياري از بورس هاي دنيا ش��ركت هايي كه كمتر 
از 25درصد س��هام آنها ش��ناور آزاد باشد، از فهرست 
ش��ركت هاي بورسي حذف مي شوند، به دليل آنكه اگر 
مالكان ش��ركتي نمي خواهند حداقل 25درصد سهام 
آنها بي��ن مردم توزيع ش��ود و عالقه مندند س��هام را 
ب��راي خود نگه دارند دليلي ب��راي حضور آنها در بازار 
متش��كل س��رمايه وجود ندارد. به اين ترتيب سازمان 
بورس نيز در راس��تاي شفاف س��ازي ب��ازار و حركت 
به س��وي ب��ازاري كارآ در مهر س��ال 83 مصوب كرد، 
س��هامدار يا س��هامداران عمده ش��ركت هاي متقاضي 
پذيرش در بورس موظفند حداكثر ظرف مدت 2سال 
از تاريخ درج، حداقل 20 درصد سهم خود را به شكل 
گس��ترده توزيع كنند به گونه يي كه حداقل 20درصد 
سهام ش��ناور آزاد داشته باشند و حداكثر ظرف مدت 
يك س��ال از ابالغ اين مصوبه ش��رايط خود را منطبق 
كنند. در اين آمار كه مربوط به 97 ش��ركت  فرابورسي 
اس��ت، 5 ش��ركت داراي س��هام ش��ناور بيش از 50 
درصد، 22ش��ركت بين 25 تا 50درصد سهام شناور، 
41شركت داراي سهام شناوري بين 10 تا 25درصد و 
25شركت نيز داراي سهام شناور بين يك تا 10درصد 
هستند. همچنين 3 بانك كشور به علت توقف نماد به 
ترتيب از 30 تير، 4آبان، 25 مرداد و 26 بهمن س��ال 

95 فاقد سهام شناور آزاد هستند. 

پرداخت سود سهام عدالت 
متاخرين

واريز س��ود سهام عدالت عملكرد س��ال مالي 1395 
مشموالني كه با تاخير شماره ش��باي داده اند، آغاز شد. 
به گزارش س��ازمان خصوصي س��ازي؛ واريز س��ود سهام 
عدالت بابت عملكرد س��ال مالي 1395 به مش��موالني 
كه به تازگي و با تاخير شماره شباي حساب بانكي خود 
را با موفقيت به س��امانه اعالم كرده ان��د در 21 بانك به 
صورت تدريجي آغاز ش��د كه بر اين اس��اس سود سهام 
عدالت عملكرد س��ال مال��ي 1395 آنها به صورت يكجا 
به حسابش��ان واريز و تسويه حس��اب خواهد شد. بر اين 
اساس آن دس��ته از مشموالني كه طي دو ماهه انتهايي 
س��ال 1396 يا در اوايل سال 1397 شماره شباي بانكي 
خود را به سازمان خصوصي س��ازي اعالم كرده و اكنون 
تاييد ش��ماره شبا مربوط در س��امانه سهام عدالت قابل 
رويت اس��ت به تدريج سود خود را دريافت خواهند كرد. 
در خصوص آن دسته از مشموالني كه شباي بانكي خود 
را با تاخير به سامانه سهام عدالت اعالم كرده ليكن هنوز 
اقدامات راستي آزمايي و كنترل شباي بانكي آنان از سوي 
بانك هاي عامل ذي ربط در دست اقدام است، پس از اين 
مرحله و متعاقب تاييد شباي آنان طي ماه هاي بعد واريز 

سود به حساب آنان انجام خواهد شد.

 انتشار صورت هاي مالي »خساپا«: شركت سايپا 
اطالعات و صورت هاي مال��ي مياندوره يي تلفيقي 6 ماهه 
منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
معادل 39 هزار و 266 ميليارد و 675 ميليون ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين، ش��ركت با انتشار عملكرد 6 ماهه خود 
اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 4 هزار و 89 ميليارد و 
317 ميليون ريال زيان خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبل��غ 104 ريال زيان به ازاي هر س��هم محقق كرد. اين 
شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 84 ريال زيان 
شناسايي كرده بود. »خساپا« در پايان سال مالي گذشته به 
ازاي هر س��هم 193 ريال سود محقق كرد. با افزوده شدن 
س��ود انباشته ابتداي س��ال به زيان خالص دوره در نهايت 
مبلغ يك هزار و 902 ميلي��ارد و 640 ميليون ريال زيان 

انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

بازار

خصوصيسازي

رويخطشركتها

»تعادل« 2 سناريو  لغو يا تمديد برجام توسط ترامپ را بررسي مي كند

صعود بورس پس از شوك
با تزريق دالر به بازار و اجازه دادن به بازار براي تعيين اين نرخ مي توان شرايط مطلوبي را در بورس نظاره گر بود

رييس كميسيون اقتصادي عنوان كرد 

توجه ويژه  مجلس در برنامه ششم توسعه به بازار  سرمايه

رشد 57درصدي تامين مالي بازار اوليه و ثانويه

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، نقش بازار سرمايه در تامين 
مالي شركت ها و شناس��ايي فرصت ها براي اجراي پروژه هاي كالن 
در كش��ور را مهم دانس��ت و عملكرد اين نهاد را موفق ارزيابي كرد. 
محمدرض��ا پورابراهيمي عنوان كرد: اين تامي��ن مالي از محل هاي 
متنوعي ازجمله افزايش س��رمايه، اوراق س��لف بورس كاال، انتش��ار 
انواع اوراق و پذيرش ش��ركت و صندوق ها صورت گرفته اس��ت. به 
گزارش س��نا وي افزود: مجموعه بازار سرمايه به دليل وظيفه تامين 
مالي، يكي از س��از وكارهاي اثرگذار بخش اقتصاد محسوب مي شود 
و در توس��عه اقتصاد مل��ي نقش ويژه يي ايفا مي كن��د. اين نماينده 
مجلس يادآور ش��د: خوشبختانه امروز در بازار سرمايه، پشتيباني از 
شركت هاي نوپا و در عين حال نوآور در دستور كار قرار دارد كه اين 
اقدام مي تواند به ارتقاي توانمندي شركت ها و تكميل ظرفيت سازي 
در اقتصاد كش��ور كمك كند. وي با بيان اينكه در اين مسير، برد با 
بازاري اس��ت كه بهتر بتواند از روش ها و ابزارهاي نوين بهره برداري 
كند، اظهار كرد: بازار س��رمايه در سال هاي اخير گام هاي بلندي در 
زمينه توسعه ابزارها و تامين مالي شركت ها برداشته است و شركت ها 

ام��روز مي توانند با اطمينان براي تامين مالي، توس��عه فعاليت ها و 
پيشبرد اهداف تخصصي خود به بازار سرمايه مراجعه كنند. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با آشنايي و ورود فعاالن اقتصادي 
ب��ه حوزه هاي جديد و تعريف پروژه هاي توس��عه نياز آنها به تامين 
مالي هاي نوين نيز تشديد مي شود. از طرفي اگر اين فعاالن اقتصادي 
بتوانند در حوزه پروژه هايي كه تعريف مي كنند و در قالب شركت هاي 
تخصصي در نمايشگاه هاي مرتبط با صنعت خود نيز شركت كنند، 

ادامه فعاليت آنها در حوزه اقتصادي تسهيل مي شود. 
وي افزود: يكي از موضوع هاي مهم مطرح در بازار س��رمايه، بازار 
بدهي اس��ت كه اين بازار تاكنون كمك زيادي به تامين مالي بخش 
خصوصي كرده اس��ت. پورابراهيمي با بيان اينكه در راستاي تامين 
مالي پروژه هاي صنعت نفت و گاز مي توان از ظرفيت بازار س��رمايه 
استفاده كرد، گفت: يكي از ظرفيت هاي مطلوب براي توسعه صنعت 
نفت و گاز كش��ور اس��تفاده از بازار س��رمايه در راستاي تامين مالي 
براي توس��عه اين صنعت است. به گفته رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس هم اكنون مي توان از ظرفيت هاي مختلف بازار سرمايه مانند 

اس��تفاده از قراردادهاي س��لف و اوراق مشتقه، منابع را براي توسعه 
صنعت نفت جذب كرد. پورابراهيمي س��پس به قابليت هاي بورس 
كاال در تامين مالي ش��ركت ها اشاره كرد و گفت: كليه ابزارهايي كه 
توس��ط بازار سرمايه و در حوزه بورس كاال منتشر مي شود، ظرفيتي 
براي اقتصاد كشور است كه مي تواند بخشي از نياز دولت و بنگاه هاي 
اقتصادي را پوش��ش دهد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه 
داد: اوراق س��لف موازي گندم كه در سال هاي اخير از سوي شركت 
بازرگاني دولتي و براي پرداخت مطالبات گندمكاران در بورس كاال 
منتش��ر ش��د به تامين مالي 2650ميليارد توماني انجاميد كه اين 
دس��ت رويدادهاي مثبت باعث مي شود، دولت و فعاالن اقتصادي با 

ظرفيت هاي بازار سرمايه آشنايي بيشتري پيدا كنند. 

 افزايش ظرفيت سرمايه گذاري 
وي با بيان اينكه ابزارهايي همچون اوراق س��لف موازي به 
تامين مالي بنگاه ها كمك مي كند، تاكيد كرد: به دليل اينكه 
اس��اس و ساختار فعاليت هاي بازار سرمايه مبتني بر شفافيت 

اطالعات است لذا اين شفافيت كمك مي كند تا تصميم گيري 
مناس��بي براي عرضه كننده و تقاضا كنن��ده همچنين تعادل 
در تخصيص بهينه منابع براي فعاليت هاي اقتصادي كش��ور 

صورت گيرد.
پورابراهيمي همچنين افزود: ش��ركت هاي بورسي از طريق 
اجراي طرح هاي توسعه همچنين افزايش سرمايه هايي كه در 
س��ال هاي بعد مي دهند، ظرفيت هاي جديدي به ظرفيت هاي 
قبل��ي خود اضافه مي كنند كه اين در نهايت كمك به افزايش 
ظرفي��ت س��رمايه گذاري در اقتصاد كش��ور خواه��د بود. وي 
سپس با اشاره به فعاليت صندوق هاي جسورانه گفت: افزايش 
ظرفي��ت اقتصاد دانش بنيان از محورهاي اصلي برنامه شش��م 
توس��عه اس��ت كه بازار س��رمايه در اين زمينه بس��يار فعال و 
اثرگذار وارد ش��ده اس��ت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
تصريح كرد: مجلس در برنامه شش��م توسعه توجه ويژه يي به 
بازار سرمايه دارد و اكنون در مواد و احكام زيادي، حوزه عمل 

بازار سرمايه گسترش يافته است. 

تامين مالي بازار اوليه و ثانويه در سال 96 نسبت به سال 95، رشد 
57درصدي و انتشار ابزارهاي تامين مالي رشد 122درصدي داشت. 
ميث��م حامدي مدير گ��روه بازارها و ابزارهاي مال��ي مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين مورد 
عنوان كرد: آمارهاي موجود در مجموع عملكرد موفق بازار سرمايه در 
عرصه تامين مالي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، وي اظهار داشت: 
غالبا بازار سرمايه با دو هدف اصلي »تامين مالي« و »پوشش ريسك« 
شناخته مي شود. در عرصه تامين مالي، تامين مالي دولت و بنگاه هاي 
اقتصادي از اهداف اصلي بازار س��رمايه محس��وب مي شود. حامدي 
توضيح داد: تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي يا به  صورت مس��تقيم 
از طريق انتش��ار اوراق بدهي يا افزايش س��رمايه امكان پذير است يا 
تامين مالي غيرمستقيم از طريق تامين مالي دولت و سرمايه گذاري 
نهاد هاي مالي به خصوص از طريق انتش��ار اس��ناد خزانه اسالمي و 

صندوق هاي سرمايه گذاري صورت مي گيرد. 
وي اظهار داش��ت: بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده از سوي مركز 
پژوهش، توس��عه و مطالعات اسالمي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تا پايان اسفند سال 1396، عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس و 
فرابورس به بيش از 5 هزار ميليارد ريال رس��يد كه نس��بت به زمان 
مش��ابه در سال 1395، افزايش 45درصدي داشته است. مدير گروه 
بازارها و ابزارهاي مالي مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المي 

سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنين انتشار انواع ابزارهاي 
تامين مالي در بازار س��رمايه به حدود 649هزار ميليارد ريال رسيد 
كه نسبت به زمان مشابه در سال 1395، رشد 122درصدي داشته 
است. به گفته حامدي همچنين افزايش سرمايه شركت هاي سهامي 
عام بالغ بر 173هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به عملكرد سال 
95، رش��د 243درصدي داشته اس��ت. وي تصريح كرد: در مجموع 
تامي��ن مالي بازار اولي��ه و ثانويه در بازار س��رمايه به مبلغي حدود 
829هزار ميليارد رسيد كه نس��بت به زمان مشابه در سال 1395، 
رش��د 57درصدي را از خود نش��ان داده است و آمارهاي موجود در 
مجموع عملكرد موفق بازار س��رمايه در عرصه تامين مالي را نشان 

مي دهد. 
حامدي ادامه داد: اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه آيا 
بازار س��رمايه در تامين مالي بنگاه هاي خصوصي موفق عمل كرده 
است يا خير؟ كه در اين مورد هم با يك بررسي آماري ساده در زمينه 
عرضه اوليه، افزايش 45درصدي مقدار سهام عرضه شده در بورس و 
فرابورس، بدون شك حكايت از موفقيت بازار دارد. وي با بيان اينكه 
موفقيت بازار در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي همچنين در انتشار 
انواع اوراق بدهي نهفته است، گفت: ابتدا قبل از اينكه برشي از آمار 
انتش��ار انواع اوراق بدهي ارائه دهيم، بايد خاطرنشان كرد كه تامين 
مالي بر اس��اس نياز بنگاه اقتصادي و همچنين امكانات موجود آن 

ص��ورت مي گيرد. لذا صرفا گ��ره زدن موفقيت يا عدم موفقيت بازار 
در عرصه تامين مالي بنگاه اقتصادي به اوراق مشاركت اشتباه است. 
حامدي بيان ك��رد: در حال حاضر امكان اس��تفاده از انواع صكوك 
)مانن��د صكوك اجاره، مرابح��ه، منفعت و...( در ب��ازار وجود دارد و 
شركت ها بر اساس نوع فعاليتي كه دارند، مي توانند از اين اوراق بهره 
ببرند. به عنوان مثال ش��ركتي كه قصد تامين مالي خريد كاال دارد، 
از اوراق مرابحه استفاده مي كند يا شركتي كه دارايي ثابت در اختيار 
دارد، مي تواند از اوراق اجاره استفاده كند. براي ساخت و ساز از اوراق 
اس��تصناع و در صورت وجود منفعت و قابليت واگذاري آن از اوراق 
منفعت مي توان استفاده كرد. لذا براي سنجش ميزان تامين مالي از 
طريق بازار س��رمايه بايد آمار انتشار انواع صكوك يا ابزارهاي تامين 

مالي را مد نظر قرار داد. 

 موفقيت بازار سرمايه در تامين مالي دولت
وي اف��زود: نكته ديگري كه بايد بدان توجه كرد، اين اس��ت 
كه آيا بازار س��رمايه در س��ال 96 بيش��تر در تامين مالي دولت 
موفق عمل كرده است يا شركت هاي خصوصي؟ در اين موضوع 
ش��كي نيس��ت و آمارها هم بر اين موضوع صحه مي گذارند كه 
بازار س��رمايه در تامين مالي دولت موفق تر عمل كرده اما نبايد 
از يك نكته غافل ماند و آن اينكه تامين مالي دولت به  خصوص 

در عرصه انتش��ار اسناد خزانه اس��المي از مصاديق تامين مالي 
غيرمس��تقيم بنگاه هاي اقتصادي است. به طوري كه دولت براي 
تسويه بدهي هاي خود از طريق اسناد خزانه اسالمي اقدام كرده و 
بدين ترتيب بنگاه هاي اقتصادي طلبكار از دولت منابع مالي خود 
را احيا كردند. حامدي خاطرنشان كرد: بر اساس آمار منتشر شده 
از سوي مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، انتش��ار انواع اوراق بدهي با مجوز س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار )اوراق بدهي ش��ركت هاي خصوصي( به بيش از 
47هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به زمان مشابه در سال 95 
افزايش 187درصدي داش��ته است. مدير گروه بازارها و ابزارهاي 
مالي مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس و 
اوراق بهادار همچنين افزود: اوراق مش��اركت دولت، شهرداري ها 
و بانك ها به 112هزار ميليارد ريال رس��يد كه نسبت به عملكرد 
س��ال 95 رش��د 365درصدي داش��ته اس��ت. همچنين بالغ بر 
348هزار ميليارد ريال اوراق اس��ناد خزانه اسالمي منتشر شده 
كه نسبت به عملكرد سال 95 افزايش 168درصدي داشته است. 
وي اظهار داشت: در مجموع انتشار انواع ابزارهاي تامين مالي در 
بازار سرمايه با رش��د 122 درصدي از 292هزار ميليارد ريال در 
سال 95 به 649ميليارد ريال در سال 96 رسيد. لذا تشكيك در 

عملكرد مناسب بازار سرمايه جاي سوال دارد.

گروه بورس| مسعود كريمي|
يك هفته ديگر پايان ضرب االجل تصميم اياالت 
متحده امريكا در مورد برنامه جامع اقدام مشترك 
است، اين در حالي است كه اتحاديه اروپا همچنان 
بر ض��رورت ماندگاري در برجام تاكي��د دارد و در 
همين حين اخبار ضد و نقيض در اين روز ها بيش 
از گذشته از كاخ سفيد به گوش مي رسد و هر روز 
به بهانه هاي جديد در سناي امريكا تحريم هاي تازه 
عليه ايران وضع مي ش��ود. به هر روي بازار سرمايه 
در بين س��اير بازار هاي مالي ايران طي چند وقت 
اخير بيشتر تحت تاثير موضوعات و تبعات متفاوت 
از لغو تا ماندگاري برجام قرار گرفته است و به نوعي 
مي توان اذعان داش��ت كه بورس كشور اين روز ها 
با ريزش هاي چشمگير تحت تاثير خروج احتمالي 
دونال��د ترام��پ از برجام ق��رار دارد كه نتيجه اين 
موضوع را مي توان در شاخص كل بازار كه نمايانگر 
وضعيت كلي صنايع و شركت هاس��ت و طي چند 
وقت اخير تا رقم 93هزار واحد هم كاهش داشت، 
مش��اهده كرد. به هر حال برخي كارشناسان بازار 
سهام بر اين باورند كه افت بورس تهران حداقل تا 
بيست و دوم ارديبهش��ت ماه ادامه دار خواهد بود و 
سرمايه گذاران تاالر شيشه يي شاهد ريزش قيمت 
برخي سهم ها هستند. اين در حالي است كه با توجه 
به وضعيت مطلوب بنيادي صنايع و پتانسيل بالقوه 
افزايش قيمت اكثر سهم هاي بورسي 2 سناريو در 
بازار سهام تعريف خواهد شد كه در سناريو نخست 
پس از موضوع گيري جدي��د امريكا در صورت لغو 
احتمالي برجام به طور قطع بازار بورس كش��ور به 
دليل اينكه اخبار مربوط به اين رويداد را از گذشته 
پيش خور  كرده است، پس از يك شوك كوتاه مدت 
به ادامه روند صعودي خود خواهد پرداخت. در اين 
بي��ن و در س��ناريو دوم مي توان بر اين نكته تاكيد 
داشت كه در صورت پايداري امريكا در برنامه جامع 
اقدام مشترك به طور قطع بازار سهام با يك افزايش 
هيجان��ي و پ��س از آن با چش��م انداز بهتر به ثبت 
ركورد هاي جديد در كارنامه كاري خود مي پردازد. 
بر اين اساس تنها موضوعي كه مي تواند به ابهام اين 
روز هاي بازار س��رمايه و حتي آينده آن دامن بزند 
مسائلي پيرامون دالر خواهد بود، چرا كه با تعيين 
نرخ رس��مي 4200 توماني و داد و س��تد نرخ   هاي 
بيش از اين رقم در بازاري غير رسمي، نرخ ارز تاثير 
مس��تقيم و جبران ناپذيري در روند حركتي قيمت 
سهام مورد معامله در بورس خواهد داشت. در اين 

ميان با تزريق دالر ب��ه رگ هاي بازار يا با خروج از 
قيمت گذاري دستوري و اجازه دادن به شرايط بازار 
ب��راي تعيين اين نرخ مي توان ش��رايط مطلوبي را 

حداقل در بازار سرمايه نظاره گر بود. 

 تعليق ادامه دار
در همين رابطه س��عيد اس��المي بيدگلي دبير 
كل كانون نهاده��اي س��رمايه گذاري عنوان كرد: 
اگر فرضيه خروج امريكا از برجام هم اتفاق بيفتد، 
از آنجايي كه بازار س��رمايه پيش تر نس��بت به اين 
موضوع عكس العمل نشان داده است، فقط اثر رواني 
منفي كوتاه مدتي را در بازار سرمايه شاهد هستيم. 
به گزارش سنا، وي گفت: صنايع بزرگ بازار سرمايه 
هميش��ه درگير ريس��ك هاي اصلي اقتصاد كشور 
مي شوند. همچنين اين صنايع زماني هم كه اقتصاد 
كشور در شرايط رشد است به عنوان پيشران هاي 
اقتصادي حركت مي كنند. س��عيد اسالمي بيدگلي 
با تاكيد بر اينكه صنايع بزرگ هميشه نوسان هاي 
كمتري در بازار سرمايه دارند، افزود: صنايع بزرگ 
در بازارهاي مالي هميشه نوسان هاي كمتري دارند. 

به همين دليل در دنيا صندوق هاي بخش��ي سعي 
مي كنند تا سهام صنايع بزرگ را در اختيار بگيرند. 
وي درب��اره عملك��رد صنايع بزرگ بازار س��رمايه 
تاكيد كرد: سال گذشته در ايران به دليل نوسانات 
تصميم گي��ري دولت و اتفاق هايي كه در حواش��ي 
اقتصاد ايران به ويژه حوزه ارز رخ داد، برخي از اين 

صنايع دچار نوسان هاي جدي بودند. 
وي معتق��د اس��ت: سياس��ت گذاري ها باي��د به 
گونه يي باشد كه صنايع بزرگ ريسك هاي كمتري 
را به س��رمايه گذاران تحميل كنن��د اما در مقابل از 
نگاه سرمايه گذاران براي ورود به صنايع بزرگ آنچه 
پراهميت است، رعايت قواعد بنيادي است تا خريد 
و فروش هاي هيجاني نداشته باشند، زيرا اين صنايع 
كمتر دس��تخوش نوسان هاي مقطعي هستند. دبير 
كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري در خاتمه تاكيد 
كرد: به نظر من با توجه به مذاكرات انگليس و فرانسه 
با امريكا، احتماال امريكا از برجام خارج نمي ش��ود و 
وضعيت تعليق ادامه دار خواهد بود، بر همين اساس 
بازار س��رمايه نيز پس از اصالحي كوتاه مدت مجددا 

در مسير اصلي خود قرار مي گيرد. 

 واكنش زود گذر
در س��وي ديگر عليرضا آريا كارش��ناس بازار 
س��رمايه اظهار داش��ت: صنايع و ش��ركت هاي 
بورسي تاثير خاصي از اجراي برجام نپذيرفته اند 
ك��ه حاال با لغ��و آن نگران از دس��ت رفتن اين 
تاثيرات باشند، بنابراين در صورت خروج امريكا 
از برج��ام واكن��ش معامله گ��ران به اي��ن اتفاق 
زودگ��ذر و كوتاه م��دت خواهد ب��ود. به گزارش 
تس��نيم، وي گفت: يكي از داليل افت معامالت 
بازار س��رمايه از ابتداي س��ال و همچين ترديد 
ورود نقدينگي به بازار س��هام موضوع ادامه اجرا 
ي��ا توقف برجام اس��ت كه در 22 ارديبهش��ت 
م��اه جاري تكليف آن مش��خص مي ش��ود. اين 
كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در مجموع 
بازار س��هام بازار پرريس��ك و نوس��اني است و 
ريسك هاي سياسي نيز يكي از اين موارد است 
كه با تعيين استراتژي و به دور از هيجان زدگي، 
سهامداران مي توانند از آن گذر كنند. وي گفت: 
ع��الوه بر اي��ن به طور قطع دولت ني��ز در قبال 
خروج امري��كا از برجام راهكارهاي��ي را مدنظر 

خواهد داش��ت ت��ا بتوانيم از اي��ن موضوع گذر 
كنيم. اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: البته 
با توجه به اظهارنظ��ر و موضع گيري اروپايي ها 
در قب��ال برجام، احتمال عدم خ��روج امريكا از 
برجام دور از ذهن نيس��ت و بايد منتظر ماند و 
ديد تا روزهاي آينده چه سرنوشتي براي برجام 

رقم خواهد خورد. 

 رصد سياسي
اف��زون بر اي��ن بهزاد گلكار كارش��ناس بازار 
س��رمايه با اشاره به تمديد يا عدم تمديد برجام 
بي��ان ك��رد: مس��ائل بين الملل��ي در روند اين 
روزهاي بازار بي تاثير نيس��ت و س��رمايه گذاران 
به دقت مس��ائل سياس��ي را رصد ك��رده و در 
تصميم گيري ه��اي خود دخي��ل مي كنند. وي 
گفت: رش��د قيمت دالر يا تك نرخي شدن آن 
به سود شركت هاي پااليشگاهي در بازار سرمايه 
اس��ت. بهزاد گل��كار در خصوص تاثي��ر نرخ ارز 
در بازار س��رمايه عنوان داش��ت: بازار سرمايه و 
ش��ركت هاي آن به موضوع نوس��انات نرخ ارز و 
همچنين ريسك سياسي بين المللي عادت دارند 
و براي آنها موضوع جديد به شمار نمي رود. وي 
در اين خصوص ادامه داد: شركت هاي پااليشي 
تجربه يي متفاوت از ساير شركت ها در خصوص 
نوس��انات ن��رخ ارز دارن��د، صورت ه��اي مالي 
ش��ركت هاي صادرات محور با دالر آزاد تعديل 
مي ش��ود و به نظرم حاش��يه س��ود ش��ركت ها 
فرقي نمي كند. گلكار در خصوص ش��ركت هاي 
پااليش��گاهي گفت: شركت هاي پااليشي با دالر 
4200 توماني اوضاع خوبي خواهند داش��ت به 
اين دليل كه قيمت محصوالت پتروش��يمي به 
نسبت قيمت فوب خليج فارس سنجيده مي شود 
و از اين جهت حاش��يه سود بيشتري نصيبشان 

مي شود. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه اذعان 
داشت: يكي از ريسك هاي كلي اقتصاد افزايش 
قيمت دالر اس��ت. اين ريس��ك بر شركت هاي 
بورس��ي نيز تاثيرات چشمگيري خواهد داشت. 
با اين حال اين نوس��ان قيمت دالر ممكن است 
بر فروش شركت هاي صادرات محور تاثير مثبت 
بر جاي بگذارد اما بايد توجه داشت كه در سوي 
ديگر ممكن است به همان اندازه نيز روي تامين 

مواد اوليه شركت ها اثر داشته باشد. 

آمار

گروه بورس|
ش��اخص بورس در جريان معامالت بورس 
اوراق به��ادار در دومين هفته ارديبهش��ت ماه 

ب��ا 1184 واح��د كاهش، مع��ادل 1.2 درصد 
اف��ت را به ثبت رس��اند و در ارتف��اع 93612 
واح��د متوقف ش��د. براين اس��اس، در جريان 

معامالت بورس اوراق به��ادار در دومين هفته 
ارديبهشت ماه تعداد 2358 ميليون انواع اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 6076 ميليارد ريال در بيش 
از 155 ه��زار دفع��ه مورد معامل��ه قرار گرفت 
ك��ه ب��ه ترتي��ب 42، 36 و 22 درصد كاهش 
را نس��بت به هفته قبل تر تجرب��ه كردند. اين 
درحالي اس��ت كه تع��داد 53 ميليون واحد از 

صندوق هاي س��رمايه گذاري قاب��ل معامله در 
بورس ته��ران نيز در هفته گذش��ته به ارزش 
كل بي��ش از 537 ميليارد ري��ال مورد معامله 
قرار گرف��ت كه به ترتيب ب��ا 45 و 46 درصد 
كاه��ش همراه ش��دند. افزون براين، ش��اخص 
 كل ب��ورس نيز در پايان معامالت هفته منتهي
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واحدي، معادل 1.2 درصد افت را به ثبت رساند 
و در ارتف��اع 93612 واحد متوقف ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه ش��اخص بازار اول هم در هفته 
گذشته با 831 واحد كاهش به رقم 66465 واحد 
و شاخص بازار دوم با 3298 واحد كاهش به عدد 
210189 واحد رس��يدند كه به ترتيب 1.235 و 

1.54 درصد كاهش را نشان مي دهد. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

افت بيش از يك هزار واحد
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پتروشيمي ها  براي 
كفش سازان دردسرساز شدند

عض��و هيات مدي��ره جامعه صنعت كف��ش ايران 
درخواست كرد كه سياست توزيع قطره چكاني توسط 
پتروش��يمي ها جهت تامين مواد اوليه در بورس كاال 
در پيش گرفته نشود و تامين نياز توليدكنندگان بر 
صادرات در اولويت قرار گيرد.  علي لشگري با تاكيد 
بر اينكه پتروش��يمي ها در سال جاري نبايد سياست 
قطره چكان��ي را در بورس كاال در پيش گيرند، اظهار 
كرد: انتظار داريم بعد از توجه دولت به س��اماندهي 
نرخ ارز، بورس كاال و شركت صنايع پتروشيمي دقت 
الزم را براي كنترل عرضه پتروشيمي هاي در دستور 

كار قرار دهند. 
وي ادامه داد: اگر كنترل توزيع در دس��تور كار قرار 
نگيرد و به صورت مستمر مواد اوليه الزم تامين نشود 
با مش��كالتي در ح��وزه صنعت كفش و چ��رم روبه رو 
خواهيم ش��د. عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش 
ايران با بيان اينكه نگراني فعاالن صنعت كفش و چرم 
باال رفتن قيمت مواد اوليه در بورس كاالس��ت، اظهار 
كرد: اگر مديريت عرض��ه و توزيع مواد اوليه از طريق 
پتروشيمي ها مدنظر قرار نگيرد و سياست قطره چكاني 
در پيش گرفته ش��ود به طور حتم ب��ا باالرفتن ميزان 

تقاضا و افزايش قيمت روبه رو خواهيم بود. 
لش��گري افزود: باالرفتن قيمت مواد اوليه موجب 
ايجاد مش��كل ب��راي صنايع تكميلي و پايين دس��تي 
نظير صنعت كفش و چرم مي ش��ود و در ادامه مسير 

توليد كنندگان را با مشكل روبه رو خواهد كرد. 
وي با اشاره به اينكه عمده مواد اوليه مورد نياز صنعت 
كفش از طريق پتروش��يمي ها و در داخل كشور تامين 
مي شود، خاطرنشان كرد: بخشي از مواد اوليه مورد نياز 
صنعت كفش نيز از طريق واردات تامين مي ش��ود كه 
مرب��وط به بخش زيره كفش اس��ت و با توجه به لحاظ 
دالر ۴۲۰۰ توماني براي واردكنندگان نگراني چنداني 
در اين رابطه وجود ندارد. دبيركل جامعه صنعت كفش 
ايران با بيان اينكه انتظار داريم پتروش��يمي ها صنايع 
پايين دستي و تكميلي كشور را نسبت به مقوله صادرات 
در اولويت كار قرار دهند، گفت: ما پيش��نهاد خود را به 
شركت صنايع پتروشيمي و بورس كاال ارائه كرده ايم تا 
مراقب وضعيت عرضه و قيمت گذاري باشند و سياست 
قطره چكاني را در بخش توزيع كنار بگذارند. لش��گري 
با تاكيد بر اينكه نبايد با سرنوش��ت اشتغال ايجاد شده 
در ح��وزه صنعت كف��ش بازي كرد، ادام��ه داد: ميزان 
عرضه، لحاظ مناسب قيمت پايه، كنترل فضاي رقابتي 
و مديريت قيمت معامله شده در بورس كاال نسبت به 
قيمت پايه از جمله مس��ائلي است كه بايد به آن توجه 
شود.  گفتني است؛ صنعت كفش ايران اشتغالي معادل 
۵۰۰ هزار نفر دارد كه با افزايش ظرفيت ها مي توان آن 
را تا دو برابر افزايش داد. حال با توجه به تعيين قيمت 
۴۲۰۰ توماني براي واردكنندگان بخش��ي از نگراني ها 
در ارتباط با تامين مواد اوليه زيره كفش برطرف شده، 
اما همچنان توليد كنندگان نگران چگونگي عرضه مواد 

اوليه توسط پتروشيمي ها در بورس كاال هستند. 

تعرفه ترجيحي پنبه و كاهش 
رغبت كشاورزان به توليد

محمدحس��ين كاوياني مديرعامل صن��دوق پنبه 
با اش��اره به آخري��ن وضعيت توليد طالي س��فيد در 
س��ال گذش��ته، اظهار كرد: بنابر آمار تا پايان فروردين 
از مجم��وع ۵6هزارتن پنبه حدود ۲9هزارتن توس��ط 
صنايع نساجي خريداري و مابقي در كارخانجات پنبه 
پاك كني موجود اس��ت. به گفته وي تا زمان برداشت 
پنبه در شهريور، باقي مانده پنبه توليدي سال گذشته 
در اختيار صنايع نس��اجي قرار خواهد گرفت.  كاوياني 
با اش��اره به اينكه ساالنه 11۰ تا 1۲۰ هزارتن پنبه در 
صنايع نساجي مورد استفاده قرار مي گيرد، افزود: سال 

گذشته 6۵ هزارتن پنبه وارد كشور شد. 
مديرعام��ل صندوق پنبه ادامه داد: بنابر آمار گمرك 
در فروردين امس��ال، ۴ هزار و ۲۰۰ تن پنبه وارد كشور 
شد كه با احتساب نياز 1۰هزارتن صنايع نساجي و باقي 
مانده پنبه توليدي در كارخانه ها كس��ري نياز كشور از 
طري��ق واردات تامين مي ش��ود.  وي با اش��اره به اينكه 
صنعت نساجي يكي از صنايع اشتغال زا در كشور به شمار 
مي رود، گفت: واردات پوشاك با تعرفه ترجيحي و قاچاق 
ضربه مهلكي به اين صنعت وارد مي كند و از مس��ووالن 
دولتي انتظار مي رود در س��ال حمايت از كاالي ايراني با 
حمايت همه جانبه، ظرفيت اين صنعت را افزايش دهند، 
چراكه ظرفيت اسمي صنعت نس��اجي دوبرابر ظرفيت 
كنوني اس��ت.  اين مقام مسوول ادامه داد: با وجود آنكه 
س��طح زير كش��ت پنبه در مناطقي كه ب��ا بحران آب 
روبه روست به  ش��دت كاهش يافته است، انتظار مي رود 
كه وزارت جهاد كشاورزي به سبب اشتغال زايي مناسب 
توليد پنبه، سياس��ت افزايش سطح زير كشت را اعمال 
كن��د تا بتوانيم نياز صنعت نس��اجي را در داخل تامين 
كنيم.  وي ازآغاز كشت پنبه در استان هاي مختلف خبر 
داد و گفت: البته آمار دقيقي از ميزان سطح زيركشت 
نداريم، چراكه كش��ت پنب��ه تا پايان ارديبهش��ت در 

استان هاي مختلف ادامه دارد. 
كاويان��ي مي��زان واردات ت��ا پايان س��ال را حدود 
6۰هزارتن پيش بيني كرد و افزود: در شرايط فعلي كه 
توليد داخل بيش از ۵۵ تا ۵6 هزارتن نيست، واردات 
تاثيري در ميزان توليد ن��دارد و تنها واردات با تعرفه 
ترجيحي از ازبكس��تان رغبت كش��اورزان به كشت را 
كاهش مي دهد. كاوياني ادامه داد: با وجود مش��كالت 
متعدد صنعت نس��اجي، دولت باي��د توجه جدي به 
كشت پنبه داشته باش��د، چراكه توليد اين محصول 
در بخش كش��اورزي و صنايع نس��اجي و روغن كشي 
مي تواند اشتغال زيادي ايجاد كند و در صورت آسيب 
يك��ي از حلقه هاي زنجيره؛ مابقي نيز تحت تاثير قرار 
خواهند گرفت. به گفته وي؛ توانمندي صنعت نساجي، 
افزايش رغبت كش��اورزان به كشت اين محصول را به 

همراه دارد. 
اين مقام مس��وول ب��ا بيان اينكه پتانس��يل توليد 
حداقل 3۰۰ هزارتن پنبه در كش��ور وجود دارد، يادآور 
ش��د: باوجود آنكه س��ال ها صادركننده پنبه بوديم، اما 
هم اكنون به س��بب مس��ائل اقتص��ادي واردكننده آن 
هس��تيم، در حالي ك��ه با اعمال سياس��ت هاي جديد 
و برنامه منس��جم جهت توليد پايدار توسط مسووالن 

دولتي، خودكفايي در اين زمينه دور از انتظار نيست. 

اخبار

آيا فعاالن تشكلي نماينده واقعي بخش خصوصي هستند؟

صداي واحد تشكلي يا صداي دولت؟
تشكل هاي اقتصادي حلقه واسط ميان بخش 
خصوصي و دولت هستند. دو سناريو كلي درباره 
اين تش��كل ها وجود دارد. بعضي بنا به تجربيات 
دهه ۸۰ انگلس��تان معتقد هستند الزاما از سوي 
تش��كل ها بايد يك صداي واحد ش��نيده شود تا 
دول��ت نتواند آن ص��دا را انكار كن��د. در مقابل 
گروهي با اس��تناد به اين مس��اله كه مس��ووالن 
تش��كل ها الزاما نمونه مناس��بي از اعضاي صنف 
نيس��تند و در مواردي بيش��تر انتقال دهنده نظر 
دولت محس��وب مي ش��وند و نه تش��كل بخش 
خصوصي معتقدند هميشه بايد آلترناتيوي براي 
اين مس��اله وجود داشته باش��د. اين موضوع به 
ويژه در بزنگاه ها و دوران س��خت بس��يار پررنگ 
مي ش��ود. در اي��ن دوران معموال تش��كل ها بين 
حماي��ت از تصميم��ات دول��ت و ماندن بر س��ر 

نظرات اعضاي خود مردد مي شوند. 

 ساختار تشكلي در ايران
در بس��ياري از كشورها تش��كل ها نمايندگاني 
مناس��ب از اعضاي صنف خود هس��تند. زماني كه 
ب��ه هيات مديره ات��اق بازرگاني ك��ره جنوبي نگاه 
مي كنيم نام بس��ياري از برندهاي مطرح كره يي را 
مي بينيم. در كشورهاي مختلف اين الگو وجود دارد. 
اما معموال در ايران مس��اله به شكل ديگري است. 
چهره هاي مطرح تشكلي ايران اغلب به خاطر پست 
تشكلي خود معروف هستند نه كسب و كاري كه از 
قبل داشته اند. بر خالف بسياري از كشورها يافتن 
مثال براي كس��اني كه بدون پست هاي تشكلي از 
شهرت برخوردار بوده اند سخت است. در مهم ترين 
تشكل بخش خصوصي ايران يعني اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران شايد محمدرضا 
انصاري تنها كس��ي باش��د كه قبل از كرسي هاي 
تشكلي به دليل كس��ب و كاري كه ايجاد كرده از 

شهرت برخوردار بود. 
در حقيقت بسياري از چهره هاي مطرح بخش 
خصوصي معموال ترجيح مي دهند كمتر در بخش 
تشكلي ورود داشته باشند. گروهي احساس نياز به 
اين مناس��ب را احساس نمي كنند، گروهي معتقد 
هستند كه اين سمت ها باعث جلب توجه به كسب 
و كارشان مي شود و احتماال آسيب هايي به همراه 
خواهد داش��ت و عده كثيري وقت چنين كاري را 

ندارند. 
در حقيقت در تشكل ها مثال هاي زيادي داريم 
كه براي ايجاد موقعيت در كسب و كار، نجات كسب 
و كار بحران زده يا با باال رفتن سن و واگذار كردن 

كارهاي كس��ب و كار به فرزن��دان و مديران براي 
كسب اعتبار اجتماعي سراغ تشكل ها مي آيند. در 
چنين شرايطي بسياري از اين افراد نمونه مناسبي 
براي نماينده ناميده ش��دن در تشكل نيستند. در 
هيات مديره بسياري از تشكل ها مي توان افرادي را 
يافت كه اصوال كسب و كار آنها ارتباطي به پستشان 

ندارد و صرفا يك كرسي را اشغال كرده اند. 

 تشكل ها از ديدگاه دولت
س��وي ديگر ب��ازي تش��كلي دولت ق��رار دارد. 
ب��ه صورت كلي تش��كل ها قرار اس��ت واس��طه يي 
ميان دول��ت و بخش خصوصي باش��ند. نگاهي به 
عملكرد دولت ها نش��ان مي دهد ك��ه دولت ها هم 
چن��دان تمايلي به حضور بخ��ش خصوصي واقعي 
در راس تش��كل ها ندارد. دولت ها هميشه به دنبال 
اي��ن بوده اند كه نظر خ��ود را به عنوان خواس��ته 
بخ��ش خصوصي مطرح كنند و بخش خصوصي به 
مخالفت ب��ا آنها بر نخيزد. طبيعتا زماني كه بخش 
خصوص��ي نماينده مناس��بي از فع��االن اقتصادي 

آن صن��ف نباش��د چني��ن هدفي س��اده تر محقق 
مي ش��ود. براي مثال در بحث ارز بعضي تش��كل ها 
به صورت مس��تقيم از نظر دول��ت حمايت كردند 
در حالي كه فعاالن اقتصادي نقدهاي ش��ديدي به 
تصميمات دولت داش��تند.  از همين روي هميشه 
مس��اله دخالت دولت ها در مباحث تشكلي مطرح 
بوده است. در تشكل هايي كه رنگ و بوي سياسي 
به خود مي گيرند اين مس��اله ب��ه صورت صريح تر 
و عريان تري ديده مي ش��ود. ات��اق اصناف به دليل 
اعض��اي زيادش هميش��ه يك مس��اله جدي براي 
نظام هاي سياسي در نظر گرفته مي شود به همين 
دليل دولت ها با صراحت بيش��تري در انتخابات آن 
دخالت مي كنند. در تش��كل هاي كارگري به دليل 
ماهيت و س��ابقه تاريخي سياسي اين تشكل ها اين 
بحث بس��يار پررنگ و حتي بيش��تر از دخالت در 
انتخابات است. در سوي مقابل در تشكل هاي عضو 
اتاق بازرگاني اين مس��اله چون بيشتر رنگ و بوي 
اقتص��ادي دارد دخالت كمتر اس��ت اما در همين 

تشكل ها نيز اعمال نظر و نفوذ صورت مي گيرد. 

بس��ياري از دولت ه��ا تش��كل ها را نه ي��ك نهاد 
مستقل و صداي بخش خصوصي بلكه ابزاري مناسب 
براي در اختيار دولت بودن مي دانند. البته تشكل ها 
نيز در بزنگاه ه��اي تاريخي از اختالف ميان دولت ها 
و مجالس استفاده مي كنند و اگر نظر دولت صراحتا 
مخالف آنها باش��د به س��مت مقابل پناه مي برند. در 
دوره دوم دولت مهرورزي همين مساله باعث شد كه 
مجلس وقت قوانيني بسياري به نفع بخش خصوصي 
و با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مصوب كند. 

 مساله تك صدايي
اما بحثي ك��ه در اين ميان مطرح مي ش��ود، اين 
اس��ت كه در چنين ش��رايطي اص��وال مي توان بحث 
تك صدايي تشكلي را مطرح كرد؟ نظريه تك صدايي 
تشكلي به دهه ۸۰ ميالدي در انگلستان باز مي گردد. 
در زمان نخس��ت وزيري م��ارگارت تاچر اين بحث از 
سوي وي مطرح ش��د كه وقتي از سوي تشكل ها دو 
صداي متفاوت به گوش برس��د دولت ها به خود اين 
اجازه را مي دهند كه هر دو خواس��ته را كنار گذاشته 

و بنا به خواست خود رفتار كنند. همين ديدگاه باعث 
شد كه براي چندين سال بحث همصدايي تشكلي در 
بخش خصوصي ايران مطرح شود. اما مساله اين است 
كه موضوع همصدايي تشكلي در جايي صحيح است 
كه تش��كل در اختيار دولت نباشد و بتواند به صورت 
صري��ح اظهارنظر نمايد. زماني ك��ه بزرگان اقتصادي 
در تش��كل حضور ندارند و افراد حاضر به نوعي تحت 
نفوذ دولت هس��تند طبيعي خواهد بود كه نظر حتي 
اگ��ر با يك صداي واحد به گوش دولت برس��د داراي 
مش��كالت جدي اس��ت و نمي تواند نظر صحيحي از 

بخش خصوصي باشد. 

 ماجراي نرخ ارز
در روزهاي اخير نظرات مختلفي از سوي بخش 
خصوصي درباره نرخ ارز مطرح مي ش��د. بس��ياري 
از فع��االن بخش خصوصي بخش��نامه هاي دولت 
را غيرقاب��ل اجرا مي دانس��تند. جالب آنكه مديران 
مياني اي��ن بحث را مطرح مي كردن��د كه مديران 
ارشد حاضر به قبول غيرعملياتي بودن اين مباحث 
نيستند چرا كه بعضي مسووالن تشكل هاي بخش 
خصوصي از همان ابتدا موافقت خود با اين موضوع 
را مط��رح كرده اند. اين بح��ث در موضوعات ديگر 
نيز قابل تعميم است. در مسائل مختلفي مي توان 
شاهد اين مساله بود كه نظر دولت با عموم فعاالن 
اقتصادي متفاوت اس��ت و تشكل ها بيشتر سمت 
دولت را گرفته اند. معموال مساله به اين شكل بيان 
مي ش��ود كه اصوال تش��كل وظيفه دارد به صورت 
مسالمت آميز مساله اعضا را با دولت حل كند و به 
همين دليل مهم ترين مساله داشتن ارتباط مناسب 
با دولت اس��ت اما در صورتي كه اين رابطه مناسب 

مانع از احياي حقوق اعضا شود چه بايد كرد؟

 راه برون رفت
در حال حاضر ايجاد چندين تشكل موازي براي 
تضمين عدم همصدايي به س��ود دولت تنها راه بوده 
است اما به نظر مي رسد اين مساله نيز باعث كاهش 
كارايي تش��كلي ش��ده اس��ت. بهترين روش تغيير 
ساختار تشكلي به گونه يي است كه متضمن حضور 
فعاالن درجه يك هر صنف در راس تش��كل باشد. از 
يك سوي بايد اتفاقات مهمي كه از سوي تشكل ها رخ 
مي دهد به فعاالن اقتصادي بزرگ نشان دهد كه عدم 
حضور آنها چه آسيب جدي به فعاليت هاي خودشان 
مي زند و از سوي ديگر س��اختار انتخابات تشكل ها 
بايد كم كم به سمت حضور چهره هاي مطرح بخش 

خصوصي در راس تشكل ها حركت كند. 

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك 
ايران معتقد اس��ت با توج��ه به تك نرخي ش��دن ارز، بايد قيمت 
پوشاك وارداتي كاهش يابد. همچنين باتوجه به اينكه بازار پوشاك 
جايي براي گراني ندارد، نياز ارزي توليدكنندگان بايد تامين شود. 

مجيد نامي در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره ب��ه وضعيت توليد، 
واردات و صادرات پوشاك در سال جاري اظهار كرد: ادامه سياست 
ارز دولت در ارتباط با تك نرخي شدن ارز بايد باثبات همراه باشد و 
علي رغم واقعي بودن آن ساالنه با رشد منطقي همراه شود؛ مساله يي 
كه مي توان ثبات را در بخش هاي مختلف توليد، واردات و صادرات 
ايجاد كند.  وي ادامه داد: با توجه به نرخ تورم، نرخ ارز بايد ساالنه 
در طول يك روند منطقي با افزايش همراه شود نه اينكه يك شبه 
ش��اهد افزايش ناگهاني قيمت ارز باشيم و فعاليت كليه بخش هاي 
تجاري و توليدي با مشكل روبه رو شود.  عضو هيات مديره اتحاديه 
توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با بيان اينكه بازار پوشاك 
كشش افزايش قيمت را ندارد، تصريح كرد: متاسفانه قدرت خريد 
مردم پايين اس��ت و توليدكننده هم نمي تواند افزايش قيمت را در 
دس��تور كار قرار ندهد؛ بنابراين فقط از حاشيه سود خود كم كرده 
ت��ا در بازار به حيات خود ادامه دهد.  نامي افزود: س��االنه ش��اهد 
افزايش قيمت  حامل هاي انرژي هستيم و در كنار آن افزايش قيمت 
مواد اوليه، ماشين آالت، حقوق كارگران و تورم را نيز شاهد هستيم؛ 
بنابراين توليدكننده نمي تواند با عدم افزايش قيمت به حيات خود 
ادام��ه دهد، حال در كنار اين اتفاقات كاهش قدرت خريد مردم را 
نيز اضافه كنيد و از وضعيت بازار مطلع شويد.  وي با اشاره به اينكه 
پيش از اتخاذ سياس��ت ارزي دولت مبني بر تك نرخي ش��دن ارز 

افرادي كه به صورت غيرمجاز در حوزه پوش��اك فعاليت و كاالهاي 
قاچاق به كش��ور وارد مي كنند دوس��ت دارند كه قيمت ها در بازار 
افزايش يابد، اظهار كرد: با توجه به اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني به فعاالن 
غيرمجاز تعلق نمي يابد آنها دوست دارند كه قيمت پوشاك در بازار 
افزايش پيدا كند، چراكه ارز را به صورت آزاد از بازار با قيمتي باالتر 
تهيه مي كنند.  عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و 
پوشاك ايران با تاكيد بر اينكه قيمت پوشاكي كه به صورت رسمي 
وارد مي ش��ود بايد كاهش يابد، گفت: افرادي كه به صورت قانوني 
پوش��اك به كش��ور وارد مي كنند هيچ دليلي براي افزايش قيمت 
ندارن��د، چرا كه به آنها دالر ۴۲۰۰ توماني تعلق مي گيرد و اين در 
حالي اس��ت كه پيش از طريق س��امانه سنا مشابه بازار آزاد به آنها 
ارز داده مي شد.  وي با بيان اينكه بايد به ميزان كافي ارز در اختيار 
توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه قرار گيرد، خاطرنش��ان كرد: 
بايد مواد اوليه مورد نياز در صنعت پوش��اك اع��م از الياف، پارچه 
در اختيار توليد كنندگان باش��د و عالوه بر اين بتوانند ماشين آالت 
مورد نياز كارخانجات را تهيه كنند. پيش از اين واردات با قيمت ارز 
مبادالتي 3۷۰۰ توماني انجام مي شد اما در حال حاضر اين رقم به 
۴۲۰۰ تومان افزايش يافته و قيمت مواد اوليه و ماشين آالت موجب 
افزايش قيمت براي كليه صنايع خواهد شد و به توليد كنندگان فشار 
خواهد آورد.  شايان ذكر است پس از سياست تك نرخي شدن ارز 
توس��ط دولت از بيستم فروردين ماه س��ال جاري تامين ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي مورد نياز براي توليدكنندگان در حوزه پوش��اك به عنوان 
يكي از دغدغه ها بدل شده و فعاالن اين حوزه خواستار اين هستند 

كه ارز مورد نياز آنها به ميزان كافي تامين شود. 

نابس��اماني كه در بح��ث قيمت گذاري خودروه��اي وارداتي و 
داخلي رخ داده بيش��تر بر مي گ��ردد به نبود برنامه ريزي و تالطم 
نرخ ارز كه اين امر بازار خودرو را با چالش قيمت هاي آني مواجه 
كرده است. يك چرخه معيوب در صنعت خودروسازي ايران شكل 
گرفته اس��ت كه با فشارهاي ش��وراي رقابت نمي تواند به رشد و 

پويايي الزم برسد. 
ب��ه دنبال افزايش نرخ ارز در ب��ازار كه منجر به تصميم دولت 
براي ت��ك نرخي كردن قيمت دالر ش��د هزينه توليد ناش��ي از 
افزايش قيمت ارز باال رفت كه به دنبال آن تقاضاي خودروسازان 
براي افزايش قيمت ها مطرح شد، خصوصا كه امسال دستمزد هم 
۲۰درصد باالتر رفته اس��ت. از سوي ديگر در شرايطي كه واردات 
خودرو هم اكنون با تعرفه 9۵ درصدي محاس��به مي شود، مجلس 
تصمي��م گرفته تا تعرفه واردات خ��ودرو را كاهش دهد بر همين 
اساس در روزهاي گذشته مصوبه يي به تصويب مجلس رسيد كه 
تعرفه واردات خودرو را به ۲۰ درصد مي رساند. تحليلگران معتقدند 
در صورت تصويب اين قانون وضعيت خودروس��ازان داخلي براي 
رقابت با خودروهاي خارجي س��خت خواهد ش��د.  صاحب نظران 
افزاي��ش بي رويه قيمت خودروهاي خارجي وارداتي را بيش��تر به 
نوس��ان قيمت دالر و مس��دود بودن 6 ماهه سايت ثبت سفارش 

ارتباط داده اند اما در مورد خودروهاي داخلي، گراني ها را بيش��تر 
متوج��ه كمبود عرضه و فروش هاي بلندمدت دانس��ته اند. در اين 
بين جاي خالي نبود نظارت نهادها و س��ازمان هايي مانند شوراي 
ملي رقابت و س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
بسيار چشمگير است.  اما ساسان قرباني سخنگوي پيشين شوراي 
سياس��ت گذاري خودرو و عض��و انجمن قطه س��ازان بيان اينكه 
شركت هاي خودروساز داخلي مدت هاست كه قيمت فروش شان 
ثابت مانده در حالي كه تم��ام عوامل تاثيرگذار روي قيمت تمام 
شده افزايش پيدا كرده و به همين دليل شركت هاي قطعه سازي 
هم به ش��دت متضرر مي شوند، عنوان كرد: نابساماني كه در بحث 
قيمت گ��ذاري خودروه��اي وارداتي و داخلي رخ داده بيش��تر بر 
مي گ��ردد به نب��ود برنامه ريزي و تالطم نرخ ارز ك��ه اين امر بازار 

خودرو را با چالش قيمت هاي آني مواجه كرده است. 
وي در ادام��ه افزود: در مورد قيمت گذاري خودروهاي خارجي 
بايد گفت ك��ه اين تصميم بايد از س��وي وزارت صنايع، دولت و 
مراجع ذي صالح اتخاذ ش��ود تا يك برنامه روشن براي همه ارائه 
ش��ود چه آنهايي كه كار واردات را انجام مي دهند و چه كس��اني 
كه مي خواهند س��رمايه گذاري كنند. افزايش قيمت خودروهاي 
خارجي به دليل نامشخص بودن نرخ ارز است و اين نگراني وجود 
دارد كه با توجه به سياست هاي اخير ارزي دولت آيا تخفيف هاي 
مورد نظر شامل واردات خودروهاي خارجي هم مي شود؟ به عقيده 
اين كارش��ناس ارش��د صنعت خودرو در جايي كه ش��ركت هاي 
قطعه سازي قيمت مواد اوليه ش��ان 3۰ درصد افزايش پيدا كرده 
اس��ت و شركت هاي خودروساز هم به دليل نظارت شوراي رقابت 

اج��ازه افزايش قيم��ت را ندارند چگونه مي ت��وان همزمان هم به 
كيفيت خط توليد فكر كرد، در فضاي رقابتي موثر بود و محصول 
نهايي خود را ثابت نگه داش��ت؟ ساساني با بيان اينكه يك چرخه 
معيوب در صنعت خودروسازي ايران شكل گرفته است و با فشارهاي 
شوراي رقابت نمي تواند به رشد و پويايي الزم برسد، گفت: براساس 
قانون هر س��ال حقوق و دستمزد كارگران با يك درصد مشخصي 
افزايش پيدا مي كند و قطعه ساز  بايد اين افزايش را در توليد نهايي 
خود اعمال كند. از سوي ديگر هزينه هاي قانوني مانند بيمه، ماليات، 
دارايي، تامين اجتماعي، قانون كار در كنار مشكالت نبود مواد اوليه، 
نوس��ان نرخ ارز و عدم برنامه ريزي منسجم و بلندمدت وجود دارند 
ك��ه بر كيفيت نهايي محصول تاثير مي گذارند اما انتقادها فقط در 
مورد آخرين حلقه يعني عدم كيفيت محصول است بدون آنكه به 
اين چرخه معيوب صنعت اشاره يي شود.  اين كارشناس در ادامه با 
اش��اره به اين نكته كه مشكالت صنعت خودرو و نوسان قيمت ارز 
سرمايه گذاري هاي مش��ترك خارجي را دچار ابهام و اشكال كرده 
است، يادآور شد: كيفيت اتفاقي نيس��ت ويك فرآيند برنامه ريزي 
شده، مديريت شده و سيستماتيك است كه در واقع بخشي از آن 
برمي گردد به سرمايه گذاري حاال ما با توجه به اين مدل بايد ببينيم 
در كدام حوزه خوب عمل كرده ايم؟ آيا ما تكنولوژي روز را در اختيار 
داريم؟ چقدرتوان مديريتي و برنامه ريزي و بستر فرهنگي الزم را در 

اين زمينه داريم؟
وي ادام��ه داد: كيفيت زير س��اخت هايي را الزم دارد از جمله 
تكنولوژي روز كه بهبود آن يك الزام اس��ت اما اين به روز كردن 
تكنولوژي نياز به سرمايه گذاري دارد كه اين امر هم خود در چند 

بخش از جمله توسعه مهارت هاي آموزشي كاركنان، ماشين آالت 
و تجهيزات توليد و در نهايت جنس مواد اوليه خالصه مي شود اما 
حتي در اين مرحله هم ش��ما به كيفيت مطلوب نمي رس��يد زيرا 
نياز به فرآيندهاي مديريتي روز دنيا به  شدت احساس مي شود تا 
بتواند اين عوامل را به درس��تي در كنار هم قرار دهد. ما خيلي به 
اين مساله برخورده ايم كه يك تكنولوژي پيشرفته را آورده ايم ولي 

نمي توانيم از آن به درستي استفاده كنيم. 
قرباني معتقد اس��ت بايد در حوزه مديريت، ارتقاي مهارت ها، 
دانش فني، توسعه منابع انساني و نرم افزارهاي مربوط به استفاده 
از تكنولوژي هاي روز توس��عه الزم ايجاد كنيم زيرا اين عوامل به 
عنوان زيرساخت مورد نياز هستند ضمن اينكه مباحث فرهنگي 
هم الزم است يعني در محيطي كه نظم بر آن حاكم است كيفيت 
بهتري هم در محصوالت خود ارائه مي كنند. مثال مردم ژاپن با يك 
نظم سيس��تماتيك خط توليد كشورشان را در چند دهه گذشته 
ارتقا داده اند و در اين زمينه بازارهاي جهاني را به دست آورده اند. 
اين كارش��ناس ارشد صنعت خودرو تورم را عاملي مي داند كه 
قطعه س��ازان را از چرخه توليد خارج مي كن��د كه تبعات آن هم 
مي تواند بيكاري مفرط و از بين رفتن مش��اغل مياني اين صنعت 
باشد. وقتي يك واحد توليدي برنامه منسجم 3 ساله را براي خود 
ب��ا قيمت ارز با تغيير جزيي طراحي مي كند و بعد يك باره قيمت 
ارز چند برابر مي ش��ود چه باليي بر س��ر آن برنامه ريزي مي آيد؟ 
آيا در كش��ورهاي ديگر هم پول ملي ش��ان به همين اندازه دچار 
دستخوش مي شود؟ اين تالطم ها آسيب هاي جدي را به يك واحد 

توليدي وارد مي كند. 

عضو اتحاديه توليد و صادرات پوشاك: 

بازار پوشاك جايي براي گراني ندارد

عضو انجمن خودروسازان مطرح كرد  

چرخه معيوب در صنعت خودرو

رييس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي: 

عرضه گوسفند كم شده است
در پي افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار مصرف، اتحاديه هاي 
فروش در بخش گوش��ت گاوي و گوس��فندي يكي از عوامل آن را 
كمب��ود عرضه دام زنده به ويژه گوس��فند در ب��ازار عنوان و اظهار 
اميدواري كردند كه در آس��تانه ماه رمضان، مسووالن تدبيري براي 
ساماندهي اين بازار بينديشند.  طي هفته هاي گذشته بازار گوشت 
قرمز به ويژه گوش��ت گوسفندي با افزايش قيمت مواجه شد و اين 
محصول به كيلويي ۵۰ هزار تومان در بازار رسيده است كه علي اصغر 
ملكي رييس اتحاديه تهيه و توزيع گوش��ت گوسفندي در اين  باره 
گفت: وضعيت عرضه دام زنده سبك چندان مساعد نيست و شاهد 
كمبود در اين بازار هستيم و طي روزهاي گذشته الشه گوسفندي 
بيش از كيلويي۴3 هزار تومان به قصابان فروخته شد كه آنها با در 
نظر گرفتن حداقل س��ود منطقي آن را كمت��ر از كيلويي ۵۰ هزار 
تومان به مردم عرضه كردند.  وي با بيان اينكه كش��تارگاه ها دليل 
عرضه پايين گوشت گوسفندي را كم شدن عرضه دام زنده عنوان 
مي كنند، افزود: روزانه واردات گوشت قرمز از مبادي رسمي كشور 
انجام مي شود كه كيلويي 33هزار تومان به دست مصرف كنندگان 
مي رس��د و اميدواريم در ماه هاي آينده ب��ا افزايش عرضه دام زنده 
بتوانيم به تعادل بهتري در بازار گوش��ت قرمز دست يابيم.  ملكي 
تصريح كرد: در شرايط كنوني دام زنده سبك به كشورهاي همسايه 
از جمله عراق و كويت قاچاق مي شود اما صادرات رسمي آنها ممنوع 
اس��ت و بايد گفت كه بازار از ركود خاصي برخ��وردار بوده و مردم 
قدرت خريد پاييني دارند كه اميد اس��ت با انديشيدن تمهيدات و 
تدابير ويژه از سوي مسووالن بتوان تعادل بيشتري در بازار گوشت 
قرمز ايجاد كرد. همچنين علي خندان رو جوان رييس اتحاديه تهيه 

و توزيع گوشت گاوي نيز درباره وضعيت توليد و بازار گوشت گاوي 
اين گونه به ايسنا توضيح داد كه در زمينه گوشت گاوي هيچ گونه 
كمبودي وجود ندارد و قيمت اين محصول نسبت به سال گذشته 
ح��دود ۲۰۰۰ توم��ان افزايش يافته و به كيلوي��ي ۴۰ هزار تومان 

رسيده است كه البته اين قيمت مناسب نيست. 
وي افزود: هم اكنون در عرضه گوشت گاوي هيچ مشكلي وجود 
ندارد و كمبودي هم مش��اهده نمي ش��ود اما م��ردم قدرت خريد 
چندان��ي ندارند و از آنجا كه براي قصابان نيز صرفه اقتصادي ندارد 
كه الش��ه گوساله تهيه كرده و پس از گذشت چندين روز به دليل 
نبودن مشتري و متقاضي، محصول خريداري  شده اش خشك شود، 
تمايلي براي خريد گوشت گاوي نشان نمي دهند و شاهديم كه آنها 
بسيار كمتر خريد مي كنند، اين مسائل به خودي خود سبب ايجاد 

ركود در بازار گوشت قرمز شده است. 
ريي��س اتحاديه تهيه و توزيع گوش��ت گاوي ادامه داد: قطعا در 
تابس��تان امسال با توجه به گرم شدن هوا و كاهش مصرف گوشت 
قرمز، قيمت اين محصول پروتئيني نيز دس��تخوش تغيير چنداني 
نمي ش��ود و شاهد گراني آن در ماه رمضان نخواهيم بود، چراكه نه 
تنها مصرف مردم كمتر مي شود بلكه از سوي ديگر گوشت برزيلي 

نيز دايما در حال ورود به كشور است. 
خندان روجوان همچنين در خصوص قاچاق دام زنده سنگين 
ني��ز اظه��ار كرد: در تعطيالت نوروزي ش��اهد قاچ��اق دام زنده 
س��نگين به كشورهاي همسايه از جمله عراق و تركيه بوديم كه 
ب��ا پيگيري هاي متعدد از طريق مقامات و دس��تگاه هاي نظارتي 

متولي، جلو قاچاق آن را گرفتيم. 
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7  جهان
ترامپ خروج امريكايي ها از 
كره جنوبي را بررسي مي كند

گروه جه�ان   دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا دس��تور داده خروج نيروهاي اين كش��ور از 
كره جنوبي بررس��ي ش��ود. ترامپ قرار است چند 
هفت��ه آينده ب��ا كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي 
ديدار كن��د. نيويورك تايمز با اس��تناد به اظهارات 
اف��راد آگاه در تش��كيالت نظام��ي امريكا نوش��ته 
دس��تور رييس جمه��وري لزوم��ا ارتباط��ي با اين 
دي��دار ندارد و ب��ه منزله امتيازي به كره ش��مالي 
محس��وب نمي ش��ود. رهبر كره ش��مالي در پيامي 
كه توس��ط كره جنوبي براي امريكايي ها فرس��تاده 
تاكي��د كرده اس��ت كه خ��الف گذش��ته، خروج 
نيروه��اي امريكاي��ي از كره جنوبي را ش��رط الزم 
براي صلح در ش��به جزيره كره و توافق با امريكا و 
كره جنوبي نمي داند. در حال حاضر 28هزار و 500 
نظام��ي امريكايي همراه با تجهيزات پيش��رفته در 
كره جنوبي مس��تقر هستند و به خصوص مانورهاي 
مشترك اين نيروها با ارتش كره جنوبي در ماه هاي 
گذشته، واكنش تند و تهديدآميز كره شمالي را در 
پي داش��ته است. مقامات كره ش��مالي اين مانورها 
را تمرين هاي��ي براي حمله به كش��ور خود قلمداد 
كرده و در اقدامي متقابل آزمايش موش��كي انجام 
مي دادند. كارشناس��ان امريكايي معتقدند، دستور 
ترام��پ احتماال خروج همه نظامي��ان امريكايي از 
كره جنوب��ي را ش��امل نمي ش��ود و او تنها درصدد 
كاه��ش ش��مار اي��ن نيروهاس��ت. به  گفت��ه اين 
كارشناس��ان اين دس��تور پيش از آنكه تحت تاثير 
مالحظات سياس��ت خارجي دول��ت امريكا صادر 
شده باشد، ناشي از ناخرسندي رييس جمهوري از 
هزينه س��نگين ادامه حضور نظامي اياالت متحده 
در كره اس��ت. هزينه نيروهاي امريكايي مستقر در 
كره جنوب��ي به حدود 800 ميليون دالر در س��ال 
مي رسد. در همين حال دبيركل سازمان ملل اعالم 
كرد به دورنماي پيش��رفت در مس��اله برنامه اتمي 
كره ش��مالي پس از اقدامات ديپلماتي��ك اخير از 
سوي دو كره و واش��نگتن خوشبين است. آنتونيو 
گوترش در مصاحبه يي با راديو ۴ بي بي سي گفت: 
»خوشبين هس��تم و فكر مي كنم اوضاع در جهت 
برگزاري ي��ك مذاكرات معن��ادار حركت مي كند. 
پيش��رفت در حل مس��اله كره ش��مالي به نفع اين 
كشور اس��ت، چراكه در معرض تحريم هاي زيادي 
از س��وي س��ازمان ملل قرار گرفته اس��ت. اين به 
نفع كره جنوبي اس��ت كه ب��ه دنبال صلح و امنيت 
اس��ت، به نفع چين هم اس��ت كه همواره مخالف 
كره شمالي اتمي و به دنبال يك چارچوب امنيتي 
خ��وب در منطق��ه بوده؛ به نفع امريكا نيز هس��ت 
چون ش��به جزيره كره بدون س��الح اتمي همواره 
از اهداف اصلي واش��نگتن بوده است.«پكن اعالم 
كرده اميدوار اس��ت، مذاكرات كره شمالي و امريكا 
به پيش��رفتي قابل قبول و مناس��ب برسد؛ به ويژه 
اينكه رهبر كره ش��مالي بر پايبندي به خلع سالح 

اتمي تاكيد كرده است. 

امارات جزيره سقطري يمن 
را اشغال كرد

امارات جزيره سقطري يمن را اشغال و نيروهاي 
عبدربه منصور ه��ادي رييس جمهوري فراري اين 
كش��ور را از آن اخراج كرد. به گ��زارش ايرنا، بيش 
از 100 نظامي امارات��ي به صورت ناگهاني با چهار 
فروند هواپيما وارد جزيره سقطري شده و نيروهاي 
دول��ت ف��راري يم��ن را از آن اخ��راج كردند. اين 
هواپيماها همچنين چهار نفربر و انواع س��الح هاي 
مختل��ف را به اين جزيره منتقل كردند. درگيري ها 
در يمن، سقطري را در كانون درگيري ميان دولتي 

ضعيف و امارات قرار داده است. 

 درخواست براي عفو
وزير دفاع صدام

رييس پارلمان عراق از مقامات اجرايي و قضايي 
آزادي وزي��ر دف��اع صدام به خاط��ر وخامت اوضاع 
جس��ماني او را خواس��تار شده اس��ت. به گزارش 
اس��كاي نيوز عربي، س��ليم الجبوري رييس پارلمان 
درخواست كرده تا دستور عفو سلطان هاشم احمد 
وزير دفاع اس��بق عراق كه ۷۴ س��ال س��ن دارد را 
صادر كنند. س��لطان هاشم احمد 2۴ ژوئن 200۷ 
به اعدام محكوم ش��د، اما حكمش به دليل مخالفت 

رياست جمهوري آن دوران اجرايي نشد. 

واكنش تند دوحه به رياض 
در پي بازداشت يك قطري 

قط��ر اق��دام مقام��ات س��عودي را در خصوص 
بازداش��ت يك ش��هروند قطري به ش��دت محكوم 
كرد. به گزارش روس��يااليوم، س��يدالكربي شهروند 
قطري 2۴ آوريل گذش��ته حين بازگش��ت از يمن 
در عربس��تان بازداشت شده است. قطر اعالم كرده 

اتهامي متوجه الكربي )63 ساله( نيست. 

انتقال نخستين زنداني 
گوانتانامو به عربستان 

امريكا با اعالم نخستين انتقال يكي از زندانيان 
گوانتانامو گمانه زني ها درباره تالش دونالد ترامپ 
براي افزايش جمعيت اين زندان را رد كرد. ارتش 
امريكا اعالم كرده انتقال احمد محمد هزاع الدربي 
به عربستان تعداد زنداني ها در گوانتانامو را از ۴1 
نفر به ۴0 نفر كاهش داده اس��ت. اين نخس��تين 
زنداني اس��ت كه از 1۹ ژانوي��ه 201۷ و يك روز 
پس از مراس��م س��وگند ترامپ اين زندان را ترك 

كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تجارت هاي كوچك امريكايي از سياست هاي ترامپ متضرر مي شوند

امريكا در پي كاهش كسري 200 ميليارد دالري تجاري با چين

رقيب اردوغان در انتخابات مشخص شد 

صف آرايي مخالفان در برابر »سلطان«
گروه جهان  

 حزب جمهوري خواه خل��ق تركيه مهم ترين 
حزب مخالف دولت، »محرم اينجه« را به عنوان 
نام��زد خ��ود در انتخابات رياس��ت جمهوري ماه 
آين��ده اين كش��ور معرفي كرد. اينج��ه ازجمله 
مخالف��ان سرس��خت رج��ب طي��ب اردوغ��ان، 

رييس جمهوري فعلي تركيه به شمار مي رود. 
به گزارش يورونيوز همچنين ۴ حزب مخالف 
اردوغان اعالم كرده اند براي شركت در انتخابات 
زودهن��گام پارلماني 2۴ژوئن ائت��الف مي كنند. 
ه��دف از اي��ن ائتالف ك��ه تنها ب��راي انتخابات 
پارلماني شكل گرفته، افزايش حضور اپوزيسيون 
در پارلمان و شكس��ت برنامه ه��اي حزب حاكم 
يعني عدالت و توس��عه اس��ت؛ مخالفان س��عي 
دارن��د از تم��ام ابزار ممكن ب��راي كاهش قدرت 
اردوغ��ان اس��تفاده كنند. اين ۴ ح��زب مخالف 
 ،)CHP(عبارتند از: ح��زب جمهوري خواه خلق
ح��زب دموكراتي��ك)DP(، ح��زب محافظه كار 
س��عادت)SP( و در نهايت حزب خوب)İYİ( به 
رهبري مرال آكش��نر كه در سال 201۷ميالدي 
تاسيس ش��ده است. گفته ش��ده براي انتخابات 
زودهن��گام رياس��ت جمهوري ك��ه در همان روز 
برگزار مي ش��ود هر حزب نام��زد خود را به طور 

جداگانه معرفي مي كند. 
دول��ت تركيه اين ائت��الف را محكوم و انگيزه 
تش��كيل آن را خصوم��ت ب��ا رييس جمه��وري 
خوانده اس��ت. بكير بوزداغ، س��خنگوي دولت با 
توصيف اين ائتالف ب��ه يك »ائتالف اجباري« و 

تشبيه كردن آن به يك »ازدواج اجباري« گفته 
اس��ت:»انگيزه آنها از اين ائتالف، منافع تركيه يا 
آينده كش��ور نيست بلكه مخالفتش��ان با رجب 

طيب اردوغان است.«
حزب حاكم عدالت و توسعه)AKP( اردوغان 
را كانديداي انتخابات معرفي كرده است. با توجه 
به اصالحاتي كه در قانون اساس��ي تركيه در پي 
برگزاري همه پرس��ي در آوريل 2016 اعمال شد 
در صورت پي��روزي دوباره اردوغان در انتخابات، 
ق��درت او ب��ه  گونه يي بي س��ابقه افزايش خواهد 

يافت. 
ح��زب دموكراتي��ك خلق ه��ا)HDP( ك��ه 
مدافع حقوق كردها در تركيه اس��ت نيز با نامزد 
كردن صالح الدي��ن دميرتاش، رهبر دربندش به 
طور مس��تقل در اين انتخابات ش��ركت مي كند. 
دميرتاش به  دليل اتهام��ات امنيتي و ارتباطش 
با حزب پ .ك  .ك در بازداش��ت به س��ر مي برد و 
اگر محكوم شود با 1۴2سال حبس روبه رو است. 
براس��اس قوانين تركيه افراد محكوم به اتهامات 
تروريس��تي از حضور در انتخابات منع مي شوند 
اين درحالي اس��ت كه دميرت��اش اتهامات وارد 
ش��ده را رد مي كند. عالوه ب��ر دميرتاش ۹عضو 
ديگر ح��زب دموكراتيك خل��ق تركيه در زندان 
هس��تند. رويترز نوشته، انتظار مي رود اين حزب 
كه حمايت 10تا 12درصدي مردم تركيه را دارد، 
بتواند در نخستين دور انتخابات رياست جمهوري 
در رقاب��ت با اردوغ��ان و س��اير كانديداها نتايج 
خوبي به دس��ت آورد. رهب��ران كنوني حزب در 

نامه يي از حاميانشان خواسته  بودند هنگام اعالم 
رسمي كانديداتوري دميرتاش تظاهرات كنند. 

اردوغ��ان چن��دي پيش اع��الم ك��رد كه به 
ج��اي تاريخ از پيش تعيين ش��ده يعني 3نوامبر 
201۹ انتخاب��ات را ژوئ��ن 2018 برگزار خواهد 
ش��د. تحليلگ��ران بر اي��ن باورند كه اي��ن اقدام 
اردوغ��ان حركتي تاكتيكي در پاس��خ به فش��ار 
فزاينده يي است كه عليه رييس جمهوري درحال 
ش��كل گيري اس��ت. احزاب مخالف در انتخابات 
زودهنگام پيش  رو با دو حزب عدالت و توس��عه 
به رهب��ري اردوغ��ان و متح��د آن يعني حزب 
ملي گراي حركت ملي)MHP( به رهبري دولت 

باغچلي رقابت خواهند كرد. 

 داليل برگزاري يك انتخابات زود هنگام 
يورونيوز نوشته، حزب تازه تاسيس راست  ميانه 
»خوب« به رهبري مرال اكش��نر قصد داشت در 
انتخابات ش��ركت كند اما بايد 6 ماه مانده به روز 
موعود، نخس��تين كنگره خ��ود را برگزار مي كرد 
ك��ه با برگ��زاري انتخابات زودت��ر از موعد تعيين 
ش��ده ناممكن ش��د. مرال آكش��نر رهبر »حزب 
خوب« چندي پيش از ح��زب ملي گراي حركت 
ملي كه همراس��تا با حزب حاكم است، جدا شد. 
نظرس��نجي ها نش��ان مي داد كه محبوبيت خانم 
آكش��نر رو به رش��د بوده و جلوتر از حزب رقيب 
اصلي ح��زب حاكم بود. دليل ديگر اردوغان براي 
برگزاري انتخابات زودهنگام اقتصادي است. برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه بزرگ ترين دليل پس  

پرده انتخابات زودهنگام آس��يب پذيري اقتصادي 
دولت اردوغان اس��ت به نحوي ك��ه بعيد به نظر 
مي رس��د، بتواند ت��ا موعد طبيع��ي انتخابات)در 
اواخر س��ال آين��ده( دوام بياورد؛ ب��ه  ويژه اينكه 
س��رمايه گذاران ش��اهد از ميان رفتن چشم انداز 
عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بودند و ارزش ليره 
 در براب��ر دالر و يورو تضعيف ش��د. لير در عرض

5 س��ال اخير 50 درصد ارزش خود را از دس��ت 
داده و اقتصاددانان پيش بيني مي كنند در ماه هاي 
آتي اوضاع وخيم تر نيز ش��ود. ت��ورم به خصوص 
براي طبقه متوسط و تجار تبديل به معضل شده 
است و دولت اردوغان نرخ تورم را، كه روي حدود 
11درصد ايستاده، نتوانسته پايين بياورد. وضعيت 
از اين جهت همچنين بدتر ش��ده ك��ه دولت در 

جذب سرمايه گذاري خارجي ناكام مانده است. 

برگزاري انتخابات تركيه در ش��رايطي اس��ت 
كه خبرنگاران اين كش��ور هر چه بيشتر از فضاي 
رعب آوري كه عليه فعاليت رسانه ها از زمان اعالم 
وضعيت اضطراري ايجاد شده، شكايت دارند و اين 
كشور تبديل به س��ياه چال براي خبرنگاران شده 
اس��ت. عفو بين الملل اعالم كرده از زمان كودتاي 
نافرج��ام 2016 بي��ش از 120خبرن��گار زنداني 
ش��ده اند. همچنين خبرن��گاران زيادي هم اكنون 
ب��ا تهديد دايمي بازداش��ت خودس��رانه، تعقيب 
قضاي��ي و محكومي��ت از بابت فعاليت هايش��ان 
روبه رو هس��تند. مخالفان با متهم كردن اردوغان 
به س��ركوب گس��ترده مخالفانش پس از كودتاي 
نافرج��ام 2016 او را به ت��الش انحصار قدرت و 
احياي نظام س��لطاني امپرات��وري عثماني متهم 

مي كنند. 

گروه جهان  طال تسليمي  
مذاكرات واش��نگتن و پكن ب��ا هدف كاهش 
تهديد جن��گ تج��اري، جمعه ب��ا موضع گيري 
سرسختانه امريكا به پايان رسيد. هيات امريكايي 
كاه��ش كس��ري تج��اري دوجانبه ب��ا چين به 
ميزان 200ميليارد دالر را خواس��تار ش��ده و از 
پكن خواس��ته در اعم��ال تعرفه ها عليه كاالهاي 
واردات��ي از اي��ن كش��ور تخفي��ف قائل ش��ود و 
كمك هزينه هاي دولتي براي صنايع راهبردي را 
حذف كن��د. مذاكرات مقامات چيني و امريكايي 
در پكن اگرچه نش��انه يي از پيشرفت اقتصاد اول 
و دوم دنيا در حل مناقشات تجاري محسوب بود 
اما نگراني از دش��واري دس��تيابي به توافق سبب 
ش��ده، ارزش شاخص هاي سهام در معامالت روز 
جمعه در بازارهاي آسيا و امريكا كاهش يابد. اين 
درحالي اس��ت كه تجارت هاي كوچك و متوسط 
امريكايي برنامه هاي توسعه خود را در پي نگراني 
از تاثي��رات سياس��ت هاي حمايت گرايانه دونالد 
ترامپ، رييس جمه��وري امريكا و احتمال جنگ 

تجاري با چين به تعويق انداخته اند. 

 اميدي كه نااميد شد؟!
به گزارش فايننشال تايمز، هيات امريكايي به 
رياست اس��تيون منوچين، وزير خزانه داري اين 
كشور از پكن خواسته كسري تجاري دوجانبه را 
تا سال 2020 به 200ميليارد دالر كاهش دهد. 
اين درحالي اس��ت كه كس��ري تجاري امريكا با 
چين س��ال گذش��ته ميالدي 33۷ميليارد دالر 
بوده اس��ت. اين مبلغ دو برابر درخواست پيشين 
امريكاست؛ كاخ سفيد پيش تر كسري تجاري به 
مبلغ 100ميليارد دالر تا سال 2020 را از چين 
خواس��تار ش��ده بود. مذاكره كنندگان همچنين 
از پكن خواس��ته اند، س��طح تعرفه واردات را به 
س��طوح تعرفه ه��اي اعمالي از س��وي امريكا بر 
كاالهاي مش��ابه چيني، يا حتي پايين تر، كاهش 
دهد. در اين پيش��نهاد همچنين از پكن خواسته 
ش��ده همه كمك هزينه ه��اي دولت��ي مرتبط با 
سياس��ت گذاري صنعتي »ساخت چين 2025« 
را ح��ذف كن��د؛ برنامه يي كه به  منظ��ور ارتقاي 

س��طح چي��ن در صنعت هاي پيش��رفته ازجمله 
روباتي��ك، هوا فضا و خودروه��اي برقي طراحي 
ش��ده است. در متن پيش��نهادي امريكا به چين 
همچنين از پكن خواس��ته شده، محدوديت هاي 
سرمايه گذاري اي كه بر شركت هاي خارجي فعال 
در چين تاثير مي گذارد ازجمله س��قف مالكيت 
خارجي گروه هاي ش��ركتي فعال در اين كش��ور 

را برطرف كند. 
اين درحالي اس��ت كه برخي از اظهارنظرها از 
نگراني درباره اختالف نظره��اي داخلي در ميان 
مش��اوران دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
حكايت دارد كه مانع از يكپارچگي درخواست ها 
از چي��ن ش��ده اند. ب��ه عقيده تحليلگ��ران گروه 
اعزام��ي ب��ه چي��ن ك��ه تع��داد اعض��اي آن از 
ح��د معم��ول بيش��تر ب��ود ب��ه وض��وح چنين 
اختالف نظرهايي را نش��ان داده اس��ت. در هيات 

نماين��دگان امريكا ۷ مقام ارش��د ازجمله ويلبر 
راس وزير بازرگاني، رابرت اليتزر نماينده تجاري 
و پيتر ناوارو مش��اور كاخ سفيد در زمينه تجارت 
و توليد حضور داش��تند. با وجود درخواست هاي 
متعدد، مذاكرات با گشايش در مناقشات كنوني 
دو كش��ور هم��راه نبودن��د. خبرگزاري رس��مي 
چين)شينهوا( گزارش داده دو كشور در افزايش 
صادرات امريكا به چين، سرمايه گذاري دوجانبه 
و تج��ارت خدمات دوجانبه تا اندازه يي به اجماع 
رس��يدند اما اختالف نظرهاي گسترده در پاره يي 

از مسائل همچنان باقي است. 
ش��ي جين پينگ، رييس جمه��وري چين ماه 
گذش��ته در يك سخنراني گفته بود، كشورش به  
دنبال مازاد تجاري نيس��ت و ابتكارعمل هايي را 
ب��راي افزايش واردات ب��ه كار خواهد گرفت. اما 
مقام��ات چيني و كارشناس��ان گفته اند، كاهش 

قابل  توجه كس��ري تج��اري با امريكا مس��تلزم 
تس��هيل محدوديت ه��اي امري��كا بر ص��ادرات 
تكنولوژي برتر و س��اخت زيرساخت هاي جديد 
در حمايت از صادرات زغال س��نگ و گاز طبيعي 

امريكا است. 
در هفته هاي اخير چين از اقداماتي در راستاي 
كاه��ش محدوديت ها در زمينه س��رمايه گذاري 
خارجي در بخش هاي خدم��ات مالي و توليدات 
خ��ودرو خبر داده اس��ت. اما مديران ش��ركت ها 
مي گويند با توجه به اينكه نهادهاي مالي چيني 
درح��ال حاض��ر در اين كش��ور در موضع قدرت 
هس��تند، اقدام��ات دول��ت در راس��تاي كاهش 
محدوديت ه��ا تاثير چنداني در ش��رايط نخواهد 

داشت. 
در ميانه گفت وگوهاي چين و امريكا بازارهاي 
س��هام جه��ان جمع��ه را در نوس��ان و تالط��م 

گذراندند. به گزارش بلومبرگ به  نظر مي رس��د، 
س��رمايه گذاران مذاك��رات تجاري واش��نگتن و 
پك��ن را زير نظ��ر گرفته ان��د و با احتي��اط گام 
برمي دارن��د. اگرچه حضور هي��ات امريكايي در 
چين به  تنهايي نشانه پيشرفت در حل مناقشات 
محسوب مي ش��ود اما با توجه به درخواست هاي 
امريكايي ها از طرف چيني دس��تيابي به هر گونه 
توافقي دش��وار ش��ده اس��ت و نگراني از همين 
مساله به كاهش ارزش سهام در معامالت جمعه 
در بازارهاي آس��يا و امريكا منجر ش��د. بازارهاي 
ب��ورس اروپا معامالت بهت��ري را تجربه كردند و 
ارزش دالر نيز در آستانه گزارش ماهانه وضعيت 

اشتغال زايي در امريكا افزايش يافت. 

 آسيب هاي حمايت گرايي هاي ترامپ
اواخ��ر 201۷ ك��ه ترامپ بس��ته 1.5تريليون 
دالري كاهش ماليات��ي را امضا كرد، حاميان اين 
قانون پيش بيني كردند اجراي اين قانون با افزايش 
اس��تخدام ها و س��رمايه گذاري در س��ال ج��اري 
ميالدي همراه باش��د. ام��ا مصاحبه هاي رويترز با 
ده ها مديرعامل كس��ب وكارهاي خرد و متوسط 
امريكاي��ي همچنين گزارش ه��اي اخير اقتصادي 
دولت نش��ان مي دهد كه سياست هاي حمايت  از 
توليدات داخلي ترامپ سبب شده، شماري از آنها 
رويكردي محتاطانه اتخ��اذ كنند و برنامه ها براي 
استخدام و س��رمايه گذاري را به تعويق بيندازند. 
اگرچ��ه سياس��ت هايي همانند كاه��ش مالياتي 
توانايي رقابتي اين ش��ركت ها را افزايش مي دهد 
اما از س��وي ديگر تعرفه هاي اخير اعمال شده بر 
واردات ف��والد و آلومينيوم همچنين مناقش��ات 

تجاري با چين تاثير منفي بر شرايط آنها دارند. 
تعرفه هاي اعمالي بر واردات فوالد و آلومينيوم 
با ه��دف محافظت از صناي��ع امريكايي در برابر 
اقدامات غيرمنصفانه تجاري طراحي ش��دند. اما 
از زمان اجرايي ش��دن آنها در ماه مارس قيمت 
مواد اوليه به  ش��دت افزايش يافته و به تاخير در 
عرضه منجر ش��ده و عمال عرص��ه رقابت را براي 
كاالهاي»ساخت امريكا« در برابر رقباي خارجي 

تنگ كرده است. 

 تماس هاي وكيل ترامپ
شنود شده است

 ادامه اعتصاب  كاركنان حمل و نقل
در فرانسه

 ابقاي محمود عباس
در رياست كميته اجرايي ساف

گروه جهان 
با ادامه اعتصاب هاي اعتراضي در فرانس��ه بخش راه آهن و همچنين هواپيمايي 
به س��بب اعتصاب كارمندان با اختالل هاي گس��ترده مواجه شده است. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، كارمندان بخش راه آهن فرانسه ضمن اعتصاب خود اعتراض هاي 
خيابان��ي را نيز در سراس��ر اين كش��ور عليه برنامه ه��اي دولت امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمهور فرانس��ه، براي اجراي اصالحات كارگري از جمله در ش��ركت راه آهن 
فرانس��ه برپا كردند. اتحاديه هاي بخش راه آهن فرانس��ه در مركز پاريس تجمعي را 
برپا كرده تا فش��ارها را بر دولت اين كش��ور در آستانه نشست مهمي كه چند روز 
ديگر با ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه، خواهند داشت، افزايش دهند. يك گروه از 
نويسندگان، هنرمندان و اساتيد دانشگاه فرانسه نيز از طريق يك فراخوان اينترنتي، 
صندوقي را براي كمك  مالي به اعتصاب كنندگان ايجاد كرده و مبلغي به ارزش حدود 
1.2ميلي��ون دالر به اتحاديه ه��اي راه آهن كمك كردند. همچنين كارمندان بخش 
هواپيمايي فرانس��ه و شركت هوايي ايرفرانس نيز براي دوازدهمين روز اعتصابشان 
را در اعتراض به حقوق هايش��ان ادامه دادن��د. براثر اين اعتصاب ها حدود 15درصد 
از پروازهاي ايرفرانس تنها در روز پنج ش��نبه لغو ش��ده است. به دنبال اين اعتصاب، 
بخش هاي مختلف راه آهن اين كش��ور از جمله قطارهاي سريع السير به حومه ها و 
قطارهاي بين المللي ش��اهد كاهش خدمات بودند. اتحاديه هاي راه آهن فرانسه دوم 
آوريل اين دوره از اعتصاب هاي اعتراضي را شروع كردند و گفتند دست كم براي سه 

ماه مي خواهند اين اعتصاب ها را به شكل هفته يي دو روز ادامه دهند. 

گروه جهان 
اداره تحقيق��ات فدرال امري��كا قبل از يورش به دفتر، ات��اق هتل و خانه 
مايكل كوهن وكيل ش��خصي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، به شنود 
تماس هاي تلفني او پرداخته اس��ت. به گزارش يورونيوز، بازرسي از دفاتر كار، 
خانه و اتاق كوهن در هتل در اوايل ماه آوريل انجام شد و بخشي از تحقيقات 
جنايي پليس نيويورك در موضوع پرونده پرداخت پول به اس��تفاني كليفورد 
مش��هور به استورمي دنيلز، هنرپيشه فيلم هاي غيراخالقي بود. كليفورد ادعا 
كرده كه س��ال 2006 با ترامپ رابطه داشته است. كوهن نيز اعالم كرده كه 
يك ماه پيش از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 2016 از حساب 
ش��خصي خود مبلغ 130هزار دالر به كليفورد حق السكوت پرداخت كرده و 
از او خواس��ته است تا درباره روابط خصوصي  خود با ترامپ اطالعاتي منتشر 
نكند. ترامپ پرداخت حق الس��كوت ب��ه دانيلز از محل بودج��ه انتخاباتي را 
رد ك��رده و در مجموعه  توييتي گفته اس��ت كه كوهن ب��ه دنيلز پول داده و 
ترامپ اين پول را به كوهن بازگردانده است. اين نخستين بار است كه ترامپ 
پرداخت حق الس��كوت را مي پذيرد، اگرچه هنوز رابطه با دنيلز را رد مي كند. 
بررسي هاي پليس نيويورك ش��اخه يي از تحقيقات رابرت مولر، بازرس ويژه 
پرونده دخالت روس��يه در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 2016 ميالدي 
اس��ت. گفته ش��ده، رابرت مولر به دنبال احضار رييس جمه��وري براي ايراد 

شهادت در برابر يك هيات منصفه است. 

گروه جهان 
در جريان نشس��ت ش��وراي ملي فلس��طين محمود عباس رييس تش��كيالت 
خودگردان فلس��طين )ساف(، مجددا به اين س��مت انتخاب شده است. به گزارش 
اسكاي نيوز، نشست شورا كميته اجرايي جديدي را تعيين كرده كه عالي ترين هيات 
در س��ازمان آزادي بخش فلسطين محسوب مي شود. كميته اجرايي ساف 18 عضو 
دارد كه 3 نفر نماينده جنبش فتح و نمايندگاني از 13 گروه س��اف و چند نفر نيز 
مستقل هس��تند. كميته مركزي 12 عضو دارد كه شامل نمايندگان اين گروه ها و 
افراد مس��تقل و روساي كميته ها در شوراي ملي و س��نديكاها است. اعضاي شورا 
همچنين در نشست اين شورا به 15 عضو براي عضويت در كميته اجرايي سازمان 
آزادي بخش راي دادند.  اين فهرست شامل محمود عباس )به عنوان رييس كميته 
اجرايي سازمان آزادي بخش فلس��طين(، صائب عريقات )عضو قديم(، عزام االحمد 
)عضو جديد(، حنان عشرواي )عضو قديم(، تيسير خالد )عضو قديم(، بسام الصالحي 
)عضو جديد(، احمد مجدالني )عضو قديم(، فيصل كامل عرنكي )عضو جديد(، صالح 
رأفت )عضو قديم( و واصل ابويوسف )عضو قديم( است. اين فهرست همچنين شامل 
اسامي زياد ابوعمرو )عضو جديد(، علي ابوزهري )عضو جديد(، عدنان الحسيني )عضو 
جديد(، احمد بيوض التميمي )عضو جديد(، احمد ابوهولي )عضو جديد( مي شود و 
همچنين قرار است كه عهدالتميمي عضو افتخاري اين شورا شود. رييس تشكيالت 
خودگردان فلسطين همچنين گفت: حقوق كارمندان نوار غزه را خواهد داد و تنها 

دليل تاخير آن، داليل فني است و مجازاتي عليه نوارغزه اعمال نشده است. 
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پرونده8
  جهاني شدن و آثار آن

بر اقتصاد و فرهنگ
سيد سينا شاهركني 

دانش�جوي كارشناسي ارشد رش�ته كارآفريني 
دانشگاه تهران   

جهاني شدن، فرآيندي اجتماعي است كه طي آن قيد 
و بندهاي جغرافيايي سايه خود را از روي روابط اجتماعي 
و فرهنگي برمي دارند و مردم به طور فزاينده يي از كاهش 
اين قيد و بندها آگاه مي شوند. اگر بخواهيم تاريخچه يي 
براي مفهوم جهاني ش��دن ذكر كنيم، مي توان گفت كه 
برخي ابعاد جهاني شدن همواره در حال وقوع بوده است، 
به نح��وي كه امپراتوري هاي مختل��ف قديمي از طريق 
يورش به س��رزمين هاي ديگر محلي براي جهاني شدن 
جست وجو مي كردند يا اينكه اديان بزرگي چون اسالم و 
مسيحيت يك نوع رسالت جهاني براي خود قايل بوده اند 
كه بر مبناي اين رسالت روز موعودي پيش بيني شده است 
كه بش��ريت تحت لواي يك دين واحد، جامعه يگانه يي 
تش��كيل مي دهد كه هي��چ حد و م��رزي نمي تواند اين 
وحدت را خدشه دار كند. از طرف ديگر از زمان هاي دور، 
كاروان هاي تجاري زميني و دريايي از مرزها مي گذشتند 
و به خريد و فروش كاالهاي خود مي پرداختند. از قرن 16 
كه فرآيند نوگرايي نمودار شد در جهت نظام مند كردن 
روابط بين الملل  قدم هاي قابل توجهي برداشته شد و با 
وقوع انقالب صنعتي، امكان ارتباط با ديگر ملل آسان تر 
ش��د. اين روند از سال 1870 ميالدي با گسترش عظيم 
تجارت جهاني ابعاد گس��ترده يي پي��دا كرد. با رخداد دو 
جنگ اول و دوم جهاني هم سرنوشتي و درهم آميختگي 
بشريت مفهوم عيني تري پيدا كرد و از اواسط دهه 1980 
با فروپاشي يك باره بلوك شرق امكان جهاني شدن شتاب 
بيش��تري گرفت. پديده جهاني شدن با به خدمت گيري 
ابزارهاي متنوع اكنون خود را به يك واقعيت انكارناپذير 
تبديل ك��رده كه برخي از اي��ن ابزار به قرار زير اس��ت: 
الف- رش��د س��ريع تجارت به همراه خود وابستگي بين 
كشورها را موجب شده اس��ت، به طوري كه اكنون هيچ 
كااليي درجهان يافت نمي ش��ود كه همه قطعات آن در 
يك كش��ور توليد شود و مساعي ملل مختلف در تهيه و 
توزيع يك كاال نقش اساسي دارد. سازمان تجارت جهاني 
)WTO( كه در قالب تجارت بين الملل مورد بحث قرار 
مي گيرد، آزاد س��ازي تجارت را محور كار خود قرار داده 
اس��ت كه بر اين مبنا قصد دارد امكان رقابت بيش��تر را 
فراهم كند، به گونه يي كه هر ش��ركتي كه در يك نقطه 
از جهان كاالي��ي را ارزان تر و با كيفيت بهتر توليد كند، 
بتواند اي��ن كاال را در بازارهاي جهاني عرضه كند و رقبا 
را پشت سر بگذارد. ب- افزايش سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي توس��ط ش��ركت هاي چند مليتي در كشورهاي 
مختلف يك��ي ديگر از عوامل جهاني ش��دن اس��ت. به 
نحوي كه ش��ركت هاي چند مليتي مدعي ش��ده اند كه 
مي خواهند در تمام كشورها فعاليت داشته باشند بدون 
اينكه نس��بت به كش��ورخاصي وفاداري بيشتري نسبت 
به كش��ور ديگ��ر ابراز كنند. پ- تح��ول در حمل و نقل 
و گسترش شبكه ارتباطات نقليه يي بخش هاي مختلف 
جهان را به يكديگر متصل كرده و امكان حضور در اقصي 
نقاط دنيا در اندك مدت براي هر فردي ميسر شده است. 
ت- وج��ود نهادهايي مانند س��ازمان ملل متحد، امكان 
سياس��ت گذاري ها، رايزني ها و تصميم گيري هاي جهاني 
را فراهم كرده اس��ت. ث- پيشرفت ش��گرف تكنولوژي 
ارتباطات رس��انه يي در س��ال هاي اخير، امكان تماس و 
مبادله سريع فرهنگ ها را فراهم آورده و اقوام و ملت هاي 

مختلف را به هم نزديك و وابسته كرده است. 

 تاثيرات جهاني شدن
پديده جهاني شدن در وجوه گوناگون جامعه بشري 
آث��ار فوق العاده يي دارد كه بعض��ي از اين آثار عبارتند از: 
1-جهاني شدن زمينه هاي رقابت را بيشتر فراهم مي سازد 
و به جوامعي كه از مديريتي دانا و كارآمد برخوردار باشند 
امكان مي ده��د با بهره گيري از ت��وان بازيگري و قدرت 
مانور خود، امتيازات گس��ترده يي در س��طح بين المللي 
كس��ب كنند. 2- ش��رايط ارتباط گيري فرهنگي را مهيا 
مي كن��د و در وهله اول پاره فرهنگ هايي را كه بيش��تر 
جمع و جور و همگون شده اند با يكديگر مرتبط مي سازد 
و آنه��ا را ناگزير مي كند كه با هم پيون��د برقرار كنند و 
در وهل��ه دوم امكان تكامل فرهنگ هاي واقعا فرا مليتي 
را كه با هيچ ملت و دولت جامعه خاصي پيوند نداش��ته 
باش��ند، فراهم مي آورد كه ممكن است فرهنگي نوظهور 
يا التقاطي باش��د. 3- افزايش روابط اقتصادي و فرهنگ 
موج��ب كاهش ق��درت و كارآيي حكومت ها مي ش��ود، 
به طوري كه حكومت ه��ا ديگر كنترلي روي نفوذ ايده ها 
و اق��الم اقتصادي از وراي مرزهاي خ��ود ندارند و از اين 
رو ابزارهاي سياس��ت هاي داخلي آنه��ا كارآيي خود را از 
دس��ت مي دهند. همچني��ن دولت ها ناگزيرمي ش��وند 
حاكميت خود را در قالب واحدهاي سياسي بزرگ تر مثل 
جامعه اروپا يا آس��ه آن ي��ا پيمان هاي چند جانبه مانند 
ناتو و اوپك يا سازمان هاي بين المللي مثل سازمان ملل 
متحد، سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول 
محدود كنند. به نظر مي رسد يك نظام واحد »حاكميت 
جهاني« با سياس��ت گذاري ها و مديري��ت ويژه خود در 
حال ظهور اس��ت كه هرچه بيشتر موجب كاهش قدرت 
دولت ها مي شود. 4- جهاني شدن داراي دو چهره مركب 
از ريس��ك و اعتماد است. در گذش��ته، فرد به چيزهاي 
بالواسطه، قابل فهم، موجود و قابل لمس اعتماد مي كرد 
كه فراتر از آنها مخاطره آميز تلقي مي شد و خطر جاني يا 
استثمار شدن را در پي داشت. اما در دوران جهاني شدن، 
افراد به اشخاصي كه نمي شناسند، به نيروها و هنجارهاي 
غيرشخصي و به روش هاي مبادله غيرحضوري كه به نظر 
مي رس��د خارج از كنترل افراد يا گروهي از افراد هستند 
نيز اعتماد پيدا مي كنن��د. به اين ترتيب افراد خود را در 
اختيار مجموعه كاملي از همنوعان خود قرار مي دهند كه 
اين اعتماد براي خير و صالح آنها و تمام جامعه بش��ري 
ضروري  اس��ت. مثال در چنين شرايطي، افراد خريدهاي 
خود را به وس��يله سيس��تم اينترنت از طريق افرادي كه 
نمي شناسند انجام مي دهند و فروشندگان به كارت هاي 
اعتب��اري اينترنتي خريداران اعتماد مي كنند كه ممكن 
است هيچ گاه آنها را نبينند. با توجه به آنچه گفته شد بايد 
توجه داش��ت كه روند جهاني شدن واقعيتي انكارناپذير 
است كه ناگزير در حال به وقوع پيوستن است و نمي توان 
آن را متوقف كرد و كش��ورهاي در حال توس��عه بايد به 
جاي انكار واقعيات س��عي كنند خود را به ابزار و وسايلي 
مجهز كنند كه بتوانند در اين وضعيت نوين، آثار عميق تر 
و همه جانبه تري بر اقتصاد و فرهنگ جهاني داشته باشند. 

يادداشت

اسماعيل كاه كش   
مقدمه

در دهه ه�اي اخي�ر نق�ش آم�وزش و 
فرهنگ اجتماعي در جوامع درحال توسعه 
پررنگ تر از گذش�ته احس�اس مي شود. 
مس�ائل مختلف اجتماعي ك�ه ارتباطي 
مس�تقيم با فرهنگ دارند، م�ورد تاكيد 
دولت هاي جهان س�وم قرارگرفته  اند. از 
با اتخاذ سياس�ت هايي  طرفي دولت ه�ا 
س�عي ب�ر آن داش�ته  اند توج�ه عمومي 
را به س�مت مواردي پي�ش ببرند كه در 
آينده يي نه چن�دان دور تهديدي جدي 
به لحاظ معض�ات اجتماعي و اقتصادي، 

براي بشريت محسوب مي شوند.
ازجمل�ه م�وارد مطرح ش�ده، فرهنگ 
مص�رف آب و ن�وع دي�دگاه و موض�ع 
مردم ع�ام در قب�ال كمب�ود منابع آبي 
بديه�ي  اس�ت.  گذش�ته  در س�ال هاي 
اس�ت تا زماني كه مردم دول�ت را از آن 
خود ندانن�د، از ناچيزترين اقداماتي كه 
احس�اس كنند باعث كمك به پيش�برد 
اهداف مي شود، دريغ خواهند كرد، حتي 
اگر پاي مساله مهمي مانند كاهش منابع 
آبي در ميان باشد كه نمود آن در زندگي 

روزمره آنها به چشم مي  خورد. 
  

 نگاه به مساله آب
ب��ا نگاهي ب��ه سياس��ت هاي اتخاذش��ده 
كش��ورهاي جهان اول طي دوره يي كه كمبود 
منابع انرژي بيش  از پيش بش��ريت را به تكاپو 
واداشته، نكته يي كه به عنوان يك خأل جدي 
ب��ه چش��م مي  آيد، دخي��ل كردن م��ردم در 

تصميمات مديريتي دولت هاست.
كشورهاي صنعتي با بهره  گيري از تجربيات 
گذش��ته و رك��ودي كه گاهي هر چند س��ال 
يك ب��ار فض��اي رقاب��ت اقتصادي آنه��ا را در 
برمي گيرد، در مواجهه با كمبود فاحش منابع 
آب و لزوم اجراي مواردي كه به طرز مستقيم 
از درگاه شهروند عادي مي  گذرد، راه حل را در 
آموزش و همگام سازي ملت و دولت يافته  اند.

به ش��كل تقريب��ي، از زماني كه در س��ال 
جمعيت ش��ناس  مالت��وس،  توم��اس   1798
انگليس��ي نخس��تين هش��دارها را در م��ورد 
دگرگوني  ه��اي جمعيتي مط��رح كرد، فعاالن 
حوزه انرژي متوجه خطري شدند كه موضوع 
اصل��ي آن ع��دم همخواني جمعي��ت و منابع 
ان��رژي بود. اين مس��اله دير ي��ا زود منجر به 

ايجاد بحراني مرتبط با منابع آب مي شد.
با بررس��ي جوامعي ك��ه بهترين عملكرد را 
در ش��رايط بحراني داش��ته  اند، مي توان اذعان 
داش��ت كه تحقق اهداف و سياست هاي خرد 
و كالن حكومتي تنها با مشاركت مردم محقق 

مي شود. 
روابط بين دولت و شهروندان و تعامل بين 
حاكمي��ت ملي و م��ردم عادي، امري بس��يار 
زمانبر و پيچيده اس��ت. در سال هاي گذشته 
فناوري  هاي اطالعاتي و ارتباطي پيش��رفته بر 

اين وابستگي هاي متقابل افزوده است.
ت��ا زمان��ي ك��ه تنه��ا راه ارتباط��ي ميان 
ش��هروندان و مديران، صندوق ه��اي انتقادها 
و پيش��نهاد ها داي��ر در ادارات دولتي باش��د، 
حكومت  ه��ا نمي توانند انتظار اجرايي ش��دن 
سياس��ت هاي مصوب ش��ده را توس��ط عموم 
مردم داشته باشند، حتي در مباحث حساسي 
چ��ون كمبود آب كه نخس��تين زيان ديدگان 

خود جامعه است.
ب��ه عنوان مث��ال، طب��ق   گزارش نش��نال 
جئوگرافي، درياچه آرال در 30  س��ال گذشته، 
وس��عتي برابر با درياچه ميشيگان امريكا را از 
دس��ت  داده كه اين امر موجب كاهش آبزيان، 
ش��ور ش��دن آب درياچه و به تبع آن به خطر 
افتادن زندگي بوميان منطقه شده است؛ اما به 
لحاظ رواني تا زماني كه س��اكنان يك منطقه 
نتوانند با چش��م خود شاهد كاهش ذخاير آب 
موج��ود در درياچه ه��ا و بارش  ه��اي پراكنده 
ساالنه باش��ند، توجيه مساله كمبود آب براي 

عوام از لحاظ تقريبي امري محال است.
اكن��ون، دولت ه��ا دريافته اند ك��ه چنانچه 
درك  را  مص��وب  ش��هروندان سياس��ت هاي 
نك��رده و از آنها حمايت به عم��ل نياورند، در 
اجرا و هدايت آن سياس��ت ها ن��اكام خواهند 
مان��د. بنابراي��ن حكومت  ها به دنب��ال الگوها 
و رويكرده��اي بهتري براي مطلع س��اختن، 
 مش��ورت و درگير كردن شهروندان در فرآيند 

تدوين خط مشي ها هستند. 
بديهي اس��ت ك��ه ضعف زيرس��اخت هاي 
قانوني در حوزه نظام مش��اركت  هاي مردمي، 
فقدان ساختارها و تشكيالت تخصصي و عدم 
توجه كافي به اين موضوعات، روزبه روز باعث 
گسترش ش��كافي خواهد شد كه بين دولت و 

ملت ايجاد شده است.
در شرايط جاري، بهترين راهكار دسته بندي 
سياست ها در دو بخش بلندمدت و كوتاه  مدت 
است. سياست هاي كالن بلندمدت بيشتر وارد 
فاز آموزش��ي و توانمندس��ازي ش��ده و نوعي 
سرمايه  گذاري طوالني مدت )10 تا 20 ساله( 
دولت ها اس��ت. طي ساليان گذشته در بخش 

آموزش، متوليان امر تنها به توصيفي ساده از 
چرخه آب بسنده كرده   بودند.

با ذكر اين مطلب كه آب همواره از آسمان 
به زمين نازل مي ش��ود و دوباره بخار ش��ده و 
اين رون��د ادامه دارد و هرگ��ز از بين نخواهد 
رف��ت؛ اما اكن��ون نياز به تغيي��ر رويه   در اين 
امر احس��اس مي ش��ود؛ به گونه ي��ي كه بحث 
آموزش را از س��نين ابتدايي ش��روع كرده و با 
ارائه واحدهاي درس��ي ك��ه دغدغه اصلي آنها 
بح��ث كمب��ود منابع ان��رژي، مصرف گرايي و 
فزوني جمعيت باش��د، به نوعي اين موضوع را 

در ضمير ناخودآگاه كودكان القا كنيم. 
به  طور خاص در مبحث كمبود منابع آب، 
لزوم توجه بيش��تر به تمايز قايل  ش��دن ميان 
ناداني و ناتواني در مباحث مديريتي به چشم 

مي  خورد.
ام��روزه، بح��ران آب به عن��وان پديده يي 
سياس��ي -اجتماع��ي در مجام��ع بين المللي 
مط��رح مي ش��ود و ب��ه اعتق��اد بس��ياري از 
انديشمندان حوزه هاي اجتماعي، هم  اينك در 
دوران ناداني در بحث حاضر به  س��ر مي  بريم و 
در صورت تداوم ش��رايط كنوني به زودي قدم 

به دوران ناتواني خواهيم گذاشت.
در صورتي كه بشر وارد مرحله ناتواني شود، 
راهكارهاي مديريتي هم پاسخگو نخواهند بود 
و تنها بايد منتظر بحران شديدتر منابع آب و 

به  خطر  افتادن نسل بشريت باشيم.
يكي از عجيب  ترين نمونه هاي مطلب اخير، 

تمدن دره سند است.
روزگاري در حدود 3000 س��ال پيش، اين 
س��رزمين از هند تا ايران كش��يده شده بود و 
پر از جلگه هاي سرس��بز بوده اس��ت و گاهي 
از وف��ور ب��اران در س��يل فرو مي   غلتي��د؛ اما 
تمدن دره س��ند به تدريج نابود شد. محققان 
عل��ت اصلي آن را تغيير الگوي باران و كاهش 

محصول مي   دانند.
طبيع��ي اس��ت جمعي��ت 5 ميليوني اين 
تمدن كه در دوره خود عدد بسيار بزرگي بوده 
و دست  كم 10درصد جمعيت جهان محسوب 
مي ش��د، نيازمن��د آب و غ��ذاي فراواني بوده 
است؛ اما بشر امروز با پيشرفت هاي فراواني كه 
در ساير علوم داشته، به  نوعي نگاه دست يافته 
اس��ت كه انقراض نس��ل در اثر كمبود آب را 
بيشتر شبيه افسانه مي  داند؛ حال آنكه اين امر 
با رويه يي كه در پيش گرفته ايم، چندان دور از 

انتظار نيست. 
با گ��ذري بر تاريخ، گاهي ناظ��ر نزاع  هايي 
در ط��ول دوران بوده  ايم كه موضوع اصلي اين 
مناقشات، دسترسي به منابع آب بوده است و 
در بس��ياري موارد شاهد شكل  گيري بازيگران 
و نظام هاي سياس��ي بر پاي��ه وجود منابع آب 

بوده  ايم.

اي��ن روند در آغاز هزاره س��وم و با ش��روع 
هش��دارهاي جدي مجام��ع بين المللي دوباره 
از سرگرفته شده اس��ت و تا آنجايي پيشروي 
كرده كه بس��ياري از تحليل  گران سياسي پا را 
فراتر گذاشته و علت عمده نزاع  هاي جهاني را 
چيزي غير از دس��تيابي به انرژي و به صراحت 

مساله آب مي  دانند.
در 2012م هي��الري كلينت��ون، وزير وقت 
امور خارجه اياالت متحده، اذعان داشت دولت 
امريكا تهديدهاي كمبود آب را بس��يار جدي 
مي دان��د و اين مس��اله از دغدغه ه��اي اصلي 
مرتب��ط با حف��ظ امنيت مل��ي اياالت متحده 
اس��ت. همچنين، گفته مي ش��ود يكي از علل 
عم��ده تصاح��ب بلندي هاي جوالن توس��ط 
رژي��م صهيونيس��تي تامين امني��ت آب براي 

يهودي  هاي منطقه است.
منازع��ه س��نگال و موريتان��ي بر س��ر رود 
س��نگال و مناقش��ات س��وريه و عراق بر سر 
فرات در چند دهه اخير نيز از نشانه هاي وقوع 

جنگ آب در آينده نزديك است.
تالش قدرت ه��اي سياس��ي و نظامي دنيا 
براي تس��لط بر منابع آب، ساير دولت ها را بر 
آن داش��ته با اتخاذ تدابيري در تمام س��طوح 
اجتماع��ي، م��ردم را متوجه وخام��ت ماجرا 
كرده تا به   وس��يله همس��ويي با تدابير اتخاذ 
شده توسط سياست گذاران حكومتي، تالشي 
بيش ازپيش براي جلوگيري از هدررفت منابع 

محدود آب داشته باشند. 

 فرهنگ مصرف و نقش حكومت
صندوق جهاني طبيعت )WWF( بحران 
آب را دومين بحران بزرگ دنيا طي 10س��ال 

آينده اعالم كرده است.
دولت هاي��ي كه هش��دارهاي مطرح ش��ده 
را ج��دي گرفته  اند، گاهي دس��ت ب��ه ايجاد 
خالقيت  هاي��ي زده  ان��د؛ به گونه يي كه با زباني 
از جن��س عوام، معض��ل پيش آم��ده را براي 
افراد جامعه تش��ريح كنند. ب��ه عنوان مثال، از 
جانب دولت ايالت��ي كاليفرنياي امريكا روزانه 
افرادي تح��ت عنوان پلي��س آب درب منزل 
شهروندان مراجعه مي كنند و توسط گفت وگو 
با اقشار مختلف جامعه كه اغلب مردمي عادي 
به لحاظ س��طح س��واد و فرهن��گ اجتماعي 
هستند، بحران پيش  رو و نقشي كه شهروندان 
مي توانند در كنت��رل آن ايفا كنند را توصيف 

مي كنند. 
از  ك��ه  درحال توس��عه  كش��ورهاي  در 
روش هاي س��نتي آبياري اس��تفاده مي كنند، 
از ميزان س��هم 70 درصدي بخش كشاورزي 
از منابع آب، حدود س��ه پنجم آن از دسترس 
خارج مي ش��ود. اين آمار تامل برانگيز، فعاالن 
بخش سياس��ت گذاري آب را بر آن داش��ته تا 
با آموزش هايي، كشاورزان را به گونه يي توجيه 
كنند كه در ش��رايط كنوني ناچار هس��تند از 
سياست هاي اتخاذشده توسط دولت ها پيروي 

كنند.
در ش��رايط عادي به طور قطع فرد كشاورز 
بيش از ه��ر چيز افزايش محص��ول و فروش 
هرچه بيشتر در بازار رقابتي را در اولويت كار 
خود قرار مي دهد، حتي با علم به اينكه كشت 
و نح��وه آبياري نادرس��ت محصوالت مي تواند 
مانن��د موجودي هولناك به ج��ان منابع آبي 
منطق��ه بيفتد. در اين مي��ان، نقش دولت در 
تاسيس نظام »حكمراني خوب« بيش  از پيش 

موردتوجه قرار مي گيرد.
سياس��ت گذاران بخش كش��اورزي وظيفه  
دارن��د ب��ا پياده  س��ازي برنامه هايي، ش��خص 
كش��اورز را به  گونه يي توجي��ه كنند كه روش 
كش��ت و آبياري كه س��اليان متم��ادي از آن 
اس��تفاده مي كرده  اند و اغلب به صورت تجربي 

از گذشتگان خود به ارث برده  اند، ممكن است 
غلط بوده و نياز به اصالح داشته باشد.

اين ام��ر در بخش تئوري به ش��كل كامل 
منطق��ي و علمي ب��وده و ط��رح و اجراي آن 
به  ظاهر س��اده انگاشته مي ش��ود، اما در حوزه 
اجرا تنها زماني مي توان كشاورزان و صاحبان 
اراضي كش��اورزي را توجي��ه كرد كه در عمل 
روش ه��اي جديد منجر ب��ه توليد محصوالت 

بيشتر با كيفيتي بهتر از گذشته باشد.
از نظر مذهبي در كشورهايي كه حكومتي 
دين مح��ور دارن��د، متوليان جامعه ب��ا اتكا به 
عناص��ر مذهبي و اهرم ق��رار دادن آموزه هاي 
ديني، س��عي بر توجيه ش��هروندان دارند؛ به 
 گونه ي��ي كه مصرف بيش از ني��از منابعي كه 
در اختيار ما قرار دارند را از منظر ديني امري 
مغاي��ر با نمايه ه��اي ديني دانس��ته كه باعث 
آسيب  هاي فردي و اجتماعي فراواني مي شود. 

 مصرف و نقش مردم
تجربه جوامع موفق در همسو كردن ملت و 
دولت نشان داده تا زماني كه مردم آن جامعه 
خود به اين س��طح از فرهنگ و درك درست 
از مس��ائل اجتماعي نرس��ند كه نقش آنها در 
تكمي��ل سياس��ت هاي دول��ت تا چ��ه ميزان 
مي توان��د پررنگ   باش��د، اگ��ر حكومت  ها در 
ايده آل ترين شرايط سياست گذاري و مديريتي 
هم باش��ند، توفيق چنداني در گذر از شرايط 

بحراني نخواهند داشت.

ب��ا تعميم اين س��خن ب��ه باقي مس��ائل و 
معض��الت جامع��ه، مي ت��وان تفكر خ��ود را 
به س��متي س��وق داد كه حتي اگ��ر قصوري 
ه��م از جانب دولت باش��د ي��ا در جاهايي كه 
نظارت كامل بر مي��زان و نحوه مصرف منابع 
آب ص��ورت نگي��رد، به عنوان يك ش��هروند، 
وظيفه خود بداني��م آن گونه مصرف كنيم كه 
نه تنها حق س��اير افراد را ضاي��ع نكنيم، بلكه 
اي��ن منبعي كه به صورت امانت از آيندگان در 

اختيار ما قرارگرفته است را پايمال نكنيم. 
مصرف گراي��ي نوي��ن ب��ر اث��ر گس��ترش 
س��رمايه داري در اروپ��ا به وجود آمده اس��ت. 
يك ديدگاه در مورد توس��عه سرمايه  داري در 
اروپا بر اساس نوشته هاي جامعه شناس آلماني 
ماك��س وبر گوياي اين مس��اله اس��ت كه در 
اروپا به دليل اش��اعه تفك��رات لوتر و كالوين، 
سخت كاركردن، صرفه جويي و سرمايه  گذاري 

به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد.
بايد توجه داش��ت كه نيازهاي مادي انسان 
به عنوان محركي براي تالش  هاي اقتصادي و 
اجتماعي وي اس��ت و بش��ر امروز در بحبوحه 
رقابتي كه در جوامع مدرن و نيمه مدرن روح 

جامعه را تشكيل مي دهد، از هيچ تالشي براي 
نيل به اهداف خود دريغ نخواهد كرد و ش��ايد 
در خوش بينانه ترين حال��ت، توجه به مصرف 
بهينه منابع در اولويت بندي وي، جايگاهي در 

پايين  ترين رده ها را به خود اختصاص دهد.
س��والي كه ذهن جامعه شناسان را به  خود 
مش��غول مي كند، اين اس��ت كه چن��د نفر از 
م��ردم عامه در سرتاس��ر دنيا هن��گام مصرف 
مناب��ع انرژي اي��ن جمالت به  ظاه��ر زيباي 

روشنفكران را در ذهن خود مرور مي كنند؟
در ابتداي قرن بيستم، ظهور فرهنگي نوپا 
در ميان افراد طبقه باال و متوسط شهري رواج 
پيدا كرد. در كالن شهرها فروشگاه هاي بزرگ 
تاسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را القاء 
كردند. در اين فرهنگ ويژه يك ش��عار اصلي 
رواج پي��دا كرد و آن اينكه »تا مي تواني بخر و 

هر چه بيشتر مصرف كن«.
ب��ر پاي��ه همين ش��عار بود ك��ه رقابت در 
خري��د و مصرف به عنص��ر اصلي اين فرهنگ 
تبديل ش��د. افراد در خريد و مصرف بيش��تر 
از يكديگر س��بقت مي گرفتند و به طور نسبي 
مصرف گرايي به نوع��ي وجهه اجتماعي مثبت 

تبديل شد. 
در بين اقشار پردرآمد جامعه شايد كمترين 
چيزي كه در هنگام مص��رف منابع آب ذهن 
آن��ان را درگير مي كند، پرداختن به مس��ائل 
حقاب��ه و وجهه مادي آن باش��د. تفكر غلطي 
كه در جوامع روبه  رش��د در ح��ال اوج گيري 
اس��ت، مربوط به اين تصور نادرست است كه 
»اگر قادر به پرداخت هس��تي، پس مي تواني 

هر ميزان كه خواستي مصرف كني«.
در مقاب��ل، افراد متوس��ط جامعه كه هرگز 
نمي خواهند در قياس ب��ا افراد پردرآمد عقب 
بيفتند، ب��ا مصرف كاالهايي ك��ه در مواردي 
ارزان تر هس��تند و در عم��ل به مراتب در روند 
توليد آنها آب بيش��تري صرف ش��ده اس��ت، 
ضم��ن اينكه به لحاظ رواني دچار يك آرامش 
كاذب مي ش��وند، صدم��ات جبران ناپذيري به 
محيط زيس��ت وارد مي  آورند و س��بب كاهش 

منابع آب مي شوند. 
در اين مي��ان توليد كنندگان كه در فضاي 
ناس��الم رقابتي قرارگرفته  اند، براي در اختيار 
گرفت��ن بازار رو به س��وي تولي��د محصوالتي 
مي  آورن��د ك��ه اس��اس تش��كيل آنه��ا مواد 
پالس��تيكي با ظاه��ري لوكس و بازارپس��ند 
اس��ت و به اين ترتيب، در چرخه يي مس��موم 
قرار مي  گيريم ك��ه توليدكننده به هدف خود 
مي  رس��د، اقشار متوسط جامعه كاالهاي مورد 
نظ��ر را با قيمتي پايي��ن خريداري مي كنند و 
به نوعي احساس ارضاي اجتماعي مي  رسند و 
به اين ش��كل، تنها چيزي كه اهميت خود را 
از دس��ت مي دهد، ميزان آب هدررفته در اين 

چرخه   است.
يكي ديگر از مصاديق اصالح الگوي مصرف 
توس��ط عوام جامعه، پايين بودن سطح دانش 

عمومي است.
در س��اليان گذش��ته، تص��ور غلط��ي ك��ه 
پيرام��ون مصرف منابع آب در بين مردم رواج 
پيداكرده اس��ت، ن��گاه تك بع��دي به مصرف 
اس��ت؛ به گونه يي كه يك ش��هروند عادي در 
بهترين ش��رايط اگر بخواهد در مصرف دقت و 
صرفه  جويي كند، كاري جز بستن شير آب به 
ذهنش خطور نمي كند، حال آنكه اگر بگوييم 
اين موضوع س��طحي  ترين ديدگاه در مصرف 

منابع آب است، سخن به  گزاف نگفته  ايم. 
ب��ه گزارش گاردي��ن در جوامع پيش��رفته 
بيشترين ميزان زباله اختصاص به مواد كاغذي 
و مقوايي دارد، درحالي كه در كشورهاي جهان 
سوم، مواد غذايي و پالستيكي بيشترين سهم 

را در زباله ها و مواد دورريز دارا هستند.
اين گزارش همچنين خاطرنش��ان مي كند 
ب��راي توليد محصوالت غذايي س��اكنين كر  ه 
زمين در يك س��ال، از لحاظ تقريبي به حجم 
آبي معادل يك كان��ال با عرض يك كيلومتر، 
عم��ق 100 متر و طول��ي به ان��دازه   دو برابر 

محيط كره زمين نياز است.
اين مي��زان برابر با آورد 400س��اله ميزان 
آب رودخانه كارون اس��ت كه بزرگ ترين رود 
كشور ايران است . حال آنكه ايران و كشورهاي 
خاورميان��ه با اتكايي پوچ به منابع غني انرژي 
و نفتي، بيشترين ميزان دورريز مواد غذايي و 
پالس��تيكي را در جهان دارند و اين به معني 
هدررفت س��االنه مقدار زي��ادي از منابع آب 

است.
از طرفي ديگ��ر طبق آمار بيش��ترين نرخ 
افزايش جمعيت را در كش��ورهاي جهان سوم 
شاهد هستيم كه ريشه يي عميق در اعتقادات 
فرهنگ��ي و مذهب��ي آن��ان دارد. همچني��ن، 
فرهنگ غذايي ساكنان كره زمين طي ساليان 
گذشته از مصرف غالت به سمت مواد گوشتي 
سوق پيداكرده كه اين به معني مصرف بيشتر 
آب ب��راي تامي��ن غذاي س��اكنان كره خاكي 

است.
در مواجهه با موارد مطرح ش��ده، اگر نقش 
دولت ها را خاكس��تري قلمداد كنيم، به  طور 
قطع نقش عموم جامعه به سمت سياهي نيل 

خواهد كرد. 
منبع: شمس

طبق   گزارش نشنال جئوگرافي، 
درياچه آرال در 30  سال گذشته، 
وسعتي برابر با درياچه ميشيگان 

امريكا را از دست  داده كه اين امر 
موجب كاهش آبزيان، شور شدن 

آب درياچه و به تبع آن به خطر 
افتادن زندگي بوميان منطقه شده 

است؛ اما به لحاظ رواني تا زماني 
كه ساكنان يك منطقه نتوانند با 

چشم خود شاهد كاهش ذخاير آب 
موجود در درياچه ها و بارش  هاي 

پراكنده ساالنه باشند، توجيه مساله 
كمبود آب براي عوام از لحاظ 

تقريبي امري محال است

                                                                                                      

تفكر غلطي كه در جوامع روبه  رشد 
در حال اوج گيري است، مربوط به 
اين تصور نادرست است كه »اگر 

قادر به پرداخت هستي، پس مي تواني 
هر ميزان كه خواستي مصرف كني«. 

در مقابل، افراد متوسط جامعه كه 
هرگز نمي خواهند در قياس با افراد 

پردرآمد عقب بيفتند، با مصرف 
كاالهايي كه در مواردي ارزان تر 

هستند و در عمل به مراتب در روند 
توليد آنها آب بيشتري صرف 

شده است، ضمن اينكه به لحاظ 
رواني دچار يك آرامش كاذب 

مي شوند، صدمات جبران ناپذيري به 
محيط زيست وارد مي  آورند و سبب 

كاهش منابع آب مي شوند

                                                                                                      

بازي دولت-ملت در زمينه بحران آب

زمانيبحرانآبراميفهميمكهناتوانشدهايم
صندوق جهاني طبيعت، بحران آب را دومين بحران بزرگ دنيا طي ۱۰سال آينده اعام كرده است
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صاحب نظران اقتصادي تشريح كردند

حمايتازمعامالتآتيزعفراندربورسكاال
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران در حالي طي 
روزهاي اخير از راه ان��دازي معامالت قراردادهاي 
آت��ي زعف��ران در ب��ورس كاال در آين��ده نزديك 
خبر داد كه به اعتقاد مش��اور مع��اون وزير جهاد 
كش��اورزي نبايد فرصت را براي راه اندازي هر چه 
سريع تر اين معامالت و به كارگيري اين ابزار نوين 
مالي جهت افزايش قدرت پيش بيني پذيري قيمت 
زعفران در كشور را از دست داد. به گزارش اقتصاد 
آنالين، حبيب رادفر در خصوص معامالت زعفران 
در بورس كاال گفت: معاونت تخصصي امور باغباني 
وزارت جهاد كش��اورزي با فعاليت و توسعه بورس 
زعف��ران كامال موافق اس��ت؛ چراكه اي��ن اعتقاد 
وج��ود دارد كه از طريق ب��ورس كاال هم مي توان 
براي بخش كش��اورزي تجهيز منابع كرد و هم از 
فرآيند كشف قيمت ش��فاف برخوردار شد. وي با 
بيان اينكه به كمك انجام معامالت طالي س��رخ 
در بورس مي توان نس��بت به حذف واس��طه هاي 
غيرض��رور و دالالن كاذب اق��دام ب��ه عمل آورد، 
گفت: ب��ه دليل اينكه ايران با در اختيار داش��تن 
سهم حداكثري در توليد زعفران در دنيا منحصر 
به فرد است، بنابراين بايد حتما بورس زعفران به 
صورت جدي تر فعاليت خود را پيگيري كند تا از 
اين طريق ايران بتواند نقش تاثيرگذاري در جهان 
به ويژه در حوزه تعيين قيمت ها داش��ته باشد. به 
گفته رادفر، براي رسيدن به اين جايگاه ابتدا بايد 
ب��ه كمك عرضه محصول در بورس كاال به بازاري 
منسجم و متش��كل براي زعفران در كشور دست 
يابي��م تا بت��وان پس از آن در عرص��ه جهاني نيز 
فعاليت ها را توس��عه داده و از بستر بورس با ديگر 
كش��ورها وارد معامله شده و نظام قيمت گذاري را 
به دست بگيريم. از جمله كشورهايي كه مي توان 
در توسعه فعاليت هاي بين المللي در حوزه زعفران 
مدنظر داش��ت، كشور اسپانياس��ت كه بيشترين 
سهم را از معامالت زعفران ايراني در اختيار خود 
دارد. اين مقام مس��وول تاكيد كرد: اعتقاد داريم 
محصوالتي همچون زعفران، سيب، كيوي، پسته و 
ساير محصوالتي كه قابليت انبارماني بااليي دارند 

را بايد از طريق بورس كاال عرضه كنيم. 

 فرصت را از دست ندهيم
وي در خص��وص برنام��ه ب��ورس كاال ب��راي 
راه اندازي معامالت قراردادهاي آتي براي محصول 
زعفران اظهار كرد: با توجه به اينكه كش��اورزان و 
زعف��ران كاران آش��نايي الزم را براي ورود به اين 
معام��الت ندارند، بايد آموزش هاي��ي را ارائه كرد. 
چراكه نكته اساس��ي اين اس��ت كه بايد معامالت 
آتي زعفران هر چه زودتر در بورس كاال آغاز شده 
و فعاالن اين حوزه هر چه سريع تر به بورس ورود 
پي��دا كنند ت��ا نقاط ضعف احتمال��ي در اين نوع 
معامالت براي اين نوع محصول شناس��ايي و رفع 
شود. بر همين اس��اس، نبايد فرصت را براي آغاز 
معامالت آتي در بورس و اس��تفاده از اين نوع ابزار 

مالي از دست داد. 

 تجربه موفق خريد توافقي 
وي به اجراي موفقيت آميز طرح خريد توافقي 
زعفران در بس��تر بورس كاال اش��اره كرد و گفت: 
طبق جلس��اتي كه با حضور مباشران اجراي اين 
ط��رح داش��تيم، اي��ن نتيجه حاصل ش��د كه در 
نخس��تين تجربه اجراي اين ط��رح در بورس كاال 
براي كش��اورزان رضايت كافي حاصل شده است. 
بطوريكه زعفران كاران عالقه مند هس��تند در اين 
طرح شركت كنند. رادفر افزود: اين استقبال از آن 
جهت است كه پيش از اجراي اين طرح زعفرانكار 
محصول خود را به قيمتي نزديك به 2.5ميليون 
توم��ان به ازاي هر كيلوگ��رم مي فروخت؛ اين در 
حالي اس��ت كه در سياس��ت طرح خريد توافقي 

كه در س��ال ۹۶ براي نخس��تين بار اجرايي شد، 
هر كيلوگرم پوش��ال معمولي زعفران به نرخ ۴۴ 
ميليون ريال، پوش��ال مرغوب ۴۹ ميليون ريال و 
نگين زعفران به قيمت 5۴ ميليون ريال در بورس 
كاال معامل��ه ش��د و به اين ترتيب، س��ود باالتري 
نسبت به معامالت سنتي به دست زعفران كاران 

رسيد. 

 ارتقاي كيفيت؛ كسب سود بيشتر
مش��اور معاون وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر 
اينكه به كمك مكانيس��م معامالت��ي بورس كاال و 
كشف قيمت شفاف در اين بازار، منفعت بيشتري به 
جيب توليدكننده ايراني مي رسد، افزود: اين مزيت 
موجب مي شود كشاورزان براي كسب سود بيشتر 
و رعايت اس��تانداردهاي بورس در راستاي ارتقاي 
كيفيت محصول خود تالش بيشتري داشته باشند 
و در نتيجه، محصول با كيفيت تري به مصرف كننده 

مي رسد. 

 برندسازي زعفران ايراني
رادف��ر با بيان اينكه ايران س��ند مالكيت فكري 
زعفران را در سازمان جهاني مالكيت فكري دريافت 
كرده، گفت: با بسترسازي براي كشف قيمت شفاف 
زعفران در بورس كاال، بايد در خصوص برندسازي 
زعفران ايراني به ويژه در دو استان خراسان رضوي 
و خراس��ان جنوبي محكم تر گام بر داريم تا از اين 
پس كشورهاي ديگر امكان سوءاستفاده از زعفران 
ايراني به نام خود را در عرصه بين المللي پيدا نكنند. 

 استقبال از بازار آتي محصول
افزون ب��ر اين، غالمرضا كريم��ي فعال صنعت 
زعف��ران گفت: با عرضه زعف��ران در بورس كاالي 
ايران براي نخس��تين بار در تاري��خ توليد زعفران 
توانس��تيم قيمت مش��خصي را براي اين محصول 
اعالم كنيم، از طرفي پيش بيني مي شود راه اندازي 
ب��ازار آتي زعفران نيز با اقبال فعاالن اين بازار روبه 
رو شود. به گزارش تس��نيم، وي به عرضه زعفران 
در بورس كاالي ايران اش��اره ك��رد و گفت: هدف 
اصلي از ورود زعفران به بورس كاال كش��ف قيمت 
شفاف و عادالنه اين محصول است زيرا متاسفانه در 
ساليان گذشته مرجع معتبري براي قيمت گذاري 
اين محصول در كش��ور وجود نداشت در حالي كه 
ايران بهترين توليد كننده زعفران در دنيا است ولي 

قيمت آن در جاي ديگري تعيين مي ش��ود و اين 
نقص بزرگي است. 

اين فعال صنعت زعفران افزود: بنابراين از آنجايي 
كه ايران قابليت و توان توليد محصوالتي همچون 
پسته و زعفران را دارد الزاما بايد تعيين كننده قيمت 
اين محصوالت در دنيا نيز باشد. كريمي تاكيد كرد: 
در راس��تاي اين ه��دف زيرس��اخت هاي پذيرش 
و عرض��ه زعفران در ب��ورس كاالي اي��ران فراهم 
ومعامالت اين محصول در بورس كاال آغاز ش��د تا 
قيمت گذاري مناس��بي براي اين محصول صورت 
بگيرد كه اين اتفاق رخ داد. وي اضافه كرد: عالوه بر 
كشف قيمت اين محصول، عرضه زعفران در بورس 
كاال ب��ه صادركنندگان نيز كمك مي كند زيرا آنها 
معتقدند كه قيمت زعفران در اسپانيا و كشورهاي 
اروپايي بر اس��اس قيمت ايران تعيين مي ش��ود و 
اكنون كه قيمت ثابتي براي اين محصول در بورس 
كاال وج��ود دارد مس��لما آنها ه��م از ثبات قيمتي 
برخوردار مي ش��وند. وي اظهار كرد: بنابراين اتفاق 
خوبي كه براي محصول زعفران افتاد كشف قيمتي 
است كه در بورس كاال انجام مي شود بطوري كه با 
عرضه اين محصول در بورس كاال به هدف خود كه 
همان كشف قيمت است دست يافتيم. وي تصريح 
كرد: با عرضه زعف��ران در بورس كاالي ايران براي 
نخستين بار در تاريخ توليد زعفران توانستيم قيمت 
مشخصي را براي اين محصول اعالم كنيم كه وجه 
قانوني داش��ته باشد بطوري كه هم براي خريداران 
داخلي و هم خريداران خارجي قابل دسترس باشد. 
اين فعال صنع��ت زعفران تصريح ك��رد: بنابراين 
مي توان گفت كه بورس كاالي ايران مي تواند مرجع 
قيمتي اين محصول در دنيا باشد زيرا از آنجايي كه 
ما بزرگ ترين توليد كننده زعفران در دنيا هستيم 
بايد تعيين كننده قيمت اين محصول نيز باش��يم. 
كريمي با بيان اينكه اين الزام از س��وي بورس كاال 
فراهم و با حمايت دولت محقق ش��د خاطرنش��ان 
كرد: همه بايد همكاري كنيم تا زعفران ايران بتواند 

به جايگاه اصلي خود در دنيا دست پيدا كند. 
وي به راه اندازي بازار آتي زعفران اش��اره كرد و 
گف��ت: آتي زعفران بازار بس��يار خوبي براي جذب 
سرمايه ها به سمت اين محصول و پوشش ريسك 
فعاالن اين بازار اس��ت؛ همچنين از آنجايي كه نام 
ديگر زعفران طالي س��رخ است، ارزش آن برابر با 
طال اس��ت و قيمت آن نيز با قيمت س��كه برابري 
كند بنابراين زعفران هم مي تواند همانند سكه آتي 

از اين بازار بهره مند شود. به گفته كريمي راه اندازي 
بازار آتي زعفران به ساماندهي بازار، قابل پيش بيني 
شدن آن، جذب سرمايه ها به سمت بورس و ثبات 
بازار كمك كرده و قطعا راهكار بس��ياري مناسبي 
است كه فعاالن بخش هم از آن استقبال مي كنند. 
وي اظهار كرد: راه ان��دازي قراردادهاي آتي بر پايه 
محص��والت مختلف اتفاق��ي الزم و پر مزيت براي 
اقتصاد اس��ت كه در ساير دنيا رواج دارد ولي چون 
در كشور ما ناشناخته است ابتدا با مقاومت رو به رو 
مي شود اما مطمئنا بعد از شروع، همه با آن همراه 

مي شوند. 

 قيمت واقعي
در س��ويي ديگر، معتم��د مدي��ركل بازرگاني 
محصوالت كش��اورزي س��ازمان مرك��زي تعاوني 
روس��تايي ايران با بيان اينكه بورس  بازاري شفاف 
است كه با اطالع رساني دقيق خود حقوق همه ذي 
نفعان اع��م از توليدكننده و مصرف كننده نهايي را 
حفظ مي كند، اظهار كرد: فروشنده زعفران مي تواند 
با مراجعه به بورس از قيمت هاي واقعي روي تابلوي 
معامالت آگاهي يافته و حقوق خود را در محيطي 
شفاف دريافت كند. خريدار نيز مي تواند قيمت هاي 
پيش��نهادي روي تابلوي بورس را مشاهده كرده و 
پس از پرداخت هزينه هاي زنجيره بعدي محصول 
موردنظر خود را با قيمتي منصفانه خريداري كند. 
به گزارش ميزان، مرتضي معتمد افزود: مادامي كه 
عرض��ه زعفران در بورس كاال انجام مي ش��ود، اين 
اطمينان خاطر وجود دارد كه در حق توليدكننده و 
مصرف كننده واقعي اجحاف نمي شود. يعني هدف 
تمام سياست هاي تنظيم بازاري مدنظر در بستر اين 

بازار به نتيجه مي رسد. 

 چند مزيت براي يك ابزار معامالتي
وي در خصوص راه ان��دازي معامالت آتي براي 
محص��ول زعفران در بورس كاال و مزاياي آن اظهار 
كرد: اين ابزار معامالتي چه براي محصول زعفران 
و چه براي ساير محصوالت كشاورزي و حتي ساير 
كاالها مثل س��كه طال كه به كار گرفته شود، چند 
مزيت مهم دارد. به ص��ورت مختصر اگر بخواهيم 
به چند ويژگي و مزيت مهم اين ابزار اش��اره كنيم 
مي توان از ايجاد اطمينان خاطر براي توليدكننده 
جهت ف��روش محصول توليدي در آينده س��خن 
گفت. بطوري كه توليدكننده مطمئن مي شود كه 

براي محصولي ك��ه در ماه هاي آتي توليد مي كند، 
به قيمتي ش��فاف خريدار وج��ود دارد و از اكنون 
مي توان��د براي آينده خود برنامه ريزي كند كه اين 
روش جايگزين��ي براي خريد تضميني محصوالت 
كش��اورزي اس��ت كه در حال حاضر اجرا مي شود. 
معتمد ادامه داد: در اين ميان فروش��نده محصول 
را ب��ا قيمت بهاي تمام ش��ده به عالوه يك س��ود 
منصفانه فروخته و ريسك هاي خود را نيز پوشش 
داده اس��ت. در نتيجه با امي��دواري به آينده توليد 
و كاالي خ��ود را در بورس ب��ه نوعي پيش فروش 
مي كند و در زمان سررس��يد، با تحويل كاال، مانده 
مطالب��ات خود را وص��ول مي كن��د. وي افزود: در 
مقابل خريدار نيز با خريد محصول ضمن پوش��ش 
ريسك هاي عرضه كننده، مطمئن است كه كاال يا 
محص��ول مصرفي موردنظر خ��ود را براي ماه هاي 
بعد خريداري كرده اس��ت. به اين ترتيب، خريدار 
زعفران كه عمدتا تاجران و صادركنندگان هستند 
و در بازاره��اي جهاني متعهد به فروش حجمي از 
محصول شده اند، به راحتي حجم موردنياز خود را 
براي تحويل در ماه ه��اي آتي از بورس كاال تامين 
كرده و ريس��ك هاي مترتب با نوس��انات قيمتي را 

پوشش مي دهند. 

 پيش بيني پذيري بازار 
ب��ه گفته معتم��د، اجراي طرح خري��د توافقي 
زعف��ران در س��ال گذش��ته ب��راي نخس��تين بار، 
موفقيت آمي��ز بود و معامله از طري��ق بورس كاال، 
ضمن حمايت از كشاورزان، بازار را نيز واقعي كرده 
اس��ت. همچنين مكانيس��م ب��ورس كاال به كمك 
راه اندازي معامالت قراردادهاي آتي طالي س��رخ، 
قابلي��ت پيش بيني قيمت ها در ماه هاي پيش رو را 
نيز به فعاالن اين حوزه ارائه مي كند. افزون بر اينكه، 
راه اندازي قراردادهاي آتي زعفران سرمايه هاي راكد 
زيادي را به س��مت بورس روانه كرده و وارد ميدان 
مي كند و اين يكي ديگر از ويژگي هاي مهم اين نوع 

معامالت است. 

 فرصت مساوي 
مديركل بازرگاني محصوالت كشاورزي سازمان 
مركزي تعاوني روس��تايي ايران ب��ا تاكيد بر اينكه 
راه اندازي معامالت آتي براي محصول زعفران اين 
امكان را به توليدكننده، عالقه مندان و سرمايه داران 
مي دهد تا در بورس وارد شده و به معامله بپردازند، 
اظهار كرد: به اين ترتيب، به كمك مكانيسم بورس 
كاال و معامالت قراردادهاي آتي زعفران همه افراد 
در فض��اي خ��رده مالكي توليد زعفران در كش��ور 
فرصت مس��اوي دارند تا اين محصول كش��اورزي 
ارزشمند و ارزآور را براحتي معامله كنند. به گفته 
وي، راه ان��دازي معام��الت آتي زعف��ران در بورس 
مي تواند آرامش توأم با تعيين قيمت مطابق با ارزش 
ذاتي زعفران را به ارمغان خواهد آورد. ضمن اينكه، 
به كمك مكانيس��م حاكم بر اي��ن معامالت تجار 
نيز به سود ش��فاف و منطقي خود دست مي يابند 
و در مجموع اس��تفاده از اين س��اختار هم به نفع 

توليدكننده و هم به نفع مصرف كننده است. 
معتمد ب��ا بيان اينكه س��ازمان مركزي تعاوني 
روس��تايي ايران از راه اندازي معامالت آتي زعفران 
و عرضه گس��ترده در بورس كاال حمايت مي كند، 
بر لزوم اطالع رساني بيشتر در اين حوزه تاكيد كرد 
و گفت: به دليل ارتباط بيشتر ما با كشاورزان، اين 
آمادگي را در سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران 
داريم تا اطالع رس��اني هاي الزم را براي ورود همه 
فعالين اين حوزه به بورس انجام دهيم. از س��مت 
بورس كاال نيز بازيگران حرفه يي بازار آتي مي توانند 
به معامالت اين محصول ورود پيدا كنند تا هر چه 
بيش��تر شاهد توس��عه بازار اين محصول در بورس 

باشيم. 

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر  نقره اي
گروه بورس 

در هفته گذش��ته رويداده��ا و اظهار نظرهاي 
مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت 
كه آغ��از معامالت آتي زعفران در آينده نزديك، 
آمادگي ب��ورس كاال براي اج��راي كامل قيمت 
تضميني گندم، لزوم اس��تفاده از ابزارهاي مالي 
در بخ��ش ف��والد و عرضه خرم��اي مضافتي بم 
در ب��ورس كاال از مهم ترين آنه��ا بود. در همين 
راستا مديرعامل بورس كاالي ايران از راه اندازي 
معام��الت آتي زعفران خب��ر داد و گفت: بورس 
كاال درصدد اس��ت ت��ا با راه ان��دازي قراردادهاي 
آت��ي زعفران در جهت كش��ف روزانه و لحظه يي 
قيمت، مديريت ريس��ك نوس��انات قيمتي براي 
فع��االن ب��ازار و پايان تجارت مبهم و س��ودمند 
ب��راي كش��ورهاي ديگر و در آخر تبديل ش��دن 
ايران به مرجعيت قيمت��ي اين محصول در دنيا 
قدم بردارد. حامد س��لطاني نژاد اف��زود: در حال 
حاض��ر اي��ران ب��ا تولي��د بي��ش از ۹۰ درصد از 
زعفران جه��ان، توليدكننده برت��ر اين محصول 
ب��وده و ايجاد مرجعي��ت قيمتي اين محصول در 
كش��ور همواره از دغدغه هاي بخش كش��اورزي 
بوده اس��ت. از اين رو راه اندازي بازار آتي زعفران 
مي تواند اين هدف مهم كه مهم ترين چش��م انداز 
ب��ورس كاالي ايران در خص��وص كاالهاي مهم 
مل��ي نيز مي باش��د را محق��ق كن��د. وي افزود: 
ايجاد مرجعيت قيم��ت محصول زعفران در دنيا 
مي تواند نقش موثري در انتقال بخش��ي از منافع 
حاصل از تجارت زعفران در كش��ورهاي ديگر به 

كشور خودمان داشته باشد. هدايت سرمايه هاي 
عالقه مند به تجارت در بخش مولد اقتصاد كشور 
به سوي خريد و فروش اين محصول در بازار آتي 
مي تواند، قيمت واقعي زعفران كش��ور را آش��كار 
كند و از تجارت مبهم و بضعا بس��يار س��ودمند 
براي كش��ورهاي ديگر به تجارت شفاف و داراي 

منفعت براي فعاالن داخلي زعفران سوق دهد. 

 اجراي كامل قيمت تضميني گندم
در س��وي ديگر مدير توسعه بازرگاني سازمان 
جهاد كشاورزي خوزستان از آمادگي كامل بورس 
كاال براي عرضه گندم اين استان در قالب سياست 
قيمت تضميني خبر داد. مس��عود احمدي افزود: 
مزاياي اجراي سياس��ت قيمت تضميني به جاي 
قانون قديمي خريد تضميني بر هيچ كس پوشيده 
نيس��ت. همه مي دانيم كه اجراي اين طرح عالوه 
بر اينكه بار مالي تحميل  شده به دولت را كاهش 
مي دهد و كش��اورزان نيز س��ريع تر ب��ه پول خود 
مي رسند. وي افزود: همچنين در ميان مدت باعث 
افزاي��ش كيفيت محصوالت توليد ش��ده و غربال 
محصول باكيفيت از بي كيفيت خواهد ش��د؛ چرا 
ك��ه در قانون جديد اين خريداران واقعي خواهند 
بود كه مستقيم از كشاورز خريد مي كنند و بابت 
محص��ول پ��ول مي دهند، پس س��طح كيفيت از 
اهميت باالتري برخوردار خواهد ش��د. از س��وي 
ديگر آم��ار دقيق��ي از حجم معام��الت خواهيم 
داشت و مي توانيم براي توليد و مصرف محصوالت 

برنامه ريزي دقيق تري داشته باشيم. 

 نقش ابزارهاي مالي 
همچنين معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه كسب 
و كار مولد در هر اقتصادي نيازمند برقراري ارتباط 
مس��تقيم بين توليدكننده و مصرف كننده است و 
بي شك يكي از محل هاي اصلي ايجاد اين ارتباط، 
بورس هاي كااليي است كه نقش اين بورس در سال 
حمايت از كاالي ايراني پر رنگ تر از گذشته خواهد 
بود. حسن اميري گفت: با توجه به روند توسعه يي 
كه بورس كاال در زمينه عرضه و معامالت محصوالت 
صنعتي و پتروشيمي و طي سال گذشته مخصوصا 
در حوزه محصوالت كشاورزي داشته است، مي تواند 
به تحقق شعار امسال براي حمايت از كاالي ايراني 
كمك موثري كند. وي اف��زود: تاكنون بورس كاال 
نقش ويژه و اساسي در رشد توليد محصوالت ايراني 
داشته و از اين به بعد نيز خواهد داشت؛ به خصوص 
در ح��وزه تامين مالي از جمله اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد و روش ها و ابزارهاي جديدي كه براي 
صنايع مختلف قابل تعريف اس��ت، مي تواند ايفاي 
نقش كند، چراكه در ش��رايط فعلي اقتصاد كشور 
مش��كل اكثر شركت ها بحث تامين مالي است و از 
اين منظر بورس كاال مي تواند كمك ويژه يي در رفع 

نياز مالي شركت ها به عهده داشته باشد. 

 استفاده از ابزارهاي مالي در بخش فوالد
افزون بر اين به گفته رييس كميسيون معادن 
و صنايع معدن��ي اتاق بازرگاني اي��ران هم اكنون 
بخش��ي از معامالت محصوالت ف��والدي و معدني 

در دنيا با اس��تفاده از ابزارهاي مالي انجام مي شود 
كه در كش��ور ما نيز بورس كاال ب��ا ارائه اين ابزارها 
شرايط مناسبي را براي فعاالن و سرمايه گذاران اين 
حوزه فراهم آورده است. بهرام شكوري با بيان اينكه 
عرضه محصوالت در بورس بهترين و درست ترين 
مسير براي قيمت گذاري زنجيره ارزش است، گفت: 
چنانچه عرضه س��نگ آه��ن و فرآورده هاي آن از 
طريق بورس انجام ش��ود، مي توان دريافت كه چه 
حجمي محصول مازاد وجود دارد و در صورت نبود 
تقاضا پس از س��ه بار عرضه، براي ورود به بازارهاي 
جديد و حتي افزايش سهم بازارهاي خارجي كنوني 
برنامه ريزي كرد. به گفته رييس كميسيون معادن 
و صنايع معدني ات��اق بازرگاني ايران، همه فعاالن 
حوزه مع��دن و صنايع معدن��ي معتقدند كه تمام 
محصوالت زنجي��ره توليد فوالد باي��د وارد بورس 
كاال شده و در بازاري شفاف و بر اساس مكانيسمي 
عادالنه عرضه شود. همچنين موافقت وزير صنعت 
نيز در راس��تا اعالم ش��ده كه تمام محصوالت اين 

زنجيره مي توانند در بورس كاال عرضه شوند. 

 عرضه خرماي مضافتي بم 
همچنين در هفته گذشته خرماي مضافتي بم 
در روز ۹ ارديبهش��ت ماه در تاالر كشاورزي بورس 
كاالي ايران روي ميز فروش رفت. مديرعامل شركت 
كارگزاري توسعه كشاورزي اظهار كرد: با توجه به 
نزديك شدن ماه مبارك رمضان، ۸5۰۰ تن خرماي 
مضافت��ي بم در قالب طرح خريد توافقي از س��وي 
سازمان تعاوني روس��تايي شهرستان بم در بورس 
كاال عرضه مي شود كه در روز ۹ ارديبهشت ماه يك 
هزار تن آن روي تابلو عرضه ش��د. مژده مواليي در 
خص��وص مزاياي عرضه خرما در بورس كاال گفت: 
مهم ترين مزيت عرضه خرما حذف واسطه هاست. 

ضمن اينكه از گذشته تاكنون كشاورزان و نخلداران 
به سازمان تعاوني روستايي اطمينان بيشتري دارند. 
به طوري كه اگر قرار باش��د وزارتخانه بودجه يي را 
به خريد توافقي محصول اختصاص دهد تا خرماي 
برداشت ش��ده در س��ردخانه ها نمانده و نيازي به 
پرداخ��ت هزينه اجاره س��ردخانه نباش��د، عرضه 
در بورس كاال مي توان��د به نخلدار اطمينان خاطر 

بيشتري براي فروش محصول ارائه كند. 

 52 هزار تن مواد پليمري روي تابلوي 
معامالت 

عالوه ب��ر اين ب��ا نگاهي به معام��الت آخرين 
روز كاري بورس كاال مش��اهده مي ش��ود كه تاالر 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران، 
روز سه شنبه 11 ارديبهشت ماه، ميزبان دادوستد 
52 ه��زار و 37۴ تن انواع مواد پليمري بود. بر اين 
اس��اس، طي اين روز و در ت��االر مذكور 5۶ هزار و 
177 تن قير، ۸7 تن مواد ش��يميايي و ۴۸ هزار و 
35۰ تن وكيوم باتوم معامله شد. همچنين، معامله 
۹5هزار و 5۰ تن قير و 25۰ تن عايق رطوبتي نيز 
در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران به ثبت رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه تاالر محصوالت كشاورزي 
نيز طي اين روز ش��اهد دادوس��تد يك تن و ۹۰۰ 
كيلوگ��رم زعفران رش��ته يي، ۶ ه��زار و ۴۰۰ تن 
گن��دم خوراكي، 2۰۰ تن گن��دم دوروم، 2 هزار و 
25 تن شكر س��فيد، ۸۰۰ تن شكرخام، 1۰۰ تن 
دانه روغني كلزا و 13۰ هزار قطعه جوجه يك روزه 
بود. بر اساس اين گزارش تاالر محصوالت صنعتي 
و معدني هم معامله 5 هزار تن آهن اسفنجي، 13 
هزار تن تختال C و ۹25 تن سبد ميلگرد مخلوط 
را تجربه كرد. عالوه بر اين 7 هزار تن تختال C نيز 
در سيستم معامالت مچينگ اين تاالر معامله شد. 

 ش�كر در صدر توليد و فروش »قشرين«: 
ش��ركت صنعتي و كشاورزي ش��يرين خراسان با 
سرمايه ثبت ش��ده 5۰هزار ميليون ريال گزارش 
فعاليت يك ماهه منتهي به پايان فروردين امسال 
را منتش��ر كرد. عالوه بر اين شركت در ماهي كه 
گذش��ت هيچ تولي��د محصولي نداش��ت اما مبلغ 
فروش اين ش��ركت در ماه گذشته 3۰ ميليارد و 
۹73 ميليون ريال اعالم شده است. اين در حالي 
است كه قشرين در فروردين ماه يك هزار و 17۸ 
ت��ن ش��كر و 31 تن مالس به فروش رس��اند. در 
سوي ديگر اين شركت اعالم كرده است از ابتداي 
سال مالي )پايان ش��هريور ۹۶( تا پايان فروردين 
ماه ۹7 بيش از ۶7 هزار و ۹۶۹ تن انواع محصول 
توليد كرده كه شكر با توليد بيش از 32 هزار تن 
در صدر توليدات آن قرار گرفته اس��ت. همچنين 
مبلغ فروش اين ش��ركت در 7 ماهه س��ال مالي 
منتهي به پايان شهريور ۹7، ۸۹۶ ميليارد و 1۸2 

ميليون ريال اعالم شده است. 
 نگاه�ي ب�ه صورت ه�اي مال�ي 6 ماه�ه 
»ثامان«: ش��ركت سامان گستر اصفهان در دوره 
۶ ماهه منتهي به 2۹ اس��فند م��اه ۹۶ مبلغ 3۰ 
ريال زيان به ازاي هر سهم كنار گذاشت. شركت 
سامان گستر اصفهان اطالعات و صورت هاي مالي 
مياندوره يي ۶ ماهه منتهي به 2۹ اس��فند ماه ۹۶ 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 221 هزار 
و ۹۴1 ميليون ريال منتش��ر ك��رد. عالوه بر اين، 
ش��ركت با انتشار عملكرد ۶ ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ ۶ميليارد و 715 ميليون 
ري��ال زيان خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس 
مبل��غ 3۰ ريال زيان ب��ه ازاي هر س��هم محقق 
كرد. همچنين، اين ش��ركت در دوره مشابه سال 
مالي قبل مبلغ 5۰ ريال س��ود شناس��ايي كرده 
بود. »ثامان« در پايان س��ال مالي گذشته به ازاي 
هر س��هم 1۶2 ريال س��ود محقق كرد. با افزوده 
ش��دن سود انباشته ابتداي س��ال به زيان خالص 
دوره در نهايت مبلغ 17۹ ميليارد و 7۰2 ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 افزايش س�ود انباش�ته »حفاري«: شركت 
حف��اري ش��مال اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
مياندوره ي��ي ۹ ماهه منتهي ب��ه 3۰ آذر ماه ۹۶ 
را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 2 هزار 
و ۶۰5 ميليارد و ۴۰5 ميليون ريال منتش��ر كرد. 
افزون بر اين ش��ركت با انتش��ار عملكرد ۹ ماهه 
خود اع��الم ك��رد در دوره ياد ش��ده مبلغ ۴۸7 
ميليارد و ۸۸۰ ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 1۸7ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد. در سوي ديگر اين شركت 
در دوره مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 2۸3 ريال 
س��ود شناس��ايي كرده بود. همچنين اين شركت 
در پايان دوره س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم 
31۴ ريال س��ود محقق كرد. با افزوده شدن سود 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت 
مبلغ يك ه��زار و 7۸۴ ميلي��ارد و ۴۸1 ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 
شركت منظور شد كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 23 درصد افزايش يافت. 
 »مرقام« زيان را به س�ود رس�اند: شركت 
مال��ي  و صورت ه��اي  اطالع��ات  ارق��ام  اي��ران 
مياندوره يي ۶ ماهه منتهي به 2۹ اس��فند ماه ۹۶ 
را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 5۰۰ هزار 
ميليون ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت با 
انتش��ار عملكرد ۶ ماهه خ��ود اعالم كرد در دوره 
ياد شده مبلغ 15 ميليارد و 2۰ ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 3۰ ريال 
سود به ازاي هر سهم محقق كرد. اين شركت در 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 2۶ريال زيان 
شناس��ايي كرده بود. »مرقام« در پايان سال مالي 
گذش��ته به ازاي هر سهم 213 ريال زيان محقق 
كرد. با افزوده ش��دن زيان انباش��ته ابتداي سال 
به س��ود خالص دوره در نهايت مبلغ 117ميليارد 
و ۸2 ميلي��ون ريال زيان انباش��ته پايان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد. بر اين اساس 
»مرقام« در پايان اين گزارش تاكيد كرده اس��ت، 
سود انباشته ابتداي دوره مربوط به ابطال و صدور 

مجدد يك صورت حساب در سال13۹۴ است. 
 افزايش س�ود 6 ماهه »خفنارو«: ش��ركت 
و  اطالع��ات  ف��ن آور  روان  مهندس��ي صنعت��ي 
صورت ه��اي مال��ي مياندوره يي ۶ ماه��ه منتهي 
به 31 ش��هريور ماه ۹۶ را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل 1۰۰ هزار ميليون ريال منتش��ر 
كرد. همچنين ش��ركت با انتشار عملكرد ۶ ماهه 
خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 5 ميليارد 
و 3۹۸ ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بر اين اس��اس مبلغ 5۴ ريال س��ود ب��ه ازاي هر 
سهم محقق كرد. اين شركت در دوره مشابه سال 
مالي قبل مبلغ 22 ريال سود شناسايي كرده بود. 
»خفناور« در پايان س��ال مالي گذش��ته به ازاي 
هر س��هم ۹5 ريال س��ود محقق ك��رد. افزون بر 
اين، با افزوده ش��دن سود انباشته ابتداي سال به 
س��ود خالص دوره در نهاي��ت مبلغ 21 ميليارد و 
337 ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزاي�ش عملك�رد يكس�اله چرخش�گر: 
ش��ركت چرخش��گر اطالعات و صورت هاي مالي 
مياندوره ي��ي 12 ماهه منتهي به 2۹ اس��فند ماه 
۹۶ را حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل ۹52 
ميليارد و ۹5 ميليون ريال منتش��ر كرد. افزون بر 
اين، ش��ركت با انتش��ار عملكرد يكساله مالي ۹۶ 
خ��ود اعالم كرد در دوره 12 ماهه يادش��ده مبلغ 
32 ميلي��ارد و ۴2۶ ميلي��ون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 3۴ ريال سود به 
ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل معادل 7۹ درصد افزايش 
داش��ت. همچنين، »خچرخش« در دوره 12ماهه 
مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 1۹ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص به س��ود انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت 
مبلغ ۸1 ميليارد و 2۶ ميليون ريال سود انباشته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها
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دانشوفن10
 راه اندازي فروشگاه اينترنتي

به سبك »آمازون«
ودوموس�تي| اس��بربانك بزرگ تري��ن بانك دولتي 
روسيه از راه اندازي آمازون روسي در اين كشور خبر داد. 
 گرمان گراف، مديرعامل اسبربانك گفت: ما با خريد 
سهام مجموعه ياندكس ماركت در تالشيم تا با راه اندازي 
شبكه بزرگ فروش كاال، زمينه افزايش صادرات كاالهاي 
روسي و باز كردن بازار روسيه را براي شركت هاي خارجي 

مهيا كنيم. 
به گفته وي اين بازار بزرگ تجارت آنالين نس��خه يي 
روس��ي همانند آمازون اس��ت ك��ه داراي پلت فرم براي 
فروشندگان اس��ت و تمامي عمليات هاي مالي، خدمات 
حمل و نقل و پردازش س��فارش كاال با باالترين كيفيت 
توس��ط ما صورت مي پذي��رد كه عالوه بر ب��ازار داخلي، 
تج��ارت آنالين بين المللي را نيز انجام مي دهد. اين مقام 
روس تاكي��د كرد: ش��بكه آنالين فروش كاالي روس��ي 
فرصت ه��اي جديدي را براي ب��ازار تجارت الكترونيكي، 

كسب وكارهاي كوچك و متوسط فراهم خواهد كرد. 
در ماه اوت س��ال ۲۰۱۷ميالدي اس��بربانك روسيه 
توانس��ت با پرداخت ۳۰ميليارد روبل ۴۵درصد س��هام 
بزرگ ترين سايت اينترنتي فروش كاال را در اين كشور با 
نام ياندكس ماركت خريداري كند. براساس آمار موجود، 
گردش تجارت اينترنتي در روس��يه بيش از يك ميليارد 
روبل در س��ال اس��ت كه با توجه به دسترسي باالي ۸۰ 
درصدي مردم اين كشور به تلفن هاي هوشمند و اينترنت 
پرس��رعت پيش بيني مي شود تا ۵ سال آينده به بيش از 

۲.۳تريليون روبل افزايش يابد. 

ساخت دوربين براي ضبط 
تصاوير واقعيت مجازي 

انگجت| ش��ركت هاي »فيس بوك« و »رد« درحال 
همكاري براي ساخت يك دوربين هستند كه تصاوير را 

به شكل واقعيت مجازي ۳بعدي ضبط كند. 
 )RED( »فيس��بوك« با هم��كاري ش��ركت »رِد«
يك ش��ركت امريكايي واقع در كاليفرنيا كه دوربين هاي 
مخص��وص تصويربرداري س��ينمايي و عكاس��ي توليد 
مي كن��د، در پ��ي س��اخت ي��ك دوربي��ن مخص��وص 
تصويرب��رداري ۳بعدي ب��راي فن��اوري واقعيت مجازي 
)VR( است. اكثر ويديوهاي VR خيلي واقعي نيستند. 
ش��ما مي توانيد بچرخيد اما نمي توانيد به جلو خم شويد 
يا به طرف ديگر گام برداريد تا ديد بهتري داشته باشيد. 

 »فيس ب��وك« و »رِد« ب��ه ح��ل اين مس��اله كمك 
مي كنند. آنها در حال همكاري براي ساخت يك دوربين 
»همه در يك«)all-in-one( هستند كه 6 درجه آزادي 
را براي ضب��ط ويديوي ۳بعدي و آزادي ۳6۰درجه براي 
ضب��ط ويديو ارائه مي ده��د. اين همكاري موجب تلفيق 
فناوري »تش��خيص عمق« فيس��بوك ب��ا »عملكرد در 
نور كم« ش��ركت RED مي شود كه در نهايت مي تواند 
تمام اطالعات ۳بعدي يك صحنه)اعم از مناطق روش��ن 
و تاري��ك( را ضبط كند ت��ا آزادي را در راه رفتن هنگام 

تماشاي ويديوي VR براي كاربران فراهم كند. 

 عرضه لپ تاپ جديد »اپل«
به تعويق افتاد

اينسايدر| اپل قصد دارد توليد انبوه و عرضه جانشين 
مك بوك اير را تا ۳ماهه سوم سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي 

به تعويق بيندازد. 
تازه ترين گزارش هاي منتش��ره حاكي است كه توليد 
انبوه نسخه جايگزين لپ تاپ مك بوك اير اپل با صفحه 
نمايش رتينا قرار است تا ۳ماهه سوم سال جاري ميالدي 
به تاخير بيفتد. بدين ترتيب مي توان گفت كه اين شركت 
 WWDC قص��د ندارد از اين محصول جديد در رويداد
۲۰۱۸ رونمايي كند. گفته مي شود اپل براي حذف مك 
بوك ۱۲ اينچي و مك بوك اير خود، در حال توس��عه و 
طراحي يك لپ تاپ ۱۳ اينچي جديد با نمايشگر رتينا و 
قيمت مقرون به صرفه است. اما حاال وب سايت هاي فعال 
در حوزه تكنولوژي مدعي شده اند كه اپل مي خواهد توليد 
اين محصول جايگزين و جديد را تا نيمه دوم سال ۲۰۱۸ 
موكول كن��د. بنابراين انتظار مي رود ك��ه اپل در رويداد 
WWDC تصميمي ب��راي رونماي��ي از اين محصول 
نداش��ته باش��د. با اينكه اين محص��ول جديد، جايگزين 
مك بوك اير است اما احتماال اپل در نحوه نام گذاري آن 
تجديدنظر خواهند كرد. طبق گفته هاي تحليلگران، اين 
لپ تاپ جديد از يك طراحي جديد، باريك و نمايشگر با 
كيفيت رتينا بهره مي برد و به جديدترين تراشه پردازنده 
اينتل مجهز اس��ت. اپل رسما تاكنون به اينگونه اخبار و 

گزارش هاي منتشر شده، واكنشي نشان نداده است. 

 طراحي كمد هوشمند
براي مبتاليان به فراموشي 

نيواطلس| محققان كمد هوش��مندي ساخته اند كه 
به افراد مبتال به فراموشي كمك مي كند خود به تنهايي 
لباس بپوشند. افراد مبتال به فراموشي براي انجام كارهاي 
روزمره خود هميشه با مشكالتي روبه رو مي شوند. يكي از 
سخت ترين فعاليت ها براي اين افراد لباس پوشيدن است. 
در همين راستا محققان دستگاه هوشمندي ساخته اند كه 
به لباس پوشيدن اين افراد كمك مي كند. دستگاه مذكور 
به نام DRESS در حقيقت يك دراور هوش��مند اس��ت 
و توس��ط محققان دانش��گاه نيويورك، آريزونا و موسسه 
MGH س��اخته ش��ده است. دراور هوش��مند شامل ۵ 
كشو، يك تبلت، دوربين و حسگر حركتي است كه باالي 
آن قرار دارد. قبل از آنكه كاربر براي لباس پوشيدن آماده 
شود، پرستار وي در هر كشو يك تكه از لباس هاي فرد را 
به ترتيب قرار مي دهد. سپس او اتاق را ترك مي كند و يك 
برنامه صوتي به كاربر مي گويد كشوي اول را باز كند كه 
همزمان چراغي روي كشوي مربوطه روشن مي شود. اين 
دراور هوشمند با استفاده از سيستم هاي شناسايي تصوير 
و رديابي همراه باركدهايي كه روي نخستين تكه لباس 
قرار دارد، فرآيند لباس پوش��يدن كاربر را رصد مي كند. 
اين سيستم به فرد مبتال به فراموشي نشان مي دهد كه 
آيا لباسش را درست پوشيده يا خير. در مرحله بعد دراور، 
كاربر را به كشو راهنمايي مي كند تا وي تمام لباس هايش 
را بپوشد. همچنين اين سيستم مجهز به دستبندي است 
كه خستگي كاربر را رصد مي كند. در اين حالت از طريق 

يك اپليكيشن به پرستار هشدار داده مي شود. 

اخبار

مرثيه اي براي پيام  رسان خارجي 

اندر مصايب تلگرام
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

چند صباحي اس��ت كه تلگرام براي كاربران و 
مس��ووالن مشكل ساز شده اس��ت، كاربراني كه يا 
با اين پيام رس��ان امرار معاش مي كنند يا برخي از 
مهم ترين كارهاي روزانه خود را با اين پيام رس��ان 
خارجي انجام مي دهند، پيام رس��اني كه بيشترين 
كاربرانش ايراني هس��تند و طبق آخرين آمارهاي 
ارائه ش��ده بالغ بر ۵۰ ميليون كاربر در ايران دارد. 
ح��ال با وجود اين تعداد از كارب��ر، تلگرام در ايران 
فيلتر ش��ده اس��ت و همين فيلتر ش��دن اختالف 
نظر هايي را نيز بين مس��ووالن و دس��ت اندركاران 
ايجاد كرده اس��ت به  طوري كه شايعاتي مبني بر 
استعفاي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پس از 
فيلتر ش��دن تلگرام هم به گوش رسيد اما تكذيب 
شد. در اين رابطه وزير ارتباطات در گفت وگو با يك 
خبرگزاري اعالم كرد، دادن نظر كارشناسانه صرفا 
به منزله استعفا نيست و بدين گونه خبر استعفاي 

خود را تكذيب كرد. 
وي گف��ت: در مورد فيلترينگ م��ا بارها اعالم 
كرده ايم كه فيلترينگ تنها راه حل نيست و در مورد 
چالش هاي آن نيز نظرات را مس��تدل و مستند به 
مراجع مربوطه اعالم كرده ايم. شواهد حاكي از بروز 
مش��كالتي در فيلتر تلگرام در روسيه نيز هست و 
ممكن است اينگونه مشكالت در ايران هم رخ دهد 
در هر حال به نظر مي رس��د، فرات��ر از بحث امروز 
بايد سياس��ت گذاري و قانون گذاري كشور در مورد 
رس��انه هاي نوين را س��ريع تر به نتيجه رس��اند تا 
ديگر شاهد اينگونه چالش ها نباشيم درحال حاضر 
تلگرام در ايران فيلتر اس��ت و كاربران مي توانند با 

فيلترشكن از اين پيام رسان استفاده كنند. 

 اظهار نظر برخي مسووالن در مورد فيلتر
اي��ن درحال��ي اس��ت ك��ه هن��وز مس��ووالن 
درخصوص تلگ��رام اظهارنظر مي كنند به گونه يي 
كه در آخرين اظهارنظرها حسام الدين آشنا، مشاور 
رييس جمهوري و رييس مركز تحقيقات استراتژيك 
رياس��ت جمهوري در مطلبي با عنوان »مالحظاتي 
در مورد فيلترينگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعي« در 
كانال تلگرامي خود نوش��ت: موفقيت فيلترينگ از 
لحاظ فني قطعي و دايمي نيس��ت. بار اجتماعي و 
عكس العمل كوتاه مدت و ميان مدت كاربران فعلي 
ارزيابي نش��ده اس��ت ولي فيلترين��گ از نظر ابعاد 
سياس��ي داخلي و حقوق بشري بين المللي تبعات 

قابل پيش بيني جدي دارد. 
فيلترين��گ به تنهايي منجر ب��ه حذف تلگرام، 
رشد پيام رس��ان هاي داخلي يا صيانت از داده هاي 
بزرگ ملي نمي ش��ود. احتمال فراگيري بدافزارها 
يا جاس��وس افزارها براي مقابله با فيلترينگ وجود 
دارد. فيلترينگ در مواجهه با فناوري بالك چين و 

اينترنت آزاد كاربرد ندارد. 
فيلترين��گ تلگرام ب��دون آماده ش��دن زمينه 
اجتماعي و توانمند س��ازي دولت و ش��ركت ها به 
احتمال زياد منجر به آماده ش��دن بازار براي ظهور 
پيام رسان هاي انحصارگر خارجي ديگر و فراگيري 
فيلترشكن ها، بدافزارها و تبعات اجتماعي، سياسي 

و ببن المللي خواهد شد. 
همچنين رييس كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس در نامه يي به نمايندگان مجلس خواس��تار 
دعوت از رييس جمهور در يك جلسه غيرعلني براي 
توضيح درباره فيلترينگ تلگرام شد و گفت كه اگر 
مجل��س از توضيحات قانع نش��ود، بايد به وظيفه 

قانوني خود عمل كند. 
علي نوبخ��ت در اين نامه خطاب به نمايندگان 

آورده اس��ت: آيا در اين كش��ور، مجلس ش��وراي 
اسالمي منبعث از آراي ميليون ها ايراني با آن همه 
اختيارات ملهم از قانون اساسي)خون بهاي هزاران 

شهيد و تالش همه گروه ها( وجود دارد يا خير؟
وي در ادامه خطاب به نمايندگان آورده است: 
با توجه به اينكه شما بزرگواران و حقير در شروع 
كار نمايندگي براي حفظ منافع ملي سوگند ياد 
كرده ايم پيش��نهاد مي نمايد در مورد فيلترينگ 
تلگرام از جن��اب رييس جمهور به عنوان رييس 
شوراي عالي امنيت ملي در يك جلسه غيرعلني 
مجل��س دعوت به عمل آيد تا توضيحات الزم را 
بدهند. چنانچه قانع شديم كه براي حفظ منافع 
ملي  بايد اين حرك��ت را تاييد كنيم كه تكليف 

روشن است. 
نماينده تهران در پايان اين نامه آورده است كه 
در غي��ر اين صورت نماين��دگان براي حفظ اقتدار 
قانوني مجلس با رايزني هاي فشرده به وظيفه قانوني 

و ملي و عقلي و منطقي خود عمل كنند. 
از س��وي ديگ��ر مع��اون قضاي��ي دادس��تان 
كل كش��ور در ام��ور فض��اي مج��ازي مطلبي را 
درخصوص ميزان موفقيت فيلتر تلگرام در روسيه 
به رش��ته تحرير در آورده است. عبدالصمد خرم 
آبادي در كانال ش��خصيش در سروش نوشت: با 
وجود تبليغات وسيع رسانه هاي امريكايي و غربي 
و طرفداران آنها دائر بر ناموفق بودن فيلتر تلگرام 
در روسيه، فيلتر تلگرام در اين كشور موفق بوده 
و بع��د از فيلتر رتبه بازديد تلگرام در اين كش��ور 
سقوط فاحشي داشته است. بررسي هاي به عمل 
آمده حاكي از آن اس��ت كه رتب��ه بازديد تلگرام 
قبل از فيلتر ش��دن در روسيه ۱۰۵ بوده و ظرف 
۱۰روز گذشته از رتبه يكصد وپنجمين پايگاه پر 
بازديد به رتبه ۲۰9 س��قوط كرده اس��ت. يعني 
هر روز بيش از ۱۰پله س��قوط داش��ته اس��ت. با 
توجه به روند پر شتاب مهاجرت مردم با بصيرت 
ايران اسالمي به پيام رس��ان هاي داخلي و دانش 
و تجربه جوانان و مهندس��ان نخبه ايراني و عزم 
ج��زم و هماهنگ��ي بي نظي��ر اكثري��ت قريب به 
اتفاق مسووالن در رفع سلطه بيگانگان بر فضاي 
مجازي كشور، ان شاءاهلل جمهوري اسالمي ايران 

در اين موفق تر عمل خواهد كرد. 

 تاريخچه تلگرام
اما تلگرام چگونه شكل گرفت ؟ اين اپليكيشن 
توس��ط دو برادر برنامه نويس روس طراحي ش��د و 
در س��ال ۲۰۱۳ به صورت كراس پلتفرم در اختيار 
كاربران موباي��ل قرار گرفت و ب��ه خاطر امكاناتي 
منحص��ر به فرد در مدت زماني كوتاه توانس��ت به 
يكي از محبوب ترين اپليكيش��ن هاي پيام رسان در 
دنيا تبديل ش��ود. موس��س تلگرام در سال ۲۰۰6 
پيش از آنكه تلگرام را بس��ازد يك شبكه محبوب 
روسي به نام فونتاكت را راه اندازي كرد كه به عنوان 
جايگزيني براي فيسبوك به شمار مي رفت. دوروف 
در سال ۲۰۱۴ از كشور خود فرار كرد چراكه دولت 
روس��يه از او درخواست كرده  بود داده هاي كاربران 
اوكرايني فونتاكت را به آنها بدهد؛ او نيز با اين كار 

مخالفت كرده بود. 
پ��اول دوروف معتق��د بود ديگر س��رويس هاي 
پيام رس��اني كاراي��ي ندارند به همي��ن خاطر او و 
برادرش نيكوالي در س��ال ۲۰۱۳ س��اخت تلگرام 
را آغاز كردند. او در ماه س��پتامبر طي مصاحبه يي 
كه با تك كرانچ داشت، اظهار كرده بود:»مهم نيست 
چه تعداد سرويس پيام رساني وجود دارد، مهم اين 

است كه همه آنها كارايي ندارند. 

دوروف در مصاحبه ي��ي ب��ا س��ي ان ان گفت��ه 
بود:»اگر يك لحظه به دور از احساسات و با منطق 
به قضيه نگاه كني��د، مي بينيد كه احتمال اينكه 
ش��ما يا من در حمله يي تروريستي كشته شويم 
تقريبا صفر اس��ت. اين درحالي  است كه احتمال 
م��رگ با تصادف ب��ا يك خ��ودرو ميليون ها برابر 
بيشتر است. وي معتقد است فراهم كردن شبكه 
ارتباطي خصوصي به اين هزينه مي ارزد. درحالي 
كه برخي كشورها تلگرام را عامل اغتشاش اعالم 
كردند و اين پيام رس��ان خارجي را در راس��تاي 
ترويج خش��ونت داعش دخيل دانستند بالفاصله 
پس از انتش��ار خبر استفاده داعش از اين برنامه، 
۷۸كان��ال مرتبط با داعش كه به ۱۲زبان مختلف 
بوده است، بالك ش��د. دوروف اظهار كرده است 
كه برقراري ارتباط ش��خصي ب��ا امنيت باال از هر 
چيزي مهم تر اس��ت. آنها به هيچ وجه رمزگذاري 
را محدود نخواهند كرد. دوروف تلگرام را با هزينه 
ش��خصي خودش راه اندازي كرده است. تلگرام با 

سيستم اهداي پول پيش مي رود. 

 بزرگ ترين مهاجرت ايرانيان 
در س��ال 9۴ استفاده از ش��بكه هاي پيام رسان 
موبايل��ي در مي��ان كاربران ايراني بس��يار جدي تر 
پيگيري ش��د. كارب��ران ايراني كه زمان��ي عنوان 
بزرگ تري��ن گروه مخاطب��ان وايبر در دني��ا را به 
 خ��ود اختص��اص داده ب��ود به اپليكيش��ن تلگرام 

مهاجرت كردند. 
 تا قبل از آن وايبر با ۲۸۰ميليون مش��ترك در 
سراسر جهان در ميان ۵۰۰ سايت محبوب ايراني ها 
جاي داش��ت اما با كاهش استفاده از اين پيام رسان 
روس��ي، الكس��ا به عنوان يكي از معتبرترين مراكز 
امتياز دهي به سايت هاي اينترنتي جهان، رتبه وايبر 
را در ميان سايت هاي محبوب ايراني ۷6۴ اعالم كرد. 
چراكه به دليل اختالالت فني، وايبر جاي خود را به 
تلگرام داد و محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در اظهاراتي با اشاره به اين موضوع گفت: 
بزرگ تري��ن مهاجرت تاريخ را ايرانيان رقم زدند كه 
در عرض ۲۴ساعت، چندين ميليون ايراني از شبكه 

وايبر به شبكه تلگرام مهاجرت كردند. 
ام��ا در واكنش به موضوع كن��دي وايبر وزارت 
ارتباط��ات ك��ه متولي اصلي اس��ت، گف��ت: اين 
اپليكيشن نه فيلتر شده و نه تغييري در سرعت و 

كيفيت آن رخ داده است. 
وزير ارتباطات وقت نيز تاكيد كرد: كه مش��كل 
موجود مربوط به خود اپليكيش��ن و سرورهاي آن 
اس��ت و اختالل احتمالي وايبر از سمت ما نيست. 
اما تغييرات يك باره و سراسري در عملكرد وايبر از 
آغاز سال 9۴ اين اظهارنظر را با ترديد مواجه كرد. 

وايبر پس از مسدود شدن وي چت پرطرفدارترين 
نرم افزار پيام رسان رايگان موبايلي در ايران بود. اما 
تلگرام توانست با فاصله چشمگيري اين آمار را به 

خود اختصاص دهد. 

 سرگذشت فيلترينگ تلگرام
در تاري��خ ۱۰دي ماه ۱۳96 ب��ه يك باره تلگرام 
در ايران فيلتر ش��د. علت اين فيلتر آموزش برخي 
كانال هاي تلگرامي به آموزش بمب دست ساز اعالم 
شد. آذري جهرمي، وزير ارتباطات در توييتي از پاول 
دوروف خواس��ت كه اين كانال ها را مس��دود كند. 
دوروف در پاسخ گفت كه در صورتي كه اين كانال ها 
قوانين تلگرام را نقض كرده باش��د، آن را مس��دود 

خواهند كرد و در نهايت كانال مذكور مسدود شد. 
در ۳۱دسامبر پس از اينكه اين شركت از بستن 
برخ��ي كانال ها خودداري ك��رد، دولت ايران اعالم 
كرد كه تلگرام براي »اطمينان از آرامش و امنيت« 

به  طور موقت مسدود شده است. 
در پي مسدود ش��دن تلگرام، كاربران به دنبال 
اس��تفاده از نرم افزارهاي فيلترش��كن يا استفاده از 

پيام رسان هاي جايگزين رفتند. 
با توجه ب��ه محدوديت هايي كه براي تلگرام به 
وجود آمد، پس از مسدود شدن اين پيام رسان مدير 
تلگرام توئيت كرد كه نسخه بعدي تلگرام مجهز به 
يك فيلترشكن قوي درون برنامه يي خواهد بود كه 
در اين صورت فيلتر كردن و حتي محدودس��ازي 
تلگرام براي مدت كم ديگر امكان پذير نخواهد بود. 
پ��س از رفع فيلتر تلگرام در ۲۳دي ماه س��ال 
۱۳96 س��رعت انتقال داده در اين پيام رس��ان در 

ايران به  شدت افت كرد. 
پاول دوروف اعالم كرد كه س��رعت دسترس��ي 
از ايران به تلگرام پس از رفع فيلتر به س��رعت آن 
قبل از فيلتر شدن بازنگشته است و درحال تحليل 
ترافيك براي يافتن دليل آن است. تلگرام تا اسفند 
96 همچنان به كار خود ادامه مي داد كه زمزمه هاي 
فيلترينگ تلگرام از فروردين 9۷ به گوش رس��يد. 
عالء الدي��ن بروجردي، رييس كميس��يون امنيت 
ملي مجل��س طي اظهاراتي از فيلترش��دن تلگرام 
تا پاي��ان فروردين ۱۳9۷ خب��ر داد. كانال تلگرام 
پايگاه اطالع رس��اني مقام معظ��م رهبري و معاون 
اول رييس جمهوري نيز در روز ۲9فروردين ۱۳9۷ 
پاي��ان فعاليت خ��ود در اين پيام رس��ان را اعالم و 
از جايگزين��ي اين كانال ها ب��ا كانال هايي در پيام 

رسان هاي داخلي ايران خبر دادند. 
پس از چند روز )دهم ارديبهشت( نهايتا دستور 
قضايي در خصوص مسدودسازي پيام رسان تلگرام 
از س��وي بازپرس شعبه دوم دادس��راي فرهنگ و 
رسانه تهران صادر ش��د.  در متن پيام آمده است: 

كليه ارائه دهندگان خدمات دسترس��ي به اينترنت 
كش��ور خصوصا ش��ركت ارتباطات زير س��اخت و 
اپراتوره��اي تلفن و دارن��دگان پروانه ارائه خدمات 
ارتباطات ثابت مكلف اند از تاريخ9۷/۰۲/۱۰ نسبت 
به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و اپليكيشن 

شبكه اجتماعي تلگرام اقدام كنند«. 
همچنين در متن حكم مسدودس��ازي تلگرام 
آمده است كه »اعمال مسدودسازي بايد به گونه يي 
باش��د كه محت��واي پيام رس��ان ياد ش��ده با هيچ 
نرم افزاري در كشور قابل دسترس نباشد، تخلف از 
اجراي اين دس��تور موجب تعقيب كيفري خواهد 
ب��ود. در ۱۱ ارديبهش��ت 9۷ تلگرام ب��ه تدريج با 
اختالالتي مواجه شد. همزمان آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات در توييتي مخالفت 
ضمني خود را با حكم انس��داد تلگ��رام اعالم كرد. 
وي نوشت: دسترسي شهروندان به منابع اطالعات، 
توقف ناپذير است؛ هرچند استفاده از يك نرم افزار 
متوقف شود. نرم افزارهاي بديل، شناسايي و جريان 
آزاد اطالعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. 
اي��ن خاصيت و الزمه دسترس��ي آزاد به اطالعات 
در عصر ارتباطات اس��ت. فن��اوري به خودي خود، 
نه مجرم اس��ت نه مفس��د و نه منحرف؛ اين بشر 
اس��ت كه با استفاده نادرس��ت از آن، جرم يا فساد 
در فضاي زندگي مجازي را ترويج مي كند؛ چندان 
ك��ه در فضاي واقعي نيز چني��ن مي كند كه امري 
اس��ت، گريزناپذير و علي حده. توسعه فناوري نيز 
پيوسته و توقف ناپذير اس��ت، چراكه مكث در اين 
مسير پرجنب و جوش اليتناهي، آن هم در روزگار 
سرعت تكنولوژي، بس سخت و دشوار است و خود 
تحريمي از دنياي نوي��ن عقب ماندگي را به دنبال 
خواهد داشت. سياست گذاري براي رسانه هاي نوين 
و به رس��ميت ش��ناختن آنها در جهت پاسداشت 
حقوق ش��هروندان، نيازمند اقدامي عاجل است كه 
تعارض كشور با ش��بكه هاي اجتماعي را كاهش و 
باعث وحدت عمومي و مانع س��لب اعتماد خواهد 
شد. در اين ميان نبايد از نبود استانداردي جهاني 
براي حف��ظ حاكميت كش��ورها در نرم افزارهاي 
فضاي مجازي گذش��ت، اين تعارضي اس��ت كه 
براي اكثر كشورها وجود دارد. زماني كه مقررات 
كش��ورها محت��رم ش��مرده نش��ود، عكس العمل 
حاكميت ه��ا را ام��ري غيرطبيع��ي و غيرمعقول 
نمي كند. گفتني اس��ت ب��ا فيلتر ش��دن تلگرام 
برخي كاربران به پيام رسان هاي داخلي مهاجرت 
كرده اند، پيام رس��ان هايي كه هنوز نتوانس��ته اند 
آنگونه كه بايد و شايد نظر كاربران را جلب كنند. 
در روزه��اي پيش رو باي��د منتظر ماند و ديد كه 
تلگرام اين پيام رس��ان محبوب خارجي سرانجام 

رفع فيلتر مي شود يا خير؟ 

اسكاي نيوز|
 توييتر به بيش از ۳۳۰ميليون 
ت��ا  ك��رده  اع��الم  خ��ود  كارب��ر 
پس��وردهاي خ��ود را تغيير دهند 
زيرا باگي س��بب شده پسوردهاي 
كاربران در يك متن در سيس��تم 
رايانه ه��اي داخلي ش��ركت بدون 

اقدامات امنيتي ذخيره شوند. 
توييت��ر پس از شناس��ايي يك 
باگ به بيش از ۳۳۰ميليون كاربر 
خ��ود اعالم ك��رده تا پس��وردهاي 

خود را تغيير دهند. اين بدان معناس��ت كه برخي پس��وردها در يك متن در سيستم 
رايانه هاي داخلي آن بدون اقدامات امنيتي ذخيره شده اند. 

اين مش��كل به اس��تفاده توييتر از فناوري hashing مربوط است كه پسوردها را 
جايگزين اعداد و حروفي مي كند كه كاربر آنها را وارد مي كند. اما اين باگ سبب شده 
تا پسوردها قبل از تكميل فرآيند hashing در يك فايل رايانه داخلي نوشته شوند. 
توييتر هنوز اعالم نكرده چه تعداد پس��ورد تحت تاثير اين باگ قرار گرفته اند اما 
منبعي فاش كرده تعداد آنها قابل توجه بوده و اكنون چند ماه از قابل دسترس بودن 
آنها مي گذرد. البته توييتر اصرار دارد كه اين مشكل اكنون حل شده است همچنين 
تحقيقات داخلي در اين شركت هيچ گونه نشاني از دزدي يا سوءاستفاده از پسوردها 
را نشان نداده است. با وجود اين توييتر به كاربران خود اعالم كرده به دليل احتياط، 

پسوردهاي خود را تغيير دهند.

چندين نهاد امنيتي پيش تر به بانك ها هش��دار دادند 
كه دس��تگاه هاي خودپرداز آنان مورد سرقت قرار گرفته 
و س��ارقان مجبور نيستند كه س��خت افزارها را شكسته 
ي��ا كارت هاي اعتباري را س��رقت كنند بلكه ب��ا نرم افزار 
جدي��د چيني Rufus به  راحتي از ATMها پول خارج 

مي كنند. 
 در زمان ه��اي نه چندان دور، هكره��ا مجبور بودند 
اطالعات كارت اعتباري يا خود كارت بانكي شما را براي 
دريافت پول از حس��اب س��رقت كنند. اكنون از آنجا كه 
دس��تگاه هاي ATM پ��ول را به محض آلوده ش��دن به 
بدافزار به علت اخالل در برنامه هاي سيس��تم به راه دور 

ارسال مي كنند، اين كار ديگر نياز نيست. 
قبال چندين گزارش از چنين س��ارقاني دريافت شده 
ك��ه از مكان هاي مختلفي بوده اند. بنگال غربي، گجرات، 
اوديسه و بيهار تحت تاثير اين روش تازه سرقت پول قرار 

گرفتند. 
براساس برخي منابع، بدافزار Rufus مي تواند از تمامي 
نرم افزارهاي به روز نش��ده و قديمي ATM سوء استفاده 
كند. تمامي ATMه��اي مورد اين تج��اوز، كماكان از 
نس��خه هاي قديمي ويندوز XP اس��تفاده مي كنند. اين 
مس��اله با وجود اي��ن واقعيت بوده كه به آن��ان در مورد 
 WannaCry آسيب پذيري سيستم ها در برابر حمالت

هشدار داده ش��ده بود. تا اينجا، تنها دستگاه هايي با اين 
نرم افزار تحت تاثير بوده اند اما تضميني نيست كه سايرين 
بتوانند از امنيت كامل برخوردار باشند. اين سيستم اغلب 
مورد هدف قرار مي گيرد زيرا هك كردن آن ساده است، 
اين هك نخستين بار ظاهرا در شهر اوديسه صورت گرفت 

كمي بعد گزارشاتي از ديگر مناطق نيز دريافت شد. 
پليس سايبري غرب بنگال نيز تاييد كرد كه حمالتي 
از سوي مجرمين سايبري صورت گرفته است. پليس در 
پي رايزني با متخصصين سايبري است تا بتواند هر گونه 
تالشي براي حل اين مساله بيابند. اين نخستين  بار نيست 
 ATM كه چنين چيزي اتفاق مي افتد، آخرين مورد هك
سال گذشته زماني گزارش شد كه استراتژي هاي مشابهي 

به  كار گرفته شد. 
براساس اطالعات س��ايت پليس فتا با توجه به روش 
به كار رفته، گزارش مي شود كه هكرها در پي دستگاه هاي 
بدون محافظت ATM در طول ش��ب هستند. آنان قلم 
دراي��و آلوده به بدافزار را درون پ��ورت USB قرار داده و 
بدين طريق آن را با بدافزار آلوده مي كنند، بدافزار مي تواند 
سيس��تم را دوباره راه اندازي )restart( كرده و ارتباط با 

سرورهاي ارائه دهنده سرويس را قطع كند. 
همچني��ن بدافزار يك ك��د را پس از اس��تفاده روي 
دستگاه ايجاد مي كند و اين كد مي تواند به صورت گذرواژه 

ترجمه شود و زماني كه گذرواژه وارد مي شود ATM پول 
را آزاد مي كن��د. بدي قضيه اين اس��ت كه اين نوع حمله 
بي درنگ زنگ هشدار را به صدا در نمي آورد؛ به اين معني 
ك��ه هكرها مي توانند كار خود را ب��ه  راحتي انجام داده و 

فرار كنند. 
ب��ه گفت��ه نهادهاي امنيت��ي، تقصير جزئ��ي متوجه 
فروش��ندگان دس��تگاه هاي خودپرداز اس��ت كه امنيت 
سيس��تم را ب��راي دستگاه هايش��ان تضمي��ن نمي كند. 
Prashant Mali، وكيل سايبري از بمبئي مي گويد كه 
دولت بايد اطمينان حاصل كند كه سازندگان دستگاه هاي 
خودپرداز شرايط امنيت كامل را در نصب محصوالت خود 
رعايت مي كنند. وي همچني��ن مي گويد كه برنامه هاي 
دولت براي افزايش تعداد دس��تگاه هاي خودپرداز شامل 
تقويت رويه امنيتي مي ش��ود. در غير اين صورت آنها در 
صورت لزوم نمي توانند كاركردي و قابل دسترس باشند. 
اما تاكنون سازندگان دستگاه هاي خودپرداز هرگونه نقص 
امنيتي يا نقايص ديگ��ر را رد كرده اند. با اين وجود، آنها 
اذعان كردند كه موارد متعددي از سوء عملكرد وجود دارد 
اما چندان گسترده نيست. بانك مركزي هند نيز ظاهرا از 
اين وضعيت آگاه اس��ت. آنان همكاري نزديكي با شركت 
پرداخت ملي هند داشته و در پي برنامه يي براي آموزش 

بانك ها در راستاي تقويت امنيت آنان هستند. 

هشدار »توييتر« به ۳۳۰ ميليون كاربر ويندوز به  روز نشده عامل سرقت از خودپردازها
كاربرسايبر

خروج مديرعامل »واتس  آپ« از »فيس  بوك«
فون آرنا|

يك��ي از موسس��ان و مديرعام��ل اپليكيش��ن 
پيام رس��ان واتس آپ به تازگي اعالم كرده است كه 
به زودي شبكه اجتماعي فيس بوك را ترك خواهد 
ك��رد. چندي پيش بود پس از آنكه وب س��ايت ها و 
رسانه هاي خبري بسياري گزارش كردند كه شبكه 

اجتماع��ي فيس بوك با يك موسس��ه تحقيقاتي و 
مشاوره سياس��ي انگليس��ي تحت عنوان كمبريج 
آناليتيكا در انتش��ار اطالعات شخصي و خصوصي 
كاربرانش همكاري داشته، مردم و منتقدان بسياري 
فيس ب��وك را به خيان��ت در امان��ت و همكاري با 
نهادهاي دولتي و تحقيقاتي همچنين نقض حريم 

شخصي كاربران متهم كردند. اين شبكه اجتماعي 
به س��رعت در آماج حمالت شديد كاربران بسياري 
در سراس��ر جهان قرار گرفت به  گونه يي كه تعداد 
كثي��ري از ش��ركت ها و افراد معروف به بس��تن و 
غيرفعال كردن صفحات مجازي خود در فيس بوك 
اقدام كرده و استفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي 

براي دني��اي مجازي توصيف كرده ان��د. حاال جان 
كووم، يكي از موسس��ان و مديرعامل اپليكيش��ن 
پيام رس��ان واتس آپ به تازگي با انتش��ار پيامي در 
صفحه ش��خصي و مجازي خ��ود در فيس بوك از 
تصمي��م خود ب��راي ترك فيس ب��وك در آينده يي 
نزديك خبر داده اس��ت. اين اق��دام درحالي اتفاق 
مي افت��د كه براي��ان آكتون- به عن��وان يكي ديگر 
از موسس��ان اي��ن پيام رس��ان- از دنبال كنندگان 
و طرفداران��ش خواس��ته بود كه ش��بكه اجتماعي 

فيس بوك را به نشانه اعتراض به رسوايي فيس بوك 
و نق��ض حريم ش��خصي آنها ترك بگويند. س��ال 
گذش��ته، برايان آكتون واتس آپ را براي تاسيس و 
توسعه يك اپليكيشن پيام رسان جديد تحت عنوان 
سيگنال ترك كرده بود. جالب اينجاست كه مارك 
زاكربرگ نيز در پاس��خ به جان ك��ووم از وي بابت 
درسي كه براي حفاظت از حريم شخصي كاربران و 
سيستم رمزنگاري پيشرفته به شركتش داده، تشكر 

كرده است. 

رويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مشخص شدن زيباترين اس�ب هاي ايراني؛ يزد  

در گروه اس��ب هاي خال��ص ايران��ي در بخش نريان 
نخج��وان اس��د و مادي��ان بنت خز علي��ه و در خون 
خارجي در بخ��ش ماديان اووكي��و و نريان ماهان به 

عنوان زيباترين اسب هاي ايراني انتخاب شدند. 
در پايان بيس��ت و چهارمين جشنواره سراسري اسب 
اصيل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اشكذر يزد 120 
راس اس��ب در دو گروه اس��ب هاي خال��ص ايراني و 
خون خارجي وارد ميدان ش��دند كه داوران a جهاني 
از كشورهاي س��وييس و فنالند طي دو روز زيبا ترين 
اسب هاي ايراني را انتخاب كردند. اين جشنواره زيرنظر 
س��ازمان جهاني سواركاري و در رده c هرساله در يزد 

برگزار مي شود. 
   دس�تگيري عام�ل توزي�ع چ�ك پول ه�اي 
»تقلبي« در كرمانشاه؛ كرمانشاه  فرمانده انتظامي 
شهرس��تان كرمانش��اه از دس��تگيري عام��ل توزيع 
چك پول ه��اي تقلبي توس��ط مام��وران انتظامي اين 
شهرس��تان خبر داد.  سرهنگ حس��ين براري اظهار 
كرد: به دنبال كسب اطالع مبني بر اينكه يك دستگاه 
خودرو پژو 405 حامل تعدادي چك پول تقلبي است، 
توقيف خودرو در دستور كار ماموران پاسگاه ماهيدشت 
قرار گرفت.  او افزود: ماموران پاسگاه اين شهر در مسير 
تردد خودروها به سمت كرمانش��اه، خودرو مذكور را 
مشاهده و متوقف كردند كه پس از بازديد از آن تعداد 
12 قطع��ه ايران چك 500هزار ريالي جمعا به ارزش 
6ميليون ريال كشف شد.  براري ادامه داد: با توجه به 
اينكه احتمال مي رود افراد بيشتري در رابطه با توزيع 
اين چك پول ه��ا دخيل باش��ند، كار اطالعاتي براي 
دس��تگيري ساير افراد مرتبط با اين موضوع همچنان 

در دستور كار پليس قرار دارد. 
 پدر شكنجه گر كودك معلول در كرج دستگير 
ش�د؛ كرج  دادستان كرج از دستگيري پدر سنگدلي 
كه در خانه با قمه به س��ر و صورت طفل معلول زده 
و كودك را ش��كنجه مي كرده خب��ر داد.  حاجي رضا 
شاكرمي با اشاره به رسيدگي به پرونده ضرب و شتم 
كودك معلول در كرج توسط پدرش اظهار داشت: پدر 
اين طفل دستگير و روانه زندان شده است. اين كودك 
داراي معلولي��ت جس��مي و ذهني ب��وده و مادر اين 
كودك به دليل مشكالتي كه با همسرش داشته، خانه 
را ترك كرده اس��ت.  دادستان كرج با بيان اينكه پدر 
با سوء استفاده از نبود همسرش در خانه با قمه به سر 
و صورت طفل زده و فيلمي را از شكنجه هاي كودك 
معلول تهيه و براي مادر طفل ارس��ال مي كند، افزود: 
با ارس��ال ش��كايت مادر اين طفل به دادسرا، پرونده 
كودك آزاري تشكيل و صحت موضوع كودك آزاري با 
حضور بازپرس ويژه دادسراي مربوط به جرايم جنايي 
مورد بررسي و تاييد قرار مي گيرد و پس از بررسي هاي 

الزم پدر طفل بازداشت و روانه زندان شده است. 
 تامي�ن ب�رق نهاون�د توس�ط نيروگاه ه�اي 
خورش�يدي؛ نهاوند  ريي��س اداره برق نهاوند گفت: 
از اولويت هاي اين اداره ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي 
براي تامين برق شهرستان است و تاكنون براي ايجاد 
چهار نيروگاه خورشيدي در شهرستان سرمايه گذاراني 
متقاضي ش��ده اند. رضا شيردره اظهار داشت: فرهنگ 
پرداخ��ت بدهي خدمات همچنان ضعف��ي براي  اين 
موضوع به ش��مار مي رود ك��ه همين تعلل و موانع در 
ارائه خدمات با كيفيت تر و به موقع تاثيرات منفي دارد.
 گله كارگران زمستان يورت از پرداخت نشدن 
حقوق شان؛ گرگان  با وجود حمايت هاي دولت برخي 
كارگ��ران معدن زمس��تان يورت از پرداخت نش��دن 
حقوق ش��ان گله مند هستند. كارگران معدن زمستان 
يورت مي گويند: از بهمن ماه حقوق نگرفته اند و بعضا 
هن��وز عيدي ش��ان را هم دريافت نكرده ان��د.  يكي از 
كارگران در همين زمينه مي گويد: از اين بابت بس��يار 
در مضيقه هس��تيم و از مسووالن خواهش مي كنيم، 
پيگير اين وضعيت باشند تا هر چه سريع تر حقوق مان 

پرداخت شود. 
 بهره برداري از نخستين پايانه صادراتي پخش 
گاز ماي�ع در دوغارون؛ مش�هد  مديرعامل منطقه 
اقتصادي دوغارون گفت: پايانه صادراتي پخش گاز مايع 
در منطقه ويژه اقتصادي دوغارون به بهره برداري رسيد.  
ناصرالدين گرامي اظهار داشت: شركت پخش گاز مايع 
با تجربه يي نزديك به 6ده��ه توزيع گاز مايع در ايران 
و براي ورود به صادرات گاز مايع به كش��ور همس��ايه 
افغانس��تان در س��ال 1395 قراردادي را ب��راي ايجاد 
نخس��تين ترمينال صادراتي گاز مايع با استانداردهاي 
بين المللي در منطقه ويژه اقتص��ادي دوغارون منعقد 
كرد.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي دوغارون افزود: 
اي��ن پايان��ه صادرات��ي در زميني به مس��احت 2200 
مترمربع احداث ش��ده كه داراي ذخيره سازي ظرفيت 
س��االنه اس��مي 350هزار تن در يك ش��يفت كاري و 
ظرفيت ذخيره سازي 600 تن گاز مايع است. همچنين 
داراي 6ترمينال تخليه و بارگيري اس��ت كه به صورت 

اتوماتيك و كامال ايمن ساخته شده است. 
بررس�ي مس�ائل و مش�كالت روس�تاهاي   
دشت عباس؛ ايالم  با حضور نماينده شهرستان هاي 
دهل��ران، دره ش��هر، آبدانان و ب��دره در مجلس دهم 
مس��ائل و مشكالت روستاهاي دهستان دشت عباس 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت.  ضرورت تسريع در 
اجراي طرح هادي، توس��عه زيرساخت ها از قبيل راه، 
آب، برق، گاز و تقويت بررس��ي مس��ائل و مش��كالت 
روس��تاهاي دش��ت عب��اس آنتن دهي تلف��ن همراه 
مهم ترين خواس��ته هاي مردم از ش��ادمهر كاظم زاده 
نماينده مردم اس��تان در مجلس شوراي اسالمي بود.  
رييس مجمع نمايندگان اس��تان ب��ا تاكيد بر تالش 
همه جانبه مس��ووالن براي توس��عه مناطق روستايي 
گفت: با رايزني ه��اي صورت گرفته در مجلس بخش 
مهمي از اعتبارات توس��عه مناطق روس��تايي افزايش 
يافته اس��ت.  به گفت��ه كاظ��م زاده در اليحه بودجه 
امسال توجه ويژه يي به تكميل زيرساخت ها از جمله 

گازرساني و اجراي طرح هادي در استان شده است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« به بهانه صحبت هاي معاون رييس جمهوري بررسي مي كند

چالش هاي پيش روي بوم گردي در روستاها

دبير كارگروه ملي رفع موانع توليد:

معرفي بنگاه هاي اقتصادي به بانك هاي عامل ادامه دارد

گروه بنگاه ها  
يك��ي از مش��كالت اصلي كش��ور در دوران 
جدي��د يك��ي از چالش هاي ج��دي فرهنگ و 
تمدن ايراني را تشكيل مي دهد؛ بحث مهاجرت 
بي رويه و دامنه دار روس��تاييان به ش��هرها و از 
بين رفت��ن نمادها و بس��ترهاي اصلي زندگي 
روستايي و عش��ايري در كش��ورمان است كه 
آس��يب هاي فراواني را در بخش هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و... متوجه كش��ور مي كند. 
ناگفته پيداس��ت كه مهم ترين دليل مهاجرت 
افسارگسيخته روس��تاييان به شهرها به دليل 
بي��كاري و ع��دم بهب��ود وضعي��ت معيش��تي 
روستانشينان اس��ت كه باعث شده تا هر سال 
تعداد بيش��تري از ايرانيان روستايي براي پيدا 

كردن شغل مناسب راهي شهرها شوند. 
در چنين ش��رايطي كارشناس��ان معتقدند 
كه از طريق فعاليت هاي��ي مانند بوم گردي در 
روستاها و مناطق عشايري مي توان زمينه الزم 
براي رش��د اقتصادي و درآمدزايي در روستاها 
را ايج��اد ك��رد تا با كس��ب درآمده��اي الزم 
روس��تاييان ايراني ميل بيش��تري براي ماندن 
در زمين هاي آبا و اجدادي خود داشته باشند. 
گردشگري روستايي و عشايري يا به عبارت 
ديگر بوم گ��ردي يكي از اركان اصلي توس��عه 
پاي��دار در جوام��ع روس��تايي اس��ت. تعاريف 
متعددي براي بوم گردي وجود دارد اما ش��ايد 
مهم تري��ن اين تعاريف »قرارگرفتن و زيس��تن 
در بط��ن يك فرهن��گ خاص، تجرب��ه كردن 
اي��ن فرهن��گ از نزديك و احت��رام به مردمان 
اين زيس��ت بوم با اين فرهن��گ منحصربه فرد 
باش��د«. اهميت بوم گردي به حدي اس��ت كه 
س��ازمان ميراث فرهنگي، ايده بوم گردي را به 
عنوان راه حل برون رفت از آسيب هاي اجتماعي 
كش��ور، مهاجرت و حاشيه نشيني مطرح كرد، 
به ط��ور قط��ع توس��عه بوم گ��ردي در جوامع 
روس��تايي و عش��ايري با ايجاد اشتغال مانع از 
مهاجرت جامعه محلي شده و حتي در مواقعي 
مهاجرت معكوس از ش��هر به روس��تا و ايل را 

سبب مي شود. 
هرچن��د بوم گ��ردي از س��ال هاي ابتداي��ي 
دهه80 و در زمان دولت اصالحات در كش��ور 
اس��تارت خورد اما طي 8سال زمامداري دولت 
مهرورز به فراموش��ي س��پرده ش��د ت��ا زمان 
دول��ت تدبير كه يك بار ديگ��ر اين موضوع در 
دس��تور كار جدي دولتمردان قرار گرفت. يكي 
از اي��ن تعاريف جديد بوم گردي،  اس��تفاده از 
ظرفيت هاي دروني روس��تاها براي درآمدزايي 
اس��ت ك��ه بع��د از دول��ت يازده��م در دولت 
دوازده��م ه��م با جدي��ت دنبال ش��د. معاون 

رييس جمه��وري و ريي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه نيز با اشاره به همين ظرفيت هاي باالي 
اش��تغال زايي اس��ت كه مي گويد: پشتيباني و 
حمايت در ارائه تسهيالت براي رونق بوم گردي 
به عنوان سياس��ت هاي مصوب دولت دوازدهم 

در دستور كار است. 
محمدباق��ر نوبخت كه در روزه��اي پاياني 
هفته گذش��ته راهي اس��تان گيالن شده بود، 
در حاش��يه بازدي��د از موزه ميراث روس��تايي 
گيالن در منطقه سراوان رشت با اشاره به لزوم 
توج��ه ويژه ب��ه بوم گردي در راس��تاي معرفي 
فرهن��گ، آيي��ن و ميراث ماندگار گذش��تگان 
به نس��ل كنوني افزود: بايد شرايط به گونه يي 
فراهم شود تا گردش��گران و ميهمانان داخلي 
و خارجي با س��نت ها، آداب و رسوم و فرهنگ 

اصيل ايراني آشنا شوند. 
با توجه به اهميت موضوع بوم گردي در فرآيند 
كلي اش��تغال زايي در روستاها سراغ ديدگاه هاي 
فع��االن اين حوزه رفتيم تا نوري به ابعاد مختلف 

بحث بوم گردي در كشور تابانده شود. 

 توجه به بوم گردي براي توسعه روستاها
مع��اون رييس جمهوري توجه ب��ه بوم گردي 
براي انتق��ال فرهنگ و آيين معنوي را از الزام ها 
عنوان و تاكيد كرد: بايد ش��رايط را براي تبديل 
واحدهاي واجد ش��رايط مس��كوني روستايي به 

بوم گردي با هدف اس��كان ميهمانان و مسافران 
تسهيل كنيم. 

او با بيان اينكه واحدهاي مس��كوني روستايي 
براي تبديل ب��ه بوم گ��ردي در اولويت پرداخت 
تس��هيالت هستند، گفت: اين گونه اسكان مسافر 
در خانه هاي بوم گردي افزون بر درآمدزايي براي 
روس��تاييان، حاوي انتقال پيام و انتقال فرهنگ 
به مس��افران اس��ت و به همين رو دولت به اين 

موضوع توجهي ويژه دارد. 
نوبخ��ت با تاكيد بر اينكه تمهيدات الزم براي 
تس��هيل در پرداخت تس��هيالت ب��ه متقاضيان 
واحدهاي بوم گردي فراهم ش��ده، افزود: با توجه 
به اينكه س��ازمان برنامه و بودجه وظيفه نظارت 
بر پرداخت تسهيالت را برعهده دارد، در صورت 
ارائ��ه هرگونه گزارش مبني ب��ر همكاري نكردن 
بانك ها، اين س��ازمان وارد عمل ش��ده و شرايط 
تس��هيل پرداخ��ت وام را تا حص��ول نتيجه الزم 

فراهم مي كند. 
وي با اش��اره به وجود انگيزه الزم بين بانك ها 
براي پرداخت تس��هيالت به واحدهاي بوم گردي 
به دليل حمايت دولت از اين طرح افزود: توصيه 
مي كنم كساني كه خانه هاي روستايي دارند ولي 
هنوز اقدام نكرده اند، با انگيزه مشاركت در انتقال 
فرهن��گ و همچنين مباحث اقتصادي واحدهاي 
بوم گ��ردي به عنوان واحدهاي اقتصادي درآمدزا 

براي روستاييان و خانوارها وارد عمل شوند. 

 مشكالت فعاليت هاي بوم گردي در كشور
در ش��رايطي كه سخنگوي دولت از عزم دولت 
براي توسعه بوم گردي در كشور صحبت مي كند؛ 
فعاالن اين بخ��ش معتقدند كه با وجود عمر يك 
دهه يي فعاليت هاي بوم گردي در كش��ور اما تنها 
دو سال اس��ت كه آيين نامه و ضوابط فعاليت آنها 
تدوين شده و براي تثبيت اين  آيين نامه ها به زمان 
بيش��تري نياز است.  ش��ايد به همين دليل است 
كه در بسياري از استان ها همچنان كارشناسان و 
مسووالن با مقوله بوم گردي و اقامتگاه بوم گردي 
آشنايي كاملي ندارند و همواره با چالش  هايي در 

اين باره رو به  رو هستند. 
»اكبر رضوانيان« يكي از اعضاي خوش��ه  س��ار 
بوم گردي و مالك يك��ي از اقامتگاه هاي بوم گردي 
در كاش��ان درباره چالش هاي پيش روي بوم گردي 
در كش��ور مي گويد: »سال هاس��ت بر سر دريافت 
مجوز فعاليت  هاي اقامتگاه هاي بوم گردي در استان 
اصفهان با مس��ووالن استان با مش��كالتي رو به رو 
هستيم. از يك سو آنها مي گويند اقامتگاه  بوم گردي 
بايد در بافت روستايي باشد و مجوز فعاليت در بافت 
ش��هري را نمي دهند از ديگر سو شاهد آن هستيم 
كه در ساير اس��تان ها، مجوز فعاليت بوم گردي به 
واحدهايي كه در بافت ش��هري فعال هستند، داده 

شده  است.«
 در همي��ن زمين��ه مع��اون گردش��گري اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 

خراسان ش��مالي نيز معتقد اس��ت: براي توس��عه 
اقامتگاه هاي بوم گردي بايد رس��يدگي به تقاضاها 
تس��ريع و راهنمايي هاي الزم ب��ه متقاضيان براي 
فراهم كردن شرايط مورد نياز ارائه شود و همچنين 
براي اخذ تس��هيالت كم بهره ب��ه آنان به صندوق 

كارآفريني و اميد معرفي شوند. 
مينا هاشمي مرغزار در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: 
براي توس��عه دفاتر مس��افرتي هم سعي بر تقويت 
دفاتر موجود و حمايت از آنها از طريق تس��هيالت 
كم بهره شده اس��ت. در مجموع مبلغ يك ميليارد 
و 350 ميليون ريال به س��ه اقامتگاه بوم گردي در 

استان تسهيالت ارائه شده است. 

 عدم همكاري صندوق كارآفريني و اميد
هاشمي مرغزار درباره مشكالتي كه پيش روي 
اقامتگاه هاي بوم گردي در خراسان شمالي وجود 
دارد، گفت: از جمله مش��كالت مي توان به عدم 
همكاري صندوق كارآفريني و اميد براي اعطاي 
تس��هيالت كم به��ره با وجود انعق��اد تفاهمنامه 

مشترك اشاره كرد. 
او افزود: عدم درك درس��ت از مفهوم و هدف 
اقامتگاه ه��اي بوم گ��ردي، توجه بي��ش از حد به 
توس��عه كمي ب��دون توج��ه به توس��عه كيفي، 
نبود آموزش در اين ح��وزه، نبود نظارت اصولي 
و ارزياب��ي صحيح، نبود كارشناس��ان متخصص 
و آش��نا با نحوه اجراي ط��رح و اعطاي مجوز به 
اف��راد فاق��د صالحيت 6محوري هس��تند كه در 
بخ��ش قوانين و مقررات مي توانند براي توس��عه 

اقامتگاه هاي بوم گردي چالش زا باشند. 
او ادامه داد: بانيان واحدهاي بوم گردي معتقدند 
تمركز دس��تگاه هاي دولتي ب��ر افزايش تعداد اين 
اقامتگاه ه��ا، بدون آنكه قواعد و صورت مش��خصي 
براي اين توسعه وجود داشته باشد، حيات طبيعي 
و هويت اصيل روس��تاها را به خطر انداخته و اين 
جريان را كه با هدف توس��عه پايدار روس��تاها آغاز 
ش��ده بود به انحراف مي كش��اند. در عين حال اين 
مس��اله چالش هاي اقتصادي را نيز متوجه بومي ها 

مي كند. 
هاش��مي مرغزار اظهارك��رد: در واقع تش��ويق 
روس��تاييان به س��اخت اين واحدها براي تحقق 
2ه��زار اقامتگاه بوم گردي تا پايان برنامه شش��م 
توس��عه، اين جريان را از مسير اصلي خود خارج 
و گردشگران را نسبت به اين دست از اقامتگاه ها 
بدبي��ن خواهد كرد. او بيان ك��رد: فراهم نبودن 
ديگر زيرس��اخت هاي الزم در مناطق محلي كه 
پيش نياز ورود گردش��گران اس��ت، در كنار عدم 
معرفي اين مناطق در ش��مار مقاصد گردشگري، 
جوامع محلي اميدوار را از كس��ب درآمد مطلوب 

بي نصيب خواهد گذاشت. 

دبير كارگروه ملي تس��هيل و رف��ع موانع توليد گفت: معرفي 
بنگاه هاي اقتصادي به بانك هاي عامل در قالب طرح رونق توليد 

سال 1396 همچنان ادامه دارد. 
به گزارش ايرنا، »مهدي داداش��ي زين الدين« در نشس��ت 
كارگروه رفع موانع توليد شهرس��تان كاشان بيان كرد: ميزان 
اعتباره��ا و تس��هيالت بانكي براي رفع موانع توليد س��ال 97 
هنوز مصوب نشده اما روند س��ال گذشته كماكان امسال هم 

ادامه خواهد يافت. 
وي افزود: 300هزار ميليارد ريال تسهيالت براي رفع موانع 
توليد س��ال 96 در نظر گرفته شد كه 100هزار ميليارد ريال 
براي بازس��ازي و نوسازي بنگاه ها و مابقي نيز براي طرح رونق 

توليد اختصاص يافته بود. 
دبير كارگروه ملي تس��هيل و رفع موانع توليد تصريح كرد: 
28 هزار و 555 بنگاه اقتصادي س��ال گذش��ته در بخش هاي 
صنعت و كش��اورزي 198هزار ميليارد ريال تسهيالت دريافت 
كردند. به گفته او 160هزار ميليارد ريال تس��هيالت نيز سال 
1395 ب��راي رفع موانع تولي��د اختصاص يافت اما با همكاري 

بانك مركزي اين كارگروه 205بنگاه اقتصادي را به بانك هاي 
عامل معرف��ي كرد و 178 هزار ميليارد ري��ال در اختيار آنها 

قرار داد. 
مع��اون عمراني و برنامه ريزي فرماندار كاش��ان نيز گفت: 22 
نشست كارگروه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در بخش هاي 
صنعت، معدن و كشاورزي سال گذشته در اين شهرستان برگزار 

و 80درصد مصوبه هاي آن اجرايي شد. 
مسعود خاندايي با اشاره به ارجاع برخي مشكالت به حوزه هاي 
استاني و ملي اضافه كرد: نزديك به 800 واحد توليدي و صنعتي 
فعال داراي بيش از 20 نفر نيروي كار در شهرستان كاشان وجود 
دارد كه 80 درصد آنها در زمينه توليد فرش ماشيني فعال هستند. 
به گزارش ايرنا، شماري از توليدكنندگان و صاحبان صنايع كاشان 
نيز در ادامه اين نشست برخي مشكالت از جمله موانع ايجاد شده 
براي دريافت تس��هيالت ارزي، صدور مجوز از س��ازمان حفاظت 

محيط زيست و بدهي هاي معوقه بانكي را تشريح كردند. 
كاش��ان با جمعي��ت نزديك ب��ه 365ه��زار نف��ر در فاصله 

200كيلومتري شمال اصفهان واقع است. 

مرك�زي  مع��اون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استانداري 
مرك��زي گفت: ايج��اد منطقه ويژه 
اقتص��ادي نقش موثري در توس��عه 

اقتصاد اراك خواهد داشت. 
ب��ه گزارش»تعادل« ب��ه نقل از 
روابط عمومي اس��تانداري، س��عيد 
فرخي در جلسه بررسي مشكالت ايجاد منطقه ويژه اقتصادي 
اميركبير اراك با اش��اره به وجود دو منطقه ويژه اقتصادي در 
استان مركزي گفت: منطقه ويژه اقتصادي سرزمين ايرانيان در 
مرز بين استان مركزي و استان تهران و در شهرستان زرنديه 
مستقر اس��ت به لحاظ تعريف كاركردهاي مختلف در سطح 
ملي عملكرد و كاركرد موثري براي آن تعريف شده و منطقه 
ويژه اقتصادي ساوه نيز به دليل استقرار در شهر صنعتي كاوه 
كاركرد خاص خود را دارد.  او با اش��اره به جانمايي احداث و 
اس��تقرار منطقه ويژه اقتصادي در شهر اميركبير عنوان كرد: 
شهر اميركبير به دليل برخورداري از مزيت هاي سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي متاثر از نزديكي به مركز اس��تان و راه اندازي 
شهرك صنعتي با فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي متعدد 
از ظرفي��ت بااليي براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برخوردار 
اس��ت كه تحقق اين مزيت موجب توسعه پايدار اين منطقه 
ش��ده و بستر توسعه زيربنايي اقتصادي مركز استان را فراهم 

خواهد كرد. 

 نقش منطقه ويژه اقتصادي
در توسعه اراك

زنج�ان  نماينده عال��ي دولت در 
اس��تان زنجان تاكيد ك��رد: يكي از 
فاكتورهاي مهم در جذب گردشگر 
به واس��طه برگزاري جش��نواره هاي 

غذايي، تنوع در غذاهاست. 
اس��داهلل  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
درويش امي��ري در آيي��ن اختتاميه 
چهارمي��ن جش��نواره بين المللي غ��ذاي اكو� جاده ابريش��م 
در زنج��ان با بي��ان اينكه يكي از فاكتوره��اي مهم در جذب 
گردشگر به واسطه برگزاري جشنواره هاي غذايي داشتن تنوع 
در غذاهاس��ت، افزود: اين تنوع غذايي اس��ت كه باعث جذب 

مخاطبان)گردشگران( با ذائقه هاي مختلف مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه خوش��بختانه ايران اس��المي جزو 
كش��ورهايي اس��ت كه از تنوع غذايي بااليي برخوردار بوده 
و همين مس��اله مي توان��د فرصت و زمينه مناس��بي براي 
جذب گردش��گر باش��د، ادامه داد: آنچه برگزاري جشنواره 
بين المللي غذاي اكو يادآور مي ش��ود، س��نت كهن ايرانيان 
اس��ت كه با برگزاري آن، خانواده ه��ا و اقوام مختلف ايراني 
گرد هم آمده و همين امر فرصت مناسبي براي ايجاد نشاط 

و شادابي فراهم مي كند. 
اين مس��وول تصريح كرد: اعتقاد راسخ به اين امر داريم 
كه غذاي ايراني، شناس��نامه هر ايراني ب��وده و بايد به اين 

مهم در جشنواره مذكور بها داده شود. 

 تنوع غذايي الزمه
جذب گردشگر است

گي�الن  رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گيالن گفت: 
اس��تان گيالن رتبه نخس��ت تعداد 
پرداخت و رتبه ششم مبلغ پرداخت 
تس��هيالت س��امانه بهين ياب را در 
سطح كشور دارد.  به گزارش تسنيم، 
فرهاد دلق پوش در ديدار با نماينده 
مردم اس��تان گيالن در مجلس خب��رگان رهبري اظهار كرد: 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيالن عزمي جدي را 
در تحقق ش��عار امسال در پيش  گرفته است.  رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان گيالن خاطرنشان كرد: ارائه 
خدمات به واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي، نظارت و كمك 
به تمامي فعاالن صنعتي، معدني، تجاري و صنفي استان گيالن 
از وظايف اين سازمان محسوب مي شود.  دلق پوش فعاليت در 
حوزه حرفه و صنعت را داراي مشكالت متعدد عنوان كرد و با 
تاكيد بر اينكه عمده  معضالت واحد هاي صنعتي و توليدي در 
استان گيالن مشكالت مالي و بانكي است، گفت: كارگروه رفع 

موانع توليد به طور جدي در استان فعاليت مي كند. 
او با اش��اره به اينكه اين كارگروه به رياس��ت اس��تاندار 
گيالن تشكيل ش��ده تا با روش هاي علمي و ميداني موانع 
پيش روي صنايع اس��تان گيالن برطرف شود، تاكيد كرد: 
كارگروه رفع موانع توليد اس��تان گيالن خروجي مطلوب و 

اثرگذاري داشته است. 

 استان گيالن رتبه نخست را
در پرداخت تسهيالت سامانه بهين ياب دارد

كاشان  رييس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كش��ور با اشاره 
به كمبودهاي اين دس��تگاه اجرايي 
گفت: مجوز استخدام 544 قرق بان 
امسال صادر ش��ده و به زودي براي 
ج��ذب آن��ان از طريق رس��انه ها و 
روزنامه هاي سراسري اقدام مي شود. 
ب��ه گزارش ايرنا »خليل آقايي« روز پنج ش��نبه در جريان 
بازديد از چند طرح جنگل كاري كاشان با اعالم اينكه براساس 
اس��تاندارد جهاني براي حفاظت از هر يك هزار هكتار منابع 
طبيعي يك نيرو نياز اس��ت درحالي كه اين رقم در ايران دو 
هزار و 400هكتار است، اظهار كرد: براي جبران اين فاصله بايد 

بيش از 2.5برابر نيرو جذب كنيم. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي تصريح ك��رد: اكنون كمبود 
نيروي قرق بان با بهره گيري از سياس��ت حفاظت مش��اركتي 
كه با همكاري بهره برداران منابع طبيعي درحال انجام است، 
جبران مي شود و تاكنون 20ميليون هكتار از زمين هاي منابع 
ملي به صورت مشاركتي براي حفاظت به بهره برداران واگذار 
شده است.  آقايي كاهش برداشت هاي غيرقانوني از عرصه هاي 
منابع طبيعي كشور در سال گذشته را يادآور شد و با توجه به 
سياست افزايش حفاظت مشترك با بهره گيري از بهره برداران 
منابع طبيعي از كاهش 6 تا 8 درصدي تجاوزها و تخلف ها به 

اين عرصه ها در سال 96 نسبت به 95 خبر داد. 

 544 قرق بان
استخدام مي شوند



 Sat. May  05. 2018  1093   شنبه 15  ارديبهشت 1397     18 شعبان 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 نرخ 60 درصدي سواد
در اتباع افغانستاني 

رييس س��ازمان نهضت سوادآموزي با بيان اينكه 
درصد باسوادي در افغانستان ۵۰ درصد است، اظهار 
كرد: نرخ باس��وادي اتباع افغانس��تاني در زمان ورود 
به ايران ح��دود 6درصد بود كه طبق آخرين آمار و 
اطالعات حاصله از سرشماري سال ۹۵، اين رقم به 

6۰ درصد رسيده است. 
علي باق��رزاده با بيان اينكه درصد باس��وادي در 
افغانستان ۵۰ درصد است، اظهار كرد: نرخ باسوادي 
اتب��اع افغانس��تاني در زم��ان ورود به اي��ران حدود 
6درصد بود كه طبق آخرين آمار و اطالعات حاصله 

از سرشماري سال ۹۵ به 6۰ درصد رسيده است. 
وي افزود: به عبارتي در يك بازه زماني ۲6 ساله از 
سال 6۳ تا ۸۹ موفق شديم 6۸۰ هزار اتباع خارجي 
را باس��واد كنيم. در سال گذش��ته بيش از ۲۷ هزار 
اتباع خارجي كه عمدتا افغان هستند، تحت پوشش 
برنامه هاي س��وادآموزي قرار گرفتن��د و در مجموع 
مي توان گفت شمار اتباع باسواد شده در ايران از مرز 

۷6۰ هزار نفر گذشته است. 
رييس س��ازمان نهضت سوادآموزي با بيان اينكه 
در سال گذشته ۲۴ هزار نفر از اتباع از محل اعتبارات 
دولتي تحت آم��وزش قرار گرفتن��د، گفت: نهضت 
س��وادآموزي آماده همكاري با نهادهاي بين المللي 
در زمين��ه اجراي برنامه هاي آموزش��ي براي اتباع و 

پناهندگان خارجي است. 
به گفته باقرزاده، طبق نتايج سرش��ماري س��ال 
۱۳۹۵، در س��نين ۱۰ ت��ا ۴۹ س��ال، ۲ميلي��ون و 
۷۰۰هزار بي س��واد در كش��ور داريم كه حدود ۴۰۰ 

هزار نفر آنها اتباع خارجي هستند. 
وي در بخش دوم س��خنانش با اشاره به ضرورت 
توجه به محتواي آموزش��ي در نهضت س��وادآموزي 
گفت: در نهضت تقوي��ت و تعميق مهارت هاي پايه 
سواد خواندن، نوشتن، حساب كردن و روخواني قرآن 
كريم مورد توجه و در اولويت است. در كنار محتواي 
اصلي، برنامه هاي آموزش��ي براي تعميق يادگيري و 

مهارت هاي زندگي طراحي شده است. 
رييس س��ازمان نهضت سوادآموزي ادامه داد: در 
همين راستا ۳۹ عنوان راهنماي آموزش مهارت هاي 
زندگي و حقوق ش��هروندي براي آموزش دهندگان 
توليد ش��ده است و تالش مي كنيم تا با تدريس اين 
مفاهيم سطح مهارتي سوادآموزان را براي مواجهه با 

چالش هاي روزمره افزايش دهيم. 

حمل اسيد بايد جرم شود
عضو هيات رييس��ه كميسيون اصل نود مجلس 
گفت: بايد با تصويب قوانيني از دسترس بودن آسان 
اس��يد درميان مردم جلوگيري كرد. فرهاد تجري با 
اش��اره به اينكه اسيدپاش��ي داراي بازتاب اجتماعي 
و رواني بس��ياري اس��ت، گفت: قانونگذار بسياري از 
جراي��م ازجمله اسيدپاش��ي را ج��رم عمومي تلقي 
مي كند، هر چند كه اسيدپاشي داراي ابعاد عمومي و 
خصوصي در بحث حقوق افراد است كه هر يك بايد 

به شكل جداگانه مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. 
نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالن غرب 
در مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا بي��ان اينكه جرم 
اسيدپاش��ي در اح��كام ش��رعي و قانون ب��ه عنوان 
جرم عمومي تلقي مي ش��ود، افزود: اسيدپاشي جرم 
پيچيده يي اس��ت كه اگ��ر بتوان با قانون ش��كنان 
پرهزينه در كش��ور برخورد كرد، ش��ايد تا حدودي 
وقوع چني��ن جرمي كاهش پيدا كند؛ اما مش��كل 
ح��ال حاضر در اي��ن خصوص اين اس��ت كه نفس 
حمل و جابه جايي اسيد توسط افراد قابليت تعقيب 
ن��دارد. وي با تاكيد بر اينك��ه درحال حاضر برخي 
كارشناس��ان به دنبال تصويب قانوني درجهت تلقي 
شدن مقدمات اسيدپاش��ي به عنوان جرم هستند، 
تصري��ح كرد: يعن��ي در قانون مطرح ش��ود كه هر 
فردي مواد اس��يدي را در جامعه جابه جا كند، دچار 
محدوديت ش��ده ي��ا اينكه منوط ب��ه مجازات هاي 
خاصي شود كه نتوان به راحتي اسيد را در دسترس 
افراد براي سوءاس��تفاده قرار داد؛ بنابراين به اندازه 
كافي درخصوص اسيدپاشي در گذشته در سيستم 

تقنيني قوانين الزم به تصويب رسيده است. 
عضو هيات رييسه كميسيون اصل نودم مجلس با 
اشاره به اينكه دامنه وسيع جرم اسيدپاشي و ايجاد 
آثار و تبعات بس��يار در حد مفسد في االرض است، 
گفت: اما درحال حاضر قانونگذار مجازات اسيدپاشي 
را درحد مفسد في االرض نمي داند؛ ولي اگر قانونگذار 
به اين جمع بندي رسيده و از طرفي شوراي نگهبان 
ني��ز اين مس��اله را تش��خيص دهد ك��ه عده يي با 
اسيدپاشي سالمت عمومي مردم و حقوق اشخاص را 
نقض مي كنند، مي توان مجازات هاي سختگيرانه تري 

را براي افراد مجرم در نظر گرفت. 

تكذيب واردات داروي چيني
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو، واردات هر نوع 

داروي چيني به كشوررا تكذيب كرد. 
كيانوش جهانپور در خصوص ش��ايعاتي كه هراز 
گاهي در مورد داروي چيني در ايران مطرح مي شود، 
گفت: در ايران داروي چيني نداريم، قصدي هم براي 
صدور مجوز ورود داروي چيني وجود ندارد و مطالبي 
كه متاسفانه هر از گاهي عنوان مي شود پايه و اساس 
ندارد. وي افزود: اين موضوع لزوما ارتباطي به كيفيت 
داروي توليدي اين كشور هم شايد نداشته باشد، چرا 
كه حداقل جمعيت يك و نيم ميلياردي اين كشور و 
حتي برخي مقاصد آن اين داروها را مصرف مي كنند. 
بزرگ ترين مقصد داروهاي چيني هم اياالت متحده، 
اس��تراليا، آلمان، كره جنوبي و هنگ كنگ هستند، 
لك��ن اين مورد در ايران ضرورتي نداش��ته و قصدي 
هم براي واردات دارويي از اين كشور در سازمان غذا 
و دارو وج��ود ندارد. جهانپ��ور تاكيد كرد: فارماكوپه 
چي��ن از دارونامه رس��مي ايران محدودتر اس��ت و 
چين با تمايلي كه به توس��عه فارماكوپه و داروهاي 
هايتك و بايوس��يميالر نش��ان مي ده��د، مي تواند 
وارد كننده بسياري از داروهاي هايتك ايران باشد و 
به عنوان يك بازار بالقوه براي داروي ايراني فرا روي 

شركت هاي ايراني به شمار مي رود. 

اخبار

گرد و غبار در خوزستان باز هم از حد معمول گذشت

شيوع »آسم« منتظر حل معضل ريزگردها نماند

شيرابه زباله ها، عامل انقراض آبزيان مازندران
باره��ا و بارها درباره وضعيت نامطلوب محيط 
زيست مازندران از سوي كارشناسان و مسووالن 
هشدار داده ش��ده است اما تاكنون گره كور اين 
معضل باز نش��ده، مازن��دران همچن��ان قرباني 
زباله ها ش��ده و طبيعت بكرش ه��ر روز آلوده تر 
مي ش��ود، اكنون ۱۰ ماه از تذكر شفاهي نماينده 
مردم بابلس��ر و فريدونكن��ار در مجلس در مورد 
حل مشكل زباله و پسماند اين استان در مجلس 
مي گ��ذرد ام��ا تاكنون ن��ه تنها اقدام��ي در اين 
باره انجام نگرفته بلكه محيط زيس��ت مازندران 
همچنان در سراش��يبي نابودي اس��ت. اما آنچه 
موض��وع آلودگي در اس��تان مازندران را جدي تر 
مي كند، توجه به اين نكته اس��ت كه پساب ها و 
فاضالب ها، ش��يرابه زباله ها و پالستيك هاي رها 
ش��ده در طبيعت اين اس��تان اگرچه به پوشش 
گياهي و منابع آب لطمه جدي وارد مي شود، بلكه 
آبزيان هم از اين وضعيت رنج مي برد، بطوري كه 
بر اس��اس اظهارات ول��ي اهلل نانواكناري، نماينده 
مردم بابلسر و فريدونكنار در مجلس، از مجموع 
۱۰۴ گونه آبزي ش��ناخته ش��ده در اين استان، 
تعداد قابل توجهي منقرض ش��ده اند. با اين حال 
مديركل محيط زيس��ت اين استان، معتقد است 
محيط زيست مازندران قرباني سو مديريت شده 
است. حس��ين علي ابراهيمي درباره اين موضوع 
گفت: »براي حل اين معضل قوانين  خوبي داريم، 
قانون گذار هم تكليف همه را مش��خص كرده  اما 
متاسفانه بسياري از افراد مسوول به وظيفه خود 

به درس��تي عمل نمي كنند و تقصير را بر گردن 
سازمان محيط زيست مي اندازند.«

او افزود: »بر اساس ماده ۳6 آيين نامه اجرايي 
قانون مديريت پس��ماند، مديريت پس��ماند زباله 
در ش��هرها برعهده ش��هرداري ها، در روستاها بر 
عه��ده دهياري ها و خارج از ش��هر و روس��تا بر 
عهده بخش��داري و در جاهايي نيز مسووليت آن 
با راهداري هاس��ت. از طرف ديگر  براساس همين 
قان��ون و در ماده ۳6 آن نيز ب��ه خوبي آمده كه 
نظ��ارت بر اجراي درس��ت كار اع��م از پيگيري، 
بررسي و برخورد با نقض كنندگان قوانين زيست 
محيطي ب��ا مجموعه وزارت بهداش��ت درمان و 

آموزش پزشكي است.«
ابراهيم��ي افزود: بر اس��اس م��اده ۲۳ همين 
قان��ون، تنها نظ��ارت عال��ي بر اجراي درس��ت 
مديريت پس��ماند از سوي مس��ووالن مربوط، بر 
عهده س��ازمان محيط زيس��ت است؛ در صورتي 
كه س��ازمان محيط زيس��ت عمال همه كارهاي 
مديريت پسماند را از اجرا گرفته تا نظارت انجام 

مي دهد. 
وي با اش��اره به اينكه در چند س��ال گذشته 
نسبت به وضعيت پسماند، آب و فاضالب استان 
بي توجهي صورت گرفته اس��ت خاطرنشان كرد: 
متاس��فانه عدم مديريت صحيح پسماند، ظرفيت 
زيستي و حتي اشتغال و توليد را در مازندران از 

بين برده است. 
مدي��ركل محيط زيس��ت مازندران با اش��اره 

ب��ه اينك��ه طبيعت گ��ردي مهم تري��ن ظرفيت 
اش��تغال زايي در مازندران است، گفت: با تخريب 
محيط زيست اين ظرفيت عمال از بين مي رود. 

ابراهيمي افزود: س��ال گذشته ۲ ميليارد دالر 
ك��ه بخ��ش اعظم��ي از آن مربوط ب��ه مديريت 
پس��ماند بود م��ورد تصويب كميس��يون تلفيق 
مجل��س قرار نگرفت؛ ما توق��ع داريم يك رديف 
اعتباري مش��خص ب��راي مديريت پس��ماند در 

استان در نظر گرفته شود. 
وي با اشاره به اينكه مديريت پسماند در صدر 
اولويت قانون گذار مديريت ش��هرداري ها نيست، 
تصريح كرد: معضل پس��ماند استان مازندران با 
تامين اعتبار و قرار گرفتن در اولويت هاي كاري 

همه دستگاه هاي مسوول كشور حل مي شود. 
مدي��ركل محي��ط زيس��ت مازن��دران يادآور 
ش��د: پس��ماند يك بيماري صعب العالج نيست 
ك��ه درمان��ي نداش��ته باش��د بلك��ه مانند يك 
س��رماخوردگي ب��وده كه با هم افزاي��ي دولت و 

نمايندگان حل خواهد شد. 
ابراهيمي با اشاره به وضعيت نامطلوب تصفيه 
فاضالب ه��ا در مازن��دران گفت: ام��روز وضعيت 
تصفي��ه فاضالب ه��اي مازن��دران ب��ا ۱۲ درصد 
ميانگين به نس��بت ۴۵ درصد ميانگين كشوري 
بسيار اس��فناك اس��ت؛ براي حل اين مشكالت 
برنام��ه كالني در مازندران وج��ود ندارد هرچند 
از 6 تصفيه خانه به ۱۲ تصفيه خانه رسيديم اما 
اين آهنگ نس��بت به كل كشور بسيار كند بوده 

و بعده��ا مازندران را با چالش زيس��ت محيطي 
مواجه مي كند. 

اظهارات ابراهيمي در حالي است كه، ولي اهلل 
نانواكن��اري، درب��اره دالي��ل رد اليح��ه بودجه 
دو ميلي��ارد دالري براي رس��يدگي به وضعيت 
پسماندهاي كشور و با اولويت استان هاي گيالن، 
مازندران اس��تان گلس��تان در مجلس گفت: در 
اين مورد نماين��دگان مردم مازندران در مجلس 
براي تخصيص اين بودجه بسيار پافشاري كردند 
و طي جلس��اتي متعدد با وزير كش��ور و معاون 
رييس جمهور بحث هايي در اين زمينه انجام شد. 
وي اف��زود: تا جاي��ي كه مجم��ع نمايندگان 
نامه ي��ي با مضمون حل معضل زباله در مازندران 

ب��ا تخصيص بودج��ه مربوطه نوش��ت و به امضا 
تمام��ي نماين��دگان درآم��د؛ در ح��ال حاض��ر 
مجمع نمايندگان مازندران در تالش اس��ت تا از 
طريق صندوق توس��عه براي رفع بحران زباله در 

مازندران و شمال كشور اقدام كند. 
نانواكناري خاطرنشان كرد: مسووالن مربوطه 
ب��ه جاي اينكه توپ را در زمين ديگري بيندازند 
بايد براي حل بحران زيس��ت محيطي مازندران 
ت��الش كنن��د، اين معض��ل تنها ب��ا بودجه حل 
نخواهد شد بلكه يك عزم و اراده قوي مي خواهد؛ 
اگر هر نهادي كار خود را به درس��تي انجام دهد 
و پاس��خگو باش��د ديگر معضلي به ن��ام زباله در 

مازندران وجود نخواهد داشت. 

روز گذش�ته غلظت گرد و غبار در هشت 
شهر استان خوزستان از حد مجازعبور كرد 
و آس�مان خوزس�تان باز هم غبارآلود شد. 
خوزستاني ها سهمي در آسمان آبي ندارند، 
انگار آس�مان در اين نقط�ه از ايران از ابتدا 
خاكس�تري بوده اس�ت، ماش�ين هاي خاك 
گرفت�ه، مدارس و اداراتي كه هر روز تعطيل 
مي ش�وند و تردد دشوار در شهر انقدر براي 
مردم اين اس�تان تكرار ش�ده كه به حالتي 
عادي از زندگي تبديل شده است، اين ميان 
مس�ووالن هر بارعلت تازه ي�ي را براي بروز 
اين وضعي�ت مطرح مي كنند ام�ا بعد از 16 
سال كه از نخستين روزهاي بروز اين پديده 
در خوزستان مي گذرد، هنوزخبري از راه حل 
نيس�ت و تنها انواع و اقس�ام بيماري هاست 
كه در خوزستان به سرعت مي تازند، اگرچه 
بودج�ه 150 ميليون دالري براي حل معضل 
ريزگرد در خوزس�تان تصويب ش�د اما همه 
آسيب هاي اين پديده را با پول نمي شود حل 
كرد، بر اس�اس آمارهاي اعالم شده از سوي 
وزارت بهداش�ت، افزايش ابتال به آس�م در 
اين استان دو برابر آمار كشوري است. حال 
اگر با بودجه در نظر گرفته شده، اين معضل 
ريشه كن شود اما گرد و غبار سالمت مردم 

را از بين برده است. 

 منشأ داخلي يا خارجي؟
پنجم اس��فند س��ال ۱۳۹۵، معصومه ابتكار، 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور، 
در توضيحاتي كه پيرام��ون وضعيت گرد و غبار 
خوزس��تان ارائه كرد، ۳۵ درصد اين پديده را به 
عوامل و كانون هاي داخلي نس��بت داد و منش��أ 
6۵ درصد آن را در كش��ورهاي عراق و عربستان 
دانس��ت اما روز گذشته مدير ستاد مقابله با گرد 
و غبار كش��ور، اعالم كرد عم��ده گرد و غبار اين 
اس��تان منش��أ داخلي دارد. به اين ترتيب اين بار 
توپ گرد و غبار در ميدان كش��ورهاي همس��ايه 
نيس��ت و خ��اك از ۳۲۰هزار هكت��ار كانون گرد 
و غب��ار داخلي بلند ش��ده اس��ت. عل��ي محمد 

طهماسبي بيرگاني، مدير س��تاد مقابله با گرد و 
غبار كش��ور،  روز گذش��ته درباره م��وج تازه گرد 
و غباره��ا ك��ه از روزهاي ابتدايي س��ال ۹۷، در 
خوزس��تان جريان دارد،  گفت: »در خوزستان دو 
ن��وع جريان باد تحت عنوان باد ش��مال غرب به 
جنوب ش��رق و باد جنوب وجود دارد، سيس��تم 
باد جنوبي مختص فصل زمستان است و با اينكه 
تعداد وقوع آن كم اس��ت اما سرعت بااليي دارد 
بنابراين مشكالت بسياري ايجاد مي كند. با توجه 
ب��ه اينكه بادهاي جنوبي از س��مت دريا مي آيند 
هنگام ورود به ايران هيچ محموله  و باري با خود 
ندارن��د. در اين ش��رايط ظرفيت حم��ل و انرژي 
باالي��ي دارند به همين علت ب��ه محض ورود به 

كشور تا حد بسياري امكان بارگيري دارند.«
او با اش��اره به خش��كي تاالب ه��ا و هورهاي 
اس��تان خوزستان افزود: دليل اينكه در سال هاي 

اخير ميزان تاثير بادهاي جنوبي باال رفته و اثرات 
مخربي ايجاد مي كند؛ خش��كي هورها و تاالب ها 
و تخريب مراتع اس��ت. يعني در سال هاي قبل تر 
فص��ل وزش باد با فص��ل مرطوب ب��ودن زمين 
همزم��ان بود و باد جنوبي به دليل رطوبت زمين 
نمي توانس��ت در وقوع گرد و غبار اثرگذار باش��د 
اما تقريبا از س��ال ۸6 به بع��د بادهاي جنوبي به 
دليل خشكي هاي گسترده در خوزستان مشكل زا 

شده است. 
طهماس��بي بيرگاني در مورد باد شمال غربي 
خوزس��تان نيز تصريح كرد: باد ش��مال غرب به 
جنوب شرق، يك سيستم بادي قديمي در منطقه 
خوزس��تان اس��ت كه از مديترانه، عراق و سوريه 
بارگيري مي كند س��پس وارد ايران مي شود. باد 
شمال غرب به جنوب ش��رق خوزستان در دوره 
انتقال فصل از زمستان به بهار ايجاد مي شود. اين 

سيس��تم بادي سابقه طوالني دارد كه در شرايط 
حاضر نتيجه وزش اين باد ايجاد ۳۰۰ هزار هكتار 

تپه ماسه يي در خوزستان است. 
بطور قطع تخريب طبيعت در سال هاي اخير 
قدرت اثرگذاري منفي اين بادها را تشديد كرده 

است. 
اظهارات طهماس��بي بيرگاني در حالي است 
كه در آخرين روزهاي س��ال گذش��ته، غالمرضا 
ش��ريعتي، استاندارخوزس��تان، اعالم كرد، براي 
رفع مش��كل ريزگردها با منشأ داخلي ۳۲۰ هزار 
هكتار از كانون هاي گرد و غبار اين اس��تان بايد 
مهار ش��ود. اما مطالعات نشان مي دهد، مساحت 
كانون هاي فرس��ايش بادي و ماسه هاي روان در 
خوزس��تان ۲۸۰ هزار هكتار و وسعت كانون هاي 
ُرسي ۳۵۰ هزار هكتار است كه كانون هاي رسي، 

بحراني معرفي شده است. 

 همه آسيب هاي گرد و غبار با پول حل نمي شود
چنين وضعيتي در حالي است كه در نخستين 
روز بهمن ماه سال گذشته و در اوج گرد وغبارهاي 
ويرانگر 66 برابري در شهرهاي مختلف خوزستان 
معاون توس��عه مديريت، حقوق��ي و امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت اعالم كرد كه در 
مجلس شوراي اسالمي، بودجه مقابله با گردوغبار 
خوزس��تان در سال ۹۷ حذف ش��د. كريم شافعي 
با اش��اره به پيشنهاد س��ازمان محيط زيست براي 
پيش بين��ي بودجه گرد وغبار در س��ال ۹۷ افزود: 
»در اليحه بودجه پيش��نهادي به مجلس شوراي 
اسالمي ۱۵۰ ميليون دالر براي مقابله با گردوغبار 
جنوب كش��ور از جمله خوزس��تان در نظر گرفته 
شد كه متاسفانه توسط كميسيون تلفيق مجلس 
ش��وراي اس��المي حذف ش��د.« با وجود اين در 
نهاي��ت بودج��ه ۱۵۰ ميلي��ون دالري در اليحه 
گنجانده ش��د، جليل مختار نماينده مردم آبادان 
در مجلس روز س��وم بهمن ماه گفت: خوشبختانه 
مقام معظ��م رهبري اجازه و اذن برداش��ت ۱۰۰ 
ميلي��ون دالر براي مقابله با ريزگردها و همچنين 
۵۰ ميليون دالر براي بهس��ازي برق خوزستان را 
از طريق صندوق توس��عه ملي ص��ادر كردند كه 
قطع��اً اين موضوع تاثير بس��زايي در مقابله با اين 
معضل و بهبود وضعيت هواي خوزس��تان خواهد 
داش��ت. اگرچه حاال براي حل معضل گرد و غبار 
خوزستان مش��كل مالي وجود ندارد اما ۱6 سال 
گرد و غبار در اين استان، خسارات جبران ناپذيري 
داشته است. روز گذش��ته، مهدي نجمي، رييس 
اداره آس��م و آلرژي وزارت بهداش��ت، درباره اين 
موض��وع بيان ك��رد: »آخرين بررس��ي هاي انجام 
ش��ده در اين زمينه نش��ان مي دهد ش��يوع آسم 
در جمعي��ت ك��ودكان و نوجوان��ان ۱۱ درصد و 
در جمعيت بالغان، ۹ درصد اس��ت. اين بررس��ي 
براساس پرسشنامه هاي استاندارد بين المللي و در 
جمعيت شهري و روس��تايي انجام شده است. در 
اين بررسي مشخص ش��ده است كه آمار آسم در 
خوزستان دوبرابر آمار كش��وري است. در تهران، 
قم و بسياري از شهرهاي صنعتي شيوع بيماري از 

متوسط كشوري باالتر است.«

ريي��س اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران از ارج��اع پرونده ۸ 
بيمارس��تان به مراج��ع قضايي ب��ه دليل عدم رعاي��ت مديريت 

پسماندهاي بيمارستاني و پساب هاي عفوني خبر داد. 
محمدحس��ين بازگير درب��اره وضعيت امحاي پس��ماندهاي 
بيمارس��تاتي در ته��ران گف��ت: فرآين��د مديري��ت پس��ماند در 
بيمارس��تان ها فرآيندي كامال مشخص اس��ت و بايد اين فرآيند 
به طور مس��تمر انجام شود. او اظهار كرد: پسماندهاي بيمارستاني 
بايد از همان ابتدا يعني در زماني كه زباله يي توليد مي ش��ود، در 
ظرف هاي مشخص با رنگ هاي جداگانه تفكيك شود. رييس اداره 
محيط زيست شهر تهران ادامه داد: در زمينه تفكيك پسماندهاي 
بيمارس��تاني بايد آموزش هاي الزم به كادر و پرس��نل بيمارستان 
ارائه شود. همچنين اين افراد بايد تعهد الزم را براي تفكيك زباله 

بيمارستاني داشته باشند. 
بازگير با بيان اينكه بيمارستان ها بايد مجهز به فضاي مشخصي 
براي جمع آوري پسماندهاي عفوني و بيمارستاني باشند، تصريح 
كرد: زباله هاي عفوني بايد توزين ش��ده و مق��دار دقيق زباله هاي 
عفوني و بيمارس��تاني ثبت و ضبط شود و برچسب هاي مشخص 
روي آنها زده شود. او يادآورشد: اين زباله ها بايد توسط دستگاه هاي 
مختلف امحاي زباله ميكروب زدايي و كم خطرسازي شود. در نهايت 
اين پس��ماندها به پيمانكاراني كه ب��راي امحاي اين زباله ها مجوز 
دارند؛ تحويل داده ش��ود. رييس اداره محيط زيس��ت شهر تهران 
با بيان اينكه در بيمارس��تان ها زيرس��اخت هاي اوليه براي امحاي 
زباله عفوني فراهم ش��ده است، تصريح كرد: بزرگ ترين مشكل و 
چالش ما در حوزه مديريت پس��ماندهاي پزش��كي و بيمارستاني 
مربوط به مراكز خرد يعني مطب ها، ساختمان هاي پزشكان، برخي 
درمانگاه ها، كلنيك ها و داروخانه هاست. او تاكيد كرد: داروخانه ها 

باي��د داروهاي تاريخ مصرف گذش��ته خود را امح��ا كنند و نبايد 
اين داروها در هر نقطه يي دور ريخته ش��ود، البت��ه اين موارد در 
داروخانه ها كمتر رعايت مي ش��ود. ما در حال پيگيري اين موارد 
نيز هس��تيم تا داروخانه ها، داروهاي تاريخ مصرف گذش��ته را نيز 
به درس��تي امحا كنند. بازگير با بيان اينكه عمده بيمارس��تان ها 
داراي تصفيه خانه هستند، گفت: اين تصفيه خانه ها توسط بازرسان 
س��ازمان حفاظت محيط زيست پايش مي ش��وند. او ادامه داد: به 
۸ بيمارس��تان در دفع��ات مختلف در زمينه مديريت پس��ماند و 
پساب هاي بيمارستاني اخطارهاي الزم داده شده كه متاسفانه هيچ 
توجهي نكردند و در حال حاضر نيز پرونده اين بيمارس��تان ها به 

مرجع قضايي جهت رسيدگي به تخلفاتشان ارسال شده است. 

معرفي ۸ بيمارستان متخلف به مراجع قضايي 
پوش��ش بيمه بيماري ه��اي »اي.ب��ي« و » ام.اس« از 
نخس��تين روزي كه قرار ش��د در رده بيماري هاي خاص 
قرار گيرد تا امروز، حاشيه هاي بسياري را به دنبال داشت. 
برخ��ي از نماين��دگان مجلس معتقد بودن��د اينكه دولت 
مكلف ش��د تا اين بيماري ها را خ��اص در نظر بگيرد تنها 
در حرف مطرح ش��ده و براي ارائه خدمات به اين قشر از 
بيماران، هيچ بودجه و اعتباري در نظر گرفته نشده است 
اما روز گذشته تقي نوربخش، رييس سازمان بيمه تامين 
اجتماع��ي، اعالم كرد با در نظ��ر گرفتن ضوابط ويژه، اين 
بيماري ها، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. او افزود: »با 
اجراي طرح تحول س��المت امسال در بودجه قانونگذاران 
تمهي��دات جديدي براي بيم��اران پروانه ي��ي )اي.بي( و 
بيماران مبتال به »ام اس« انديشيده شده است. هم اكنون 
بخشنامه بيماران مبتال به »ام اس« در حال تدوين است 
و اين بيماران با ضوابطي كه قانونگذار تعيين كرده اس��ت 

تحت پوشش قرار مي گيرند. 
نوربخش ادام��ه داد: البته هزينه هاي بيماران پروانه يي 
چون باالست، بخش��نامه هاي متفاوتي براي آنها در حال 
تدوين است و هنوز نرخ بيمه اين بيماران مشخص نيست. 
وي اضاف��ه كرد: بايد اين بيماران شناس��ايي ش��وند و 
در سيستم س��ازمان هاي بيمه گر ثبت شود، اين اقدامات 
اكنون در حال انجام است و از ابتداي طرح تحول سالمت 
يك��ي از راهبردهاي ما تحت پوش��ش قرار دادن اين افراد 
بوده و من فكر مي كنم گام هاي بلندي برداشته شده است. 
نوربخش درباره اجراي طرح تحول سالمت و اينكه آيا 
همچنان س��ازمان تامين اجتماعي براي اجراي اين طرح 

همكاري هاي خود را خواهد داشت، گفت: بطور يقين اين 
برنامه هاي ما همچنان ادامه خواهد داشت. 

وي اضاف��ه كرد: هزينه هايي كه قبال زير پوش��ش بوده 
يا تامين مالي دولت را داش��ته است مانند داروي بيماران 

خاص را تقبل مي كنيم. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي ادام��ه داد: ما به 
طرح تحول س��المت پول تزريق نمي كنيم اما تعرفه ها را 
به عنوان اصلي كه كارشناس��ي اس��ت بايد به تعرفه هاي 
واقع��ي يا قيمت تمام ش��ده نزديك كنيم. س��ازمان هاي 
بيمه گ��ر موضوع نظارت و كنترل را دارن��د اما بايد آن را 

تقويت كنند. 

ضوابط خاص براي بيمه مبتاليان به »اي.بي« و » ام.اس«
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»تعادل«گزارشميدهد

اجراي رژيم جديد ترافيكي پايتخت از امروز
گروهراهوشهرسازي|

طرح ترافيك جديد ش��هر تهران با وجود همه 
مخالفت ها و انتقاداتي كه به آن وارد اس��ت، طبق 
تصمي��م معاونت حمل و نقل ش��هرداري تهران از 
امروز اجرايي مي ش��ود و از اين پس ش��هرونداني 
كه قصد تردد به مركز ش��هر و محدوده هاي طرح 
ترافيك را دارند با توجه به زمان و مكان تردد هزينه 

ورود خود را پرداخت مي كنند. 
به گزارش »تعادل« محس��ن پورس��يدآقايي 
مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
ط��راح اصلي اين ط��رح معتقد اس��ت، در طرح 
جديد دسترسي عموم مردم به طرح بيشتر شده 
و از س��وي ديگر س��هميه روزانه به دوبرابر سال 

گذشته افزايش يافته است. 
بر اين اس��اس نرخ ط��رح ترافيك طبق جداول 
تصويب ش��ده ش��وراي ش��هر بين 13هزار و 400 
تومان تا 36 هزار تومان خواهد بود كه به نس��بت 
نرخ 40 هزارتوماني طرح روزانه در س��ال گذش��ته 
كاهش داشته است. همچنين تعرفه طرح ترافيك 
بس��ته به دريافت معاينه فني برتر، شارژ حساب و 
تنظيم تردد در س��اعات خلوت مش��مول تخفيف 
مي شود. به گفته پورس��يدآقايي با هماهنگي هاي 
صورت گرفته با پليس راهور تا پايان ارديبهش��ت 
ب��ه خودروهايي كه بدون ثبت نام در س��امانه براي 
نخس��تين ب��ار وارد طرح ترافيك ش��وند از طريق 
ارس��ال پيامك در م��ورد ورود غيرمجاز تذكر داده 
مي شود و در صورت تكرار عالوه بر جريمه 20هزار 
توماني، تعرفه طرح ترافيك نيز با 20درصد بيشتر 

به صورت بدهي در عوارض خودرو ثبت مي شود. 
طرح جديد از س��اعت 6:30 تا 19 آغاز مي شود 
و هر ش��هروندي كه قصد دارد با خودرو ش��خصي 
در مح��دوده طرح ترافيك تردد كن��د بايد قبل از 
نخس��تين ورود، اطالعات ش��خصي و خودرو را در 

سامانه my.tehran.ir ثبت نام كند. 
بر اس��اس اين گ��زارش ش��هروندان در هنگام 
ثبت ن��ام در س��امانه my.tehran.ir بعد از اينكه 
مش��خص كردند به عنوان شخص حقيقي ثبت نام 
مي كنند، بايد كدملي و تاريخ تولد خود را وارد كنند 
و بعد از مشاهده اطالعات شناسنامه يي همانند همه 
ثبت نام هاي اينترنتي، نام كاربري و رمز عبور مورد 
نظ��ر خود را درج كرده و س��پس از طريق پيامك، 
كد فعال س��ازي را دريافت مي كنن��د و پس از وارد 
كردن آن مي توانند با رمز خود در قسمت ورود به 
پنل اصلي سايت دسترسي داشته باشند. همچنين 
اطالعات مورد نياز ش��امل مشخصات مندرج روي 

كارت ملي، س��ند مالكيت خ��ودرو و نيز بارگذاري 
تصوير آنها در وب سايت مذكور است. 

در ادام��ه در پنل اصلي س��ايت، ام��كان ورود 
مش��خصات يك يا چند خودرو و ش��ارژ حس��اب 
ش��هروندي وجود دارد و كاربران مي توانند حساب 
شهروندي خود را به ميزان دلخواه شارژ و از مبالغ 
آن براي خريد روزانه طرح ترافيك استفاده كنند. 

الزم ب��ه ذك��ر اس��ت، اي��ن مبالغ در حس��اب 
ش��هروندي افراد باقي مي ماند و صرفا پس از تردد 
خودرو در محدوده طرح ترافيك، بسته به تعرفه و 
ش��رايط تردد )ساعات اوج يا غير اوج و دارا بودن يا 
نبودن معاينه فني برتر(، هزينه طرح ترافيك آن روز 
محاسبه و از حساب كسر مي شود و مانده آن براي 
تردد در روزهاي بعد اس��تفاده مي شود. همچنين 
ط��رح جديد عالوه بر روزه��اي جمعه و تعطيالت 
رس��مي در روزهاي پنج شنبه نيز اجرا نخواهد شد 
و ورود به محدوده طرح ترافيك در اين روزها براي 
عموم شهروندان آزاد و رايگان است. همان طور كه 
عنوان ش��د، هزينه ورود و خروج خودروها بس��ته 
به س��اعات اوج و غيراوج ترافيك متفاوت اس��ت و 
همچنين خودروهاي داراي معاينه فني برتر از 20 

درصد تخفيف برخوردار خواهند بود. 

ترددرايگانبرايساكنانمحدوده
در طرح ترافيك جديد نخستين بار براي ساكنان 
محدوده طرح تمهيداتي در نظر گرفته شده است 
كه بر اين اس��اس اين افراد مجازند به طور رايگان و 
بدون پرداخت هزينه، يك بار در دو ساعت ابتدايي 
طرح يعني پيش از ساعت 8:30 از محدوده خارج 
ش��وند و يك بار در دو س��اعات پاياني اجراي طرح 
يعن��ي پس از س��اعت 1۷ به محل س��كونت خود 

بازگردند. 

نحوهرزرومجوزتردد
در ط��رح ترافي��ك جديد باي��د روزهاي مورد 
نظر از قبل رزرو ش��ود كه بر همين اس��اس افراد 
متقاضي پس از يك بار ثبت نام و افزودن اطالعات 
خودرو و ش��ارژ ابتدايي حس��اب شهروندي، تنها 
كاري كه ب��راي ورود به مح��دوده طرح ترافيك 
باي��د انجام دهند، خريد مجوز روزانه قبل از ورود 
به محدوده اس��ت. فايل مربوط به روزهاي شنبه 
تا چهارش��نبه هر هفته در بامداد روز جمعه قبل 
باز خواهد ش��د و ش��هروندان مي توانند هر تعداد 
از روزه��اي هفت��ه را كه قص��د ورود به محدوده 
 my.tehran.ir طرح دارن��د، از طريق س��امانه

خري��داري يا به عبارتي رزرو كنن��د. براي خريد 
مجوز هر روز بايد 36هزار تومان )معادل حداكثر 
هزين��ه احتمالي يك روز تردد( در حس��اب فرد 
وجود داشته باش��د، ولي رقم قطعي هزينه تردد 
در پايان هر روز محاس��به و برداشت خواهد شد. 
در صورتي  كه مجوز روزانه براي خودرو خريداري  
ش��ده باشد اما استفاده نش��ود، مبلغ حداقل يك 
روز )13440تومان( از حساب فرد كسر مي شود. 
از اين رو توصيه مي ش��ود، شهروندان صرفا وقتي 
اقدام به خريد رزرو كنند كه از نياز خود به تردد 

در محدوده اطمينان دارند. 
همچنين رانندگاني كه در ابتداي طرح ثبت نام 
نكرده باشند در مرحله اول جريمه نمي شوند اما 
به آنها پيامكي داده مي شود مبني بر اينكه ورود 
غيرمجاز به طرح داش��ته اند، بنابراين بايد سريعا 
به س��ايت مراجعه و نس��بت به ثبت ن��ام و خريد 
ش��ارژ اقدام كنند. اين موضوع تا آخر ارديبهشت 
ماه ادامه خواهد داش��ت، اما اگر راننده يي بعد از 
پايان ارديبهشت براي ثبت نام اقدام نكرده باشد، 
اخطارهايي كه به وي داده ش��ده است به عنوان 

جريمه رانندگي لحاظ خواهد شد. 
به گفته پورس��يدآقايي معاون حمل و نقل و 

ترافيك ش��هرداري تهران سهميه طرح ترافيك 
در س��ال هاي گذش��ته 129هزار م��ورد بود كه 
امس��ال به 103هزار طرح ترافيك كاهش يافته 
و سهميه، س��هميه بگيران نهادها و دستگاه هاي 
اجراي��ي نيز ت��ا 40درصد كاهش پي��دا كرده و 
س��هميه همكاران در ش��هرداري نيز ۵0 درصد 

كاهش يافته است. 

ورودفرمانداريتهرانبهاعتراضها
در همي��ن ح��ال مع��اون فن��ي و عمراني 
فرمان��دار تهران نيز با اش��اره ب��ه اجراي طرح 
ترافيك جديد از روز پانزدهم ارديبهش��ت ماه 
گفت: اگ��ر اعتراضي در خصوص طرح ترافيك 
جديد به ما وارد ش��ود، قطع��ا ورود مي يابيم؛ 
تاكنون يك گروه در اين خصوص درخواس��ت 

داشته اند كه ورود يافته ايم. 
به گزارش تسنيم، غالمحسين آرام درباره اين 
پرسش كه بسياري از قشرهاي مختلف مردم اعم 
از پزش��كان، خبرنگاران و... نس��بت به اين طرح 
و نوع س��هميه بندي و حتي قيمت آن اعتراض و 
انتقاد داش��ته اند، توضيح داد: اگر اعتراضي به ما 

وارد شود، قطعا ورود مي يابيم. 
معاون فني و عمران��ي فرماندار تهران با بيان 
اينك��ه درخواس��ت ها و انتقادات مطرح ش��ده را 
بررس��ي مي كنيم، تصريح كرد: تاكنون يك گروه 
نس��بت به اين موضوع طرح ترافيك درخواس��ت 

داشته اند كه ما نيز ورود يافته ايم. 
آرام افزود: در بخش��ي كه منتقدان خواس��تار 
توضيح باش��ند آن را ارائ��ه مي دهيم و در صورت 
شفاف سازي اين كار را با دقت انجام خواهيم داد 
اما در غي��ر اين صورت از دس��تگاه هاي ذي ربط 
مي خواهيم كه مساله مورد بحث را توضيح دهند 
يا اينكه در نهايت افراد منتقد را به ش��ورا ارجاع 

مي دهيم تا آنها بررسي الزم را انجام دهند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ط��رح جديد ني��ز برخي 
مس��ائل را به دنب��ال دارد، گفت: قطع��ا تا زماني 
كه اين ط��رح در جامعه جا بيفتد، زمانبر خواهد 
بود. به طور حت��م افرادي كه طرح ترافيك جديد 
را از ابت��دا ايجاد كرده اند به بررس��ي هاي آن نيز 
پرداخته اند اما بايد مسائل و بحث هاي مربوط به 

آن نيز مورد توجه جدي قرار گيرد. 
آرام درب��اره اليح��ه افزايش ن��رخ كرايه هاي 
تاكس��ي و اتوبوس نيز گف��ت: هنوز اين اليحه به 
فرمانداري نرسيده است اما به محض دريافت آن 

بررسي هاي كامل صورت مي گيرد. 

پروندهامالكنجومي
بهدادگاهارسالشد

اس��تاندار تهران با ارائ��ه توضيحاتي درباره تخلفات 
شهرداري س��ابق گفت: پرونده امالك به دادگاه ارجاع 
ش��ده و بايد منتظر باش��يم دادگاه در اين زمينه حكم 

صادر كند. 
به گزارش ايلنا، محمدحسين مقيمي در واكنش به 
سرانجام رسيدگي به تخلفات شهرداري تهران در دوره 
مديريت ش��هري گذشته گفت: هر كجا و هر سازماني 
كه تخلف��ي در آن اتفاق مي افتد بايد با آن تخلفات در 
خود سازمان مربوطه برخورد شود اما اگر تخلفات اداري 
است بايد در هيات تخلفات اداري به آن رسيدگي شده 

و مورد بررسي قرار گيرد. 
وي اظه��ار كرد: اگ��ر تخلفات مالي اس��ت بايد در 
دادگاه ه��اي ذي ص��الح به آن پرداخت��ه و پرونده ها به 
دادگاه احاله ش��ود و براساس احكامي كه قضات صادر 
مي كنند با تخلف برخورد مي شود. مقيمي در پاسخ به 
اينك��ه به عنوان اس��تاندار در جريان ابعاد اين تخلفات 
اس��ت، وارد جزئي��ات نش��د و گفت: تخلف��ات اداري 
همانطور كه گفتم در هيات هاي رس��يدگي به تخلفات 
اداري رسيدگي مي شود و اگر ابعاد حقوقي داشته باشد، 
دادگاه به آن رسيدگي مي كند. استاندار تهران همچنين 
در واكنش به واگذاري 6۷4 ملك از سوي شهرداري به 
افراد خاص، نهادها و س��ازمان هاي مختلف گفت: اين 
پرونده به دادگاه ارجاع شده و بايد منتظر باشيم دادگاه 

در اين زمينه حكم صادر كند.
 

احتمالتغييردرتركيب۷نفره
كانديداهايشهرداريتهران؟

يكي از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به احتمال 
تغيير در تركيب ۷نفره كانديداهاي ش��هرداري تهران 

واكنش نشان داد. 
به گزارش مهر قرار اس��ت از يك ش��نبه اين هفته 
گزينه هاي شهرداري تهران در صحن علني برنامه هاي 
خ��ود را ارائه كنن��د. طي چن��د روز اخب��ار متفاوتي 
درخصوص گزينه هاي ش��هرداري تهران منتش��ر شده 
از اس��تعفاي يك��ي از گزينه ه��ا تا احتم��ال مخالفت 
رييس جمهور با خروج محمود حجتي از كابينه. موافقان 
خروج حجتي از كابينه حتي جايگزين هاي وي در جهاد 
را هم مش��خص كرده اند و اين وزير را در ليست ترميم 
كابين��ه قرار داده اند. طي چند روز اخير فضاي ش��ايعه 
و خبره��اي جعلي درخصوص انتخاب ش��هردار تهران 
كاهش پيدا كرده بود اما به نظر مي رسد اوضاع به آرامي 
فضاي خبري نيست. حجت نظري در پيامي توييتري 
به برخي البي ها در خارج ش��ورا براي انتخاب شهردار 
اشاره كرده و با هشتك شوراي اول، اختالفات سياسي 
ش��وراي اول را يادآوري كرده اس��ت. در پيام اين عضو 
شورا آمده است:» اقدامات خطرناكي خارج از شورا براي 
زدن به زير ميز انتخاب شهردار تهران از ميان ۷ گزينه 

موجود درحال انجام است. 
بايد بدانيم كه خودخواهي و در نظر نداشتن منافع 
عم��وم مردم در نهايت دامن همه را خواهد گرفت. اگر 
ش��هردار از ميان ۷ گزينه نهايي انتخاب نش��ود، پشت 
پ��رده را بي پرده خواهم گفت.« هفته گذش��ته اعضاي 
شوراي شهر هر گونه تصميم گيري خارج از شوراي شهر 
براي انتخاب شهردار را انكار و اعالم كرده بودند به دليل 
حضور جرياني در شورا با بزرگان جريان اصالحات، اعضا 

فراكسيون اميد در مجلس و... مشورت مي كنند. 

تحويلطرحجايگزين
برجباغهابهشورايشهر

مدي��ركل شهرس��ازي و طرح ه��اي شهرس��ازي 
شهرداري تهران از تحويل طرح جايگزين »برج باغ« به 

شوراي شهر تا پايان ارديبهشت ماه خبر داد. 
به گزارش مهر، محمد آقايي با اشاره به اتمام تدوين 
ط��رح جايگزين »برج باغ« گفت: ب��ا پايان اين مرحله 
طرح جايگزين تا پايان ارديبهش��ت ماه به شوراي شهر 
تحويل داده مي ش��ود و پس از آن شورا يا خود طرح را 
به كميسيون ماده ۵ ارسال يا مجوز ارسال طرح از سوي 

معاونت شهرسازي را صادر مي كند. 
مصوبه »برج باغ« س��ال 1382 توسط شوراي دوم 
ش��هر تهران به تصويب رس��يد. براس��اس اين مصوبه 
مال��كان اراضي باغات پراكنده ش��هر ته��ران در ازاي 
ساختمان سازي در 30درصد از مساحت زمين متعهد 
به حفظ ۷0درص��د مابقي باغ بودن��د. البته بر مبناي 
همين مصوبه ش��هرداري تهران مجاز ب��ود 20درصد 
اضافه ت��ر از تراكم س��اختماني منطقه يي كه باغ در آن 

واقع شده به مالك تراكم ساختماني اعطا كند. 
همي��ن موض��وع در عم��ل منج��ر ب��ه اح��داث 
س��اختمان هاي بيش از 12طبقه در باغ ها و بي توجهي 
به حفظ فضاي مش��جر باغ ها ش��د. اتفاقي كه به گفته 
حجت اهلل ميرزايي، معاون برنامه ريزي شهرداري تهران 
در نهايت به تخريب 110هكتار از باغات تهران انجاميد. 
انتق��اد از وضعي��ت تخريب باغ ه��ا و تبديل آنها به 
برج هاي بلند مرتبه به  طور جسته و گريخته در شوراي 
چهارم شهر تهران مطرح شد اما هيچگاه اجماعي براي 

بازبيني و لغو مصوبه صورت نگرفت. 
با آغاز به كار ش��وراي پنجم شهر تهران موضوع لغو 
مصوبه برج باغ ها به  طور جدي از س��وي برخي از اعضا 
مطرح ش��د و در نهايت در آخرين جلس��ه كاري سال 
96 پس از 14س��ال مصوبه جنجالي لغو شد. از سوي 
ديگر شهرداري تهران موظف شد ظرف دو ماه طرحي 
جايگزين براي ش��كل جديد ساخت و ساز در باغات را 
كه حافظ فضاي مشجر باغ و مدافع حقوق مالكان باغات 

باشد، ارائه كند. 
در همين رابطه محمد آقايي، مديركل شهرس��ازي 
و طرح هاي شهرس��ازي ش��هرداري تهران با اش��اره به 
لغ��و مصوبه »برج باغ« و ارائه ط��رح جديد با توجه به 
محدوديت ها و موانع حقوقي موجود گفت: پيش بيني 
مي كنيم تا پايان ارديبهش��ت ماه مراحل تدوين طرح 
جديد به اتمام برس��د و طرح پيش��نهادي ش��هرداري 
تهران به شورا ارسال شود. وي عنوان كرد: در مدتي كه 
معاونت شهرسازي فرصت دارد تا طرح جايگزين را ارائه 
دهد، تمامي باغات تهران فريز شده اند و در نهايت آنچه 
به عنوان طرح جايگزين اعالم مي شود به  طور قطع به 

حفظ باغات تهران و انتفاع مردم كمك مي كند.

ايرانشهر

بررسي آمار نشست و برخاست  هواپيماها در فرودگاه هاي كشور 
در سال 1396 نشان مي دهد كه اضافه شدن هواپيماهاي كوچك 
و منطقه ي��ي به ناوگان هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران كه از 
جمله دستاوردهاي برجام به شمار مي رود، موجب رشد استفاده از 

فرودگاه هاي كوچك در كشور شده است. 
هنگام��ي كه پس از اج��راي برجام و طبق مف��اد آن، نوبت به 
نوس��ازي و گس��ترش ناوگان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
رسيد، خريد 20 فروند هواپيماي منطقه يي كوچك با حق گزينش 
20 فروند ديگر نيز در دس��تور كار قرار گرفت. هدف از خريد اين 
هواپيماه��ا كه از نوع ATR72-600 بودند، گس��ترش پروازهاي 
منطقه يي ايران و راه اندازي فرودگاه هاي كوچك كش��ور بود. پيش 
از خريد اين هواپيماها، تعداد كمي هواپيماي منطقه يي و كوتاه برد 
در ناوگان شركت هاي هواپيمايي كشور حضور داشتند كه هرچند 
برخي پروازهاي محل��ي را انجام مي دادند، اما توان تامين تقاضاي 

موجود در بازار پروازهاي منطقه يي ايران را نداشتند. 
ارديبهشت ماه سال گذشته 4 فروند ATR براي نخستين بار به 
ناوگان ايران اير پيوستند. بعد از آن و به تدريج 4 فروند ديگر نيز وارد 
كشور شدند تا اين هواپيماها صنعت هوانوردي داخلي ايران را رونق 
دهند. ايران اير با استفاده از اين هواپيماها توانست مسيرهاي جديد 
پروازي راه اندازي كرده و مقاصد جديدي را به فهرست مقاصد خود 
اضافه كند. سنندج، ابوموسي، ساري، جهرم، خوي، پارس آباد مغان، 
بندرلنگه، ابوموس��ي و كالله از جمله اين مقاصد بودند. همچنين 
مسيرهاي استاني ايران اير نيز با ورود ATR رونق بيشتري گرفتند. 
بندرعباس به عنوان هاب جنوب كش��ور ايران اير انتخاب شد و دو 
فروند ATR در اين فرودگاه مس��تقر شدند. پرواز ميان شهرهايي 
چون رشت، تبريز. اروميه، اصفهان، شيراز، مشهد، كرمان و زاهدان 

نيز افزايش يافت. اما آمار در مورد اين افزايش چه مي گويد؟

رشدفرودگاههايكوچك
با مراجعه به آمار نشس��ت و برخاست هواپيماها در سال 1396 
كه توس��ط ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران منتشر شده، 
مي ت��وان دريافت كه عمليات پروازي در بس��ياري از فرودگاه هاي 
كوچك بعد از ورود هواپيماهاي جديد هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران رشد قابل مالحظه يي داشته است. به عنوان مثال پس از آغاز 

پروازهاي ايران اير به پارس آباد مغان در تاريخ 13 بهمن 24 سورتي 
پرواز در سال 96 از اين فرودگاه انجام و باعث شد، فعاليت فرودگاه 
پس از ۵ سال از سر گرفته شود. با آغاز پرواز شاپرك ها به فرودگاه 
 جهرم، تعداد نشس��ت و برخاس��ت هواپيماها در اين ف��رودگاه از
2 سورتي در سال 9۵ به ۵8 سورتي در سال 96 افزايش پيدا كرد. 
همچنين نشست و برخاست اين هواپيماها در فرودگاه اراك، تعداد 
نشس��ت و برخاست را از 224 سورتي در سال 9۵ به 300 سورتي 

در سال 96 رساند و با رشد 34 درصدي مواجه كرد. 
ايران اير با اس��تفاده از ش��اپرك ها پرواز به فرودگاه هاي شمالي 
كشور را گسترش داد. تعداد پروازهاي هفتگي به فرودگاه هاي رشت 
و گرگان افزايش پيدا كرد و پرواز به فرودگاه هاي رامسر، دشت ناز 
س��اري و نوشهر مجددا از س��ر گرفته شد. سال گذشته نشست و 
برخاست در فرودگاه س��ردار جنگل رشت 18درصد و در فرودگاه 
گرگان 48درصد رش��د داشته اس��ت. اين ارقام براي فرودگاه هاي 
ساري و نوشهر به ترتيب 9 و 68 درصد بوده اند. نشست و برخاست 

در فرودگاه رامسر نيز 92 درصد رشد داشته است. 
ورود ATR ه��ا براي مناطق جنوبي كش��ور ني��ز خوش يمن 
بوده اس��ت. در سالي كه گذشت، نشس��ت و برخاست در فرودگاه 
بندرعباس 14درصد نسبت به سال پيش از آن رشد داشته است و 
اين رشد را مي توان به پاي تبديل شدن اين فرودگاه به هاب جنوب 
كشور ايران اير دانست. دو فروند ATR كه در اين فرودگاه مستقر 
هس��تند، پروازه��اي منظمي را به مقاصدي چون كيش، ش��يراز، 
بوشهر، ابوموسي، بندرلنگه، كرمان، چابهار و زاهدان انجام دادند. در 
اين ميان فرودگاه هاي كوچك بيش از ساير فرودگاه ها منتفع شدند. 
به عنوان مثال فرودگاه ابوموسي رشد 92 درصدي و فرودگاه چابهار 
رشد 10 درصدي را در تعداد نشست و برخاست هواپيماها تجربه 
كردند. فرودگاه هاي زاهدان، كرمان و بوشهر نيز به ترتيب به رشد 

۷، 28 و 28درصدي در تعداد نشست و برخاست دست يافتند. 
در حال حاضر ۵۵ فرودگاه عملياتي در كش��ور وجود دارد، اما 
ناوگان هوايي كشور براي خدمت رساني به تمام اين فرودگاه ها كافي 
نيست. ورود 8فروند ATR تاكنون گام بزرگي براي بهره برداري از 
اين فرودگاه ها محسوب مي شود. بي شك با ورود باقي هواپيماهاي 
خريداري ش��ده از اين ن��وع مي توان به رون��ق پروازهاي محلي و 

منطقه يي اميدوار بود. 

مديركل بررسي س��وانح سازمان هواپيمايي با اشاره به تكميل 
عمليات بررسي س��انحه هواپيماي ATR تهران-ياسوج و تقديم 
گزارش نهايي به دادستان پرونده گفت: در اين گزارش علت اصلي 

وقوع سانحه و عوامل كمكي وقوع سانحه مشخص شد. 
حس��ن رضايي فر در گفت وگو با فارس با اش��اره به پايان يافتن 
عمليات بررسي عوامل وقوع سانحه هواپيماي ATR مسير تهران 
� ياسوج مربوط به شركت هواپيمايي آسمان اظهار كرد: بازخواني 
جعبه هاي سياه هواپيما در كشور فرانسه به پايان رسيد و گروه هاي 
11 گانه تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري نيز گزارش 
نهاي��ي خود را آماده كردند، همه اطالعات تركيب  و گزارش نهايي 
آماده ش��د. وي ادامه داد: ضرورت داش��ت كه از كش��ور فرانسه به 
عنوان كشور سازنده اين هواپيما نيز دعوت مي شد تا در اختالفات 
كوچكي كه در برخي موضوعات بررس��ي س��انحه وجود داشت به 
اجماع برس��يم، فرانس��وي ها هم تحليل هاي جداگانه يي داشتند 
بنابراين تيم فرانسوي به ايران آمد و در دو روز كاري جلساتي برگزار 
ش��د. مديركل بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي با تاكيد 
بر اينكه همه اين جلسات با فرانسوي ها  با حضور نهادهاي نظارتي 
برگزار شد ، بيان كرد: توافقاتي با كشور فرانسه انجام شد و گزارش 
نهايي به سرانجام رسيد. رضايي فر اظهار كرد: گزارش نهايي سانحه 
ATR تحويل بازپرس پرونده شد، زيرا قوه قضاييه تاكيد داشت به 
دليل لزوم شناسايي مقصران وقوع اين سانحه و وجود روند قضايي، 
گزارش نهايي بايد تحويل بازپرس پرونده شود و بنابراين قوه قضاييه 

موضوع تشخيص مقصران اين سانحه را انجام مي دهد. 
مديركل بررسي س��وانح و حوادث س��ازمان هواپيمايي گفت: 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري وظيفه مش��خص كردن مجرمان و 
مقصران س��انحه را بر عهده ندارد بلكه علت وقوع س��انحه را براي 

جلوگيري و پيشگيري از سوانح بعدي بررسي و منتشر مي كند. 
رضايي فر ادامه داد: اين پرونده سانحه نخستين پرونده يي است 
ك��ه در كنار پرونده قضايي آن جلو مي رود؛ به نظر بازپرس پرونده 
اين فرآيند، فرآيندي قضايي اس��ت و اگر اطالعات وقوع سانحه از 
سوي سازمان هواپيمايي كشوري منتشر شود شايد قوه قضاييه در 
تعيين مقصر اصلي محدود ش��ود و اگر موضوعي از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم شود، ممكن است قوه قضاييه در تعيين 

مقصر با مشكل مواجه شود. 

وي اظهار كرد: ميزان تقصير افراد در وقوع يك سانحه بر عهده 
قوه قضاييه خواهد بود كه آنها هم تاكيد داشتند فعال اين گزارش 
در رس��انه ها و براي عموم منتشر نش��ود، زيرا پرونده روند قضايي 
دارد  بنابراين قوه قضاييه مقصر يا مقصران اين وقوع اين سانحه را 
معرفي مي كند. مديركل بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي 
درباره گزارش��ي كه پيش از اين در مورد يخ زدگي هواپيما از سوي 
برخي نهادها غير از س��ازمان هواپيمايي منتشر شده بود، توضيح 
داد: يكي از مس��ائلي كه با كش��ور فرانس��ه در اين سانحه اختالف 
داشتيم موضوع يخ زدگي بود، ماهواره هاي هواشناسي كشور فرانسه 
بحث يخ زدگي ش��ديد را در آن شرايط هوايي وقوع سانحه مطرح 
كرده بودند در حالي كه هواشناسي ايران شرايط يخ زدگي متوسط 
را اعالم كرده بود؛ بنابراين تحليل هاي كارشناسي انجام شد تا اين 
اخت��الف بين ما و فرانس��وي ها در اين حوزه رفع ش��ود، البته اين 
اختالف به طور كامل رفع نش��د و فرانس��وي ها فرصت بيشتري از 
ما خواس��تند، زيرا آنها اطالعات طراحي هواپيم��ا را دارند و اعالم 
كردند كه ما راندمان س��طوح پروازي هواپيما را بررسي مي كنيم و 
نتيجه قطعي را اعالم خواهيم كرد اما به نظر مي رسد كه يخ زدگي 
علت وقوع اين سانحه نبوده است. رضايي فر ادامه داد: روز يك شنبه 
16 ارديبهشت جلسه يي با دادستان كل كشور درباره اين گزارش 
نهايي خواهيم داشت و آنجا تصميم گيري مي شود كه لحظه گزارش 
و خبررس��اني به مردم درباره علت وقوع اين س��انحه چگونه باشد؛ 
تصميم گيري در اين حوزه با قوه قضاييه است و در حيطه اختيارات 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري نيست. مديركل بررس��ي سوانح و 
حوادث س��ازمان هواپيمايي با تاكيد بر اينكه ما هيچ مشكل فني 
در اين هواپيماي سانحه ديده پيدا نكرديم، ادامه داد: علل وقوع هر 
س��انحه يي مي تواند خطاي خلبان، شرايط آب و هوايي، نقص فني 
يا ساير عوامل باشد اما ما هيچ نقص فني در هواپيما پيدا نكرديم. 

به گزارش فارس هواپيماي ATR72 شركت هواپيمايي آسمان 
به شماره پرواز 3۷04  صبح روز 29بهمن  ماه 96 از فرودگاه مهرآباد 
به مقصد ياسوج پرواز كرد؛ اين هواپيما در 14مايلي فرودگاه ياسوج 
و  روي ارتفاعات دنا  از رادار حذف و مكالمات خلبان و برج قطع شد؛ 
پس از آن بود كه اعالم ش��د اي��ن هواپيما با كوه دنا برخورد كرده  
است؛ اين هواپيما حامل 60 مسافر و 6 خدمه و امنيت پرواز بود كه 

همه در اين سانحه جان باختند. 

آثاربرجامدرصنعتهواييكشورچهبود؟

رشدقابلتوجهنشستوبرخاستدرفرودگاههايكوچك

تخريبواحدهايمسكونيباعمرپايينمبناياقتصاديدارد

مديركلبررسيسوانحسازمانهواپيمايي

هواپيمايسانحهتهران-ياسوجنقصفنينداشت

عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان مسكن با تاكيد بر اينكه 
ش��هرداري ها مي توانن��د با تعريف برنامه درازم��دت در قالب طرح 
جامع عم��ر مفيد س��اختمان ها را افزايش دهن��د، گفت: تخريب 
بس��ياري از واحدهاي مس��كوني در تهران با عمر پايين تنها جنبه 

اقتصادي دارد. 
حس��ن محتش��م در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اينكه چه 
داليلي باعث كاهش كيفيت ساخت وساز شده و چرا گفته مي شود 
عمر مفيد س��اختمان ها در ايران حدود 2۵س��ال و پايين اس��ت، 
گفت: ساخت وس��ازهاي صورت گرفته درحال حاضر تحت شرايط 
مهندس��ي بوده و به هيچ وجه نمي توان گفت، كيفيت ساخت وساز 
پايي��ن اس��ت. وي افزود: ساخت وس��ازها درحال حاض��ر از لحاظ 
نظارت، اجرا و مجري ذي صالح توس��ط ش��ركت ها و انبوه س��ازان  
داراي صالحيت انجام مي ش��ود بنابراين كيفيت ساخت وس��از به 

چند عامل ديگر كه س��ازندگان در آن نقشي ندارند، بستگي دارد. 
محتشم اظهار كرد: مصالح ساختماني با استاندارد پايين، استفاده 
از نيروي انساني غيرماهر و مجريان بدون صالحيت باعث مي شود 
تا سازنده ها با وجود رعايت تمام موارد نتوانند كيفيت ساخت وساز 
را باال ببرند. محتش��م افزود: قطعا وقتي نيروي انس��اني غيرماهر و 
مصالح س��اختماني با اس��تاندارد پايين در ساخت وساز بدون هيچ 
نظارتي به كار گرفته شود، كيفيت ساخت وساز پايين خواهد آمد. 
وي اظهار كرد: به عنوان مثال وقتي س��ازنده ها از كارخانه هاي 
تولي��د بتن اق��دام به تهيه بتن مي كنند از زمان س��فارش خريد و 
حرك��ت محموله بتن ت��ا كارگاه فاصله زماني نباي��د از يك زمان 
 مش��خصي بيشتر باش��د بنابراين اگر اين زمان به جاي 2ساعت به

۵ ساعت به طول بينجامد قطعا آن بتن از كيفيت بااليي برخوردار 
نخواه��د بود. ب��ه گفته وي، پس برخي عوامل حت��ي آب دادن به 

موقع به اندازه و نگهداري از بتن مي تواند در كيفيت ساخت  وس��از 
نقش داشته باشد. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازمان مسكن با 
اش��اره به اينكه نظارت بر توليد استاندارد بتن و مصالح ساختماني 
برعهده س��ازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، 
گف��ت: پس اگر نظارت خوبي بر توليد مصالح س��اختماني صورت 
گيرد، مش��كلي در اجراي ساخت وساز نخواهد بود. وي با اشاره به 
اينكه توليد مسكن درحال حاضر از كيفيت خوبي برخوردار است، 
تاكيد كرد: در ش��رايط فعلي ساختمان هايي كه احداث مي شود به 
دلي��ل رعايت آيين نامه 2800 معروف به آيين نامه زلزله از كيفيت 
خوبي برخوردار هستند. وي افزود: اگرچه كيفيت پايين را بايد در 
نازك كاري و تزيينات س��اختمان قبول كرد كه البته نازك كاري و 
مراحل تزيينات نمي تواند در اس��تحكام ساختمان تاثيرگذار باشد. 
محتش��م در پاس��خ به اين س��وال كه چرا عمر مفيد ساختمان ها 

در ايران 20تا 2۵س��ال اس��ت، گفت: لزوما پايين بودن عمر مفيد 
ساختمان ها در ايران به دليل عدم استحكام و مقاومت ساختمان ها 
نيس��ت كه باعث مي شود، تخريب ش��وند بلكه اكثر اين تخريب ها 
ب��ه داليل مناف��ع اقتصادي ص��ورت مي گيرد. وي اف��زود: مالكان 
س��اختمان ها براي سود بيشتر اقدام به تخريب يك واحد مسكوني 
20ساله مي كنند بنابراين حتي ساختمان هاي ساخته شده قبل از 
انقالب هم كه با طاق ضربي س��اخته شده و چندان نمي توانند در 
مقابل زلزله دوام داشته باش��ند، داراي كيفيت الزم هستند. عضو 
هيات مديره انجمن صنفي انبوه س��ازان مس��كن افزود: به هر حال 
شهرداري ها بايد با تعريف يك برنامه درازمدت در قالب طرح جامع 
از تخريب واحدهاي مس��كوني با عمر مفيد پايين جلوگيري كنند 
چراكه اين واحدهاي مس��كوني سرمايه  كشور هستند و نبايد اين 

سرمايه ها را با هدف توجيه اقتصادي از بين برد. 
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»همايش فرصت هاي اقتصادي ايران و اقليم كردستان عراق« برگزار شد 

دعوت عراق از شركت هاي ايراني 
تعادل | 

ب��ازار عراق را مي توان يكي از مبادي عمده صادراتي 
ايران نام برد. از همين رو توسعه روابط تجاري و اقتصادي 
با اين كش��ور را مي توان يكي از دغدغه هاي تجار ايراني 
عن��وان كرد كه از اهميت باالي��ي نيز در چرخه تجارت 
خارجي ايران برخوردار اس��ت. اما ناگفته نماند كه طي 
يك سال گذشته روابط تجاري بين دو كشور با چالش ها 
و موان��ع زيادي هم��راه بود؛ به طوري كه آبان ماه س��ال 
گذش��ته طي يك مقطع زماني ش��اهد مس��دود شدن 
راه ه��اي تجاري ايران با اقليم كردس��تان عراق به دليل 
مسائل سياس��ي بوديم. اگرچه با پيگيري مسووالن دو 
كش��ور تا حدودي موانع مرتفع شد، اما همچنان برخي 
موانع تعرفه يي و غيرتعرفه يي راه براي تجار ايراني جهت 
توس��عه روابطشان با اقليم كردستان و خود كشور عراق 
سخت كرده اس��ت. از همين رو سكاندار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بار ديگر راهي عراق شد تا ضمن حضور 
در همايش فرصت هاي اقتصادي ايران و اقليم كردستان 
عراق بر ارتقاي س��طح روابط اقتصادي دو كشور تاكيد 
ورزد. »توس��عه و س��اختارمند ك��ردن روابط اقتصادي، 
رايزني براي توسعه سرمايه گذاري، تاكيد بر ايجاد نظام 
آزاد تجاري بين دو كشور، امضاي يادداشت تفاهم توسعه 
روابط اقتصادي بين ايران و اقليم كردستان عراق و ايجاد 
كميته مش��تركي براي پيگيري توافقات انجام شده« را 
مي توان از دس��تاوردهاي متولي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اين س��فر نام برد. از آن س��و اما نخست وزير 
اقليم كردستان از شركت هاي ايراني درخواست كرد كه 
با اطمين��ان خاطر دامنه فعاليت هاي خود را در منطقه 
كردستان عراق گسترش دهند. همچنين بنا به اظهارات 
»نيچروان بارزاني« دولت اقليم كردستان عراق در تالش 
براي ايجاد منطقه آزاد تجاري در مرز پرويزخان با ايران 
اس��ت. اين منطقه با وجود داشتن س��ه دروازه رسمي 
مي كوش��د، پنج دروازه غيررس��مي با ايران را با كمك 
دولت عراق به رس��ميت ش��ناخته تا بر حجم مبادالت 

بازرگاني و تجاري دو طرف افزوده شود.

 توسعه روابط اقتصادي با اقليم كردستان 
آبان ماه سال گذش��ته پس از برگزاري »همه پرسي 
در اقليم كردس��تان عراق«، حمد محجوب سخنگوي 
وزارت امور خارجه كش��ور عراق، يادداش��ت رسمي به 
س��فارتخانه هاي تركيه و ايران در بغداد در مورد بستن 
همه مرزها با اقليم كردس��تان ارس��ال كرد. طبق اين 
بيانيه از دولت هاي ايران و تركيه خواسته شد كه تمام 
منافذ مرزي خود را با اقليم كردس��تان ببندند. مقامات 

ايراني در راس��تاي اين بياني��ه، مرزهاي تجاري خود را 
ب��ا اين اقليم مس��دود كردند؛ اقدامي ك��ه كار را براي 
صادركنندگان ايراني س��خت و آنه��ا را وارد به واكنش 
كرد. به طوري ك��ه ارزش تبادل تجاري ايران با منطقه 
كردستان عراق تا زماني كه داعش در عراق اقداماتش را 
آغاز نكرده بود و جنگي شروع نشده بود، 7 ميليارد دالر 
در سال بود كه اكنون شاهد كاهش اين ميزان هستيم. 
مطابق آمارها در س��ال 1396 ميزان صادرات ايران به 
عراق 6 ميليارد و 425 ميليون دالر گزارش شده است. 
همچنين بر اساس آمارها از سال 1390 تا سال 1396، 
كمترين ميزان صادرات ايران به عراق، در سال هاي 90 
و 92 رخ داده است. در حالي كه واردات در سال 1390 
برابر با 124ميليون دالر بوده، اما در سال 1396 به 77 

ميليون دالر رسيده است. 
البته پس از آرام ش��دن اوضاع و رايزني مس��ووالن 
برخي موانع و چالش هاي موجود بر سر راه تجار ايراني 
برداش��ته شد و اكنون نيز با ورود به دومين ماه از سال 
1397 به نظر مي رس��د كه اقليم كردس��تان به دنبال 
توس��عه روابط اقتصادي خود با ايران است. از همين رو 
براي توسعه و ساختارمند كردن روابط اقتصادي ايران 
با اقليم كردس��تان، ش��اهد برگزاري »همايش دو روزه 
فرصت ه��اي اقتصادي ايران و اقليم كردس��تان عراق« 
در اواخر هفته گذش��ته در اين كشور بوديم. به همين 
منظور سكاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
به همراه جمعي از مسووالن و اعضاي بخش خصوصي 
راهي اين كش��ور شدند تا براي توسعه روابط اقتصادي 
بين دو كشور رايزني كنند. در نخستين روز از برگزاري 
اي��ن هماي��ش تفاهمنامه همكاري بين اي��ران و اقليم 
كردستان عراق به امضا رسيد. محمد شريعتمداري در 
راس��تاي امضاي اين تفاهمنامه گفت: كميته مشتركي 
براي پيگيري توافقات صورت گرفته تش��كيل شده و از 
ام��روز به بعد با توجه به توافقات صورت گرفته با دولت 
عراق از طريق سفارت ايران در بغداد و سفارت عراق در 
تهران موضوعات پيگيري خواهد ش��د. بنا به اظهارات 
او، درب��اره همه موارد مربوط به همكاري هاي اقتصادي 
بين دو طرف گفت وگوهاي مفيدي انجام و افق روشن 

پيش رو براي توسعه همكاري ها تبيين شده است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت وگو با نخست وزير 
اقليم كردس��تان عراق را بس��يار مثب��ت ارزيابي كرد و 
افزود: آينده روش��ني براي روابط اقتصادي با كردستان 
عراق و عراق پيش بين��ي كرده ايم. او در بخش ديگري 
از س��خنان خود با تاكيد بر اينك��ه درصدد ايجاد نظام 
آزاد تج��اري بين دو طرف هس��تيم، اظه��ار كرد: اين 

ام��ر مي تواند همزمان س��رمايه گذاري داخلي را در دو 
كشور تقويت كند. ش��ريعتمداري همچنين ارتباطات 
در سطوح باالي سياسي ميان دو طرف را الزم دانست 
و بر ضرورت ارتق��اي روابط همه جانبه اقتصادي تاكيد 
كرد. ب��ه گفته او، اين هماي��ش مي تواند فرصتي براي 
ش��ناخت دقيق فرصت هاي اقتصادي بين ايران و اقليم 
كردستان عراق باش��د. شريعتمداري همچنين »ثبات 
مقررات در حوزه هاي مختلف س��رمايه گذاري داخلي و 
خارجي و امور بانكي« را الزمه توس��عه روابط اقتصادي 
دانست و جمهوري اسالمي ايران آمادگي ارائه تعهدات 
الزم ب��راي ثبات در اين عرصه ه��ا را دارد. او همچنين 
با اش��اره به حماي��ت ايران از مردم ع��راق در مبارزه با 
تروريس��م اظهار كرد: ايران در دوران پس��اداعش نيز با 
تمام توان در كنار مردم عراق باقي خواهد ماند. مشاور 
معاون اول رييس جمهوري و دبير س��تاد توسعه روابط 
اقتصادي ايران هم برگزاري چنين همايش��ي را تالش 
جدي عراقي ها براي توسعه روابط اقتصادي فيمابين دو 
كشور عنوان كرد. به گفته حسن دانايي فر تنوع حضور 
هيات هاي مختلف در اين همايش بيانگر اين است كه 
اين همايش نشستي مهم در توسعه روابط اقتصادي بين 

عراق و ايران و به خصوص در منطقه كردس��تان عراق 
اس��ت. او تاكيد كرد كه روابط اقتصادي منطقه با ايران 
به سطح قبل از حضور داعش در عراق هدف منطقي و 
دست يافتني است و ما با مقامات اقليم كردستان عراق 

در اين خصوص وحدت نظر داريم. 

 5 دروازه تجاري با ايران 
از آن س��و نخست وزير اقليم كردستان عراق در اين 
همايش از حمايت اين كش��ور جهت رفع موانع موجود 
براي توس��عه روابط اقتصادي دو كش��ور سخن گفت. 
»نيچروان بارزاني« از ش��ركت هاي ايراني خواس��ت با 
اطمين��ان خاطر دامنه فعاليت هاي خ��ود را در منطقه 
كردستان عراق گسترش دهند. او همچنين با اشاره به 
وجود منافع مشترك بين اقليم و ايران بر آمادگي براي 
تالش در زمينه تقويت اين روابط تاكيد كرد و گفت: از 
هر تالش��ي جهت حل موانع موجود براي توسعه روابط 
اقتصادي و بسترس��ازي براي روابط راهبردي اقتصادي 
با ايران حمايت مي كنيم. بنا ب��ه اظهارات او، مذاكرات 
اربيل و بغداد كمك كرده كه بخش زيادي از مشكالت 
مرزها را بر اس��اس قانون اساس��ي عراق حل كنيم؛ به 

نحوي كه حل اين مشكالت تاثير  مستقيمي  بر توسعه 
روابط اقتصادي ايران با اربيل و عراق خواهد گذاش��ت. 
»بارزاني« در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد 
كه دولت اقليم كردس��تان عراق با اختصاص زمين در 
تالش براي ايجاد منطقه آزاد تجاري در مرز پرويزخان 
با ايران اس��ت و همزمان از دول��ت عراق مي خواهيم با 
حمايت از اين اق��دام زمينه افزايش مبادالت اقتصادي 
بين ع��راق و ايران را فراهم  كن��د. اين منطقه با وجود 
داش��تن س��ه دروازه رس��مي مي كوش��د، پنج دروازه 
غيررس��مي با ايران را با كمك دولت عراق به رسميت 
ش��ناخته تا بر حجم مب��ادالت بازرگان��ي و تجاري دو 
طرف افزوده شود. همچنين »صفين ديزايي« سخنگوي 
دولت اقليم كردس��تان عراق نيز در اين همايش گفت: 
تالش مي كنيم، س��طح روابط اقتصادي خ��ود با ايران 
را به سطح روابط سياسي برس��انيم. اشتراكات متعدد 
سياسي و فرهنگي انگيزه هاي خوبي براي ما هستند كه 
سطح روابط اقتصادي را به باالترين سطح برسانيم. در 
پي توافقات صورت گرفته بين هيات هاي ايراني و اقليم 
كردستان عراق به صورت جدي مطالبات و درخواست ها 
را پيگيري كرده و اميدواريم نتيجه اين نشست ها را در 

سه ماه آينده مشاهده كنيم. 

 خواسته هاي بخش خصوصي؟
از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني كاشان كه در اين 
همايش حضور يافته بود، عنوان كرد: با وجود قرابت هاي 
گس��ترده فرهنگي و جغرافيايي هنوز نتوانس��ته ايم از 
ظرفيت ه��اي اقتصادي موجود بهره بگيري��م، از اين رو 
باي��د توان خود را ب��ه  كار ببنديم تا ب��ا اجرايي كردن 
تصميم��ات اتخاذ ش��ده در اين هماي��ش وارد مرحله 
جديدي از روابط شويم. به گفته محمود تواليي، الزمه 
سرمايه گذاري مراودات تجاري موفق است و تا زماني كه 
نتوانيم مبادالت تجاري موفقي داشته باشيم، نمي توانيم 

سرمايه گذاري را ايجاد يا تقويت كنيم. 
از ديگر س��و س��يد عبدالوهاب س��هل آبادي رييس 
اتاق بازرگاني اس��تان اصفهان نيز در س��خناني تاكيد 
كرد: دس��تورات الزم به اتاق هاي بازرگاني براي تسريع 
در روند تجارت با عراق و اقليم كردس��تان عراق صادر 
شده و استان اصفهان با داشتن توانمندي هاي صنعتي 
و گردش��گري از حضور و فعاليت تجار عراقي استقبال 
مي كند. در ادامه اين نشست روساي اتاق هاي بازرگاني 
استان س��ليمانيه و دهوك با اشاره به اينكه بازار عراق 
فرصت مناسبي براي تجار ايراني است، خواهان جديت 
همه طرف ها براي توسعه روابط بازرگاني فيمابين شدند. 

پيامد ممنوعيت واردات
تع�ادل| معاون كس��ب و كار ات��اق تهران در 
نشس��ت فدراس��يون واردات اي��ران گف��ت: اگ��ر 
سياس��ت هاي كالن دولت و حاكمي��ت در حوزه 
حمايت از كاالي ايراني ش��فاف و مشخص نباشد 
حتم��ا  ما ب��ا محدوديت ه��اي عجي��ب و غريب و 
دست اندازهاي بس��يار پيچيده تر از شرايط حاكم 
مواجه مي ش��ويم. حاجي پور ادامه داد: اگر در اين 
ش��رايط سياس��ت هاي دولت در حمايت از كاالي 
ايران��ي و توليد داخلي به درس��تي تعيين  تكليف 
نش��ود؛ قطعا هجمه هاي زي��ادي به بخش واردات 
تحميل مي ش��ود ك��ه نه تنها تولي��د از طريق آن 
حماي��ت نمي ش��ود، بلكه بخش تج��ارت متعاقب 
آن حوزه اش��تغال و در نهايت اقتصاد كشور دچار 

آسيب مي شود. 
هومن حاجي پور در ادامه از تش��كيل كارگروه 
»حماي��ت از كاالي ايران��ي« در ات��اق ته��ران با 
حماي��ت ريي��س اتاق ته��ران خب��ر داد و گفت: 
خوش��بختانه آق��اي خوانس��اري از منظر حمايت 
توليد اين كارگروه را تشكيل دادند و اين كارگروه  
با اس��تراتژي منطق��ي كه مانع محدوديت س��اير 
بخش هاي تجارت از كاالي ايراني اس��ت، حمايت 
خواه��د ك��رد. در اين مس��ير نيز از هم��ه فعاالن 
بخش هاي مختلف واردات و توليد استفاده خواهد 

كرد. 
معاون كسب و كار اتاق تهران به سخنان اخير 
علي الريجاني رياس��ت مجل��س درباره ممنوعيت 
واردات كاالهاي مش��ابه داخل اشاره كرد و گفت: 
متاس��فانه اگر س��خنان رياس��ت مجل��س درباره 
ممنوعيت واردات كاالهاي مش��ابه ساخت داخل 
قانوني و نظام مند ش��ود، ما ش��اهد افزايش حجم 
قاچاق كاالها به واسطه اين حمايت بي قيد و شرط 

خواهيم بود. 
در ادامه جلسه برخي اعضا به مشكالت پيرامون 
خريد اعتباري در هنگام ثبت سفارش اشاره كردند 
و ش��رايط موجود را نوعي خودتحريمي خواندند و 
گفتند: خريد اعتباري نش��انه قدرت واردكنندگان 
ايراني است و مشكالت موجود در سامانه نيما آنها 
را دچار مشكل كرده است. محمد آقايي دبير گروه 
واردكنندگان و نمايندگان شركت هاي خارجي در 
اين باره گفت: موض��وع خريدهاي اعتباري از آن 
مباحثي است كه بعدا مشكالتش عيان تر مي شود 
و 3-4 م��اه ديگر فاجعه ش��روع مي ش��ود. بر اين 
اساس وي همچون س��اير اعضا تقاضايي را مبني 
بر اينكه خريد اعتباري قبلي و خريد اعتباري آتي 

حل و فصل شود را مطرح كرد. 
در اين نشس��ت اميررض��ا بيدگلي دبير انجمن 
واردكنن��دگان دارو افزودني و مواد بيولوژيك دام 
با نقد روند حمايت از توليد داخلي گفت: امروز به 
جاي حمايت از توليد داخلي، بحث حذف واردات 
كاالي خارجي مطرح مي شود؛ جاي نگراني دارد؛ 
زيرا بس��ياري از داروهاي وارداتي مش��ابه داخلي 
دارن��د، ولي كيفيت محصوالت كامال با هم تفاوت 
دارند. وي افزود: از س��ويي حمايت از توليد تقليل 
پيدا كرده به موضوع تعرفه و ماليات، بر اين اساس 
پيشنهاد مي دهم، ماليات واردكنندگان 25درصد 
باقي بماند، ام��ا ماليات بخش توليد نيز 15درصد 
افزايش پيدا كن��د. موضوعي كه از ديد حاجي پور 

مي تواند قابل بررسي است. 
 كامي��ار منتصر عضو ديگر اي��ن انجمن اظهار 
ك��رد: گمرك و بان��ك مركزي به اس��تناد كاالي 
مشابه و غيرمشابه نرخ ارز را تعيين كردند. بر اين 
اساس نيز در سامانه به كاالهاي كه ساخت مشابه 
داخل��ي دارد، ارز مبادله يي تعل��ق نمي گيرد. وي 
به تصمي��م نمايندگان مجلس در خصوص اصالح 
اليحه  ماليات ب��ر ارزش افزوده نيز اش��اره كرد و 
گفت: طبق دستور جلس��ه نمايندگان، ماليات بر 
ارزش افزوده مشمول تمام كاالهاي مشابه ساخت 
داخ��ل خواهد ش��د. از س��ويي گمرك ب��ه دنبال 
حماي��ت از كاالي ايران��ي براي كاالهاي مش��ابه 

ساخت داخل تعرفه بيشتري تعيين مي كند. 

افزايش ضمانت سرمايه گذاري 
صنايع كوچك در سال 96

ايسنا| در س��ال 1396 نسبت به سال 1395 
ميزان ضمانتنامه صادره و تمديدي سرمايه گذاري 
ب��راي صنايع كوچك با رش��د 43 درصدي همراه 
ب��وده اس��ت. در س��ال 1396 ب��راي 353 واحد 
صنعتي كوچك توس��ط صندوق س��رمايه گذاري 
صناي��ع كوچك ضمانتنامه ص��ادره و تمديدي در 
دس��تور كار قرار گرفته اس��ت كه رقم آن معادل 

2647 ميليارد ريال است. 
اين ميزان نسبت به سال 1395 كه 351 واحد 
صنعتي را ش��امل مي شده است نشان دهنده رشد 
يك درصدي در تعداد واحدها و رشد 2۸ درصدي 
در مبلغ اس��ت. در اين بين اس��تان هاي خراسان 
رض��وي با ص��دور 20۸ ميليارد ري��ال ضمانتنامه 
صادره براي 22 واحد كوچك صنعتي، خوزستان 
با صدور 165 ميليارد ري��ال ضمانت صادره براي 
هفت واحد صنعتي و گيالن با 150 ميليارد ريال 
ضمانت صادره ب��راي 13 واحد صنعتي به ترتيب 
بيش��ترين ضمانتنامه صادره را در بخش ضمانت 
س��رمايه گذاري براي واحده��اي صنعتي مربوطه 
ب��ه خود اختصاص دادند. اين در حالي اس��ت كه 
استان هاي اردبيل، چهارمحال و بختياري، بوشهر 
و ف��ارس به ترتي��ب كمترين مي��زان ضمانتنامه 
صادره در بخش س��رمايه گذاري ب��راي واحدهاي 
كوچ��ك صنعت��ي را داش��ته اند. اردبيلي ها بدون 
هيچ گونه ضمانتنامه صادر ش��ده يي در قعر جدول 
ق��رار دارند و باالت��ر از آنها اس��تان چهارمحال و 
بختي��اري با 2ميلي��ارد ريال ضمان��ت صادره در 
بخش سرمايه گذاري براي يك واحد صنعتي قرار 
دارد. اس��تان هاي بوشهر و فارس نيز به ترتيب هر 
كدام ب��ا پنج ميليارد ري��ال ضمانتنامه صادره در 
بخش سرمايه گذاري صنايع كوچك براي دو و سه 
واح��د كوچك صنعتي در رتبه هاي پاييني جدول 

قرار گرفته اند. 

برخي صنعتگران معتقدند كه اين روزها »صنعت همچون 
مرغ بس��م الهي شده است كه هم در عروسي ذبح مي شود هم 
در ع��زا«، به گونه يي كه همواره نگاه بيروني به صنعتي ها ثبات 
قيمتي در مقابل زيان انباشته ش��ان است. روالي كه با افزايش 
قيمت مواد اوليه طي ماه هاي گذشته به خوبي پيكره صنعتي 
را زير فش��ار افزايش هزينه ها قرار داده اس��ت و حاال با ثبات 
قيم��ت ارز در بازار و ثبت س��فارش مواد اولي��ه با دالري كه 
نس��بت به ماه هاي قبل حداقل افزايش 500 توماني را شاهد 
بوده، موجب ش��ده تا قيمت تمام ش��ده صنعتگ��ران افزايش 

چشمگيري يابد. 
ط��ي ماه هاي اخير و پيش از اينكه دول��ت با ورود به بازار 
ارز دس��ت به تك نرخي ش��دن بازار بزند هم بازار پر نوس��ان 
ارز موجب شد تا حاش��يه سود توليد داخلي به قدري كاهش 
ياب��د كه برخي توليد كنندگان به س��مت افزايش قيمت رفته 
و فش��ار كاه��ش زيان خود را به س��مت مصرف كننده س��وق 
دادن��د. در اين بين ام��ا برخي صنايع به دلي��ل نگاه دولتي و 
الزام��ات دولتي براي پايين نگاه داش��تن قيمت و البته تعيين 
قيمت توس��ط دولت بايد با وجود زيان هايي كه از محل رشد 
قيمت هاي ناش��ي از افزايش قيمت ارز متحمل مي ش��دند اما 
نباي��د هيچ گونه افزايش قيمت��ي روي محصوالت نهايي خود 
داشته باش��ند موضوعي كه به نظر مي رس��د در نهايت منجر 
به افزايش زيان هاي انباش��ته اين صنايع ش��ده و در بلندمدت 
موجب كاهش كارايي و كاهش كيفيت توليدات خواهد شد. 

 يكي از اين صنايع، گروه هاي خودروس��ازي هستند كه به 
دليل همكاري هاي فش��رده با صناي��ع مرتبط ديگر همواره در 
دايره ي��ي از تحوالت قرار دارند و هرگونه نوس��انات قيمتي در 
بازار مواد اوليه مي تواند اين گروه ها را وارد تنش��ي جديد كند. 
تنش��ي كه با الزامات جديد استانداردس��ازي و الزامات رعايت 
كيفيت موجب مي ش��ود در بلندمدت كمر خودروسازان تاب 
تحمل فش��ارهاي وارده را نداشته باشد و شاهد كاهش توليد 

در خطوط توليد باشيم. 
اين در حالي اس��ت كه نرخ ارز در ص��ورت خودكفايي در 

تامين مواد اوليه و كاهش وابس��تگي به خارج مي تواند عاملي 
براي افزايش رقابت پذيري صنايع كشور باشد. 

بطور قطع بيشترين تاثير نرخ ارز بر نرخ مواد اوليه وارداتي 
خواهد بود و در اين ش��رايط صنايع��ي كه از طريق مواد اوليه 
و ماش��ين آالت خارجي توليد مي ش��وند، بيش��ترين آسيب را 
از افزاي��ش نرخ ارز متحمل خواهند ش��د چراك��ه با باال رفتن 
هرگونه نرخ ارز، نرخ تمام ش��ده محصوالت نيز در بازار افزايش 
مي يابد و تاثير واقعي آن بر بدنه توليد در ماه هاي آينده بيشتر 
مشخص خواهد شد. هرچند بخشي از افزايش نرخ ارز، حباب 
قيمتي است و در صورتي كه دولت نتواند تقاضاي بخش توليد 
و ب��ازار را به خوبي مديريت كند نه تنها حباب نرخ شكس��ته 
نخواهد ش��د بلكه ممكن است ش��اهد افزايش بيشتر نرخ ارز 

در بازار باشيم. 
تقاض��اي توليد ب��راي ارز ي��ك تقاضاي مش��خص و قابل 
پيش بيني اس��ت و دولت بايد با تعريف درس��ت و س��از و كار 
مناسب اقدام به جمع آوري اطالعات مورد نياز توليدكنندگان 
در ب��ازار ارز كند و با به دس��ت آوردن اين آمار تقاضاي توليد 
براي ارز را محاس��به و براساس آن برنامه ريزي كند. هم اكنون 
تامي��ن منابع مالي ب��راي بخش توليدي از نيازهاي اساس��ي 
كشور است چراكه اين مساله در سبد هزينه هاي توليد بخش 
قاب��ل توجهي را به خود اختصاص مي ده��د. به هر ميزان كه 
توليدكنندگان به منابع مالي دسترس��ي داش��ته باش��ند نرخ 
نهاي��ي تولي��د كاهش پي��دا ك��رده و كيفيت و ت��وان رقابتي 
توليدكنندگان داخلي نيز افزايش خواهد يافت. بطور قطع اين 
نوسانات بر صنعت خودرو به ويژه قطعه سازي كشور كه بخشي 
از م��واد اوليه تولي��د را از خارج تامين مي كن��د تاثير خواهد 
گذاشت. اين در حالي است كه تا پيش از اين براي تامين مواد 
اوليه مورد نياز قطعه س��ازان، ارز مبادله يي اختصاص مي يافت 
و با قطع آن مش��كالت در اين بخش بيشتر خواهد شد. براين 
اس��اس به هر ميزان در صنايع مه��م توليدي همچون صنعت 
خودرو و قطعه سازي سرمايه گذاري شود و نگاه ها به اين حوزه 
تغيي��ر كند، توانمندي در اين صنعت افزايش يافته و مي توان 

قطعات باكيفيت و تيراژ باالتر را در داخل توليد و به بازارهاي 
دنيا صادر كرد. بي ش��ك تالش براي تامين م��واد اوليه مورد 
ني��از در داخل و كاهش ارزب��ري در اين بخش بر هزينه توليد 

قطعات و نرخ خودرو نيز تاثير خواهد گذاشت. 
و ش��ايد هم اكنون بهترين زمان براي درخواست آزادسازي 
قيمت گذاري خودرو در بازار است تا ضمن ايجاد فضاي رقابتي 
براي توليد محصولي با كيفيت، در بازار رقابت به دور از دالل 
بازي و رانت خودروس��ازان با توجه به هزينه هاي تمام ش��ده 
روي خودروهاي خود قيمت بگذارند و س��هم بيش��تري را در 

فضاي جديد براي خود رقم بزنند. 
 موضوعي كه سال هاست به يكي از آرزوهاي خودروسازان 
مبدل ش��ده اس��ت و به نظر مي رس��د حال كه دول��ت ارز را 
تك نرخي كرده اس��ت بهترين زمان براي اجراي اين هدف را 

در اختيار خودروسازان قرار داده است. 
روالي كه اگر پياده س��ازي ش��ود با توجه ب��ه قيمت گذاري 
خودرو در ك��ف بازار امكان تغيير قيمت خري��د مواد اوليه از 
جمل��ه قطعات و... نيز فراهم ش��ده و زنجيره خودرو روزگاري 
جدي��د را به خود مي بيند. روزگاري ك��ه در نهايت به افزايش 

كيفيت محصول نهايي نيز منجر مي شود. 
ش��ايد ب��ر همين اس��اس اس��ت كه ه��ر چند ب��ا افزايش 
قيم��ت ارز، قيمت تولي��دات آتي صنعت خ��ودرو متاثر از دو 
بخش خواهد ش��د اما كارشناسان بر يك مسير اميدواركننده 
اش��اره مي كنند كه مي تواند مزيت مثبتي براي خودروسازان 
داش��ته باشد. به نظر مي رس��د كه افزايش قيمت ارز بسياري 
از معادله هاي خودروسازي را با تغيير و تحوالت جدي روبه رو 
كرده و قطعه س��ازان با ش��كايت از افزايش قيم��ت مواد اوليه 

زمينه رشد قيمت خودرو را تا حدودي فراهم كرده اند. 
در همين حال فراموش نكنيم كه هنوز براي توليد خودرو 
وابسته به برخي مواد و قطعات هستيم كه از همكاران خارجي 
تامين مي شود و با افزايش قيمت ارز هزينه تمام شده واردات 
اين قطعات نيز دس��تخوش تغييرات قيمتي ش��ده اس��ت و با 
روال حاك��م ب��ر قيمت گذاري خودروس��ازان، اي��ن گروه هاي 

صنعتي براي پاسخ گويي به مش��تريان خود مجبور هستند تا 
ب��ا تع��داد كمتر خطوط تولي��د را زنده نگه دارن��د و با همان 
روال پرداختي ه��ا خريد كمتري كنند تا ش��ايد همكاري هاي 
منعقد شده ادامه يابد و خطوط توليد به خاك خوري ناشي از 

قيمت گذاري جديد ارز تبديل نشوند. 
گ��و اينكه اگ��ر دولت زمينه قيمت گذاري خ��ودرو در بازار 
آزاد را فراهم كند خودروس��ازان مجال بيشتري براي بازي با 
قيمت خودروهاي توليدي ش��ان در فضاي رقابتي جديد براي 
كس��ب بازار دارند. گ��و اينكه با توجه ب��ه قراردادهاي منعقد 
ش��ده با شركاي اروپايي و آس��يايي در سال هاي بعد از برجام 
زمينه توليد خودروهاي باكيفيت مطابق با خواس��ت مردم نيز 
فراهم شده و اگر جذابيت هاي توليدي نيز فراهم شود زنجيره 
خودروسازي كش��ور با خيالي آس��وده تر به توليد خودروهاي 
ب��ا كيفيت مي پردازند. به گفته كارشناس��ان نرخ ارز به عنوان 
يك��ي از متغيره��اي كليدي اقتصاد، نقش اساس��ي در تعيين 
قيمت  بسياري از كاالها از جمله خودرو در كشور دارد. اثر اين 
موضوع بر قيمت نهايي محصوالت خودرويي از آن رو است كه 
با توجه به افزايش قيم��ت ارز قيمت مواد اوليه روند صعودي 
يافت��ه كه اين موض��وع تاثير فراواني بر قيم��ت نهايي خودرو 
مي گذارد.  اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه خودروس��ازي 
كشور طي سال هاي گذشته لطمه هاي بسياري به دليل تغيير 
و تحوالت ارزي متحمل ش��د. تجربه تلخ خودروسازان بعد از 
تش��ديد تحريم ها هر چند داليل بسياري داشت اما بسياري از 
كارشناسان يكي از مهم ترين عوامل موثر بر تغييرات قيمتي را 
نوسانات قيمت ارز عنوان مي كنند. موضوعي كه كارشناسان از 
آن به عنوان جهش قيمت تمام شده خودروسازان نام مي برند. 
يك��ي از كارشناس��ان در اين زمينه عقي��ده دارد كه هيچ 
خودرويي نمي تواند 100درصد داخلي باش��د. حتي اگر تمام 
قطعات يك خودرو هم در داخل كشور توليد شود، به هر حال 
تامين مواد اوليه، ماشين آالت، تجهيز و نگهداري ماشين آالت 
قطعه س��ازان و بس��ياري ديگ��ر از موارد ك��ه در توليد دخيل 

هستند، به خارج از كشور بستگي دارد. 

ارز و نياز به بازنگري در قيمت گذاري 
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15 نفت و انرژي
ژاپنيها

درپااليشگاههايبندرعباس
ايسنامديرعامل پااليشگاه بندرعباس از ارتقاي 
كيفي��ت بنزين و نفت گاز اين پااليش��گاه تا مهر ماه 
به اس��تاندارد يورو 4 خبر داد و گف��ت: عالوه بر اين 
با ش��ركت چيوداي ژاپن ب��راي ارتقاي كيفيت نفت 
كوره درحال مذاكره هستيم. هاشم نامور با بيان اينكه 
در پااليش��گاه بندرعباس دو طرح درحال اجراس��ت، 
توضي��ح داد: يك طرح ارتق��اي كيفيت بنزين و يك 
طرح كيفيت نفت گاز اس��ت. در م��ورد اين دو طرح 
با مهندس��ان داخلي به نقاط خوبي رسيده ايم و كار 
به خوب��ي پيش مي رود. اميدوارم تا مهر ماه امس��ال 
اين دو طرح به بهره برداري برس��د و كيفيت بنزين و 
نفت گاز، يورو 4 ش��ود. وي با اشاره به طرح ديگر اين 
پااليش��گاه اظهار كرد: طرح ديگر در دس��ت اجرا در 
پااليشگاه بندرعباس ارتقاي كيفيت نفت كوره است. 
عمده توليد اين پااليشگاه نفت كوره است و نفت كوره 
يك فرآورده سنگين كم ارزش است. به همين دليل 
قص��د داريم اين فرآورده را به يك فرآورده س��بك تر 
با ارزش افزوده بيش��تر تبديل كنيم. نامور از مذاكره 
براي ارتقاي كيفيت نفت كوره پااليشگاه بندرعباس 
با شركت چيوداي ژاپن خبر داد و گفت: اميدواريم تا 
ارديبهشت سال ۱۳۹۸ مطالعات مهندسي انجام شود 
كه براساس آن بتوانيم پيمانكارهاي اجرايي را انتخاب 
و مراحل اجرايي پروژه آغاز كنيم تا ميزان توليد نفت 
كوره به كمتر از ۱۰درصد كاهش پيدا كند و كيفيت 

نفت كوره هم افزايش يابد. 

انتقامآرامكوازچين
ايس�ناعربستان س��عودي تنها چند هفته پس از 
اينكه بزرگ ترين پااليش��گاه چين به دليل قيمت هاي 
باالي نفت، خريد خ��ود از آرامكو را كاهش داد، قيمت 
نفت پايه خود در آس��يا را به باالترين سطح از آگوست 
س��ال ۲۰۱4 افزايش داد. ش��ركت آرامكوي عربستان 
سعودي نفت عرب اليت خود را ۱.۹۰دالر در هر بشكه 
باالتر از قيمت پايه منطقه يي در ژوئن خواهد فروخت. 
قيمت همه گريدها براي آس��يا ماه به ماه افزايش پيدا 
كرده اس��ت. يوني پ��ك كه ب��ازوي بازرگاني ش��ركت 
سينوپك- بزرگ ترين پااليشگاه چين- است در واكنش 
به افزايش غيرمنتظره قيمت از آرامكو خواسته 4۰درصد 
نفت كمتري براي ماه مه خريداري كند. به گفته مايكل 
وينچ، رييس ش��ركت انرژي و تحقيق��ات اقتصادي در 
وينچستر اين افزايش قيمت نشان مي دهد كه تقاضاي 
چين قوي بوده و سعودي ها احساس مي كنند، فضا براي 
افزايش قيمت وجود دارد. ش��ايد آنها نسبت به وقايعي 
ك��ه درخصوص تقاضاي چين در جريان اس��ت، اطالع 
بيش��تري دارند. براس��اس گزارش بلومبرگ يك مقام 
چيني اظهار كرد: پيشنهاد يوني پك براي دريافت نفت 
كمتر مورد موافقت آرامكو عربس��تان قرار گرفته است. 
قيمت فروش رس��مي نفت عربس��تان سعودي معموال 
پنجم هر ماه منتش��ر مي ش��ود و معياري تعيين كننده 

براي قيمت هاي نفت ايران، كويت و عراق است. 

تخفيفنفتي
مشروطونزوئالبههند

مه�رگزارش ه��اي متعدد حاكي از آن اس��ت كه 
ونزوئال به دنبال برگزاري كنفرانس��ي در هند است تا 
از اي��ن فرصت براي تبليغ به كارگي��ري ارز ديجيتال 
با پش��توانه نفت اين كش��ور، ال پترو اس��تفاده كند. 
اس��پوتنيك مدع��ي ش��د، ونزوئ��ال به هن��د تخفيف 
۳۰درصدي در خريد نفت ارائه كرده اس��ت اما تنها با 
اين ش��رط كه براي خريد نف��ت از ارز ديجيتال پترو، 
كه به تازگي معرفي ش��ده است، استفاده كند. اين ارز 
ديجيتال از تكنولوژي بالك چين استفاده مي كند. اين 
توافق وقت��ي صورت گرفت كه تيم��ي از متخصصان 
دپارتمان بالك چين ونزوئال ماه گذش��ته به هند سفر 
كردند. چندين منبع آگاه خبر دادند كه اين متخصصان 
توافقي هم با كوين س��كيور، بورس تجارت بيت كوين 
دهلي، به دس��ت آوردند تا پترو را در هند بفروش��ند. 
يكي از نمايندگان اين شركت بورس ارز ديجيتال اشاره 
كرد كه در نظر دارند، استفاده از ۱۰ الي ۱۵بورس ارز 
ديجيتال را براي شريك خود در امريكاي التين فراهم 
كنند. گزارشات متعددي حاكي از اين است كه مادورو 
در نظر دارد ش��خصا به هند سفر كند تا در كنفرانسي 
رس��ما قرارداد پترو را اعالم كند. همچنين منابعي به 
بيزينس استاندارد خبر دادند كه ونزوئال به جز هند اين 

پيشنهاد را به كشورهاي ديگر هم داده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل«ازوضعيتبازارنفتخامگزارشميدهد

اين پا و آن پاي نفت روي خط برجام
گروهانرژي

با نزديك ش��دن به ۱۲ م��ه  و تاريخي كه 
ممكن اس��ت در نهايت ب��ه روزي اثرگذار در 
ف��روش نفت ايران تبديل ش��ود، بس��ياري از 
رس��انه ها گزارش هايي را پيرامون آثار تحريم 
احتمالي دوباره نفت ايران روي بازار منتش��ر 
كردند. در واقعي��ت اما روز جمعه و با نزديك 
ش��دن به زمان اعالم تصمي��م امريكا در مورد 
تحريم هاي اي��ران، بهاي طالي س��ياه تغيير 
چندان��ي نك��رد. در حالي ك��ه عرضه نفت در 
ب��ازار همچنان محدود مان��ده و بازار گوش به 
زنگ خبري از واش��نگتن درب��اره تحريم هاي 
احتمالي جديد عليه ايران بود، قيمت نفت در 

روز جمعه تالطمي به  خود نديد. 
 كن��ت م��ورس تحليلگ��ر ب��ازار نفت خام 
روز پنج ش��نبه در يادداش��تي به موضوع تاثير 
احتمالي تصميم ترام��پ در ۱۲مه  روي بازار 
نفت پرداخت. مورس در اين يادداشت كه در 
اويل پراي��س به چاپ رس��يد هر چند احتمال 
خ��روج كامل امري��كا را كم قلم��داد كرد اما 
نوش��ت كه تجديد تحريم هاي امريكا مي تواند 
هزين��ه ص��ادرات نفت خ��ام را ب��راي تهران 
افزايش داده و دسترس��ي ايران به پول فروش 
نف��ت خ��ود را از طريق بانك ها با مش��كالتي 

روبه رو كند.
از نظ��ر مورس اين اتف��اق در نهايت توليد 

نفت خام ايران را كاهش خواهد داد. 
اداره  مي��الدي   ۲۰۱۵ س��ال  اواي��ل  در 
اطالع��ات انرژي امريكا در گزارش��ي نوش��ت 
ك��ه اگر تحريم ها عليه ايران در س��ال ۲۰۱6 
برداشته ش��وند، اضافه شدن توليد نفت ايران 
به بازار خواهد توانست قيمت را تا ۱۵ دالر در 

هر بشكه كاهش دهد. 
اكنون بازار با اين پرس��ش روبه روس��ت كه 
كاسته شدن احتمالي از فروش نفت خام ايران 
چه آثاري را به دنبال خواهد داشت؟ هر چند 
روي كاغذ به نظر مي رس��د فعاالن بازار كمتر 
از فعاالن رس��انه يي نگران اين مساله هستند. 
ديروز قيمت نفت برنت در س��اعت ۹ صبح به 

وق��ت گرينويچ با ۳۰ س��نت كاه��ش، معادل 
7۳.۳۲ دالر در هر بش��كه معامله شد. قيمت 
نفت ش��اخص نفت جهاني روز دوشنبه ركورد 
خود در سه س��ال و نيم گذشته را شكست و 
7۵.۱7 دالر در هر بش��كه معامله شد. قيمت 
نفت خام امريكا نيز ۲۰ سنت كاهش يافت تا 

6۸.۲۳دالر در هر بشكه فروخته شود. 
به گ��زارش رويترز دنيل هاينزي و س��وني 
كوماري تحليلگران بانك اتريشي  اي. ان. زي در 
يادداش��تي خطاب به مشتريان خود آورده اند: 
»افزايش ريسك ژئوپليتيك عامل تاثيرگذاردر 
افزايش قيمت نفت در سال جاري بوده است.« 
در اين يادداش��ت آنها اضافه كرده اند: »اگر به 
خاطر كمب��ود عرض��ه كنوني در ب��ازار نبود، 
افزايش قيمت مي توانست به مراتب محدودتر 

باش��د.« هدف گذاري ۱۲ماهه اي. ان.  زي روي 
قيمت نفت برنت ۸۰ دالري است. 

در همي��ن رابطه، تحليلگر تكنيكي رويترز، 
وان��گ تائو به اين خبرگ��زاري عنوان كرد كه 
پس از قرار گرفتن ح��د باالي بازار در قيمت 
7۵.4۵ در هر بش��كه، بازار مي تواند در مورد 
حد پايي��ن قيمت يعن��ي 7۲.۳۹ دالر در هر 
بشكه تجديدنظر كند. معامله گران نفت از اين 
نگران اند كه تحريم ها علي��ه ايران به افزايش 

قيمت نفت منجر شود. 
تا پي��ش از توافق ايران و غ��رب و اجرايي 
ش��دن آن در تاريخ اول ژانويه س��ال ۲۰۱6، 
ايران محدوديت هاي��ي را در عرضه نفت خام 
داش��ت. بعد از توافق ۲4 نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو 
ب��ود كه دولت امريكا به 6 كش��ور چين، هند، 

تايوان، كره، تركيه، ژاپ��ن اجازه داد تا ميزان 
ص��ادرات نفت خ��ود از اي��ران را ادامه داده و 

دچار تحريم  در بيمه و خدمات نشوند. 
گفتني است، در دوران مذاكرات هسته يي 
ص��ادرات نفت خام ايران به حدود يك ميليون 
بش��كه در روز رس��يده بود. در س��ال ۲۰۱۳ 
آرگوس مديا در گزارش��ي نوشت كه مقامات 
امريكاي��ي هزينه يي كه از طري��ق تحريم ها و 
كاهش درآمدهاي نفتي ايران از س��ال ۲۰۱۲ 
تاكنون بر اين كش��ور وارد شده است را بيش 

از ۱6۰ ميليارد دالر تخمين زده اند. 
 ب��ا نزديك ش��دن به مهلت تعيين ش��ده 
توس��ط دونالد ترامپ براي كشورهاي اروپايي 
ب��راي »تصحي��ح« توافق اتمي با اي��ران، روز 
سه  ش��نبه وزير خارجه ايران خواس��ته اياالت 

متحده در مورد تغيير توافقي كه سال ۲۰۱۵ 
بين ايران و قدرت هاي جهاني حاصل ش��د را 

غيرقابل قبول خواند. 
ترامپ گفت��ه بود كه تنه��ا در صورتي  كه 
متحدان اروپايي امري��كا »خطاهاي موحش« 
در اين توافق بين المللي را تا تاريخ ۱۲ ماه مه 
تصحيح نكنند، او از تعليق تحريم هاي امريكا 
روي توليدات نفتي جمهوري اس��المي سر باز 

مي زند. 
ون��گ ژائو مدي��ر تحقيقات نف��ت خام در 
موسس��ه گوتاي جونان فيوچ��رز در اي��ن باره 
به رويت��رز گفت: »بخش��ي از افزايش قيمت 
مرب��وط به هزينه ريس��ك ايران اس��ت. پس 
از موضع گيري ش��ديد اي��ران در برابر اياالت 
متحده،  نگراني سرمايه گذاران در مورد عرضه 

نفت در بازار تشديد شد.« 
كشورهاي اروپايي هنوز مي خواهند با ارائه 
طرحي به دونال��د ترامپ، توافق اتمي با ايران 
را حف��ظ كنن��د. با اين همه آنه��ا براي حفظ 
رواب��ط تجاري ايران و اتحاديه اروپا در صورت 
عملي شدن وعده خروج رييس جمهور امريكا 
در خروج از برجام اقداماتي را شروع كرده اند. 
در ژانويه س��ال ۲۰۱6 و با برداش��ته شدن 
تحريم ه��اي بين الملل��ي از اي��ران در ع��وض 
مح��دود ك��ردن برنام��ه اتم��ي اين كش��ور، 
تهران توانس��ت نقش خود ب��ه عنوان يكي از 

صادركنندگان بزرگ نفت را ادامه دهد. 
 اما فارغ از اين نگراني هاي امنيتي، افزايش 
تولي��د نف��ت خ��ام امري��كا روند رو به رش��د 

قيمت ها را محدود كرده است. 
افزايش توليد در حوضچه نفت شيل پرمين 
از ظرفيت خ��ط لوله موجود براي انتقال نفت 
اي��ن منطق��ه فرات��ر رفت��ه و در همين حال 
مشكالت پااليشگاه هاي محلي، افزايش توليد 
در اين منطقه را با مشكل مواجه كرده است. 
اي��االت متح��ده ه��م  اكن��ون بيش��تر از 
بزرگ تري��ن صادركننده نفت خ��ام در جهان 
يعن��ي عربس��تان س��عودي نفت خ��ام توليد 

مي كند. 

آگهيفراخوانمناقصه
شماره3/ت/97/2/6-97

شركت آب منطقه اي اردبيل در نظر دارد تجهيزات الكترونيكي و مكانيكي ايستگاه هاي آب و هواشناسي و زيرزميني را با مشخصات ذيل و براساس قانون 
برگزاري مناقصات از تامين كنندگان واجد شرايط خريداري نمايد.

۱- كارفرما: شركت آب منطقه اي اردبيل 
۲- موضوع مناقصه: خريد و نصب تجهيزات الكترونيكي و مكانيكي ايستگاه هاي آب و هواشناسي و زيرزميني 

۳- محل تحويل اقالم: سطح استان 
4- مدت اجراي كار: ۲ ماه 

۵- ليست اقالم مورد نياز: ديتاالگر، سنسور، مودم ديتاالگر، دماسنج، باران سنج و...
6- مبلغ و نوع تضمين ش��ركت در مناقصه: تضمين ش��ركت در مناقصه مبلغ 7۲۱/6۵۰/۰۰۰ ريال )هفت صد و بيس��ت ويك ميليون و ششصدوپنجاه هزار 

ريال ( مي باشد كه بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود. 
7- زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت يك هفته 

 www.setadiran.ir ۸- محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
۹- زمان تحويل اسناد مناقصه:۱۰ روز پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه 

كليه مناقصه گران موظفند اس��ناد مناقصه را در س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir طبق موعد زماني مندرج در س��ايت 
تكميل و بارگذاري نمايند. براي اخذ مراحل ثبت نام و امضاي الكترونيكي به مراكز دفاتر ثبت نام سامانه الكترونيكي در استان ها مراجعه نماييد. 

الزم به ذكر است كارفرما در رد يا قبول مدارك مناقصه گران در تمام مراحل اختيار تام دارد.
زمان دقيق فروش اسناد، تحويل و بازگشايي پاكات در سامانه تداركات درج مي گردد.

ضمنا هزينه هاي آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
Web site:www.arrw.ir   Email:info@arrw.ir

روابطعموميشرکتسهاميآبمنطقهاياردبيل

نوبت اول

شرکت سهامي آب منطقه اي اردبيل

سهمانرژيهايتجديدپذيردرحالافزايشاست

رشدچشمگيرخودروهايبرقيدراسكانديناوي
گروهانرژي

 كشورهاي نورديك)اس��كانديناوي به اضافه 
ايس��لند( درس هاي جالبي درباره به  كارگيري 
گس��ترده و س��ريع خودروهاي برق��ي به ديگر 

كشورها مي دهند.
پيش بيني ها از رس��يدن تع��داد خودروهاي 
نورديك)كش��ورهاي  منطق��ه  در  برق��ي 
اس��كانديناوي به اضافه ايس��لند( ب��ه 4ميليون 
خ��ودرو تا س��ال ۲۰۳۰ حكاي��ت دارد كه اين 
رقم ۱۵برابر تعداد خودروهاي برقي اس��ت كه 
هم اكنون درحال تردد هستند. طبق چشم انداز 
خودروه��اي برق��ي ۲۰۱۸ كه توس��ط آژانس 
بين المللي انرژي منتشر ش��ده است، استفاده 
از اي��ن خودروه��ا در منطقه نردي��ك با نرخي 
فزاينده درحال افزايش اس��ت كه اين مس��اله 
مي تواند ب��راي به  كارگيري اي��ن خودروها در 
كش��ور هاي ديگر درس ه��اي مفيدي به  همراه 

داشته باشد. 
در جاده هاي دانمارك، فنالند، ايسلند، نروژ 
و سوئد ۵ كشوري كه منطقه نورديك را تشكيل 
مي دهن��د تا پاي��ان ۲۰۱7 مع��ادل ۲۵۰هزار 
خ��ودرو الكتريكي درحال ت��ردد بودند كه اين 
مق��دار ۸ درصد كل خودروه��اي الكتريكي در 
جهان را ش��امل مي ش��د. نروژ، ايسلند و سوئد 
در صدر جدول سرانه »خودروهاي الكتريك به 

ازاي ش��خص« قرار دارند. بعد از چين و اياالت 
متحده، كشورهاي نورديك سومين بازار فروش 
خودروهاي برقي هس��تند. در اين ميان نروژ با 
داشتن سهم ۳۹درصدي از فروش  خودروهاي 
برقي در جهان پيشتاز است. در سوئد 4۹هزار 
خودرو برقي درحال تردد اس��ت كه اين ميزان 
۲۰درص��د كل خودروه��اي برق��ي در منطقه 

نورديك به حساب مي آيد. 
اين رش��د چش��مگير كه به م��دد حمايت 
در  بلندپروازان��ه  اه��داف  و  سياس��ت گذاران 
زمين��ه كن��ار گذاش��تن كربن ممكن ش��ده، 
كش��ورهاي اين منطق��ه را در خط مقدم گذار 
به سمت حمل و نقل الكترونيك قرار داده است. 
چش��م انداز خودروهاي برق��ي نورديك ۲۰۱۸ 
براي ديگر كشورهاي جهان شاخص مفيدي را 
به دست مي دهد، عملكردهاي خوب را پررنگ 
مي كند و مس��ائلي كه در مس��ير به  كار گيري 
گسترده خودروهاي برقي بايد از آنها هذر كرد 

را مشخص مي كند. 
حمايت سياستي تاثير زيادي روي استفاده 
از خودروه��اي برق��ي در كش��ورهاي نورديك 
داش��ته اس��ت. در اين ميان سياس��ت كاهش 
قيم��ت اي��ن خودروه��ا عامل اصل��ي تحريك 
متقاضي��ان بوده اس��ت. از ديگ��ر اقداماتي كه 
ب��ه افزايش تع��داد خودروهاي برق��ي در اين 

منطقه كمك ك��رد، مي توان به كاهش ماليات 
تردد اين خودروه��ا و انگيزه هاي محلي مانند 
معافيت هاي كلي يا جزيي از عوارض جاده يي، 
ارائه مح��ل پارك مجاني و امكان اس��تفاده از 
خط��وط ويژه اتوبوس ها براي خودروهاي برقي 

اشاره كرد. 
ع��الوه  بر  اين افزايش زيرس��اخت هاي الزم 
ب��راي اس��تفاده از خودروه��اي برق��ي باعث 
رش��د تعداد اين خودروها ش��ده است. يكي از 
بهترين اش��كال اين حمايت زيرساختي فراهم 
كردن لوازم ش��ارژ اين خودروهاس��ت. با اينكه 
۸۰ درص��د خودروهاي برقي در خانه ها ش��ارژ 
مي ش��وند، دسترس��ي گس��ترده به ش��ارژرها 
مي تواند به مصرف كنندگان نويد طي مس��افت 
بيشتري با ماشين هاي برقي را داده و آنها را به 

خريد اين خودروها تشويق كند. 
ادام��ه سياس��ت هاي بلندپروازانه در منطقه 
نورديك مبين اين نكته اس��ت كه خودروهاي 
برقي در اين كش��ورها به رشد باالي خود ادامه 
خواهند داد. وجه بارز سياست هاي بلندپروازانه، 
تعهد اين كش��ورها به كنار گذاش��تن كربن در 
سيس��تم انرژي خود، به  كارگيري خودروهاي 
برقي و اعالن هاي مش��خص درخصوص تقويت 
اقدام هاي سياس��ت گذارانه در سال هاي آينده 

است. 

برخ��الف عدد بزرگ��ي كه نمايانگ��ر تعداد 
خودروهاي برق��ي در منطقه نورديك اس��ت، 
اي��ن خودروها كمتر از يك درصد كل تقاضاي 
 برق اين كش��ورها در س��ال ۲۰۱7 را ش��امل

مي شوند.
ش��بكه برقي در منطقه نوردي��ك از قدرت 
الزم ب��راي پخ��ش ب��رق برخوردار هس��تند و 
ت��ا اينجاي كار اين س��هم كوچ��ك از تقاضاي 
برق مش��كلي براي ش��بكه توزيع ب��رق ايجاد 
نكرده است. پيش بيني ها از تقاضاي برق براي 
4ميلي��ون خودرو برقي تا س��ال ۲۰۳۰ از رقم 
۹تراوات بر س��اعت يا ۲تا ۳درصد تقاضاي برق 
پرده برمي دارد. اين نياز بايد از طريق مديريت 

تقاض��ا تامين ش��ود تا نيازي ب��ه افزايش توان 
شبكه تامين وجود نداشته باشد. 

چش��م انداز خودروهاي برقي ۲۰۱۸ حاصل 
همكاري مي��ان آژان��س بين الملل��ي انرژي و 
موسس��ه تحقيقات انرژي نورديك اس��ت. اين 
گزارش براساس تجربه متمايز منطقه نورديك 
در توس��عه سياس��ت هاي حمايت��ي ب��راي به 
 كارگيري خودروهاي برقي روي نكات كليدي 
كه باعث موفقيت اين كش��ورها شده اند، دست 
مي گذارد، درس هايي كه بايد آموخته ش��ود را 
مشخص مي كند و دورنماي الزم به كشورهايي 
كه درصدد گس��ترش اس��تراتژي هاي حمل و 

نقل الكتريكي هستند، ارائه مي دهد. 
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ناصرچشمآذردرگذشت
ناصر چشم آذر صبح ديروز )جمعه ۱۴ ارديبهشت ماه( درگذشت. طبق پیگیري هاي ايسنا از بیمارستان باهنر تهران، 
اين آهنگس��از و نوازنده پیشكسوت حدود س��اعت 8:30 صبح ديروز به بیمارستان مراجعه كرده و يك ساعت بعد براثر 
سكته قلبي از دنیا مي رود. ناصر چشم آذر متولد دي ماه سال ۱3۲۹ در اردبیل بود. اين هنرمند عالوه بر ساخت قطعات 
مختلف، ساخت موسیقي هاي فیلم بسیاري را در كارنامه كاري خود دارد كه براي برخي از آنها موفق به دريافت جايزه 

نیز شده است. »خواهران غريب«، »شب هاي تهران« و »باران عشق« از جمله آثار او هستند. 
او در آخرين گفت وگوي خود در ارزيابي از جريان موسیقي امروز گفته بود: من از اين جماعت نسل پنجم كه مشغول 
فعالیت در س��بك هاي مختلف موس��یقي هستند چیزي جز تكرار يكديگر نمي ش��نوم؛ اين تكرار در اشعار، خوانندگي، 

تنظیم و اجراي آنها وجود دارد. اين موضوع يك مقوله دوراني تكراري است. 

چهرهروز

نگاهيبهحجمصادراتخودروهايتوليديدربريتانيا

خودروانگليسيپشتدربستهبرگزيت
گ�روهگوناگونتازه تري��ن گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده حاك��ي از كاه��ش تولید 
خودرو در بريتانیاس��ت. طبق آمار انجمن 
تولیدكنندگان قطعات و وس��ايل موت��وري در بريتانیا، 
تولید خودرو در اين كش��ور ح��دود 6.3 درصد كاهش 
يافته و به ۴۴0هزار دس��تگاه محدود ش��ده است. اين 
موضوع نگراني هاي بسیاري را براي فعاالن اقتصادي در 
اين كشور ايجاد كرده است. به  خصوص آنكه بسیاري از 
س��رمايه گذاران به  دلیل وجود نگراني  و بي اعتمادي به 
ش��رايط اقتصادي بريتانیا پس از برگزيت، فعالیت هاي 
خ��ود را در صنع��ت خودروس��ازي اين كش��ور كاهش 
داده يا قطع كرده اند. طبق آنچه گفته ش��ده، بس��یاري 
از ش��ركت هاي صنعتي حاضر در بريتانیا از فرصت هاي 
ش��غلي خود در اين كشور كاسته و سرمايه گذاري خود 
را در س��اير كش��ورهاي اتحاديه اروپا متمركز خواهند 
كرد. از طرفي طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده 
عالوه بر كاهش فرصت سرمايه گذاري خارجي در بخش 
خودروس��ازي بريتانیا از دست دادن موقعیت تجارت با 
اتحادي��ه اروپا نیز مي تواند تاثی��رات مخربي در اقتصاد 
بريتانیا به  دنبال داشته باش��د. طبق تازه ترين آمارهاي 
منتش��ر ش��ده، اتحاديه اروپ��ا بزرگ تري��ن واردكننده 
خودروهاي بريتانیايي  است. آن طور كه گفته شده حدود 
56 درصد از خودروهايي كه در بريتانیا ساخته مي شود 
به كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر مي ش��ود. براين 
اس��اس به  نظر مي رس��د پس از برگزيت، بريتانیا بخش 

قابل توجهي از صادرات خود را از دست بدهد. 
هر چند ك��ه از لحاظ تعداد، بخ��ش قابل  توجهي از 
صادرات خودرو بريتانیا به كشورهاي اتحاديه اروپاست اما 
امريكا نیز بازار بزرگي براي اين صنعت به  ش��مار مي رود. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده حدود ۱۴.5درصد از 
خودروهاي تولید شده در بريتانیا به امريكا صادر مي شود. 
اين درحالي است كه امريكا به عنوان يكي از بزرگ ترين 
صادركنن��دگان خودرو در جهان ش��ناخته مي ش��ود اما 
همچنان خودروهاي س��اخت بريتانیا در اين كشور، بازار 

خود را دارد. چین نیز يكي ديگر از تولیدكنندگان بزرگ 
خ��ودرو در جهان بوده همچنین مقصد مناس��بي براي 
واردات خودروه��اي بريتانیاي��ي به  ش��مار مي رود. طبق 
تازه ترين آمار منتشر ش��ده حدود 6.5 درصد از صادرات 

خودروهاي بريتانیايي به چین صورت مي گیرد. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، صنعت 
خودروس��ازي تركیه در تالش اس��ت تا تولید نخستین 
خودروهاي بومي خ��ود را محقق كند و از اين طريق با 
تقويت جايگاه خ��ود در جهان، میزان واردات را كاهش 
و بر حجم صادرات خود بیفزايد. اين درحالي اس��ت كه 
براس��اس آخرين آمار منتشر ش��ده حدود 3.۱درصد از 
خودروهاي تولید ش��ده در بريتانی��ا در بازارهاي تركیه 
به  فروش مي رس��د. براين اس��اس تركیه چهارمین بازار 
خودروهاي بريتانیايي به  ش��مار م��ي رود. در ادامه اين 
گ��زارش، اس��ترالیا نیز به عنوان يك��ي از بازارهاي مهم 
خودروهاي تولیدي بريتانیا شناخته مي شود. آن طور كه 
گفته ش��ده بسیاري از مشتريان بازار خودرو استرالیايي 
به دلی��ل باال بودن قیمت خودروه��اي تولیدي، تمايل 
بس��یاري براي خريد خودروهاي واردات��ي دارند. طبق 

تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده نزديك ب��ه ۲.5درصد از 
خودروهاي بريتانیايي به اس��ترالیا صادر مي شود. حدود 
۲درصد از صادرات خودروهاي بريتانیا نیز درحال حاضر 
به ژاپن و كانادا صادر مي ش��ود. اين درحالي اس��ت كه 
صنعت خودروسازي ژاپن از قدرتمندترين و بزرگ ترين 
صنايع جهان اس��ت با اين  ح��ال خودروهاي بريتانیايي 
توانس��ته اند بخش��ي از بازار خودرو را در اين كش��ور به 
دست بیاورند. در ادامه اين گزارش، سهم صادرات خودرو 
بريتانیا به كره  جنوبي، رژيم صهیونیستي و روسیه حدود 

۱.۱درصد اعالم شده است. 
همانط��ور كه گفته ش��د، بخ��ش قاب��ل  توجهي از 
خودروهاي بريتانیايي صادر مي شود. براين اساس جدايي 
بريتانیا از اتحاديه اروپا و تغییر قوانین صادرات و اعمال 
تعرفه هاي جديد مي تواند تاثیر مخربي بر صادرات 78.8 
درصدي خودرو بريتانیا داشته باشد. همچنین گفته شده 
كه عالوه بر ابهامات اقتصادي ناشي از برگزيت، سیاست 
نامش��خص دولت محافظه كار »ترزا م��ي« درباره آينده 
خودروهاي ديزلي نیز منجر به كاهش س��رمايه گذاري 

خارجي در اين صنعت شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

حالنمايشگاهكتابخوباست
مدي��ر كمیت��ه اجراي��ي و رفاه��ي 
سي و يكمین نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران از بس��ته ش��دن پنج غرفه مواد 

غذايي در نمايشگاه خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، حس��ین صفري 
در نشس��ت خبري دي��روز، جابه جايي 
محل برگزاري را مهم ترين مساله سي 
و يكمین نمايش��گاه بین المللي كتاب 
تهران دانست و گفت: نمايشگاه كتاب با 

وجود وسعت و مخاطبان زيادي كه دارد فقط در ۱0 
روز اهمیت پیدا مي كند و گويا در طول سال اهمیت 
خود را از دس��ت مي دهد. بايد يك بار براي همیشه 
فكري براي جانمايي و صاحب خانه شدن نمايشگاه 
كرد، زيرا هزينه نیروي انساني و احداث و تخريب ها 
بسیار اس��ت و با جانمايي درست مي توان جلو اين 
هزينه ها را گرفت، همچنین نمايش��گاه مطبوعات، 
رس��انه هاي ديجیتال و ساير نمايش��گاه ها را در آن  

جانمايي كرد. 
او س��پس افزود: با توجه به دسترس��ي اي كه 
مصلي دارد و همچنین اينكه نگاه مديران مصلي 
فرهنگي اس��ت تا زماني كه نمايش��گاه از وضعیت 
خانه به دوشي رها نشده است ما كار خودمان را در 
مصل��ي ادامه مي دهیم. من باز هم تاكید مي كنم 
با توجه به اينكه بعد از دو س��ال از شهر آفتاب به 
مصلي برگش��تیم، اما با تغییرات��ي كه در مصلي 
وجود داشت انگار براي بار اول است كه نمايشگاه 

كتاب را در مصلي برگزار مي كنیم. 
صفري با اش��اره به هم��كاري نهادهاي مختلف 
با نمايش��گاه بین المللي كتاب ته��ران اظهار كرد: 
وزارت ارش��اد به تنهايي نمي تواند اين كار را انجام 
دهد. در بخش ترافیك و ايمني ش��هري با توجه به 
اينكه حجم مراجعه كنندگان زياد بوده و ترافیك در 
محدوده مصلي سنگین بوده با ما نهايت همكاري را 

داشته اند در حوزه رفاهي هماهنگي هاي 
خوبي با س��ازمان حمل و نقل عمومي 
داش��ته ايم. همچنین پايانه اتوبوسراني 
و دو پايانه تاكسیراني در مصلي كمك 
بس��یاري براي جلوگیري از ترافیك و 

جابه جايي راحت مردم داشته است. 
او درباره اين غرفه هاي بس��ته  شده 
اظهار كرد: اين غرفه ها توسط دانشگاه 
شهید بهشتي اول تذكر دريافت كرده 
بودند و به خاطر رعايت نكردن بهداشت پلمب شدند. 
ما ابتدا به غرفه ها تذكر ش��فاهي مي دهیم، سپس 
اگر دوباره تخلف شان ادامه داشته باشد از آنها تعهد 
مي گیريم و چنانچ��ه توجهي نكنند غرفه ها پلمب 

مي شود. ما با كسي تعارف نداريم. 
او همچنین درباره اس��كان دانش��جوياني كه 
مي خواهن��د به نمايش��گاه كت��اب مراجعه كنند، 
گفت: در هفت��ه آينده بیش از 800دانش��جو به 
نمايش��گاه مراجعه مي كنند ك��ه هماهنگي الزم 
ب��راي اس��كان آنها در ح��رم مطهر انجام ش��ده 
اس��ت. ما برنامه هايي را در نظر داريم تا ناش��ران 

شهرستاني نیز اسكان داده شوند. 
صفري درباره پاركینگ ها نیز اظهار كرد: با توجه 
به محدوديت پاركینگ كه وجود داش��ت، بیشتر اين 
پاركینگ ها در اختیار عوامل اجرايي نمايش��گاه قرار 
گرفت. او س��پس تاكی��د كرد: بی��ش از ۹0درصد 
مش��كالتي كه ما در روز اول داشتیم، برطرف شده 
است. دس��تگاه هاي كارت خوان به دلیل زيرساخت 
موقتي كه در روز اول داشتند كار نمي كردند. برخي 
غرفه ها نیز دس��تگاه كارت خوان نداش��تند كه اين 
موضوع به مغايرت ش��ماره حسابي كه اعالم كرده 
بودند، بازمي گش��ت. اطالع رس��اني ما در طول اين 
مدت ضعیف بوده و س��عي كرديم اين مشكالت را 

برطرف كنیم. 

درخواستماندن»فيلشاه«درليستاكران
انیمیش��ن س��ینمايي  تهیه كننده 
»فیلشاه« درخواس��ت كرد كه اكران 
اي��ن فیلم ب��ه  پاي��ان نرس��د. او اين 
انیمیش��ن س��اخته هادي محمديان 
را پدي��ده اكران ن��وروزي اعالم كرد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، حام��د جعفري 
س��ینمايي  انیمیش��ن  تهیه كنن��ده 
»فیلش��اه« ب��ه كارگردان��ي ه��ادي 
محمدي��ان درب��اره آخري��ن وضعیت 

نمايش اين فیلم گفت: پس از رش��د 60درصدي 
فروش »فیلش��اه« در هفته آخر فروردين و ادامه 
اين روند در هفته اول ارديبهش��ت ماه، اين فیلم 
براي س��ومین هفته متوالي رشد فروش داشت تا 
در پايان هفته هفتم اكران��ش تنها فیلم نوروزي 

باشد كه همچنان روند صعودي دارد. 
او در ادام��ه گفت: »فیلش��اه« در حالي هفته 
پاياني اكران در س��ینماي س��رگروهش را سپري 
كرد كه توانس��ت ركورد ف��روش هفتگي خود را 
بش��كند و به ف��روش حدود يك میلی��ارد و ۱00 

میلیوني در هفته هفتم اكرانش برسد. 
جعف��ري با ابراز گاليه از كاهش س��قف اكران 
فیلم ه��اي نوروزي در س��رگروه هاي س��ینمايي 
گف��ت: با وجود اين افزايش اس��تقبال، براس��اس 
نظامنامه جديد اكران از اين هفته بايد س��رگروه 
خ��ود را واگذار كنیم و اين در درجه اول به ضرر 
تهیه كننده بخش خصوصي اس��ت كه حیاتش به 

فروش در گیشه سینماها وابسته است. 
اين تهیه كننده اظهار كرد: متاس��فانه از سوي 
مس��ووالن ش��اهد نگاه كمي و نه كیفي به اكران 
در سینماي ايران هستیم. سیاست افزايش تعداد 
فیلم هاي نوروزي و كاهش س��قف اكران در كنار 
هم موجب ش��ده فیلم ه��ا فرصت آگاهي و جذب 
مخاط��ب را از دس��ت بدهند و برخ��الف قابلیت 

فروش مجبور به واگذاري سینماهاي 
خود شوند. 

جعف��ري درب��اره تجرب��ه اك��ران 
گف��ت:  انیمیش��ن  ي��ك  ن��وروزي 
»فیلش��اه« را مي توان پدي��ده اكران 
نوروزي امس��ال دانس��ت؛ انیمیشني 
كه به دلیل مش��غله هاي خانواده ها و 
ك��ودكان در روزهاي پاياني س��ال با 
فروش كمي شروع كرد اما به مرور از 
انته��اي جدول اكران نوروزي خود را به رتبه هاي 
باال رس��اند و حتي در گیشه فروش هفته جاري 
باالت��ر از 5 فیل��م ديگر نوروزي در جايگاه س��وم 

ايستاد. 
اي��ن تهیه كننده افزود: اينكه يك فیلم كودك 
انیمیشن توانست با آثاري كه پیش بیني مي شد، 
گیش��ه موفقي در نوروز داشته باش��د، به خوبي 
رقابت كند و س��ینما رفتن در نوروز را به فرصتي 
ت��ازه براي فراغ��ت جمعي ك��ودكان و خانواده ها 
تبدي��ل كند، اتفاق مب��ارك و تجربه خوبي براي 

سینماي ايران و گروه »هنرپويا« بود. 
جعفري تاكید كرد: البته نگاه ما در »هنرپويا« 
بیش از هرچیز به مخاطبان وفادار خود است كه 
چه در اثر پیشین »شاهزاده روم« و چه »فیلشاه« 
مهم ترين عامل در موفقیت ما بودند اما كس��اني 
كه خ��ود را س��ال ها مولف در س��ینماي كودك 
مي دانس��تند چه در جش��نواره ملي فیلم فجر و 
چ��ه در اكران اين فیلم، ت��الش خود را كردند تا 
ثابت كنند فقط »شاهزاده روم« يك اتفاق بود اما 
بايد طرز نگاه به س��ینماي كودك و انیمیشن را 
عوض كنیم و مخاطب امروز را بشناس��یم. امروز 
»فیلشاه« در آستانه ثبت ركوردي تازه در گیشه 
انیمیشن ايران قرار دارد و به مرز فروش 5میلیارد 

تومان رسیده است. 

ردپايامريكادرجنگيمن
نيويوركتايمز:

روزنام��ه  دي��روز 
در  نیويورك تايم��ز 
اول  گ��زارش صفح��ه 
اعالم ك��رد كه  خ��ود 
امريكا  وي��ژه  نیروهاي 
به عربس��تان در جنگ 
يمن كم��ك مي كنند. 
طبق اين گ��زارش كه 
گفته مي ش��ود به نقل 

از مسووالن امريكايي و ديپلمات هاي اروپايي 
منتش��ر شده، امريكا دس��امبر گذشته حدود 
۱0نف��ر از نیروه��اي ويژه خ��ود را به صورت 
محرمان��ه به منطقه مرزي جنوب عربس��تان 

فرستاد. 
به گفته اين منابع، نیروه��اي ويژه امريكا 
به عربس��تاني ها براي مش��خص كردن محل 
انب��ار موش��ك هاي بالس��تیك و س��كوهاي 
پرتاب موش��ك و انهدام آنها كمك مي كنند. 
كماندوهاي امريكايي به نیروهاي عربس��تاني 
درب��اره امنی��ت مرزه��ا مش��ورت مي دادند. 
نیروهاي ويژه عربس��تاني با مربیان اطالعاتي 
امريكايي در نجران براي مشخص كردن مركز 

شلیك موشك ها كمك مي كنند. 
به گ��زارش نیويورك تايم��ز، اي��ن روزنامه 
نوشت كه تاكنون سند و مدركي درباره اينكه 
نیروهاي امريكايي وارد خاك يمن شده باشند، 
وجود نداشته اس��ت. پیش از اين وزارت دفاع 
امريكا )پنتاگون( اعالم كرده بود كه نظامیان 
امريكايي خدمات تجهیز هواپیماها به سوخت 
و حمايت لجس��تیكي و اطالعاتي از عربستان 

سعودي ارائه مي كنند. 

چايناديلي:
اين روزها كره شمالي 
در صدر اخبار رس��انه ها 
ق��رار گرفته اس��ت. در 
ديدار  گذش��ته  هفت��ه 
رهبران دو كره خبرساز 
آن  از  پ��س  و  ش��د 
فعالیت هاي  لغ��و  وعده 
س��وي  از  هس��ته يي 
اج��ازه  و  كره ش��مالي 

بازديد بازرس��ان بین المللي از سايت هاي اتمي 
اين كش��ور. ديروز نیز بسیاري از روزنامه ها خبر 
ديدار وزير خارجه چین و رهبر كره ش��مالي را 
منتش��ر كردند. طبق گزارش صفحه اول چاينا 
ديلي وزير خارجه چین كه براي س��فر دو روزه 
به كره ش��مالي رفته، با رهبر اين كشور ديدار و 
گفت وگو كرد. بر اس��اس گ��زارش چاينا ديلي، 
كی��م  جون��گ اون، رهبر كره ش��مالي در ديدار 
ب��ا وانگ يي وزير امور خارج��ه چین در پیونگ 
يانگ اع��الم كرد كه تغیی��رات مثبت اخیر در 
ش��به جزيره كره ب��راي يك راه ح��ل صلح آمیز 
بس��یار مفید است. همچنین در اين ديدار رهبر 
كره ش��مالي بر پايبندي اش بر خلع سالح اتمي 
تاكید ك��رد. در همین حال وزي��ر امور خارجه 
چین نیز گفته است كه رهبر كره شمالي مذاكره 
را فرصتي مغتنم شمرده و تصمیم جدي گرفته 
و به دنبال تغییرات مثبت اس��ت. براساس بیانیه 
وزارت خارج��ه چین، وزير خارجه اين كش��ور 
حمايت خ��ود را از ادامه همكاري و گفت وگو با 

كره شمالي در تمام ابعاد اعالم كرده است. 
آنطور كه گفته ش��ده، »وانگ يي« نخستین 
وزير خارجه چین اس��ت كه در ۱۱ سال گذشته 
به كره ش��مالي س��فر كرده اس��ت و در جريان 
مالقات هاي خود در پیون��گ يانگ درباره ديدار 
س��ران دو كره، اجالس احتمالي س��ران امريكا 
و كره ش��مالي، سفر »ش��ي« به پیونگ يانگ و 
برق��راري رژيم دايمي صلح در ش��به جزيره كره 

گفت وگو كرده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

لغونوبل75ساله
آكادم��ي نوبل تصمیم گرفت به دلیل 
حواش��ي مربوط به رسوايي اخالقي براي 
نخستین  بار در 75سال اخیر جايزه نوبل 
ادبیات را برگزار نكند. به گزارش گاردين، 
هی��ات داوران مخف��ي جاي��زه نوبل كه 
مسوولیت انتخاب برنده مهم ترين جايزه 
ادبیات سال جهان را برعهده دارد در سال 
۲0۱8 هی��چ برنده يي در رش��ته ادبیات 

انتخاب نخواهد كرد و به جاي آن در سال آينده میالدي دو برنده نوبل ادبیات 
معرفي خواهد ش��د.  اين تصمیم پس از ماجراي رس��وايي اخالقي »ژان كلود 
آرنالت« همسر »كاترين فروستنسون« عضو آكادمي نوبل گرفته شد كه در ماه 
نوامبر سال گذشته با شكايت ۱8زن به اتهام سوءاستفاده جنسي روبه رو شد.  

پس از انتش��ار اين اخبار »كاترين فروستنس��ون« نیز از آكادمي نوبل كنار 
گذاشته شد و »سارا دنیوس« ريیس آكادمي نوبل در واكنش به اين اتفاق ها از 
كار خود استعفا كرد.  همچنین چند نفر از اعضاي آكادمي نوبل در اعتراض به 
اخراج »كاترين فروستنسون« صندلي خود را خالي گذاشتند تا تعداد اعضاي 

كمیته نوبل ادبیات از ۱8نفر به ۱۱نفر كاهش يابد.
به گزارش ايس��نا »كارل هنريك هلدين« ريیس هیات مديره آكادمي نوبل 
در اي��ن باره توضیح داد: بح��ران در آكادمي تاثیرات منف��ي روي جايزه نوبل 
گذاشته است. اين تصمیم نشان از وخامت اوضاع دارد اما از اعتبار طوالني مدت 
جاي��زه نوبل حفاظت مي كند. هیچ يك از اين اتفاقات، اعطاي جايزه در س��اير 
رش��ته هاي جايزه نوبل ۲0۱8 را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بنیاد نوبل انتظار 
دارد اين آكادمي تمام تالش خود را براي احیا و ترمیم اعتبار نوبل به كار گیرد 

و امیدواريم در آينده اعضا نگاهي بازتر به جهان بیرون داشته باشند. 

زمينلرزهايكهشكافهاي»پاتاوه«رابيشتركرد
 مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان كهگیلويه و بويراحمد گفت: 
زمین لرزه روز گذش��ته در اين اس��تان باعث 
عمیق تر شدن شكاف هاي يك پل از مجموعه 
پل هاي تاريخي پاتاوه در ياس��وج شده است.  
محم��ود باق��ري مدي��ركل میراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري كهگیلوي��ه و 
بويراحمد با اش��اره به وق��وع زمین لرزه ۲/5 

ريشتري روز گذشته در ياسوج افزود: خوشبختانه در اين زمین لرزه بسیاري از آثار و 
بناهاي تاريخي استان مصون ماندند و آسیبي نديدند.  او افزود: تنها آسیب زمین لرزه 
روز گذش��ته متوجه يك پل از مجموعه پل هاي تاريخي پاتاوه متعلق به دوره صفويه 
اس��ت كه اين پل نیز پیش از اين شكاف هايي داشت كه زمین لرزه روز گذشته باعث 
عمیق تر ش��دن شكاف هاي اين پل شده اس��ت. باقري افزود: روز گذشته كارشناسان 
حوزه میراث فرهنگي به محل اين پل مراجعه كردند و وضعیت آسیب وارده به اين پل 
تاريخي را از نزديك مورد بررسي قرار دادند. مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري كهگیلويه و بويراحمد اضافه كرد: همچنین زمین لرزه روز گذشته در ياسوج 
موجب ريزش بخشي از كوه تنگ گنجه يي شد كه اين اتفاق نیز خساراتي را به برخي 
تفرجگاه هاي ياسوج وارد كرد كه برخي از اين تفرجگاه ها از سوي بخش خصوصي اداره 
مي ش��وند.  باقري افزود: مجموعه پل هاي تاريخي پاتاوه جدي ترينش مربوط به دوره 
صفويه و قديمي ترين آن تخت شاه نش��ین به دوره ساساني تعلق دارد هرچند برخي 
كارشناسان معتقدند تخت شاه نشین مربوط به دوره هخامنشي است و البته در زمان 
قاجار در كتاب فارس نامه ناصري به اين پل گريزي زده شده است.  ساعت 8:38 صبح 
پنج ش��نبه دوازدهم ارديبهشت، زلزله ۲/5ريشتري به مركزيت منطقه سي سخت در 

استان كهگیلويه  و بويراحمد و در عمق 8 كیلومتري زمین روي داد. 

تاريخنگاري

بازداشت تيمور بختيار به جرم قاچاق اسلحه
پانزدهم ارديبهشت ۱3۴7 تیمور بختیار، نخستین ريیس سازمان اطالعات و امنیت 
كشور)س��اواك( به اتهام قاچاق اس��لحه در بیروت بازداشت شد.  شخصیت پیچیده و 
امنیتي و كس��ي كه چند سال در راس يكي از سازمان هاي مخوف اطالعاتي بوده حاال 
آواره عراق و لبنان و فرانس��ه ش��ده اس��ت.  تیمور بختیار كه پس از كودتاي ۲8مرداد 
۱33۲ فرماندار نظامي تهران شده بود، اسفند ۱335 به رياست سازمان جديدالتاسیس 
ساواك منصوب شد. او از سال ۱336 در كابینه هاي اقبال، شريف امامي و امیني، معاون 
نخست وزير و ريیس ساواك بود اما سوداي كسب قدرت مطلق، شرايط سختي براي او 
رقم زد.  بختیار سال ۱337 طي سفري به امريكا به كرمیت روزولت و آلن دالس، ريیس 
س��یا پیشنهاد كودتا در ايران و بركناري ش��اه را كرد. دالس پیشنهاد او را رد كرد و به 
وزير خارجه امريكا نیز توصیه كرد كه در مالقاتش با بختیار اجازه طرح چنین مسائلي را 
ندهد.  اين ديدگاه بعدا از سوي حسین عالء وزير دربار به اطالع شاه رسید. شاه نیز در 
اسفند ۱33۹ تیمور بختیار را از رياست ساواك عزل كرد. بختیار در مرحله بعد علیه علي 
امیني كه در ارديبهش��ت ۱3۴0 به نخست وزيري رسیده بود همچنین علیه اصالحات 
ارضي شاه موضع گرفت.  پس از آن تعدادي از نزديكان بختیار دستگیر شدند و اموال او 
مصادره شد. نخستین ريیس سازمان اطالعات ايران با اين اتفاقات از ايران فرار كرد و به 
ژنو و سپس فرانسه گريخت.  او از بدو خروج از كشور تالش علیه شاه را آغاز و كوشید 
نیروه��اي مخالف را گردهم جمع آورد. البته همان زم��ان امام خمیني)ره( با ائتالف و 
همكاري با بختیار مخالفت كرد. بختیار سپس تابعیت عراق را از دولت بعث عراق گرفت. 
مقامات رژيم بعث عراق پس از آنكه بختیار تابعیت عراقي را به دست آورده بود، وي را 
به بغداد دعوت كردند. بختیار مي خواست از طريق لبنان به عراق برود ولي در فرودگاه 
بیروت به اتهام حمل غیرمجاز اس��لحه بازداش��ت و پس از چند روز با وجود درخواست 
ايران براي استرداد او آزاد شد.  بختیار سپس به طور غیرحضوري محاكمه و محكوم به 
اعدام شد؛ حكمي كه مرداد سال ۴۹ در عملیاتي پیچیده به دست يكي از نزديكان مورد 

اعتماد بختیار در عراق به اجرا درآمد. 
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