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اختالف  ۶۰۰ توماني ارز 
مسافرتي در بانك و صرافي

بورس

سرمقاله

صفحه2

اعالم ش��اخص هاي رشد 
بخش هاي مختلف اقتصاد 
ايران در س��ه ماه اول 97، 
توس��ط بانك مرك��زي و 
اج��زاي موث��ر آن از جمله 
مصرف بخ��ش خصوصي، 
سرمايه گذاري، صادرات و 
واردات و سهم بخش هاي 
مختلف از رش��د 1.8 درصدي با نفت و 0.7 درصدي 
بدون نفت نشان مي دهد كه اگرچه برخي كارشناسان 
به خاطر تداوم رشد مثبت اقتصادي در 5 فصل اخير، 
اين روند اقتصاد ايران را رك��ود ارزيابي نمي كنند، اما 
واقعيت اين است كه اين رشد عمدتا متاثر از سهم 1.2 

درصدي نفت و ...

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
اختالف قيمت ارز مس��افرتي بانكي و ب��ازار آزاد 
بار ديگر زياد ش��د؛ بطوري كه اكنون هر يورو در 
صرافي با بانك ح��دود ۶00 تومان تفاوت قيمت 
دارد و در حالي كه بانك ه��ا 15800 تومان يورو 
را عرض��ه مي كنند قيمت يورو در ب��ازار براي ارز 
مس��افرتي 1۶400 تومان بوده است.  به گزارش 
»تعادل«، روز دوشنبه در بازار آزاد ارز هر يورو تا 
1۶ هزار و 400 تومان و دالر ت��ا 14 هزار و ۳00 
تومان معامله مي شد. اين نرخ در صرافي هايي كه 
اقدام به توزيع ارز خدماتي از جمله ارز مسافرتي 
مي كنند نيز در همين حد بوده و تفاوت چنداني 
ب��ا يكديگر ندارن��د. از ح��دود دو هفت��ه پيش، 
پرداخ��ت ارز مس��افرتي تنها با عرض��ه يورو در 
بانك ها آغاز شده، وآخرين گزارش دريافت شده 
از شعب بانك ها از اين حكايت دارد كه براي روز 
دوش��نبه قيمت هر يورو حدود 15 هزار و 800 
تومان تعيين ش��ده و مس��افران مي توانند براي 

دريافت آن اقدام كنند ...
اخيرا مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس 
اعالم كرده اس��ت كه چنانچه ش��ركت ها س��ود 
تقسيم نشده خود را به صورت افزايش سرمايه در 
شركت اعمال كنند، با معافيت مالياتي مي توانند 
افزايش سرمايه خود را ثبت كنند. علي بيگ زاده، 
مديرنظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار در اين خص��وص اظهار ك��رد: به منظور 
تشويق اجراي طرح هاي توسعه اي با استفاده از 
منابع داخلي و افزايش سرمايه ناشران ثبت شده 
نزد سازمان، ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
با همكاري سازمان امور مالياتي، مصوبه اي را به 
تصويب رساندند. وي گفت: طبق اين مصوبه سود 
منتقل شده به افزايش سرمايه شامل نرخ مالياتي 
صفر خواهد شد و به معناي ديگر معاف از ماليات 

خواهد بود ...

صالحي در نشست مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي: 

سرنوشت برجام از مهم ترين 
نگراني هاي جهاني است

اليحه مجازات قاچاق اسلحه 
به دولت ارسال شد

معاونت حقوق��ي قوه قضايي��ه از تايي��د اليحه 
مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سالح 
و اق��الم تحت كنت��رل غيرمجاز توس��ط رييس 

دستگاه قضا و ارسال آن به دولت خبر داد.
به گ��زارش ايرن��ا، معاونت حقوقي ق��وه قضاييه 
روز گذش��ته اعالم كرد: اين اليحه در پنج فصل 
و مش��تمل بر ۳4 م��اده و با هم��كاري قضات و 

كارشناسان حقوقي تدوين شده است.
با تصويب اين اليحه و از تاريخ الزم االجرا ش��دن 
اين قان��ون، م��اده 45 قانون مج��ازات مرتكبان 
قاچاق مص��وب 29 بهمن س��ال 1۳12 و قانون 
تش��ديد مج��ازات قاچ��اق اس��لحه و مهمات و 
قاچاقچيان مسلح مصوب 2۶ بهمن سال 1۳50 
و بند 2 تبصره 2 ماده 4۳ قانون تأسيس سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساس��نامه 
آن مص��وب 24 دي 1۳70 و هم��ه قواني��ن و 

مقررات مغاير لغو مي شود.

  شوراي عالي فضاي مجازي تاكيد كرد
مهلت دادن براي رفع 

اشكاالت پيش از فيلترشدن 
سايت ها ضروري است

لزوم ارايه مهل��ت براي رفع اش��كاالت پيش از 
فيلتر شدن سايت هاي اينترنتي اشتغال آفرين 
در نشس��ت ش��وراي عالي فضاي مجازي مورد 
تاكيد قرار گرفت. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، در جلسه روز دوشنبه شوراي 
عالي فضاي مجازي كه به رياست حجت االسالم 
والمس��لمين حس��ن روحاني رييس جمهوري 
تشكيل شد، ابتدا بخش��ي از آيين نامه اجرايي 
احصاي كليه استعالمات و ايجاد نظام استاندارد 
س��ازي تبادالت اطالعات بين دس��تگاهي كه 
طبق ماده ۶7 قانون برنامه پنجس��اله شش��م، 
تكليفي به منظور تقويت دول��ت الكترونيك و 
مقدمه توسعه دولت الكترونيك است، بررسي و 

به تصويب اعضا رسيد.
در اين جلس��ه، موضوع فيلتر شدن 180 سايت 
فعال در حوزه گردش��گري كه به تازگي از سوي 
قوه قضاييه اعمال شده اس��ت، به بحث گذاشته 
و مقرر شد به منظور صيانت از اشتغال، چنانچه 
قوه قضايي��ه از اين پس برخورد ي��ا اعمال فيلتر 
سايت هايي را كه مربوط به كسب و كار در كشور 
بوده و افرادي در آنها ش��اغل به كار هستند، الزم 
تشخيص داد، ابتدا به موارد تخلف رسيدگي كرده 
و مهلتي براي رفع اشكاالت آنها در نظر بگيرد تا 
اگر اش��كاالت برطرف نش��د، اقدامات قانوني از 

جمله فيلتر شدن اعمال شود.

اخبارخبر

ساليانه 200 هزار مسكن مهر 
تحويل متقاضيان شده است

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن 
مهر اعالم ك��رد: طي 5 س��ال گذش��ته به طور 
ميانگين س��االنه حدود 200 ه��زار واحد و در 
مجموع يك ميليون و 25 هزار واحد مسكن مهر 

به متقاضيان تحويل داده شده است.
به گزارش ايس��نا، احمد اصغ��ري مهرآبادي در 
بازديد گفت: از مجموع پروژه هاي مس��كن مهر 
كشور كه از س��ال 8۶ آغاز ش��ده، كار ساخت 2 
ميليون واحد به اتمام رسيده و 150 هزار واحد 

باقيمانده است.
او اضافه كرد: اين واحدها داراي مشكالت ريز و 
درش��تي از قبيل نبود متقاضي، مسائل بانكي و 
مشكالت تحويل پروژه بوده يا داراي پرونده در 
دادگاه است كه همين امر كندي كار را به همراه 

دارد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بالغ بر 280 
هزار واحد مس��كن مهر در سطح كش��ور آماده 
تحويل است اما به دليل نبود خدمات زيربنايي 
و عدم تأمي��ن خدم��ات روبنايي كه ب��ر عهده 
دستگاه هاي متولي اس��ت، عماًل قادر به تحويل 

آنها   نيستيم .
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت 
عمران ش��هرهاي جديد نيز گف��ت: از 24 هزار 
واحد مس��كن مهري كه تعهد ما در شهر صدرا 
بوده است، تاكنون 2۳ هزار واحد به متقاضيان 
تحوي��ل داده ش��ده و بخش عمده ه��زار واحد 

باقيمانده نيز در هفته دولت امسال افتتاح شد.
حبي��ب اهلل طاهرخان��ي خاطرنش��ان ك��رد: 
پروژه ه��اي باقيمان��ده از يك��ي از پروژه ه��اي 
مش��كل دار ما با 2 س��ال توقف بوده است كه در 
اواخر سال 9۶ مجدداً فعاليت خود را آغاز نموده 
و در حال حاضر به اي��ن دليل كه تعداد زيادي از 
متقاضيان آورده خود را تكميل نكرده اند، زمان 

تحويل پروژه به تعويق افتاده است .

مسكنخبر

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

بانك مرك��زي دو روز پيش ش��اخص هاي رش��د 
بخش ه��اي مختل��ف اقتصاد اي��ران در س��ه ماه 
اول 97 را اع��الم كرد . در اين گ��زارش نكات قابل 
تاملي وجود دارد . جدا از ارزش افزوده بخش هاي 
مختل��ف اقتص��ادي مي ت��وان به مص��رف بخش 
خصوصي، س��رمايه گذاري، صادرات و واردات و .. 
اش��اره كرد.  اگرچه برخي از كارشناسان به خاطر 
تداوم رش��د مثبت اقتصادي در 5 فصل اخير، اين 
روند اقتصاد ايران را ركود ارزياب��ي نمي كنند، اما 
واقعيت اين است كه اين رشد عمدتا متاثر از سهم 
1.2 درصدي نف��ت و 0.5 درصدي حم��ل و نقل 

وابسته به صادرات و واردات بوده است.
نگاهي به س��اير بخش هاي غير نفت��ي اقتصاد نيز 
نش��ان مي دهد كه اوال رش��د اقتصاد ب��دون نفت 
در حد 0.7 درص��د محدود بوده ك��ه دندان گير و 
اثرگذار بر اش��تغال و درآمد و ق��درت خريد مردم 
نيس��ت ، ثانيا ، بخش هايي مانند ص��ادرات، حمل 
و نقل و مس��تغالت نيز عمال متاث��ر از درآمد نفت، 
رش��د نرخ ارز و... بوده اند. افزايش صادرات و رشد 
81 درصدي نسبت آن به بهار 9۶ به قيمت جاري، 
ارتباط مس��تقيم با چند برابر شدن نرخ ارز در بهار 
امسال داشته اس��ت اما رش��د واردات نيز متاثر از 
اعالم نرخ دالر 4200 توماني و افزايش شديد ثبت 

سفارش واردات بوده است.
 در نتيجه بخش هاي غيرنفتي از جمله س��هم 0.5 
درصدي حمل و نقل، 0.1 درصدي مستغالت، آب 
و برق و گاز، نيز به نوعي وابس��ته ب��ه نفت وانر ژي 
ارزان، درآم��د نفت، صادرات و واردات وابس��ته به 
ارز نفتي يا انرژي ارزان داخلي بوده است. از جمله 
بخش عمده اي از رش��د صادرات را ميعانات گازي، 
پتروشيمي، فوالد و... تشكيل مي دهد كه مستقيم 
به نفت و انرژي ارزان داخلي و خوراك پااليشگاه ها 

وابسته است. 
از س��وي ديگر، در ط��رف تقاضا، ن��ه تنها مصرف 
بخش خصوصي ي��ا خانوارها با رش��د منفي 0.۳ و 
سرمايه گذاري با منفي 0.8 باعث ايجاد رونق، رشد 
و اشتغال در آينده نخواهد شد، بلكه متاثر از رشد 
منفي سرمايه گذاري در ماش��ين آالت با عدد 5- 
درصدي به كاهش رش��د صنعت، سرمايه گذاري، 

اشتغال و رونق منجر خواهد شد. 
در اين گزارش بخش صنعت ب��ه عنوان مهم ترين 
تكيه گاه توليد ناخالص، اش��تغال پاي��دار و زمينه 
س��از اش��تغال در بخش خدمات نيز با رشد منفي 
1.5- درصدي مواجه شده و اگرچه معدن به خاطر 
رشد صادرات و افزايش نرخ ارز با رشد 4 درصدي 
همراه ب��وده اما درمجموع رش��د بخ��ش صنعت 
و مع��دن را 0.2- درص��د نش��ان داده و در نتيجه 

نمي توان براي ايجاد رش��د اقتصادي و اشتغال در 
ماه هاي آينده، حس��اب وي��ژه اي روي صنعت باز 

كرد. 
ام��ا نكت��ه قاب��ل تام��ل در اي��ن گزارش س��هم 
فعاليت ه��اي اقتصادي در رش��د تولي��د ناخالص 
داخلي است كه نش��ان مي دهد در اكثر بخش هاي 
اقتصاد از جمله كش��اورزي، س��اختمان، بازرگاني 
خدمات موسسات پولي و مالي، خدمات اجتماعي 
و عمومي، رش��د هر بخ��ش يا صفر ب��وده يا منفي 
شده است. اين امر نش��ان مي دهد كه هيچ بخشي 
در س��ه ماه��ه اول امس��ال فعاليت عم��ده اي در 
رش��د توليد ناخالص داخلي نداش��ته است و شايد 
همي��ن موضوع اس��ت كه آم��ار رييس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه در خص��وص ايج��اد 700هزار 
ش��غل در فصل به��ار را زير س��وال مي ب��رد زيرا 
 چگونه مي توان انتظار ايجاد ش��غل آن هم در بعد
700 ه��زار داش��ت. همچني��ن اگ��ر نگاه��ي به 
چهار فصل س��ال 9۶ نيز داشته باش��يم رشد اين 
بخش هاي اقتصادي غير از نفت عمدتا كمتر از يك 
درصد، نزديك به صفر يا منفي بوده است درنتيجه 
تنها تكيه گاه رشد اقتصادي در 5 فصل گذشته در 
طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت و حمل و نقل بوده 
است و براين اس��اس، مي توان وضعيت بخش هاي 
صنعت، كشاورزي، س��اختمان، بازرگاني را همراه 
با ركود نسبي ارزيابي كرد. زيرا اين نفت و خدمات 
وابس��ته به آن، صادرات و واردات وابسته به بخش 
نفت و نوسان دالري بوده كه رش��د اقتصادي را به 
عدد مثبت هدايت كرده اس��ت و روش��ن است كه 
در چنين ش��رايطي نمي توان انتظار ايجاد اشتغال 

100  هزار نفري داشت چه برسد به ارقام باالتر . 
زيرا اش��تغال زايي به رش��د س��رمايه گذاري، رشد 
تقاضا، افزايش قدرت خريد و مصرف مردم وابسته 
اس��ت و تنها با تس��هيالت بانكي و مخارج دولتي 
نمي توان اش��تغال ايجاد كرد و ل��ذا وعده يا تحقق 
700 هزار شغل و يك ميليون ش��غل دور از انتظار 
خواهد بود واگر دولت بتواند همين اشتغال موجود 

را حفظ كند كار بزرگي انجام داده است. 
از اي��ن رو، بي توجه��ي ب��ه وضعي��ت بخش هاي 
اقتص��ادي و رش��د اندك ي��ا منفي آنه��ا مي تواند 
ماه هاي باق��ي مانده س��ال 97 و همچنين س��ال 
98 را با وضعيت س��خت تري از نظ��ر ركود و رونق 
اقتصاد و اش��تغال و تامين معيش��ت مردم مواجه 
كند. دولت و سايرمس��ووالن نباي��د به عالمتي كه 
ش��اخص هاي اقتصادي و اجزاي رش��د اقتصادي 
كشور، در مورد سرمايه گذاري و قدرت خريد مردم 
مي دهند، بي توجه باش��ند زيرا از قدي��م گفته اند 
سالي كه نكوست از بهارش پيداست. شاخص هاي 
رش��د عرضه و تقاضاي اقتصاد به م��ا از آينده خبر 

مي دهند 

سالي كه نكوست از بهارش پيداست

سرمقاله

رييس ش��وراي عال��ي اس��تان ها گف��ت: يكي از 
چالش هاي فراروي ش��وراها و مديريت هاي محلي 
در كشور ابطال برخي مصوبات ش��وراها در هيات 

ديوان عدالت اداري است.
به گزارش ايرنا، از ش��وراي عالي استان ها، مرتضي 
الويري افزود: هماهنگي ب��ا نهادهاي حاكميتي و 
ملي براي رفع اين نارسايي ها از كاركردهاي ديگر و 
ويژه شوراي عالي استان هاست. در خيلي از موارد به 
خصوص در بخش عوارض به اين دليل كه شاكياني 
وجود دارند و مصوبات شوراها مغاير با قانون شناخته 

مي شوند مصوبات ابطال مي شود.
وي ادامه داد: اين ابطال زماني كه وحدت رويه  شود 
براي شهرداري ها و ش��وراها چالش هاي جدي در 

خصوص مباحث مالي و اقتصادي ايجاد مي كند.
رييس ش��وراي عالي اس��تان ها گفت: از كاركردها 
و ماموريت هاي جدي و س��اختاري ش��وراي عالي 
اس��تان ها رفع چالش ها و مش��كالت ش��وراهاي 

اسالمي و مديريت هاي محلي در كشور است.
وي خاطرنش��ان كرد: از س��وي ديگ��ر حفاظت و 
صيان��ت از حق��وق ش��هروندي از ماموريت ه��اي 
ديوان عدالت اداري اس��ت؛ بنابراي��ن الزم بود كه 
بين باالترين سطح ش��ورايي و ديوان عدالت اداري 
گفت وگو و هماهنگي هاي الزم ب��راي هم افزايي و 

همدلي صورت بگيرد. 
الويري تاكيد كرد: خوشبختانه بعد از چند جلسه 
مديريتي و كارشناس��ي با رييس و معاونان ديوان 
عدالت اداري، موافقت شد كه جلسات كارشناسي 
بين نمايندگان شوراي عالي استان ها و نمايندگاني 
از ش��وراهاي كش��ور با مديران و معاون��ان ديوان 

تشكيل شود.
وي تصريح كرد: اين جلس��ات با هدف هماهنگي 
و همدلي بيش��تر، ارايه راهكاره��اي حقوقي و هم 

افزايي بين ديوان عدالت اداري و مجموعه ش��وراها 
تشكيل مي شود.

به گفت��ه وي؛ يكي از مهم تري��ن بحث هايي كه در 
اين جلسه صورت گرفت بررسي كارشناسي ابطال 
مصوبه »عوارض بر س��اختمان هاي نيم��ه كاره« 
بود، زماني كه ش��هروندان پروانه اي را براي ساخت 
و ساز شهرداري ها دريافت مي كنند؛ نزديك به دو 
سال فرصت دارند كه پروژه ساخت و ساز خودشان 
را تكميل كنن��د، در زماني كه در اين دو س��ال اين 
ساخت و س��از به پايان نرس��د و اين ساختمان در 
زماني 20 يا ۳0 س��ال به حال خود رها شود، سبب 
آس��يب هاي اجتماعي، ناامني و همچنين س��بب 

مشكالتي از حيث سيما و منظر شهري مي شود.
الويري اف��زود: بر اين اس��اس برخي از ش��وراهاي 
اسالمي به خصوص شوراهاي كالن شهرها تصميم 
گرفتند كه عوارضي براي جلوگيري از رهاش��دگي 
س��اخت و س��ازهاي نيمه كاره در س��طح شهر در 
نظر بگيرند.  وي تاكيد كرد: دي��وان عدالت اداري 
به واسطه اينكه در قانون نوسازي و عمران شهري 
در تبصره 2 ذيل ماده 29 براي اين موضوع تعيين 

تكليف شده بود، اين مصوبه را ابطال كرده است.
وي توضيح داد: اين قانون براي سال 1۳47 است و 
بسيار قديمي است و مقرر شد با حضور نمايندگاني 
از ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي و جمع��ي از نماين��دگان ش��وراي عالي 
استان ها و شهرداري ها نسبت به اصالح اين تبصره 
بازنگري صورت گيرد.  رييس شوراي عالي استان ها 
خاطرنش��ان كرد: اين مورد يكي از دستور كارهاي 
جلسه شوراي عالي استان ها با ديوان عدالت اداري 
بود و در اجالس بعدي ش��وراي عالي استان ها اين 
موضوع مطرح خواهد شد و بعد از تصويب به مجلس 

شوراي اسالمي ارسال خواهد شد.

رييس كل س��ازمان امور مالياتي از شناس��ايي س��ه هزارو 
900 ميليارد ف��رار مالياتي در مناطق وي��ژه و آزاد تجاري، 
صنعتي و مطالبه آن خبر داد. س��يد كامل تق��وي نژاد، در 
خصوص شناس��ايي فرارهاي مالياتي در مناطق ويژه و آزاد 
تجاري و صنعتي خاطرنش��ان كرد: تا پايان مرداد امسال، 
درخصوص سوءاستفاده از معافيت هاي صادرات و مناطق 
وي��ژه و آزاد تجاري، صنعتي ناش��ي از عرض��ه محصوالت 
پتروشيمي در معامالت ش��ركت بورس كاالي ايران بابت 

مواد اوليه محصوالت پتروشيمي و دريافت اطالعات مالي 
اشخاص مش��كوك از مراجع ذيربط و مطالبه حقوق حقه 
دولت، اطالعات 205 ش��ركت فعال در اين بخش، دريافت 
و به 2۳ اداره كل حس��ب مورد ارس��ال گرديده است. وي 
افزود: پيگيري هاي بعمل آمده تاكنون منجر به رسيدگي 
به ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده ش��ركت هاي 
فوق شده و منجر به مطالبه مبلغي در حدود ۳900 ميليارد 

تومان )ماليات و جريمه عملكرد و ارزش افزوده( شده است.

برخي مصوبات شوراها در ديوان عدالت اداري 
ابطال مي شود

شناسايي ۳۹۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي 
در مناطق آزاد
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  روحاني و آبه ديدار مي كنند؛ ايرنا  | يك مقام 
دولت ژاپن از برنامه ديدار نخس��ت وزير اين كشور با 
حس��ن روحاني در حاشيه نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل خبر داد. »شينزو آبه« نخست وزير ژاپن 
قرار است اواخر ماه سپتامبر )ماه ميالدي جاري( با 
»حسن روحاني« رييس جمهور ايران ديدار داشته 
باشد. بر اساس اين گزارش، ژاپن به امريكا درخواست 
معافيت از تحريم هاي ايران را مطرح كرده و خواستار 
ادامه خريد نفت از اين كشور است. اما دشواري هايي بر 
سر دريافت معافيت از تحريم ها وجود دارد. به گفته اين 
مقام آگاه دولتي در ژاپن، »آبه« مي خواهد روحاني را از 
اينكه توزيع كنندگان نفت ژاپني مجبورند وارداتشان 
را در پي درخواست امريكا از ايران متوقف كنند، آگاه 
كند. او همچنين قصد دارد از روحاني بخواهد كه به 
تعهداتش در برجام با وجود خروج امريكا از اين توافق 

پايبند بماند.

  قاليباف از عضو شوراي شهر تهران شكايت 
كرد؛ باشگاه خبرنگاران  |قاليباف شهردار سابق 
تهران به دليل اتهامات وارد شده به مديريت گذشته 
از ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران در دوره جديد 
شكايت كرد.  سيد محمود ميرلوحي عضو شوراي 
شهر تهران درباره شكايت قاليباف از وي اظهار كرد: 
در هفته هاي گذشته به علت شكايت قاليباف از من، 
به دادگاه احضار شدم كه البته قهرماني وكيل شهردار 
سابق تهران در اين جلسه حضور داشت. ميرلوحي 
گفت: به زودي مستندات خود را درباره مسائل گذشته 
شهرداري تهران و ش��كايت قاليباف آماده و تقديم 

دادگاه مي كنم.

  پي�ام ترام�پ ب�ه ش�وراي ح�كام آژانس 
درب�اره ايران؛ ف�ارس  |ريك پ��ري، وزير انرژي 
امريكا در س��خنراني خود در جلس��ه شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي پي��ام دونالد ترامپ، 

رييس جمهور اين كشور را براي حضار قرائت كرد.
در اين پيام آمده اس��ت: ايران باي��د در خصوص دو 
مساله تضمين دهد. اول: برنامه هسته اي اين كشور 
منحصرا صلح آميز باقي خواهد ماند. دوم: تهران »به 
صورت دايمي« هرگونه مسير دستيابي به تسليحات 
هسته اي را مسدود كند . اين در حالي است كه در اين 
پيام هيچ گونه اش��اره اي به خروج يكجانبه امريكا از 

برجام نشده است.

  دستور رييس جمهوري براي حل مشكالت 
صنعت داروسازي كشور؛ ايلنا  |معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور از ابالغ 
نامه رييس جمهور به استانداران براي حل مشكالت 
صنعت داروسازي كشور خبر داد.  بابك دين پرست 
در اين باره گفت: يكي از مشكالت صنعت داروسازي 
تامين اعتبارات براي تسويه بدهي به صنعت دارويي 
كشور اس��ت. در اين نامه تاكيد شده است؛ سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با همكاري وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزش��كي و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز براي 
تس��ويه بدهي به صنعت دارويي كش��ور و خروج از 
مشكالت فعلي، اقدام عاجل به عمل آورند و از هرگونه 
تأخير در پرداخت مطالبات درآينده، خارج ازمهلت 

قانوني و متعارف، پيشگيري شود.

  جه�ان درانتظار ش�نيدن مواض�ع ايران از 
زبان روحاني اس�ت؛ ايرنا  |مع��اون وزير خارجه 
پيش��ين امريكا در امور امنيت بين المللي مي گويد 
سفر رييس جمهوري ايران به نيويورك در مرحله اي 
مهم و حساس انجام مي ش��ود كه رهبران جهان و 
مقام هاي امريكايي در انتظار شنيدن مواضع ايران 
و سياس��ت هاي آن از زبان حسن روحاني هستند. 
»فرانك ويزنر« درباره س��فر روحاني به نيويورك ، 
افزود: من شخصا، به سخنان وي به دقت گوش خواهم 
داد. اعتق��اد دارم كه آقاي روحان��ي، مواضع ايران را    
درخصوص مسائل حياتي امنيتي  و  صلح بين المللي 

با دورانديشي  و  حساب شده اعالم خواهد كرد. 

  هي�چ ارز دولت�ي به زائ�ران اربعي�ن داده 
نمي شود؛ فارس  |برخالف برخي خبرها مبني بر 
اختصاص دالر هفت هزار توماني به زائران اربعين، قرار 
نيست ارزي به عنوان ارز مسافرتي با نرخ نيمايي در 
اختيار زائران اربعين قرار گيرد. برخالف برخي خبرها، 
قرار بر اين نيست كه ارزي به عنوان ارز مسافرتي با نرخ 
نيمايي در اختيار زائران اربعين قرار گيرد؛ بلكه فقط 
هزينه ويزاي زائ��ران در قالب حواله ارزي با نرخ نيما 
پرداخت مي شود و ارز سفر بايد از بازار و همانند ساير 

مسافران تهيه شود.

  مطالبات ايران ازطرفين باقيمانده برجام؛ 
مهر  |سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: آقاي 
صالحي در نشس��ت وين انتظارات ايران از طرفين 
باقيمانده در برجام به خصوص پس از خروج امريكا 
را مطرح خواهد كرد. بهروز كمالوندي در خصوص 
اهداف س��فر عل��ي اكبر صالحي رييس س��ازمان 
انرژي اتمي ب��ه وين اظهارداش��ت: آقاي صالحي 
در ط��ول اقامت خود در وين ب��ا مقامات حاضر در 
نشست از كشورهاي مختلف از جمله روسيه، چين، 
فرانس��ه، اتحاديه اروپا و مقام��ات آژانس ديدارها و 

گفت وگوهايي را خواهند داشت.

  مخالفت فرانس�ه با تواف�ق موقت ژنو؛ 
تس�نيم|وزير امور خارجه اسبق امريكا در فصل 
۱۸ كت��اب خاطراتش به ماج��راي مخالفت بدون 
دليل فرانس��ه با پيش نوي��س توافق موق��ت ژنو و 
ناچاري اروپايي ها و امريكايي ها براي مخالفت با اين 
پيش نويس به منظور حفظ آبرويشان پرداخته است.  او 
در اين بخش با اشاره به خرابكاري وزير خارجه فرانسه 
بر سر راه دس��تيابي به توافق موقت، مي گويد در آن 
مقطع، امريكا و اروپايي ها براي اينكه در مقابل فرانسه 
ضعيف جلوه نكنند، مجبور شدند با پاريس همنوا شده 
و بر طبل اختالفات بكوبند و دور اول مذاكرات در ژنو را 

بدون دستاوردي مشخص ترك كنند.

ايران2روي موج خبر

صالحي در نشست مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي عنوان كرد 

سرنوشت برجام از مهم ترين نگراني هاي جهاني است
گروه ايران    

ش��صت و دومين نشس��ت مجمع عموم��ي آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي از ديروز در وين آغاز به كار 
كرد.نشس��تي كه در جري��ان آن موضوع رفتارهاي 
غيرقانوني امريكا درخصوص خروج از برجام مطرح 
ش��د و انتقادات بسياري در خصوص آن مطرح شد. 
نكته مهم نشس��ت دوشنبه اما تاكيد دوباره آمانو بر 
پايبندي ايران به تعهداتش در برجام بود؛ تاكيدي 
كه از زمان امضاي برجام بطور مداوم از سوي دبيركل 
آژانس به تناوب تكرار ش��ده است تا اين واقعيت كه 
تنها ايران اس��ت كه كامال مطابق تعهداتش در متن 
برجام عمل كرده و اين امريكاس��ت كه بدون توجه 
به تعهد دولت اين كش��ور س��از مخال��ف در اجراي 
برجام كوك كرده اس��ت، پيش چشم افكار عمومي 
بين المللي نمايان ش��ود. »يوكي��ا آمانو«مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي دراين نشست با بيان 
اينكه اين سازمان از زمان برگزاري آخرين نشست 
مجمع عمومي، پايبندي ايران به اجراي تعهداتش 
در چارچ��وب برجام را مورد بررس��ي و نظارت قرار 
داده، تاييد كرد تهران به اج��راي تعهداتش پايبند 

بوده است.
»انتقال مطالب��ات ايران از طرف ه��اي باقي مانده 
در برج��ام«؛ عنوان راهبردي اس��ت كه كمالوندي 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي در خصوص سفر 
علي اكبر صالحي به وين و س��خنراني او در مجمع 
عمومي آژانس عن��وان مي كند. مطالباتي كه بنيان 
اصلي ادامه حضور ايران در برجام را تشكيل مي دهند 
و تنها در صورت پاسخگويي به آنهاست كه مي توان 
نس��بت به تداوم برجام اميدوار بود. در روزهايي كه 
ترامپ شاكله تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان 
را گسترده تر از هر زمان ديگري مستقر كرده؛ ايران 
با اس��تفاده از ابزاره��اي ديپلماتيك تالش مي كند 
توجه افكار عمومي بين المللي و رسانه ها را معطوف 
اين واقعيت روش��ن كند كه خطر واقعي از س��وي 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران نيست؛ بلكه 
خطر واقعي رويكرد انحصارگرايانه اي است كه هيات 
حاكمه امري��كا در مواجهه با واقعي��ات بين المللي 
از آن اس��تفاده مي كن��د و دس��تاوردهاي عمومي 
سازمان هاي بين المللي را به هيچ مي گيرد. رويكردي 
كه علي اكبر صالحي در جريان سخنراني در مجمع 
عمومي آژانس آن را »بي مسووليتي محض« خطاب 
مي كند و از كشورهاي نقش آفرين در صحنه جهاني 
مي خواهد كه نس��بت به اين رويكرد غير مسووالنه 

رفتار مناسبي را در پيش بگيرند تا ديگر كشوري قدر 
نباشد به راحتي دستاوردهاي سازمان ملل در حوزه 

ديپلماسي و صلح را به سخره بگيرد. 
 مع��اون رييس جمه��وري ايران و رييس س��ازمان 
انرژي اتمي برج��ام را يكي از مهم ترين نگراني  هاي 
جهاني برش��مرد و تصري��ح كرد: اق��دام يك جانبه 
امري��كا در خ��روج از اين توافق، تأثي��رات منفي بر 
صل��ح و امنيت منطق��ه اي و بين الملل��ي به همراه 
خواهد داش��ت. صالح��ي ديروز طي س��خناني در 
ش��صت و دومين نشس��ت مجمع عموم��ي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، به فرآيند س��خت و دشوار 
دستيابي به توافق برجام اشاره كرد وابراز داشت: با 
وجود اينكه آژانس ۱2بار بطور مستمر بر پايبندي 
جمهوري اس��المي ايران به مفاد اين توافق گواهي 
داده است، متاس��فانه اياالت  متحده در ارديبهشت 
ماه گذش��ته تصميم به خ��روج از اين توافق گرفت، 
درحالي  كه قب��ل از آن نيز، چه در دولت قبلي و چه 
در دولت كنوني، بطور كامل به مفاد آن پايبند نبوده 

اس��ت. صالحي تصميم يك  جانب��ه امريكا رانقض 
صري��ح قطعنامه223۱ش��وراي امنيت س��ازمان 
ملل و ريش��خند به اصول اساس��ي وشناخته شده 
حقوق بين الملل و چندجانبه گرايي برش��مرد، كه 
سرنوشت اين دس��تاورد ارزشمند و منحصر به  فرد 
علم ديپلماس��ي را با خطر جدي و تأثيرات منفي بر 
صلح و امني��ت منطقه اي و بين المللي، مواجه كرده 
اس��ت. عكس العمل بين المللي به اقدام غيرقانوني 
امريكا، ترديده��اي جدي  در رابطه ب��ا عقالنيت و 
اعتبار سياس��ت آن كش��ور ايجاد كرده است؛ اين 
نگراني صرفًا به يك جانبه گرايي امريكا برنمي گردد 
بلكه همچنين با ش��رايط بسيار دشوار منطقه ما كه 
مملو از آشوب هاي فراگير و تهديدات تروريسم است، 

مرتبط است.

   منطقه عاري از سالح در خاورميانه
موض��وع كاه��ش تس��ليحات نظام��ي در منطقه 
خاورميانه يكي از ضرورت هايي اس��ت كه صالحي 

بخشي از صحبت هاي خود رابه آن اختصاص داد. او 
با اشاره به حمايت قوي ايران از ايجاد منطقه عاري 
ازسالح هسته اي درخاورميانه از سال ۱974تاكنون، 
ابراز داش��ت، نمي ت��وان بي توجه��ي عمدي برخي 
از كشورها نس��بت به تهديد واقعي ناشي از امتناع 
لجبازانه رژيم اس��راييل از پيوستن به معاهده عدم 
اشاعه هسته اي و دراختيار گرفتن زرادخانه هسته اي 
قابل توجه و رد هرگونه بازرس��ي آژانس بين المللي 

انرژي اتمي را شماتت نكرد.
اين در حالي است كه به گفته صالحي، در مورد برنامه 
هسته اي ايران، همانطوري كه در گزارش مديركل 
نيز آمده اس��ت، قوي ترين سيس��تم راستي آزمايي 
درمقايس��ه با س��اير نقاط جهان درحال اجراست. 
اين يكي از نمونه هاي بارز تناق��ض در دنياي امروز 
است كه در رابطه با يك كشور پادمان معاهده عدم 
اشاعه هسته اي بطور جامع اجرا مي شود، درحالي كه 
در ارتباط با يك غير عضو اين معاهده كاماًل چشمان 
ش��ان را بس��ته اند و اين رفتار فاحش تبعيض آميز 

مضحكه گرفتن عدالت است. معاون رييس جمهوري 
همچنين با اشاره به تحوالت و رايزني ها بين ايران و 
اتحاديه اروپا افزود: با وجود روحيه بخش بودن اين 
تحوالت، ولي ضروري اس��ت اين گام ها با اقدامات 
عملي و محكم تري تكميل شود و رهيافت »اقدامات 
تدريجي« مكانيزم مناسبي در پاسخ به شرايط ناشي 
از سياس��ت لجبازانه امريكا در تضعي��ف قطعنامه 

223۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيست.

   تاكيد بر وظايف آژانس
او همچني��ن درادام��ه برل��زوم اج��راي حرفه اي و 
غيرطرفدارانه وظايف توس��ط آژان��س تأكيد كرد 
و ابراز داش��ت ك��ه گزارش ه��اي فني تنه��ا بايد با 
ارزيابي ه��اي هدفمند و به  دور از عناصر سياس��ت 
زده تهيه ش��وند.وي ابراز اميدواري ك��رد كه روند 
رسيدن به»نتيجه گيري وسيع تر«در رابطه با برنامه 
هسته اي كشورمان تسريع گردد. صالحي در ادامه 
سخنراني خود به تمايل ايران براي استفاده از علم و 
فناوري هسته اي براي مديريت منابع آبي و تغييرات 
آب و هوايي، در كنار توليد برق، ارتقاي سالمت، غذا و 
كشاورزي اشاره نمود و ماموريت اصلي آژانس در اين 
رابطه را كمك به كشورهاي عضو براي دستيابي به 
اهداف توسعه پايدار از طريق انتقال تجربه، تشريك 

دانش و ارايه تجهيزات الزم عنوان داشت.
صالحي همچنين به نقش مهم انرژي هسته اي در 
كاهش گازهاي گلخان��ه اي و ارتقاي امنيت انرژي 
از طريق س��اخت نيروگاه برق هسته اي، پيگيري 
توس��عه فّناوري گداخ��ت و نيز پروژه ه��اي توليد 
ايزوتوپ اش��اره كرد و ابراز داش��ت كه جمهوري 
اسالمي ايران براي افزايش سهم انرژي هسته اي در 
تركيب انرژي كشور، برنامه ريزي درازمدتي انجام 
داده اس��ت و در اين راستا فازهاي دو و سه نيروگاه 
برق هسته اي بوش��هر را در دست اجرا دارد. وي به 
تالش ها و اقدامات مهم به عمل آمده در راس��تاي 
استفاده از باالترين استانداردها براي تأمين ايمني 
نيروگاه ها، از جمله همكاري با اتحاديه اروپا، آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي و ... اش��اره ك��رد. رييس 
سازمان انرژي اتمي كش��ورمان همچنين بااشاره 
به مس��اله امنيت هسته اي ابراز داشت كه اقدامات 
موردنظ��ر در اين زمينه نباي��د مانع همكاري  هاي 
عملي در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي يا 
موجب تضعيف اولويت ه��اي برنامه همكاري هاي 

فني آژانس گردد.

كدام استانداران بايد از قطار دولت پياده شوند؟ 
انجام پس از حواش��ي زي��ادي كه در مس��ير تصويب 
ممنوعيت به كاري گيري بازنشس��تگان به وجود آمد 
نهايتا اين اصالحيه در ش��وراي نگهبان تصويب شد و 
حاال برخي از اين اس��تانداران بايد با صندلي هايش��ان 
خداحافظي كنند. به گزارش تسنيم، از عنوانش مشخص 
بود كه در صورت تصويب، حاشيه هاي زيادي به همراه 
خواهد داش��ت؛ اصالحيه اي كه به سراغ مسووالن تراز 
اول رفته و حتي رييس فدراسيون فوتبال را نيز بي نصيب 

نگذاشته و حاال با تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان 
بسياري از اين مسووالن بايد با صندلي هاي خود براي 
هميشه خداحافظي كنند. دوم مردادماه، 290 نماينده 
مجلس قانون منع به كارگيري بازنشستگان را به بحث 
گذاشتند و س��رانجام اكثريت سبزنشينان خانه ملت 
اصالحي��ه اين قانون را تصويب و ب��راي تاييد نهايي به 
شوراي نگهبان ارسال كردند و اين شورا باالخره راي به 
تصويب اصالحيه آن داد و دو روز پيش رييس مجلس 

آن را به رييس جمهور ابالغ ك��رد  احتماال در روزهاي 
آينده نيز رييس جمهور اين قان��ون را به وزارتخانه ها و 
دس��تگاه هاي ذي ربط براي اجرا ابالغ مي كند. موضوع 
بازنشسته ها تنها معطوف به دولت نيست و شامل حال 
ق��واي ديگر از جمله قوه قضاييه نيز مي ش��ود اما با اين 
حال قوه مجريه بيشترين ميزان بازنشسته ها را به خود 
اختصاص داده و در اين بين وزارت كشور به دليل انتخاب 
مستقيم استانداران بايد تصميم اساسي براي بسياري 

از استانداري ها بگيرد. هرچند اطالعات سني و ميزان 
خدمت برخي از استانداران بطور دقيق مشخص نيست و 
وزارت كشور نيز تاكنون اطالع رساني در اين زمينه نكرده 
اما پيش تر جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان اداري و استخدامي در گفت وگو با تسنيم، تعداد 
استانداران بازنشس��ته را ۱5 نفر اعالم كرده بود  طبق 
بندهاي الف-ب-ج م��اده 7۱ قانون مديريت خدمات 
كشوري، به كارگيري بازنشستگان در سمت هاي روساي 

سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس، 
نمايندگان مجلس، اعضاي ش��وراي نگهبان و معاونان 
رييس جمهور از اين قانون مستثني بوده و به كارگيري 
بازنشستگان نيروهاي مس��لح نيز با تدابير فرماندهي 
معظم كل قوا فقط در دستگاه متبوع شان مجاز است. 
فهرست استانداران و آن دسته از استانداراني كه مشمول 
»طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« 

هستند به شرح ذيل است: 

 مردم بدهکاران کالن بانکی
را شناسايي و معرفي كنند

مديرکل پيش��گيری های 
مردم��ی و مش��ارکت های 
مدنی معاون��ت اجتماعی و 
پيشگيری از وقوع جرم قوه 
قضايي��ه، گفت: اگ��ر مردم 
بابت دادن وام ها و سودهای 
کالن گاليه مند هستند يا 
بدهکاران کالن بانکی را می شناسند و مدرک و سندی هم 
دارند به ما حتما گزارش دهند. به گزارش ايسنا، علی اصغر 
رفاهی مستشار قضايی ديروز در نشستی با اصحاب رسانه 
با اش��اره به اينکه نظارت متمرکز توسط قوای سه گانه 
انجام می شود، اظهار کرد: اين نوع نظارت کافی نيست 
و بايد نظارت غيرمتمرکز را با کمک سامانه سجام تحقق 
بخشيد. سامانه سجام در کوتاه ترين زمان اطالعات را به 
عالی ترين مقامات قضايی و اجرايی شهر، شهرستان و 
استان می رساند. او با تاکيد بر اينکه يکی از موضوعاتی 
که انتظار داريم مردم اطالعات آن را با کمک اين سامانه 
ثبت کنند موضوع احتکار است، عنوان کرد: چند شب 
گذشته معاون اول قوه قضاييه آقای اژه ای تقاضای معرفی 
متخلفان اقتصادی را داشتند، در اين راستا سامانه سجام 
آمادگی دارد در هر نهاد و جايی که احساس می شود پارتی  

بازی و تخلف وجود دارد، ثبت و رسيدگی شود. 

اجرای قانون منع به کارگيری 
بازنشستگان در صمت

رييس کميسيون اقتصادی 
مجلس در نامه ای به وزاری 
صنعت، مع��دن و تجارت و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درخواس��ت کرد تا برنامه 
زمانبن��دی جه��ت من��ع 
همکاری بازنشستگان با اين 

مجموعه سريعا اجرايی شود.
به گزارش ايس��نا، محمدرضا پورابراهيمی در نامه ای 
ب��ه وزرای صنعت، معدن و تجارت و تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی درخواست کرد برنامه زمانبندی جهت منع 
همکاری بازنشستگان با اين مجموعه ها سريعا اجرايی 
ش��ود. پورابراهيمی عنوان کرد: از آنجايی که در قانون 
بحث به کارگيری بازنشستگان در شرکت های دولتی، 
سازمان ها و نهادها و بنگاه های وابسته به دولت و نهادهای 
عمومی غيردولتی تصريح ش��ده است، لذا درخواست 
اينجانب از وزرای محترم اين است که اجرای اين مسئله 

را سريعا در دستور کار قرار دهند.
رييس کميس��يون اقتصادی مجلس گفت: ش��رکت 
هايی که س��هام آنها در قالب س��هام عدالت در اختيار 
وزارتخانه های مذکور است از نظر قانونی مشمول اجرای 

قانون منع  به کارگيری بازنشستگان خواهند بود.

مخالف موازی کاری و اقدامات 
بدون نظارت دولت هستيم

جانش��ين رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين گفت: 
بس��يج تمام ظرفيت خود 
را ب��دون هيچ گونه منت در 
اختيار دولت ب��رای عبور از 
پيچ های خطرناک تحريمی 
قرار می دهد و حاضر به هيچ 
اقدامی که اقتدار دولت جمهوری اسالمی را تحت الشعاع 
قرار دهد نيست بلکه برعکس بس��يج و دولت در کنار 
يکديگر يد واح��ده ای در برابر مس��تکبران عالم برای 

خنثی سازی نقشه های شوم شان خواهند بود.
سردار محمدحسين سپهر در گفت وگو با ايلنا، در تشريح 
رزمايش سراسری اقتدار عاشورايی بسيج گفت: رزمايش 
از نه شهريورماه جاری تا 29 شهريورماه در مرحله اول در 

شهرستان های مختلف کشور برگزار می شود.
جانش��ين رييس سازمان بس��يج گفت: همچنين در 
بخش های مختلف سازندگی و حتی کلينيک درمانی، 
صناي��ع و کارگاه ها با تش��کيل گروه های متخصص از 
صاحب نظران قرار است 35 هزار واحد توليدی نيمه کاره 
نيمه تعطيل و تعطيل و آسيب ديده را پايش و بررسی 
کنيم تا با ارائه راه حل، آنها را از اين وضع تعطيلی موجود 

عبور دهيم.

 عزاداری بی محتوا 
مورد اقبال صداوسيما   است

دبيرکل مجم��ع نيروهای 
خط امام گف��ت: مجالس و 
محافلی که اکث��را خالی از 
هرگونه محتوا هستند و فقط 
به ش��کل و ظاهر عزاداری 
می پردازن��د اي��ن بخت را 
دارند که صداوسيما و ساير 
رس��انه ها آنها را مطرح کنند اما مجالسی که بيشتر بر 
انديشه و تفکر درباره عاشورا و محرم تاکيد دارند مجالی 

برای طرح و پخش در رسانه ها نمی يابند.
به گزارش ايس��نا، س��يدهادی خامنه ای در مراسم 
عزاداری دهه اول محرم در حسينيه دارالزهرا تهران 
با بيان اين که قبل انقالب مس��ئله عاش��ورا و محرم 
بسيار برای مجامع انقالبی و اصناف اهميت داشت، 
گفت: بزرگانی مثل آيت اهلل بهشتی و آيت اهلل مطهری 
خود را موظف می دانستند که مبلغينی باسواد را به 
شهرستان ها اعزام کنند و معيارشان در شناسايی افراد 
مسائل ظاهری نبود. اين سبب می شد که فعاليت های 
گسترده انقالبيون برای ساواک و دستگاه حکومتی 
ش��اه يک دغدغه و مصيبتی بود چراکه می دانستند 
انقالبيون از اين فرصت برای بيان مس��ائل استفاده 

می کنند.

اقدام روسيه در راستای 
تصاحب بازارنفت ايران نيست
 س��خنگوی وزارت ام��ور 
خارجه تاکي��د کرد: حمله 
به کنس��ولگری اي��ران در 
بص��ره و همچنين تعرض 
به س��فارت کش��ورمان در 
پاريس ارتباطی با يکديگر 
ندارند و دو حادثه جدا از هم 
است. بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با رسانه ها 
درخصوص سفر روحاني به نيويورك اعالم کرد تصور 
من اين است که  رئيس جمهور امسال به مانند سال های 
گذشته در  مجمع عمومی س��ازمان ملل  شرکت و در 
حاش��يه آن با تعدادی از همتايان خود ديدار و رايزنی 
خواهد کرد.   قاسمي  همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اينکه روس ها طبق برخی اخبار منتشر شده اعالم کردند 
که توليد نفت خ��ود را افزايش خواهند داد و برخی اين 
موضوع را مطرح کرده اند که روس ها با اين اقدام تالش 
دارند که با توجه به تحريم های امريکا عليه ايران بازار نفتی 
ايران را تصاحب کنند گفت: من با برخی از اظهار نظرها 
که در رسانه ها در اين زمينه منتشر شده خيلی موافق 
نيستم. ما با فدراسيون روسيه در حوزه های مختلف از 
جمله انرژی تعامل و همک��اری داريم. در اين تماس ها 

همکاری های الزم نيز صورت می گيرد.
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بازنشستهمدت خدمتسنتاريخ تولداستانداراستانرديف

مي شود۱3356233مجيد خدابخشآذربايجان شرقي۱

نمي شود-۱34354محمد مهدي شهرياريآذربايجان غربي2

نمي شود۱3465۱26اكبر بهنام جواردبيل3

مي شود-۱33562محمد علي نجفيالبرز4

مي شود۱3356237محسن مهرعليزادهاصفهان5

مي شود۱3346340قاسم سليماني دشتكيايالم6

نمي شود ۱34354عبدالكريم گراوندبوشهر7

مي شود ۱3296۸محمد حسين مقيمي تهران۸

مي شود ۱33463اقبال عباسيچهارمحال و بختياري9

مي شود---محمدمهدي مروج الشريعهخراسان جنوبي۱0

بازنشستهمدت خدمتسنتاريخ تولداستانداراستانرديف

مي شود---عليرضا رشيديانخراسان رضوي۱۱

مي شود ۱33364محمد رضا خبازخراسان شمالي۱2

نمي شود ۱35۱46غالمرضا شريعتيخوزستان۱3

----اسداله درويش اميريزنجان۱4

----سيد شهاب الدين چاووشيسمنان۱5

----سيد دانيال محبي )ماليي( سيستان و بلوچستان۱6

مي شود ۱3366۱اسماعيل تبادارفارس۱7

مي شود۱32۸6937عبدالمحمد زاهديقزوين۱۸

مي شود---سيدمهدي صادقيقم۱9

نمي شود ۱34453بهمن مرادنياكردستان20



اصالح ساختار نظام بانكي در 
جلسه سران قوا مطرح مي شود

اخذ ضمانتنامه براي
ماليات واردات امكانپذير شد

ورود ۵۰۳ هزار تن انواع كاال 
به كشور در يك هفته

تخصيص اعتبار
براي اشتغال روستايي

شادا|سرپرست وزارت اقتصادي و دارايي از طرح 
موضوع اصالح ساختار نظام بانكي در جلسه سران 
قوا خبرداد و بر لزوم پياده سازي حاكميت شركتي 
در بانك ها و نقش مهم آن در عبور از مشكالت نظام 
بانكي تاكيد كرد.سيدرحمت اهلل اكرمي، سرپرست 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي در جلس��ه مجمع 
عمومي عادي س��االنه بانك ملي ايران با اش��اره به 
شرايط اقتصادي كش��ور، نقش بانك ها در عبور از 
وضعيت حس��اس كنوني را داراي اهميت دانست.

وي با توجه به ابالغ و دستورالعمل حاكميت شركتي 
در راستاي اجراي تكليف قانوني مندرج در تبصره 3 
ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور، استقرار حاكميت شركتي را به 
منظور ايجاد و تقويت سالمت در نظام بانكي، افشاء 
و افزايش شفافيت، توجه به نقش، جايگاه ذي نفعان 
و پيشگيري يا كشف به موقع سوءاستفاده هاي مالي 
و اقتص��ادي و افزايش نظارت، مورد تاكيد قرار داد.

سرپرس��ت وزارت امور اقتص��ادي و دارايي با بيان 
اينكه اصالح س��اختار نظام بانكي در جلسه سران 
قوا مطرح خواهد ش��د، تصريح ك��رد: بانك ها بايد 
اقداماتي را در راستاي اصالح ساختار انجام بدهند و 
بانك ملي ايران نيز مي تواند در اين زمينه پيش قدم 
باشد.اكرمي تامين مالي بخش توليد را نياز مهم و 
اساس��ي اين روزهاي كشور خواند و گفت: بانك ها 
بايد پرداخت تس��هيالت به اين بخش را در اولويت 

قرار بدهند. 

تعادل|ريي��س كل گمرك در بخش��نامه اي به 
گمركات اعالم كرد: اخذ ضمانتنامه براي ماليات بر 
ارزش افزوده و عوارض متعلقه واردات در گمركات 
سراس��ر كش��ور بالمانع اس��ت.فرود عسگري در 
بخشنامه اي به گمركات اعالم كرد: اخذ ضمانتنامه 
براي ماليات ب��ر ارزش افزوده و ع��وارض متعلقه 
واردات در گمركات سراسر كشور بالمانع است.در 
نامه رييس كل گمرك آمده است: اخذ ضمانتنامه 
بانكي يا اسناد خزانه تا سررسيد تعيين شده همانند 
ضمانتنامه ه��اي دريافتي بابت حق��وق ورودي، 
براي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه نيز 

بالمانع است.

تعادل|گمرك اي��ران از واردات ۵۰3 هزار و 1۲1 
تن انواع كاال به كشور در يك هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي گمرك اي��ران؛ ارزش اين 
ميزان كاالي وارداتي در هفته گذشته به ميزان 6۸۷ 

ميليون و ۹1 هزار دالر بوده است.
عمده ترين كاالهاي وارداتي در يك هفته گذش��ته 
به كاالهاي اساس��ي، مواد اوليه خطوط توليد، دارو، 
تجهي��زات پزش��كي و برخي كاالهاي واس��طه اي 
اختصاص دارد. اين گ��زارش مي افزايد؛ با مصوبات 
جديد دولت رون��د واردات كاال در گمركات به روال 
عادي بازگشته اس��ت.  در حال حاضر 3 هزار و 63۷ 
قلم كاال مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارز 
ش��ده اند. بنابراين در زمان ترخي��ص اين كاالها كه 
به تفكيك كد تعرف��ه هركاال به گم��ركات ابالغ و 
اطالع رساني شده اس��ت نيازي به تاييديه سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان يا تعهد 
بانكي نيست.  با توجه به دستور رييس كل گمرك 
ايران در صورت درخواست واردكننده، گمركات ملزم 
هستند نسبت به ترخيص ۷۰ درصد كاال اقدام نمايند 
تا صاحب كاال در فرصت مناسب نسبت به پيگيري 
موضوع مابه التفاوت ارز از طريق ارايه تعهد به بانك 
خود يا اخذ تاييديه از سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان اقدام نمايد.به پيشنهاد گمرك ايران 
ثبت سفارش با اعتبار حداكثر يك ماه براي ترخيص 
جهت واردات كاال به اس��تثناي خودرو كه تا قبل از 
تاريخ تصويب اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن 
گمركي، مناطق آزاد تجاري _ صنعتي و ويژه اقتصادي 
باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي هيات 

وزيران بالمانع اعالم شده است.
همچنين ترخيص كاالهايي كه تاريخ صدور ثبت 
س��فارش آنها اول مرداد ماه سال جاري است بدون 
رعايت س��قف ارزش��ي واردات موض��وع تبصره 3 
اصالحي بن��د ۲ ماده 1۰ آيين نام��ه اجرايي قانون 
مقررات واردات و صادرات موضوع تصويب نامه شماره 

۴۹۷۵1/ت ۵۵۵۴۹ ه بالمانع است.

مهر|نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت: عالوه بر 1۲هزار ميليارد توماني كه در سال۹۷ 
براي اشتغال روستايي در نظر گرفته شد يك ميليارد 
دالر ديگر نيز به اين امر تخصيص يافت.سيد حسن 
حسيني ش��اهرودي بابيان اينكه در سال گذشته 
1۲ هزار ميليارد تومان براي اش��تغال روستايي در 
نظر گرفته ش��د كه اين امر توسط دولت و بانك ها 
به تصويب مجلس محقق شد، تأكيد كرد: در سال 
جاري نيز 1۲ هزار ميليارد توم��ان ديگر در حوزه 
اشتغال روستايي، عشاير و شهرهاي زير 1۰ هزار نفر 
در نظر گرفته شده است. وي افزود: كار بزرگي كه در 
سال جاري رخ داده اختصاص 1۰ هزار ميليارد تومان 
ديگر يا يك ميليارد دالر است كه هفته گذشته در 
نشست س��ران قوا در تهران به تصويب رسيد و در 
كنار رقم هاي درشت ديگري كه اعتبارات در اختيار 
مشاغل روس��تايي و عشايري مي گذارند، مي تواند 

تحول خوبي را در سطح كشور ايجاد كند.

اخبار كالن

گمرك

3 كالن

پيش بيني مركز پژوهش هاي مجلس از وضعيت اشتغال تا پايان سال

»تعادل« از تصميم دولت براي اعطاي كوپن الكترونيكي گزارش مي دهد

نرخ بيكاري به بيش از 15 درصد خواهد رسيد

سهميه بندي يا حمايت از قدرت خريد؟

گروهاقتصادكالن     اميرعباسآذرموند 
بررسي پيش بيني هاي گوناگون نشان مي دهند با وجود 
اينكه بانك مركزي رشد اقتصادي سه ماهه نخست سال 
جاري را 1.۸ درصد اعالم كرد، اين روند در روزهاي ديگر 
سال ادامه نخواهد يافت و امسال رشد اقتصادي كشور 
منفي خواهد شد. منفي شدن رشد اقتصادي كشور در 
گام نخست اشتغال را متاثر مي كند كه بررسي هاي ديگر 
نش��ان مي دهند در هر حال نرخ بيكاري تا پايان س��ال 
جاري با افزايش ۲۵ واحد درصدي به بيش از 1۵ درصد 

بالغ مي شود.
روز يك شنبه در حالي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
خبر از رشد 1.۸ درصدي اقتصادي كشور داد، بسياري 
از كارشناس��ان آن را جزو آخرين آماري دانستند كه از 
رشد مثبت اقتصادي خبر مي دهد. وضعيت اقتصادي 
كشور از آغاز زمستان سال گذشته رو به وخيم تر شدن 
حركت كرد و جهش هاي مداوم قيمت ارز در كنار خروج 
امريكا از برجام ش��رايط را به گون��ه اي دگرگون كرد كه 
پيش بيني هاي قبلي نهادهاي معتبر از اقتصاد كشور زير 
س��وال برود. بطور مثال صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني در آخرين گزارش هاي خود رش��د اقتصاد ايران 
در س��ال جاري ميالدي را به ترتي��ب 3.۷ درصد و ۴.1 
درصد پيش بيني كرده بود. اين گزارش ها در شرايطي 
منتشر شد كه تصور اين دو نهاد مهم بين المللي از ادامه 
ثبات در اقتصاد كش��ور بود ولي با توجه به اتفاقات اخير 
به نظر مي رس��د گزارش هاي بعدي اين دو، با تغييرات 
مهمي از پيش بيني هاي اقتصادي ايران همراه باش��د.

مركز پژوهش هاي مجلس در آخرين گزارشي كه از  روند 
بخش حقيقي اقتصاد ايران داده بود، دو سناريو را براي 
نرخ رشد اقتصادي كشور تا پايان سال جاري پيش بيني 
كرده است. سناريوي اول منوط به همكاري اتحاديه اروپا 
با ايران براي حفظ برجام است. از نظر مركز پژوهش ها 
چنانچه اروپا اين مسير را در پيش بگيرد رشد اقتصادي 
كشور تا پايان سال جاري ۰.۵- درصد خواهد بود. اين در 
حالي است كه اگر نرخ رشد اقتصادي امسال و بر اساس 
سناريوي همكاري اروپا، بدون نفت محاسبه شود، نرخ 
رشد به 1.۹ درصد بالغ مي شود. در سناريوي ديگر، اروپا 
خود را كنار متحد قديمي خود يعني اياالت متحده قرار 
مي دهد و ضمن تمكين از كاخ سفيد، مانند سال هاي ۹1 
و ۹۲ سياست هاي امريكا را پيش ببرد. در اين صورت رشد 
اقتصادي تا پايان به ۲.۸- خواهد بود و نرخ رش��د بدون 
نفت نيز ۰.۸ درصد مي ش��ود. ادامه روند سال جاري در 
سال 13۹۸ وضعيت رشد اقتصادي در كشور را سخت تر 
مي كند و پيش بيني مي ش��ود نرخ رشد اقتصادي براي 

سال آينده بين 3.۸- تا ۵.۵- باشد. 
بررسي ها نش��ان مي دهند بخش نفت و گاز كه در سال 
13۹۵ سهم مهمي در رشد اقتصادي دو رقمي داشت. آن 
زمان بخش نفت و گاز رشدي چند ده درصدي داشت كه 
به دليل توافق هسته اي ايران با كشورهاي 1+۵ بود. حاال 
پيش بيني مي شود چنانچه اروپا با  امريكا همراهي نكند، 
۵۰۰ هزار بشكه از فروش نفت كشور كاسته شود كه به 
معناي رشد 1۰- درصدي بخش نفت خواهد بود و اگر 

اروپا با اياالت متحده همراه شود، فروش نفت يك ميليون 
بشكه و رشد اين بخش 1۸- درصد منفي خواهد بود. 

از سوي ديگر در بخش صنعت و در صورت اينكه سناريوي 
اول رخ دهد، ۲۲.۵ درصد از توليد خودروس��ازي در سه 
ماهه دوم امس��ال كم شده و س��اير صنايع هم افت ۲.۵ 
درصدي را تجربه مي كنند. در سناريوي دوم توليد خودرو 
در كش��ور ۴۵ درصد افت خواهد كرد و صنايع ديگر نيز 
كاهش رشد سه درصدي را از سر خواهند گذراند. مجموع 
رشد بخش صنعت از محل تحريم هاي امريكا در سناريوي 

اول ۰.۵- درصد و در سناريوي دوم 3- خواهد بود.
در بخش ساختمان نيز كه يكي از بخش هاي اشتغال زا 
در اقتصاد ايران محسوب مي شود و از سال گذشته پس 
از چند سال ركود تورمي بازار آن با رونق نسبي روبرو شد، 
وضعيت سختي به وجود خواهد آمد. بايد مدنظر داشت 
براس��اس آمار بانك مركزي از خ��رداد ۹6 تا خرداد ۹۷ 
قيمت مسكن در كشور حدود ۵۰ درصد افزايش داشت 
كه اين افزايش قيمت خود از عوامل اصلي بازگشت ركود 
به بازار مسكن محسوب مي ش��ود. در هر حال چنانچه 
اروپا به همكاري خود با اي��ران ادامه دهد و دولت هم با 
درآمدهاي بيش��تر نفتي خود ۴6 ه��زار ميليارد تومان 
بودجه عمراني را بپردازد، رشد بخش مسكن ۴- خواهد 
بود و چنانچه اروپا و امريكا عليه ايران متحد شوند، رشد 

اقتصادي اين بخش ۸- خواهد شد.

    افزايش نرخ بيكاري قطعي است
ابعاد اين رشد منفي اقتصادي و بازگشت بحران به اقتصاد 
كشور كه همراه با تورمي باال خواهد بود، ابعاد گوناگون 
زندگي مردم را دس��تخوش تغييرات��ي جدي مي كند. 
ميزان مصرف در كشور به شدت لطمه خواهد ديد. كافي 
است به آمار مصرف مواد خوراكي كشور در دوره بحران 
سال هاي ۹1 و ۹۲ توجه كرد تا متوجه شد، مصرف مواد 
غذايي چون شير و گوش��ت پس از اعمال تحريم و آغاز 
ركود تورمي تا حدود ۴۰ درصد كاهش پيدا كرد. عواقب 
اين كاهش مصرف از سالمت جامعه تا حس رضايت از 

زندگي را در بر مي گيرد.
اين ميان يكي ديگر از بخش هاي اقتصادي كشور كه در 
تمام سال هاي گذشته به مساله اصلي دولتمردان تبديل 
شده، مساله اشتغال است. در ايران به عنوان يك حقيقت 
تجربي پذيرفته شده كه هر يك درصد رشد اقتصادي، با 
خود حدود 1۰۰ هزار اشتغال جديد را به همراه مي آورد. 
البته بايد توجه داشت اين رقم به شكل ميانگين و محصول 
بررسي هاي تجربي و تطبيقي س��اده است و لزوما در هر 
سال اين ارقام يكسان نبودند. در هر حال اين مهم حاكي 
از آن است كه هنگامي كه روند توليد ناخالص داخلي در 
كشور منفي مي شود در اولين گام اشتغال متاثر مي شود. 
درنتيجه براي سال جاري و س��ال آينده نه تنها از محل 
رشد اقتصادي، امكان مقابله با روند بيكاري وجود ندارد، 
بلكه تا پايان سال بايد با افزايش نرخ بيكاري مواجه شويم.

بررس��ي وضعيت بازار كار در ايران نشان مي دهد كه با 
وجود افزايش اش��تغال در س��ال هاي ۹3 تا ۹۷ اوال اين 
اش��تغال نياز بازار را برطرف نكرد و ه��ر فصل به تعداد 

بيكاران افزوده ش��د. عالوه بر اين از آن جايي كه بخش 
اصلي اش��تغال هاي ايجاد شده در كشور در كارگاه هاي 
زير چهار نفر يا به شكل كاركن مستقل بوده، هر نوساني 
در بازار مي تواند بخش زيادي از اين مشاغل را به تعطيلي 
كش��اند. بايد توجه داشت مش��اغل كوچك هر چند با 
هزينه اي كم اشتغال زا هستند ولي در بحران ها از آن جايي 
كه سرمايه ناچيزي دارند توانايي كمتري براي مقاومت 

خواهند داشت.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش ديگري كه در رابطه 
با تحليل بازار كار ايران منتشر كرده بود مي گويد: » در 
مجموع افزايش جمعيت فعال و نرخ مشاركت طي سه 
سال و نيم منتهي به زمستان سال گذشته، تحولي كه 
زنان، جمعيت داراي تحصيالت دانشگاه و متولدان دهه 
۷۰ نقش پررنگي در ايجاد آن داشته اند، همچنين تحول 
ياد شده پديده اي عمدتا شهري است كه با وجود فراگير 
بودن آن در كشور كشور، در برخي استان ها از جمله يزد، 
تهران، كهگيلويه و بوير احمد، خراسان جنوبي، شمالي 
و رضوي شدت افزايش آن به مراتب بيش از استان هاي 
ديگر بوده است.« به بيان ديگر، زنان بيش از مردان براي 
حضور در بازار كار از س��ال ۹3 اع��الم آمادگي كردند، 
تحصيلكردگان بيشترين بخش افراد جوياي شغل را از آن 
خود كردند و متولدان دهه ۷۰ به عنوان جوانان بيشترين 

بازه سني هستند كه جوياي كار شدند. 

    نرخ بيكاري به بيش از 1۵ درصد خواهد رسيد
اين موارد حاكي از آن اس��ت كه حدود ۴۷ درصد از 

شاغالن اضافه ش��ده در بازار كار زن بوده و به همين 
دليل س��اختار بازار كار كش��ور دستخوش تحوالتي 
جدي اس��ت چرا كه بطور كلي عمدتا در ايران زنان 
تنها 1۷ درصد از شاغالن كشور را تشكيل مي دادند. 
از مجموع افزايش اش��تغال طي 1۲ فصل منتهي به 
تابس��تان ۹6، بيشتر مش��اغل ايجاد شده در بخش 
خدمات و بنگاه هاي بس��يار كوچك بوده كه سهمي 
تنها 3۵ درصدي از پوش��ش بيمه را براي ش��اغالن 
جديد خود فراهم كردند. همچني��ن در حالي كه ۹ 
درصد از شاغالن بازار كار در سال هاي گذشته اشتغال 
ناقص داشتند، يعني كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار 
مي كردند اما از مجموع تمام اش��تغال ايجاد شده در 
س��ال هاي ۹3 تا ۹6 بيش از 3۰ درصد اشتغال ايجاد 
ش��ده كمتر از زمان مقرر كار بوده اس��ت. اين عوامل 
نشان مي دهند اشتغال ايجاد شده در سال هاي اخير، 
تفاوت هاي چشمگيري با ساختارهاي كار كشور طي 
دهه قبل از آن دارد. از يك سو شاهد حضور پر رنگ تر 
زنان و افراد داراي تحصيالت دانشگاهي هستيم و از 
سوي ديگر اش��تغال ايجاد شده اشتغالي است كه نه 
توسط بخش شركتي و كارخانه اي بلكه توسط بخش 
غير شركتي و با تمركز بر خدماتي مانند خرده فروشي، 
عمده فروشي، حمل و نقل و واسطه گري بوده است. 
همچنين اشتغال ايجاد شده در مدت زمان مورد بحث، از 
جنسي است كه نمي توان آن را به فعاليت هاي اقتصادي 
دولت، به خصوص سياست هايي كه با عنوان سياست هاي 
اشتغال زايي ياد مي شود نس��بت داد. چراكه مثال براي 

ايجاد چند ده هزار شغل توسط هر يك از دستگاه هايي 
دولت مانند وزارتخانه ها، تطابق مناسبي با ويژگي هاي 
اشتغال هاي ايجاد شده ندارد زيرا كاركنان مستقل در 

بنگاه هاي خرد امكان دسترسي به اين منابع را ندارند.
نكته ديگري كه از ميانه دهه ۸۰ سبب نگراني بيشتر براي 
بازار كار ايران شده، روند افزايش نرخ بيكاري افراد داراي 
تحصيالت دانشگاهي است. در حالي كه در سال 13۸۴ 
تنها ۲۰ درصد از بيكاران كشور تحصيالت دانشگاهي 
داشتند، اين رقم تا سال گذشته به ۴۹.۵ درصد رسيد. 

اين ميان مركز پژوهش ها دوباره دست به يك پيش بيني 
مي زند. آنها مدعي هستند اگر وضعيت اقتصادي كشور 
بي ثبات شود، با توجه به روندي كه از ميانه دهه قبل آغاز 
شد و در چهار سال گذشته هم تشديد شده، نرخ بيكاري 
ب��ه ارقامي بي��ش از 1۵ درصد خواهد رس��يد. هنگامي 
كه رشد اقتصادي كشور براي دو س��ال پياپي و با وجود 
اجراي هر سناريويي منفي خواهد بود، نمي توان وضعيت 
بي ثبات را كتمان كرد. مرك��ز پژوهش هاي مجلس هر 
چند رق��م نهايي خ��ود را اعالم نكرد ول��ي مي توان اين 
محافظه كاري را جزو نگراني هاي كارشناسان آن دانست. 
آنها باور دارند »اگر نيروي اصلي پيشران اعتراضات اخير، 
وضعيت اقتصادي كش��ور بوده است، به اين معنا كه اگر 
اعتراضات به عنوان واكنش��ي به تورم 1۰ درصدي و نرخ 
بيكاري 1۲ درصدي تحليل ش��ود، قابل تصور نيست در 
يك تورم چند ده درصدي و بروز بحران دوقلوي بانكي و 
ارزي و افزايش شديد نرخ بيكاري واكنش هاي چه شدتي 

خواهند داشت.«

گروهاقتصادكالن|هاديسلگي|
گزارش ها حكايت از اعطاي كوپن الكترونيكي به دهك هاي 
پاييني جامعه به منظور گذر از وضعيت خطير اقتصاد كنوني 
مي كند. آنط��ور كه از گفته هاي مس��ووالن برمي آيد اين 
كارت ها به منظور مديريت توزيع كاالهاي اساسي دولتي اي 
اس��ت كه با ارز ۴ هزار توماني وارد مي ش��ود. بررسي هاي 
»تعادل« از منابع تامين اين كارت ها نشان مي دهد كه اگر 
قرار باشد اين كارت ها به ۸ دهك جامعه تعلق گيرد، دولت 
بايد در طول يكسال ۸6۴ هزار ميليارد تومان هزينه صرف 
آن كند؛ موضوعي كه از نظر ميزان درآمدهاي ساالنه دولت 

امري غيرقابل امكان به نظر مي رسد.

    ۵ ويژگي كاالكارت
به گزارش »تعادل« معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خبر داده كه دولت با درخواست اين وزارتخانه قصد دارد براي 
خريد كاالهاي اساسي به مردم كوپن الكترونيكي ارايه كند و 
طرحي در اين خصوص به دفتر معاون اول رييس جمهوري 
ارسال  شده و در حال بررسي است.آنگونه كه از گفته هاي 
مسووالن مي شود استخراج كرد اين كارت ها چند مشخصه 
يا ويژگي دارد كه مي ت��وان از طريق آن تا حدودي تصوير 

روشن تري از آن به دست داد؛ 
1-قرار است براي 1۰ ميليون نفر يا هشت دهك )اين دو 
رقم تفاوت زيادي با يكديگر دارند كه احتماال به اشتباه در 
خبرگزاري ها درج شده است( از افراد جامعه كاال كارت به  
صورت كوپن الكترونيكي براي تأمين كاالهاي اساسي صادر 

شود و اين طرح با همكاري بانك مركزي انجام مي شود.
۲-بستر اطالعاتي اين پروژه قرار است با استفاده از همان 
بانك اطالعاتي يارانه ها تامين مي شود. برهمين اساس گفته 
شده كه با همكاري بانك مركزي كارت  بانكي  يارانه افراد به 
كاال كارت تغيير خواهد كرد به اين شكل كه در اين طرح كاال 
كارت به  صورت الكترونيكي به مردم ارايه مي شود و افراد هيچ 

دسترسي به پول نقدي ندارند.
3- در اصل اين كارت ها تضميني براي رس��يدن كاالهاي 
اساس��ي وارداتي با يارانه ارزي به دست مصرف كنندگان 

نهايي است.
۴-درباره مبلغ ش��ارژ اين كارت ها دو اظهارنظر متفاوت از 
مسووالن ارايه شده است؛ يكجا گفته شده كه كاال كارت 
به  صورت الكترونيكي بر اساس برآوردها قرار است براي 1۰ 
ميليون نفر صادر و سالي سه الي چهار مرتبه شارژ شود.اما 
يكي از نماينده هاي مجلس عنوان كرده كه اين كارت ها به 

صورت ماهانه و به ميزان 1۰۰ هزار تومان شارژ مي شود.
۵- كارت الكترونيك تأمين كاالي اساسي را موقتي است 
و گفته شده تنها براي عبور از وضعيت امروز در دستور كار 
قرار گرفته است. با اين حال هنوز ابهامات زيادي درباره اين 
كارت ها وجود دارد از اين قرار كه مش��خص نيس��ت بابت 
استفاده از اين كوپن ها مصرف كننده بايد پولي بپردازد يا خير.

مساله بعدي اين است كه آيا با اجراي اين پروژه كه گفته شده 
از طريق همان كارت بانكي يارانه ها شارژ مي شود، پرونده 
يارانه ها بسته مي ش��ود يا اختصاص يارانه به همان شيوه 
سابق تداوم مي يابد.نكته مهم ديگر اين است كه مشخص 
نيست اين كارت ها تنها به منظور پركردن افت قدرت خريد 
خانوارهاي كم درآمد جامعه ست يا اينكه قرار است شيوه اي 
براي مديريت و سهميه بندي كاالهاي اساسي دولتي باشد، 
چون در صورت درست بودن فرضيه اول اين پرسش هايي 
در خصوص س��ازوكارهاي شناس��ايي طبقات كم درآمد 
)كه يك��ي از اصلي ترين معضالت حذف دهك هاي باالي 
يارانه بگير ب��ود( مطرح مي كند. هدف دوم يعني در بحث 
سهميه بندي هم سوال مهمي درباره تكليف دو دهك باالي 
جامعه كه گفته شده به آنها كارت كاال تعلق نمي گيرد، مطرح 
مي شود، چرا كه همه دهك ها به كاالهاي اساسي نياز دارند.  
و در نهايت مساله ديگر اين است كه هنوز گفته نشده اعتبار 

اين برنامه چقدر و چگونه تامين خواهد شد.
جدا از همه اينها برخي از كارشناس��ان اقتصادي از پيش 

موافقت خود را با اين طرح اعالم كرده بودند.

حيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي پيش از اين در 
گفت وگويي با روزنامه تعادل اينگونه عقيده خود را ابراز 
كرد كه دولت بهتر است به جاي افزايش حقوق و دستمزد 
كارمندان و كارگران ب��ه ارايه كارت هاي خريد كاالهاي 
اساس��ي بپردازد. به گفته اين اس��تاد دانش��گاه افزايش 
حقوق ها دولت را در يك دايره باطل تورمي گرفتار خواهد 
كرد اما براي چاره جويي وضعيت اقتصادي حاضر هم بايد 
تصميمي اجرايي و سريع به منظور جبران كاهش قدرت 
خريد مردم علي الخصوص دهك هاي پايين جامعه گرفته 
ش��ود. وي با حمايت از سياست هاي طرف عرضه، گفت: 
با اجراي اين سياس��ت، توليدكنن��دگان در تله افزايش 

هزينه هاي توليد خواهند افتاد.
شقاقي شهري روز گذشته هم در گفت وگويي با ايسنا با اشاره 
به كاهش قدرت خريد شهروندان در ماه هاي گذشته، اظهار 
كرد: دولت از افزايش قيمت نفت تا 6۵ دالر و مابه التفاوت 
قيمت دالر در بودجه و بازار آزاد ريال بيش��تري نصيبش 
خواهد شد، اما اين درآمد بايد به نحوي مصرف شود تا بتواند 

قدرت خريد مردم را افزايش دهد.
شقاقي شهري با بيان اينكه حمايت از مصرف كنندگان بايد 
از طريق توزيع كارت هاي اعتباري خريد كه غيرقابل فروش 
باشند صورت گيرد، گفت: اگر كارت هاي خريد متناسب با 
وضعيت اقتصادي طبقات مختلف توزيع نشود، آنگاه قدرت 
خريد مردم بسيار كاهش پيدا خواهد كرد كه همين مساله 

مي تواند چرخه اقتصادي را مختل كند.

اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه توليدكنندگان با دالر 
1۰ هزار توماني امكان دوام توليد را نخواهند داشت، اظهار 
كرد: در صورت ادامه اين شرايط تا 6۰ درصد از بنگاه هاي 
توليدي ناچار خواهند شد بازار را ترك كنند و به همين خاطر 
خود دولت بايد بخشي از افزايش هزينه مواد اوليه، قطعات و 
ماشين آالت را پوشش دهد تا بتواند فشارهاي وارد شده بر 

توليد را جبران كند.

    دولت طلب پيمانكاران را پرداخت كند
او همچنين با بيان اينكه دولت بايد هر چه سريع تر بدهي هاي 
خ��ود را به پيمانكاران پرداخت كن��د، ادامه داد: در چنين 
شرايط تورمي طلب پيمانكاران از دولت بسيار كم ارزش تر 
از ميزان واقعي خود خواهد بود كه اين مس��اله مي تواند به 

وخامت اوضاع فعاليت هاي عمراني هم دامن بزند.
شقاقي شهري با بيان اينكه ممكن است در ماه هاي آينده 
بازارهاي كاال، كار و پول قفل شوند، اظهار كرد: دولت مي تواند 
با استفاده از درآمدهاي خود يارانه هاي هدفمندي را براي 
برون رفت از اين شرايط اختصاص دهد تا بتواند با افزايش 
قدرت خريد مردم، توليدكنندگان را هم به توليد عالقه مند 
كند؛ ضمن اينكه با افزايش قيمت اجناس خارجي استقبال 
مصرف كنندگان از توليد داخلي بيشتر هم خواهد بود و اين 

مي تواند فرصتي براي تقويت توليد داخلي باشد.
در روزهاي گذشته افزايش قيمت ها باعث شده كه قدرت 
خريد شهروندان بس��يار كمتر از گذشته شود. در چنين 
شرايطي دولت براي تقويت قدرت خريد شهروندان طرح 
افزايش ۵ درصدي حقوق را در نظر گرفته كه جداي از تبعات 

تورمي، اساسا به نظر چندان كارساز هم نمي رسد.

    منابع مورد نياز براي تامين كاالكارت
جدا از تبعات اقتصادي اين تصميم ها، بسياري معتقدند 
كه بايد به روشي كم هزينه از كاهش قدرت خريد دهك ها 
جلوگي��ري كرد. يكي از اين روش ه��ا همين ارايه كارت 
خريد كاال است كه مسووالن وزارت كار از مقدمه چيني 
اجراي آن سخن گفته اند. سوال اصلي در اين زمينه اين 
است كه طرح مذكور تا چه حد مي تواند از كاهش قدرت 
خريد اف��راد جلوگيري كند؟ با فرض پرداخت 1۰۰ هزار 
تومان به دهك هاي پايين جامعه )در جايي از ۸ دهك و 
در جايي از 1۰ ميليون نفر صحبت شده است در حالي كه 
تفاوت زيادي بين ۸۰ درصد جمعيت ۹۰ ميليون نفري 
ايران و 1۰ ميليون نفر كه ح��دود 1۲ درصد جمعيت را 

شامل مي شود، وجود دارد.( اگر 1۰ ميليون نفر را در نظر 
بگيريم كه بعيد به نظر مي رسد دولت بخواهد از ميان ۵ 
دهك ۴۵ ميليوني تنها به 1۰ ميليون كارت كاال بدهد، 
به ميزان يك هزار ميليارد تومان بايد به صورت ماهانه به 
حساب مشموالن واريز شود كه مبلغ ساالنه آن 1۲ هزار 
ميليارد تومان مي شود. از سوي ديگر اگر دولت بخواهد به 
۸ دهك به صورت ماهانه 1۰۰ هزار تومان پرداخت كند، 
مبلغ آن ۷۲ هزار ميليارد تومان مي شود كه جمع ساالنه 
آن ۸6۴ هزار ميليارد تومان مي شود. اين در حالي است كه 
جمع كل درآمدهاي دولت در سال ۹6 به ميزان 16۷ هزار 
ميليارد تومان بوده كه با احتساب ۹۲ هزار ميليارد تومان 
منابع حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاري دارايي ها ۲۵۹ 
هزار ميليارد تومان مي شد. بنابراين به نظر مي رسد كه از 
نظر بودجه تامين اين ميزان منابع اجراي كامل اين طرح در 
طول يكسال ترديد كامل وجود دارد اما از اين نظر كه گفته 
شده اين طرح موقتي و براي عبور از شرايط بحراني كنوني 

است، مبهم اما قابليت اجرايي در طول چند ماه را دارد.
نكته مهم در اين طرح چيزي اس��ت كه س��يد ناصر 
موسوي الرگاني، نماينده فالورجان در مجلس به آن 
اش��اره كرده اس��ت. اين نماينده مجلس با بيان اينكه 
كاالهاي اساسي نياز روزمره هشت دهك افراد جامعه 
است و طرح اعطاي كوپن الكترونيكي براي تأمين اين 
دسته كاالها در دستور كار دولت قرار دارد، گفته است: 
كوپن الكترونيكي براي خريد كاالهاي اساسي در قالب 

شارژ كارت الكترونيكي به مردم ارايه مي شود.

    وضعيت غيرعادي
اين اظه��ارات وضعيت اقتصادي دوران جنگ را در ذهن 
يادآوري مي كند. در چنين ش��رايطي به دليل وضعيت 
غيرعادي كشور و مشكالت توليدي، تامين نيازهاي اوليه 
در درجه اول سياس��ت ها قرار مي گيرد. به همين سبب 
دولت ها ت��الش مي كنند كاالهاي اساس��ي را با قيمتي 
دولتي كه با ن��رخ ارز ارزان تر از بازار آزاد تهيه مي ش��ود، 
بطور عادالنه اي در دس��ترس عموم قرار دهد. از آنجايي 
كه اين موضوع نياز به مديريت و سهميه بندي در جيره ها 
را مي طلبد، اس��تفاده از كوپن به عنوان سهم تعييني هر 
شخص از كاالهاي دولتي را ناگزير مي كند. توزيع كاالها 
به شيوه كوپني يكي از عادالنه ترين روش هايي است كه 
مي تواند دست بسياري از فرصت طلبان ويژه خوار را در 

استفاده از فضاي مه آلود و بحراني كوتاه كند.
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اخبار

بانك و بيمه4يادداشت

 بازديد مديران بانك صنعت
از طرح شركت زمزم كرمانشاه 

بيژن اس��دي مدير امور نظارت ب��ر طرح هاي بانك 
صنعت و مع��دن به اتفاق اميد كامل��ي رييس اداره 
نظارت بر طرح ها و كالنتري رييس شعبه اين بانك در 
كرمانشاه از آخرين وضعيت پيشرفت پروژه شركت 
زمزم كرمانشاه، بزرگ ترين پروژه صنايع غذايي كشور 
بازديد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت 
و معدن، بهره برداري ازطرح ياد شده كه با تسهيالت 
60 ميليون يورويي اين بانك به منظور توليد ظروف 
فلزي نوشيدنيها )Can( با ظرفيت 384 هزار عدد در 
سال مراحل اجرايي خود را مي گذراند نقش مهمي در 
ارتقاي سالمت غذايي كشور خواهد داشت. اين طرح 
كه تاكنون 80 درصد پيش��رفت داشته است پس از 
اتمام براي 164 نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد كرد.

نگاه همه جانبه در تعيين نرخ سود
علي ديواندري|

رييس پژوهشكده پولي و بانكي|  
در خصوص نرخ س��ود، بايد توجه داشت ما روي لبه 
تيغ حركت مي كنيم و در ش��رايطي قرار داريم كه 
تصميم گيري در قبال نرخ سود بسيار بغرنج است و 
هر تصميمي براي تغيير نرخ سود مي بايست به همه 
جوانب و تبعات ناشي از آن توجه نمايد. افزايش نرخ 
سود در شرايط فعلي اگرچه مي تواند به كاهش التهاب 
در بازار ارز كمك محدود و البته موقتي نمايد، اما در 
طرف مقابل دو هزينه بزرگ را براي اقتصاد كشور در 
بر خواهد داشت: 1( افزايش نرخ سود هزينه  بااليي را بر 
ترازنامه نظام بانكي تحميل مي كند و ناترازي ترازنامه 
نظام بانكي را تشديد خواهد كرد. ۲( افزايش نرخ سود 
منجر به افزايش خلق نقدينگي در دوره آتي خواهد شد 
كه به اثرات تورمي در ميان مدت برجاي خواهد گذارد. 
در خصوص اثر افزايش نرخ سود بر رشد نقدينگي بايد 
توجه نمود كه هر يك واحد درصد افزايش در نرخ سود 
همه سپرده هاي مدت دار بانكي، با توجه به تركيب 
فعلي نقدينگي، به افزايش حدود 0.8۷ درصدي در 
نرخ رشد ساالنه نقدينگي خواهد انجاميد. بايد توجه 
داشت كه كاهش نرخ سود در شهريور 13۹6، يكي از 
عوامل اصلي كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال جاري 
به محدوده ۲0 درصد بوده است. از سويي ديگر، در اين 
شرايط كاهش نرخ سود نيز مي تواند به التهاب بيشتر 
بازار ارز و دارايي ها در كوتاه مدت بيانجامد كه در حال 
حاضر و با توجه به شرايط بازار ارز توصيه نمي شود. 
بنابراين مناسب است در س��ال جاري و در راستاي 
مهار رشد نقدينگي، نرخ هاي مصوب شوراي پول و 
اعتبار در شهريور 13۹6 )10 درصد براي سپرده هاي 
كوتاه مدت و 1۵ درصد براي س��پرده هاي 1 ساله( 
تداوم يابد. همچنين مناسب است به سپرده گذاراني 
كه در يك سال اخير سپرده هاي خود را با نرخ ۲0 
درصدي حفظ نمودن��د و از ورود به بازار ارز و طال 
خودداري كردند، پاداشي نسبت به سپرده گذاران 
جديد اعطا شود و اين امر از طريق تمديد يك ساله 
نرخ سود ۲0 درصد صرفا براي سپرده هاي مربوط 
به شهريور 13۹6 و اسفند 13۹6 )گواهي سپرده 

۲0 درصدي( قابل انجام است.

افتتاح فضاي كار اشتراكي 
بانك انصار

فضاي كار اشتراكي مركز توسعه فناوري هاي نوين 
مالي بانك انصار در راستاي حمايت از كسب وكارهاي 
نوين مالي كش��ور راه اندازي ش��د. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي و تبليغات بانك انصار، در مراسم 
افتتاحيه اين فضا با حض��ور فعاالن صنعت بانكي و 
اكوسيستم فينتك كشور، مدير مركز يادشده هدف 
از افتتاح اين فضا را برگزاري رويدادهاي مرتبط با فين 
تك و كارگاه هاي آموزشي، در اختيارگذاري فضا براي 
فعاليت تيم هاي سرمايه گذاري شده توسط بانك، 
استقرار و فعاليت تيم هاي همكار با بانك و دسترسي 
تيم ها به مشاوران و سرويس هاي بانكي براي رسيدن 
به محصول نهايي ارزشمند، عنوان كرد. مصطفي ثابتي 
همكاري نزديك با فينتك ها را در راستاي تأمين نقاط 
تماس جديد در مدل بانكداري ديجيتال و به منظور 
ايجاد ارزش براي مش��تريان دانسته و تصريح كرد: 
فينتك سنتر انصار به دنبال تسهيل دسترسي به بازار 
و مشتريان فينتكي، سرمايه گذاري و مشاركت غير 
نقدي، مشاوره و انتقال تجربه، ارايه محل و فضاي كار 
اشتراكي، تسهيل رگوالتوري و برگزاري دوره هاي 

آموزشي است.

»ملي پالس« بانك ملي ايران 
انقالب شعب در نظام بانكي

 مديرعامل بانك ملي ايران گفت: پس از ارايه سوپر 
محصوالتي مانند س��امانه »بام«، پيام رسان »بله« 
و اپليكيش��ن »60«، بانك ملي ايران به زودي سوپر 
محصول ديگري با عنوان »ملي پالس« را رونمايي 
خواهد كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، 
محمد رضا حسين زاده با بيان اينكه اكنون ۹0 سال از 
تاسيس نخستين شعبه اين بانك گذشته است، افزود: 
با اين حال سير تحول در بانك ملي ايران هرگز متوقف 
نشده و در همين راستا به زودي شعبي از بانك افتتاح 
خواهند شد كه در كشور بي نظير و در دنيا كم نظيرند.
وي اظهار كرد: اين ش��عب كه تح��ت عنوان »ملي 
پالس« راه اندازي خواهند شد، امكاناتي منحصر به 
فرد براي مشتريان به همراه خواهند داشت. مديرعامل 
بانك ملي ايران با بيان اينكه شعب »ملي پالس« تمام 
الكترونيك و بدون حضور بانكدار اداره مي شوند، ادامه 
داد: در برخي از اين شعب، رباتي وجود دارد كه به زبان 
فارسي با مشتري ارتباط برقرار كرده و خدمات الزم 
را ارايه مي دهد. وي افزود: در نوع دوم ش��عب »ملي 
پالس«، چيدمان بسيار جديدي پياده سازي شده كه 
براي »نوجوانان« و »جوانان« بسيار جذاب خواهد بود.

گزارش »تعادل« از آخرين تحوالت بازار ارز و سكه: 

تعطيلي 5 روزه بازار، نرخ ارز و سكه را كاهش داد                                  تامين ارز زائران اربعين
اختالف  ۶۰۰ توماني ارز مسافرتي در بانك و صرافي

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
اختالف قيمت ارز مسافرتي بانكي و بازار آزاد 
بار ديگر زياد شد؛ بطوري كه اكنون هر يورو در 
صرافي با بانك حدود ۶۰۰ تومان تفاوت قيمت 
دارد و در حالي ك�ه بانك ها 158۰۰ تومان يورو 
را عرضه مي كند قيمت ي�ورو در بازار براي ارز 

مسافرتي 1۶4۰۰ تومان بوده است. 
به گزارش تعادل، روز دوش�نبه در ب�ازار آزاد 
ارز هر يورو ت�ا 1۶ هزار و 4۰۰ تومان و دالر تا 14 
هزار و ۳۰۰ تومان معامله مي ش�د. اين نرخ در 
صرافي هايي كه اقدام به توزيع ارز خدماتي از 
جمله ارز مسافرتي مي كنند نيز در همين حد 

بوده و تفاوت چنداني با يكديگر ندارند.
از حدود دو هفته پيش، پرداخت ارز مسافرتي 
تنه�ا با عرض�ه ي�ورو در بانك ها آغاز ش�ده، 
وآخرين گزارش دريافت شده از شعب بانك ها 
از اين حكايت دارد كه براي روز دوشنبه قيمت 
هر يورو ح�دود 15 ه�زار و 8۰۰ تومان تعيين 
شده و مس�افران مي توانند براي دريافت آن 
اقدام كنن�د. بر اين اس�اس اكن�ون اختالف 
قيمت بي�ن ارزي كه در صرافي ها به مس�افر 
ارايه مي ش�ود با آنچ�ه در بانك ه�ا پرداخت 
مي شود حدود ۶۰۰ تومان در هر يورو اختالف 

قيمت دارد.
اين در حالي اس�ت ك�ه قبل از ش�روع به كار 
بانك ها ب�راي ارايه  ارز مس�افرتي و همزمان 
ب�ا اجراي بس�ته جدي�د ارزي دول�ت از نيمه 
مردادماه اين ارز در صرافي ها هم قيمت بازار 
ش�ده بود و حداقل اينكه هيچ رانتي به همراه 

نداشت.

اين در شرايطي است كه در سياست اول ارزي بانك 
مركزي كه از ۲0 فروردين ماه س��ال جاري به مرحله  
اجرا درآم��د و ارز با نرخ 4۲00 توم��ان در هر دالر و 
حدود ۵000 تومان در هر ي��ورو براي واردات كاال و 
همچنين ارز مس��افرتي )در بانك ها( اختصاص پيدا 
مي كرد، اختالف قيمت بااليي را با بازار آزاد كه براي هر 
دالر تا بيش از 10 هزار تومان و يورو تا 1۲ هزار تومان 
مي رسيد ايجاد و با رانت قابل توجهي همراه شده بود.

از اي��ن رو در بس��ته جدي��د ارزي، ارز يارانه اي براي 
مسافران حذف و آنها براي تامين نياز خود به صرافي ها 
و بانك ه��ا روانه ش��دند ك��ه در ابتداي ام��ر ابتدا در 
صرافي ها عرضه شد، اما به مرور بانك ها نيز وارد شدند 
كه البته در چند روز اول اختالف قيمت چنداني با بازار 

ازاد نبود ولي اكنون بيشتر شده است.
 اين اختالف نرخ گرچه زمينه س��از رانت خواهد بود 
ولي از سويي ديگر نرخ پايين تر بانك مركزي مي تواند 
به نوعي نش��انه مثبتي براي بازار باش��د؛ هر چند كه 
در مجم��وع نرخ ها باال و قابل مقايس��ه با چند هفته 

گذشته نيست.
ش��رايط پرداخ��ت ارز مس��افرتي در بانك ها نيز به 
گونه اي است كه براي كش��ورهاي همسايه حدود 
۵00 يورو و كش��ورهاي دورتر تا 1000 يورو تامين 
مي شود و مسافر در هنگام خروج از كشور مي تواند 

در ف��رودگاه آن را درياف��ت كن��د، در صرافي هاي 
ارايه كننده ارز خدماتي نيز با ارايه مدارك س��فر تا 
حدود ۵000 يورو پرداخت انجام ش��ده و در محل 

صرافي تحويل مي شود.

    نرخ فروش باالتر از نرخ خريد 
در بازار سنا نيز نرخ هاي خريد و فروش در روز دوشنبه 
نشان مي دهد كه نرخ فروش باالتر از نرخ خريد بوده 
و اين موضوع نش��ان دهنده ثبات نسبي در نرخ هاي 
ارز در بازار اس��ت بطوري كه نرخ خريد و فروش دالر 
11۲14 و 13313،  پون��د 1۷8۷1 و 1۷۹۷4، يورو 
1184 و 1118۹، يوآن 1183 و 1184، درهم ۲4۵8 

و ۲۵۲8 تومان بود. 

    تعطيلي بازار، نرخ ارز و سكه را كاهش داد
تعطيلي واحدهاي صنفي طالفروشي در بازار تهران 
به دليل ايام س��وگواري امام حسين )ع( سبب شد تا 
روز دوشنبه قيمت هر قطعه سكه طال ۷3 هزار تومان 

كاهش يابد.
صنف طالفروشان تهران از روز ۲6 شهريور به مدت 
6 روز تعطيل اس��ت زيرا به سنت همه ساله، بازاريان 
تهران از سه روز مانده به عاش��ورا اقدام به راه اندازي 

دسته جات عزاداري در محدوده بازار مي كنند.
بنابراين بهاي هر سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
حالي چهار ميلي��ون و 488 هزار تومان قيمت خورد 
كه در بازارهاي جهاني به دليل تنش در روابط تجاري 
امريكا و چين، بهاي هر اونس طال با رش��د سه دالر و 

40 سنتي به 11۹۷ دالر و 16 سنت رسيده است.
با وجود كاهش بهاي سكه و طالي خام در معامالت 
روز دوشنبه تهران، س��اير مسكوكات طال نسبت به 
پايان معامالت روز يك شنبه تغيير قيمتي نداشت؛ 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم چهار 
ميليون و ۲0۵ هزار تومان، هر نيم سكه ۲ ميليون و 
1۲3 هزار تومان و هر ربع س��كه يك ميليون و 11۲ 
هزار تومان عرضه شد و بهاي هر سكه گرمي به 64۲ 

هزار تومان رسيد.
هر گرم طالي خام 18 عيار نيز 38۹ هزار و 4۷0 تومان 
قيمت گذاري شده است كه نسبت به روز يك شنبه 

۲ هزار و 310 تومان كاهش دارد.
در ب��ازار ارز ني��ز صرافي ها هر دالر امري��كا را حدود 
14 ه��زار تومان و هر يورو را 16 ه��زار و 3۵0 تومان 
عرضه مي كنند كه نس��بت به روز يك شنبه كاهش 

يافته است.
در س��امانه نظارت ارز )س��نا( كه برآيندي از قيمت 
فروش ارز به ش��كل اس��كناس در صرافي هاي مجاز 
سراسر كشور و سامانه ارزي نيماست، ميانگين بهاي 
هر يورو تا س��اعت 14 روز دوشنبه به 11 هزار و ۲63 
تومان و هر دالر امريكا به 13 هزار و 313 تومان رسيده 
است؛ در اين سامانه قيمت هر يوآن چين 1180 تومان 

و هر درهم امارات ۲6۷3 تومان ثبت شده است.

    بازار بزرگ تهران از س�ه ش�نبه ت�ا ۵ روز 
تعطيل مي شود

بازار بزرگ تهران از روز سه شنبه تا يكشنبه هفته آينده 

به مناسبت برگزاري مراسم عزاداري حسيني تعطيل 
مي ش��ود و به گفته رييس اتاق اصن��اف ايران، هيچ 

كمبود و مشكلي در بازار ايجاد نخواهد شد.
هرس��اله بازار تهران براي برگزاري مراسم عزاداري 
حس��يني، در دهه اول محرم به مدت سه - چهار روز 
تعطيل مي شود و بازاريان به عزاداري مي پردازند. در 
اين راستا طالفروش��ي هاي بازار بزرگ تهران از روز 
دوشنبه به مدت شش روز به مناسبت برگزاري مراسم 

عزاداري حسيني تعطيل كرده اند.

    بررسي شرايط بازار ارز و سكه
 با حضور همتي 

سخنگوي فراكس��يون مس��تقلين مجلس شوراي 
اسالمي از نشست اين فراكسيون با رييس كل بانك 

مركزي در هفته آينده خبر داد.
مهرداد الهوتي اظهار كرد: قرار است آقاي همتي صبح 
روز يكشنبه پيش از آغاز جلسه علني مجلس شوراي 

اسالمي در جلسه فراكسيون مستقلين حضور يابد.
به گفته وي، مس��ائل مربوط به حوزه بازار ارز و طال و 
ضرورت خروج بانك ها از بنگاهداري از مواردي است 

كه در اين جلسه در دستور كار قرار مي گيرد.

    تدابير تامين ارز زائران اربعين
نايب رييس كميسيون عمران مجلس از اتخاذ تدابير 
الزم براي برگزاري مراس��م اربعين حسيني خبر داد 
و گفت: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده از سوي بانك 
مركزي، تامي��ن ارز مورد نياز زائ��ران نيز بدون وقفه 

انجام مي شود.
س��يدابوالفضل موس��وي بيوكي با اش��اره به نزديك 
شدن به زمان اربعين حسيني و راهپيمايي ميليوني 
مس��لمانان جهان، گفت: هر ساله كميسيون عمران 
مجلس با برگزاري نشست هاي تخصصي هر چه بهتر 

برگزار شدن اين مراسم را پيگيري مي كند.
نماينده مردم يزد در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه براي مراس��م اربعين امس��ال نيز نشست هاي 
تخصصي با مس��ووالن امر انجام شده و در حال انجام 
است، افزود: برگزاري اين مراسم نشان از اتحاد جهاني 

مسلمانان دارد.
وي با اشاره به حواشي رخ داده براي نرخ ارز و تالطم هاي 
موجود در آن، تصريح كرد: طبق بررسي هاي انجام شده 
ارز مورد نياز زائران براي اخذ ويزا با نرخ دولتي به آنها 
اختصاص خواهد يافت. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با تاكيد بر اينكه در سفر اربعين نياز به ارز زيادي 

وجود ندارد، گفت: با توجه به عوارض خروج از كشور كه 
به صورت ريالي پرداخت شده و همچنين موكب هاي 
موجود در عراق زائران نياز به مقادير زيادي ارز نخواهند 

داشت.
موسوي بيوكي با بيان اينكه با توجه به نوسان ارزي و 
ش��رايط خارجي ايران پس از برجام تدابير الزم براي 
رفاه زائران اربعين حسيني در نظر گرفته شده است، 
افزود: با توجه به آينده نگري بانك مركزي براي ارايه 
ارز مسافري به زائران نگراني در اين حوزه وجود ندارد.

وي ادامه داد: بطور حتم مجلس در هفته آتي به بررسي 
ابعاد مختلف س��فر اربعين به ويژه در حوزه تامين ارز 
زائران ورود خواهد داشت تا از بروز مشكالت احتمالي 
نيز جلوگيري كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، 
تاكيد كرد: طبق اظهارات مسووالن مربوطه ارايه ارز 
دولتي براي تامين هزينه ويزا زائران اربعين حسيني 

)ع( از طريق سامانه نيما انجام خواهد شد.
نايب رييس كميسيون عمران مجلس از اتخاذ تدابير 
الزم براي برگزاري مراس��م اربعين حسيني خبر داد 
و گفت: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده از سوي بانك 
مركزي تامين ارز م��ورد نياز زائران ني��ز بدون وقفه 

انجام مي شود.

امهال تسهيالت دريافتي كشاورزان خسارت ديده  امكان افزايش نرخ سود بانكي نيست

پيش نيازهاي تغيير ساختار در مديريت بانك ها

بانك مرك��زي موضوع بند )خ( م��اده »33« قانون 
برنامه شش��م توس��عه كش��وردر خص��وص امهال 
تس��هيالت دريافتي كش��اورزان خس��ارت ديده از 
حوادث غيرمترقبه در س��ال زراعي 13۹۷ -13۹6 
به مدت سه سال را به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بخشنامه 
به ش��ماره ۲1۷88۹ /۹۷ مورخ ۲۵ /06 /13۹۷ و بر 
اساس تصويب نامه هاي شماره 4۹۷۵0 /ت۵۵۵۵8 ه 
مورخ ۲1 /4 /13۹۷ هيات محترم وزيران و اصالحيه 
آن به شماره ۷4166 /ت۵۵6۹۵ ه مورخ 6 /6 /13۹۷ 
صادر و به شرح زير به شبكه بانكي ابالغ شده است: 
 “كارگروه موض��وع بند )خ( ماده )33( قانون برنامه 
شش��م توس��عه موظف اس��ت صرفا پ��س از اعالم 
اس��تان هايي كه در س��ال زراع��ي 13۹6-13۹۷ 

تحت تاثير حوادث غيرمترقبه قرار گرفته و توس��ط 
س��ازمان مديريت بحران كش��ور به اس��تانداري ها 
اعالم شده اند، مشمولين واجد بهره مندي از امهال 
تس��هيالت موضوع اين تصويب نامه را به بانك هاي 
عامل جهت امهال سه ساله تس��هيالت متقاضيان 

معرفي نمايند. “
بر اين اس��اس از بانك ها خواس��ته ش��ده با معرفي 
مش��مولين واج��د ش��رايط امه��ال تس��هيالت از 
طريق كارگروه من��درج در مصوب��ه دولت، مراتب 
را در چارچ��وب ضواب��ط بانك��ي اج��را و عملكرد 
تصويب نامه هاي موصوف در مقاطع س��ه ماهه را به 
بانك مركزي ارس��ال كنند تا متعاقبًا مراتب جهت 
تأمين هزينه س��ه ساله امهال به س��ازمان برنامه و 

بودجه كشور منعكس شود.

رييس كان��ون بانك ه��اي خصوصي با بي��ان اينكه 
امكان افزايش نرخ س��ود بانكي نيست، گفت: يكي از 
پيشنهادهاي ما به بانك مركزي بازگشت سپرده هاي 
دو ساله و سه ساله بود تا منابع سيستم بانكي بيشتر قابل 
مديريت ش��ود. به گزارش فارس، وي درخصوص نرخ 
سود بانكي در شرايط فعلي، اظهارداشت: بعيد مي دانم 
در مقطع كنوني امكان افزايش نرخ س��ود بانكي باشد 
چون منابع و وضعيت تسهيالت دهي بانك ها به گونه اي 

نيست كه نرخ سود سپرده افزايش يابد.
وي با اش��اره به تغييرات تركيب سپرده هاي بانك ها 
افزود: يكي از پيشنهادات ما به بانك مركزي بازگشت 
سپرده هاي دو ساله و سه ساله بود تا منابع سيستم بانكي 

بيشتر قابل مديريت شود.
رييس كانون بانك هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال 

كه فكر مي كنيد در صورت بازگشت سپرده هاي دو ساله 
و سه ساله سپرده گذاران از اين نوع سپرده ها استقبال 
كنند، گفت: بله، بعضي افراد نمي توانند در بازار پرريسك 
فعاليت كنند و تنها جايي كه براي آنها اطمينان دارد 
سپرده گذاري در بانك است؛ كساني كه نمي خواهند 

در بازارهاي ريسك پذير فعاليت كنند.
او با بيان اينكه مصارف بانك ها هم كوتاه مدت نيست و 
بيش از يك سال است، تصريح كرد: بعضي بنگاه هاي 
اقتصادي سرمايه  در گردش دوره زماني 18 ماه دريافت 
مي كنند كه اين بازه زماني با سپرده يكساله تطابق ندارد؛ 
گاهي اوقات سرمايه در گردش سه ماهه و 6 ماهه است 

اما براي بعضي صنايع 18 ماه هم ، زمان مي برد.
پرويزيان در پاس��خ به اين س��وال كه آيا نرخ س��ود 
س��پرده هاي ۲ س��اله و 3 س��اله بايد از سپرده هاي 

يكساله باالتر باشد، گفت: الزامي نيست زيرا جذابيت 
سپرده هاي بيش از يكسال ثبات در نرخ سود است و 
نه نرخ سود باالتر چراكه اگر كسي مطمئن شود نرخ 
سود سپرده اش ثابت است، حتي به نرخي كمتر از سود 

سپرده يكساله هم راضي مي شود.
سياستي كه پيش بيني شده بود، تامين مالي بلندمدت 
توسط بازار سرمايه و تامين سرمايه كوتاه مدت توسط 
سيس��تم بانكي بود كه اصل اين سياست درست بود 
اما شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه ما به گونه اي 
است كه در كوتاه مدت امكان تغيير اين رويكرد وجود 
ندارد و بازار س��رمايه نيز عمق كافي براي مشاركت 
در تامين مالي بلندمدت طرح هاي س��رمايه گذاري 
ندارد. بنابراين بايد دوباره س��پرده هاي دوساله و سه 

ساله احيا شود.

براي دستيابي به اهداف مورد 
انتظ��ار در اصالح س��اختار 
مديريت بانك ه��ا ضروري 
اس��ت، اين اصالح��ات در 
بانك ها به تدريج و بر مبناي 
يك برنامه منسجم كه اركان 
آن از توالي الزم برخوردارند، 

انجام شود.
در ش��رايط كنون��ي اقتصاد 
كش��ور در س��ايه تحريم بانك ها، رك��ود اقتصادي، 
تورم و نوس��انات ارزي به س��ر مي برد، كه هر كدام از 
كانال ه��اي مختلف اثرات منفي خ��ود را بر عملكرد 
بانك ها داشته اند. در اين شرايط اصالح ساختار مالي 
و عملكردي بانك ها بيش از هر زمان ديگري ضروري 

است.
دس��ت اندركاران و سياس��ت گذاران ح��وزه بانكي، 
اميددارن��د با انجام اصالحاتي در س��اختار مديريتي 
و مالكيت��ي بانك ها بت��وان به منافع��ي نظير بهبود 
خدمت رساني، جذب منابع، كاهش هزينه ها، كاهش 

ريسك بانك ها و بهبود ارزش افزوده اقتصادي بانك ها 
دست يافت.

اما به  نظر مي رسد در شرايط كنوني و با توجه به مسائل 
مختلفي كه بانك هاي كش��ور با آن مواجه هستند، 
دس��تيابي به اين اهداف به آساني امكان پذير نباشد. 
بنابراين براي دستيابي به اهداف مورد انتظار ضروري 
است، اصالحات مورد نظر در ساختار بانك ها به تدريج 
و بر مبناي يك برنامه منس��جم كه اركان آن از توالي 

الزم برخوردارند، انجام شود.
نخس��تين نكته اي كه در پياده سازي برنامه يادشده 
بايس��تي مدنظر قرار گيرد آن اس��ت كه ب��ا توجه به 
ش��رايط تحريم وعدم وجود زيرساخت هاي مناسب 
براي توسعه كسب و كارها، فعالين اقتصادي با كاهش 
بهره وري و س��ودآوري مواجه هستند كه تبعات آن 
كاهش توانايي آنها براي بازپرداخت تسهيالت است. 
اين موضوع نتيجه اي جز افزايش ريس��ك اعتباري 

بانك ها نداشته است.
در اين ش��رايط لزوم توجه به رتبه بندي مشتريان از 
سوي بانك ها بيش از پيش احساس مي شود. اگر چه 

شركت رتبه بندي اعتباري ايران گام هاي مثبتي در اين 
راستا برداشته است، اما ضروري است، بانك ها نيز يك 
سيستم رتبه بندي داخلي براي شناسايي مشتريان پر 

خطر داشته باشند.
مساله دوم مربوط به ساختار وثيقه سپاري در بانك ها 
اس��ت. وثايق نزد بانك ها عمدتًا قابليت نقدشوندگي 
س��ريع ندارند. بنابراين وجود حجم باالي مطالبات 
غيرجاري نتيجه اي جز كاهش توان بانك براي ارايه 
تسهيالت ندارد. در اين شرايط بايد به تجربيات ساير 
كشورها در بازپرداخت تسهيالت و كاهش مطالبات 

غيرجاري توجه نمود.
مطالعات تجربي حاكي از اين اس��ت كه بازپرداخت 
تسهيالت عمدتاً وابسته به رتبه اعتباري مشتريان است 
نه وثايق. بنابراين بهتر است قبل از هرگونه اصالح در 
ساختار مديريتي و مالكيتي بانك ها، در روش هاي الزام 
بازپرداخت تس��هيالت و كاهش مطالبات غيرجاري 

تجديد نظر صورت گيرد.
در غير اينصورت اينگونه اصالحات نمي تواند مساله 
مطالبات غيرجاري را حل كند. بلكه تغييرات رئوس 

مديريتي بانك ها چه بس��ا، آنها را در معرض افزايش 
ريسك اعتباري قرار دهد.

اگرچه هدف سياس��ت گذاران از اينگونه اصالحات، 
تجميع س��پرده ها و بهبود حجم آنها است، اما بهبود 
منابع بانك ها وابس��ته به دو موضوع است. اول اينكه 
بانك هاي كشور با تنوع منابع مالي مواجه نيستند. تنها 
منبع مالي آنها سپرده ها است. همين وابستگي باعث 
شده است منابع مالي بانك ها ناشي از شرايط محيطي 
دچار بي ثباتي شود. همچنين با توجه به اينكه هر بانك 
مشتري خاص خود را دارد، لذا براي دستيابي به هدف 
بهبود منابع بانك ها، سياست گذاران بانكي بايد به ايجاد 

تنوع در منابع مالي توجه داشته باشند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه 
در شرايط فعلي بانك هاي كشور به منابع بين المللي 
دسترس��ي ندارن��د و برق��راري رابطه ب��ا بانك هاي 
بين المللي مستلزم رعايت بسياري از اصول بين المللي 
در سطح بانك ها است. با توجه به اينكه رعايت قوانين 
و مقررات بين المللي و جلب اعتماد بانك ها در سطح 
بين المللي مستلزم تجديد ساختار بانك ها و نظارت 

دقيق بانك مركزي است، به نظر مي رسد قبل از اعمال 
هر گونه تغيير در ساختار مديريتي و مالكيتي بانك ها 
بايد نسبت به توانايي بانك ايجاد شده در قالب مديريت 
جديد در برقراري ارتباط با س��طح بين الملل و حفظ 

ثبات و سالمت اطمينان حاصل شود.
همچنين از آنجا كه يكي از حلقه هاي مفقوده قوانين 
پولي و بانكي كشور، عدم وجود قانون مشخص ادغام و 
ورشكستگي بانك ها است، الزم است زيرساخت هاي 

حقوقي در اين زمينه تدوين و تقويت شود.
لذا بررسي قوانين بين المللي و ساير كشورها در حوزه 
ادغام و ورشكستگي و انطباق آن با قوانين و مقررات 
حقوقي و حاك��م بر حوزه بانك��ي، مي تواند به بهبود 

كيفيت ساختار جديد بانك ها كمك كند.
پيشنهاد مي شود، براي حصول و دستيابي به منافع 
ناشي از اعمال تغييرات در ساختار مديريتي و مالكيتي 
بانك ها قبل از هر چيز زيرساخت هاي مورد نياز براي 
آن نظير ايجاد چارچوب قانوني مشخص، اطمينان از 
س��المت بانك هاي درگير در فرآيند تغيير ساختار، 

ايجاد تنوع در منابع مالي بانك ها را ايجاد كرد.
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اعظم احمديان
كارشناس بانكي

  از ح�دود دو هفت�ه پي�ش، پرداخ�ت ارز 
مس�افرتي تنها با عرضه يورو در بانك ها آغاز 
ش�ده، وآخرين گزارش دريافت شده از شعب 
بانك ها از اين حكايت دارد كه براي روز دوشنبه 
قيمت هر يورو ح�دود 15 ه�زار و 8۰۰ تومان 

تعيين شده و مسافران مي توانند براي دريافت 
آن اقدام كنند. بر اين اس�اس اكنون اختالف 
قيمت بين ارزي كه در صرافي ها به مسافر ارايه 
مي ش�ود با آنچه در بانك ها پرداخت مي شود 
حدود ۶۰۰ تومان در هر ي�ورو اختالف قيمت 

دارد. اين در حالي است كه قبل از شروع به كار 
بانك ها براي ارايه  ارز مس�افرتي و همزمان با 
اجراي بسته جديد ارزي دولت از نيمه مردادماه 
اين ارز در صرافي ها هم قيمت بازار شده بود و 

حداقل اينكه هيچ رانتي به همراه نداشت

برش

يادداشت



خبر

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه
 مديرعامل بورس تهران 

تغيير كرد 
هيأت مديره جديد ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران علي صحرايي را به عنوان مديرعامل اين بازار 
انتخاب كرد . در پي برگزاري نخستين جلسه هيأت 
مديره جديد شركت بورس اوراق بهادار تهران، علي 
صحرايي كه پيش از اين معاونت بازار اين شركت 
را برعهده داشت به عنوان مديرعامل جديد بورس 
تهران براي مدت دو سال انتخاب شد. صحرايي در 
گفت وگوي كوتاهي با فارس ضمن تأييد اين خبر 
گفت: »پس از ايام س��وگواري اباعبداهلل الحسين 
)ع( در نخس��تين اقدام برنامه هاي خ��ود را براي 
بورس تهران اعالم خواهم كرد«. گفتني اس��ت  
حسن قاليباف اصل نيز پس از گذشت حدود ۱۲ 
سال سكانداري شركت بورس اوراق بهادار تهران 
با پذيرش مس��ووليت در دانشگاه الزهرا رهسپار 
اين مجموعه علمي دانشگاهي شد. علي صحرايي 
پي��ش از اين در معاونت بازار ب��ورس اوراق بهادار 
تهران فعاليت مي كرد و براي مدت زيادي عهده دار 

مسووليت هاي اين حوزه بود.

  »مبي�ن« مج�وز افزاي�ش ن�رخ گرفت:  
ش��ركت پتروش��يمي مبي��ن در ك��دال اعالم 
كرد، نرخ س��رويس هاي جانبي خود را افزايش 
مي دهد. شركت پتروشيمي مبين از افزايش نرخ 
سرويس هاي جانبي شامل برق، بخار، نيتروژن، 

اكسيژن و انواع آب و هوا خبر داد.
به گزارش سنا، ش��ركت پتروشيمي مبين در 
ك��دال اعالم كرد، نرخ س��رويس هاي جالنبي 
خود را افزايش مي دهد. در اين زمينه »مبين« 
اعالم كرد براساس قرارداد فروش سرويس هاي 
جانبي با ش��ركت ها،  نرخ تسعير ارز اعالم شده 
توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مالك عم��ل ص��دور صورتحس��اب هاي اين 

شركت است .
همچنين اعالم شد نرخ مذكور تا تاريخ ١۵مرداد 
به ۴۴هزار و ۱۲0ريال رسيد و پس از اين تاريخ، 
بدليل اينكه نرخ ۴۲هزار ريال مربوط به كاالي 
گروه يك است،  نرخ بازار سنا مالك عمل صدور 
صورتحساب هاي اين شركت قرار خواهد گرفت 
و در صورت تغيير و اعالم مبناي جديد محاسبه 
نرخ ارز از جانب مراجع قانوني و ذيصالح، صورت 
حساب اصالحي براي مشتريان صادر و همزمان 

اطالع رساني نيز صورت خواهد پذيرفت .

  ش�رح كامل ي�ك مناقص�ه از زبان »فن 
آوا«:  ش��ركت گروه ف��ن آوا در ش��بكه كدال 
اعالم كرد در مناقصه ب��ا موضوع ارايه خدمات 
س��رويس، نگه��داري، پش��تيباني و تعميرات 

سامانه هوشمند سوخت برنده اول اعالم شد.
به گزارش سنا، ش��ركت گروه فن آوا در شبكه 
ك��دال اعالم ك��رد در مناقصه با موض��وع ارايه 
خدمات س��رويس، نگه��داري، پش��تيباني و 
تعميرات سامانه هوشمند س��وخت برنده اول 
اعالم ش��د. »ف��ن آوا« ام��روز در خصوص اين 

مناقصه توضيحاتي ارايه داده است.
برهمين اساس ارايه خدمات به منظور دستيابي 
به كليه س��رويس هاي قابل ارايه توس��ط مركز 
داده، پولره��ا، جايگاه ه��اي عرضه ف��رآورده با 
قابليت دسترس��ي و اطمينان ب��اال و كليه امور 
مرب��وط به س��رويس، نگهداري، پش��تيباني و 
تعميرات س��خت افزارها و نرم افزار هاي سامانه 
هوش��مند س��وخت در طول اي��ام هفته و كل 
 س��ال بدون تعطيلي ك��ه اه��م آن عبارتند از:

۱- پش��تيباني، رف��ع عي��ب و پيكربن��دي 
نرم افزارهاي پايه و ميان افزارهاي مراكز داده اي 
 Middelware Application( و پولره��ا

Server DB,OS(؛ 
 ٢- سرويس، پيكربندي، پشتيباني و تعميرات 
س��خت افزارهاي ش��بكه، مركز داده، پولرها و 

سايت پشتيبان؛
 ٣- سرويس، پيكربندي، پشتيباني و تعميرات 

سخت افزار هاي تجهيزات دفتر جايگاه؛
 ۴- اعمال تغييرات دستي )RPM( در مجاري 
عرضه كه تغييرات را دريافت نكرده اند )مطابق 
ليس��ت مركز داده( بر اس��اس ني��از و ضرورت 

تشخيص داده شده توسط كارفرما؛
 ۵- جمع آوري و تحويل كليه تجهيزات سخت 
افزار ترمينال )POS( از مجاري عرضه سراسر 

كشور و ارسال مجدد جهت نصب؛
۶- س��رويس، پيكربن��دي، نص��ب، راه اندازي 
و تعوي��ض قطع��ات در بي��ش از ٣٧٠٠ ب��اب 
جايگاه هاي عرضه فرآورده واقع در اقصي نقاط 

كشور؛
٧- ارايه خدمات پهناي باند تجهيزات VSAT بر 
 ۶۴.١٢٨ Kb.sec ترانسپوندر بدر ۵ به صورت
)با ضريب اش��تراك يك به هش��ت( در بيش از 

۶٠٠ نقطه در اقصي نقاط كشور؛
 ٨- پشتيباني از زيرساخت هاي فيزيكي مركز 

داده؛
٩- ايجاد و راهبري مركز تماس و پاس��خگويي 

)help desk , call center(؛ 
 ١٠- ايجاد مركز تعمير و پشتيباني از تجهيزات 

مجاري عرضه؛
١١- نص��ب و راه اندازي تجهي��زات در مجاري 
عرضه جديد االح��داث و ي��ا افزايش ظرفيت 

مجاري فعال؛
١٢- نصب رك و patch panel؛

١٣- تامين كارشناس��ان مورد نياز مركز داده 
سامانه هوشمند سوخت؛

 ١۴- انجام ساير خدمات و نيازمندي هاي مورد 
نياز كارفرم��ا ابالغي در چهار چ��وب كارهاي 

اضافي.

بررسي »تعادل« از اوضاع بازار پس از معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته

سد  سود،  سيل سرمايه
گروه بورس     

اخيرا مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس اعالم 
كرده است كه چنانچه شركت ها سود تقسيم نشده خود 
را به صورت افزايش سرمايه در شركت اعمال كنند، با 
معافيت مالياتي مي توانند افزايش سرمايه خود را ثبت 
كنند. علي بيگ زاده، مديرنظارت بر بازار اوليه سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در اين خص��وص اظهار كرد: به 
منظور تشويق اجراي طرح هاي توسعه اي با استفاده 
از منابع داخلي و افزايش سرمايه ناشران ثبت شده نزد 
سازمان، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با همكاري 
سازمان امور مالياتي، مصوبه اي را به تصويب رساندند.

وي گفت: طبق اين مصوبه سود منتقل شده به افزايش 
سرمايه شامل نرخ مالياتي صفر خواهد شد و به معناي 

ديگر معاف از ماليات خواهد بود.
بيگ زاده در ادامه متذكر ش��د: ب��ا توجه به اين مصوبه، 
شركت هايي كه سود تقسيم نش��ده انباشته خود را به 
افزايش سرمايه منتقل كنند، همان ميزان سود منتقل 
ش��ده، از ماليات بر درآم��د موضوع م��اده ۱0۵ قانون 
ماليات هاي مستقيم معاف خواهد شد.مديرنظارت بر بازار 
اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص توضيح 
داد: اين معافيت مالياتي براي شركت ها يك مزيت قلمداد 

مي شود و مي توانند براي افزايش سرمايه اقدام كنند.
وي در خص��وص مزيت اين مصوبه گفت: ش��ركت ها 
مي توانند با اين افزايش س��رمايه توان شركت را براي 
اجراي طرح هاي توس��عه اي با كم��ك منابع داخلي 
افزايش دهند و از طرف ديگر، با كاهش ماليات طبيعتا 
سود شركت ها افزايش خواهد يافت. اين مصوبه معافيت 
مالياتي از تاريخ ۲۴ مرداد ماه سال جاري توسط سازمان 

امور مالياتي كشور ابالغ شده است.

   تاريخچه افزايش سرمايه هاي معاف از ماليات 
نگاهي به تاريخ نه چندان دور اين بازار، گوياي افزايش 
سرمايه هاي معاف از مالياتي است كه توانست يك شبه 
ارزش سهام بس��ياري از شركت ها را جابه جا كند. تا ۲ 
سال پيش، پس از مصوبه اي، افزايش سرمايه از طريق 
تجديد ارزيابي دارايي ها ش��امل مشموليت مالياتي 
مي شد. اين معافيت باعث شد كه بسياري از شركت ها 
بازار اقدام به افزايش سرمايه كنند و با توجه به اوج گيري 
قيمت دالر، دارايي شركت ها افزايش زيادي پيدا كرده 
بود و در نهايت توانس��ت براي بسياري از شركت هاي 

بزرگ و كوچك افزايش سرمايه و به تبع آن رشد قيمت 
سهام را به ارمغان بياورد. يكي از بزرگ ترين شركت هايي 
كه در آن زمان با سوار شدن در اين موج توانست رشد 
قيمت خوبي نصيب دارندگان سهام شركت كند، ذوب 
آهن اصفهان بود كه با وجود زيان ده بودن ش��ركت، با 
افزايش سرمايه توانست ارزش سهام شركت را نيز باال 
ببرد. اما در ادامه به دليل آنكه تقاضا در اين حوزه زياد 

شده بود، باعث لغو اين مصوبه شد. 
بطور كلي افزايش س��رمايه در ش��ركت هاي سهامي 
عبارت است از افزايش اسمي ميزان سرمايه ثبت شده 
شركت. به عبارت ديگر افزايش سرمايه يعني افزايش 
تعداد سهام منتشره توسط شركت هاي سهامي كه به دو 
دليل انجام مي شود. دليل اول تامين منابع مالي جديد 
براي گسترش فعاليت هاي ش��ركت است كه در اين 
حوزه طرح هاي توسعه اي شركت مدنظر قرار مي گيرد. 

دومين دليلي كه ش��ركت ها از طريق افزايش سرمايه 
دنبال مي كنند نيز اصالح ساختار سرمايه شركت است. 

 
   وضعيت بازاري سهم پس از افزايش سرمايه
هنگامي که يك شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد 
سرمايه خود را افزايش دهد؛ بايد تعدادي سهام جديد 
منتشر کند و به س��هامداران بفروشد تا مبلغ مورد نياز 
براي افزايش سرمايه را تامين کند. حال اگر شرکت مبلغ 
فروش سهام جديدي که منتشر کرده را از سهامداران 
)به ازاي ه��ر س��هم ١٠٠٠ ريال( درياف��ت کند به آن 
افزايش سرمايه از طريق آورده نقدي سهامداران گفته 
مي شود و اگر شرکت مبلغ مورد نياز براي سهام جديد 
منتشر شده را از طري��ق سود انباشته شده در شرکت 
تامين کند به آن افزايش س��رمايه از طريق اندوخته يا 
سهام جايزه گفته مي شود. الزم به ذکر است، هنگامي 

که شرکت از طريق آورده نقدي س��هامداران افزايش 
سرمايه مي دهد به سهامداراني که در مجمع فوق العاده 
س��هامدار شرکت بوده اند حق تقدم خريد ١٠٠٠ ريال 
را به شرکت پرداخت کردند، آنها مالک س��هام جديد 
نيز خواهند بود در غير اين صورت اگر مايل نبودند که 
در افزايش س��هام جديد را مي دهد، يعني آنها نسبت 
به ديگران اولويت دارند که س��هام جدي��د را بخرند و 
چنانچه به ازاي هر س��هم مبلغ سرمايه شرکت کنند، 
مي توانند حق تقدم خريد سهام جديد خود را به فروش 
برسانند و شخص ديگ��ري که اي��نحق تقدم خري��د 
س��هام را خريده است، مبلغ ١٠٠٠ ريال را ميپردازد 
و در افزايش س��رمايه شرکت مي کند. اما هنگامي که 
شرکت از محل اندوخته يا سود انباشته افزايش سرمايه 
مي دهد، ديگر به سهامدارانی که در مجمع فوق العاده 
سهامدار شرکت بوده اند حق تقدم خريد سهام جديد 

منتشر شده را نمي دهد، بلکه به طور مستقيم از محل 
اندوخته مبلغ ١٠٠٠ ريال به ازاي هر سهم را ميپردازد 
و به س��هامداران، سهام جديد مي دهد که به آن سهام 

جايزه گفته ميشود.
افزاي��ش س��رمايه از مح��ل انباش��ت س��ود،  يكي از 
متداول ترين روش هاي افزايش سرمايه است كه البته 
تا پيش از اين به دليل آنكه مش��مول ماليات مي شد، 
كمتر مورد استفاده قرار مي گرفت و شركت ها ترجيح 
مي دادند سود نقدي را توزيع كنند. اين در حالي است 
كه توزيع س��ود نقدي در مجامع، روشي رو به افول در 
اكثر بورس هاي بين المللي و پيش��رفته است و همه 
سهامداران ترجيح مي دهند به جاي آنكه سود نقدي 
دريافت كنند، شركتي با ارزش بيشتر را پيش روي خود 
داشته باشند. حال در اين روزها كه شاخص كل بورس با 
سرعت در حال پيشرفت است و بالطبع رشد سودآوري 
در شركت هاي بورسي باعث اين موضوع شده است، به 
نظر مي رشد در نيمه دوم سال جاري، درخواست ها و 
گزارش هاي بسيار زيادي از سوي شركت ها مبني بر 

افزايش سرمايه از محل انباشت سود ارايه شود. 
البته بايد توجه داشت كه در بورس، در نهايت قيمت هر 
سهم بر اساس قانون عرضه و تقاضا دستخوش تغيير 
مي شوند و هر كس بر اساس استدالل هاي خود ارزش 
يك سهم را مش��خص مي كند. همين عامل موجب 
مي شود كه اگر قيمت يك سهم قبل از افزايش سرمايه 
قيمت به شدت رشد كرده باشد، بعد از افزايش سرمايه 
قيمت كاهش يابد و چون در روز بازگشايي دامنه نوسان 
باز است حتي ممكن است ميزان ضرر بسيار زياد باشد. 
البته قيمت سهم قبل از افزايش سرمايه در قيمت هاي 
مناسبي معامله شود و بعد از برگزاري مجمع افزايش 
سرمايه، غالب افراد چشم انداز مثبتي براي سهم تصور 
كنند و ارزش سهم را در قيمت هاي باالتري ببينند و در 
روز بازگشايي قيمت هايي باالتر از قيمت تئوريك سهم 
را جذاب دانس��ته و براي خريد سهم با سايرين رقابت 
كنند. همين امر موجب خواهد شد كه قيمت افزايش 
يابد و چون در روز بازگشايي دامنه نوسان باز است حتي 
ممكن اس��ت ارزش داريي فردي كه قبل از برگزاري 
مجمع افزايش سرمايه سهم را خريداري كرده است به 
مقدار قابل توجهي افزايش پيدا كند. در حالت سوم نيز 
ممكن است اتفاق خاصي نيفتد و قيمت سهم دقيقا در 

محدوده هاي قيمت تئوريك باز شود.

بر اس��اس آمارهاي معامالتي، روز گذشته شاخص 
كل بورس پس از يك روز اس��تراحت دوباره مسير 
رو به رشد را در پيش گرفت. در اين روز شاخص كل 
با ۲۳۶۱ رشد معادل ۱.۵۲ درصد به ۱۵۸ هزار ۷۱ 
واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با ۶۹0 واحد 
افزايش معادل ۱.۵۲ درصد به ۴۶ هزار ۱۹۹ واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با ۷0۱ واحد رشد معادل 
۲.۷۲ درص��د ب��ه ۲۶ هزار و ۵۵۷ واحد، ش��اخص 
قيمت »ه��م وزن« با ۴۹۶ واح��د افزايش، معادل 
۲.۷۲ درصد به ۱۸ هزار و ۷۶۹ واحد، شاخص آزاد 
شناور با ۲۶0۶ واحد صعود، معادل ۱.۵۷ درصد به 
۱۶۸ هزار و ۵۱۶ واحد، شاخص بازار اول با ۱۶۸۵ 
واحد افزايش مع��ادل ۱.۴۶ درصد ب��ه ۱۱۶ هزار 
۸۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۹۶۷ واحد صعود 
معادل ۱.۶۱ درصد، به ۳۱۳ هزار و ۴۷ واحد رسيد.

در اين روز ۷ نماد »تاپيكو ب��ا ۱۷0 واحد، واميد با 
۱۴۳ واحد، شپنا با ۱۳۸ واحد، مبين با ۱۲۴ واحد، 
وبمل��ت با ۱۱۴ واحد، رمپنا ب��ا ۱0۵ واحد و كچاد 
با ۱0۲ واحد« رش��د، بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
ش��اخص كل بورس بر جاي گذاش��تند. همچنين 
همه ش��اخص هاي صنايع تاالر شيش��ه اي با رشد 
مواجه ش��دند بطوري كه شاخص صنايع »وسايل 
ارتباطي با ۱۱۲ واحد صع��ود معادل ۴.۹۸ درصد 
به ۲ هزار و ۳۶۸ واحد، زغالس��نگ ب��ا ۱۴۳ واحد 
افزايش معادل ۴.۸۲ درصد به ۳ هزار و ۱۲۱ واحد، 
الستيك با ۱۲۶۹ واحد صعود معادل ۴.۷۶ درصد 
به ۲۷ هزار و ۹۳۷ واحد، تامين آب، برق و گاز با ۱۹ 
واحد رشد معادل ۴.۶۶ درصد به ۴۳0 واحد، ساير 
مالي با ۱۲۵ واحد افزايش، معادل ۴.۴۳ درصد به ۲ 
هزار و ۹۶۱ واحد، انبوه س��ازي با ۳۵ واحد افزايش 

معادل ۴.۳۶ درصد به ۸۳۶ واحد، س��اير معادن با 
۷۸۲ واحد رش��د معادل ۴.۲۵ درصد به ۱۹ هزار و 

۱۸۳ واحد« رسيد.
در عي��ن حال نگاه��ي به آماره��اي معامالتي روز 
دوش��نبه بازار سهام مش��خص مي كند كه قيمت 
س��هام نمادهاي »غمارگ، بكام، كس��اپا، وتوس، 
آسيا، خمحركه و ونفت« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »فوالژ، غش��اذر، كرماشا، فايرا، بسويچ، 
چفيبر و شپديس« بيش��ترين كاهش قيمت را در 

بازار سهام رقم زدند.
 به اين ترتي��ب، در پايان معامالت بورس، در ۲۳۱ 
ه��زار و ۷۴۵ نوب��ت معامالتي، ۴ ميلي��ارد و ۶۵۲ 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲ هزار و ۵۸0 
ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 

۶0۳ هزار و ۵ ميليارد تومان رسيد.

   معامالت بيش از  يك ميليارد اوراق
در بازار هاي فرابورس 

شاخص كل فرابورس ايران روز گذشته در پي تجربه يك 
صعود ۴۲ واحدي در پايان معامالت در پله ۱۸۳۷ واحدي 
قرار گرفت كه ارتفاعي تاريخي براي آيفكس محسوب 
مي شود؛ بخشي از اين افزايش تحت تاثير معامالت مثبت 
در گروه پتروشيمي ها اتفاق افتاد و در نهايت يك ميليارد و 
۳۴0 ميليون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۸۶۵ ميليارد و 
۵۸۶ ميليون ريال در نزديك به ۱۱۴ هزار نوبت معامالتي 
در مجموع بازار هاي ُنه گانه فرابورس ميان معامله گران 
دس��ت به دست شد. رش��د بيش از ۲ درصدي آيفكس 
در معامالت روز دوشنبه ۲۶ شهريور ماه ۹۷ در پي تاثير 
مثبت از جانب نماد هاي »مارون«، »ذوب« و »دماوند« 
اتفاق افتاد كه حقيقي ها مشاركت حدود ۹0 درصدي در 
سمت خريد اين سهام معامالت داشتند. از سوي ديگر 

نماد »سمگا« شاهد بيشترين افزايش قيمت بود و نماد 
»وسبحان« بيشترين افت قيمت را تجربه كرد. معامالت 
سهام نيز در روزي كه گذشت با داد و ستد ۵۴۳ ميليون 
س��هم به ارزش يك هزار و ۸۱۳ ميليارد ريال در دو بازار 
اول و دوم و خريد و فروش ۷۷۷ ميليون س��هم به ارزش 
يك هزار و ۴۴۳ ميليارد ريال در بازار پايه پيگيري ش��د. 
در ميان همه نماد هاي معامالتي )جز معامالت بلوكي(، 
نماد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با حجم معامالت 
به ميزان بيش از ۱۸۲ ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش از 
۴۶۹ ميليارد ريال به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش 
معامالتي در ميان بازار هاي فرابورس صدر نشين شد. از 
طرف ديگر، معامالت اوراق بدهي، اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن و ETF در بازار ابزار هاي نوين مالي در روز گذشته 
با دست به دست شدن ۲0 ميليون ورقه به ارزش سه هزار 

و ۶۱0 ميليارد ريال به پايان رسيد.

شاخص بورس به مدار رشد بازگشت
مروري بر آمارهاي معامالتي بورس و فرابورس در روز گذشته
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مديرعامل تامين س��رمايه س��پهر با خوش بيني به 
ماحص��ل گزارش ه��اي ۶ ماهه ابتداي س��ال گفت: 
آزادس��ازي تدريج��ي نرخ  هاي ف��روش محصوالت 
شركت  هاي كاال محور مانند پااليشي ها، فلزات اساسي 
و محصوالت پايه پتروش��يمي در ب��ورس كاال عامل 
محرك ديگري براي افزايش سودآوري در گزارش هاي 
شش  ماهه است. برآيند تمام اين موارد كه گفته شد 
مي تواند در گزارش  هاي ش��ش ماهه شركت  ها اثرات 

مثبت قابل توجهي داشته باشد.
 سيد حسين ميري، مديرعامل تامين سرمايه سپهر در 
گفت وگويي به بررسي عملكرد بازار سهام طي ۶ ماهه 
ابتدايي سال و چشم انداز نيمه دوم سال پرداخته است.

به گزارش س��نا، وي در ابتدا با اشاره به فروش نسبتا 
مطلوب شركت ها در مردادماه و بررسي عملكرد ۶ ماهه 
ابتدايي صنايع ب��زرگ و كوچك بيان كرد: با افزايش 
نرخ ارز در نيمه اول س��ال جاري، محصوالت توليدي 
بسياري از شركت  ها با تاخير توانستند افزايش قيمت 
خود را اعمال كنند. از سوي ديگر بسياري از شركت 
 هاي تولي��دي تاكنون موفق به دريافت مجوز رش��د 
قيمت ها نش��ده اند. اين موضوع باعث شد در شرايط 
فعلي تف��اوت قيمت قابل مالحظ��ه اي بين نرخ هاي 
كارخان��ه و بازار در طيف گس��ترده اي از محصوالت 
به وجود بيايد. ميري در ادام��ه افزود: اين موضوع در 
صنايعي مانند فلزات اساس��ي، خودرو و چند صنعت 
ديگر مش��هود اس��ت. لذا تقاضاي قاب��ل مالحظه در 
محصوالت توليدي ايجاد شد كه در مرحله اول رشد 
مقداري فروش و در مرحله دوم رش��د قيمتي را براي 
شركت  ها به ارمغان آورده اس��ت.  مديرعامل تامين 
س��رمايه س��پهر همچنين با خوش بيني به ماحصل 
گزارش هاي ۶ ماهه ابتداي س��ال گفت: آزادس��ازي 
تدريجي نرخ  هاي فروش محصوالت شركت  هاي كاال 
محور مانند پااليش��ي ها، فلزات اساسي و محصوالت 

پايه پتروشيمي ها در بورس كاال عامل محرك ديگري 
براي افزايش س��ودآوري در گزارش هاي شش  ماهه 
است. برآيند تمام اين موارد كه گفته شد مي تواند در 
گزارش هاي ش��ش ماهه شركت  ها اثرات مثبت قابل 
توجهي داشته باشد. مديرعامل تامين سرمايه سپهر با 
اشاره به اثر متغيرهاي بنيادي بر جذابيت بورس براي 
سرمايه گذاران گفت: در حال حاضر خوش  بيني فعاالن 
بازار تا حد زيادي افزايش يافته است. بطوريكه نسبت 
متوس��ط قيمت به درآمد )P/E( بازار از ۷ مرتبه عبور 
كرده است، اين در حالي است كه ميانگين اين نسبت 

در يك سال گذشته حدود ۶,۵ مرتبه بوده است.
وي اف��زود: در ش��رايط فعل��ي ميانگي��ن )P/E( براي 
ش��ركت هاي بزرگ حاكي از ارزندگي اين سهام براي 
خريد است. با وجود اين اگر خوش بيني  ها در صورت هاي 
مالي شركت  ها اثر كند، رشد قيمتي سهم ها همچنان 
دور از انتظار نيس��ت. اين مديرعامل تامين س��رمايه، 
ارزيابي خود از عملكرد بورس در ۶ ماهه دوم س��ال را 

اينطور بيان كرد: رشد بازار در شش ماه دوم سال تا حدي 
به عواملي همچون بازگشت تحريم ها و شدت تاثير آنها 
بر اقتصاد ايران بستگي دارد. با اين وجود از عواملي نظير 
روند قيمتي كاموديتي ها و حذف سقف قيمتي بسياري 
از كاالهاي پايه چشم پوشي كرد. در كل پيش بيني ها 
حاكي از تداوم خوش بيني به رشد بورس است، موضوعي 

كه با رشد تورمي مي تواند تشديد يابد.

   ميل بازار به رفتار منطقي بيشتر است
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در بخ��ش ديگري از 
اظهاراتش با اش��اره به عرضه هاي منطقي بازيگران 
حقوق��ي در بس��ياري از نمادهاي بزرگ بورس��ي، 
ش��رايط را تا حد زيادي ب��ه دور از هيج��ان ارزيابي 
ك��رد و گفت: از آنجاي��ي كه بخش قاب��ل توجهي از 
سهام ش��ركت هاي بزرگ فلزي و معدني در اختيار 
صندوق هاي بازنشس��تگي، پس  انداز و شركت  هاي 
وابسته به تامين اجتماعي است، يكي از داليل عرضه 

را مي ت��وان به نياز به نقدينگي براي تامين كس��ري 
وجوه دانست.

وي افزود: در حال حاضر بازار از نقدشوندگي مناسبي 
برخوردار است، از اين رو برخي شركت  ها نيز شرايط 
فعل��ي را به عن��وان فرصتي ب��راي اص��الح پرتفوي 
س��رمايه گذاري خود قلمداد مي كنن��د، همچنين 
موضوع شناسايي سود نيز در اين برهه زماني مطرح 
است، چرا كه هم اكنون فرصت مناسبي براي تحقق 
بازدهي سرمايه گذاري شركت ها فراهم شده و شاخص 
كل طي يكسال گذشته ۸۶ درصد افزايش يافته است.

مي��ري همچني��ن بيان ك��رد: در خص��وص عرضه 
حقوقي  ها با توجه به داليل فوق، هر شركتي بسته به 
محدوديت ها، الزامات و استراتژي  هاي سرمايه گذاري 
هدف  گذاري ش��ده، اقدام به خريد و فروش در بازار 
مي كند؛ با وجود اين نبايد هيجانات و عوامل رفتاري 
و احساسي جايگزين تصميمات عقاليي توسط افراد 

حقيقي و حقوقي شود.

   بازارگردان ها فعال تر شوند
سيد حس��ين ميري در بخش ديگري از اظهاراتش 
با اش��اره به نقش ب��ازار گردان ها در ش��رايط فعلي 
بورس تهران گفت: مهم ترين وظيفه بازارگردان  ها، 
افزايش نقدش��وندگي بازار و تحديد دامنه نوس��ان 
اس��ت. متاس��فانه نقش بازارگردان در بازار سهام تا 
كنون به درستي تبيين نشده و اثرگذاري مناسبي 
نداشته اس��ت. وي در پايان گفت: در شرايط فعلي 
كه تقاضا براي س��هام زي��اد اس��ت، بازارگردان  ها 
مي توانند به شكلي محدود پاس��خگوي اين تقاضا 
باشند. شايد فروش از مانده دارايي موجود در سبد 
بازارگرداني و كسب س��ود احتمالي در اين شرايط 
براي بازارگردان  ها امكان حمايت بيشتر از سهام را 

در دوره  هاي ركود فراهم كند.

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد معاون توسعه بازار فرابورس خبر داد

نقش بنيادهاي قوي در پازل رشد بورسورود موج جديد  »اخزا«
معاون توس��عه بازار فرابورس اعالم ك��رد: بيش از 
۳۹000 ميليارد تومان اوراق اس��ناد خزانه اسالمي 

سال جاري در بازار سهام منتشر مي شود.
به گزارش خبرن��گار ايِبنا، رضا غالمعلي پور، معاون 
توس��عه بازار فرابورس ايران درباره آخرين وضعيت 
ب��ازار بدهي با  نگاه��ي به ظرفيت ه��اي بودجه ۹۷ 
كشور اظهار داشت: در س��ال ۹۷ و بر اساس قانون 
بودجه در س��ال ۹۷ تا مرز ۴0 ه��زار ميليارد تومان 
اوراق اس��ناد خزانه در فرابورس منتشر مي شود.  بر 
اين اس��اس ۲۶000 ميليارد تومان از تركيب اوراق 
متنوع، ۹۵00 ميليارد تومان اوراق اس��ناد خزانه با 
سر رسيد ۳ ساله، ۳000 ميليارد تومان اوراق براي 
باز پرداخت اوراق قبلي، ۱000 ميليارد تومان اوراق 
براي آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس در سال 

۹۷ در فرابورس منتشر مي شود.

   وضعيت بازار بدهي
معاون توس��عه بازار فرابورس درب��اره وضعيت بازار 
بدهي گفت: بر اساس آمارهاي موجود در سال ۹۳ به 
ميزان ۴.۹00 ميليارد تومان، در س��ال ۹۴ به ميزان 
۹.۶00 ميليارد تومان، در سال ۹۵ به ميزان ۱۷.۹00 
ميليارد تومان، در سال ۹۶ به ميزان ۵۹.۳00 ميليارد 
تومان و در پاي��ان ۶ ماه ابتدايي س��ال ۹۷ به ميزان 
۸۶.000 ميليارد توم��ان اوراق در فرابورس پذيرش 
و منتشر شده اس��ت كه نش��ان مي دهد كه حجم و 
ارزش اوراق بدهي به ص��ورت آرام در حال عميق تر 
شدن اس��ت. غالمعلي پور درباره انواع اوراق منتشر 
شده گفت: ۱۲.۴00 ميليارد تومان اوراق مشاركت، 
۱۲000 ميليارد تومان اوراق اجاره، ۶000 ميليارد 
تومان اوراق مرابح��ه، ۵۲000 ميليارد تومان اوراق 
اسناد خزانه و ۵000 ميليارد تومان اوراق منفعت در 

فرابورس منتشر شده است.



تشكلها6اخبار
 حل و فصل دعاوي ميان

فعاالن اقتصادي ايران و هند
معاون بين الملل اتاق ايران و رايزن ارشد بازرگاني 
سفارت هند در تهران طي نشستي در اتاق ايران به 
بررسي زمينه هاي حل وفصل دعاوي و اختالفات 
تجاري ميان فعاالن اقتصادي ايران و هند پرداختند.

محمدرضا كرباسي در تشريح روش هاي موجود 
براي حل و فصل دعاوي مطروح��ه در اتاق ايران 
به فعاليت مركز حقوقي و مركز داوري اتاق ايران 
اشاره كرد وگفت: در مركز حقوقي اتاق ايران فقط 
دعاوي حقوقي له و عليه ش��ركت هاي عضو اتاق 
مطرح مي شوند و بعد از رسيدگي به موضوع مورد 
اختالف در كميته اي كه به اين منظور تش��كيل 
مي شود، چنانچه شركت عضو اتاق مقصر شناخته 
شود نسبت به ابطال كارت اعم از عضويت و بازرگاني 
اقدام مي شود. نكته اي كه در خصوص رسيدگي 
توسط مركز حقوقي مطرح است عضويت در اتاق 
ايران است؛ يعني شرط رسيدگي به دعواي مطروحه 
عضويت شركت در اتاق ايران است. كرباسي افزود: 
طريقه دوم مراجع��ه به مركز داوري اتاق اس��ت 
كه اين مركز وظايف و اختي��ارات خود را از طريق 
هماهنگي، سازماندهي، نظارت و مديريت جريان 
داوري توس��ط داوران مجرب و حرفه اي داخلي و 
بين المللي انجام مي دهد، بدون آنكه خود مباشرت 
به داوري كند. براي مراجعه به مركز داوري نيز بايد 
در قرارداد منعقده بين دو شركت ايراني و هند يك 
ماده به اين موضوع اشاره كند. در ادامه اين نشست، 
رايزن بازرگاني هند مشكل اكثر پروندهايي كه 
به بخش بازرگاني س��فارت هند ارجاع مي شود 
را مربوط به ليس��ت كااله��اي ممنوعه وارداتي 
دانست و خواس��تار ارايه فهرست نهايي كاالها 
شد. رايزن بازرگاني هند در تهران گفت: كاالهاي 
مهندس��ي هند مي توانند جايگزي��ن كاالهاي 
اروپايي شوند و قيمت هاي آنها هم رقابتي است. 
در نشست همكاري هاي بانكي ميان دو كشور از 
جمله فعاليت شعبه بانك پاسارگاد ايران در هند، 
استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت تجاري و تهاتر 
ميان ايران و هند مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 سوءاستفاده برخي دامداران
از گراني ارز

تسنيم |رييس انجمن صنايع لبني با بيان اينكه 
متأسفانه عرضه و تقاضاي شيرخام مختل شده است، 
گفت: برخي دامداران با استفاده از مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجيح مي دهند شيرهاي خود را به واحدهاي 
شيرخشك بفروشند. رضا باكري با اشاره به افزايش 
قيمت شيرخام كه به كارخانجات با قيمت 1750 تا 
2200 تومان عرضه مي شود، اظهار داشت: تا اسفند 
ماه سال گذشته قيمت شير خام 1400 تومان بود 
اما متأسفانه بروز خشكسالي، گراني نهاده هاي دامي، 
مواد پالستيكي و جذابيت قيمت گوشت عاملي شده 

تا قيمت شيرخام به مرور به 2200 تومان برسد.
او با بيان اينكه متأسفانه عرضه و تقاضاي شيرخام 
امروز مختل شده اس��ت، افزود: برخي دامداران با 
استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز ترجيح مي دهند 
شيرهاي خود را به واحدهاي شيرخشك بفروشند. 
اين موضوعات عاملي ش��ده تا عرضه شيرخام به 
كارخانجات لبني كاهش پيدا كند. رييس انجمن 
صنايع لبني با اعالم اينكه كارخانجات لبني روزانه 
نيازمند 18 هزار تن ش��ير خام هستند، تصريح 
كرد: اين رقم 4 تا 5 هزار تن كاهش پيدا كرده كه 
اميدواريم دولت با حمايت ويژه از كارخانجات لبني 
مانع بروز مشكل در عرضه محصوالت لبني به بازار 
شود. وي در مورد داليل افزايش قيمت بستني نيز 
گفت: عالوه بر افزايش قيمت شير خام، بخشي از 
نياز چوب بستني كشور از امريكاي التين و چين 
وارد مي شود كه همين موضوع باعث شده تا قيمت 
بستني افزايش پيدا كند. البته يكي از واحدهاي 
توليدي اخيرا براي داخلي س��ازي چوب بستني 
اقداماتي را انجام داده كه اميدواريم در آينده نياز 
به واردات اين كاال نداش��ته و آن را از داخل كشور 
تأمين كنيم. باكري تصريح كرد: البته در شرايط 
فعلي توليد چوب بستني در داخل كشور نسبت به 

واردات آن هزينه بيشتري را مي طلبد.

سيمان گران نمي شود
تسنيم | يك كارشناس حوزه سيمان با بيان اينكه 
قيمت سيمان نسبت به ماه هاي گذشته تغييري 
نك��رده و افزايش نيز نخواهد يافت، گفت: مصرف 
س��يمان در دو ماهه امسال نسبت به ماه گذشته 
شاهد كاهش دو درصدي بوده است. علي محمد ُبد 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
با اشاره به بازار بالتكليف ساخت و ساز ساختمان در 
كشور اظهار داشت: نوسانات قيمت ها عاملي شده تا 
هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان در توليد و 

خريد معطل بوده و منتظر ثبات بازار باشند.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه عالوه ب��ر مش��كل فروش 
توليدكنندگان در حمل و نقل محصوالت با موانعي 
روبرو هستند، گفت: همين موضوعات عاملي شده 
تا حجم توليد در كارخانج��ات كاهش پيدا كند. 
به نحوي كه در ح��ال حاضر واحدهاي توليدي با 
65 درصد ظرفيت خود مشغول فعاليت هستند. 
اين كارشناس حوزه سيمان تصريح كرد: مصرف 
س��يمان در دو ماهه امسال نسبت به ماه گذشته 
شاهد كاهش دو درصدي بوده است كه اين موضوع 
نشان از كاهش تقاضا در سطح بازار دارد. وي با بيان 
اينكه توليد ساالنه سيمان در كشور 60 ميليون تن 
است، گفت: 12 ميليون تن از اين رقم صادر و 20 
ميليون تن آن مازاد مصرف داخلي است. برهمين 
اس��اس ما در توليد سيمان مش��كلي نداريم ولي 
كاهش تقاضا در سطح بازار و بالتكليفي ساخت و 
ساز فعاليت را براي واحدهاي توليدي مشكل كرده 
اس��ت. وي اضافه كرد: با وجود تمام اين مشكالت 
قيمت سيمان نسبت به ماه هاي گذشته تغييري 

نكرده و افزايش نيز نخواهد يافت.

»تعادل«بررسيميكند

نايبرييساتاقايران:

براساسآمارها

تبعات ظهور غير مولدها

نهاد مالي مستقل اروپا، مشكل مراودات مالي ايران را تا حدودي حل مي كند؟

صادركنندگان»كماظهاري«ميكنند!

تعادل|
فعاليت هاي غيرمولد در كشور، يكي از چالش هاي 
اصلي اقتصاد به حساب مي آيد كه سبب انحراف 
منابع و نقدينگي از توليد طي س�اليان گذشته 
ش�ده اس�ت. اين بخش هاي موازي توليد مانند 
داللي زمين و مس�كن، بورس ب�ازي، طال و ارز و 
… كه از سوددهي بااليي نسبت به فعاليت هاي 
توليدي برخوردار است، منابع مالي را به سمت 
خود جذب كرده و سبب مي شود تا توليد با كمبود 
نقدينگي مواجه شود؛ كما اينكه حركت منابع به 
سمت اين حوزه ها خود باعث دامن زدن به شرايط 
نابس�امان اقتصادي ش�ده و بر تورم و ركود نيز 
مي افزايد. اين در حالي است كه در سال جاري و با 
ايجاد تنش هاي بين المللي، نابساماني در شرايط 
اقتصادي كشور و نوسانات نرخ ارز، بخش مولد 
كشور كه از آينده فعاليت خود بيمناك بود، كسب 
وكار خود را تغيير داده يا بخشي از سرمايه خود 
را به فعاليت هاي غيرمولد اختصاص داد تا بتواند 
حيات خود را حفظ كند. از اين رو به نظر مي رسد 
كه اگر براي محدود كردن گستره بخش نامولد كه 
موجب كاهش سرمايه بخش توليد شده فكري 
نشود، اقتصاد ملي رش�د باال و مستمر را تجربه 
نخواهد كرد. با اين وجود، مي توان گفت كه جهت 
خروج از دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران، 
يكي از مسائل س�اختاري كه بايد با آن مقابله و 
جلوي تاثيرات منفي آن گرفته شود، فعاليت هاي 
غيرمولد و تضعيف آن در اقتصاد كشور است. اما 
در مقابل، تقويت فعاليت هاي مولد براي توسعه 
اقتصادي بايد شكل بگيرد. از اين رو اخذ ماليات 
بر عوايد سرمايه اي و ايجاد هزينه براي حضور در 
بازارهاي غيرمولد، راه�كاري براي اصالح رويه 
فعلي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا نيز 

رواج دارد. 

    تقويت واسطه گري، تضعيف توليد
يكي از ابزارهاي توس��عه اقتصادي و رش��د اش��تغال 
هر كش��ور، توجه به بخ��ش توليد خصوص��ا توليد با 
بيشترين سهم نيروي انساني داخلي است كه به هدايت 
س��رمايه هاي در اختيار مردم به اين س��مت نياز دارد. 
حلقه گمشده اين زنجيره، هدايت هوشمند سرمايه هاي 
موجود به سمت بازارهاي مولد و داراي ارزش افزوده باال 
اس��ت. اما به دليل نبود سياست گذاري هدفمند براي 
هدايت سرمايه، خصوصا در سال هاي اخير، بازارهاي 
غيرمولد م��وازي با بخش توليد بس��يار رونق گرفته و 
باعث ايجاد ركود در بخش مولد اقتصاد شده اند. در عين 
حال، كم ريسك بودن و بازدهي باالي سرمايه گذاري 
در بخش هاي غيرمولد اقتصاد مانند مسكن، طال، ارز، 
خودرو و ... س��بب ش��ده كه اين اقالم به عنوان كاالي 

سرمايه اي و نه مصرفي تلقي شود. 
نقش محدود كننده فعاليت هاي غيرمولد براي اقتصاد، 

نقشي مبنايي و بلندمدت است. اساسا وقتي فعاليت هاي 
غيرمولد در اقتصاد زياد بوده و درآمدهاي بااليي به دنبال 
دارد، در مقياس كل اقتصاد تم��ام اين درآمدها بايد از 
ناحيه سهم عوامل توليد در حوزه فعاليت هاي مولد تامين 
شود. يعني برخورداري اين بخش بايد به قيمت كاهش 
دستمزد، سود و اجاره انجام شود. اين موضوع عالوه بر 
اينكه مازاد س��رمايه را در اقتصاد براي سرمايه گذاري 
و پس ان��داز كاهش مي دهد، موجب ياس عوامل مولد 
مي شود و به نظر مي رسد، اگر براي محدود كردن گستره 
اين بخش فكري نشود، اقتصاد ملي رشد باال و مستمر را 

تجربه نخواهد كرد.
به گفته نايب رييس اتاق ايران، در نماي كالن بايد اين 
موضوع را در ايران با تفكيك فعاالن اقتصادي به دو گروه 
مولد و غيرمولد، تبيين كرد. گروه اول فعاالن اقتصادي 
بخش توليدي هستند كه در بخش هاي كاال و خدمات 
فعاليت مي كنند و س��رمايه خود را وارد چرخه رسمي 
اقتصاد مي كنند. گروه دوم روي فرصت هاي خلق الساعه 
سرمايه گذاري مي كنند و به دنبال خألها مي گردند تا از 

آن براي كسب سود و درآمد باال بهره ببرند.
حسين س��الح ورزي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران افزود: واقعيت اين است كه موازنه عمليات مولد 
و غير مولد در اقتصاد ايران به نفع غيرمولدها سنگيني 
مي كند. سياست هاي اقتصادي و عملكرد آن در فضاي 
اقتصاد كالن عمال به نفع غيرمولدها سوق پيدا كرده و 
تكانه هاي داخلي و بين المللي كه در برهه هاي زماني 
مختلف به اقتصاد ايران وارد شده نيز، فضا را براي رونق 
فعاليت غيرمولدها فراهم كرده است. او افزود: اين تنش ها 
عمال موجب تش��ويق افراد به واس��طه گري در فضاي 
غيرمولد شده است تا سودهاي اتفاقي و هنگفت را بدون 
تالش قابل توجه به دست بياورند. سالح ورزي در ادامه 
گفت: از سوي ديگر فضاي نامساعد كسب و كار شرايط 
را براي فعاليت مولدها سخت كرده و محدوديت هاي 
داخلي قبل از تحريم هاي بين المللي، توليد را تحت فشار 
قرار داده است؛ به همين دليل كاهش انگيزه در ميان 

مولدها بروز پيدا كرده است.
بنابراين سرمايه گذاران در چنين فضايي رغبت به حضور 
در بخش هاي توليدي را از دس��ت مي دهند. زماني كه 
سودهاي اتفاقي به دست آمده در بخش هاي واسطه اي 
اتفاق مي افتد و بس��ترهاي فساد گسترانيده مي شود، 
روحي��ه توليد و رقابت اقتصادي از مي��ان مي رود. بايد 
در نظر داشت كه رونق غيرمولدها از نظر فرهنگي نيز 
آسيب هايي را به همراه دارد كه آينده اقتصاد كشور را 
تهديد مي كند. ضربه اي كه از ناحيه رشد غيرمولدها و 
سركوب مولدها به فرهنگ كار و كارآفريني وارد مي شود، 
كمتر از آسيب هاي اقتصادي آن نيست چراكه اين فرايند 

نه فقط امروز كه آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد.

   انحراف از مسير توليد
از سوي ديگر، با ادامه وسعت سهم بخش غير مولد در 
اقتصاد، توليد كشور به تبع آن از كاهش نقدينگي رنج 

مي برد؛ زيرا س��رمايه اي كه قرار بود به بخش توليد راه 
يابد، به سمت س��رمايه گذاري تغيير مسير داده است. 
بازارهاي سفته بازانه مانند بازار مسكن، زمين، خودرو، 
طال، ارز و ... كه بدون هرگونه تغيير شكل يا ايجاد ارزش 
افزوده، در مدت زمان كوتاهي به سود بااليي مي رسند، 
نمونه هايي از توسعه بخش هاي غيرمولد است. همچنين 
اتخاذ سياست هاي نادرست محيط كسب وكار موجب 
اختالل در فعاليت هاي اقتصادي ش��ده و ادامه حيات 
بس��ياري از واحدهاي توليدي را با چالش هاي جدي 
روبرو كرده است. در اين شرايط، نظام بانكي نيز به دليل 
ريسك باالي فعاليت هاي توليدي، عالقه مند به اعطاي 
وام به فعاليت هاي كم ريسك و پرسود است كه نتيجه 
آن روبرو شدن بخش توليد با مشكل تامين مالي خواهد 
بود. حتي در برخي موارد بانك ها خود به بخش هاي غير 
مولد ورود كرده و كسب سود مي كنند. از طرفي، آمارها 
نيز نش��ان از آن دارد كه در س��ال هاي گذشته، بخش 
توليد همواره تسهيالت كمتري نسبت به ميزان مصوب 

دريافت كرده است. 
به گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر، حدود 
10 تا20 ميليارد دالر ارز در دو- سه ماه اول سال توسط 
شركت هاي كاغذي، غيرحرفه اي، بانك ها و موسسات 
نامعتبر از بازار جمع آوري و در اختيار افراد براي واردات 
بي رويه قرار گرفت. امير عابدي در گفت وگو با تسنيم با 
اشاره به اينكه بخشي از افزايش قيمت ها، تحت تاثير 
تنش رواني ايجاد ش��ده در جامعه به وجود آمد، گفت: 

بي ثباتي اقتصاد سبب هجوم آوردن به بازارهاي غير مولد 
شد كه درس��ت هم نبود. او افزود: بخش مولد كشور به 
سبب اينكه ديدند پول ملي ارزش خود را هر روز از دست 
مي دهد، آينده اي نامطمئن را پيش روي خود ديدند؛ 

بنابراين به سمت بازارهاي غير مولد حركت كردند. 
عابدي اظهار كرد: حركت نقدينگي به سمت بخش غير 
مولد، نش��ان دهنده بي تدبيري و بي سياستي مديران 
است كه خودشان امروز هستند و فردا بركنار مي شوند. 
اما تاوان��ش را ملت، بخش خصوص��ي و تاريخ اقتصاد 
ايران مي دهد. به گفته او، بخشي از توليد نيز به خاطر 
حفظ سرمايه  و بقاي خود و با ترس اينكه شب بخوابند 
و صبح ببينند سرمايه هاشان نصف شده يا چيزي كه 
فروخته اند بايد دو برابر بخرند، سراغ سرمايه گذاري در 
بخش غيرمولد مي روند كه نشان دهنده نداشتن نقشه 
درست در اقتصاد است. با توجه به اين شرايط، بخش هاي 
توليدي ايران در شرايط مساعدي قرار ندارند و بديهي 
است كه سرمايه گذاران كه به دنبال فضاي امن و پرسود 
براي س��رمايه گذاري مي گردند، با مشاهده مشكالت 
موجود، فضا را ب��راي س��رمايه گذاري در بخش هاي 
توليدي و مولد مناسب ندانسته و سرمايه هاي خود را 

به بخش هاي پرسود و اغلب نامولد انتقال مي دهند.

   راه حل چيست؟
بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته، براي برون رفت از 
اين شرايط، رويكرد اصلي سياست گذار بايد در درجه 

اول اصالح ساختار نهادي ضدتوليدي اقتصاد ايران 
باشد. اصالح ساختار نهادي بايد به گونه اي باشد كه 
با باال بردن هزينه فعاليت ه��اي غيرمولد، راه را براي 
دس��تيابي به درآمدهاي راحت و بي زحمت ناش��ي 
از فعاليت هاي س��وداگرانه، رانت جويانه و فسادآلود 

مسدود كند.
از ديگر س��و، يك��ي از راهكارهاي مورد اس��تفاده در 
بس��ياري از كشورهاي پيش��رفته براي جلوگيري از 
رونق بازارهاي غيرمولد، محور قرار دادن بخش توليد 
و باال بردن هزين��ه براي ش��كل گيري فعاليت هاي 
غيرمولد است. از نمونه هاي ايجاد هزينه  براي بازارهاي 
غيرمولد، اخذ ماليات هايي با عنوان »ماليات بر عوايد 

سرمايه اي« يا Capital Gains Tax است.
ماليات بر عايدي س��رمايه، يكي از پايه هاي مالياتي 
است كه در بسياري از كشورهاي با سيستم مالياتي 
پيش��رفته اجرا مي ش��ود و روي سود ناش��ي از رشد 
قيمت ه��ا در بازارهاي مال��ي و دارايي ماليات گرفته 
مي شود. اعمال اين ماليات باعث مي شود فعاليت هاي 
س��فته بازي و خريد و ف��روش در بازاره��ا جذابيت 
كمتري نس��بت به حالت برقرار نبودن اين ماليات ها 
داشته باشند و نقدينگي كمتري جذب اين فعاليت ها 
ش��ود. عالوه بر اين، وضع ماليات بر عوايد سرمايه اي 
به جلوگي��ري از ايج��اد تورم هاي قيمت��ي و عوايد 
غيرمنطقي و غيرمعقول سرمايه گذاري در زمينه هاي 

غيرمولد اقتصاد مي انجامد. 

جمعه گذشته رس��انه هاي خارجي از تازه ترين اقدام 
اتحاديه اروپا به منظور دور زدن تحريم هاي امريكا خبر 
دادند. اين اتحاديه قرار اس��ت تا اول نوامبر يك »نهاد 
مالي مستقل« تأسيس كند. به اعتقاد نايب رييس اتاق 
ايران عالوه بر اينكه بايد سازوكار اجرايي اين نهاد مالي 
مستقل شفاف اعالم شود، تأسيس آن وابسته به تصويب 
FATF نيز هست. پس از تصميم هجدهم ارديبهشت 
امريكا براي خروج از برجام و اعمال تحريم ها عليه ايران 
در دوره ه��اي 90 و 180 روزه، ديگر اعضاي گروه 5+1 
يعني فرانسه، انگليس و آلمان، روسيه و چين بر حفظ 
اين توافق تأكيد كردند. راه اندازي يك كانال ارتباطي 
مستقل به منظور مراودات مالي شركت هاي اتحاديه 
اروپا با ايران از مهم ترين تصميماتي بود كه با اعالم خروج 
امريكا از توافق هسته اي، در مذاكرات اوليه مورد توجه 
طرفين ايراني و اروپايي قرار گرفت. اتحاديه اروپا اعالم 
كرد هدف از راه اندازي اين كانال ارتباطي مالي، حمايت 
از كسب وكارهاي ايراني و اروپايي و حفظ منافع طرفين 

در پسابرجام است.
تأسيس »نهاد مالي مستقل« تازه ترين تصميم اتحاديه 
اروپاس��ت كه با پيش��نهاد دولت فرانسه به عنوان يك 
مكانيزم جايگزين مالي قرار است اول نوامبر، يعني 3 روز 
پيش از آغاز دور دوم تحريم هاي امريكا عليه ايران بطور 

رسمي آغاز به كار كند.
در دوره قبلي تحريم ها، ايران و چين به منظور ساماندهي 
روابط بانكي خود اقدام به تأسيس »بانك كانلون« كردند 
كه بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته ميان مقامات دو 

كشور، تمام امورات ايران در چين، چه ذخيره موجود 
ايران و چه امورات بازرگاني اي��ران، از طريق اين بانك 
صورت مي گرفت. اين بانك هيچ پول��ي براي ايران به 
خارج از چين ارسال نمي كرد و ايران بايد از طريق اين 
بانك تنها كاالي چيني خريداري مي كرد. گرچه برخي 
معتقدند سازوكار تأسيس نهاد مالي مستقل اروپا مانند 
بانك كانلون خواهد بود اما پدرام سلطاني نايب رييس 
اتاق ايران معتقد است بايد به 2 نكته در تأسيس اين نهاد 
توجه كرد. اول اينكه قرار است تراكنش هاي ارزي ميان 
ايران و اتحاديه اروپا به چه شكل انجام شود؟ نكته بعدي 

تصويب FATF است.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، در همين رابطه، پدرام 
سلطاني نايب رييس اتاق ايران گفت: با توجه به اينكه 
گفته شده اين نهاد مالي، بانك نيست بنابراين نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم همان كاركردي كه بانك كانلون در 
دوران قبلي تحريم ها و در مراودات ميان ايران و چين 
داش��ت، اين نهاد هم عينا همان نقش را داشته باشد. 
به ويژه اينكه چون اين نهاد بانك نيست و در قالب حقوقي 
جديد و مس��تقل عمل مي كند، بنابراين اصلي ترين 
پرسش اين است كه تراكنش هاي ارزي ايران و اتحاديه 
اروپا قرار است بر چه مبنايي و به چه صورت انجام گيرد؟

ب��ه اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، صرف تأس��يس اين 
نهاد مالي به اين معني نخواهد ب��ود كه براي مراودات 
بين المللي ديگر نيازي به وجود يك بانك مش��خص 
نيست. س��لطاني افزود: پيش ازاين در مذاكراتي كه با 
فعاالن اقتصادي اتحاديه اروپا داشتيم، پيشنهاد تأسيس 

اتاق پاياپاي را كه عمال خريدهاي اروپا از ايران و همچنين 
فروش ايران به كش��ورهاي اروپايي از طريق اين مركز 
انجام ش��ود، داده  شده بود اما تأسيس اين مركز هم در 
گروي اين است كه مبادالت بانكي بين اين مركز و ديگر 

بانك هاي اروپايي بطور شفاف تعريف شود. 
س��لطاني تأكيد كرد: با توجه به اينك��ه عالوه بر بانك 
مركزي اروپا، كشورهاي اروپايي هر كدام بانك مركزي 
مختص به كش��ور خود را دارند، به همين دليل نحوه 
انتقال عوايد ارزي حاصل از فروش نفت و صادرات ايران 
به اين نهاد مالي مس��تقل با پيچيدگي هاي بيشتري 
همراه خواهد بود. درحالي كه در مراودات تجاري قبلي 

ميان چين و ايران، طرفين با يك بانك مركزي مشخص 
روبرو بودند و ضمنا شركت هاي نفتي و ساير شركت هاي 
بزرگ چيني طرف همكار با ايران، عمدتا دولتي و معاف 
از تحريم هاي امريكا بودند. اما در حال حاضر برعكس 
اين موضوع در اروپا اتفاق افتاده است. تعدد بانك هاي 
مركزي، وجود شركت ها و همچنين كشورهاي مختلف 
عمال تأس��يس يك مركز مالي مس��تقل را با دشواري 

مواجه مي كند.
نايب رييس اتاق ايران پيشنهاد داد: اگر طراحي اين نهاد 
به نحوي صورت بگيرد كه وابسته به بانك مركزي اروپا 
باشد تا عوايد حاصل از فروش نفت و كاالهاي ايران ابتدا 

به اين بانك و پس ازآن به نهاد مالي مستقل در نظر گرفته 
شده منتقل شود، به نظر مي رسد كمي سازوكار اجرايي 

براي مبادالت تجاري عملي تر و راحت تر انجام شود.
س��لطاني در ادامه صحبت هاي خود با تأكيد بر نقش 
FATF بر كاركرد اين نهاد مالي مستقل گفت: اتحاديه 
اروپا خود را ملزم به اجراي چارچوب هاي FATF مي داند 
و اين موضوع را بارها به ايران اعالم كرده  تا اجزاي 4 گانه 
FATF را تصويب كنند و مانعي بر سر راه تبادالت مالي 

ميان ايران و اتحاديه اروپا به وجود نيايد.
 FATF به اعتقاد نايب رييس اتاق اي��ران عدم تصويب
در ش��رايط فعلي و با توجه به اينكه بخ��ش بزرگي از 
تجارت اي��ران و اتحاديه اروپا به واس��طه فروش نفت 
است، مش��كالتي را ايجاد خواهد كرد. سلطاني تاكيد 
كرد كه نمي توان ارقام ب��زرگ حاصل از فروش نفت را 
بدون داشتن زيرساخت شبكه مالي مناسب و مقبول به 

شركت هاي كوچك و متوسط منتقل كرد.
س��لطاني افزود: هرچند مي ت��وان در تبادالت تجاري 
كوچك از شبكه ارتباطي مويرگي كه در ديگر كشورها 
مرسوم است، استفاده كرد اما بايد به اين نكته توجه كرد 
كه در اي��ن دوره تحريم ها، قدرت كنترل و پايش نظام 
بانكي در مقايسه با دوران قبلي تحريم ها بسيار بيشتر 
شده اس��ت. او تصريح كرد: آينده تبادالت بانكي بدون 
FATF به هيچ عنوان قابل  تصور نيست و اين احتمال 
وجود دارد تا در صورت عدم تصويب اين اليحه، عوايد 
حاصل از فروش نفت ايران در بانك هاي اروپايي تا زماني 

كه تكليف FATF مشخص شود، بماند.

طبق آخرين آماري كه منتش��ر شده است، صادرات 
مواد معدن��ي از لحاظ ارزش��ي 22.9 درصد كاهش 
داش��ته كه دبي��ر كل اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
صادركنندگان محصوالت معدن��ي علت آن را »كم 
اظهاري صادركنندگان« با هدف عرضه كمتر ارز در 
سامانه نيما مي داند. به گزارش  ايسنا، ميزان صادرات 
در بخش معدن طي س��ه ماهه نخست سال جاري از 
لحاظ ارزشي با كاهش 22.9 درصدي و از نظر وزني 
با كاهش 14.2 درصدي روبرو ش��ده است. بطوريكه 
ميزان صادرات اين بخش معدن در سه ماهه ابتدايي 
امس��ال 323 ميليون دالر بود كه نس��بت به ميزان 

ص��ادرات 432 ميليون دالري مدت مش��ابه س��ال 
گذشته 22.9 درصد كاهش داشته است. همچنين 
در مورد صادرات وزني معادن در سه ماهه ابتداي سال 
جاري نسبت به مدت مشابه نيز صادرات شش ميليون 
و 106 هزار تني به پنج ميليون و 239 هزار تن تقليل 
يافته است كه كاهشي 14.2 درصدي را نشان مي دهد.

در اي��ن ب��اره كام��ران وكي��ل، دبي��ر كل اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت معدني 
با بيان اينكه عل��ت كاهش ص��ادرات، كم اظهاري 
صادركنن��دگان در نتيج��ه سياس��ت گذاري هاي 
نادرس��ت اس��ت، گفت: صادركنن��دگان بايد همه 

كاالهاي مورد نيازش��ان را ب��ا دالر 14 هزار توماني 
بخرند؛ بنابراين وقتي مجبور هستند دالر خودشان 
را 8000 توم��ان بفروش��ند راهي براي ف��رار از آن 
پي��دا مي كنن��د. وكي��ل در توضيح ك��م اظهاري 
صادركنندگان اظهار ك��رد: قيمتي كه صادركننده 
در س��امانه ثبت مي كند كمتر از قيمت واقعي است 
كه از خري��دار درياف��ت مي كند ت��ا ارز كمتري به 
س��امانه نيما بياورد. او در ادامه با بيان اينكه دولت 
حق ندارد صادركننده را مجبور كند كه پول هايش 
را زير قيمت در س��امانه نيما عرضه كند، افزود: اين 
كار خالف قانون معادن و بهبود فضاي كس��ب وكار 
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اس��ت، چراكه طبق قانون وضع ه��ر ضابطه اي كه 
باعث شود توجيه فني و اقتصادي توليدكننده به هم 
بريزد ممنوع است. دبير كل اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان محصوالت معدني با تاكيد بر اينكه 
اقتصاد بخشنامه پذير نيس��ت، گفت: همه دولت ها 
با هدف عوام فريبي در چهار س��ال اول دولت شان، 
بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزريق مي كنند 
و به ش��كل مصنوعي نرخ ارز را ثابت نگه مي دارند، 
در نتيجه هر سال قيمت كاالي توليد داخل افزايش 
مي يابد ول��ي قيمت كاالي واردات��ي ثابت مي ماند 
كه باعث مي ش��ود واردات بر توليد داخل ارجحيت 
داشته باشد. وي افزود: دولت ها معموال بعد از اينكه 
راي چهار س��ال دوم را به دست مي آورند، به تزريق 
پول در بازار پايان مي دهند، در نتيجه دالر در هر دو 
دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر ش��د. وكيل 

همچنين معتقد اس��ت كه تصمي��م دولت مبني بر 
تامين همه كاالهاي كش��ور ب��ا ارز 4200 توماني 
ش��رايط را براي مفس��دان اقتصادي و خروج بدون 

بازگشت ميلياردها دالر ذخاير كشور فراهم كرد.
دبير كل اتحادي��ه توليدكنندگان و صادركنندگان 
محصوالت معدن��ي ضمن ابراز مخالف��ت با حضور 
دولت در هر ي��ك از عرصه هاي اقتص��ادي، نتيجه 
حضور دولت در اقتصاد را فس��اد، كم اظهاري براي 
صادركننده ي��ا پراظهاري ب��راي واردكننده و خام 
فروشي دانست. وي افزود: دخالت دولت در اقتصاد 
باعث مي ش��ود فعال اقتصادي به ج��اي رقابت در 
بازار جهاني به دنبال دور زدن سامانه نيما و گرفتن 
ارز دولتي باش��د. وكيل همچنين با بيان اينكه هيچ 
كشوري در دنيا س��امانه نيما ندارد، اظهار كرد: اگر 

سامانه نيما امروز جمع شود بهتر از فردا است.
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توافق بر سر برگزيت نزديك است؟

نگراني رييس جمهوري امريكا از تمايالت دموكراتيك وزير دفاع اش

»لحظه حقيقت« ترزا  مي

ترامپ،متيسرا»ديوانه«ميخواست،نهميانهرو

گروه جهان|طال تسليمي|
پس از مباحثات بس��يار و گذر از چندين بن بست  در 
مذاكرات برگزيت، در نهايت به نظر مي رس��د رهبران 
اتحاديه اروپا دستيابي به توافق با ترزا مي نخست وزير 
بريتانيا را بر سر خروج اين كشور از بلوك اروپايي، ممكن 
مي انگارند. اما اكنون يك مشكل ديگر به وجود آمده 
اس��ت: اين احتمال وجود دارد كه هر توافقي در پايان 
مذاكرات لندن و بروكسل توسط قانون گذاران مجلس 
عوام بريتانيا رد ش��ود. ترزا مي اعضاي شورشي حزب 
محافظه كار خود را تهديد كرده است كه اگر به توافق 
راي ندهند، با خروج بدون توافق مواجه خواهند شد. در 
همين حال، صادق خان شهردار لندن گفته باتوجه به 
اينكه بريتانيا تنها دو گزينه »توافق بد« و »عدم توافق« را 
پيش رو دارد، بهتر است كه يك همه پرسي مجدد درباره 
خروج از اتحاديه اروپا برگزار شود. اين سياستمدار حزب 
كارگر بريتانيا در مقاله اي در انتقاد از حزب محافظه كار 
و رويكرد ترزا مي  در قبال برگزيت نوشت: »معتقدم كه 
نخست وزير بريتانيا حق ندارد چنين قمار خطرناكي با 
اقتصاد و زندگي مردم انجام دهد. بايد بار ديگر به آراي 
عمومي مراجعه كرد و از مردم خواست كه درباره اين 

مساله حياتي تصميم گيري كنند.«
به نوشته فايننشال تايمز، دو سال از همه پرسي برگزيت 
گذشته و مذاكرات بر سر جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا 
به لحظه اي سرنوشت ساز رسيده است. سران كشورهاي 
اروپايي و بريتانيا به خط پايان چشم دوخته اند. بروكسل 
براي هرگونه امتيازدهي آماده است. هر دو طرف توافق 
را قابل دس��تيابي مي دانند و حتي بر اين باورند كه در 

بازه زماني دو ماهه مذاكرات به نتيجه خواهند رسيد.
گردهمايي غيررسمي سران كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا در س��الزبورگ اولين قدم در مسير دستيابي به 
توافق تاريخي بين بريتانيا و اتحاديه اروپا خواهد بود. 
مذاكره كنندگان اكنون از روند امضاي توافقنامه نهايي 
س��خن مي گويند حتي انتظار مي رود در اواس��ط ماه 
نوامبر نشستي ويژه به همين منظور برگزار شود. قرار 
اس��ت ترزا مي در اين نشست پيشنهادهاي خود را در 

ارتباط با برگزيت مطرح كند و پس از آن، رهبران 27 
عضو ديگر اتحاديه اروپا در خصوص مسائل مطرح شده 
توسط نخست وزير بريتانيا گفت وگو كنند. اگر سران 
27 كش��ور ديگر عضو اتحاديه اروپا به توافق برسند، 
آنگاه مجددا از ترزا مي براي پيوستن به نشست دعوت 
خواهد شد. يك مقام ارشد اتحاديه اروپا كه در رسيدگي 
به مساله برگزيت نقش دارد گفت: »بايد اميدوار بود كه 
در پايان گفت وگوها همه ما بتوانيم بايكديگر زير يك 

سقف بمانيم.«
اگرچه دس��تيابي به توافق برگزيت باالخره ممكن به 

نظر مي رسد، اما ش��رايط به شدت نگران كننده است. 
مذاكرات بر مسائل دشوار به ويژه مرز ايرلند عمال هيچ 
پيش��رفتي ندارد و دو طرف منتظر امتيازي از س��وي 
طرف مقابل هس��تند. كار روي پيش نويس مشترك 
شرايط روابط آتي هنوز بطور رسمي آغاز نشده است و 
بر سر طرح چكرز ترزا مي در رابطه با منطقه جا به جايي 
آزادانه كاال، اختالف نظرهاي اساسي وجود دارد. اگرچه 
همه اين مشكالت جدي هستند، اما عمال آسان ترين 
بخش روند جدايي براي نخست وزير بريتانيا محسوب 
مي شوند. بخش سخت تر ماجرا قانع سازي قانون گذاران 

مجلس عوام به پذيرفتن توافق حاصله است. پاسكال 
المي كميسر پيش��ين اتحاديه اروپا و رييس پيشين 
س��ازمان تجارت جهاني گفت: »مساله مذاكرات بين 
اتحاديه اروپا و بريتانيا نيست. پيشتر بر سر آنچه مورد 
مذاكره بوده، مذاكره شده است. اين مذاكره در داخل 
لندن بين حاميان ماندن در اتحاديه اروپا و طرفداران 
خروج بريتانيا از اتحاديه اس��ت.« او افزود، پيچيدگي 
نشست نهايي اين است كه جنگي در بروكسل ترتيب 

داده شود تا مشكالت در لندن حل شوند.
اما حتي اگر صحنه سازي هاي نهايي هم به خوبي صورت 

بگيرند، بازهم نگراني ها باقي است. المي و شماري از 
مذاكره كنندگان ارشد اتحاديه اروپا احتمال شكست 
توافق حاصله بين لندن و بروكس��ل را در بريتانيا 50 
درصد پيش بيني كرده ان��د و انتظار مي رود اين اتفاق 
در رون��د تصويب توافق نهايي در مجلس عوام بريتانيا 

رخ دهد.
 مقامات ارشد در برلين، پاريس و بروكسل چند ماهي 
است كه دچار اضطراب شده اند چرا كه برگزيت حتي 
در 20 مورد اول در فهرست اولويت هاي آنان هم نبوده 
است. اما س��الزبورگ تغييري در اين روند خواهد بود. 
قرار نيست مذاكرات س��ران 27 كشور عضو اتحاديه 
اروپا )بدون بريتانيا( به هيچ نتيجه رسمي بينجامد. اما 
رهبران همه كشورها گردهم مي آيند و هر رويكردي 
كه اتخاذ كنند، نقشه راه نشست رسمي ميشل بارنيه 
مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپ��ا و مقامات بريتانيا 

خواهد بود.
انتظار مي رود پيام عمومي در انتهاي نشست سالزبورگ 
جاه طلبانه و اميدبخش باشد، اما در آن به هيچ جزيياتي 
اشاره نمي ش��ود تا ترزا مي فضاي بيشتري براي حل 
اختالفات داخلي در لندن به دست آورد. اتحاديه اروپا 
براي اينكه متوجه شود چه توافقي قابليت جلب حمايت 
قانون گذاران بريتانيايي را خواهد داشت، مجبور است تا 
كنفرانس احزاب كارگر و محافظه كار بريتانيا در اواخر 

همين ماه، منتظر بماند.
همانند رهبران اروپايي، ترزا مي هم بارها اعالم كرده هر 
توافقي بر سر روابط آتي بايستي شفاف و دربرگيرنده 
جزييات باش��د و مسير را براي مناس��بات آتي هموار 
سازد. اما در عين حال، مقامات دو طرف اذعان كرده اند 
كه باتوجه به نزديك شدن مهلت نهايي براي مذاكرات، 
دس��تيابي ب��ه چنين ه��دف وااليي دش��وار و تقريبا 
غيرممكن خواهد بود. يك مق��ام اتحاديه اروپا گفت: 
»بريتانيايي ها با پيشرفت در اين روند متوجه خواهند 
شد كه به نفعشان نيست به همه جزييات همين حاال 
رسيدگي شود. اما هنوز به اين نقطه نرسيده اند و فكر 

مي كنم بايد به آنها فرصت بدهيم.«

گروه جهان|
 تازه تري��ن مقام امريكايي كه اي��ن روزها مورد غضب 
دونالد ترامپ ق��رار گرفته، جيمز متي��س وزير دفاع 
اياالت متحده اس��ت. اين تقابل پس از آن آشكار شد 
كه ترديدهاي ترامپ نسبت به وفاداري سياسي وزير 
دفاع اش جدي تر شد. حال گفته شده ترامپ قصد دارد 
وزير دفاع خود را پس از انتخابات ميان دوره اي كنگره 

در نوامبر بركنار كند. 
نيويورك تايمز نوشته كه رييس جمهوري امريكا نگران 
اس��ت متيس در باطن و قلبش يك دموكرات باش��د. 
ترام��پ حتي چندين بار ژنرال متي��س را كه به دليل 
رويكرد خشن اش ملقب به »سگ ديوانه« بوده، »سگ 
ميانه رو« خوانده است. نزديكان ترامپ به نيويورك تايمز 
گفته اند كه او فردي را در راس پنتاگون مي خواهد كه 
همچون مايك پمپئو وزير خارجه، بيشتر از او حمايت 

كرده و آشكارا وارد جنگ لفظي با مخالفان شود. 
رابطه جيمز متيس با ترامپ پس از آن در مركز توجه 
قرار گرفت كه باب وودوارد نويس��نده كتاب جنجالي 
»ترس، ترامپ در كاخ س��فيد« به نااميدي ترامپ در 
ارتباط با وزير دفاع خود اشاره كرد و نوشت كه متيس، 
رييس جمهوري امريكا را با يك كودك دبستاني تشبيه 
كرده اس��ت. در كتاب وودوارد آمده كه متيس پس از 
تشديد اختالفاتش با ترامپ بر سر كره شمالي گفته كه 
رييس جمهور مانند يك كودك پنج شش ساله رفتار 

مي كند. گرچه متيس اظهارات اين كتاب را رد كرده و 
گفته فردي نيست كه مقاله جنجالي اخير عليه ترامپ 
در نيويورك تايمز را نوش��ته اما واقعيت اين است كه 
اختالفات وزير دفاع و رييس جمهوري امريكا بيشتر از 
آن است كه بتوان با يك تكذيبيه، پنهانش كرد. در اينجا 

به پنج مورد از اين اختالف ها اشاره مي شود: 
استفاده از شكنجه: ترامپ در كمپين انتخاباتي خود 
به س��ال 20۱۶ حامي تكنيك هاي مناقش��ه برانگيز 
بازجويي و اعتراف گيري بود كه اكنون البته آنها را منع 
كرده كه ش��امل غرق مصنوعي مظنونان تروريستي 
مي شد. كمي پس از انتخابات 20۱۶ و زماني كه ترامپ 
كانديداهاي احتمالي را براي پست وزارت دفاع بررسي 
مي كرد، متيس به ترامپ گفت به جاي اين شكنجه ها، 
آبجو و س��يگار بهترين جايگزين براي اعتراف گيري 
از مظنونان تروريس��تي اس��ت. ترامپ همان سال در 
مصاحبه با نيويورك تايمز گف��ت با اين صحبت هاي 
متيس بسيار شگفت زده شده است: »زماني گفت به 
من يك بطري آبجو و يك پاكت سيگار بدهيد تا بهترين 
كار را به جاي شكنجه اي كه شما انجام داده ايد، انجام 
دهم!« البته با وجود اين مكالمه ميان رييس جمهوري 
و وزير دفاع امريكا، ترامپ چند ماه بعد بار ديگر گفت 
كه هن��وز فكر مي كند غرق مصنوع��ي بهترين روش 
اس��ت. متيس گفته بود كه شكنجه را نمي پذيرد و به 
اين مساله اشاره كرده بود كه روش هاي نرم تر بهترين 

نتيجه را در پي دارد.
توافق اتمي با ايران: تصميم م��اه مه ترامپ در خروج 
امريكا از برجام باعث ش��د تا اين كشور با اتحاديه اروپا 
دچار اختالف زيادي شود و در پي اين اقدام تنش ها در 
خاورميانه شدت بگيرد. متيس اما تمايل به ماندن امريكا 
در اين توافق داشت. حتي آشكارا بخش هايي از آن را هم 
مورد استقبال قرار داد و گفته بود كه اين توافق اجازه 

نظارت كامل و دقيق بر ايران را مي دهد.
خروج نيروها از افغانستان و سوريه: ترامپ در كمپين 
انتخاباتي خود قول داد ت��ا به ماموريت هاي امريكا در 
خارج از كشور شامل اقداماتي در آموزش نيروهاي افغان 
و ثبات دولت كابل پايان دهد. او پس از متقاعد كردن 
هربرت مك مستر، مشاور امنيت ملي وقت ديدگاهش 
را درباره خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان تغيير 
داد و به جايش استراتژي جديدي را در اوت 20۱7 ارايه 
كرد كه شامل اعزام هزاران نيروي بيشتر به اين كشور 
جنگ زده مي شود. اخيرا هم ترامپ فرماندهي ارشد 
امريكا در افغانستان به نام ژنرال جان نيكلسون را اخراج 
كرده است، چون نگران است كه امريكا جنگ را ببازد؛ 
متيس از اين ژنرال دفاع كرده و گفته اس��ت: او اعتماد 
ناتو را دارد و فرمانده ما در افغانس��تان است. او اعتماد 
دولت كابل و امريكا را دارد. به گزارش ايسنا، وزير دفاع 
امريكا همچنين مكررا از ديدگاه ترامپ درباره خروج 
نيروهاي امريكايي از سوريه نيز كناره گيري مي كند. 

متيس و ساير ناظران نظامي هشدار داده اند كه داعش 
و ساير گروه هاي تروريستي در سوريه در صورت خروج 
نيروهاي امريكايي از اين كش��ور مي توانند اوضاع در 

سوريه را وخيم تر كنند.
كره ش��مالي: با وجود فراز و فروده��اي روابط امريكا و 
كره شمالي، ترامپ تصميم گرفته تا از رابطه ديپلماتيك 
براي توقف برنامه هاي موشكي پيونگ يانگ استفاده 
كند. ترامپ در نشست سنگاپور با كيم جونگ اون )كه 
متيس در آن حضور نداشت( پنتاگون و متحدان منطقه 
را با توافق بر سر توقف موقت مانورهاي نظامي در شبه 
جزيره كره در ازاي تداوم مذاكرات براي خلع س��الح 
اتمي شبه جزيره كره ش��گفت زده كرد. اين در حالي 
است كه پنتاگون عقيده دارد اين مانورهاي نظامي براي 
آمادگي نظامي ضروري است. متيس از آن زمان گفته 

كه هيچ مانور نظامي بزرگي با كره جنوبي در دست اجرا 
نيست. دونالد ترامپ هم گفته دليلي براي رزمايش هاي 

مشترك با كره جنوبي وجود ندارد.
ناتو: هيچ ترديدي وجود ندارد كه ترامپ براي ناتو اخترامي 
قائل نيست و گفته كه اين ائتالف نظامي منسوخ است. او 
در مارس 20۱۶ به اي بي سي گفته بود: »ناتو منسوخ است. 
ناتو در زماني كه شوروي بود، خوب بود.« رييس جمهوري 
امريكا مدت هاست كه از كشورهاي عضو ناتو مي خواهد 
تا پول بيشتري صرف دفاع كنند. او حتي احتمال خروج 
امري��كا از ناتو را نيز مطرح كرده اس��ت. اما متيس از ناتو 
حمايت مي كند و گفته كه در نخستين گفت وگوهايش 
ب��ا ترامپ در اين باره صحبت كرده اس��ت. متيس در ماه 
م��ه 20۱7 هم در اي��ن باره گفت: »ناتو ايجاد ش��ده تا از 

دموكراسي ما و از ارزش هاي ما دفاع كند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

دردسررسوايياخالقي
براينامزدديوانعاليامريكا

گروه جهان| برت كاوانا نامزد معرفي شده توسط 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا براي عضويت 
در ديوان عالي اين كش��ور، با اتهام تعرض جنس��ي 
مواجه است. حزب دموكرات امريكا درخواست تعويق 
راي گيري بر سر عضويت كاوانا را خواستار شده است.

به گ��زارش دويچه وله، برت كاوانا پي��ش از آنكه به 
عضويت ديوان عالي امريكا درآيد بايد از خود در ارتباط 
با اتهاماتي كه عليه او در رابطه با تعرض در چارچوب 
كمپين »من هم همينطور/#MeToo« مطرح شده 
است، دفاع كند. نشريه نيويوركر اتهاماتي را به نقل از 
زني گمنام در اين باره منتشر كرده بود. اين زن كه در 
مصاحبه اي با روزنامه واشنگتن پست نام خود را فاش 
كرده، كريستين بليزي فورد است كه 5۱ سال دارد و 
استاد روانشناسي در دانشگاهي در كاليفرنيا است. او 
ادعا كرده در يك مهماني در اوايل دهه ۱۹۸0 ميالدي 
توسط كاوانا مورد تعرض قرار گرفته است. فورد اين 
ماجرا را چن��دي پس از آنكه ترام��پ كاوانا را نامزد 
عضويت در ديوان عالي كرد، با نمايندگان دموكرات 
كنگره در ميان گذاشت. كاوانا اين اتهامات را بي اساس 
خوانده و قاطعانه رد كرده است. فاينستاين از حزب 
دموكرات گفته اف بي آي بايد در اين زمينه تحقيقات 
و نتيجه آن را پيش از راي گيري درباره عضويت كاوانا 
در ديوان عالي اعالم كند. شوراي قضايي سناي امريكا 
قرار بود روز پنج ش��نبه  در اين مورد راي گيري كند. 
چاك شومر، رهبر فراكس��يون دموكرات ها در سنا 
تعويق راي گيري را خواستار شده تا مقامات بتوانند 
»اتهامات قابل باور و جدي« مطرح شده عليه كاوانا را 
مورد بررسي قرار دهند. اما حزب جمهوري خواه به اين 
مساله انتقاد دارد و تاكتيك ها و انگيزه هاي دموكرات ها 
را پرسش برانگيز خوانده است. يك سخنگوي سناتور 
چاك گرسلي رييس شوراي قضايي سنا گفته است 
فاينستاين  بايستي درخواست خود را در اين زمينه 

پيشتر مطرح مي كرد و نه در زمان راي گيري.
در صورت عضويت كاوان��ا در ديوان عالي امريكا كه 
باالترين مرجع تصميم گيري درباره بسياري از مسائل 
سياس��ي و اجتماعي در اين كشور است، اين نهاد تا 
چند دهه تحت تاثير گرايش هاي جمهوري خواهان 
قرار خواهد گرفت. پيش از كاوانا، نيل گورس��اچ به 
پيشنهاد دونالد ترامپ به عضويت ديوان عالي امريكا 
در آمد. با عضويت گورساچ، جمهوري خواهان پنج 
كرسي از نه كرسي مهم ترين نهاد قضايي امريكا را به 
دست آوردند. به گفته فاينستاين، اگر كاوانا هم موفق 
به ورود به ديوان عالي ش��ود، يك راي سرنوشت ساز 
در برخي از مهم ترين موضوعات دوران حاضر امريكا 

خواهد داشت.

FATFنارضايتي
ازاقداماتپاكستان

افزايشنرخسود
كارتهاياعتباريدرتركيه

طالبانبهدنبالتبادل
زندانياناست

نشست»اردوغان«و»پوتين«
دربارهاوضاعادلب

منابع آگاه گفته اند FATF احتماال در گزارش ماه اكتبر 
خود، پاكستان را در ليست خاكستري باقي نگه خواهد 
داش��ت. به گزارش ايندين اكسپرس، سه ماه پس از 
آنكه پاكستان در فهرست خاكستري كارگروه ويژه 
اقدام مالي قرار گرفت، بخش سياست گذاري منطقه 
آسيا-اقيانوسيه هنوز از اقدامات پاكستان براي مقابله با 
اقدامات تامين مالي پاكستان رضايت ندارد. از آنجايي 
كه تاكنون برخي از نهادهاي بين المللي نظير صندوق 
پول، بانك جهاني، موسسه هاي رتبه بندي مودي، فيچ 
و اس اندپي رتبه اعتباري پاكستان را كاهش داده اند، 
باقي ماندن در فهرست خاكس��تري مي تواند براي 

اقتصاد اين كشور آسيب زا باشد. 

بانك مركزي تركيه اعالم كرده نرخ حداكثر سودي كه 
بانك هاي وام دهنده با كارت هاي اعتباري مي توانند در 
هر ماه دريافت كنند را افزايش داده و از ماه اكتبر اين 
سود براي تراكنش هاي ليره اي 2.25درصد و براي 
تراكنش هاي با ارزهاي خارجي۱.۸0درصد خواهد 
بود. به گ��زارش رويترز، همچنين نرخ حداكثر بهره 
براي وام هاي مشمول ديركرد، به 2.75درصد براي 
ليره تركيه و 2.۳0درصد براي ارزهاي خارجي، افزايش 
يافته است. هفته پيش هم بانك مركزي تركيه تصميم 
گرف��ت نرخ بهره اصلي خود را ب��ا ۶25 صدم درصد 

افزايش به 2۴ درصد برساند.

طالبان افغانس��تان به دنبال تبادل زنداني از طريق 
مذاكرات صلح با امريكا از جمله آزاد ش��دن پس��ر 
بنيان گذار شبكه حقاني و همين طور صدها زنداني 
ديگر هستند. به گزارش ان بي سي، يك فرمانده طالبان 
گفته: »نشست ها با مقام هاي امريكايي يا بايد منجر به 
مذاكراتي موثرتر شده يا براي هميشه متوقف شوند. 
اگر آنها در مذاكراتشان در آينده صداقت داشته باشند 
پيشنهاد ما براي تبادل زنداني را خواهند پذيرفت.« 

والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، و رجب 
طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، در سوچي 
درباره همكاري هاي دو جانبه و مشكالت سازش 
در سوريه گفت وگو خواهند داد. به گزارش ايسنا، 
آنكارا پيش از نشست سوچي گفته بود هرگونه 
حمله به ادلب به منزله حمله به تركيه اس��ت. از 
آنجايي كه اين موضع آنكارا با رويكرد روسيه براي 
آغاز حمالت عليه تروريست ها به شكل مرحله اي 
تعارض دارد، پيش بيني شده اين ديدار اختالفات 

دو طرف را حل نخواهد كرد. 

چين ۲۶۵ ميليارد يوآن
به بازار تزريق كرد

گروه جهان|
بانك مركزي چين در اقدامي غيرمنتظره بيش از 
دويست ميليارد يوآن را به صورت وام هاي ميان مدت 
يك ساله به موسسات مالي اين كشور تزريق كرد و 

نرخ  بهره را دست نخورده باقي گذاشت.
به گزارش رويترز، روز دوشنبه، بانك مركزي چين 
اعالم كرد 2۶5 ميليارد يوآن )معادل ۳۸.5۸ ميليارد 
دالر( پول نقد را به صورت وام ميان مدت يك ساله 
به موسسات مالي اين كشور تزريق كرده است. اين 
اقدام بانك مركزي براي فعاالن بازار غيرمنتظره بود، 
چراكه طبق برنامه پيشين هيچ برنامه ريزي براي 
آن نشده بود. بانك مركزي چين در گذشته وام هاي 
ميان مدت خود را درست سر موعد و طبق برنامه اي 
از پيش تعيين شده به بازارهاي مالي تزريق مي كرد، 
اما از م��اه ژوئن تاكنون بانك مركزي بدون برنامه و 
بطور ناگهاني نقدينگي به بازار تزريق كرده اس��ت. 
طبق اعالم بانك مركزي چين، نرخ بهره اين وام هاي 
ميان مدت يك ساله ۳.۳0 درصد است كه در قياس با 

وام هاي پيشين تغييري نداشته است.
بازاره��اي چي��ن از زم��ان اق��دام دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري امريكا در جهت اعمال تعرفه مازاد 
بر فوالد و آلومينيوم و آغاز مناقش��ات تجاري بين 
واشنگتن و پكن، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. 
بانك مركزي چين از همان زمان در جهت كاهش 
فشارها از بازار اقدام كرده كه از نمونه آنها مي توان به 
همين تزريق نقدينگي و پايين آوردن كف نقدينگي 

ارزي بانك ها اشاره كرد.

لغو ۱۰ميليون دالر ديگر از 
كمك هاي امريكا به فلسطين

گروه جهان|
دولت امريكا بخش ديگري از كمك ها به فلسطين 
را كه به برنامه هاي حمايتي در زمينه دس��تيابي به 
راه حل درگيري با اس��راييلي ها اختصاص داده بود، 
متوقف كرد. به گزارش اس��كاي نيوز، يك مس��وول 
در س��فارت امريكا گفت��ه، اين مبلغ ك��ه مربوط به 
مصالحه فلسطيني ها با يهودي هاي اسراييلي بوده 
۱0ميليون دالر تخمين زده ش��ده است. اين منبع 
گفته بخشي از اين پول كه متعلق به فلسطيني هاي 
ساكن غزه و كرانه باختري بود به برنامه هاي اعراب و 
يهوديان اسراييل اختصاص داده شده است. مسووالن 
امريكايي مشخص نكردند كه آيا اين توقف كمك هاي 
مالي اخير به منزله اين اس��ت كه تمامي كمك ها به 
فلس��طيني ها در زمينه بخش هاي غيرامنيتي نيز 
لغو شده يا خير. اين مسوول گفته: »همانطور كه در 
ماه اوت گفتيم دولت بي��ش از 200 ميليون دالر را 
كه قرار بود اساسا به برنامه هاي كرانه باختري و غزه 
اختصاص يابد را عودت داده است.« به گفته اين مقام، 
دولت امريكا روند استفاده از اين ۱0 ميليون دالر را 
كه قرار بود براي اداره مناقش��ه اسراييل و فلسطين 
اختصاص يابد تغيير داده است. ترامپ با اين كار قصد 
دارد مقامات فلسطيني را تحت فشار قرار دهد تا بار 
ديگر مذاكرات با رژيم صهيونيستي را از سر بگيرند و 
به همين منظور اقدامات زيادي از جمله قطع كردن 
كمك هاي خود به آژانس امداد و كاريابي براي آوارگان 
فلسطيني )آنروا( و نيز بس��تن دفتر سازمان آزادي 

بخش فلسطين در واشنگتن انجام داده است

هند تعرفه ۲9 كاالي امريكايي 
را افزايش مي دهد

گروه جهان|
وزارت بازرگاني هند اعالم كرد مهلت ۴5 روزه براي 
ش��ركت هاي امريكا به پايان رس��يده و دولت هند 
تعرفه هاي گمرك��ي ب��راي 2۹ كاالي امريكايي از 
جمله بادام، گردو و حبوبات را افزايش خواهد داد. به 
گزارش اكونوميك تايمز، هند در ابتدا قصد داشت 
ژوئن تعرفه هاي گمركي كاالهاي امريكايي را افزايش 
دهد اما به اميد پاسخ مثبت امريكا به درخواست هاي 
خود، وضع تعرفه ه��اي گمركي را ۴5 روز به تعويق 
انداخت. ح��اال اما تعرف��ه گمركي گ��ردو وارداتي 
امريكا از ۳0 درصد ب��ه ۱20 درصد افزايش خواهد 
يافت، تعرفه هاي حبوبات از جمله لپه و نخود نيز از 
۳0درصد كنوني به 70درصد افزايش مي يابد. هند 
همچنين تعرفه محصول عدس را به ۴0درصد خواهد 
رساند. تصميم هند براي افزايش تعرفه هاي گمركي 
كاالهاي امريكايي يك واكنش متقابل در برابر اقدام 
مارس ترامپ در وضع تعرفه هاي سنگين براي واردات 
آلومينيوم و فوالد از هند انجام مي ش��ود. هند اعالم 
كرده اين اقدام امريكا ص��ادرات فوالد و آلومينيوم 
به ارزش ۱۹۸.۶ و ۴2.۴ ميليون دالر اين كش��ور را 
تحت تاثير قرار داده است. هند همچنين از امريكا در 
سازمان تجارت جهاني به دليل وضع اين تعرفه هاي 
گمركي شكايت كرده است. دهلي ساالنه آلومينيوم 
و فوالد به ارزش ۱.5 ميليارد دالر را به امريكا صادر 
مي كند. صادرات هند به امريكا در سال 20۱۶-۱7 به 
ارزش ۴2.2۱ ميليارد دالر برآورد شده، در حالي كه 
واردات دهلي از امريكا 22.۳ ميليارد دالر بوده است.

كوبا تهديد كرد
مذاكره با امريكا را متوقف مي كند

گروه جهان|
 رييس جمهوري جدي��د كوبا اعالم ك��رده روابط 
با امري��كا در دولت ترامپ تنزل پيدا كرده اس��ت. 
ميگوئل ديازكانل رييس جمهور تازه كوبا، تصريح 
كرده هاوانا همچنان براي گفت وگو با واش��نگتن 
آمادگي دارد، اما واشنگتن بايد به كوبا احترام بگذارد 
و از موضع باال به اين كشور امر نكند. اين نخستين 
گفت وگوي خبري ديازكانل پس از انتخاب شدن 
به مقام رياست جمهوري كوباست. در حالي كه در 
دوره رياس��ت جمهوري باراك اوباما، واش��نگتن و 
هاوانا روابط ديپلماتيك خود را پس از 5 دهه از سر 
گرفتند، با به قدرت رسيدن ترامپ، واشنگتن عالوه 
بر تحريم هاي پيشين، مجازات هاي جديدي عليه 
كوبا اعمال كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، دياز 
كانل با انتقاد شديد از رويكرد كاخ سفيد نسبت به 
كوبا گفت: »اگر امريكا همين رويه نابخردانه را ادامه 
دهد، گفت وگويي در كار نخواهد بود. بايد از ترامپ 
پرس��يد كه آيا مايل است با ما مذاكره كند يا خير؟ 
اگر امريكا بخواهد از موضع قدرت مطلق با ما تعامل 
كند، م��ا حرفي براي گفتن نداري��م چون كه براي 
دفاع از اصولمان، كامال آماده ايم.« كانل همچنين 
هرگونه دخالت كشورش را در رويدادهاي مربوط 
به ديپلمات هاي امريكايي در هاوانا انكار كرد. سال 
گذشته شماري از ديپلمات هاي امريكايي در سفارت 
اين كشور در هاوانا دچار نوعي بيماري مرموز شدند 
و گرچه بعدا بهبود پيدا كردند اما اين امر رابطه ميان 

دو كشور را دچار تنش كرد.

درخواست لوپن براي اتحاد 
پوپوليست ها در انتخابات اروپا

گروه جهان|
رهبر جناح راست افراطي فرانسه خواستار آن شد كه 
احزاب پوپوليست در انتخابات آتي اروپا عليه ساختار 
ليبرال موجود متحد شوند. به گزارش رويترز، مارين 
لوپن رهبر حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه 
ك��ه هم خودش و ه��م حزبش در انتخابات س��ال 
گذشته شكست سنگيني را متحمل شدند، سعي 
دارد بار ديگر توجه راي دهندگان را جلب كند. او در 
سخنراني براي حاميانش گفت كه جبهه ملي كمپين 
براي انتخابات پارلمان اروپا را آغاز كرده و هم راستا با 
هم پيمانان حركت مي كند. او افزود: »ما در فرانسه 
هدف شكست دادن امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
را دنبال مي كنيم. اما در اروپا هدف ما متحد شدن 
با ساير احزاب ملي گرا و حركت به سوي همكاري و 
هماهنگي بين كشورها است بطوري كه به اختالفات 
و هويت يكديگر احترام بگذاريم.« لوپن در ادامه گفت 
مردم فرانسه از طريق حمايت از اين حزب مي توانند 

بار ديگر كنترل بر مرزهاي كشور را به دست آورند.
انتخابات اتحاديه اروپا س��ال آين��ده در حالي برگزار 
مي شود كه احزاب پوپوليستي جناح راستي خود را براي 
حضوري گسترده آماده مي كنند. ماكرون پيشتر گفته 
بود كه انتخابات پارلماني اروپا به صحنه منازعه آشكار 
بين احزاب پوپوليست مخالف مهاجرت از جمله حزب 
ملي فرانس��ه با طرفداران اتحاديه اروپا تبديل خواهد 
شد. نتايج جديدترين نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 
در انتخابات، حزب ملي فرانسه و حزب ماكرون رقابت 

تنگاتنگي خواهند داشت.
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پرونده8اخبار كشاورزي
زمان اعالم نرخ خريد 

تضميني محصوالت زراعي

 راهكار رقابت پذيري
در تجارت جهاني غذا

معاون وزير جهادكش��اورزي اعالم كرد: نرخ خريد 
تضميني محصوالت زراعي تا پيش از نيمه نخست 
مهر ماه در شوراي اقتصاد مطرح و مصوب مي شود. 
به گ��زارش وزارت جهادكش��اورزي، عبدالمهدي 
بخشنده گفت: در جلس��ه اخير شوراي اقتصاد كه 
به رياس��ت معاون اول رييس جمهوري برگزار شد، 
محمود حجتي وزير جهادكشاورزي، لزوم تصويب 
هرچه سريع تر قيمت خريد تضميني محصوالت 
زراعي براي س��ال جاري و ابالغ آن به كش��اورزان و 
توليدكنندگان را مطرح كرد.  وي افزود: در اين جلسه 
وزير جهادكشاورزي خواستار آن شد كه قيمت هاي 
پيشنهادي اين وزارتخانه هر چه زودتر مصوب شود. 
به گفته بخش��نده، معاون اول رييس جمهوري نيز 
در اين نشست به س��ازمان برنامه و بودجه دستور 
داد تا در نخستين جلسه بعدي شوراي اقتصاد كه تا 
قبل از نيمه اول مهرماه سال جاري تشكيل خواهد 
شد، قيمت هاي تضميني محصوالت زراعي مطرح 
و مصوب ش��ود. طبق قانون دولت بايد هر ساله نرخ 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي استراتژيك را 
در آغاز فصل زراعي )شهريور تا مهر ماه( و تا پيش از 
شروع فصل كشت براي حمايت و اطمينان بخشي 
كشاورزان اعالم كند؛ نرخ خريد تضميني برحسب 
نرخ تورم هر سال از س��وي وزارت جهادكشاورزي 
محاسبه و به ش��وراي اقتصاد اعالم مي شود و پس 
از تصويب اين ش��ورا قابليت اجرا دارد. 28 محصول 
زراعي راهبردي مشمول قانون خريد تضميني دولت 
هستند كه مهم ترين آن گندم است؛ گندم معمولي 
و دوروم، جو، ذرت دانه اي، چغندرقند، پنبه )وش(، 
دانه س��ويا، دانه آفتابگردان، دانه كلزا، دانه گلرنگ، 
عدس، نخود، لوبيا چيتي، لوبيا سفيد، لوبيا قرمز 2، 
برنج گروه يك )خزر، ش��يرودي، فجر و كشوري(، 
برنج گروه دو )سپيدرود و گوهر(، برنج گروه سه )ندا، 
كوهسار،  دانيال(، سيب زميني، پياز، برگ سبز چاي 
و پيله طرح كرم ابريش��م 181اقالمي هستند كه 
دولت خريد آن را از كشاورزان تضمين مي كند. در 
سال زراعي جاري )97-96( نرخ خريد محصوالت 
كشاورزي نسبت به سال گذشته افزايشي نداشت و 
ثابت بود اما به گفته »محمد شفيع ملك زاده« رييس 
نظام صنفي كشاورزي ايران انتظار مي رود كه نرخ 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي با توجه به رشد 

نرخ تورم، با افزايش روبرو شود.

سازمان خوار و بار جهاني )فائو( اعالم كرد با استفاده 
از تكنولوژي هس��ته اي مي توان از آفات و بيماري  
در كشاورزي جلوگيري كرد كه ساالنه 35 درصد 
محصوالت كشاورزي به واسطه آفات از بين مي رود. 
فارس با بيان اين مطلب در گزارشي افزود: استفاده از 
تكنولوژي هسته اي مي تواند راهي براي تامين امنيت 
غذايي در جهان باشد و كشورها را قادر مي سازد تا 
در تجارت جهاني غذا با ديگر كشورها رقابت كنند.  
استفاده از تكنولوژي هسته اي عالوه بر آنكه باعث از 
بين بردن انواع آفات و حشرات مضر مي شود هيچ 
باقيمانده و بقايايي هم از خود برجاي نمي گذارد و 
به نوعي يك روش مقابله با آفات از نوع طبيعي است 
و در مقايسه با روش هاي اس��تفاده از سموم كامال 
طبيعي و بي خطر است. در استفاده از انواع سموم 
شيميايي براي مبارزه با آفات و بيماري ها معموال 
مقداري س��موم در گياهان مختل��ف مي ماند كه 
بيماري هاي مختلفي براي انسان ها ايجاد مي كند.  
در گزارش فائو آمده اس��ت ك��ه آفات نه تنها باعث 
بيماري هاي مختلفي براي محصوالت كشاورزي 
مي ش��ود بلكه باعث كاهش عملكرد محصول نيز 
مي شود. از سوي ديگر اين بيماري ها به ميليون ها 
دام و انس��ان هم مي تواند منتقل شود. زماني كه از 
سموم شيميايي براي مقابله با آفات استفاده مي شود 
بسياري از اين حشرات به اين سموم مقاوم مي شوند 
بنابراين كشاورزان مجبور هستند سال به سال ميزان 
سم بيش��تري را براي از بين بردن آفات و حشرات 
اس��تفاده كنند كه باعث مي شود باقيمانده سموم 
در محصوالت كشاورزي افزايش يابد كه اين براي 
مصرف كنندگان بسيار خطرناك است و بيماري هاي 
مختلفي را ايجاد مي كند. ضمن اينكه استفاده از اين 
سموم ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك و طبيعت 
را نيز از بين مي برد و از اين نگاه نيز آسيب جدي به 
محيط زيست وارد مي سازد. فائو در گزارش خود به 
روش مقابله با آفات از طريق تكنولوژي هس��ته اي 
اشاره مي كند و مي گويد كه در اين روش حشرات 
استريليزه و عقيم سازي مي شوند و به نوعي با اين 
عمل زاد و ولد حشرات دچار اختالل مي شود. در اين 
روش ميليون ها حشره نر كه آفت هستند در شرايط 
خاصي توليد مي شوند. همه اين حشرات به روش 
پرتو افشاني استريليزه مي شوند و اينها در مناطق 
خاصي آزادسازي مي شوند. زماني كه اين حشرات با 
نوع ماده جفت گيري مي كنند ديگر هيچ زاد و ولدي 
انجام نمي شود بنابراين به مرور جمعيت حشرات 
آفت  كمتر شده و از بين مي رود و جمعيت آنها كامال 
كنترل مي شود. در اين شرايط ايزوله سرانجام همه 
حشرات آفت نابود مي ش��وند. زماني كه كشاورزان 
منطقه در اين زمينه همگي همكاري داشته باشند 
مي توان آفات آن منطقه را كامال از بين برد. در روش 
استفاده از تكنولوژي هسته اي براي مقابله با آفات 
كش��اورزي هيچ نوع اثرات زيست محيطي ندارد و 
مصرف كنندگان مي توانند به محصوالت كشاورزي 
سالم و بدون هيچگونه باقيمانده سمي دسترسي 
داشته باش��ند. اين روش كامال براي كنترل مگس 
ميوه و آفت تب برفكي اثبات شده است. از اين روش 
در كنترل آفات دامي هم استفاده فراواني مي شود و 
روز به روز استفاده از اين روش توسعه مي يابد و نقش 
تكنولوژي هس��ته اي در كنترل آفات و بيماري ها 
مي تواند عامل مهمي براي تامين امنيت غذايي در 
جهان باشد و همچنين هر كشوري را قادر مي سازد 
تا در تجارت جهاني غذا با ديگر كشورها رقابت كند.

زياد فكر نكن،  فقط دكمه را فشار بده!

چراآدمهايخوبدرشبكههاياجتماعيتحملناپذيرميشوند؟
مولف:   گايا وينس  مترجم:   سجاد اميري 

موزاييك    در شامگاه هفدهم فوريه 2۰18، پروفسور مري 
بيرد عكسي از خودش را در توييتر منتشر كرد كه در آن 
در حال گريه كردن بود. اس��تاد برجسته دوران كالسيك 
در دانشگاه كمبريج، كه حدود دويست هزار دنبال كننده 
در توييتر دارد، پس از مواجه ش��دن با توفان توهين هاي 
آنالين حال آشفته اي پيدا كرده بود. اين حمالْت واكنشي 
ب��ه اظهارنظر او درباره هاييتي ب��ود. بيرد بار ديگر توييت 
كرد: »من از صميم قلب سخن مي گويم )البته شايد هم 
اش��تباه كنم( اما چرت وپرت هايي كه در پاس��خ نصيبم 
 مي شود اصال منصفانه نيستند، واقعا منصفانه نيستند«.
ط��ي روزهاي بعد چندي��ن چهره مش��هور از مري بيرد 
پشتيباني كردند. ِگِرگ ِجِنر، تاريخ داني مشهور، از تجربه 
خود از هجمه هاي توييتري نوشت: »هيچ وقت فراموش 
نمي كنم كه مواجه ش��دن ناگهاني با تنفر غريبه ها چقدر 
تكان دهنده بود. ف��ارغ از جنبه اخالقي موضوع -   ممكن 
است نظر من درست يا نادرست بوده باشد - بعدا كه از اين 
شوك بهبود يافتم، متحير بودم كه چطور مي شود چنين 
اتفاقي تا اين اندازه مرا از لحاظ رواني متزلزل كرده باشد.«

حتي آن حمايت هاي توييتري از بي��رد -فارغ از اينكه با 
توييت جنجال برانگيز اوليه او موافق بودند يا نه-، نيز مورد 
هجمه قرار گرفتند. عالوه بر اين، هنگامي كه پريموادا گوپال، 
استاد دانشگاه كمبريج و منتقد آسيايي تبار بيرد، پاسخ خود 
را به توييت اوليه بيرد در مقاله اي آنالين بيان كرد، او نيز از 

حمله هاي پياپي بي نصيب نماند.
شواهد آش��كار حاكي از اين هس��تند كه زنان و اعضاي 
اقليت هاي قومي بيش از ديگران هدف تعرض هاي توييتري 
قرار مي گيرند. به ويژه هنگامي كه اين دو شاخصه هويتي 
در فردي جمع ش��وند، اين قلدري ها ممكن است شدت 
يابند. نماينده زن سياهپوس��ت پارلمان، ديان ابات، اين 
وضعيت را تجربه كرده اس��ت و به تنهايي نيمي از تمامي 
تعرض هاي توييتري كه در دوران پيش از انتخابات سال 
2۰17 به نمايندگان زن پارلمان شده بود را دريافت كرد. 
نمايندگان زن سياه پوست و آسيايي تبار، )حتي اگر ابات 
را از اين محاس��به كنار بگذاريم( در قياس با همتايان زن 
سفيدپوستشان، در مجموع 35درصد هجمه هاي توييتري 

بيشتري دريافت كردند.
س��يل مداوم هجمه ها، ازجمله تهديد ب��ه مرگ و تجاوز 
جنسي، افراد را وادار به سكوت و خاموش شدن مي كند، و 
آنها را از عرصه آنالين كنار رانده و در نتيجه از تنوع صداها 
و نظرات آنالين مي كاهد. هيچ نش��اني از فروكش كردن 
اين روند وجود ندارد. مطالعه اي در سال گذشته نشان داد 
كه ۴۰درصد از بزرگساالن امريكايي شخصا مورد تعرض 
آنالين قرار گرفته بودند، كه تقريبا نيمي از آنها با اش��كال 
شديد آزار مواجه شده بودند، ازجمله تهديد فيزيكي و تحت 
تعقيب قرارگرفتن. 7۰درصد زنان آزار آنالين را »مشكلي 

عمده« مي دانستند.
الگوي كسب وكار در چارچوب شبكه هاي اجتماعي مانند 
يوتيوب و فيس بوك بدين گونه است كه محتوايي ترويج 
مي شود كه پتانسيل برانگيختن پاسخ هاي بيشتري را در 
ميان كاربران دارد، زيرا مشاركت و حضور باالتر به معناي 
فرصت بيشتر براي تبليغات است. اما اين وضعيت پيامد 
حمايت از محتواي تفرقه انگيز و به شدت احساس انگيز و 
افراطي را به دنبال دارد كه موجب تقويت »حباب هايي« در 
قالب گروه ها مي شود كه عقايد يكديگر را بازتاب داده و آن را 
تقويت مي كنند و اين امر به نوبه خود به گسترش محتواي 
افراطي تر و فراهم ش��دن بستر براي »اخبار كذب« منجر 
مي ش��ود. در ماه هاي اخير پژوهشگران راه هاي متعددي 
را افش��ا كرده اند كه براس��اس آن منافع ش��خصي افراد، 
ازجمله عوام��ل روس، عامل تاثيرگذاري بر افكار عمومي 

با ترتيب دادن حباب هايي در رسانه هاي اجتماعي بودند.
توانايي بشري ما در تبادل ايده ها در ميان شبكه هاي انساني 
به ما امكان ساخت دنياي مدرن را داد. اينترنت چشم انداز 
يگانه اي براي همكاري و تعامل بين كل بش��ريت عرضه 
مي كند. اما به نظر مي رسد ما به جاي استقبال از گستردگي 
عظيم محافل اجتماعي در شبكه هاي آنالين، به قبيله گرايي 
و تنازع رجع��ت كرده ايم و ايمان ب��ه قابليت اينترنت در 
نزديك كردن انسان ها در شبكه اي مبتني بر همياري هاي 
باشكوه، حاال ديگر ساده انگارانه مي نمايد. هرچند ما عموما 
در زندگي واقعي مان، با غريبه ها مودبانه و محترمانه برخورد 
مي كنيم، اما در حالت آنالين مي توانيم رفتار وحشتناكي 
داشته باش��يم. چگونه مي توانيم مهارت هاي همياري را، 
كه به ما امكاِن يافتن زمينه هاي مشترك و شكوفاشدن به 

عنوان يك گونه را داد، از نو فرا بگيريم؟
»زياد فكر نكن، فقط دكمه را فشار بده!«

من با يك كليك رقمي را انتخاب مي كنم  و در يك لحظه 
همه داشته ام را مي دهم. خيلي سريع سراغ پرسش بعدي 
مي روم، با علم به اينكه همه ما بايد با شتاب به بازي ادامه 
دهيم. هم تيمي هايم از من دورند و ناش��ناس. واقعا خبر 
ندارم آيا همه مان در كنار يكديگريم يا اينكه به بازي گرفته 
شده ام، اما چون مي دانم عملكرد بقيه به من بستگي دارد، 

به بازي ادامه مي دهم.
من در آزمايشگاه »همكاري انساني« دانشگاه ييل در حال 
انجام بازي اي موسوم به خير عمومي هستم. پژوهشگران 
اين ب��ازي را به عنوان ابزاري به كار گرفته اند تا در فهم اين 
مساله به آنها كمك كند كه ما چرا و چگونه با هم همكاري 
مي كنيم و اينكه آيا قادر به بهبود رفتار اجتماعي مان هستيم 
يا نه. پژوهشگران طي س��ال ها نظريه هاي متفاوتي را در 
اين باره ارايه كرده اند كه چرا همكاري انسان ها با يكديگر 
آن قدر خوب اس��ت كه مي توانند اجتماعاتي قوي شكل 
دهند. امروزه بيشتر پژوهشگران باور دارند كه ريشه هاي 
فرگش��تي خيرخواهي عمومي ما را مي توان در منفعت 
بقاي ش��خصي جست وجو كرد كه ما انس��ان ها در زمان 
همكاري به عنوان گروه آن را تجربه مي كنيم. من در هواي 
برفي ماه فوريه به نيوِهيون در ايالت كنكتيكت آمده ام تا از 
مجموعه اي از آزمايشگاه ها ديدن كنم كه پژوهشگران در 
آنها، با استفاده از آزمايش هايي، در پي كاوش بيشتر رانه هاي 
شگفت آوري هس��تند كه موجب خيرخواهي ما نسبت 
به ديگران مي شوند، حتي به قيمت زيان ديدن خودمان. 

بازي اي كه وارد آن شده ام روي يكي از پلتفرم هاي آنالين 
مكانيكال ترك آمازون انجام مي شود و از آزمايش هاي فعلي 
آزمايشگاه است. چهار نفر از مكان هاي متفاوت در تيم ما 
حضور دارند  و هر كدام از ما مبلغ برابري براي شروع بازي 
دريافت كرده ايم. از ما پرسيده شده است چه مبلغي به خزانه 
گروهي اختصاص مي دهيم، با علم به اينكه موجودي اين 
خزانه بعدا دو برابر شده و دوباره به طور مساوي در ميان همه 

اعضا تقسيم مي شود.
اين گونه دوگانه هاي اخالقي- اجتماعي، مانند هر شكل 
ديگري از همكاري، متكي به ميزان مشخصي از اعتماد به 
رفتار نجيبانه ساير اعضاي گروه است. اگر همه افراد گروه 
كل پول شان را  وس��ط  بگذارند، مجموع پول آنها دوبرابر 
خواهد شد و در ميان چهار نفر تقسيم مي شود و درنتيجه 

پول همه دوبرابر خواهد شد: يك بازي برد- برد!
ديويد رند، مدير آزمايش��گاه، مي گويد، »اما اگر از منظر 
فردي به آن نگاه كنيد، هر دالري كه پرداخت مي كنيد به 
دوبرابر يعني دو دالر افزايش مي يابد و آنگاه تقسيم بر چهار 
مي شود- كه به معناي اين است كه هر نفر تنها پنجاه سنت 

از يك دالري را كه وسط گذاشته است، پس مي گيرد.«
اگر چه ه��ر فرد با كمك به پروژه اي گروهي كه هيچ كس 
به تنهايي از عه��ده آن برنمي آيد وضعيت بهتري خواهد 
داش��ت )نمونه هايي از اين دست در زندگي واقعي شامل 
كمك به احداث يك بيمارس��تان يا ايجاد يك كانال آب 
محلي اس��ت(، اما اين حالت در س��طح فردي هزينه اي 
دربرخواهد داشت. از منظر مالي، هر چه خودخواه تر باشيد، 

پول بيشتري كسب خواهيد كرد.
تي��م رند اين ب��ازي را با ه��زاران نفر انجام داده اس��ت. از 
نيمي از آنها، مثل من، خواس��ته شده بود تا در مورد مبلغ 
مشاركت ش��ان س��ريع - در ده ثاني��ه - تصميم بگيرند، 
درحالي كه به تيم ديگر گفته شده بود تا عجله نكنند و در 
مورد تصميم شان خوب فكر كنند. معلوم شد هنگامي كه 
افراد تصميمي شهودي يا قلبي مي گيرند، سخاوتمندتر از 

زماني هستند كه تصميم شان را سبك سنگين مي كنند.
رند مي گويد »شواهد بسياري نشان مي دهند كه همكاري 
ويژگي اصلي فرگشت انسان است«. افراد به واسطه همكاري 
در گروه سود مي برند و احتمال زنده ماندنشان باال مي رود. 
همچنين امكان و اجازه باقي مان��دن در گروه و نفع بردن 
از مزاياي آن به اين بس��تگي دارد كه چقدر به انجام رفتار 

هميارانه شهره  هستيم.

رند مي گوي��د »در جوامع كوچكي ك��ه اجدادمان در آن 
زندگي مي كردن��د، همه تعام��الت ما با اف��رادي برقرار 
مي ش��د كه قرار بود در آينده نزديك دوباره آنها را ببينيم 
و ب��ا آنها در ارتباط باش��يم«. اين وضعيت مانع از س��ر بر 
آوردن هر گونه وسوس��ه اي ب��راي دس��ت زدن به رفتار 
خشونت آميز يا سوءاستفاده از ديگران و دست درازي در 
سهم و همكاري ش��ان مي شد. »همكاري كردن، از منظر 

منفعت شخصي، منطقي به نظر مي رسد.«
همكاري طي يك چرخه س��ودمند متقابل به همكاري 
بيشتر منجر مي شود. به جاي اينكه هر بار بسنجيم آيا رفتار 
شريف و نجيبانه در راستاي منافع بلندمدت ما است يا نه، 
كارآمدتر و كم دردسرتر اين است كه به اين قانون اساسي 
پايبند باش��يم: نسبت به ديگران شريف باشيم. به همين 
دليل است كه پاسخ بي مالحظه و شهودي ما در آزمايش 

سخاوتمندانه تر است.
ما در طول زندگي از جامعه اطراف مان مي آموزيم كه چگونه 
نگرش هميارانه اي داشته باشيم. اما اين رفتارهاي اكتسابي 

ممكن است به همين سرعت هم دستخوش تغيير شوند.
كساني كه در مرحله سرعتي آزمايش  رند   شركت مي كنند 
عمدتا بخشنده اند و س��هم قابل مالحظه اي نيز دريافت 
مي كنند و بدين ترتيب نگرش سخاوتمندانه آنها تقويت 
مي ش��ود. اما آنهايي كه تصميمات ش��ان را مي سنجند 
خودخواه ترند و اين نگرش خزانه گروهي خالي تري را در پي 
دارد و در نتيجه اين باور تقويت مي شود كه اعتمادكردن به 
گروه سودي ندارد. رند در آزمايش ديگري به افرادي كه يك 
دور در آزمايش شركت كرده بودند مقداري پول داد. آنگاه 
از آنان پرس��يده شد حاضرند چه مقدار پول به يك غريبه 
بدهند. اين دفعه، هيچ انگيزه شخصي اي براي بخشيدن 

وجود نداشت؛ رفتار آنها كامال مبتني بر خيرخواهي بود.
نتايج نشان داد تفاوت هاي زيادي بين گروه ها وجود دارد. 
ميزان كمك افرادي كه در مرحله اول به همكاري عادت 
كرده بودند دو برابر بيش از آنهايي بود كه خودخواهي 
را پيش گرفته بودند. رند مي گويد، »بنابراين، ما بر رفتار 
و زندگ��ي دروني افراد تاثير مي گذاريم«. »اين منش و 
كردار آنها در زماني است كه كسي آنها را نمي بيند و حتي 
هيچ نهاد يا س��ازماني در كار نيست كه آنها را مجازات 
ك��رده يا پاداش ده��د.« تيم پژوهش��ي رند چگونگي 
انجام اين بازي توس��ط مردم را در كشورهاي مختلف 
به آزمون گذاشته اس��ت تا به ميزان اثرگذاري قدرت 
نهادهاي اجتماعي - مانند حكومت، خانواده، آموزش 
و نظام قضايي-  بر رفتارها پي ببرد. در كنيا، كه فس��اد 
در بخش خصوصي باالس��ت، بازيگران شركت كننده 
سخاوت كمتري نسبت به شركت كننده هاي امريكايي 
از خود نشان دادند، كه فساد در كشورشان كمتر است. 
اين نش��ان مي دهد افرادي كه پشت شان به نهادهاي 

اجتماعي نس��بتا منصفي گرم است رفتارشان بيشتر 
به روح جمعي نزديك است؛ آنهايي كه نهادهاي شان 
كمتر قابل اعتمادند، خودحمايتگري بيشتري دارند. 
اما كنيايي ها تنها پس از يك دور شركت در آن نسخه 
از بازي خير عمومي، كه در پايان روحيه همكاري را در 
شركت كنندگان تقويت مي كند، از نظر ميزان سخاوت 
با امريكايي ها برابر شدند. البته اين ماجرا سوي ديگري 
هم داش��ت: امريكايي هايي كه تمايالت خودخواهانه 

آنها تقويت شده بود، بخشندگي كمتري نشان دادند.
آيا فرهنگ رس��انه هاي اجتماعي چيزي در خود دارد كه 
سبب مي شود برخي افراد رفتار ناپسندي داشته باشند؟ 
برخالف جوامع شكارچي-گردآورنده، كه بقايشان در گرو 
همكاري و تشريك مساعي بود و قواعدي هم در اين مورد 
داشتند كه در شبكه اجتماعي شان چه زماني غذا را بايد 
به چه كسي بدهند، رسانه هاي اجتماعي امروز بنيان هاي 
ضعيفي دارند. فاصله مكاني، ناشناس ماندن نسبي و خطر 
اندك تنبيه و رس��وايي ناش��ي از رفتار بد از ويژگي هاي 
اين رسانه هاست: اگر بدجنس باشيد، كساني كه شما را 

مي شناسند بدجنسي هايتان  را  نخواهند ديد.
من به زحمت از ميان برف و بوران از چند خيابان گذشتم 
تا آزمايشگاه روان شناسي مولي كراكت را پيدا كنم،  جايي 
كه پژوهشگران تصميم گيري اخالقي در جامعه  را  بررسي 
مي كنند. يكي از حيطه هاي مورد بررس��ي آنها اين است 
كه چگونه هيجان هاي اجتماعي، به ويژه خشم اخالقي- 
خشم ناش��ي از قضاوت اخالقي- در فضاي مجازي تغيير 
شكل مي دهند. مطالعات در حوزه تصويربرداري عصبي 
)از مغز( نشان مي دهد هنگامي كه افراد به تبعيت از خشم 
اخالقي شان عمل مي كنند، مركز پاداِش مغزي آنها فعال 
مي شود و احساس خوبي به آنها دست مي دهد. دريافت 
پاداش باعث تقويت اين رفتار مي ش��ود، به همين دليل 
احتمال مداخله دوباره آنها، به روش مشابه، افزايش مي يابد. 
بنابراين، اگر كسي را ببينند كه نوع رفتارش قواعد اجتماعي 
را نقض كند، مثال به سگش اجازه دهد يك زمين بازي را 
كثيف كند، و اعتراض خود را به اين حركت در انظار عموم 
به فرد خاطي نشان دهند، متعاقبا احساس خوبي به آنها 
دست خواهد داد. هر چند اعتراض به ناقض قواعد جمعي 
اجتماع، خطرات خاص خودش را در پي دارد - مثال ممكن 
است فرد خاطي در واكنش، به شما حمله كند- اما شهرت 

و اعتبارتان را نيز باال مي برد.
ما  در زندگي نس��بتا آرام خود به ندرت با رفتار خشم آلود 
مواجه مي ش��ويم، بنابراين خيلي كم  بروز خشم اخالقي 
را مي بينيم. وقتي س��راغ توييتر و فيس بوك مي رويد با 
تصوير كامال متفاوتي مواجه مي شويد. پژوهش هاي اخير 
نش��ان داده اند كه احتمال بازنشر پيام هايي كه همزمان 
حاوي واژه هاي اخالقي و هيجاني هستند، در شبكه هاي 
اجتماعي بيشتر است؛ وجود هر واژه اخالقي يا هيجاني در 
يك پيام بيست درصد احتمال بازتوييت شدن آن پيام را 

افزايش مي دهد.
كراكت مي گويد »احتمال بازنش��ر محتوايي كه خش��م 
را برمي انگيزاند و آن را ابراز مي كند بيش��تر است«. آنچه 
ما در دنياي مجازي خلق كرده ايم »اكوسيس��تمي است 
كه خشمناك ترين محتوا را برمي گزيند  و  افزون بر اين، 
پلتفرمي آن را همراه��ي مي كند كه امكان بيان غضب را 

بيش از هر زمان ديگري فراهم آورده است.«
برخالف دنياي آفالين و واقعي، مواجهه و حمله به ديگران 
در دنياي آنالين هيچ مخاطره شخصي اي دربر ندارد. تنها 
بايد چندبار يك دكمه را فش��ار دهي��د و نيازي به حضور 
فيزيكي هم نيست، به همين دليل بيان خشم در فضاي 
مجازي بسيار بيشتر است. اين وضعيت به گونه اي است كه 
خود را تغذيه و تشديد مي كند. كراكت اظهار مي كند »اگر 
كسي را به خاطر نقض يك قاعده تنبيه كنيد، اعتبار و ارزش 
شما در نظر ديگران باال خواهد رفت، بنابراين مي توانيد مرام 
اخالقي تان را با بيان خش��م و غضب و تنبيه ناقض قواعد 
اجتماعي اشاعه دهيد و مردم به اين مساله باور دارند كه با 
بيان خشم شان خير و نيكي را اشاعه مي دهند؛ باور دارند كه 

اين كار برگرفته از اخالقيات و نيكوكاري است.«
اين وضعيت به واسطه بازخوردي كه افراد در شبكه هاي 
اجتماعي به ش��كل اليك و بازتوييت و نظاير آن دريافت 
مي كنند، تشديد مي ش��ود. كراكت توضيح مي دهد كه 
»فرضيه ما اين است كه طراحي اين پلتفرم ها ابراز خشم 
و غضب را به عادت تبديل مي كند و عادت چيزي اس��ت 
كه بدون توجه به پيامدهايش انجام مي ش��ود؛ نسبت به 
پيامد خود بي تفاوت است، تنها پاسخي كوركورانه به يك 
محرك اس��ت.« او مي افزايد: »فكر مي كنم سزاوار است 

به عنوان يك جامعه در اين م��ورد گفت وگو كنيم كه آيا 
خواست ما اين است كه اصول اخالقي مان تحت سيطره 
الگوريتم هايي باش��د كه هدف ش��ان پول درآوردن براي 
شركت هاي عظيم فناوري اس��ت؟ به گمان من، همه ما 
مايليم باور و احس��اس مان اين باش��د كه عواطف، افكار و 
رفتارهاي اخالقي ما خودخواسته هستند و نه واكنش هاي 
غيرارادي ب��ه هرآنچه پيش روي ما قرار داده مي ش��ود و 
طراحان گوشي هاي هوشمند ما در اين انديشه اند كه سود 

هرچه بيشتري را از اين را ه نصيب خود كنند.«
جنبه مثبت قضيه اين اس��ت كه تاوان ناچيز ابراز خشم و 
غضب در فضاي مجازي به گروه هاي درحاشيه و كم نفوذتر 
امكان پيش بردن اهدافي را داده كه دستيابي به آنها به طور 
مرسوم دش��وارتر بوده است. خشم اخالقي در رسانه هاي 
اجتماعي نقش مهمي در جنجالي شدن آزار جنسي زنان 
توس��ط مرداِن صاحب اعتبار داشت. همچنين در فوريه 
سال 2۰18، اعتراض نوجوانان فلوريدايي در شبكه هاي 
اجتماعي عليه تيراندازي ديگري در ايالت شان، به تغيير 
افكار عمومي كمك كرد و با رسواكردن شركت هاي بزرگ، 
آنها را وادار كرد طرح هاي تخفيفي مختص اعضاي انجمن 

ملي اسلحه امريكا را لغو كنند. 
كراكت اظهار مي كند: »به عقيده من بايد راه هايي وجود 
داشته باشد كه بتوان به وسيله آن مزاياي دنياي مجازي 
را حفظ كرد و درعين حال با دقت بيشتري به بازطراحي 
اين تعامالت انديشيد، به گونه اي كه به برخي بخش هاي 

زيان بار آن پايان داد.«
بخش گس��ترده اي از رفتار ضداجتماعي آنالين ناشي از 
ناشناس ماندن تعامالت آنالين است؛ هزينه هاي بدنامي 
رفتار فرومايه نسبت به محيط آفالين كمتر است. در اينجا 
نيز بات ها راه حلي براي اين مشكل دارند. در يك آزمايش 
مشخص شد كه به كارگرفتن حساب هاي كاربري   بات هايي 
كه تصاوير پروفايل سفيدپوس��ت دارند، براي پاسخ دادن 
به توييت هاي نژادپرس��تانه به سياهپوس��تان، موجب 
كاسته شدن از ميزان اين توهين ها مي شود. نمونه پاسخ هاي 
بات ها به توييت هاي نژادپرستانه از اين دست بودند: »آهاي 
آقا، يادت باشه كسايي هستن كه اين شكلي حرف زدنت 
واقعا اون ه��ا رو مي رنجونه«. تنه��ا اندكي تحريك حس 
همدلي اين توييت كنندگان، توييت هاي نژادپرستانه آنها 

را براي هفته ها بعد تقريبا به صفر رساند.

روش ديگري كه مي توان، با آن، مس��اله ناچيزبودِن تاوان 
حيثيتي در قبال رفتار نادرست آنالين را رفع كرد؛ طراحي 
نوعي تنبيه اجتماعي است. يك كمپاني بازي با نام »ليگ 
آو لجندز «  اين كار را با معرفي ويژگي اي با عنوان »محكمه«  
انجام داد كه در آن انجام بازي منفي موجب تنبيه ش��دن 
توسط ساير بازيكنان مي شود. اين شركت گزارش داد، در 
طي يك سال، دويست وهشتادهزار بازيكن »اصالح شدند«، 
به اين معنا كه پس از تنبيه شدن توسط محكمه رفتارشان را 
تغيير دادند و بعدا در اجتماِع بازيگراِن اين بازي به جايگاهي 
مثبت رسيدند. طراحان همچنين مي توانستند، در قبال 
رفتار شايسته، پاداش هاي اجتماعي در نظر بگيرند و از اين 
طريق مولفه هاي همكاري جويانه تري را ترويج دهند تا به 

برقراي ارتباطات و تعامالت كمك شود.
در حال حاضر، پژوهشگران در پي پيش بيني لحظه هايي 
هستند كه يك تعامل به سمت بدي تغيير جهت مي دهد، 
همان لحظه اي كه اين تعام��الت مي توانند از مداخالت 
بازدارنده سود ببرند. كريس��تيان ميزيل، عضوگروه علم 
اطالعات دانشگاه كرنل، مي گويد »ممكن است تصور كنيد 
اقليتي از افراد ضداجتم��اع، كه ما به آنها ترول مي گوييم، 

در محي��ط آنالين وج��ود دارند كه مس��وول تمامي اين 
آسيب هايند. آنچه ما در عمل در كار پژوهشي مان يافتيم 
اين اس��ت كه آدم هاي معمولي، مثل من و ش��ما، ممكن 
است مرتكب چنين رفتارهاي ضداجتماعي اي شوند. شايد 
در يك برهه زماني خاص، عمال به يك ترول مبدل شويد. 
اين وضعيت شگفت آور است.« اين مساله هشداردهنده 
نيز هست. من در ذهنم گريزي به توييت هاي اخير خودم 
مي زنم، كه مبادا با هدف خوشمزگي كردن براي طرفدارانم 
در محيط آنالين، درگير قلدرمآبي شده باشم. هر چه باشد، 
توهين و آزار كسي كه دور از شماست و او را نمي شناسيد 
بسيار اغواكننده است، آن هم در حالتي كه اين كار مثال وجهه 

شما را در گروه اجتماعي تان بهبود مي دهد.
ميزيل قسمت نظرات و واكنش هايي كه در پايين مقاله هاي 
آنالين قرار دارد را بررسي مي كرده. او دو محرك عمده براي 
تبديل شدن به ترول آنالين را شناسايي كرده است: شرايط 
و زمينه تعامل )نحوه رفتار س��اير كاربران( و حال وهواي 
خودتان. او مي گويد »اگر روز بدي را پشت سر گذاشته ايد، 
يا مثال ازقضا روز اول هفته باشد، به احتمال بيشتري در اين 
موقعيت ها مبدل به ترول خبيث خواهيد شد. صبح روز آخر 

هفته احتماال مهربان تر هستيد.«
ميزيل بعد از جمع آوري داده ها، ازجمله داده هاي مربوط 
به افرادي كه در گذشته رفتار خبيثانه داشتند، الگوريتمي 
را طراحي كرد كه با دقت هشتاد درصد پيش بيني مي كند 
چه زماني يك فرد ممكن اس��ت در فضاي آنالين به رفتار 
توهين آميز روي بياورد. اگر افراد قبل از نوشتِن هر چيزي 
دوبار به آن فكر كنند، محيط و زمينه تبادل براي هر كسي 
بهبود مي يابد: احتماال كمتر ش��اهد رفتارهاي ناشايست 
ديگران خواهيد بود و درنتيجه احتم��ال بروز آن از طرف 

خودتان نيز كاهش مي يابد.
خبر خوب اين اس��ت كه برخالف رفتار وحش��تناكي كه 
بسياري از ما در محيط آنالين تجربه كرده ايم، اكثر تعامالْت 
شايسته و هميارانه هستند. خشم اخالقي موجه به شكلي 
مفيد براي به چالش كشيدن توييت هاي نفرت پراكنانه به كار 
گرفته شده است. مطالعه اي كه اخيرا در بريتانيا تمايالت 
ضديهودي را در توييتر بررسي مي كرد به اين نتيجه رسيد كه 
ميزان بازنشر پيام هايي كه به توييت هاي يهودي ستيز انتقاد 
مي كنند بسيار بيشترند از خود توييت هاي يهودي ستيز. 
بيشتر پيام هاي نفرت انگيز يا ناديده گرفته مي شدند يا در 
ميان محفل كوچكي از حساب هاي كاربري مشابه رد و بدل 
مي شدند. شايد ما همين حاال خودمان انجام كار ربات ها را 
آغاز كرده ايم. ميزيل در اين مورد خاطرنشان مي كند كه ما 
هزاران سال براي صيقل دادن و اصالح تعامالت فرد در برابر 
فرد فرصت داشته ايم اما تنها بيست سال از آغاز تعامالت مان 
در شبكه هاي اجتماعي مي گذرد. »زماني كه آفالين هستيم 
و در دنياي واقعي، سرنخ هايي از حاالت صورت و زبان بدن 
گرفته تا آهنگ صدا را در اختيار داريم... درحالي كه در فضاي 
آنالين ما تنها از طريق نوشته ها درباره مسائل بحث مي كنيم. 
فكر مي كنم نبايد چندان شگفت زده باشيم كه يافتن شيوه 
صحيح گفت وگو و همكاري آنالين براي مان تا اين اندازه 
دشوار است.« هر چه رفتار آناليِن ما رو به جلو مي رود احتماال 
عاليم و نشانه هاي دقيقي را رو خواهيم كرد -  معادل هاي 
ديجيتال ايما و اشاره هاي صورت-،  تا به آرام كردن مباحث 
آنالين كمك كنيم. در همين اثنا، توصيه مي ش��ود كه در 
مواجهه با توهين و آزار آنالين خونسردي تان را حفظ كنيد؛ 
تقصير از شما نيست. رفتار قلدرها را تالفي نكنيد، آنها را بالك 
كرده يا ناديده بگيريد، يا اگ��ر دل و دماغش را داريد از آنها 
بخواهيد دست از اين كار بكشند. از صفحه گوشي تان عكس 
بگيريد و آزار آنالين را به سرور شبكه اجتماعي مورد نظر 
گزارش دهيد و در صورت مشاهده تهديد فيزيكي و جاني، 
به پليس اطالع دهيد. اگر ش��بكه هاي اجتماعي اي كه ما 
مي شناسيم بخواهد دوام داشته باشد، كمپاني هاي گرداننده 
اين پلتفرم ها مكلف اند احتماال، تحت لواي علوم رفتاري، 
الگوريتم هاي شان را جهت دهي كنند تا به جاي تفرقه و آزار 
آنالين، همكاري و تجربه هاي آنالين مثبت را ترويج دهند. 
ما، در مقام كاربر اين محيط، بهتر است خود را به شايستگي 
با اين محيِط ارتباطي وفق دهيم، طوري كه تعامل مدني و 
سازنده، مثل حالت آفالين، به يك قاعده تبديل شود. ميزيل 
مي گويد »من خوش بين��م. اين بازي فقط كمي متفاوت 
اس��ت و ما نيازمند تكاملي ديگريم.«  توصيه و حمايت در 
زمينه مواجهه با آزار آنالين در شماري از موسسات مانند 
هارت موب، استاپ آنالين ابيوس، كنكت سيفتي و خوِد 
ارايه دهندگاِن خدمات شبكه هاي اجتماعي مثل توييتر، 

فيس بوك و اينستاگرام در دسترس هستند.
منبع: ترجمان
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  حتم�ا گذرتان به آدم هاي�ي افتاده كه از 
نزديك انگار آزارشان به مورچه هم نمي رسد، 
اما وقتي به حس�اب توييترش�ان مي رويد 
مي بيني�د گرگ هاي درنده اي هس�تند كه 
دايما به ديگران پرخاش مي كنند. واقعا چه 
چيزي در اينترنت موجب اين همه تغيير در 
رفتار آدم ها مي شود؟ گايا وينس از كشفي 
ساده، اما بزرگ، مي گويد: الماس و گرافيت 
هر دو از كربن اند، اما فقط چينش عناصرشان 
فرق مي كند: كافي است آدم هاي مهربان را 
با يك چينش ديگر كنار هم بنشانيد تا مثل 

آدمخوارها به جان هم بيفتند.

برش

  الگوي كسب وكار در چارچوب شبكه هاي 
اجتماع�ي مانن�د يوتي�وب و فيس ب�وك 
بدين گونه است كه محتوايي ترويج مي شود 
كه پتانسيل برانگيختن پاسخ هاي بيشتري 
را در مي�ان كارب�ران دارد، زيرا مش�اركت 
و حض�ور باالتر ب�ه معناي فرصت بيش�تر 
براي تبليغات اس�ت. اما اين وضعيت پيامد 
حمايت از محتواي تفرقه انگيز و به ش�دت 
احساس انگيز و افراطي را به دنبال دارد كه 
موجب تقويت »حباب هايي« در قالب گروه ها 
مي شود كه عقايد يكديگر را بازتاب داده و 
آن را تقويت مي كنند و اين امر به نوبه خود به 
گسترش محتواي افراطي تر و فراهم شدن 

بستر براي »اخبار كذب« منجر مي شود.

برش



تحليل 9 پرونده
 راهكارهايي براي

خانه دار كردن متقاضيان مصرفي
اسماعيل خاك فرجي، رييس كميسيون مسكن 
و خدمات فني مهندس��ي اتاق تعاون ايران بابيان 
اينكه افزايش وام مسكن با بروكراسي هاي سنگين 
و نرخ هاي سود باال راه حل مناسبي براي خانه دار 
كردن مردم نيس��ت، گفت: بنابراين پيش��نهاد 
افزايش وام از سوي وزارتخانه يك راه حل مقطعي 

و غيرقابل قبول براي جامعه و شهروندان است.
خاك فرج��ي در گفت وگو ب��ا »تع��ادل« افزود: 
راهكاره��اي 9 گانه وزارت راه و شهرس��ازي براي 
رونق بازار مسكن و حل مشكل مردم، در عين جامع 
و كامل بودن نيازمند پروس��ه طوالني مدت براي 
تنظيم بازار مسكن اس��ت؛ بنابراين براي رسيدن 
به يك فرآيند سرعتي در بازار مسكن بايد به دنبال 

راهكارهاي جدي در بازار مسكن باشيم.
وي گفت: بعد از مطالعات فراوان، اتاق تعاون ايران 
10 راهكار اساس��ي را براي خان��ه دار كردن مردم 
پيشنهاد مي كند كه شامل كاهش قيمت زمين، 
استفاده از واسطه هاي مديريتي در فرايند توليد، 
تخصيص 80 درصدي تسهيالت قرض الحسنه 
ساخت، ارايه كمك هاي بالعوض براي دهك يك 
و دو، صنعتي سازي، كنترل سوداگري در بخش 
قيمت مسكن، ايجاد بانك اطالعات بخش زمين 
و مسكن، احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده، ايجاد 
پيوند مناسب بين بخش مسكن و مراكز علمي و 
تكميل پروژه هاي مسكن مهر است. البته تعدادي 
از اين راهكارها پيش تر توسط وزارت راه و شهرسازي 

ارايه شده است.
خاك فرجي بابيان اينكه تا زماني كه قيمت زمين 
كاهش پيدا نكند، نمي توانيد آينده مطلوبي براي 
مسكن متصور ش��ويم، گفت: طي دهه هاي اخير 
س��هم زمين در قيمت نهايي بي��ش از 40 درصد 
است كه به نظر مي رسد اين رقم بايد تا 20 درصد 

كاهش پيدا كند.
وي در خصوص تبديل واس��طه هاي مالكيتي در 
فرآيند توليد به واسطه هاي مديريتي نيز عنوان كرد: 
زماني كه واسطه هاي ملكي افزايش پيدا مي كند، 
قيمت مسكن بيش  از حد رشد مي كند، بنابراين 
درصورتي كه مالك زمين و ساختمان يكي باشد، 
به دليل انحصاري كه به واسطه مالكيت به وجود 
مي آيد، قيمت مسكن هاي موجود بر اساس بازار 
تعيين مي شود نه بر اس��اس هزينه تمام شده آن. 
اتخاذ سياست خريد تضميني در فرآيند تبديل 
واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي تسهيل كننده 

اجراي اين سياست است.
رييس كميسيون مسكن و خدمات فني مهندسي 
اتاق تعاون ايران در خصوص تخصيص تسهيالت 
قرض الحسنه براي پوشش 80 درصد از هزينه هاي 
ساخت مس��كن گفت: البته بايد توجه شود اين 
وام به صورت دستي به بخش تقاضا عرضه نشود، 
چراكه تجربه نشان داده زماني كه وام خريد مسكن 
افزايش پيدا مي كند مسكن با رشد قيمتي روبه رو 
شده و به جاندار افسارگسيخته در حال رشد تبديل 
مي ش��ود. ازاين  رو، به نظر بنده اگر تس��هيالت به 
بخش ساخت تعلق بگيرد با توجه به وجود ظرفيت 
خالي در واحدهاي توليدكننده مصالح ساختماني 
و وجود نيروي كار در بازار و به دليِل افزايش توليد 
و عرضه مسكن، شاخص بهاي مسكن و به تبع آن 

تورم عمومي كاهش خواهد يافت.
خاك فرجي در خصوص اعطاي تسهيالت مناسب 
به خانوار هاي دهك هاي اول و دوم گفت: همواره 
براي هر دولتي خان��ه دار كردن دهك هاي پايين 
جامعه يك چالش و دغدغه به شمار مي رود، چرا 
كه اين دهك ها با هر نوع تسهيالتي به علت عدم 
پرداخت نرخ سود بانكي، بوروكراسي هاي اداري 
نمي توانن��د خانه دار ش��وند هر چند ك��ه اين وام 
هم اندازه قيمت تمام ش��ده يك ملك آماده باشد، 
بنابراين تنها راهكار خانه دار شدن اين اقشار، ارايه 
كمك به آنها از طريق كميته امداد امام خميني )ره( 
و سازمان بهزيستي اس��ت. البته در اين خصوص 

مي توان از ظرفيت خيرين نيز بهره برد.
وي در ادامه گفت: به جز موارد ذكرش��ده بايد نگاه 
جدي به مقوله فناوري هاي نوين در ساخت وساز 
داشته باشيم، در حال حاضر متوسط بهره مندي از 
تكنولوژي روز دنيا در ايران به دو علت نبود تشويق و 
بسته بودن دروازه هاي كشور براي ورود تكنولوژي 
جديد در كمترين سطح خود قرار دارد. در حالي  كه 
اگر بتوانيم صنعتي سازي را وارد مقوله ساخت وساز 
كنيم واحدهاي ما مقاوم تر و با اتالف انرژي بسيار 

كمتري ساخته مي شوند.
خاك فرجي در خصوص سوداگري در بازار زمين 
و مسكن گفت: مسكن ش��هري به علت نوسانات 
و تأثيرپذيري از بازارهاي موازي مانند ارز، س��كه، 
رونق هاي اقتصادي و بر هم ريختگي تعداد عرضه و 
تقاضا همواره تحت تأثير تقاضاهاي سوداگرانه بوده 
اس��ت. بنابراين به منظور اثربخشي سياست هاي 
اتخاذشده براي تأمين مس��كن گروه هاي هدف 
جامع��ه، اج��راي سياس��ت هاي كنترل كننده 
سوداگري در بازار زمين و مسكن از طريق افزايش 

هزينه سوداگري در دستور كار قرار دارد.
وي بابيان اينكه نكته بسيار مهم و حائز اهميت در 
بازار مس��كن ايجاد بانك اطالعات بخش زمين و 
مسكن است گفت: متأسفانه نبود آمارهاي دقيق 
در كشور باعث شده اين بازار همواره مورد تهاجم 
س��وداگران قرار بگيرد. اگر بانك اطالعاتي در اين 
خصوص انجام شود، اجراي سياست هاي مالياتي 
صحيح ايجاد مي ش��ود. خاك فرجي در خصوص 
توجه ويژه به احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده و 
ناكارآمد شهري و روستايي نيز گفت: احداث امالك 
مسكوني در بافت هاي فرسوده به علت سه عامل 
كاهش افزايش عرضه نسبت به تقاضا، بهبود كيفيت 
ساختار شهر و تعديل قيمت مسكن از اهميت بااليي 
برخوردار است. وي همچنين گفت: براي خروج از 
ركود مسكن و مش��كالت اين حوزه بايد از مراكز 

علمي و دانشگاهي بهره برد.

»تعادل« راهكارهاي رفع نياز متقاضيان مصرفي در بازار التهاب آلود ملك را بررسي مي كند

راه نجات بازندگان اصلي بازار مسكن

پيش به سوي مسكن غيرتجاري

گروه راه و شهرسازي     شهال روشني 
در ماه هاي اخير قيمت مسكن ركوردهاي تازه اي را برجا 
گذاشت و هم زمان افت تاريخي ارزش ريال باعث نزول 
شديد ارزش سپرده ها شد، در اين شرايط بزرگ ترين 
بازندگان افرادي بودند كه به اميد دريافت وام مسكن 
اقدام به سپرده گذاري در بانك كرده بودند. در شرايط 
امروز بازار، بحث تأمي��ن نقدينگي مدت دار، هم براي 
متقاض��ي و هم براي بانك ها با ريس��ك زيادي همراه 
است. در اين ميان به گفته كارشناسان تمام تئوري ها و 
راهكارهاي وزارت راه و شهرسازي در خصوص اصالح 
وضعيت بازار مسكن و كمك به خانه دار شدن متقاضيان 

مصرفي تاكنون اثر قابل توجهي نداشته است.

  كاهش سهم تسهيالت در خريد مسكن
در همين زمينه ايمان رفيعي، كارشناس ساخت وساز 
بابيان اينكه انتظار براي دريافت وام از بانك ها به شدت از 
سرعت رشد قيمت ها عقب افتاده است، گفت: هم اكنون 
سهم تسهيالت دريافتي در بهاي خريد كاالهاي اساسي 

سرمايه اي مثل مسكن، به حداقل رسيده است.
رفيعي افزود: در اين ش��رايط ع��دم تمايل متقاضيان 
براي دريافت اينگونه تس��هيالت، به دليل ناتواني در 
خريد باعث ثابت ماندن قيمت اوراق تس��ه، به ويژه در 
كالنشهرها شده است. هم اكنون، نه فروشندگان از ترس 
افزايش قيمت ها، تمايلي به از دست دادن سرمايه شان 
دارند و نه خريداران توان پرداخت افزايش قيمت چند 

ده درصدي را دارند.
وي گف��ت: اولين قدم ب��راي ايجاد آرام��ش در بازار و 
برگرداندن اعتماد به بازار، مديريت ش��رايط ملتهب 
كنوني و ب��ه حداق��ل رس��اندن نوس��انات از طريق 
حمايت هاي مالي و قانوني دولتي است. اين كارشناس 
ساخت وساز گفت: بدون شك در اين شرايط مهم ترين 
بازيگر دولت اس��ت؛ زيرا بخش خصوصي در شرايط 
بحران تمايلي براي حفظ حقوق عامه نخواهد داشت 
و بيش��تر براي حفظ دارايي و باال ب��ردن ارزش نقدي 

دارايي هاي خويش تالش مي كند.
رفيعي در ادامه افزود: همان گونه كه در ماه هاي اخير 
شاهديم حتي بخش هاي نيمه خصوصي و خصولتي 
نيز همپاي س��اير دالالن اقدام به افزايش قيمت ها و 
ايجاد خأل كاال در بازار كردند بطوري كه به عنوان مثال 
قيمت هر كيلو ميلگرد شاخه اي در حال حاضر به باالي 
5 هزار تومان رسيده است. اين كارشناس ساخت وساز 
گفت: قبل از ايجاد آرام��ش در بازار نمي توان اقدام به 
برنامه ريزي براي نحوه خانه دار كردن اقش��ار متوسط 
و ضعيف جامعه كرد. جهت دهي منابع بانكي به سمت 
س��اخت خانه هاي كم متراژ يا تكميل ساختمان هاي 
مسكن مهر مي تواند بطور موقت پاسخگوي بخشي از 
تقاضاي بازار باشد. به دليل زمان بر بودن تهيه مسكن و 
با توجه به مشكالت متعدد مالي، دولت بايد نگاه خود 
را به سمت استفاده از ظرفيت هاي قابل توجه موجود 

متمركز كند.
وي در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر كه بازار مسكن با 
انباشت بيش از 2 ميليون خانه خالي از سكنه و تقاضاي 
مضاعف روبرو است، اجراي جدي طرح دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي و طرحي كه به تازگي در مجلس در 
حال آماده شدن اس��ت مبني بر اجاره امالك خالي با 
حكم قضايي مي تواند تأثير بسيار خوبي بر بازار داشته 
باش��د. وي درنهايت گفت: با ورود اين حجم عظيم از 
مسكن انباش��ته مطمئنًا آرامش نسبي در بازار حاكم 
خواهد شد و دولت مي تواند با آرامش بيشتري اقدام به 

برنامه ريزي براي توسعه ساخت بناهاي جديد بكند.

  دواي درد بازار كنوني 
عباس اكبرپور، عضو هيات مديره انجمن مهندسان راه 
و ساختمان نيز با بيان اينكه وضعيت كنوني مسكن با 
توجه به شرايط اقتصادي و رشد تقاضا قابل پيش بيني 
بود، گفت: در حال حاض��ر مهم ترين بخش تقاضاي 
مصرفي يعني دهك هاي پايين جامعه از قافله تأمين 

مسكن جامانده اند.
اكبرپور افزود: بنابراين نياز است وزارت راه و شهرسازي 

به جاي افزايش وام و ايجاد تورم دو رويكرد كوتاه مدت 
و بلندمدت تأمين مس��كن كه در راهكارهاي 9 گانه 

مسكن ارايه شده را دنبال كند.
وي گفت: 5 راهكار از اين 9 راهكار ذكرش��ده ش��امل 
عرضه بس��ته تش��ويقي مالياتي براي امالك كوچك 
مت��راژ، راه اندازي ب��ازار گاه الكترونيكي، تس��ريع در 
تصويب اليحه قانوني پيش فروش ساختمان، حمايت 
از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك متراژ و 
تغيير ماموريت بانك مسكن از بانك تخصصي به بانك 
توس��عه اي-تخصصي، جزو راهكارهايي هستند كه 
قابليت اجرايي در كوتاه ترين زمان را دارند. البته اگر عزم 
جدي براي عملياتي كردن اين گزينه ها در بدنه دولت 
وجود داشته باشد. اين راهكارها به خودي خود حالل 
مشكالت عمده وضعيت نابسامان بازار مسكن هستند.

وي گفت: بعد از اجراي موارد باال وزارت راه و شهرسازي 
و نهادهاي ذي صالح مي توانند در گام هاي چندساله به 
راهكارهايي طوالني مدت شامل انتقال ماموريت وصول 
ماليات بر خانه هاي خالي از س��ازمان امور مالياتي به 
شهرداري ها، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري و 
نوسازي بافت هاي فرسوده، كنترل سوداگري در بخش 
زمين و ارايه زمين هاي مازاد نهادهاي دولتي به وزارت 

راه و شهرسازي بپردازند.

  بهترين زمان براي اجاره به شرط تمليك
وي با بيان اينكه البته وزارت راه و شهرسازي قبل از 
اجراي دو راهكار كوت��اه و بلندمدت بايد توجهي به 
مقوله اجاره به شرط تمليك داشته باشد، گفت: در 
حال حاضر سريعترين راهكار حياتي دولت در تأمين 
مسكن براي دهك هاي پايين جامعه اجاره به شرط 
تمليك اس��ت.در اين خصوص شركت هاي سازنده 

ذي صالح مي توانند به راحتي وارد اين مقوله شوند. 
البته بايد مش��وق هايي براي ش��ركت هاي سازنده 
امالك اجاره به ش��رط تمليك در نظر گرفته ش��ود 
چراكه بدون وجود مشوق هاي مالي و اعتباري هيچ 

سازنده اي وارد اين حوزه نمي شود.
اكبرپور گفت: در گام بعدي وزارت راه و شهرسازي 
مي توان��د با ي��اري بانك ه��اي تخصص��ي وام هاي 
معقولي را براي هزينه ره��ن اين نوع از امالك را به 
دهك هاي متوس��ط و پايين جامعه ارايه دهد. اين 
اقش��ار در صورت تمايل بعد از ارايه رهن به امالك 
اجاره به شرط تمليك و باز پرداخت اقساط اين وام ها 
مي توانند ش��روع به دريافت وام سنگين تري براي 

خريد ملك مورد نظر كنند.
عضو سابق هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان 
تهران ب��ا بيان اينكه هم اكن��ون بهترين زمان براي 
احداث امالك اجاره به شرط تمليك است، گفت: در 
حال حاضر مهاجرت از كالنشهرها به علت مشكالت 
اقتصادي افزايش داش��ته و بس��ياري از اين افراد به 
دنبال رهن مسكن هاي استيجاري مناسب هستند. 
اگر دولت بتواند تسهيالتي به اندازه 25 درصد ارزش 
ملك را به اين عده با نرخ سود بانكي كم و 5 ساله اعطا 
كند، مي تواند بزرگ ترين مش��كل اجتماعي يعني 

تهيه مسكن مناسب را حل وفصل كند. 

  بازندگان اصلي بازار واحدهاي مسكوني
 همچني��ن محمدعلي مهري، كارش��ناس ارش��د 
شهرس��ازي با بيان اينكه دولت در طي س��ال هاي 
اخير براي تأمين مسكن ش��هروندان و به خصوص 
جواناني كه تازه تشكيل خانواده مي دهند دو نوع وام 
شامل تسهيالت سپرده گذاري و خريد اوراق تسه را 

در نظر گرفته اس��ت، گفت: اما اين نوع وام ها به دو 
علت افزايش قيمت و ركود سنگين در اقتصاد كالن 
كشور كم اثر و بي اثر شده و هم اكنون سپرده گذاران 
پارسال وام مسكن در صندوق يكم و ساير وام هاي 
نيازمند سپرده گذاري  يكساله، متضرران و بازندگان 

اصلي بازار مسكن به شمار مي روند.
مهري در اين خصوص گفت: در طي سال هاي اخير 
ركود چندساله مسكن و ثابت ماندن تقريبي قيمت ها 
سبب شده بود متقاضيان مسكن تعجيل و اضطرابي 
براي تأمين مسكن ملكيتي نداشته باشند، بنابراين 
اين عده اگر اندك سرمايه اي داشتند به هواي اينكه 
هر زمان متقاضي مس��كن از طرق مختلف باشند، 
مي توانند در حد وسع خود ملك مورد نظر را تأمين 
كنند. اندوخته خود را )به منظور افزايش دارايي( در 
بخش هاي مختلف سرمايه گذاري مي كردند. چراكه 
متقاضي مي دانست با س��پرده گذاري يك ساله و با 
آورده خود مي تواند در سال بعد ملك مورد نظر خود 
را به همان قيمت سال پيش��ين يا با افزايش قيمت 
نامحس��وس تهيه كند. )البته بماند كه شيوه تأمين 
مس��كن از آن طريق هم به سهم خود دردسرهايي 
زيادي براي خريداران در پي دارد و در اين قس��مت 
نيازمند بازنگري هايي است( اما متأسفانه با جهش 
ناگهاني قيمت ارز، طال و افزايش سطح تورم عمومي 
به داليل متعدد قيمت مل��ك بيش ازحد انتظارات 
صعود كرده و تم��ام نقش��ه هاي متقاضيان واقعي 

مسكن نقش بر آب شد.
اين كارشناس شهرسازي افزود: در كشور ما كاالها 
به دو علت هيجانات رواني و چش��م ان��داز گران تر 
شدن كاالها در آينده با افزايش تقاضاي كاذب روبرو 
مي شود و متأس��فانه از ابتداي سال جاري اين رويه 

اشتباه باعث شيوع گراني فراتر از نرخ موجود در بازار 
مسكن و تمام كاالهاي ديگر شده است.

او عنوان كرد: بنابراين در اين ميان متضرران اصلي 
متقاضياني هس��تند كه يك س��ال پول خود را نزد 
بانك مسكن سپرده گذاري كرده  و هم اكنون وامشان 
مهيا شده اما با اين مبالغ تنها مي توانند نصف ملك 

موردنظر خود را تهيه كنند. 
وي در ادامه افزود: حال اي��ن عده در ركود و ارزاني 
نس��بي در انتظار خريد خانه بودند و حاال در گراني 
بسيار س��نگين مجبور به خريد خانه شده اند و بايد 
در موعد مقرر تعيين شده از سوي بانك ها نسبت به 
خريد مس��كن و به رهن گذاشتن سند آن نزد بانك 

عامل اقدام كنند.
درواقع اميدش��ان به ياس تبديل شده است. چراكه 
اي��ن مبل��غ وام دريافتي نمي تواند هي��چ اميدي به 
عنوان بن مايه اصلي براي خريد مس��كن باش��د، در 
واقع با اين مبلغ حتي قدرت خريد مسكن هاي مهر 

را هم ندارند.
مهري ادامه داد: آنچه در اين ميان براي اين اقش��ار 
تبديل به عقده رواني ش��ده اين اس��ت كه اگر سال 
قبل همي��ن مبلغ س��پرده گذاري را به خريد طال و 
ارز و حتي ديگر كاالها اختصاص مي دادند، در بازار 
كنوني از سود چند برابري بهره مند مي شدند و فارغ 
از هرگونه دردسرهاي وام و تسهيالت مي توانستند 

به خانه متبوع خود دست يابند.
اين كارش��ناس شهرس��ازي گف��ت: عوامل متعدد 
خارجي و داخلي و از همه مهم تر عدم نظارت اصولي 
از سوي متوليان امر در مهار قيمت ها، تمام معادالت 
و محاس��بات تأمين مسكن را از مس��ير واقعي دور 

كرده است.
وي گفت: حال نياز اس��ت دولت با افزايش مبلغ وام 
حداقل برابر تورم و افزايش قيمت در بخش مسكن، 
همچنين طوالن��ي كردن بازه زمان��ي در پرداخت 
اقس��اط گامي هرچند كوچ��ك در بهبود وضعيت 
نابسامان س��پرده گذاران متضرر داشته باشد. چرا 
كه رفتار تحكمي و كاهش قيمت هاي دستوري در 
اين بازه زماني براي مسكن موثر نخواهد بود هرچند 
كه با تمام فشارهاي وارده اقتصادي بر مردم، دولت 
نتوانسته در هيچ بخشي اقدامي اساسي و چشمگير 
در مهار قيمت ها داشته باشد و حتي كشف كاالهاي 
احتكاري هم تغيي��ري در قيمت كاال ايجاد نكرده و 

موج گراني روزبه روز در حال افزايش است.
وي با انتقاد از اينكه تاكنون اقدام عملي در خصوص 
قول هايي كه در مسير خانه دار شدن از طرق مختلف 
چون ليزينگ و طرح هاي 9 گانه مسكن دولت انجام 
نشده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضرگراني، 
تنش ه��اي روان��ي از آينده مبهم اقتص��اد، كاهش 
تعداد ساخت وس��از، فاصله گرفتن تعداد تقاضاي 
مصرفي مس��كن از عرض��ه در دوران رك��ود و عدم 
اجراي طرح هاي 9 گانه مسكن موجب شده ترديد 
اضطراب آفرين��ي در دو بخش س��رمايه گذار بخش 

مسكن و متقاضيان به وجود بيايد.
وي گف��ت: در حال حاضر فروش��نده بيم دارد كه با 
فروش واحدهاي خود در يك ب��ازه كوتاه قيمت ها 
افزايش بيش��تري داش��ته باشد و قش��ر متوسط و 
ضعيف بيم دارد كه بعد از خريد گران، مسكن دچار 
ركود مجدد ش��ده و به تبع آن قيمت هاي مس��كن 

ارزان تر شود.
وي درنهاي��ت گف��ت: به ه��رروي به اوج رس��يدن 
قيمت ها و بيم از اين بازار بي ثبات تا حدودي سبب 
خروج چش��مگير دالالن و كاس��بان بازار ملك در 
خريدوفروش ش��ده اس��ت و باعث ش��ده اين عده 
سرمايه هاي خود را به بخش هاي ديگر با سوددهي 
بيشتر و سهل الوصول تر راهي كنند. بطوري كه برابر 
آمارهاي اعالمي خريدوفروش مس��كن به شدت با 
كاهش مواجه است، ولي قيمت ها همچنان باال است 
و كسي حاضر نيس��ت ملك خود را به قيمت واقعي 
بفروشد و به نوعي انصاف در معامله را معادل مغبون 

شدن خود مي داند.

متاس��فانه ام��روزه تمام��ي 
و  قتص��ادي  ا رهاي  فش��ا
بحران ه��اي ش��ديد مالي و 
تورم هاي گوناگون س��نگين 
و ب��ه خصوص تغيي��ر قيمت 
ارز، اقشار كم درآمد را هدف 
قرار داده و سيس��تم دفاعي - 
اقتصادي به گونه اي طراحي 
شده كه اين قشر جامعه نقش 
سپر در برابر نا امني اقتصادي 
را به تنهاي��ي بازي مي كنن��د و تمامي آس��يب ها را 

مي پذيرد.
اين قش��ر با پس انداز اندك خود و س��پرده گذاري و 
حساب كردن روي وامي كه خواهد گرفت، پس از دوره 
انتظار متوجه مي ش��ود بيش از وامي كه مي توانست 
اخذ كند، افزايش بها، ب��ه خصوص در ملك به وجود 
آمده و نه تنها نقدينه اش قدرت س��ابق را ندارد، بلكه 
وام متعلقه نيز تكاپوي تورم را نمي كند. يعني مي رسد 
س��ر جاي اول همانجا كه بود و به قول استاد ادبيات، 

نقطه سرخط. 
البته سياست گذاري هاي اش��تباه نيز تاثير در گراني 
مس��كن دارد كه از آن جمله سياس��ت اجرا شده در 
س��ال 1373 توسط ش��هردار وقت براي به اصطالح 
متعادل كردن سود باالي ساخت و ساز در شرايط آن 
روز بود كه مقرر شد س��ازندگان به ازاي هر متر مربع 
10000 تومان از ف��روش خود را به عنوان عوارض به 

شهرداري بپردازند كه همين امر با تبعات ناشي از آن 
و سوءاستفاده برخي از سازندگان و عدم توان مهار بازار 
مس��كن در آن زمان متري 40 الي 60 هزار تومان به 
قيمت مسكن افزوده شد. اما قرار بود از متري 10 هزار 

تومان اخذ شده براي رفاه مردم هزينه شود!
در همين رابطه، شايد اعمال قوانيني براي پروژه هاي 
توليدي ديگر براي رونق بخشيدن به اقتصاد شخصي 
و بازار كس��ب و كار بتواند مس��كن را از حالت تجاري 

خارج كند و كار را به كاردان بسپارد.
هر چند كه تعطيلي بس��ياري از كارگاه هاي توليدي 
كوچك و بزرگ كه ابتدا براي رونق بخشيدن به اقتصاد 
افتتاح ش��ده بودند موفقيت اين طرح را دچار چالش 

كرده است.
ام��ا همراهي ه��اي اقتص��ادي بخش ه��اي دولتي و 
خصوصي به ويژه بانك و شركت هاي مالي و اعتباري 
و مضارب��ه اي ب��ه نحوي ك��ه در خور بررس��ي و رفع 
معضالت را دارد وارد عمل شده اند، اما در هر صورت 
كمك مشمول بر شرايط زمان خود است و شايد تجربه 
موف��ق در يك دوره از زمان ديگ��ر موفقيتي در زمان 
ديگر نداش��ته باش��د. به عنوان مثال، اولين همراهي 
دولتي در س��ال 1345 براي س��ازندگاني كه بيش از 
10 واحد مس��كوني احداث مي كردند اعمال شد كه 
به موجب آن س��ازندگان كه 80 درصد از واحد هاي 
خود را به صورت اقساطي و بازپرداخت بيش از 8 سال 
بفروش مي رس��اندند، معافيت مالياتي در نظر گرفته 
ش��ده بود كه البته با توجه به ميزان تورم در آن زمان 

طرح موفقي بود كه ش��ايد امكان تك��رار آن در امروز 
تجربه موفقي نباشد.

اس��تفاده از تج��ارب كش��ورهاي موف��ق در عرصه 
ساخت و ساز نيز قطعا راهكارهايي را پيش روي دست 
اندركاران و مس��وولين اين صنعت خواهد گذاشت، 
هرچند اين روش ه��ا ثبات اقتصادي و زيرس��اختار 
اصولي را مي طلبد كه امروزه به هر دليلي در كشور ما 
قابليت اجرا ندارد، اما حداقل سياست هاي تسهيالت 
وامي در كشورهاي حاشيه خليج فارس و اكثر مسلمان 
نشين با سياست گذاري در ايران بسيار متفاوت بوده و 
در يك دوره كوتاه حضوري كه بنده در امارات متحده 
عربي و دوبي داش��تم و در اين موارد پرس و جو كردم 
كه تسهيالت وام، بسيار سهل و بدون حتي كارمزد در 
اختيار سازندگان توانمند قرار مي گيرد و دولتمردان 
س��ود خود را در آباداني كشور و ايجاد اشتغال توسط 
سازندگان و به خصوص اشتغال پايدار در بخش هاي 
تجاري و خدماتي و رفاه مردم جس��ت وجو مي كنند 

نه در بهره بانكي. 
همچني��ن در حال حاض��ر، خل��أل ليزينگ هايي كه 
مي توانس��تند تا حدودي به رفع مش��كالت بپردازد، 
احساس مي شود و اما متاسفانه فقط يك مورد ليزينگ 
آن هم به عنوان كارگ��زار در زمينه فقط تهيه مواد و 

مصالح ساختماني فعال است.
با توجه به افزايش قابل توجهي كه بعد از اسفند 96 در 
قيمت واحدهاي مسكوني اعمال شد، خريداران بايد 
توان مالي قابل توجهي داش��ته باشند تا بتوانند اقدام 

به خريد كنند و البته با 10 ماه سپرده گذاري مشخص 
نيست هنگام دريافت وام توان مالي شان با چه قدرت 
خريدي روبه رو خواهد بود البته افزايش وام ها و متعاقبا 
افزايش بازپرداخت ها قطعا براي قشر خانه اولي ها كه 
زوج اولي نيز هس��تند و اكثرا افراد متوسط جامعه به 
شمار مي روند كه نياز به تامل در اين زمينه دارد. نهايتا 
فش��ارهاي اقتصادي موجبات آن را فراهم مي آورد تا 
بسياري از افراد جامعه به سمت حاشيه نشيني روي 
آورده و باعث تورم چه از نظر خريد ملك و چه از نظر 

اجاره بها خواهد شد.
با نگاهي به راهكار 9 ماده اي وزارت راه و شهرس��ازي 
متوجه مي ش��ويم اي��ن راهكارها هرچند دلس��وزانه 
و مس��ووالنه است، ولي تا اجرايي ش��دن موضوع راه 
زيادي باقي اس��ت. البته در ابت��دا تنظيم قرارداهاي 
اجاره اي باالي دو سال كه شامل بسته هاي تشويقي 
مالياتي خواهد ش��د قطعا منظور نگارنده محترم دو 
سال و يا بيش��تر با يك نرخ ثابت اجاره است كه البته 
در شرايط تورم موجود اين بدان معنا است كه مالك 
بر خالف تورم و افزايش به��اي ملك و نهايتا افزايش 
اجاره به��ا از حق خود و خان��واده اش در جهت منافع 
مستاجر گذش��ت كند تا شامل بسته تشويق مالياتي 
كه ش��ايد درصدي از اختالفات اجاره بها باش��د قرار 
گي��رد. آيا اين��كار در واقع از حق ديگري بخش��يدن 
نيس��ت؟ البته خصلت بخش��ندگي خصلت بزرگان 
است، ولي اگر موضوع فراگير باشد فرق كند تا شامل 
حال يك قشر محدود باشد. متاسفانه بايد گفت هرگاه 

توصيه كرديم در خريد مس��كن شتابزده عمل نشود، 
ضررهاي زيادي به مستمعين خود رسانديم. اين در 
حالي اس��ت كه نه ش��تاب زده بلكه در زمان داشتن 
توان خريد، بايد بدون درنگ خريد كرد تا كساني كه 
از ما حرف ش��نوي دارند متضرر نگردند.  همان گونه 
كه پيشتر مطرح شد با ايجاد بسترهاي توليدي هاي 
ب��زرگ و كوچك و بها دادن ب��ه صنايع ديگر از جمله 
توريس��م، مي توانيم س��اختمان ها را از قالب تجاري 

خارج كنيم و زيرساخت هاي ديگر را تقويت كنيم. 
همان گونه كه بارها مطرح ش��ده است، بافت فرسوده 
باي��د از ن��گاه س��ودمندانه مطلق خارج و ب��ه عنوان 
افتخاري ب��راي خدمت رس��اني به امنيت كش��ور و 
جلوگيري از ناامني در مواقع خطر كه بهاي ايمن سازي 
بس��يار پايين تر از بهاي زمان فاجعه خواهد بود مورد 

نگرش واقع شود. 
در نهايت به طور كلي در شرايطي كه هزينه هاي ارزي 
درآمدهاي ريال��ي را مصرف مي كنن��د، به خصوص 
در قش��ر زحمتك��ش و ضعي��ف جامعه رس��يدن به 
ثبات اقتصادي قطعا ش��رايط خاص خود را مي طلبد 
كه دش��واري خاص خ��ود را هم دارد، ام��ا تا اصالح 
زيرساختارها و تحكيم قدرت زيربنايي اقتصاد كالن 
عزم ملي را مي طلبد و تنها گذاش��تن اقش��ار ضعيف 
جامعه در برابر آسيب هاي اجتماعي ناشي از تورم، كار 
درستي نبوده و دولتمردان بايد تدبيري بينديشند كه 
س��ود و زيان ناشي از شرايط بد اقتصادي براي ملت و 

دولت يكسان باشد.
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  محمدعلي مهري، كارشناس ارشد شهرسازي:
 دولت در طي سال هاي اخير براي تأمين مسكن شهروندان و به خصوص جواناني كه تازه تشكيل خانواده مي دهند دو نوع وام شامل تسهيالت 
س�پرده گذاري و خريد اوراق تسه را در نظر گرفته است.  اما اين نوع وام ها به دو علت افزايش قيمت و ركود سنگين در اقتصاد كالن كشور كم 
اثر و بي اثر ش�ده و هم اكنون سپرده گذاران پارسال وام مس�كن در صندوق يكم و ساير وام هاي نيازمند س�پرده گذاري  يكساله، متضرران و 

بازندگان اصلي بازار مسكن به شمار مي روند. 

برش

  عباس اكبرپور، عضو هيات مديره انجمن مهندسان راه و ساختمان:
 در حال حاضر مهاجرت از كالنشهرها به علت مشكالت اقتصادي افزايش داشته و بسياري از اين افراد به دنبال رهن مسكن هاي استيجاري مناسب 
هستند. اگر دولت بتواند تسهيالتي به اندازه 25 درصد ارزش ملك را به اين عده با نرخ سود بانكي كم و 5 ساله اعطا كند، مي تواند بزرگ ترين مشكل 

اجتماعي يعني تهيه مسكن مناسب را حل وفصل كند.

محمدرضا ربيعي
 رييس سازمان نظام 
كارداني استان تهران



دانش و فن10اخبار
معرفي كشورهاي پيشتاز

در حوزه مخابرات نسل پنجم

آنالين ماندن با جعبه نارنجي

زددي ن�ت| توم��اس نورن معاون ش��ركت 
اريكسون و رييس واحد تجاري سازي خدمات 
مخابراتي نس��ل پنجم در اين شركت اسامي 
شركت هاي پيشتاز در اين حوزه را اعالم كرد.

وي ك��ه در كنگ��ره جهاني موباي��ل امريكا يا 
MWCA در لس آنجلس حضور يافته معتقد 
اس��ت امريكا و كره جنوبي بر چالش هاي فني 
راه اندازي ش��بكه هاي مخابراتي نس��ل پنجم 
غلبه كرده اند و به س��رعت سايت هايي را براي 

ارايه خدمات مذكور راه اندازي كرده اند.
به گفته وي كره جنوب��ي توانايي هاي خود را 
در اي��ن زمينه در جريان برگ��زاري بازي هاي 
المپيك زمس��تاني به رخ ش��ركت كنندگان 
كش��يد و حاال ني��ز باندهاي فركانس��ي ۳.۵ 
گيگاهرتز و ۲۸ گيگاهرت��ز را به ارايه خدمات 

مخابراتي نسل پنجم اختصاص داده است.
نورن يكي از علل اس��تقبال از فناوري نس��ل 
پنجم مخابراتي در كره جنوبي را كشش بازار 
و تقاضاي مردم براي دسترس��ي ب��ه اين نوع 
خدمات عنوان كرد و افزود: البته كره جنوبي از 
نظر ميزان جمعيت نمي تواند با امريكا رقابت 
كند و لذا در اين كش��ور اكوسيستم اقتصادي 
بيشتري براي ارايه خدمات نسل پنجم شكل 

خواهد گرفت.
معاون ش��ركت اريكسون كش��ورهايي مانند 
ژاپن، چين، انگليس، آلمان، ايتاليا و فنالند را 
هم از جمله كش��ورهاي پيشرو در زمينه ارايه 
اين نوع خدمات دانست كه البته بعد از امريكا 

و كره جنوبي قرار مي گيرند.

ديجيتال ترندز| آنالين ماندن به خصوص 
در س��فرهاي بين المللي كار ساده اي نيست. 
اين در حالي است كه دسترسي به اينترنت در 
خارج از كش��ور محل سكونت به يك ضرورت 

مبدل شده است.
واي – فاي هتل هاي محل اقامت گاهي كيفيت 
الزم را ن��دارد و اس��تفاده از س��يم كارت هاي 
خارج��ي هم ممكن اس��ت مقرون ب��ه صرفه 

نباشد.
در اي��ن ميان ي��ك راه حل جدي��د خريد يك 
دس��تگاه كوچ��ك نارنجي رنگ اس��ت كه در 
قال��ب يك جعبه كوچك بس��ته بندي ش��ده 
اس��ت و Skyroam Solis نام دارد. شركت 
س��ازنده اين محصول را يك پاوربانك و هات 
اسپات واي – فاي جهاني با كيفيت شبكه هاي 

مخابراتي نسل چهارم توصيف كرده است.
هزينه خريد اين دس��تگاه ۱۵۰ دالر و حداقل 
هزينه استفاده روزانه از آن ۹ دالر است. البته 
كاربران با پرداخت هزينه هاي بيشتر مي توانند 
بس��ته هاي اينترنتي س��ريع تر و داراي حجم 

بيشتر را هم خريداري كنند.
دس��تگاه يادش��ده مانند هات اس��پاتي براي 
گوش��ي ش��ما عمل مي كند و ام��كان ايجاد 
يك ش��بكه خصوصي واي – ف��اي را به كاربر 
مي دهد. دستورالعمل راه اندازي اين دستگاه 
و كلمه عب��ور اختصاصي كاربري نيز در جعبه 

آن وجود دارد.
ه��ر ي��ك از اي��ن دس��تگاه ها مجه��ز به يك 
سيم كارت جهاني خاص است كه بطور خودكار 
به شبكه هاي نسل چهارم ال تي اي محلي وصل 
مي شود و ارتباط حداكثر پنج گوشي و لپ تاپ 

به اينترنت را ممكن مي كند.
راه ان��دازي اوليه اي��ن دس��تگاه و وارد كردن 
تنظيمات درخواس��تي چن��د دقيقه اي طول 
مي كش��د. اما در دفعات بعد با روش��ن كردن 
دس��تگاه و فشردن دكمه واي – فاي اتصال به 
شبكه هاي مخابراتي محلي به صورت خودكار 
انجام مي ش��ود. Skyroam Solis مجهز به 
يك باتري ۶۰۰۰ ميلي آمپري هم هس��ت كه 
از طريق پورت USB-C اين دس��تگاه ش��ارژ 

مي شود.

90درصد ترابردها با موفقيت انجام شد

مهاجرت 1/5  ميليون كاربر از اپراتورهاي همراه
گروه دانش و فن   

 مديركل دفت��ر نظارت بر س��رويس هاي ارتباطي 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي با 
بيان اينك��ه تقريبا نيمي از درخواس��ت هاي ترابرد 
از آغ��از اين ط��رح موفق بوده، اعالم ك��رد در چهار 
 ماه اخير، ۹۰ درصد درخواس��ت هاي ترابرد موفق

 بوده است.
طرح ترابردپذي��ري ش��ماره ها )MNP( در طول 
سال ها درگير اما و اگرهايي بود كه درنهايت از سال 
۱۳۹۵ اجرايي ش��د. به موجب اين طرح، شرايطي 
فراهم مي شود كه مش��تركان با حفظ شماره خود 
بتوانن��د اپراتور ارايه دهنده خدم��ات خود را عوض 
كنند. البته فرآيند ترابرد شرايط خاص خود را دارد 
و ممكن است برخي از درخواست هاي ترابرد از سوي 

مشتركان با موافقت مواجه نشود.
احراز نشدن هويت مانند تطابق نداشتن مشخصات 
اعالم ش��ده با مش��خصات دارنده ش��ماره، رعايت 
نكردن ترابرد نظير به نظير مانند درخواست ترابرد 
سيم كارت دايمي به اعتباري و برعكس، فعال نبودن 
س��يم كارت، فعال بودن كمتر از سه ماه سيم كارت 
شماره مورد درخواست براي ترابرد و پرداخت نكردن 
به موقع صورتحس��اب اوليه صادر ش��ده از اپراتور 
فرستنده توسط مشترك در سيم كارت هاي دايمي 

از داليل رد درخواست ترابرد عنوان شده است.
در اين راس��تا، س��يدمحمد امامي - مديركل دفتر 
نظارت بر س��رويس هاي ارتباطي س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديوي��ي- در گفت وگ��و با 
ايس��نا درباره  ترابرده��اي موفق از ابت��داي اجراي 
ترابردپذيري اپراتورهاي همراه اظهار كرد: از ابتداي 
پروژه تراب��رد از يك ش��هريور ۱۳۹۵ تاكنون، يك 

ميليون و ۵۰۰ هزار ترابرد كل درخواست هايي است 
كه به سامانه ترابرد واصل شده است.

وي ادام��ه داد: از اين تعداد، ۷۵۶ هزار و ۱۸۷ مورد، 
يعني تقريبا ۵۰.۴۱ درصد درخواست ها ترابردشان 
موف��ق بوده اس��ت. در مجم��وع ۳۴ درص��د از اين 
ترابرده��اي به دليل كدهاي ريجكش��ن يا كدهاي 
درخواست رد شده، ۱۵ درصد را خود مشتركان در 
اواسط كار انصراف دادند و كمتر از يك درصد هم در 

جريان ترابرد است.
مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر س��رويس هاي ارتباطي 
رگوالتوري ب��ا بيان اينكه ب��راي كاهش ۱۵ درصد 
انصراف كه چون ع��دد قابل توجهي بوده، فرآيند را 
اصالح و اين ۱۵ درص��د را صفر كرديم، تاكيد كرد: 
قبال فرآيند ترابرد اينطور بود كه زماني كه افراد براي 
ترابرد درخواست مي دادند، اپراتور پذيرا ۲۴ ساعت از 
مركز مديريت فرصت داشت كه پيامكي ارسال كند و 
مشترك هم پيامك ديگري براي تاييد برمي گرداند. 
يعني اگر كسي كه مي خواست انصراف دهد ما ۲۴ 

ساعت زمان به او مي داديم.

    در زمان ترابرد صرفه جويي كرديم
امام��ي ادام��ه داد: اكن��ون ب��راي اينك��ه در زمان 
صرفه جويي ش��ود و اگر كس��ي واقعا قص��د ترابرد 
ندارد، همان ابتدا تكليفش مشخص شود و در سامانه 
نيايد، ما اي��ن فرآيند را به صورت كد OTP كرديم. 
در اين روش آن زمان ۲۴ س��اعته را برداشتيم و در 
حين هم��ان فرآيند ترابرد، يك كد OTP ارس��ال 
مي شود كه اگر مش��ترك آن را برنگرداند، به منزله 

انصراف است.
وي با بي��ان اينكه تصحيح اين فرآيند هم براي احراز 

هويت است، هم اينكه وقتي مشترك تصميم قطعي 
نگرفته، بتواند درخواس��تش را پس بگيرد، افزود: در 
بحث احراز هويت، يعني اگر س��يم كارت دست خود 
شخص باش��د يا خير، با اين كار مشخص مي شود و 
زمان ۲۴ ساعت را هم حذف كرديم و اكنون در لحظه 

درخواست مشترك براي ادامه ترابرد را مي سنجيم.
مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر س��رويس هاي ارتباطي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره 
به افزايش آمار ترابردهاي موف��ق در ماه هاي اخير 
اظهار ك��رد: در حال حاضر در فرآيند ترابردپذيري، 

درصد ترابرد موفق ۹۰ درصد شده است. بطور كلي، 
از ماه خرداد تاكنون، درخواست هاي ناموفق در ماه 
خرداد، ۲۰، در ماه تير ۱۳، در ماه مرداد و شهريور نيز 
۱۱ درصد بود كه در مجموع طبق آخرين آمار، ۹۰ 

درصد درخواست هاي ما موفق بوده است.

واييرد| ش��ركت »مايكروسافت« با ابداع دسته هاي 
بازي » ايكس باكس «، امكان بازي كردن را براي افراد 

مبتال به ناتواني هاي جسمي نيز فراهم كرده است.
شركت »مايكروسافت« حدود سه سال پيش، با هدف 
كمك به افراد معلولي كه به بازي هاي » ايكس باكس« 
عالقه دارند، ابداع يك دس��ته كنترل را آغاز كرد.ايده 
ابتدايي اين شركت، ابداع ابزاري بود كه بين دكمه هاي 
دسته و ويلچر ارتباط برقرار كند تا كنترل آن، با فشار 
زانو يا پاي كاربر ممكن باش��د. نتيجه اي��ن ايده، ابداع 
»دس��ته سازگارش��ونده ايكس باكس« بود.اين ابزار، 
يك جعبه كوچك و س��اده اس��ت كه دو دكمه بزرگ 
س��ياه رنگ و يك دكمه چرخش��ي كوچكتر دارد. اين 
 USB كنترل، به ۱۰ جك ۳.۵ ميلي متري و دو پورت
مجهز است كه امكان كنترل بازي را براي كاربر معلول 
فراهم مي كند.»بريس جانستون«، سرپرست اين پروژه 
گفت: ما سال ها روي طراحي اين كنترل كار كرده ايم. 
دسته كنترل براي برخي افراد، يك محدوديت محسوب 
مي شود. شركت ما براي برطرف كردن اين محدوديت، با 
سازمان هاي خيريه اي از جمله »بنياد سربرال پالسي«، 
»وارفايتر اينگيجد«، »بنياد ايبل گيمرز« و »اسپيشل 
افكت« همكاري كرده ايم تا كنترل هاي��ي براي افراد 

مبتال به معلوليت هاي جس��مي ابداع كنيم.»كريس 
كوجاوسكي«، طراح ارش��د ايكس باكس گفت: شايد 
طراحي اين دس��ته، ساده به نظر برس��د. پس از اينكه 
كاربران از شيب تند و تيزي لبه نمونه هاي ابتدايي اظهار 
ناراحتي كردند، نسخه هاي بعدي با شيب كم و لبه مدور 
ارايه شد. سپس گروه طراحان، سه شيار روي دسته قرار 
دادند تا كاربران، آن را به راحتي روي ويلچر يا ميز نصب 
كنند. حتي طراحي بسته بندي اين محصول به صورتي 
اس��ت كه باز كردن آن براي كاربران، ساده باشد.»بيل 
دون��گان«، مدير پروژه هاي بنياد خيريه »اسپش��يال 
افكت« گفت: من باور دارم اين دس��ته كنترل، بسيار 
انعطاف پذير است و نشان مي دهد شركت مايكروسافت و 
شركايش، چقدر در رسيدن به اين هدف، تالش كرده اند.

ماهر | مركز ماهر از شناس��ايي ۶۰۰ هزار حمله به 
يكي از برنامه هاي كاربردي مديريت پايگاه داده روي 
سرويس دهنده هاي وب، ظرف يك هفته اخير، خبر 

داد كه منشأ اين حمالت از كشور سوئد است.
 مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي 
رايانه اي ب��ا اعالم شناس��ايي ۶۰۰ ه��زار حمله به 
پورت ه��اي مرب��وط ب��ه ش��بكه ها و دوربين هاي 
مداربسته، نسبت به محافظت از ابزارهاي مديريت 
پايگاه داده در سيستم هاي ارتباطي، تاكيد كرد.اين 
مركز اعالم كرد: طي هفته گذشته افزايش حمالت 
ش��ديدي روي پورت ه��اي ۸۰، ۸۰۰۰ و ۸۴۴۳ در 
سطح شبكه كشور مشاهده شده است. اين حمالت 
 SQL Injection و از نوع http بر بستر پروتكل
روي صفح��ه الگي��ن  phpMyAdmin صورت 

پذيرفته است.
پي اچ پي ماي ادمي��ن )phpMyAdmin( ي��ك 
برنام��ه كاربردي آزاد و متن باز اس��ت ك��ه به زبان 
پي اچ پ��ي و با ه��دف مديري��ت پايگاه ه��اي داده 
ماي اس كيوال )MySql( با مرورگر وب ايجاد شده 
است. اين برنامه مي تواند وظايفي مانند ايجاد تغيير 
يا حذف پاي��گاه داده، جداول، فيلده��ا يا رديف ها، 

اجراي عب��ارت اس كي��وال يا مديري��ت كاربران و 
دسترسي ها را انجام دهد.

براس��اس بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه توس��ط 
سنسورهاي مركز ماهر، طي اين مدت بيش از ۶۰۰ 
هزارحمله ثبت شده است. از ميان مهاجمين آدرس 
اينترنتي ۴۶.۲۴۶.۳۶.۴ بيش��ترين تعداد حمالت 
ش��امل ۱۲۱ هزار و ۱۲۵ حمله را انجام داده است. 
اين حمالت از آدرس هاي IP كش��ور سوئد صورت 

گرفته است.
تحليل حمالت ثبت شده نشان مي دهد كه مهاجمين 
ب��ا اس��تفاده از حمل��ه SQL Injection به دنبال 
اجراي تابع Sleep روي پايگاه داده متصل به سايت و 

همچنين صفحه phpMyAdmin بوده اند.

تابع )Sleep( در پايگاه ه��اي داده MySql مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اجراي اين تابع دريك كوئري 
موجب مي ش��ود تا نخ اجرا كننده آن به خواب رفته 
و مسدود شود.تعداد زياد نخ هاي مسدود شده روي 
يك پايگاه داده، موجب از كار افتادن آن و عدم امكان 

ارايه سرويس به كاربران مجاز مي شود.
مهاجمان بطور ميانگين روي هر مقصد تعداد بسياري 
از حمالت را روي س��ه پ��ورت ۸۰، ۸۰۰۰ و ۸۴۴۳ از 
طريق فيلد ورودي تعبيه شده در صفحات وب و با دو 

درخواست متنوع Get و Post ارسال كرده اند.
مي توان بيان كرد كه هدف از حمل��ه از كار انداختن 
س��رويس )DoS( پايگاه داده از MySql بوده است. 
حمالت از نوع تزريق SQL Injection داراي تنوع 
بااليي بوده و امكان اجراي دستورات SQL، توابع سمت 

سرور و غيره را براي مهاجمين فراهم مي كند.
مركز ماهر تاكيد كرده است كه به منظور پيشگيري 
از موفقي��ت در اينگونه حمالت و تهديدات مش��ابه، 
الزم اس��ت دسترس��ي به ابزار phpMyAdmin و 
ابزارهاي مديريتي مش��ابه تا حد امكان محدود شود 
و توليدكنندگان و توس��عه دهندگان وب س��ايت ها، 

ورودي هاي كاربر را اعتبارسنجي كنند.

طراحي دسته »ايكس باكس« براي افراد ناتوان جسمي شناسايي ۶00 هزار حمله اينترنتي در كشور
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دريچه سايبر

ديجيتال ترندز| مديران شركت آمازون كه از افشاي 
اسرار كاري خود خشمگين هستند، مي گويند در حال 
تحقيق براي شناسايي عوامل نشت اطالعات بوده و با 

فساد داخلي برخورد خواهند كرد.
از زمان تاسيس آمازون در سال ۱۹۹۴، اين شركت به يكي 
از غول هاي دنياي فناوري مبدل ش��ده، اما همين مساله 
موجب شده تا برخي كاركنان آمازون براي فروش اطالعات 
محرمانه آن به افراد يا موسساتي كه از طريق سايت آمازون 

به دنبال فروش كاال يا خدمات هستند، تالش كنند.
افراد و موسس��ات يادش��ده براي درياف��ت اطالعات 
محرمانه آمازون از ۸۰ تا بيش از ۲۰۰۰ دالر پرداخت 
مي كنند. به عنوان مثال مدير يك موسسه ممكن است 
با پرداخت پول به يكي از كارمندان آمازون به اطالعات 
ف��روش توليدات خود يا ش��ركت رقيب و همين طور 
آدرس ايميل افرادي كه كاالهاي عرضه شده وي را نقد 

مي كنند، دسترسي يابد.
اين مديران در صورت پرداخت مبالغ قابل توجه مي توانند 
نقدهاي منفي در مورد توليدات و محصوالت خود را حذف 
كنند يا حتي حساب هاي كاربري حذف شده از آمازون 
به علت نقض موافقتنامه كاربري اين سايت را بازگردانند. 
گفته مي شود تعداد زيادي از مديران شركت هاي چيني 

عالقه مند به چنين اقداماتي هستند.
آم��ازون با ص��دور بيانيه اي تصريح ك��رده در حال 
تحقيق در م��ورد عملكرد كاركنان خ��ود و همين 
طور فروشندگان كاالس��ت و افراد ناقض قوانين را 
از خدمات خود مح��روم كرده و عليه آنها در دادگاه 

اقامه دعوا خواهد كرد.

آسين ايج| مقامات امنيتي در سويس مي گويند در 
حال تحقيق در مورد دخالت احتمالي هكرهاي روس 

در حمله به آژانس جهاني ضد دوپينگ هستند.
دفتر دادستان كل سويس اعالم كرده كه هكرهاي روس 
به تالش براي هك كردن آژانس مذكور متهم هستند.

تحقيقات جنايي در اين زمينه از ماه مارس سال ۲۰۱۷ 
آغاز شده و تعدادي از سازمان ها و نهادهاي اطالعاتي 
سويس نيز در اين زمينه همكاري خواهند داشت. در 

بررسي هاي اوليه دو نفر مظنون شناسايي شده اند.
هدف اي��ن دو هكر روس نفوذ به آزمايش��گاهي در 
سويس بوده كه از آن براي آزمايش هاي ضددوپينگ 
و بررسي و تست گاز نوويچوك استفاده مي شود. گاز 
يادشده به دسته اي از عوامل عصبي اطالق مي شود 
ك��ه بين س��ال هاي ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۳ در ش��وروي و 

روسيه توليد شده اند.
عوامل عصبي يا گازهاي اعصاب به دسته اي از عوامل 
ش��يميايي اطالق مي ش��ود كه با تأثير بر دس��تگاه 
عصبي انسان موجب اختالل در عملكردهاي حياتي 
ب��دن و بروز صدم��ه و مرگ مي ش��وند. اين عوامل 
به علت س��رعت تأثير زي��اد از خطرناكترين عوامل 
شيميايي محسوب مي شوند. از جمله مشهورترين 
عوامل عصبي مي توان از س��ارين، تابون، سومان و 

وي ايكس نام برد.
آژان��س ضد دوپينگ س��ويس در س��ال هاي اخير 
تحقيقات گس��ترده اي در مورد دوپينگ قهرمانان 
ورزشي روس��يه به عمل آورده و در مواردي نتيجه 

اين بررسي ها مثبت بوده است.

اس�ين اي�ج| ي��ك س��خنگوي ش��ركت اوب��ر 
مي گويد اين ش��ركت از اخت��الل قابليت پرداخت 
ف��وري برنام��ه اوب��ر مطل��ع اس��ت و رانندگان��ي 
كه ب��ه علت مش��كل مذك��ور نتوانس��ته اند كرايه 
 درياف��ت كنن��د، معوق��ات خ��ود را درياف��ت 

خواهند كرد.
 تعداد زيادي از رانندگان ش��ركت خدمات تاكسي 
ياب آنالي��ن اوبر مي گويند در روزه��اي اخير براي 
استفاده از اپليكيشن اوبر با مشكالت فراواني مواجه 
شده اند و نتوانسته اند كرايه خود را با استفاده از اين 

نرم افزار از مسافران دريافت كنند.
اين مش��كل بطور گسترده در امريكا وجود دارد و از 
روز ۱۴ سپتامبر آغاز شده است. به دنبال گسترش 
اين مشكل موضوع روز بعد به اوبر گزارش شد و اين 
ش��ركت براي برطرف كردن ان تالش قابل توجهي 

را آغاز كرد.
اوب��ر مي گويد مش��كل مذك��ور را بعد از بررس��ي 
مفص��ل برطرف ك��رده اس��ت. البته اين ش��ركت 
در م��ورد جزئي��ات فني اي��ن موض��وع توضيحي 
نداده اس��ت. هم اكن��ون رانندگان اوب��ر مي توانند 
 كرايه ه��اي مدنظ��ر خ��ود را ب��دون مش��كل

 دريافت كنند.
هنوز مش��خص نيس��ت چ��ه مس��اله اي پرداخت 
كراي��ه رانن��دگان را از طريق اوب��ر ناممكن كرده، 
ام��ا بس��ياري از رانن��دگان عصباني ب��ا حضور در 
 شبكه هاي اجتماعي به ش��دت نسبت به اين مساله 

اعتراض كردند.

نيواطلس| يك شركت روس��ي موفق به ابداع يك 
سيستم شارژ بي سيم براي استفاده در پهپادها شده كه 
با استفاده از آن مي توان در آن واحد چندين پهپاد را در 

حين پرواز شارژ كرد.
اين سيس��تم براي فعال شدن نيازمند فرود پهپادها هم 
نيس��ت و مي تواند ده ها پهپاد را در آن واحد و در كنار هم 
شارژ كند. در حالي كه برخي شركت هاي سازنده پهپاد 
با اس��تفاده از منابع انرژي متفاوت��ي مانند هيدروژن 
به دنبال افزايش برد اين پرنده هاي بدون سرنش��ين 
هستند، شركت GET راه حلي منحصر به فرد را براي 

حل مشكل تامين انرژي پهپادها ابداع كرده است.
در قالب سيس��تم يادشده يك قاب ش��ش ضلعي از 
س��يم ها در محوطه اي به قطر ۱۰ متر نصب مي شوند 
كه چارچوبي بس��ته را براي انتقال بي سيم انرژي به 
پهپادهاي مجاور به وجود مي آورند. سيم هاي يادشده 

بر روي پايه هايي نصب شده و در هوا معلق مي مانند.
اين قاب شش ضلعي مي تواند پهپادهاي در حال پرواز 
را تا فاصله ده متري بطور بي سيم شارژ كند. مقدار شارژ 
انتقالي ۱۲ كيلووات ساعت بوده و با استفاده از اين روش 
مي توان در عرض شش دقيقه تا ۸۰ درصد از ظرفيت 
باتري هر پهپاد را شارژ كرد. اين ميزان شارژ براي ۲۵ 

دقيقه پرواز هر پهپاد كافي است.
قابل حمل بودن، س��ازگاري با طيف گس��ترده اي 
از پهپاده��اي خ��ودران، امكان تامي��ن برق طيف 
گس��ترده اي از پهپادهاي پراكن��ده از طريق ايجاد 
شبكه اي از اين ش��ارژرهاي بي سيم شش ضلعي از 

جمله ديگر مزاياي اين سيستم است.

چاين�ا ديلي| پژوهش��گران چيني با اس��تفاده از مواد 
كامپوزيت و كربنات سديم موفق به توسعه يك باتري قابل 

شارژ شده اند.
پژوهشگران چيني در مطالعات اخيرش��ان با استفاده از 
مواد كامپوزيت و كربنات سديم موفق به توسعه يك باتري 
قابل شارژ شده اند كه باتري مذكور هنگام تخليه از كربن 
دي اكسيد هوا اس��تفاده مي كند. گروهي از پژوهشگران 
به رهبري »چن جون« )Chen Jun(، اس��تاد دانشكده 
 )Nankai University( »شيمي »دانش��گاه نانكاي
شهر تيانجين، توانس��تند يك باتري كه ظرفيت آن ۳۵۰ 
ميلي آمپر ساعت و چگالي انرژي آن ۱۸۰ وات ساعت در 
كيلوگرم )Wh/kg( اس��ت را توليد كنند.باتري مذكور 
هنگام تخليه، از هوا اكسيژن دريافت كرده و هنگام شارژ 
شدن اكس��يژن را در هوا آزاد مي كند و به همين دليل نام 
آن را باتري »قابل تنف��س« )breathable( ناميده اند.

توليد بيش از حد سديم، ابتدا سبب ايجاد دندريت در قطب 
منفي شده و سپس باعث ايجاد اتصال كوتاه مي شود. توليد 
سديم نياز به مصرف انرژي زيادي در الكتروليز سديم كلريد 
يا هيدروكسيد سديم دارد. محققان چيني مواد كامپوزيت 
كربنات س��ديم را در نانولوله هاي كربني توليد كردند و با 
كنترل ظرفيت باتري، به طور موثر تشكيل دندريت ها را 
متوقف ساختند.باتري س��ديم كربن دي اكسيد از باتري 
ليتيوم هوا كه از اكسيژن براي تخليه استفاده مي كند، بهتر 
اس��ت. همچنين باتري سديم دي اكسيد كربن خيلي به 
صرفه تر و مفيدتر است.از آنجايي كه ۹۵ درصد هواي سياره 
مريخ از دي اكسيد كربن تشكيل شده، اين باتري يك منبع 

انرژي خوب براي كاوشگر مريخ نيز خواهد بود.

مقابله آمازون
با كارمندان جاسوس

تحقيقات سويس در مورد 
حمله هكري روسيه

اختالالت گسترده اوبر
رانندگان را كالفه كرد

ابداع سيستم شارژ چند پهپاد 
در حين پرواز 

توليد نوعي باتري
كه تنفس مي كند

رويداد

باگ كي بورد گوگل كلمات 
را اشتباه تايپ مي كند

فون آرن�ا| گفته مي ش��ود به تازگي يك باگ 
جديد در اپليكيشن كي بورد گوگل يافت شده و 
بسياري از كاربران را در تايپ متون موردنظر خود 

دچار مشكل كرده است.
 اپليكيشن كي بورد گوگل كه جي بورد نام دارد 
و در ميان كاربران گوشي هاي هوشمند به ويژه 
سيس��تم عامل اندرويد با اس��تقبال بي نظيري 
مواجه شده است، حاال بر اساس شكايت كاربران 
در فضاي مجازي، ميزبان يك باگ و مشكل فني 
جديد شده است كه كاربران را هنگام تايپ متون 

موردنظرشان با مشكل مواجه مي كند.
ويژگ��ي glide-typing ك��ه در جي بورد به 
كاربران اجازه مي دهد بدون بلند كردن انگشتان 
خود از روي صفحه كليد گوش��ي، تنها با وصل 
كردن حروف الفب��ا و دكمه هاي مختلف برروي 
صفحه كليد، با س��رعت و دق��ت باالتري تايپ 
كنند، حاال با نقص به وجود آمده، موجب ش��ده 
است كه كاربراني كه مداوم از اين قابليت استفاده 
مي كردند، كلمات و عبارات موردنظر خود را به 

اشتباه تايپ كنند.
اين باگ و مشكل فني به تاييد خود شركت گوگل 
نيز در آمده و بيان كرده است كه بزودي درصدد 
برطرف كردن هرچه زودتر اين باگ درخواهد آمد. 
گوگل از كاربران جي بورد درخواست كرده است 
كه فعال به منظور جلوگيري از تايپ اش��تباهي، 
وضعيت كي بورد خود را به حالت عادي و نرمال 

بازگردانند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 8 هزار دالر پيداشده

به صاحبش  برگشت

خانه امام حسيني هاي يزد 
ميزبان خيل عظيم عزاداران

 كشاورز فيروزكوهي
درختان مسن گردو را پيوند زد

اتهام شروع به قتل براي پرونده 
به چاه انداختن دختر 5 ساله

احتكاركنندگان و گرانفروشان  
ستون پنجم دشمن هستند

صدور ويزاي آلمان براي 
ايرانيان در كمترين زمان

مشهد|پليس فرودگاه مشهد 8 هزار و 940 دالر 
استراليا به ارزش ريالي بيش از 90 ميليون و 575 هزار 
تومان را به صاحبش بازگرداند. مامور پليس فرودگاه 
شهيد هاشمي نژاد مشهد ديروز در حال انجام وظيفه 
كيف يك مس��افر را در ترمينال ورودي مس��افران 
خارجي پيدا كرد.ستوان سوم حميدرضا ابراهيمي 
در اين باره گفت: »پس از پيگيري متوجه شدم اين 
كيف متعلق به يك مسافر خارجي مقيم استراليا است 
كه به همراه خانواده به مشهد آمده است«.او درباره 
محتويات اين كيف اظهار كرد: »داخل كيف 8 هزارو 
940 دالر استراليا به ارزش ريالي بيش از 90 ميليون 

و 575 هزار تومان بود كه به صاحبش بازگرداندم«.

يزد|خانه امام حس��يني هاي يزد دو قرن است كه 
ميزبان عزاداران حسيني است.

محمد امام حس��يني از متوليان كنوني خانه امام 
حس��يني در اين باره مي گويد: ح��اج محمد الري 
از اهالي ش��هر الر در اس��تان فارس، در عالم خواب 
سيدالشهداء را ديده و طبق دستوري كه از حضرت 
مي گي��رد به يزد مي آي��د و در مكان كنوني زميني 

خريداري و در آن خانه اي بنا مي كند. 
او در ادامه مي گويد: از ۱8۳ سال پيش تاكنون، بطور 
پيوسته و بدون وقفه، هر سال از روز اول محرم تا ۱4 
روز و در ماه صفر از اربعين امام حسين )عليه السالم( تا 

۱۲ روز روضه خواني در اين خانه برقرار است.

تهران|مدير جهاد كشاورزي فيروزكوه در استان 
تهران اع��الم كرد: براي اولين بار در كش��ور يكي از 
كشاورزان اين شهرستان درختان مسن باالي 60 

سال و قطور گردو را پيوند زد.
رضا فرازي اظهارداشت: سيد مجيد حسيني كشاورز 
نمونه فيروزكوهي س��ال 96 در استان تهران، با ۳0 
سال تجربه به مدت پنج سال است كه روي اين شيوه 
طرح پيوند زني درختان گردو در روستاي مهاباد اين 
شهرستان فعاليت مي كند. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه تاكنون اين شيوه پيوند براي درختان مسن و 
قطور گردو انجام نشده افزود: درختان پيوندي در اين 
روش مقاومت بااليي در برابر سرما و بيماري دارند 
بطوري كه در سرمازدگي سال جاري هيچ آسيبي 
نديدند؛ همچنين پيوند زني بوته هاي جديد در اين 

روش باردهي درختان را نيز افزايش داده است.

اصفهان|رييس كل دادگستري استان اصفهان 
گفت: پرونده متهم ماجراي انداختن دختربچه به 
چاه فاضالب به اتهام ش��روع به قتل در شعبه ۱0۲ 
دادگاه كيفري ۲ شهرستان فالورجان تشكيل و در 
حال رسيدگي است.احمد خسروي وفا در تشريح 
جزئيات ماجراي انداختن دختربچه 5 ساله به چاه 
 فاضالب گفت: حس��ب گزارش واصله در س��اعت

۱5: ۱0 روز سه شنبه مورخ ۱۳ شهريور ماه نوجواني 
۱۳ س��اله دخترعموي خردس��ال خ��ود را از روي 
خصومت به داخل يكي از چاه هاي فاضالب روستايي 
محل سكونت انداخته و درب آن را مي بندد.يكي از 
همسايگان از طريق دوربين مداربسته متوجه موضوع 

شده و همسايگان را خبردار كرده است.

كرمانشاه|رييس كميسيون امنيت ملي مجلس 
گفت: اخاللگ��ران اقتص��ادي، احتكاركنندگان و 
گرانفروشان، ستون پنجم دشمن در داخل كشور 
هستند. حشمت اهلل فالحت پيشه 80 درصد اقتصاد 
كش��ور را متكي به توان داخلي دانست و افزود: اگر 
امريكا ۱00 درصد تحريم هاي اقتصادي اش را عليه 
ايران تحميل كند فقط مي تواند بر ۲۳ درصد اقتصاد 
كشور تاثيرگذار باشد.او از برخي مديران كه مرعوب 
شعارها و تحريم دشمنان شده اند، انتقاد كرد و گفت: 
امريكا در افول قدرت اقتصادي و نظامي قرار دارد و اين 
باعث شده ترامپ معاهدات بين المللي را به هم بزند.

اصفهان|معاون سفير آلمان در ايران مي گويد: با 
فعاليت ش��ركت خدمات دهنده ويزا آلمان در اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و آلمان، محدوديتي در صدور 
ويزا وجود ندارد. معاون سفير آلمان در ايران در اتاق 
اصفهان روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي آلمان 
و ايران را گسترده دانست و گفت: با فعاليت شركت 
خدمات دهنده ويزا آلمان در اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و آلمان، ديگر هيچ محدوديتي در صدور ويزا 
براي مسافرت شهروندان ايران به آلمان وجود ندارد.

اوليور اش��ناكنبرگ از عالقه مندي دولت آلمان به 
حفظ برجام در كنار كش��ورهاي اروپايي خبر داد و 
گفت: اروپا به ويژه آلمان، فرانسه و انگليس درصدد 
ايجاد كانال ارتباطي جديد بانكي با ايران اس��ت كه 

مستقل از بانك هاي امريكا به فعاليت بپردازد.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان هم در اين ديدار مسائل 
بانكي را مهم ترين مانع پيش روي فعاالن اقتصادي 

اصفهان در تعامل با آلمان دانست.

درپي ممنوعيت صادرات برخي كاالها مطرح شد

گيوتين ممنوعيت روي گردن صادرات
بنگاهها|

۲0مردادماه سال جاري علي اكبر شاماني مديركل دفتر 
صادرات در بخش��نامه اي به گمركات اجرايي ممنوعيت 
صادرات 7 قلم كاال شامل انواع دفترچه مشق و حسابداري، 
شكر خام و شكر سفيد، جوال و كيسه براي بسته بندي، 
چاي، انواع پودرهاي مشتقات شير و آب پنير )شيرخشك 
و...(، كازئين، انواع الستيك سبك و سنگين، مرغ زنده و 
گوشت مرغ با هدف تنظيم بازار داخل را ابالغ كرد. مصوبه اي 
كه در واكنش به نوس��انات اخير اقتصادي در كشورمان 
عملياتي شد و از همان ابتدا موافقان و مخالفاني در مقابل 
خود داش��ت؛ مخالفان و موافقاني كه هر كدام از منظري 
خاص اين مصوبه را مورد ارزيابي قرار مي دادند و در خصوص 

آن تفاسير متفاوتي ارايه مي كنند.
در شرايطي كه بعد از بروز نوس��انات اخير ارزي ضرورت 
پرهيز از تصميم سازي هاي شتاب زده از سوي كارشناسان 
به عنوان يك ضرورت مطرح شده بود؛ برخي تحليلگران 
و كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه مصوبه ممنوعيت 
صادرات برخي اقالم در نهايت اقتصاد ايران را با مشكالت 
ت��ازه اي مواجه مي كند. در س��وي ديگر برخ��ي ديگر از 
چهره هاي اقتصادي و اهالي توليد اين مصوبه را در شرايط 
حساس فعلي الجرم ارزيابي مي كردند و معتقد بودند كه 
عمر چنين مصوباتي با پايان نوسانات ارزي از بين مي رود.

در پي ممنوعيت صادرات هفت قلم كاال در راستاي تنظيم 
بازار داخلي كه بيشتر هم كاالهاي صنايع غذايي و كشاورزي 
هستند، برخي كارشناسان اقتصادي به مسووالني كه در 
اين زمينه تصميم گيري مي كنند هش��دار دادند كه اين 
فرآيند توان صادراتي كشور را محدود مي كند. طي ماه هاي 
اخير اقتصاد ايران با شرايطي روبرو شد كه نوسانات شديد 
نرخ ارز، تجارت ايران را با ساير كشورها به ويژه كشورهاي 
اروپايي با مشكالتي مواجه كرد. به همين جهت طبيعي 
اس��ت كه با افزايش ن��رخ ارز، تماي��ل توليدكنندگان به 
صادرات افزايش يابد كه البته ممكن است به جاي تامين 
نياز داخل، اقدام به صادرات كنند و در همين راستا، دولت 
براي تنظيم بازار داخلي، صادرات برخي كاالها را ممنوع 
اعالم كرد. عضو كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق 
بازرگاني ايران يكي از چهره هايي اس��ت كه در اين زمينه 
ديدگاه هاي جالبي را مطرح مي كند و مي گويد: باتوجه به 
اينكه دولت نگران كمبود كاال در آينده است، صادرات كاال 
را براي تامين در بازار داخل ممنوع مي كند اما بايد توجه 
كرد كه ممنوعيت صادرات، به توليد آسيب مي زند و اعتبار 

بين المللي را از بين مي برد.
امير شهرياري عضو كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق ايران در اين زمينه در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 

واقعيت اين است كه بخش خصوصي مخالف هرگونه اعمال 
محدوديت در حوزه صادرات و واردات است. در كشورها اگر 
بخواهند كنترل ها را بيشتر كنند با اعالم تعرفه بازار را كنترل 
مي كنند؛ نه ممنوعيت. اما در ايران يك شبه تصميم گرفته 

مي شود صادرات كاال ممنوع اعالم شود.

 ادامه روند ممنوعيت صادرات
 بازار داخل را هم به هم مي ريزد

او افزود: چنانچه ممنوعيت در اقالم ديگر هم اتفاق بيفتد، 
آس��يب جدي به توليدات وارد خواهد شد. بطور مثال در 
حوزه صادرات خوراك آبزيان، ش��ركت هايي داشتيم كه 
بطور مازاد خ��وراك ماهي توليد كرده و با ش��ركت هاي 
پرورش دهنده ماهي در عراق قرارداد داش��ته اند اما شب 
خوابيده و صبح بيدار مي شوند مي بينند كه صادرات خوراك 
آبزيان ممنوع شده است؛ لذا با داليل محكم علمي مي توان 
اثبات كرد كه محدوديت هاي اين چنيني نبايد اعمال شود.

شهرياري تاكيد كرد: از طرف ديگر انگيزه دولت براي كنترل 
بازار داخل، عموما به خاطر كمبودي است كه تصور مي شود 
در اين زمينه به وجود آيد. همچنين به واسطه افزايش نرخ 
ارز، انگيزه توليدكننده براي صادرات بيش��تر از توزيع در 

داخل شده است.

 راه را براي پيوستن به WTO سخت مي كنند
او تصريح كرد: بطور كلي آثار ممنوعيت صادرات در بازار 
داخل اين طور است كه قيمت آن كاال كنترل و نياز داخل 
تأمين مي شود. اقدام دولت در منع صادرات نيز به همين 
بهانه است. اما نه تنها در دراز مدت بلكه كوتاه مدت نيز به ضرر 
توليد خواهد بود.اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران با اشاره به اينكه زماني كه ارزش پول ملي كاهش پيدا 
مي كند، فرصت بسيار خوبي براي صادرات كاالها ايجاد 
مي شود، گفت: از منظر اقتصاد كشاورزي، كشورهايي كه 
در بخش كشاورزي مستعد هستند، مزيت خوبي هم براي 
صادرات دارند.شهرياري تصريح كرد: بنده به عنوان فعال 
حوزه كشاورزي و عضو كميس��يون كشاورزي اتاق ايران 
با هر نوع اعمال محدوديت مخالفم، چراكه همين اعمال 
محدوديت هاست كه راه را براي پيوستن به WTO سخت 

كرده و هر سال نيز سخت تر مي شود.

  مخالفان ممنوعيت چه مي گويند؟
يكي از اقالمي كه بعد از نوسانات اقتصادي اخير در ليست 
ممنوعه ها قرار گرفت شيرخشك است؛ آمارهاي رسمي 
گمرك حاكي از آن اس��ت كه در 4ماهه ابتدايي س��ال، 
مجموعا 7هزار و ۲۳8 ُتن شيرخشك صنعتي به ارزش ۲4 

ميليون و 785 هزار و 99۱ دالر از كش��ور صادرات شده و 
كشورهاي عراق، پاكستان، روسيه، تاجيكستان، جمهوري 
آذربايجان، افغانستان و سوريه مقصد اين محموله ها بوده اند. 
رييس انجمن صنفي گاوداران كشور نيز، به نمايندگي از 
توليدكنندگان شيرخش��ك به ممنوعيت صادرات اين 
محصول اعتراض كرده اس��ت. سيداحمد قدسي، در اين 
باره به ايلنا مي گويد: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درباره ممنوعيت صادرات بدون هماهنگي و اطالع وزارت 
جهاد كشاورزي بوده است. قدسي در اين باره گفته است: 
متولي تنظيم بازار و قيمت گذاري بر محصوالت كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي است و اين اقدام فقط با درخواست 
كارخانه هاي لبني صورت گرفته است كه قصد دارند با اين 
كار قيمت ش��ير خام را دوباره كاهش دهند. با ممنوعيت 
صادرات، ش��ير در داخل با مازاد مواجه مي شود و قيمت 
آن كاهش خواهد يافت كه به ضرر دامداران است و باعث 

كاهش توليد شير خواهد شد. 
البته رييس انجمن صنفي گاوداران به صورت تلويحي تأييد 
كرده است كه صادرات شيرخشك با شرايط فعلي صرفه 

زيادي دارد. او در اين باره گفته است: با نرخ فعلي شيرخشك 
و ب��ا وضعيتي كه دالر در حال حاض��ر دارد، با اين كار تنها 
بستري آماده مي شود براي قاچاقچيان و سودجويان كه 
شيرخشك را به صورت قاچاق از كشور خارج خواهند كرد. 
قاچاق شيرخشك از كشور بدون هيچ كنترل نظارتي براي 
كشور سودي به همراه نداشته و ارزآوري هم در پي نخواهد 
داشت. اگر به صورت قانوني صادرات داشته باشيم، ارز به 
سيستم مالي كشور وارد مي شود و همچنين رونق ملي و 

دام پروري خواهيم داشت.

  اعتراض به ممنوعيت
حبيب جهانساز، رييس سازمان چاي كشور، در اعتراض 
به ممنوعيت صادرات چاي به ايسنا گفته است: ممنوعيت 
ص��ادرات چاي به ض��رر توليدكنندگان داخل��ي و تجار 
اس��ت. اين ممنوعيت را خيلي قطعي تلقي نمي كنيم و 
اجرايي نش��دن آن را پيگيري مي كنيم، چراكه موافقيم 
رقابتي به نفع چاي داخلي ايجاد شود و صادرات كه فرصتي 
براي توليد است، نبايد به تهديد تبديل شود. به گفته رييس 

سازمان چاي،  ساالنه بين ۱۲ تا ۱4 هزار تن چاي از كشور 
صادر مي ش��ود كه حدود ۲0 درصد از اين مقدار با قيمت 
۱۳ تا ۲0 دالر به فروش مي رس��د كه براي كشور ارزآوري 
دارد. اما بقيه چاي كه صادر مي شود محصول ضعيفي است 
و با قيمت دو دالر صادر مي شود. اين در حالي است كه اين 
محصول در بازار داخلي مش��تري كمي دارد و فروش آن 
دشوار است و حدود نصف قيمت صادرات به فروش مي رسد. 
رييس سازمان چاي كشور تأكيد كرده است: »جايگاهي 
كه تجار و كارخانه ها تاكنون در بازار كسب كردند از سود 
حاصل از صادرات مهم تر است؛ بنابراين نبايد اين بازار را از 

دست بدهيم تا بتوانيم آن را ارتقا دهيم.«
مجموعه اين اظهارنظرها نشان مي دهد كه اهالي اقتصاد 
با نسبت به برخورد دستوري با بازار گاليه مندند و از دولت 
مي خواهند كه با بستر سازي مناس��ب اجازه دهد تا روند 
طبيعي عرضه و تقاضا قيمت ها را مشخص كند. به اعتقاد 
اين دسته  از كارشناسان رفتار دستوري و بخشنامه اي نه 
تنها كمكي به حل مشكالت اقتصادي نمي كند بلكه در 

مواردي خود مشكل ساز خواهند شد. 

روند بازسازي مناطق زلزله زده 
مطلوب است

مع��اون  كرمانش�اه|
هماهنگي امور استان هاي 
دفتر رييس جمهوري گفت: 
روند بازسازي مناطق زلزله 
زده بر اس��اس برآوردهاي 
انجام شده مطلوب ارزيابي 
مي ش��ود.به گزارش ايرنا، 
علي اصغر احمدي ديروز در نشست ستاد بازسازي مناطق 
زلزله زده استان كرمانشاه در سرسراي تدبير استانداري 
افزود: بر پايه گزارش هايي كه به دفتر رييس جمهوري 
رس��يده بود، روحاني دس��تور داد تا يك تيم به منظور 
بررس��ي عملكرد دولت به منطقه اعزام شود.وي اظهار 
داش��ت: بر اين اس��اس اين تيم ۱5 نفره از روز جمعه تا 
امروز در مناطق مختلف زلزله زده استان كرمانشاه حاضر 
شد و گزارشي از روند فعاليت ها براي بازسازي مناطق 
زلزله زده تهيه كرده اس��ت.او با بيان اينكه اين گزارش 
به اس��تحضار رييس جمهوري خواهد رس��يد، گفت: 
گزارش هاي تهيه شده نشان مي دهد كه در مجموع با 
توجه به حجم خسارت هاي وارد شده اقدامات دولت، 
يگان هاي امدادي، دستگاه هاي امنيتي و انتظامي و مردم 
در زمينه امداد رساني و بازسازي مناطق زلزله زده مطلوب 
است.معاون دفتر رييس جمهوري با اشاره به تاخير در 
بازسازي واحد هاي مسكن مهر، اظهار داشت: وزارت راه 
و شهرسازي مسوول بازسازي واحدهاي مسكن مهر است 
و بايد تمام همت خود را در اين راستا به كار گيرد. احمدي 
همچنين به مشكالت ايجاد شده براي آسيب ديدگان 
در زمينه ارايه تضامين بانكي اشاره كرد و گفت: موضوع 
تضامين بانكي را در سطح ملي پيگيري خواهيم كرد تا 

مشكلي در راه بازسازي مناطق زلزله زده ايجاد نشود.

تالش براي جلوگيري از تعطيلي 
23 واحد توليدي در كرمان 

كرمان|رييس كميسيون 
صنع��ت و مع��دن ات��اق 
بازرگان��ي كرم��ان گفت: 
توليد روز به روز كوچك تر 
شده و از پا در مي آيد، اگر 
كمك نشود مطمئنا طي 
دو تا س��ه ماه آين��ده ۲۳ 
واحد توليدي اس��تان تعطيل مي ش��وند.به گزارش 
روابط عمومي اتاق كرم��ان، »جبالبارزي«ديروز در 
جلسه مشترك هيات رييسه اتاق بازرگاني، شوراي 
عالي بانك ها با مجمع نمايندگان استان گفت: ما مورد 
تحريم غيرمنطقي بعد از برجام هستيم، اما چرا تحريم 

داخلي بايد داشته باشيم؟
او از نق��ض كردن برخي از بخش��نامه ها گاليه كرد و 
افزود: بعضا بخش��نامه ها يكديگر را نقض مي كنند، 
بايستي اتاق فكري مركب از بخش خصوصي، دولت 
و اقتصاددانان تشكيل شود تا تصميم گيري ها در اين 
اتاق مورد ارزيابي و بررسي و در نهايت عملياتي شود.

جبالبارزي ب��ه تبيي��ن وضعيت فعل��ي بنگاه هاي 
اقتصادي پرداخت و از افت ش��ديد كاري آنها سخن 
به ميان آورد و عنوان كرد: يك س��وم واحدهاي ما با 
ظرفيت 75 درصد خودش��ان در حال كار هستند.او 
خاطرنشان كرد: متاسفانه قيمت ارز لحظه اي شده 
و يك بن��گاه اقتصادي خصوصي براي يك س��اعت 
نمي تواند قيمت بدهد.جبالب��ارزي به قانون ماليات 
بر ارزش افزوده اش��اره و تصريح ك��رد: در كمك به 
توليد يك ريال هم پرداخت نش��ده است، 90 درصد 
بنگاه هاي كشور كوچك و متوسط هستند، اما هيچ 

بند و مصوبه اي براي آنها نبوده است.

كردستان|رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان 
كردستان گفت: با توجه به 
اهميت طب سنتي در استان 
كردس��تان تا دوسال آينده 
ظرفيت توليد زالوي طبي 
به ۲ميلي��ون قطعه خواهد 
رسيد.به گزارش ايسنا، خالد جعفري در سومين جلسه 
برنامه عملياتي بخش كش��اورزي شهرستان سنندج، 
اظهار كرد: شش تعاوني صيد، تكثير و پرورش ماهي در 
شش سد استان با 480 نفر بهره بردار به فعاليت صيد و 
پرورش ماهي اشتغال دارند. جعفري با اشاره به اصالح 
نژاد ماهيان در استان اظهار كرد: در حال حاضر استان 
كردستان جزو اس��تان هاي محدود است كه با اصالح 
نژاد سعي بر آن دارد تا در آينده از وابستگي خارج شود. 
باتوجه به وجود منابع آبي در شهرستان سنندج، يكي 
از برنامه هاي در حال انجام در اين شهرس��تان افزايش 
توليد ۱۱0 تن ماهي سردآبي است كه تاكنون ۲0 تن 
آن توسط 4 واحد محقق شده است كه انتظار مي رود تا 
پايان سال به تحقق ۱00 درصدي اين مقدار از افزايش 
توليد در شهرستان سنندج برسيم. به گفته او درازاي 
توليد هر پنج تن ماهي س��ردآبي يك ش��غل در حوزه 
شيالت ايجاد مي شود. رييس سازمان جهاد كشاورزي 
استان كردستان خاطرنشان كرد: در راستاي افزايش 
بهره وري در حوزه ش��يالت، استفاده از مكانيزاسيون، 
سيستم هاي تزريق اوزون در ايجاد محيط باكيفيت براي 
پرورش ماهيان سردآبي بسيار تاثيرگذار است. براساس 
مطالعات انجام ش��ده، با رها سازي هاي مناسب در سد 

وحدت سنندج ساالنه ۲80 تن ماهي صيد مي شود. 

هرم�زگان|ريي��س كل 
دادگستري هرمزگان گفت: 
دستگاه قضايي براي مبارزه با 
فساد هيچ خط قرمزي ندارد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
حجت االسالم محمدصادق 
اكبري در س��ومين جلسه 
ستاد پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
در دستگاه قضايي استان هرمزگان با اشاره به وضعيت 
اقتصادي كشور و چالش هاي پيش روي آن، گفت: راهكار 
برون رفت از چالش ها، برخورد با محتكران و اخاللگران 
اقتصادي و حمايت از توليد ملي بر پايه سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي است.وي با اش��اره به مصوبه ابالغي از 
سوي رياست قوه قضاييه و ديگر اسناد باالدستي؛ هدف از 
تشكيل ستاد اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
را رفع موانع حقوقي و قضايي در مسير توليد، حمايت از 
سرمايه گذاري مش��روع و پيشگيري و مبارزه با مفاسد 
اقتصادي عنوان كرد.حجت االسالم اكبري اضافه كرد: 
ضرورت دارد فهرستي از واحدهاي صنعتي كه توليد آنها 
در اثر موانع حقوقي و قضايي متوقف يا محدود شده است 
تهيه گردد و پيگيري هاي الزم به منظور رفع موانع موجود 
صورت پذيرد. رييس كل دادگستري استان هرمزگان 
همچنين با اشاره به لزوم شناسايي واحدهاي توليدي با 
بيش از ۱50 نفر كارگر به منظور تسهيل در روند فعاليت 
آنها اظهارداشت: رفع موانع و مشكالت ايجاد شده از سوي 
دستگاه هاي اجرايي، موسسات مالي و بانك ها در مسير 
توليد؛ اولويت برنامه ها و اقدامات ستاد پيگيري اجراي 
سياسيت هاي كلي اقتصاد مقاومتي استان هرمزگان را 

به خود اختصاص مي دهد. 

 رتبه مناسب ايالم درارايه 
تسهيالت اشتغالزايي

ايالم|مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي استان ايالم 
گفت: اس��تان ايالم جزو 5 
استان برتر كش��ور درارايه 
تسهيالت اش��تغالزايي در 

كشور است.
ش��كراهلل ش��يرخاني در 
گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: مرحله اول واگذاري 
تسهيالت اشتغالزايي با اعتبار ۱08 ميليارد ي در استان 
ايالم اجرا شده است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان ايالم گفت: تالش شده است كه در رسيدن به 
اهداف طرح كه همانا فرآورده آن اشتغال است به نتيجه 
مثبت برسيم و افق ديده شده محقق شود. منابع زماني 
به اشتغال منجر مي شود كه تركيبي از هم افزايي حاصل 
شودو رفتارسازمان هاي مرتبط با حوزه اشتغال رفتاري 
تركيبي باشد. او مشخص بودن دستگاه اجرا و برآورد 
نياز استان به تسهيالت را ضروري دانست و خاطرنشان 
كرد: دستگاه اجرا نسبت به برآورد نيازبه سرمايه گذاري 
را برآوردو تامين سرمايه را خواستار كه اقدامات بايسته 

در اين خصوص اعمال مي شود.
ش��يرخاني به مرحله اول طرح تسهيالت اشتغالزايي 
در استان ايالم اش��اره و بيان كرد: اقدامات انجام شده 
در خص��وص تعيين دس��تگاه اج��را و ب��رآورد نيازبه 
سرمايه گذاري و هم افزايي سازمان هاي مرتبط با حوزه 
اش��تغالزايي به دقت انجام و از يك برنامه ريزي دقيق 
برخوردار كه اين اقدامات كه ماحصل آن افزايش اشتغال 
و كاهش بيكاري در استان ايالم بوده است استان ايالم 
را در رديف 5 استان برتر كش��ور در حوزه اشتغالزايي 

قرار داده است.
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توليد 2 ميليون قطعه زالوي طبي 
در كردستان

براي مبارزه با اخاللگران 
اقتصادي خط قرمزي نداريم

در نشست با وزير تجارت و صنعت افغانستان عنوان شد

راهكار تسهيل و تجاري سازي داالن ترانزيتي چابهار 
در نشس��ت مديركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان با همايون رسا وزير تجارت 
و صنعت افغانس��تان و س��يديحيي اخالقي رييس 
بخش ترانزيت وزارت تجارت و صنعت افغانس��تان 
در كابل؛ راهكارهاي تسهيل و تجاري سازي داالن 
ترانزيتي چابهار و رونق تج��ارت از طريق اين بندر 
مطابق با اه��داف توافقنامه چابه��ار در كابل مورد 

بررسي قرارگرفت.
در اين ديدار بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي 
استان سيس��تان و بلوچستان با تش��ريح موقعيت 
چابهار و راه هاي دسترس��ي به اين بندر گفت: بندر 
چابهار براي كش��ور دوست و  همس��ايه افغانستان 
نزديك تري��ن فاصله به بازارهاي ه��دف و بازارهاي 
بين الملل��ي اس��ت.آقايي تاكي��د كرد: ب��ا توجه به 
بهره برداري از فاز اول بندر ش��هيد بهش��تي چابهار 

حلقه جديدي از حمل و نقل، ترانزيت و ترانش��يپ 
كاال در دري��اي عمان ش��كل گرفته اس��ت و امكان 
انتقال كانتينر به صورت فيدري از ساير بنادر به بندر 
چابهار و همچنين ترانش��يپ كاال از چابهار به ساير 
بنادر فراهم شده است.او با اشاره به تاثير هزينه هاي 
عمومي ش��امل »هزينه هاي حم��ل دريايي، حمل 
زميني، هزينه ه��اي بندري، انب��ارداري، ترخيص 
گمركي« بر قيمت تمام ش��ده كاالهاي حمل شده 
يك��ي از مهم ترين مولفه ها در تعيي��ن كريدورها و 
مسيرها در حمل و  نقل بين المللي كاال؛ مديريت در 
كاهش هزينه هاي عمومي از مبادي به مقاصد تجاري 
دانس��ت و اظهار داشت: چابهار در كريدور ترانزيتي 
حمل و نقل شمال-جنوب و كريدور اوراسيا قرار دارد 
كه كريدور حمل و نقل شمال-جنوب هند را از طريق 
خليج ف��ارس و درياي عمان با گذر از ايران و درياي 

خزر با عبور از روسيه و سن پطرزبورگ به شمال اروپا 
متصل مي كند.مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: موافقتنامه چابهار 
با اه��داف ايجاد داالن حمل و نق��ل قابل اعتماد به 
منظور حمل و نقل و گذر روان كاال و مسافر از طريق 
بندر چابهار، بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل به 
افغانستان، تسهيل دسترسي به بازارهاي بين المللي، 
تامين امنيت و ساده سازي تشريفات حاكم بر حمل و 

نقل بين المللي كاال بين سه كشور امضا شده است.
آقايي با اشاره به اينكه اين موافقتنامه براي عضويت 
هر كش��وري مفتوح اس��ت اظهار امي��دواري نمود 
برنامه ريزي براي عضويت س��اير كش��ورها از قبيل 
عم��ان و كش��ورهاي CIS بس��تر مناس��بي براي 
همبستگي تجاري كشورهاي منطقه از قابليت ها و 
ظرفيت هاي يكديگر خواهد بود. در ادامه مديركل 

بنادر و  دريانوردي گفت: پتانس��يل هاي وارداتي و 
صادراتي بندر چابهار، فرصت مناسب سرمايه گذاري 
مشترك براي تجار سه كشور در زمينه فعاليت هاي 
حمل و نقلي از قبيل ايجاد شركت هاي كشتيراني و 
شركت هاي حمل و نقل زميني مشترك ايجاد كرده 

اس��ت كه با تالش كارگروه پيگي��ري در زمينه رفع 
موانع حقوقي و كنسولي و تدوين دستورالعمل هاي 
مش��ترك با ايج��اد رويه هاي يكس��ان حمل و نقل 
 تركيب��ي اه��داف موافقتنام��ه في مابي��ن محقق 

خواهد شد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
فعاليت ۵ مركز اهداي خون 

در تاسوعا و عاشورا

 كالس اولي ها از ۳۱ شهريور 
به مدرسه مي روند

 مخالفت با انتقال »ارز دارو«
به بيمه ها 

مدير كل انتقال خون استان تهران از فعاليت پنج 
مركز جامع اهداي خون وصال، ستاري، تهرانپارس، 
ش��هرري و صدر در روزهاي تاس��وعا و عاشوراي 

حسيني خبر داد.
مرتضي طباطبايي اعالم كرد: در مركز جامع اهداي 
خون وصال طبق روال سال هاي گذشته، سه شنبه 
۲۷ شهريور مصادف با شب تاسوعا تا ساعت ۲۲، روز 
تاسوعا از ۸ صبح تا ۱۲ شب و روز عاشورا از ۷ صبح تا 

۱۰ شب داوطلبان اهداي خون پذيرش مي شوند.
او با اشاره به راه اندازي دو مركز جامع در شرق و غرب 
تهران در ماه هاي گذشته، گفت: مراكز جامع اهداي 
خون س��تاري و تهرانپارس روز تاسوعا از ۸ صبح 
الي ۱۲ شب و روز عاشورا از ۷ صبح تا ۸ شب فعال 
هستند. طباطبايي با بيان اينكه دو مركز جامع در 
شهرري و پل صدر در منطقه يك تهران به تازگي 
آماده بهره برداري ش��ده اند، افزود: اين دو مركز در 
تاسوعا از ۳ عصر تا ۱۲ شب و در عاشورا از ۷ صبح تا ۸ 
شب داير هستند. مديركل انتقال خون استان تهران 
با يادآوري اينكه پالسما ماده اوليه تهيه بسياري از 
داروهاي حياتي است، خاطرنشان كرد: در سه مركز 
وصال، تهرانپارس و ستاري عالوه بر اهداي خون، 
امكان اهداي پالسما نيز وجود دارد و افراد مي توانند 
بدون نوبت پالس��ما اهدا كنند. او همچنين گفت: 
يك مركز سيار اهداي خون در پيشواي ورامين نيز 
به نشاني خيابان امام خميني، ابتداي بلوار شهيد 
مهتدي، جنب هيات كاشي ها، تاسوعا از ساعت ۱۵ 
تا پايان مراسم و عاشورا از ساعت ۷ صبح تا ۳ عصر 
پذيراي عزاداران حسيني در اين منطقه خواهد بود. 

دبير س��تاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران 
ضمن اعالم اينكه تا كنون يك ميليون و ۹۶ هزار نفر 
در مقاطع مختلف ثبت نام كرده اند گفت: مراسم روز 
اول مهر رنگ و بوي عاشورايي دارد. قدرت اله گراوند 
به اعالم آمار ثبت نام دانش آموزان در تهران پرداخت 
و اظهار كرد: تا كنون يك ميليون و ۹۶ هزار نفر در 

مقاطع مختلف ثبت نام كرده اند. 
او افزود: آم��ار ثبت نام به تفكي��ك در دوره پيش 
دبس��تاني ۷۳۰۰ نفر، در دوره ابتدايي ۵۸۶ هزار، 
در دوره اول متوس��طه ۲۶۶ هزار نفر و در دوره دوم 
متوسطه ۲۳۶ هزار نفر اس��ت. دبير ستاد ثبت نام 
آم��وزش و پرورش ش��هر تهران با بي��ان اينكه در 
مجموع حدود ۹۰۰ ه��زار دانش آموز در مدارس 
دولتي و ۱۹۶ هزار دانش آموز در مدارس غيردولتي 
تحصيل مي كنند گفت: ميزان ثبت نام ها به نسبت 
س��ال قبل حدود ۱۵ هزار نفر بيش��تر بوده و رشد 
داشته است و احتمال اينكه ۵۰۰۰ نفر ديگر هم در 
مدت باقي مانده به اين آمار افزوده شود وجود دارد. 
دبير ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران با 
بيان اينكه جشن شكوفه ها براي كالس اولي ها ۳۱ 
شهريور ماه به روال سال هاي قبل برگزار مي شود 
عنوان كرد: اين مراسم نيز بدون جشن و پايكوبي و با 
رنگ و بوي عاشورايي برگزار مي شود. قصد داشتيم 
قبل از فرارسيدن ايام محرم و ۱۸ شهريور مراسم 

ويژه اي داشته باشيم كه محقق نشد.

مديرعامل سازمان بيمه س��المت ايران با بيان 
اينكه با انتقال ارز دارو به بيمه ها موافق نيستم، 
گفت: البته اگر تصميم جمعي در كشور به اين 
نتيجه رسيد كه بهتر است ارز دارو به بيمه ها آيد، 
حتما از اين اقدام اس��تقبال و به نحو احسن آن 
را پياده سازي مي كنيم تا در اين شرايط بتوانيم 

نقشي در رفع مشكالت كشور داشته باشيم.
طاهر موهبتي درباره جهت گيري اش نسبت به 
پيشنهاد انتقال ارز دارو به سازمان هاي بيمه گر، 
گفت: چنين پيشنهادي در كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس شوراي اسالمي مطرح شد كه 

موافقين و مخالفيني دارد.
وي افزود: اگر تصميم جمعي در كش��ور به اين 
نتيجه رسيد كه بهتر اس��ت ارز دارو به بيمه ها 
بيايد، حتما از اين اقدام استقبال و به نحو احسن 
آن را پياده س��ازي مي كنيم تا در اين ش��رايط 
بتوانيم نقشي در رفع مش��كالت كشور داشته 
باشيم. موهبتي با بيان اينكه بنابراين ما نسبت 
با اين اقدام موافق نيس��تيم؛ چراكه تجاربي در 
اين زمينه داريم، به ايسنا گفت: البته بايد اجازه 
دهيم كشور درباره اين موضوع به تصميمي واحد 
برسد. در عين حال ما وظيفه داريم نظرات مان 
را بگوييم و اينطور نيست كه از اين كار استقبال 
كنيم. به ه��ر حال اين موضوع در كميس��يون 
بهداش��ت هم مطرح ش��د و اگر به اين تصميم 
رسيدند كه بايد ارز دارو به بيمه ها داده شود، آن 

را به بهترين وجه ممكن اجرا مي كنيم.
مديرعامل سازمان بيمه س��المت درباره نحوه 
انتقال ارز دارو به بيمه ها در صورت تصويب اين 
پيشنهاد، گفت: اگر قرار باشد ارز دارو به بيمه ها 
انتقال يابد، براي آن يك رديف مالي جداگانه اي 
تعيين خواهد ش��د كه در اختيار سازمان هاي 
بيمه گر قرار مي گي��رد. در عين حال بحثي كه 
مطرح ش��ده بود مبني بر اينكه س��ازمان بيمه 
سالمت به عنوان پايگاه كار باشد و ارز از طريق 
س��ازمان بيمه سالمت به ساير بيمه ها پرداخت 
شود. بر اين اساس مانند يكسري يارانه هايي كه 
در حال حاضر هم از طريق سازمان ما پرداخت 
مي ش��ود، اين كار هم به همي��ن صورت پيش 
رود. موهبت��ي تاكي��د كرد: اگر ه��م ارز دارو به 
بيمه ها منتقل شود، بيمه ها نمي توانند از محل 
اعتبارات مربوط ب��ه ارز دارو براي هزينه كرد يا 
مصارف ديگري اس��تفاده كنند و اصال اين كار 

ممنوع است.

محوطه 14 هكتاري از زباله به ارتفاع 100 متر، دامنه كوه هاي گيالن را پوشانده است

آوار زباله  بر سر گيالن

تكذيب كمبود داروي بيهوشي

ساالنه ۳۶ ميليون گردشگر به استان گيالن سفر مي كنند 
كه اين تعداد ، تنها در روزهاي تعطيل، روزانه ۵۰۰ تن زباله 
را به سواحل و جنگل هاي سبز اين استان تحميل مي كنند 
عالوه بر آن توليد زباله خود گيالني ها هم روزانه ۲ هزار تن 
اس��ت نتيجه چنين وضعيتي آن هم در شرايطي كه اين 
استان هنوز به سيستم هاي دفع زباله مدرن مجهز نيست و 
مديريت پسماند هم آنچنان كه بايد پا نگرفته است، كار را به 
جايي كشانده كه محوطه ۱4 هكتاري از زباله به ارتفاع ۱۰۰ 
متر، دامن��ه كوه هاي گيالن را به قلمرو خود تبديل كرده و 
نه تنها محيط زيس��ت را از بين مي برد، بلكه سالمت مردم 
منطقه را هم به خطر انداخته است، اين ميان شيرابه زباله ها 
هم با شروع بارندگي ها در استان هاي شمالي، به عمق آب و 
خاك نفوذ كرده و بر وسعت و شدت فاجعه مي افزايد اما هنوز 
هم خبري از تمهيدات جدي براي حل معضل زباله ميان 
مسووالن وجود ندارد. در حالي كه در بسياري از كشورها، 
بهره برداري اقتصادي از زباله ها س��بب شده عنوان طالي 
كثيف روي آن گذاشته شود، اما در ايران حتي بهره برداري 
اقتصادي هم باعث نشده تا مردم و مسووالن براي حل اين 

بحران ترغيب شوند. 

  شن پاشي براي پنهان كردن زباله ها
تاكنون وعده و وعيدهاي بس��ياري براي حل بحران زباله 
در گيالن داده ش��ده اما تا امروز هيچ كدام به صورت جدي 
عملي نشده است تا جايي كه روز گذشته، غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي، 
نسبت به اقدامات غيرعلمي دولت براي رفع اين معضل انتقاد 
كرد.او درباره اين موضوع گفت: » همه مي دانند بارش هاي 
آسماني موجب افزايش شيرابه مي شود و به دليل باال بودن 
سطح آب زيرزميني، شيرابه ها در آب هاي زيرزميني نفوذ 
كرده و به آب شرب مورد استفاده مردم آسيب وارد مي كند، از 
سوي ديگر به خاك هم آسيب مي رساند. عدم دفع بهداشتي 
زباله ها و نبود تصفيه خانه شيرابه از ديگر مواردي است كه 
به سه عنصر محيط زيستي خاك، آب و هواي خوب گيالن 

به شدت آسيب وارد ساخته است.«
او افزود: »در قانون برنامه ششم توسعه بر خالف برنامه هاي 
قبلي توسعه به صراحت آورده ايم كه دولت وظيفه دارد در 
زمينه دفع اين زباله ها برنامه ريزي كند، ضمن اينكه اين 
برنامه ها تنها نبايد در دپوي زباله ها خالصه شود.اگر شما 
به منطقه س��راوان رشت سفر كنيد، حدود ۱4 هكتار به 
ارتفاع صد متر زباله مشاهده مي كنيد كه در تمام دامنه 
كوه ها انباشته شده است و در نهايت نيز براي رفع آنها اقدام 
به شن پاشي روي زباله ها مي كنند تا فضايي براي تجمع 

حشرات موذي ايجاد نكند. بي ترديد انباشت اين زباله ها به 
سالمت احشام و خاك آسيب وارد كرده و در پي انباشت 
آنها آرامش مردم سلب شده است و اين در حالي است كه 
متوليان امر تنها در اين مورد به ايراد سخنراني و مصاحبه 
بسنده كرده اند. متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست با 
وجود صراحت قانون و اعتبارات خوبي كه براي اين موضوع 
در رديف هاي بودجه لحاظ شده است، برنامه جدي براي 

رفع اين مشكل ندارد.«

  اراده مسووالن جدي نيست
اظه��ارات ايمن آبادي در حالي اس��ت ك��ه چندي پيش، 
كامبخش مباش��راميني نماينده استان گيالن در شوراي 
عالي استان ها، دفع زباله در جنگل را خالف قانون دانست و 
درباره آن بيان كرد: » دفع نامناسب زباله در ميان جنگل هاي 
گيالن به ويژه در سراوان و الهيجان كه باعث آلودگي منطقه 
و از بين رفتن پوشش گياهي شده است مهم ترين مشكل 
زيست محيطي اين استان است. دفع زباله در جنگل كاري 
غير قانوني و غير بهداشتي است كه هم باعث از بين رفتن 
جنگل است و هم به س��بب بوي نامناسب و بيماري هاي 
ناشي از آن سبب مهاجرت مردم و تخليه روستاها مي شود. 

او افزود: » شيرابه هاي توليد شده از زباله سبب از بين رفتن 
كيفيت خاك و آب هاي سطحي و زير زميني مي شود كه 
بايد به س��رعت اين معضل را بر طرف كرد. در دنيا استفاده 
از تكنولوژي نوين براي دفع زباله مانند دس��تگاه هاي زباله 
سوز و … كه نه تنها دفع زباله را به صورت بهداشتي انجام 
مي دهد بلكه مي تواند از آن انرژي توليد كند مورد استفاده 
قرار مي گيرد اما در ايران ب��راي هزينه نكردن در اين مورد 
زمين و خاك و ريه هاي تنفس��ي كشور را نابود مي كنيم و 
چند هزار برابر هزينه اوليه خسارت به بار مي آوريم. براي من 
عجيب است كه چرا مسووالن گيالن با توجه به آگاهي خود 
نسبت به خطرات زيست محيطي و بهداشتي دفع نامناسب 
زباله و محاسن تهيه دستگاه زباله سوز اقدامي در اين جهت 
انجام نمي دهند. «  نماينده گيالن در شوراي عالي استان ها 
درباره تاثير شيرابه زباله ها بيان كرد: تاثير شيرابه زباله ها تنها 
مربوط به خاك و آب هاي زير زميني نيست بلكه اين شيرابه ها 
بعد از پيوستن به رودخانه ها وارد زمين هاي كشاورزي و دريا 
مي شوند و اكوسيستم دريا را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. 
بنابراين محصوالت كش��اورزي و آبزيان به اين مواد سمي 
آلوده مي شوند و در مرحله مصرف وارد سبد غذايي انسان 
مي گردد كه تاثيرات خطرناك��ي دارد. اگر امروز فكري به 
حال اين مش��كل نكنيم فردا جنگل ها را از دست خواهيم 
داد، دري��ا و رودخانه هايي آلوده به انواع س��موم وميكروب 

خواهيم داشت و محصوالت كشاورزي نيز بي كيفيت و آلوده 
مي شوند.« مباشراميني گفت:  » متاسفانه بحث بي تفاوتي 
نسبت به اين موضوع و سود بردن برخي از اينگونه دفع است 
وگرنه چطور مي شود يك استان توانايي خريد يك دستگاه 
زباله س��وز را نداشته باش��د در حالي كه در هر شهر بطور 
ميانگين ۱۰۰ هكتار زمين به دليل دفع نامناسب زمين از 
بين مي رود. اگر دولت توانايي خريد دستگاه زباله سوز را 
ندارد مي تواند با تسهيالتي كه در اختيار سرمايه گذار قرار 
مي دهد بخش خصوصي را به انجام اين كار ترغيب كند. 
مي توان براي جذب سرمايه گذار و تضمين صرفه اقتصادي 
آن زمين رايگان در اختيار آن قرار داد و حتي معافيت هاي 
مالياتي قانوني را اعمال كرد تا اين ديو آلودگي را در استان 
از بين ببريم اما جديتي در اين كار نيس��ت. دستگاه هاي 
مسوول نه تنها عالقه اي به جذب سرمايه گذار ندارد بلكه 
بخش خصوصي عالقه مند به س��رمايه گذاري را با درگير 
كردن آن در كاغذ بازي اداري و پاسكاري در بين سازمان ها 
فراري مي دهد و با شانه خالي كردن از مسووليت قانوني 

خود قدمي براي حل اين مشكل بر نمي دارند.«

 برنامه هاي استاني در چه مرحله اي هستند؟
با وجود آنكه نماينده گيالن در ش��وراي عالي استان ها 
معتقد اس��ت مس��ووالن اس��تاني عزم جدي براي حل 
بحران زباله ندارند، پويا شهشهاني مديرعامل مديريت 
پسماندهاي استان گيالن، درباره اقدامات و برنامه هاي 
اين استان برا ي حل معضل زباله گفت: » براساس طرح 
جامع استان محل دفن استان را مشخص كرديم، آستانه 
به همراه الهيجان به عنوان دو هسته شرق گيالن انتخاب 
شده است. دانشگاه گيالن هم در حال مطالعه براي محل 
جديد دفن است. در چهار هكتاري جديد كف با پوششي 
از جنس پلي اتيلن الينر يا نفوذ ناپذير تا بتوانيم شيرابه 
 را جم��ع كنيم و س��پس به تصفيه خان��ه منتقل كنيم.
او افزود: “ متاسفانه تفكيك زباله از مبدا در اكثر شهر ها   
رها شده است. البته بسياري از ارقام ارايه شده قبلي هم 
درس��ت نبود. در حال حاضر در ش��هر رشت در بهترين 
حالت ۲٫۵درصد در اين طرح مش��اركت دارند. يكي از 
سمن ها به عنوان پيمانكار تفكيك زباله از مبدا فعاليت 
مي كند اما تفكيك از مبدا را نمي توان يك پروژه اقتصادي 

محسوب كرد، ارزش واقعي در آنجايي است كه تفكيك 
 و بازيافت سبب مي شود تا درختان كمتري قطع شوند.  

مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند اس��تان گيالن 
گفت: » برنامه سه ساله ۱۳۰۰ ميليارد توماني براي حل 
مشكل پس��ماند استان با زمانبندي سه ساله به سازمان 
شهرداري ها ارايه شده است كه هزار ميليارد آن براي سه 

زباله سوز در مركز، شرق و غرب استان است.«
او همچنين ب��ا بيان اينكه تصفيه ش��يرابه بس��يار گران 
اس��ت گفت: براي هر متر مكعب ش��يرابه به س��رمايه اي 
در ح��دود ۲۰ هزار دالر ب��ا توانايي تخصصي بس��يار باال 
احتياج اس��ت اما مي توانيم با كاهش بار آلودگي شيرابه تا 
 ۹۰ درصد آس��يب ورود آن به طبيع��ت را كاهش دهيم.
شهشهاني همچنين به چالش شهرداري با منابع طبيعي 
براي گرفتن زمين براي سايت بهداشتي با تصفيه خانه اشاره 
كرد و گفت: »جنگل هاي ما اكنون م��ورد تجاوز زباله قرار 
دارند اما اگر نتوانيم به صورت اصولي زمين بگيريم زباله ها 
خودش��ان زمين مي گيرند كه نمونه آن را با رانش زباله در 

سراوان شاهد بوديم.«

س��خنگوي وزارت بهداش��ت درب��اره بح��ث زباله هاي 
بيمارستاني، نذر خون، كمبود داروهاي بيهوشي، وضعيت 
بدهي سازمان هاي بيمه گر به وزارت بهداشت و... توضيحاتي 

ارايه كرد.
ايرج حريرچي در نشس��ت خبري اش در پاسخ به سوالي 
درباره پرونده الكترونيك س��المت و نقش آن در كاهش 
هزينه هاي سالمت گفت: پرونده الكترونيك سالمت مطمئنا 
در كاه��ش هزينه ها تاثير قابل توجهي دارد و اين كار را در 
قسمت هاي مختلف به صورت مجزا انجام مي دهد. به عنوان 
مثال يكي از اين بخش ها رفع هم پوشاني بيمه اي است كه 
در حال حاضر بخش عمده اي از اين همپوشاني ها از طريق 
سامانه استحقاق سنجي رفع شده است. در عين حال در 
يك استان هم نظام ارجاع و پرونده الكترونيك به صورت 
كامل اجرا شده و فكر مي كنم با اجراي پرونده الكترونيك 
سالمت كه به تدريج از جبهه هاي گوناگون اعم از بيمارستان 
و شبكه هاي بهداشت توس��عه مي يابد، صرفه جويي قابل 
مالحظه اي در حوزه سالمت انجام خواهد شد.وي افزود: 
تاكنون جمعيت ثبت نام شده در پرونده الكترونيك سالمت 
۷4 ميليون و ۷۶۰ هزار و ۸۶۳ نفر هس��تند كه اطالعات 
اوليه آنها در اين سامانه ثبت شده است. همچنين تعداد ۵۱ 
ميليون و ۶۵۸ هزار و ۶۹۱ نفر حداقل يك خدمت در قالب 
پرونده الكترونيك سالمت دريافت كرده اند و تعداد خدمات 
ارايه شده از طريق سامانه ها اعم از سامانه سيب، سامانه ناب و 
سامانه سينا، ۷۷۵ ميليون و ۷4 هزار و ۸۱۵ مورد بوده است.

  نذر خون در محرم
حريرچي در پاسخ به س��وال ديگري درباره نذر خون 
در ايام محرم گفت: ايران يكي از كشورهاي سرآمد در 
حوزه تامين خون مورد نياز بيماران با استفاده از توان 
بالقوه و بالفعل نيك انديشي و خيرخواهي مردم است كه 
خون شان را به صورت رايگان به بيماران اهدا مي كنند. 
البته بايد توج��ه كرد كه معموال در م��اه محرم تراكم 
اهداي خون زياد است، اما مصرف خون جامعه تغييري 
نمي كند. بنابراين توصيه مي كنيم مردم ضمن تاكيد بر 

نذر خون، مراجعات شان را طي ماه محرم و صفر توزيع 
كنند تا بتوانيم از خون اهدايي آنها براي بيماران استفاده 
كنيم. بايد توجه كرد كه برخي از فرآورده ها و مشتقات 

خوني را نمي توان بيش از چند روز نگهداري كرد.

  نارضايتي از تامين اجتماعي
سخنگوي وزارت بهداش��ت همچنين در پاسخ به سوال 
خبرنگاري درب��اره وضعيت بدهي هاي تامين اجتماعي و 
بيمه سالمت به بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي گفت: 
با وجود تالش هايي كه دوستان براي پرداخت بدهي ها انجام 
داده اند، اما از وضعيت پرداخت بدهي ها رضايت نداريم آن 
هم در شرايط حساس فعلي كه احتياج داريم بيمارستان ها 
و ارايه كنندگان خدمات تدابيري انديشيده و انبارهايشان 
را پر كنند. ما در سال ۹۶ هفت هزار و ۶4 ميليون تومان سند 
ارسالي براي س��ازمان تامين اجتماعي داشتيم كه از اين 
ميزان ۳ هزار و 4۰ ميليارد تومان پرداخت ش��ده و 4 هزار 
و ۲۳ ميليارد تومان فقط مراكز دولتي از تامين اجتماعي 
طلبكارند. حريرچ��ي ادامه داد: در س��ال ۹۷ نيز ۲ هزار و 

۳۰۱ ميليارد تومان س��ند براي سازمان تامين اجتماعي 
ارس��ال كرديم كه فقط ۹۵۶ ميليارد تومانش را پرداخت 
كردند و ۱۳4۵ ميليارد تومان طلب براي سال ۹۷ داريم. 
بنابراين مراكز دولتي ۵ هزار و ۳۶۵ ميليارد تومان از سازمان 
تامين اجتماعي براي سال هاي ۹۶ و ۹۷ طلب دارند. حال 
بايد اين عدد را با كل بودجه طرح تحول نظام سالمت كه 
4 هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است مقايسه كرد.او ادامه داد: 
ميزان اسناد ارسالي ما در سال ۹۶ و ۹۷ براي سازمان بيمه 
سالمت هم ۱۱ هزار و ۶۸۱ ميليارد تومان بوده است كه از 
اين ميزان ۷ هزار و ۲۳۹ ميليارد را پرداخت كردند و 4 هزار 

و 44۲ ميليارد تومان باقي مانده است.

  فعاليت سايت هاي بيگانه براي اعالم كمبودهاي 
دارويي ايران!

حريرچي در پاسخ به سوالي درباره اظهارنظرهايي مبني 
بر كمبود داروهاي بيهوشي و كنسل شدن اعمال جراحي، 
گفت: يكي از تكنيك ها در تحريم اين است كه كاري كنند 
تا مردم اثر تحريم ها را حس كنند. حال قسمتي از اين درد، 

واقعي است و قسمتي هم ناشي از ايجاد اضطراب است كه 
بند دل مردم را پاره مي كنند. بر همين اس��اس مي بينيم 
كه برخ��ي از رس��انه هاي بيگانه كه ه��ر روز عليه مردم و 
جمهوري اسالمي مطلب مي نويسند، حاال نگران ما شدند 
و سايت درست كرده اند تا كمبودها را اعالم كنند. بنابراين 
توصيه مي كنم دوستاني كه در كشور مصاحبه مي كنند 
به اين موضوع ها توجه داش��ته باشند. در عين حال برخي 
خبرگزاري ها هم سر موضوع يا جايگاه اختالفاتي دارند و 
حتي گاهي مي بينيم كه مطالب شان در حوزه سالمت ۳ برابر 
رسانه هاي تخصصي اين حوزه است و اخبار منفي منتشر 
مي كنند. از انجمن هاي علمي خواهش مي كنم كه به اين 
موضوع توجه كنند و فكر نكنند گفت وگو با وزارت بهداشت 

از طريق رسانه امكان پذير است.

  تكذيب شايعه كمبود داروي بيهوشي
وي ادامه داد: برخي اعالم كردند كه در اين مدت اعمال 
جراحي بسياري كنسل ش��ده، اما اين طور نبوده البته 
ش��ايد عملي به تعويق افتد. طبق آمارها در تيرماه سال 
۹۷، 4۵4 هزار و ۱۶ عمل جراحي در بيمارس��تان هاي 
كش��ور انجام ش��ده كه از اين ميزان ۲۵۰ ه��زار و ۸۹۹ 
مورد در بيمارس��تان هاي دولتي، ۹۸ هزار و ۷۷۷ مورد 
در بيمارس��تان هاي خصوصي، ۵۲ هزار و ۶۶۲ مورد در 
بيمارستان هاي تامين اجتماعي، ۱4 هزار و ۹۵4 مورد 
در بيمارس��تان هاي س��پاهان و ۵ هزار و ۳۱۹ مورد در 
بيمارستان هاي ارتش بوده است. بنابراين بيماراني كه 
تحت عمل جراحي قرار گرفتند كه با جادو و جنبل و اجي 
مجي، بيهوش نشده اند، بلكه آنها را با دارو بيهوش كرده اند. 
حريرچي ادامه داد: عده اي هم درباره وضعيت استريل 
كردن در بيمارستان ها اظهاراتي را مطرح كرده بودند و 
مي گويند اصال امكانات وجود ندارد. بايد پرسيد آيا آمار 
عفونت هاي بيمارستاني نسبت به روال سال هاي گذشته 
حتي يك دهم درصد افزايش داش��ته است؟ افرادي كه 
در اين حوزه ها صحبت مي كنند شريف و دلسوزند، اما 
چرا ناخودآگاه كاري مي كنند كه مردم نگران شوند؟ بايد 

پرسيد آيا كوچك ترين افزايش عفونت در بيمارستان ها را 
داشته ايم كه كل استريليزاسيون را زير سوال مي بريد؟ در 
شرايطي كه ما احتياج به آرامش داريم و به دليل شرايط 
محيطي مردم ممكن است بابت هر چيزي نگران شوند، 

بايد در صحبت هايمان دقت داشته باشيم.

  وضعيت تفكيك زباله هاي بيمارستاني 
و دفع زباله هاي مطب ها

سخنگوي وزارت بهداش��ت در پاسخ به سوال ديگر ايسنا 
درباره وضعي��ت زباله هاي بيمارس��تاني و چگونگي دفع 
آنها گف��ت: از مدي��ران اجرايي درخواس��ت مي كنم كه 
صحبت هايشان را با هم در رسانه ها منتشر نكنند و به سطوح 
مديريتي هم توجه داشته باشند. بايد توجه كرد كه ۹۳.۸ 
درصد بيمارستان هاي دانشگاهي در كشور مجهز به دستگاه 
بي خطرساز هستند و ۹۸.۳ درصد بيمارستان ها هم وضعيت 
تفكيك زباله مطلوبي دارند. در اين زمينه صورتجلسه اي هم 
از سوي سازمان هاي مرتبط مانند محيط زيست، وزارت 
بهداشت، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دادستاني كل 
كشور و... تدوين شده و اين خودش يك دستاورد محسوب 
مي شود. در اين زمينه توافقات خوبي انجام شده و در تاريخ 
۱۶ تير معاون محيط زيس��ت به شهرداري نامه اي در اين 
زمينه داده است. بنابراين مي توانم بگويم كه شرايط در اين 
حوزه نسبتا خوب است. البته مقداري در زمينه زباله هاي 

پزشكي در مطب ها با مشكل مواجهيم.
او افزود: چند هفته گذش��ته ديديم كه خبري منتش��ر 
شد مبني بر اينكه در ش��هرهاي اطراف تهران زباله هاي 
بيمارس��تاني به درستي دفن نمي شوند و قسمتي از بدن 
انس��ان در آنجا پيدا ش��ده، ما موضوع را بررسي كرديم و 
ديديم اوال موضوع براي بهمن ماه اس��ت، دوم اصال در آن 
شهر بيمارس��تان وجود ندارد و سوم فردي كه فوت كرده 
است اصال در بيمارس��تان فوت نكرده و كال موضوع چيز 
ديگري بود. متاسفانه بر اس��اس رصدهاي انجام شده در 
دوره اخير، پتانسيل بسيار عجيب و غيرعادي درباره بازتاب 

اخبار منفي وجود دارد.

آغاز كوچ پاييزه عشاير تهرانابتكار: جهت گيري دولت حضور زنان در ورزشگاه هاست
سال هاست كه حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها براي 
تماشاي مسابقات ورزشي، به چالشي جدي تبديل شده كه 
گويا دست دولت نيز در حل اين مشكل كوتاه است. معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه بانوان در 
سطح مسابقاتي همچون واليبال در ورزشگاه، حاضر شدند 
و مس��اله خاصي نبوده و فكر مي كنيم ك��ه حضور آنها در 
ورزشگاه ها به سالم سازي محيط هاي ورزشي و رعايت اخالق 
بيشتر كمك مي كنند گفت: از هواداران انتظار داريم اخالق 
را رعايت و بدين ترتيب به سالم س��ازي فضاي ورزشگاه ها 
به منظور حضور زنان كمك كنند. معصومه ابتكار با اشاره 
به حضور زنان در ورزش��گاه ها، اظهار كرد: اين موضوع يك 
شيوه نامه دارد كه در حال دنبال ش��دن است و اميدواريم 
اجرايي شود و مناسب سازي ورزشگاه ها براي حضور بانوان 
صورت گيرد.او افزود: در مس��ابقات جام جهاني فوتبال در 
سال جاري شاهد حضور خانم ها در استاديوم آزادي براي 

تماشاي بازي ها بوديم و هيچ مشكل خاصي نيز پيش نيامد و 
نيروي انتظامي هم همكاري بسيار مطلوبي داشت و به نظرم 
بخش مهمي از مسائل حل ش��ده است و به نظر نمي رسد 
كه مشكلي وجود داشته باشد. ابتكار به ايسنا گفت: بانوان 
در سطح مسابقات ديگر نيز همچون واليبال، حاضر شدند 
و مساله خاصي نبوده و فكر مي كنيم كه حضور خانم ها در 
ورزشگاه ها به سالم سازي محيط هاي ورزشي و رعايت اخالق 
بيشتر كمك كند. انتظار داريم كه هواداران اخالق را رعايت 
كنند و براي سالم سازي فضاي ورزشگاه ها به منظور حضور 
زنان تالش كنند. وي اضافه كرد: تيم هاي بزرگ ورزش��ي 
داراي گروه هاي هواداري و تشكل هواداران هستند كه اين 
تشكل ها بايد هواي خانم ها را بيشتر داشته باشند.او با اشاره 
به وجود ورزشكاران زن مدال آور در كشور، گفت: در بازي  هاي 
آسيايي جاكارتا، ۳۰ درصد از هيات اعزامي به جاكارتا را زنان 
تشكيل دادند و ۳۰ درصد از مدال ها را نيز آنها به دست آوردند، 

بنابراين نقش خانم ها در ورزش را چه به عنوان هوادار و چه 
به عنوان ورزشكار، نمي شود انكار كرد. ابتكار تاكيد كرد: بايد 
حتما نقش خانم ها را در ورزش در قالب موازين ش��رعي و 
در چارچوب قوانين و مقرراتي ببينيم كه در اين امر شكي 
نيست و خوشبختانه با تدابير فدراسيون ها، كميته المپيك 
و وزارت ورزش و جوان��ان، تحوالت خوبي در اين زمينه در 
حال رخ دادن است و اميد است با اجراي شيوه نامه، حضور 
خانم هاي عالقه مند به تماش��اي مس��ابقات ورزشي را در 
ورزشگاه ها شاهد باشيم. او در مورد اينكه با اجراي شيوه نامه، 
ُبعد فرهنگي حضور زنان در ورزشگاه برطرف مي شود؟ گفت: 
اين امر زمان بر اس��ت و بايد تالش كنيم زيرا جهت گيري 
دولت به سوي حضور زنان در ورزشگاه است و دستور صريح 
رييس جمهور بوده كه بسيار اميدواريم با كمك هواداران، 
فضايي ايجاد ش��ود كه خانواده ها براي تماشاي مسابقات 

ورزشي در ورزشگاه حاضر شوند.

كوچ پاييزه عشاير اس��تان از مناطق ييالقي )سردسير( به 
سمت مناطق قشالقي )گرمسير( از ۱۵ شهريورماه جاري 
آغاز شد و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. هاتف مميزي در 
اين باره گفت: ۱۸۰۰ خانوار عشاير استان تهران به همراه ۶۰۰ 
خانوار عشاير مهمان از استان هاي سمنان، قم و مركزي كه 
حدود ۱۰۰ روز در مناطق ييالقي شهرستان هاي فيروزكوه، 
دماوند و شميرانات مستقر بودند اكنون به مناطق ميانبند و 

قشالقي جنوب استان در حال عزيمت هستند.
او افزود: در س��ال جاري به عشاير كوچنده خدماتي نظير 
آبرساني سيار، توزيع سيلندر گاز و آرد، مرمت ايل راه هاي 
عشايري و ساير خدمات ارايه و با ساير دستگاه هاي اجرايي 
از قبيل بهداشت و درمان، راه و شهرسازي، منابع طبيعي، 
محيط زيست و فرمانداري ها هماهنگي الزم انجام شده است. 
به گفته مميزي، در سال جاري استقرار سامانه هاي استفاده از 
انرژي خورشيدي در تامين روشنايي و حمام هاي خورشيدي 

در مناطق ييالقي اجرا شد.او مرمت و بازسازي منابع تامين 
آب آشاميدني عشاير در مناطق ييالقي، واكسيناسيون دام 
عشاير، فعال سازي شبكه تلفن همراه و راه اندازي فروشگاه 
سيار اين قشر را از ديگر خدماتي عنوان كرد كه با حمايت 
استانداري تهران در مناطق ييالقي استان انجام شده است. 
مدير امور عشايري استان تهران با بيان اينكه بازگشت عشاير 
از مناطق ييالقي مستلزم عبور دام عشاير از مناطق ميانبند 
)مسير بين ييالق و قشالق( اس��ت افزود: به دليل توسعه 
فضاهاي شهري، صنعتي و كشاورزي برخي از معابر عشاير 
مسدود شده است.او تاكيد كرد: هرگونه ايجاد مانع در مسير 
كوچ عشاير مغاير با قانون است و با متخلفان برخورد خواهد 
شد.به گزارش ايسنا، حدود سه هزار خانوار عشايري در استان 
تهران زندگي مي كنند كه همه ساله در اين فصل به مناطق 
قشالقي استان از جمله شهرستان هاي ورامين، پاكدشت، 

ري، مالرد و شهريار رهسپار مي شوند.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
 تصميم تازه درباره

 نرخ بليت هاي هوايي
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد: در 
جريان جلسه اي كه ميان مسووالن شركت هاي 
هواپيماي��ي ايراني برگزار ش��د، طرفين تصميم 
گرفتند تا اطالع ثانوي نرخ هايي كه براي شهريورماه 
تصويب شده بود را اجرايي كنند. مقصود اسعدي 
ساماني در گفت وگو با ايسنا، افزود: به اين ترتيب 
شركت ها براساس نرخ هايي كه پيش از اين اعالم 
كرده بود بليت هاي خود را قيمت گذاري مي كنند 
و حداكث��ر اجازه دارند تا س��قف ۱۰ درصد آنها را 

افزايش دهند.
او درباره  قيمت گذاري بلي��ت پروازهاي خارجي 
هم ادامه داد: در حال حاضر تصميمي در رابطه با 
اين پروازها گرفته نشده است و اين نرخ ها براساس 
شرايطي كه در بازار وجود دارد تعيين شده و اجرا 

خواهند شد.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تاكيد كرد: 
شركت هاي هواپيمايي در شرايط ارزي كنوني با 
فشارهاي جدي مواجه هستند، اما تالش مي شود 
با پيگيري هاي جدي شرايط براي تامين ارز مورد 

نياز آنها از طريق سامانه نيما فراهم شود.
اسعدي ساماني درباره  آخرين تصميم گيري ها براي 
پروازهاي اربعين توضي��ح داد: طبق برنامه ريزي 
صورت گرفته از تاريخ ۲ تا ۱۲ آبان ماه نرخ پروازهاي 
تهران – نجف – ته��ران براي هر نفر دو ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان و پرواز مشهد – نجف – مشهد ۲ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، براي 
بليت يك طرفه تهران – نجف نرخ يك ميليون و 
۱۰۰ هزار تومان و مشهد – نجف نرخ يك ميليون 

و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

 جنگ  بعدی 
جنگ آب خواهد بود

رئيس مرکز محيط زيست ش��هرداری تهران با 
بيان اينکه بدون محيط زيس��ت توسعه های در 
کار نخواهد بود، گفت: تغيير در اکوسيستم يک 
منطقه، زندگی ش��هروندان را به خطر انداخته 
تا آنجا که يکی از راه های جنگ محيط زيس��ت 
خواه��د ب��ود و بايد گفت جنگ بع��دی؛ جنگ 

آب است.
صدرالدين عليپور رييس مرکز محيط زيس��ت 
ش��هرداری تهران با بيان اينکه توسعه نامتوازن 
اثر خود را روی تهران گذاشته است، به خبرنگار 
ايلنا گفت: تهران امروز سه برابر ظرفيت زيست 
محيطی خود جمعيت داش��ته و  اين روند هنوز 
ادامه دارد. قسمت های شمالی به علت روند توسعه 
به شدت آسيب ديده است، اما سمت شمال شرق 
و سرخه حصار هنوز پتانس��يل های باقی مانده 
دارد. مسايل امروز به شدت با موضوعات سياسی 
و اجتماعی گره خورده اس��ت. اما بايد يک روزی 
بفهميم که اگر محيط زيست آسيب ديد، ديگر 

توسعه ای هم در کار نخواهد بود. 
عليپور با اشاره به ايده شروع جنگ زيست محيطی 
عليه ايران، گفت: از س��ال های پيش مطالعات 
معتبر بين المللی اين مسئله را پيش بينی کرده 
بودند که جنگ بعدی؛ جن��گ آب خواهد بود و 
شهرهای مختلف بر سر منابع آبی با يکديگر به 
اختالف خواهند خ��ورد و مردم در اين خصوص 
با يکديگر درگير خواهند ش��د. وی با بيان اينکه 
در نقاط جنوبی کشور معضل آب بسيار پررنگ 
شده است، گفت: به علت موقعيت جغرافيايی ما 
يکی از  کشورهايی هستيم که اين مشکل زودتر 
از بقيه جاها در آن  آغاز شده است. بهره برداری از 
منابع  آبی در مرز ترکيه، بستن مسيرهای آبی از 
افغانستان به سمت ايران و آتش سوزی ، همه از اين 
دست  مسايل هستند.  وی ادامه داد: در مرزهای 
آبی هم اين مسئله وجود دارد و همسايگان ايران 
به طرق مختلف در حال انج��ام اقداماتی از اين 
دست هستند. محل اس��تخراج منابع نفتی در 
داخل دريا نيز ازجمله اين موارد است. در حقيقت 
امروز، تغيير در اکوسيستم يک منطقه، زندگی 
ش��هروندان را به خطر انداخته و يکی از راه های 
جنگ محيط زيستی است. مشکالت حوزه آب 
فقط با حرف حل نمی شود، بايد در ابتدا مديران را 
توجيه کنيم که موضوع محيط زيست در تهران و 

کشور چقدر دارای اهميت است.

ريسك  فعاليت آتش فشان دماوند براي 20 ميليون نفر ايراني

در يك نشست تخصصي مطرح شد

دماوند در عرض و ارتفاع حركت كرده است        ايران زمين ساالنه دچار 22 ميلي متر جمع شدگي مي شود
ديو سپيد بيدار شد؟

آمايش سرزمين حلقه مفقوده توسعه ايران

گروه راه و شهرسازي     
كوه دماوند در يكي دوسال گذشته چندين بار خبرساز 
شد، از وقوع دو زلزله با بزرگاي متوسط در پايتخت گرفته 
كه در برخي رس��انه ها دليل آن فعال شدن گسل هاي 
تهران به ويژه مش��ا با آغاز فعاليت آتش فش��ان دماوند 
معرفي شد تا سيل مردادماه جاري در گزنك ساري كه 
وقوع آن هم به گرم شدن دهانه دماوند بر اثر فعاليت هاي 
آتش فشاني قلمداد شد. البته اين تمام ماجراي داستان 
پرپيچ و خم كوه دماوند در ماه هاي اخير نيست، به گفته 
كارشناسان درس��ال گذشته بيشترين زلزله در جنوب 
اين منطقه )در نزديكي شهر تهران( رخ داده ضمن اينكه 
طي سال هاي گذشته، دماوند به سمت شمال شرق در 
حال حركت بوده و در ارتفاع هم ۳ ميلي متر باالآمدگي 
داشته اس��ت. در اين ميان، نگاهي به پيش بيني علمي 
كارشناسان مبني بر اينكه فعال شدن دماوند،  ۲۰ ميليون 
نفر از س��اكنان ش��هرهاي اطراف به صورت مستقيم يا 
غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي دهد، مي تواند نگراني ها 
درباره تبعات فعال شدن آتش فشان دماوند را بيشتر كند. 
در ميان حجم باالي شايعات و گفته هاي علمي درباره 
آتش فشان كمتر شناخته شده دماوند، اين سوال مطرح 
مي شود كه هم اكنون وضعيت آتش فشان دماوند چگونه 
است؟ چه پايش هايي براي بررسي فعاليت دماوند انجام 
شده است و آيا نشانه هاي كافي براي اثبات فعاليت دوباره 

آتش فشان دماوند وجود دارد؟

   تهيه نقشه  قله دماوند 
حميده رش��يد، مجري طرح تهيه نقشه زمين شناسي 
دماوند كه س��ال ها در اين زمينه پژوهش كرده اس��ت، 
مي گويد: درصورت فعال ش��دن آتش فشان دماوند ۲۰ 
ميليون نفر تحت تاثير قرار مي گيرند زيرا مخروط درون 
صفحه اي دماوند در وسعت ۴۰۰ كيلومتر مكعب داراي 
گدازه هاي تراكي آنديزيتي و مواد آذر آواري است. رشيد 
ادامه مي دهد: سازمان زمين شناسي اقدام به تهيه نقشه 
يك بيس��ت و پنج هزارم قله دماوند كرد و اين نقش��ه ها 
بس��تري را فراهم مي كند تا بتوانيم مطالعات بعدي را بر 
اساس آن اجرايي كنيم، چرا كه براي مانيتورينگ دماوند 
نياز به نقشه داريم كه تنها نقشه تهيه  شده از اين آتش فشان 
در ۵۰ س��ال گذشته بوده است. رش��يد در نشست ويژه  
ريسك آتش فش��ان دماوند ادامه داد: وجود چشمه هاي 
آبگرم اس��ك، بايجان و الريجان از جمله تظاهرات فعال 
بودن آتش فشان دماوند است. به گفته مجري طرح تهيه 
نقشه زمين شناس��ي دماوند، اين كوه به شكل مخروط 
نامتقارني است كه نيم مخروط جنوب غربي آن به علت 
دارا بودن گدازه متمايز ش��ده اس��ت. او با اشاره به اينكه 
پيمايش هاي انجام شده از سوي سازمان زمين شناسي 
شامل بيش از ۴۰۰ نمونه مطالعاتي پتروگرافي، ژئوشيمي 
و فسيل شناسي است، گفت: نقشه اوليه اين قله در حال  
تدوين اس��ت كه تا اوايل زمس��تان نقشه بخشي از نيمه 

آتش فشان دماوند تهيه خواهد شد. رشيد گفت : مشاهدات 
سازمان زمين شناسي نشان مي دهد كه دماوند از سال ۸۸ 
تاكنون دچار تغييرات اساسي شده است، اما اين تغييرات 
بيشتر به دليل تغيير اقليم بوده است. مجري طرح تهيه 
نقشه زمين شناسي دماوند، كوچك شدن آبشار يخي، كم 
شدن برف در قله و كاهش حجم برف را از جمله تغييرات 
اقليم در منطقه دماوند نام برد و گفت : در سال ۸۹ در پي 
۱۸ روز اقامت در اين منطقه در شهريور ماه ۱۰ روز پر برف 
داشتيم اما در شهريور ماه امسال حتي يك روز پر بارش 
نيافتيم.  اين مجري طرح تهيه نقشه زمين شناسي دماوند 
با اش��اره به پديده جاري شدن س��يل در منطقه گزنك، 
گفت : براساس پرسش و پاسخي كه از ساكنان اين منطقه 
داشتيم، در مرداد و شهريور ماه اين منطقه شاهد جاري 
شدن سيل بودند و امسال اين حجم سيل بيشتر بوده است.

    نگراني محققان از كنده شدن قله 
براساس مطالعات محققان در صورت فوران آتش فشان 
دماوند شهرهايي كه حتي صدها كيلومتر از اين آتش فشان 
دور هستند، از فوران هاي آن در امان نخواهند ماند. از اين 
رو طرح »رفتارس��نجي دماوند« با ايجاد ۱۰ ايس��تگاه 
لرزه نگاري در دستور كار محققان قرار گرفته است. جليل 
قلم قاش درنشست ريسك آتش فش��ان دماوند با بيان 
اينكه متاسفانه هر از چند گاهي شايعه اي در خصوص 

فعال شدن آتش فش��ان دماوند مطرح مي شود، افزود: 
براساس مطالعات انجام شده جوان ترين فعاليت دماوند 
در دامنه غربي مربوط به ۷۳۰۰ سال قبل بوده اما در اين 
مطالعات ادعا نشده است كه شواهدي از جوان ترين فوران 
يافت شده است. عضو هيات علمي پژوهشكده علوم زمين 
ادامه داد: زماني كه از فوران آتش فشان دماوند صحبت به 
ميان مي آيد، تصور مسووالن خروج گازهاي گوگردي از 
آن است، در حالي كه نگراني اصلي كنده شدن قله دماوند 
است. او با بيان اينكه در س��ال ۸۱ طرح پايش دماوند از 
سوي سازمان زمين شناسي مطرح شد، يادآورشد: در گام 
اول اين مطالعات اقدام به پايش چشمه هاي آب گرم اين 
منطقه كرديم كه به دليل كمبود اعتبارات اين مطالعات 
متوقف شد. قلم قاش يادآور شد: در اين طرح كه با عنوان 
طرح رفتارسنجي دماوند پيشنهاد شد، اعالم كرديم كه 
براي مطالعه اين آتش فشان نياز است كه يك ايستگاه 
اصلي در منطقه ابراء در بخش الريجان ايجاد ش��ود. او 
ايجاد حداقل ۸ تا ۱۰ ايستگاه لرزه نگاري و جي .پي .اس را 
از ديگر بخش هاي اين مطالعات نام برد و گفت: براي ايجاد 
اين ايستگاه، محل هايي در نظر گرفته شده است كه اولين 
ايستگاه در روستاي ناندل راه اندازي مي شود. اين محقق 
اعتبارات ايجاد مركز پايش دماوند را ۵.۸ ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: تاكنون كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان آن 

محقق شده است.

   ايران ساالنه ۲۲ ميلي متر جمع مي شود 
ضرورت رفتارسنجي آتش فشان دماوند زماني دوچندان 
مي شود كه به گفته رييس اداره ژئودزي و ژئوديناميك 
سازمان نقشه برداري، ايران ساالنه ۲۲ ميلي متر جمع 
مي شود و در منطقه البرز بخشي از نرخ لغزش گسل ها و 

كوتاه شدگي پوسته به دليل همين جمع شدگي است.
حميدرضا نانكلي در نشس��ت ويژه ريسك آتش فشان 
دماوند با ارايه گزارش��ي از وضعيت ريخت شناس��ي و 
تكتونيك دماوند، افزود: بر اس��اس داده هاي س��ازمان 
نقشه برداري، تغييرات حركتي در دماوند داريم، اما ميزان 
آن مشخص نيست، ضمن اينكه ايران از لحاظ تكتونيكي 
بين دو صفحه عربي و اوراس��يا قرار دارد و صفحه عربي 

فشار زيادي به ايران وارد مي كند.
او ادامه داد: ايران ش��اهد پديده هاي مختلف تكتونيكي و 
غيرتكتونيكي است كه بخشي از آن به دليل همين فشار 
روي مي دهد. رييس اداره ژئودزي و ژئوديناميك سازمان 
نقشه برداري با اش��اره به وضعيت پايش پوسته زمين در 
منطقه دماوند، اظهار كرد: س��ازمان نقش��ه برداري ۱۳۰ 
ايستگاه جي .پي .اس از سال ۸۳ در منطقه فعال كرده است 
كه وضعيت پوسته را رصد مي كنند. او از اندازه گيري هاي 
دقيق در دماوند خبر داد و گفت: بر اساس اين اندازه گيري ها 
ارتفاع قله ۵ هزار و ۶۱۰  مت��ر و دهانه قله ۱۵۰ در ۱۵۰ به 

عمق ۲۷ متر است.

   حركت دماوند در عرض و ارتفاع
رييس اداره ژئودزي و ژئوديناميك سازمان نقشه برداري 
با اشاره به برآيند كلي بر اساس مطالعات اوليه، گفت: يك 
ايستگاه در منطقه پلور داريم كه داده هاي آن از سال هاي 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ نشان مي دهد دماوند به سمت شمال شرق 
در حال حركت است و در ارتفاع هم ۳ ميلي متر باالآمدگي 
داشته است. او ادامه داد: از جهت تغييرات پوسته اي مي توان 
گفت تغييرات معني دار و غيرطبيعي در خود قله مشاهده 
نكرده ايم اما بايد مستمر پايش شود و ايستگاه هاي لرزه نگار، 
شتاب نگار و جي .پي .اس در دماوند نصب شود تا از تحليل 
داده هاي دقيق و چندحوزه اي بتوانيم وضعيت تغييرات 

پوسته اي در دماوند را بررسي كنيم.

   خريد شتابنگار در تعليق
بررس��ي دقيق فعاليت آتش فشان دماوند تنها به فعاليت 
سازمان زمين زمين شناسي، سازمان نقش��ه برداري و ... 
محدود نيست و شبكه شتابنگاري كشور مي تواند نقش 
پررنگي در اين زمينه داشته باشد، مدير شبكه شتابنگاري 
ايران با بيان اينكه از ۲۶۶ دس��تگاه جديد ش��تابنگاري، 
۲۰۰دستگاه وارد مركز تحقيقات مسكن شده است، گفت: 
با تحوالتي كه در سيس��تم بانكي رخ داده معلوم نيس��ت 
سرنوشت مابقي قراردادها چه مي شود چرا كه تامين مابقي 

دستگاه ها منوط به تامين اعتبارات است.
اسماعيل فرزانگان در نشست ريسك آتش فشان دماوند 
با بيان اينكه بيشترين ايستگاه هاي شتابنگاري كشور در 
استان هاي تهران، فارس، كرمان و خراسان متمركز شده 
است، افزود: برنامه توسعه كوتاه مدت اين شبكه خريد 
۲۶۲ دستگاه شبكه ش��تابنگاري بوده است كه تاكنون 
۲۰۰ دس��تگاه آن وارد كشور ش��د. فرزانگان با اشاره به 
وضعيت رخدادهاي لحظه اي دماوند يادآور شد: براساس 
آمارها در سال گذشته بيشترين سطح زلزله ها مربوط 
به جنوب دماوند در ايس��تگاه مشا بوده است. او با تاكيد 
بر اينكه اين محدوده عمدتا در امتداد گسل مشا است، 
افزود: در ايس��تگاه گزنك هم زلزله هاي متاثر از زمين 

لرزه هاي مشا به ثبت رسيده است.
فرزانگان اظهار كرد: اگر ۷۰۰ دستگاه آنالين شتابنگاري 
در كشور داشته باشيم مي توانيم به يكي از شبكه هاي ثبت 
آنالين كشور دسترسي پيدا كنيم. به گفته او، اين سيستم ها 
به محققان كمك مي كند كه حتي زلزله كوچك كه احساس 
نمي شود هم ثبت شوند. مدير شبكه شتابنگاري ايران با اشاره 
به ايستگاه هاي شتابنگاري در اطراف آتش فشان دماوند 
يادآور شد: شبكه شتابنگاري استان تهران در پيرامون قله 
دماون��د در گزنك و وانا قرار دارد كه اين دس��تگاه از جمله 
دستگاه هاي قديمي است كه احتماال يكي از دستگاه هاي 
شتابنگاري جديد كه به كشور وارد شده است در اين منطقه 
نصب مي شود.  او  گفت: نزديك ترين ايستگاه شتابنگاري 
در مازندران در منطقه شاهزند و بلده است و تقريبا بيشترين 

زلزله سال قبل مربوط به جنوب قله دماوند مي شود.

گروه راه وشهرسازي     آزاده كاري    
سومين جلسه از سلسله نشست هاي دستاوردهاي قانون 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حوزه ارتقاي كيفيت 
ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار شد. نشست روز 
گذشته بيشتر بر مشكالت سازمان نظام مهندسي و انتخابات 

پيش روي اين سازمان اختصاص داشت.
 به گ��زارش »تع��ادل« احمد خرم رييس س��ازمان نظام 
مهندسي تهران در اين نشست با گاليه از انتقادهايي كه از اين 
سازمان مي شود اظهار كرد: بسياري از تصميم هاي اشتباه كه 
به سازمان نظام مهندسي نسبت داده مي شود به دليل عدم 
آمايش سرزمين است. با وجود اينكه سال هاست درباره لزوم 
و ضرورت آمايش سرزمين صحبت مي شود اما فقط دو ماه 
است كه قرار داد انجام آمايش سرزمين بسته شده است.در 
واقع اين دولت ها هستند كه بايد پاسخ دهند چرا پرداختن به 

اين موضوع مهم اين همه سال طول كشيده است.

   استفاده از تجربه ديگران 
در طرح آمايش سرزمين

خرم با بيان اينكه يكي از پيش نيازهاي طرح آمايش سرزمين 
تهيه اسناد است كه بايد در اولويت قرار بگيرد، گفت: مجلس 
۲ سال فرصت دارد تا اين اسناد را تهيه كند اما اكنون هيچ 
برنامه اي براي تهيه اسناد وجود ندارد.عالوه بر اين از آن جا كه 
در اين زمينه هيچ تجربه اي نداريم بايد از تجربه كشورهايي 

كه طرح آمايش سرزمين دارند استفاده كنيم.
به گفته خرم يكي از مهم ترين مش��كالت س��ازمان نظام 
مهندسي عدم همكاري س��ازمان ها و نهادهاي مرتبط با 
ساخت و ساز دانست و گفت: ديگر آن دوران گذشت كه يك 
عده دور هم بنشينند و هر كس نظر خود را مطرح كرده و 
در نهايت اين نظرات مبناي تصميم گيري قرار گيرد اما اين 
روند هنوز در كشور ما دنبال مي شود. ۵ دهه است كه در دنيا 
هيچ اقدامي بدون مشاوره با كارشناسان و افراد ذي صالح 
انجام نمي شود ما نيز بايد به همين سمت برويم تا بسياري 

از مشكالت حل شود.
يكي از مواردي كه كارشناسان بر سر آن متفق القولند وجود 

ايرادات قانوني در قانون نظام مهندسي كشور است. 
خرم با بيان اينكه آنچ��ه در مجلس با عنوان اصالح قانون 
نظام مهندسي دنبال مي شود در واقع دولتي كردن سازمان 
نظام مهندسي است، تصريح كرد: يكي از مهم ترين ايرادات 
اين قانون، وجود نظارت اس��تصوابي در انتخابات سازمان 
نظام مهندسي اس��ت.هيات اجرايي و نيز هيات نظارت بر 
انتخابات را دولت تعيين مي كند و در شوراي مركزي نظارت 
بدون ضابطه افراد رد صالحيت مي شوند.برخي از افراد رد 
صالحيت شده در ۴ مرجع بررسي كننده مربوط به بررسي 

صالحيت افراد هيچ مشكلي نداشته اند اما در نهايت توسط 
شوراي مركزي هيات نظارت رد صالحيت شده اند.اين يعني 

نظارت استصوابي.

   نظام مهندسي كامال خصوصي شود
وي خطاب به پروانه نظام مافي عضوكميس��يون عمران 
مجلس كه دراين نشست حضورداشت، گفت: بايد تالش 
كنيم تا سازمان نظام مهندسي كامال خصوصي شود و ارتباط 
آن با دولت و مجلس يك ارتباط منطقي باشد به گونه اي كه 
سازمان بتواند استقالل خود را حفظ كند. همچنين منابع 
مالي فعاليت و خدمات سازمان بايد كامال مشخص شوند. 
در اكثر برنامه هاي سازمان آمده است كه منابع مورد نياز در 
بودجه سنواتي وزارت راه و شهرسازي ديده شده است اما 
تاكنون يك ريال به سازمان هاي نظام مهندسي و شوراي 
مركزي از سوي دولت و وزارت راه داده نشده است.در واقع 
اين طور به نظر مي رسد كه وجود اين قانون به نوعي راه را 
براي دخالت دولت در برنامه هاي سازمان نظام مهندسي 

باز گذاشته است. 

   اصالح 4 مسير 
وي در ادامه عنوان كرد: در اصالح قوانين روال كار بر اين است 
كه اصالح قوانين و آيين نامه ها در مرحله بررسي و تاييد و 
قبل از اينكه بررسي و تاييد توسط دستگاه اجرايي و دستگاه 
برنامه ريز يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شود 
بايد از دوكانال تشكل ها و انجمن هاي تخصصي و حرفه اي 
و نيز عموم مردم بگذرد.در كشورهاي پيشرفته اين مورد به 
درستي اجرا مي شود و قبل از تصويب و اجراي هر اليحه، 
آيين نامه و طرح از مردم و شهروندان نظر خواهي مي كنند. 
اما در تدوين آيين نامه كنترل و بازرسي ساختمان،  بخشنامه 
تعارض منافع، بخشنامه ارجاع كار و بخشنامه هايي از اين 
دست نه تنها نظر اعضاي سازمان حرفه اي نظام مهندسي 
اخذ نشد بلكه حتي تا زمان ابالغ نيز از وجود اين بخشنامه ها 
خبر نداشتيم.چرا نظر بخش خصوصي در تدوين آيين نامه 
هاو اصالح قانون گرفته نشده است. بايد اين مسيرها اصالح 
ش��ود تا زماني كه اصالح ساختار، اصالح سيستم، اصالح 
فرايند هاو اصالح مديران و نيروهاي انساني صورت نگيرد 

راه به جايي نخواهيم برد.

   افراط و تفريط در استفاده از قانون
پيروز حناچي معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران 
نيز در اين نشس��ت به بيان نكاتي در خصوص استفاده از 
همه ظرفيت هاي قانون نظام مهندسي پرداخت و گفت: 
در استفاده از قانون نظام مهندس��ي افراط و تفريط شده 

است. به گونه اي كه برخي از ظرفيت هاي اين قانون مغفول 
واقع ش��ده و از برخي ظرفيت ها بيش از حد استفاده شده 
است.براي مثال ماده ۴ قانون نظام مهندسي درباره حدود 
صالحيت كارگران و تكنيسين هاي فني كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است و در حال حاضر هيچ سيستمي وجود ندارد 
كه تشخيص دهد كارگران ساختماني با تجربه اند يا خير . اين 
موضوع به سبب درجه بندي مهارت ها مي تواند به كارگران 

ارزش و شخصيت دهد.
حناچي ادامه داد: يكي از ظرفيت هاي قانوني كه بيش از اندازه 
مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از پتانسيل شركت هاي 
حقوقي است كه سازمان را زير سوال برده و يك امر خالف 

رفتار حرفه اي است.
حناچي با اش��اره به اينكه در بحث آمايش سرزمين حتي 
با بستن قرارداد هم مش��كل داريم، تصريح كرد: در طرح 
آمايش سرزمين يك مشكل اساسي در كشور وجود دارد كه 
در نحوه حاكميت و سيستم سازي ما نهفته است.براي مثال 
زماني كه سد سازي در كشور رونق گرفت همان زمان عنوان 
شد كه براي ۶۰ درصد ۱۰۰ سدي كه ساخته مي شود آبي 
وجود ندارد اما اين سدها ساخته شدند.از تعداد ۵۶ فرودگاه 
كشور تعداد انگشت شماري بهره اقتصادي دارند و بيشتر آنها 
مانند فرودگاه اردبيل اقتصادي نيستند و حاصل تصميم هاي 
سياسي اند.در واقع تصميم سازي در زمينه عمراني كشور 
تحت شرايطي است كه هيچ ارتباطي با آمايش سرزمين 
ندارد. در كشورهاي ديگر مجلس سنا وجود دارد كه قوانين 
و طرح هاي اينچنيني را به لحاظ آمايش سرزمين بررسي 
مي كنند اما در كشور ما چنين مرجعي وجود ندارد و تا زماني 
كه سياست اجرايي آمايش سرزمين حل نشود به نتيجه 

نخواهيم رسيد.

   ساختاري كه بايد كوچك شود
يكي ديگر از انتقاداتي كه به س��ازمان نظام مهندسي وارد 
است ساختار بزرگ و گسترده آن است. برخي معتقدند اين 
ساختار بايد كوچك سازي شود و سازمان به اين گستردگي 

نمي تواند  روي فعاليت ۱۳۰ هزار نفر نظارت كند. 
بهمن مومني مقدم رييس هيات مديره جامعه مهندسان 
نقشه بردار ايران و نايب رييس سازمان نظام مهندسي تهران 
در گفت وگ��و با »تعادل« در اين باره گفت: قطعا س��اختار 
سازمان نظام مهندسي و وظايف قانوني كه اكنون بر عهده اش 
گذاشته شده بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اما اين لزوما به 
معناي كوچك سازي ساختار نيست زيرا اين امر نياز به انجام 
كار كارشناسي بسياري دارد. اما آنچه مسلم است قانون نظام 
مهندسي بعد از گذشت حدود ۳۰ سال نياز به اصالح دارد 
و اين اصالح و بازنگري بايد با يك ادبيات و تعريف مشترك 

در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و س��از و اعتالي جايگاه 
مهندسي در كشور باشد. وي در پاسخ به اينكه كدام بخش 
از قانون فعلي بيش از باقي بخش ها نياز به اصالح دارد، گفت: 
هنوز در تعريف مهندس ناظر تعريف هاي مشابه و گاهي 
متناقص داريم. تعريف مهندس ناظر در قانون شهرداري با 
تعريف سازمان نظام مهندسي متفاوت است. بنابراين يكي 
از موضوعاتي كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد،  بحث تعاريف 
مشترك از مهندس ناظر است. عالوه بر اين بحث كنترل 
ساختمان يكي ديگر از اين موارد است و بايد يك متولي براي 
اين امر تعيين شود كه هم مسووليت اجراي كار را بپذيرد و 

هم در اين زمينه پاسخگو باشد.
اكنون مهم ترين مشكل قانون عدم هماهنگي بين متوليان 
ساخت و ساز اس��ت.زنجيره اي از ذي نفعان، بهره برداران 
و كساني كه در امر س��اخت و ساز دخيل هستند،  داريم و 
همان طور كه گفتم هر ك��دام از اين ها به روش خود كار را 

پيش مي برند و ادبيات مشتركي وجود نداردكه بر اساس 
بتوانيم دور يك ميز بنشينيم و موضوع اصالح قانون را مورد 

بررسي قرار دهيم.
رييس هيات مديره جامعه مهندسان نقشه بردار ايران با بيان 
اينكه انجمن ها و تشكل ها مي توانند بازوي اجرايي دولت و 
مديريت شهري باشند،  تصريح كرد: اكنون خال عدم حضور 
انجمن ها و تشكل هاي رسمي كه از نظر تخصصي حرفي 
براي گفتن دارند به شدت احساس مي شود.چند سال است 
كه با شعار پيوند دولت، حرفه و صنف درصدد اين هستيم 
تا با استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هايي كه داريم بتوانيم 
در عرصه ساختمان سازي حضور خود را پررنگ تر كنيم. 
اكنون در ساير استان ها شعبه داشته و در داخل انجمن نيز 
۱۲ كميته تخصصي فعال هستند و حاضريم اين پتانسيل 
را دراختيار مديريت شهري قرار دهيم اما از سوي شهرداري 

نيز بايد اين استقبال وجود داشته باشد.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

انتصاب جديد 
در وزارت صمت 

 شاتا | با حكم محمد شريعتمداري علي رهبري، 
سرپرست مركز توسعه تجارت الكترونيك كشور 
شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخشي از اين 
حكم تاكيد كرده است: انتظاردارم با به كارگيري 
خالقيت و مس��اعي خود و بهره ب��رداري بهينه 
ازتوانمندي ه��اي موج��ود و با تاكي��د بر جلب 
مشاركت كليه همكاران،  انجمن ها و تشكل هاي 
بخش خصوصي و همچنين استفاده از ابزارها و 
استانداردهاي ملي و بين المللي نسبت به توسعه 
كاربردهاي تجارت الكترونيكي دركشور و توسعه 
تبادالت ملي بين المللي اهتمام جدي به عمل 

آوريد.
همچنين برنامه ريزي و اقدام سريع در خصوص 
مصوبات اولين شوراي راهبردي فناوري اطالعات 

كه ابالغ شد، موردانتظاراست .

»ايميدرو« اجازه 
تصدي گري را ندارد

 خانه ملت  | در نقشه راه معدن و صنايع معدني 
به صراحت اعالم ش��ده اس��ت در ۴ سال آينده 
س��ازمان هاي دولت��ي از جمله ايمي��درو اجازه 

تصدي گري در بخش معدن را ندارند.
رييس فراكسيون معدن و صنايع معدني مجلس 
شوراي اس��المي در خصوص آمادگي واگذاري 
200 محدوده معدني، اظهار كرد: نقشه راه معدن 
و صنايع معدني توس��ط وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ شد و مس��ووليت نظارت بر اجراي 
اين نقش��ه راه بر عهده دبيرخانه تعامل دولت و 

مجلس قرار گرفت.
داريوش اس��ماعيلي با بيان اينكه واگذاري هاي 
اعالم شده توسط وزير صنعت، معدن و تجارت 
در راس��تاي نقش��ه راه مع��دن و صنايع معدني 
است، گفت: در نقشه راه معدن و صنايع معدني 
به صراحت اعالم شده كه سازمان هاي دولتي از 
جمله سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني 
)ايميدرو( اجازه تصدي گ��ري در بخش معدن 
طي ۴ سال آينده را ندارند و بايد اصل يا استخراج 
و فروش معادني را كه در اختيار دارد را به بخش 
خصوص واگ��ذار كند. او با اش��اره ب��ه اينكه در 
پهنه هاي مختلفي ايمي��درو اقداماتي اوليه در 
زمينه اكتش��افات را آغاز كرده ب��ود كه بايد در 
معرض مزايده و انتخ��اب بخش خصوصي قرار 
دهد، ادامه داد: اميدواريم بخش خصوص از اين 

واگذاري ها استقبال كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه با اجراي نقشه راه معدن 
و صنايع معدني انقالبي در بخش معدن كش��ور 
رخ مي دهد، اضافه كرد: به دليل اينكه نظارت بر 
اجراي اين نقشه بر عهده دبيرخانه تعامل دولت 
و مجلس ق��رار دارد پيگيري ه��اي الزم را انجام 
مي دهيم، فعاالن در بخ��ش معدن بايد منتظر 
اين انقالب معدني باشند. اين نماينده مردم در 
مجلس شوراي اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه 
معادن آماده واگذاري اكتشافي هستند و فازهاي 
مقدماتي اوليه آنها انجام شده و زمينه فعاليت و 
كار براي بخش خصوص آماده است، خاطرنشان 
ك��رد: به صورت طبيعي انتظار م��ي رود پهنه ها 
در محل ه��اي كه صنايع معدني وج��ود دارند و 
شركت هاي سرمايه گذاري اقدام به ايجاد صنايع 
معدني كرده اند بيشتر مورد استفاده و استقبال 

قرار بگيرند.

بازويپژوهشيمجلسشوراياسالميازشيوهتوليدخودروهايچينيدرخاكايرانگزارشميدهد

شريعتمداريخبرداد

اطالعيهاتاقتهراندرموردسخناننقلشدهازخوانساريمعاونطرحبرنامهوزارتصنعت،معدنوتجارتخبرداد

نفوذ مونتاژي »چين« در خودروسازي ايران

تصميمات جديد ارزي براي توليدكنندگان

نگرانيازكمبودكاالبرطرفشدهاستداخليسازي۱۱ميليارددالركااليوارداتيكليدخورد

تعادل|
امروز كمتر كسي در مورد قبضه شدن بازار خودروي 
ايران به دست چيني ها ترديد دارد، اما نقش آفريني 
چش�م بادامي ها در اين بازار اكن�ون ديگر تنها به 
واردات مستقيم )CBU( محدود نمي شود. بررسي ها 
نش�ان مي دهد، كه يكي از اشكال حضور چيني ها 
در ب�ازار خودروي اي�ران، واردات قطعات منفصله 
خودرو به كشور و مونتاژ خودرو در خاك ايران، بدون 
داخلي س�ازي فرآيند توليد است. نتايج گزارشي 
كه توسط بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 
منتش�ر ش�ده، حكايت از آن دارد كه اين شكل از 
مونتاژ خودروهاي چيني در ايران، حدود 17.4 درصد 
از بازار خودرو كشور را به خود اختصاص مي دهد و 
از ديگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از 
چين، مربوط به خودروهاي چيني مونتاژ داخل است. 
اين گزارش اما تأكيد مي كند كه يكي از داليل اصلي 
نبود انگيزه خودروسازان چيني براي داخلي سازي 
خودروهاي خ�ود در ايران، به رفتار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با آنها طي يك دهه گذشته مربوط 
مي ش�ود. هزينه كمتر واردات در مقايسه با توليد 
داخل ديگر دليل عدم انگيزه چيني ها نس�بت به 
داخلي سازي قطعات در ايران اس�ت. از آن سو، به 
دليل واردات-محور بودن اين شكل از مونتاژ خودرو 
در داخل كشور، هرگونه تغيير در رويه تخصيص و 
قيمت گذاري ارز، بر سهم خودروهاي چيني مونتاژ 
در داخل تأثير گذاش�ته و مي تواند موجب تشديد 

شوك ها به بازار خودرو شود. 

    وضعيت كنوني صنعت خودروسازي ايران
اگرچه در س��ه ماهه نخست س��ال 1397 توليد خودرو با 
افزايش 9.۴ و 9.3 درصدي، به ترتيب براي جمع كل انواع 
خودرو و خودروهاي س��واري نسبت به سه ماهه نخست 
س��ال 1396 مواجه بوده اس��ت، اما در چهارماهه نخست 
سال 1397 توليد خودرو كاهش 0.1 درصدي را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، تجربه كرده است. نتايج بررسي ماه به 
ماه توليد خودرو در چهارماهه نخست سال 1397 نسبت 
به سال 1396 نش��ان مي دهد روند كاهشي توليد خودرو 
از خردادماه شروع ش��ده، به گونه اي كه در خردادماه سال 
1397 نسبت به سال 1396، ميزان توليد كل خودروهاي 
توليدي و خودروهاي سواري به ترتيب 19.6 و 20.۴ درصد 
كاهش را نشان مي دهد. اين روند در تيرماه نيز ادامه داشته، 
به گونه اي كه ميزان كل خودرو توليدي 22.7 درصد نسبت 
به مدت زمان مشابه سال قبل، كاهش داشته است. اين روند 
در صورتي اتفاق افتاده است كه هنوز تحريم هاي 90 روزه 
)نيمه مرداد ماه( بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. در اين 
زمينه، مهم ترين عامل را مي توان پرترافيك شدن پروسه 
ثبت سفارش تا مرحله ترخيص كاال در اين شرايط دانست 
كه باعث شده قطعات به موقع به دست توليدكنندگان نرسد. 
البته نمي توان از احتمال سودجويي برخي سودجويان در 

شرايط فعلي هم غافل شد.

    چين، منشأ اصلي قطعات منفصله در ايران
از ديگر س��و، اما بررس��ي ميزان واردات قطعات منفصله 
جهت توليد خودروهاي مش��مول رديف 8703 شامل 
اتومبيل سواري طي ساله اي 1386 تا سه ماهه نخست 
1397 اما حاكي از آن اس��ت كه بيشترين ميزان واردات 
طي بازه زماني فوق، به ترتيب از كش��ورهاي فرانس��ه )6 
ميليارد دالر(، چين )5.06 ميلي��ارد دالر(، ژاپن )1.29 
ميليارد دالر(، كره جنوبي )1.16 ميليارد دالر( و روماني 
)1.1۴ ميلي��ارد دالر( صورت گرفته اس��ت. همچنين 
واردات از منطقه آزاد چابهار )۴91 ميليون دالر( و تركيه 

)۴21 ميلي��ون دالر( در رديف هاي بعدي قرار گرفته اند. 
در ميان كش��ورهاي فوق، واردات از كشورهايي از قبيل 
» افغانستان، بلغارس��تان و جمهوري عربي سوريه« به 
چش��م مي خورد كه جاي تأم��ل دارد. از منظ��ر ارزش 
 هركيلوگرم واردات نيز بيشترين ارزش وارداتي مربوط به 
»مجارستان« با 215 دالر به ازاي هر كيلوگرم و كمترين آن 
نيز مربوط به »سويس« با رقم پنج دالر بهازاي هر كيلوگرم 
اس��ت. همچنين بطور متوس��ط ارزش واردات قطعات 
منفصله جهت توليد خودروهاي مشمول رديف 8703 
شامل اتومبيل سواري طي بازه زماني فوق 10 دالر است. 
عالوه بر اين، آمارها نشان مي دهد، چين نقش عمده اي 
در تأمين قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحريم 
س��ال 2013 ميالدي دارد. بر اين اس��اس، در سال هاي 
1391 و 1392، همه كشورهاي عمده صادركننده قطعات 
منفصله به شدت صادرات قطعه را به ايران كاهش دادند و 
تنها چين بوده كه اين ميزان را تقريبا ثابت نگه داشته است. 
بطوركلي چين در صادرات قطعه به ايران طي 10 س��ال 
اخير روند افزايشي را دنبال كرده است. از طرفي با توجه به 
جهت گيري هاي منطقه اي، تركيه نيز مي تواند به عنوان 
منبع جديد تأمين قطعات منفصله مورد بررسي قرار گيرد.

عالوه بر اين، بر اس��اس اين گزارش، خودروسازان چيني 
در اواس��ط ده��ه 80 بطور ج��دي به صنع��ت خودروي 
ايران وارد ش��دند. همكاري چينيها در ابتدا تنها با بخش 
خصوصي صنعت خودرو كشور بود، اما رفته رفته توانستند 
با خودروسازان بزرگ كشور نيز همكاري خود را آغاز كرده و 
بخشي از سبد محصوالت ايران خودرو و سايپا و پارس خودرو 
را هم نصيب خود كنند. در سال 1396 نسبت به سال 1395 
سهم خودروهاي سواري چيني مونتاژ در داخل به توليد كل 
خودروهاي سواري كشور با 3.6 درصد رشد به 15.9 درصد 
رسيد. اين روند افزايشي در سه ماهه نخست سال 1397 
نسبت به سه ماهه اول س��ال 1396 ادامه يافت و به سهم 
17.8 درصد رسيد. اين در شرايطي است كه آمارهاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد، خودروسازان چيني 
چندان به داخلي سازي در ايران پايبند و متعهد نبوده و بيشتر 
قطعات مورد نيازشان را از طريق واردات تأمين مي كنند. از 
ديگر سو، با نگاهي به آمار واردات قطعات منفصله مشخص 
مي شود، طي دوره س��ال هاي 1386 تا سه ماهه نخست 
سال 1397 بيش از 16 ميليارد دالر صرف واردات قطعات 
منفصله خودرو شده است كه سهم چين از اين ميزان واردات 
بيش از 30 درصد و معادل 5 ميليارد دالر بوده است. طي اين 
دوره، واردات قطعات منفصله از چين روندي صعودي داشته 
و حتي در زمان تحريم در سال هاي 1391 و 1392 هم اين 
روند تقريباً ثابت باقي مانده است. طبعاً از اين ميزان واردات 
قطعات بخش قابل توجهي از آنها متعلق به خودروسازان يا 

به عبارت بهتر مونتاژكاران چيني بوده است.

    توليد چيني در خاك ايران
اما قطع��ات منفصله چيني در داخل، ص��رف توليد كدام 
خودروه��اي چيني ش��ده اند؟ براس��اس آم��ار انجمن 
خودروسازان، با نگاهي خوش بينانه، جز خودرو »دانگفنگ« 
كه س��هم داخلي س��ازي آن بين 30 تا ۴0 درصد برآورد 
مي ش��ود، س��اير خودروهاي مونتاژي چيني در كشور از 
حداكثر 30 درصد س��اخت داخل بيشتر نيست. اگرچه 
دقيقًا مش��خص نشده است كه اين س��هم داخلي سازي، 
ش��امل چه قطعاتي مي ش��ود، اما قابل برآورد اس��ت كه 
ح��دود 1۴ درصد آن ش��امل رن��گ و مونتاژ مي ش��ود و 
 مابقي را نيز قطعاتي مانند تاير، باتري و صندلي تش��كيل 
مي دهند كه جزو س��اده ترين قطع��ات صنعت خودرو به 
حساب مي آيند. به عنوان نمونه اي ديگر، مي توان به خودرو 
»هايما« اشاره كرد كه بين 20 تا 30 درصد آن، ساخت داخل 
است. بنابراين، اگر از اين ميزان، 1۴ درصد سهم رنگ و مونتاژ 

كسر شود، بين 6 تا 16 درصد قطعات اين خودرو از داخل 
و مابقي قطعات منفصله از مسير واردات تأمين مي شود. 
خودرو »برليانس« كه در مدل هاي مختلف مونتاژ مي شود 
نيز در سه ماهه نخست س��ال 1397 با رشد 38 درصدي 
توليد به تيراژ 12232 دستگاه رسيد. اين مدل نيز از 20 تا 

30 درصد ساخت داخل برخوردار است. 
اكنون اين پرسش مطرح مي ش��ود كه سهم خودروهاي 
چيني مونتاژ داخل از بازار خودروي كش��ور چقدر است؟ 
سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 
15درصد بوده است كه اين سهم در سه ماهه نخست سال 
1397 تا 17.۴ درصد نيز رشد داشته است. از آن سو، سهم 
شركت ايران خودرو و گروه سايپا از خودروهاي چيني مونتاژ 
داخل 51 درصد است و اين بدان معنا است كه حدود 7.5 
درصد از بازار خودروي كشور در اختيار خودروهاي چيني 

مونتاژ داخل شركت ايران خودرو و گروه سايپا است.
اين اما در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، يكي از داليل 
اصلي نبود انگيزه خودروسازان چيني براي داخلي سازي 
خودروهاي خود در ايران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با آنها طي يك دهه گذشته مربوط مي شود. هزينه 
كمتر واردات در مقايسه با توليد داخل ديگر دليل عدم انگيزه 
چيني ها نسبت به داخلي سازي قطعات در ايران است. به 
عبارت بهتر، چيني ها كه در پايين آوردن هزينه هاي توليد 
تبحر دارند، ظاهراً قطعات مورد نياز خود در خودروسازي 
ايران را با قيمت كمتري در مقايسه با توليد آنها در چين، 
وارد مي كنند و اين موضوع مورد تأييد برخي فعاالن صنعت 
خودرو و كارشناسان نيز هست. در واقع، شرايط به صورتي 
است كه حتي برخي قطعه سازان داخلي نيز به جاي توليد 
محصول در كشور، نياز خود را از مسير واردات، آن هم واردات 

از چين تأمين مي كنند.

    راهكارهايي براي داخلي سازي »چيني ها«
از ديگر سو، طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه 
واردات خودروهاي چيني در صورت ساخت داخل قطعات 
با كمتر از 20 درصد، معادل يك خودروي كامل است. اين 
در حالي است كه اگر داخلي سازي تا 30 درصد انجام شود، 
چيني ها مشمول تخفيف 5 درصدي مي شوند. همچنين 

اگر در سال 1397 ميزان داخلي سازي خودروسازان چيني 
همچنان تا مرز 30 درصد باشد، آنها بايد معادل يك خودرو 
كامل، تعرفه بابت واردات قطع��ه بپردازند. با توجه به باال 
بودن هزينه هاي توليد در ايران، بهتر اس��ت طرح افزايش 
داخلي سازي خودروهاي چيني با يك سازوكار مشخص و 
منطقي پيش برود تا هم ساخت داخل براي طرف هاي چيني 
به صرفه باشد و هم مشتريان با افزايش قيمت مواجه نشوند. 
درواقع كارشناس��ان بيم آن را دارند كه با افزايش ساخت 
داخل قطعات چيني در ايران، هزينه تمام شده توليد باال 
رفته و در نتيجه، خودروهاي چيني با قيمتي بيش از آنچه 
هست، به دست مشتريان برسد. البته بي شك داخلي سازي 
خودروهاي چيني مي تواند از ناحيه كاهش ارزبري و پايين 
آمدن هزينه هاي مربوط به حمل ونقل به نفع صنعت خودرو 
كشور تمام شود. با اين حال بايد مراقب اين مساله نيز بود كه 
داخلي سازي قطعات چيني در مجموع هزينه بيشتري در 

مقايسه با واردات آنها نداشته باشد.
از ديگر سو، در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 780 
ميليون دالر انواع قطعات خودرو به كش��ور وارد شده كه 
نشان مي دهد واردات قطعات خودرو در صدر ليست اقالم 
وارداتي كشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال 1397، 
معادل 5۴1 ميليون دالر قطعات منفصله با ساخت داخل 
كمتر از 30 درصد، 122 ميليون دالر با ساخت داخل بيش 
از 50 درص��د و 115 ميليون دالر قطعه با س��اخت داخل 
كمتر از 50 درصد وارد كش��ور ش��ده است كه بيشترين 
رشد در گروه قطعات منفصله با س��اخت داخل 1۴ تا 30 
درصد با 115 درصد مشاهده مي شود. به نظر مي رسد در 
اين افزايش، دو عامل موثر بوده باشد: يكي باال رفتن تعرفه 
واردات خودروهاي كامل كه اين گروه از قطعات هم با تعرفه 
خودروي كامل محاسبه مي شوند و ديگري قيمت حاشيه 
بازار اين مدل خودروها كه حدود 100 ميليون تومان تفاوت 
قيمت با قيمت كارخانه دارند. با توجه به اينكه محاسبه دقيق 
ميزان ارزبري قطعات منفصله وارداتي در خودروهاي چيني 
مونتاژ داخل به دليل نبود اطالعات كافي كار دشواري است، 
لذا به نظر مي رس��د با استفاده از روش مهندسي معكوس 
بتوان تقريب مناس��بي از اين ميزان به دست آورد. سهم 
قطعات منفصله به لحاظ عملكردي 86 درصد از عملكرد 

كل خودرو و به لحاظ ارزشي 80 درصد از قيمت تمام شده 
خودرو به استثناي حاشيه سود را شامل مي شود. با توجه به 
تقريب هاي در نظر گرفته شده، ميزان ارزبري خودروهاي 
چيني مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397 براساس 
نرخ ارز مرجع، ۴00 ميليون دالر برآورد شده است. به اين 
ترتيب، مي توان نتيجه گرفت كه سهم عمده واردات قطعات 
منفصله از چين مربوط به خودروهاي چيني مونتاژ داخل 
است و هرگونه تغيير در رويه تخصيص و قيمت گذاري ارز، 
بر بازار خودرو كه سهم خودروهاي چيني مونتاژ در داخل آن 
حدود 17 درصد است، قطعاً تأثير خواهد گذاشت و مي تواند 
موجب بروز و تشديد شوك ها به بازار خودروي كشور شود.

قطعات منفصله در گروه كاالهاي واس��طه اي )گروه دوم( 
طبق تقسيم بندي گروه هاي چهارگانه كااليي وزارت صنعت 
قرار گرفته است. اين در حالي است كه تا قبل از ارايه بسته 
جديد ارزي بانك مركزي در قالب بازار ثانويه، ارز پرداختي 
به تأمين كنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه 
مي شد كه پس از ارايه اين بسته، مقرر شد كه براساس نرخ 
توافقي، ارز مورد نياز آنها تأمين شود. در اين صورت با فرض 
ثابت ماندن ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل، 
با فرض قيمت ارز بازار ثانويه و آزادس��ازي قيمت ها، پيش 
بيني مي شود قيمت اين مدل خودروها در نيمه دوم سال 
با رشد چشمگيري مواجه شود. اين در صورتي است كه با 
توجه به قدرت خريد مشتري، بيم آن مي رود با عدم استقبال 
مشتري ها، شركت هاي فعال در اين زمينه با بحران هاي 
اساس��ي و بيكاري كارگران مواجه ش��وند. بنابراين با قرار 
گرفتن حدود 17 درصد بازار داخل در اختيار خودروهاي با 
منشأ چيني از يكسو و با ميانگين ساختار داخل آنها حدود 
20 درصد و به عبارت ديگ��ر واردات كل قطعات خودرو از 
چين و مونتاژ آن در داخل ازسوي ديگر، اين حقيقت آشكار 
مي شود كه بازار خودرو كشور از ناحيه خودروهاي چيني 
بسيار آسيب پذير بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد 
در سياست هاي حاكميتي خود براي صنعت خودروسازي، 
به خصوص اص��الح و اجرايي كردن چش��م انداز صنعت 
خودرو در افق 1۴0۴، موضوع تعميق عمق ساخت داخل 
درخصوص خودروهاي چيني )بطور متوس��ط سالي 10 

درصد( را پيگيري و اجرايي كند.

وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از تصميمات جديد 
كميسيون سياست گذاري ارزي دولت خبر داد .محمد 
شريعتمداري در بازديد از واحدهاي توليدي شهرستان 
اليگودرز اظهار كرد: مشكل تمام واحدهاي صنعتي كشور 
تهديدات شرايط ارزي است .وي اضافه كرد: با تصميمات 
جديد كميسيون سياست گذاري ارزي دولت اميدواريم 
به تدريج اين مشكالت حل شود و با سهولت بيشتري 

واحدهاي توليدي در منابع ارزي دسترسي پيدا كنند.
به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام 
تالش ما تامين مواد مورد نياز اين واحدها از طريق آزاد 
كردن مواد معطل شده در گمرك است. شريعتمداري 
بيان كرد: به دنبال اين هستيم شرايطي فراهم كنيم كه 

مواد مورد ني��از واحدهاي توليدي بيش از پيش فراهم 
شوند و در داخل كشور نيز با برداشتن سقف معامالت در 
بورس در حوزه فوالد اين شرايط فراهم شده تا به صورت 
رقابتي مواد اوليه در اختيار تمام واحدهاي فوالد قرار گيرد 
و هيچ رانتي در خط توليد آن از ابتدا تا انتها وجود نداشته 
باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: البته در انتها نيز 
محصوالت مورد نياز مردم با قيمت گذاري تثبيتي مورد 
كنترل نهادهاي نظارتي قرار خواهد گرفت و ش��رايط 
مطلوب تري در حوزه توليد و توزيع محصوالت فوالدي 
در آينده اي نه چندان دور ش��اهد خواهيم بود. او ادامه 
داد: برخي از واحدهاي توليدي حوزه هاي پتروشيمي 
گاليه هايي دارد كه با برداشتن سقف معامله در بورس 

شايد بتوان به روان تر ش��دن بازار و به تامين مواد اوليه 
كمك خواهيم كرد.

شريعتمداري با اش��اره به بازديد از واحدهاي توليدي 
شهرستان اليگودرز گفت: در واحد پرند شيمي مي توان 
با تامين منابع ارزي و صادرات به صورت آزاد مشكل آن 
را حل كرد. به گفته او، برخي ديگر از واحدها خوراك خود 
را بدون هيچ يارانه اي دريافت مي كنند كه مي خواهند 
محصول شان را نيز به صورت آزاد به بازار عرضه كنند. 
طبق قانون 20 درصد صادرات پتروشيمي و صنايع فلزي 
مي تواند ش��امل صادرات محصوالت غير پتروشيمي 
شوند. ش��ريعتمداري س��رمايه در گردش را مشكل 
عمومي تمامي واحدها عنوان كرد و گفت: اميدواريم 

در آينده اي نزديك شاهد بهبود اين وضعيت باشيم.
شريعتمداري در بازديد از طرح فوالد و ذوب آهن ازنا اظهار 
كرد: اين واحد يكي از واحدهاي خوب كشور محسوب 
مي ش��ود كه اميدواريم در يك تا يك و نيم سال آينده 
بتوانيم بخشي از آن را به بهره برداري برسانيم. او با بيان 
اينكه اين پروژه مي تواند بخشي از اشتغال منطقه را حل 
كند، افزود: همچنين در سطح ملي نيز نقش مهمي در 
اقتصاد خواهد داشت. شريعتمداري بيان كرد: پيشرفت 
پروژه خيلي خوب نيست كه يكي از داليل آن مسائل و 
مشكالت نيز كه در سطح منابع ملي براي ادامه مسير 
وجود دارد كه در اين رابطه با مسوول كنسرسيوم بانكي 
آنكه بانك صنعت و معدن است مذاكراتي به عمل آمده 

تا آن شرايط فراهم شود كه در اولين فرصت وام مصوب 
شده براي اين واحد از مجموعه كنسرسيوم دريافت شود.

وزير صنعت، معدن تجارت خاطرنشان كرد: همچنين 
اگر نياز به تمديد و تجديد نظري در ميزان منابع مورد 
نياز سهامداران باشد در اولين فرصت بانك صنعت معدن 
با همكاري بانك هاي عامل كه به كنسرسيوم پيوسته اند 

شرايط الزم را فراهم كنند.
وي گفت: البته اين طرح نياز به مشاركت غير از بانك نيز 
دارد كه سرمايه گذاران به دنبال جلب مشاركت جديد 
براي آن هستند و اميدواريم در اين زمينه موفق شوند. 
شريعتمداري گفت: دولت نيز براي تحقق اهداف اين 

واحد تمام حمايت خود را از آن خواهد داد.

معاون طرح برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
طي جلساتي با معاونين وزارت خانه به يك مفهوم مشترك 
رسيديم كه امسال 11 ميليارد دالر از واردات كاالهاي سال 
قبل را داخلي سازي كنيم. به گزارش شاتا، نشست بررسي 
پروژه توسعه توانمندي هاي توليد داخل با افزايش 11ميليارد 
دالري اعتبارات حمايت از ساخت داخل صادرات گرا برگزار 
شد. رضا رحماني معاون طرح برنامه وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت گفت: طي جلساتي با معاونين وزارت خانه به يك 
مفهوم مش��ترك رسيديم كه امس��ال 11 ميليارد دالر از 
واردات كاالهاي سال قبل را داخلي سازي كنيم. رحماني 
با برش��مردن اهداف اين طرح افزود: ايجاد اشتغال و رفع 
بيكاري، رونق صنايع داخلي، افزايش ثروت ملي، جلوگيري 
از خروج ارز از كشور، استمرار و افزايش توليدات فعلي، 
صادرات كاال و ارزآوري، مقابله با تحريم، تأثيرگذاري در 
ساير كش��ورها از طريق ايجاد بازارهاي مصرف اهدافي 

هستند كه در اين پروژه بزرگ ملي دنبال مي كنيم.
او در ادامه با اشاره به اهداف كمي تعريف شده در اين پروژه 
افزود: دس��تيابي به افزايش 700 ميليون دالري در توليد 
منسوجات، دس��تيابي به افزايش ۴00 ميليون دالري در 
توليد پوشاك، هدفگذاري افزايش 100 ميليون دالري در 
توليد محصوالت چرمي و افزايش 150 ميليون دالري در 
توليد چوب و محصوالت چوبي، دستيابي به افزايش 100 
ميليون دالري در توليد مبلمان و ساير مصنوعات و افزايش 
250 ميليون دالري در توليد كاغذ و محصوالت كاغذي از 

اهداف اين طرح به شمارمي روند. 
 به گفته رحماني، دستيابي به افزايش 2 ميليارد دالري در 
توليد مواد و محصوالت شيميايي، دستيابي به افزايش 700 
ميليون دالري در توليد محصوالت از الستيك و پالستيك، 
دستيابي به افزايش 600 ميليون دالري در توليد محصوالت 
كاني غيرفلزي، دستيابي به افزايش 1.8 ميليارد دالري در 

توليد فلزات اساسي و رسيدن به افزايش 600 ميليون دالري 
در توليد محصوالت فلزي فابريكي ديگر اهدافي هستند كه 

در اين طرح دنبال مي شود . 
افزايش ۴50 ميليون دالري در توليد ماشين آالت، تجهيزات 
و لوازم خانگي، افزايش 150 ميليون دالري در توليد ماشين 
آالت دفتري و حسابداري، افزايش 250 ميليون دالري در 
توليد ماشين آالت و دستگاه هاي برقي، رسيدن به توليد 
200 ميلي��ون دالري در حوزه راديو، تلويزيون و وس��ايل 
ارتباطي و نيز دستيابي به افزايش 1.55 ميليارد دالري در 
توليد وسايل نقليه موتوري و ساير تجهيزات حمل و نقل و 
افزايش 100 ميليون دالري در توليد صنايع غذايي ديگر 
اهداف كمي بودند كه رحماني بدانها اشاره كرد . در نشست 
بررس��ي اين طرح معاونين و مديران كل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نقطه نظرات مثبت و منفي خود و راهكارهاي 

دستيابي به اهداف تعيين شده را بيان كردند.

پيرو انتشار مطالبي پيرامون اظهارنظر رييس اتاق بازرگاني 
تهران در جلسه هيات نمايندگان پارلمان بخش خصوصي 
در مورد احتمال كمبود كاالهاي اساس��ي در كشور، اتاق 
تهران طي اطالعيه اي برخي از مطالب منتشر شده را رد و 
اصالح كرد. در اين اطالعيه آمده است: متاسفانه برداشت 
از اظهارنظرهاي رييس اتاق بازرگاني تهران در جلسه اخير 
هيات نمايندگان مورخ 20 ش��هريور 1397 موجب ارايه 
تحليل هاي خطا در مورد ش��رايط تامين كاال و مواد اوليه 
كارخانه ها ش��ده است. در اين جلس��ه رييس اتاق تهران 
بيان داشت 139 هزار كانتينر، 7.5 ميليون تن كاال و 2.5 
ميليون تن كاالي اساسي در گمركات كشور وجود دارد كه 
اين ميزان رسوب كاال، ارقام بي سابقه اي به حساب مي آيد. 
در ادامه اين توضيحات، رييس اتاق تهران با تشريح شرايط 
اقتصادي كشور، وضعيت پيش آمده را نه ناشي از تحريم هاي 
خارجي بلكه به سبب صدور بخش نامه هاي متعدد و متناقض 

ارزي دانست. او اشاره اي به احتمال بروز قحطي در كشور 
نداشته بلكه عنوان كرد بوروكراسي هاي زائد موجب تاخير 
در فرآيندها و ايجاد اضطراب در جامعه اقتصادي شده  كه 
خوش بختانه پس از مصوبات جديد دولت، پيگيري هاي 
بخش  خصوصي و هم��كاري گمرك روند ترخيص كاال از 
گمركات تسريع شده و در نتيجه آنچه تحت عنوان نگراني 
براي تامين كاالهاي اساسي يا مواد اوليه كارخانه ها وجود 
داشته از ميان رفته  است. متاسفانه اطالعات ناقص و تقطيع 
شده با اهداف خاص در شرايطي منتشر شد كه سايت اتاق 
تهران به روال هميشگي برگزاري جلسات هيات نمايندگان 
متن كامل و مشروح جلسه را منتشر كرده بود. خبرنگاران 
محترم رسانه ها و روزنامه هاي سراسري در مورخ21 شهريور 
1397 به صورت مستقل و حرفه اي اين نشست را پوشش 
دادند كه در هيچ كدام از اين مطالب نيز اشاره اي به موضوع 

بروز قطحي در كشور نشده بود.
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صادرات به قطر ۸۱ درصد 
افزايش يافت

 مهر | طي پنج ماه نخس��ت س��ال جاري 119 
ميلي��ون و ۴37 هزار دالر انواع كاال به قطر صادر 
شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
81.27 درصدي داشته است. براساس تازه ترين 
آمار گمرك از تجارت خارجي 5 ماه نخست سال 
جاري، 62۴ ه��زار و 8۴0 تن كاال به ارزش 119 
ميليون و ۴37 هزار دالر از ايران به قطر صادر شده 
است كه رشد چشمگيري را نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته نشان مي دهد. صادرات انجام شده به 
قطر از لحاظ وزني 1.35 درصد و از لحاظ ارزش 
0.62 درص��د از كل ارزش صادرات ايران در اين 
مدت را شامل مي شود و از اين حيث كشور قطر 
در ميان كشورهاي دريافت كننده كاال از ايران در 

رتبه 20 قرار مي گيرد.
عم��ده اق��الم صادراتي به اين كش��ور ش��امل 
محصوالت آه��ن، مصنوعات چوبي، س��يمان 
سفيد، سبزيجات، ش��يريني، حنا، گالب، انواع 
ميوه، سرپوش، كف پوش، قند و شكر، قير نفت، 
انواع پروفيل، حيوانات زنده و ... مي شود. اين در 
حالي است كه در 5 ماه نخست سال گذشته 683 
هزار و 932 تن كاال از ايران به قطر صادر شده بود 
كه ارزش آن 65 ميلي��ون و 890 هزار دالر بوده 
است. صادرات ايران به قطر در مدت مشابه سال 
گذش��ته از لحاظ وزني 1.۴3 درص��د و از لحاظ 
ارزش 0.39 درصد از كل صادرات انجام شده در 

مدت مذكور بود.
 به اين ترتيب مقايس��ه ميزان ص��ادرات به قطر 
در 5 ماهه نخست سالجاري با مدت مشابه سال 
گذشته حاكي از آن است كه صادرات به اين كشور 
از لحاظ وزني 8.6۴ درص��د كاهش اما از لحاظ 

ارزش 81.27 درصد افزايش يافته است.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 كاهش قيمت طالي سياه

در روز دوشنبه

كاهش فراتر از پيش بيني هاي 
فلرينگ عسلويه 

 آغاز برنامه ريزي ها 
براي تأمين آب سال 98

بحران در 390 دشت ايران

ايرنا| تشديد تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين 
كه بزرگ ترين اقتصادهاي جهان هستند، احتمال 
كاهش نرخ رش��د اقتصادي و افت مصرف نفت در 

جهان را افزايش مي دهد.
به گزارش رويترز انگليس، نفت برنت درياي شمال 
در س��اعت 35 دقيقه بامداد روز دوش��نبه به وقت 
گرينويچ در بازار آس��يا به بهاي 77 دالر و 93 سنت 
در هر بشكه معامله شد كه نسبت به آخرين قيمت 
جمعه گذشته 0.2 درصد كاهش داشت.نفت وست 
تگزاس اينترمديت امريكا نيز با 0.3 درصد كاهش 
نسبت به جمعه گذشته به بهاي 68 دالر و 79 سنت 
در هر بشكه خريد و فروش شد.»وانگ شيائو« رييس 
بخش تحقيقات نفت شركت تحقيقاتي »گوتايي 
جانان فيوچرز« واقع در ش��انگهاي چين به رويترز 
گفت: پس از گزارش��ي كه هفته گذشته نشان داد 
عرضه جهاني نفت افزايش يافته، نگراني از كمبود 
نفت در بازارها فروك��ش كرد، به ويژه آنكه احتمال 
كاهش تقاضاي نفت در نتيجه تش��ديد تنش هاي 
تجاري ميان امريكا و چين نيز بيش��تر شده است. 
به گفته يك مقام ارش��د دولتي در امريكا، احتمال 
مي رود »دونالد ترامپ« رييس جمهوري اين كشور 
امروز تعرفه هاي جديدي براي واردات حدود 200 

ميليارد دالر كاال از چين اعالم كند.

ايلنا| ريي��س HSE، پدافند غيرعامل و مديريت 
بحران مجتمع گاز پارس جنوبي با اشاره به تالش 
همه پااليش��گاه هاي مجتمع در راستاي به صفر 
رساندن فلرينگ، بيان كرد: در بين سال هاي 87 تا 
96 ميزان فلرينگ پااليشگاه هاي قديمي كاهش 
چشمگيري داشته است. اين ميزان در سال 96 براي 
فازهاي يك تا ده 416 ميليون استاندارد مترمكعب 
بوده است. عليرضا نجومي خاطرنشان كرد: مطابق 
طراحي ميزان فلرينگ در هفته براي اين پااليشگاه ها 
7 ميليون استاندارد متر مكعب در نظر گرفته شده 
كه در سال گذشته از طراحي نيز گاز كمتري به فلر 
ارسال شده است.به گفته وي؛ با توجه به راه اندازي 
پااليشگاه هاي جديد ميزان فلرينگ افزايش يافته 
كه اين حركت براي كاهش در اين پااليشگاه ها نيز 
ادامه دارد و ميزان فلرينگ فازهاي جديد التحويل 
نيز بزودي كاهش مي يابد.نجومي گفت: در بخش 
تجهيزات و ماشين آالت تا نيمه شهريورماه بيش 
از 868 هزار و 824 س��اعت كارك��رد بدون حادثه 
فقط در مجموعه تعميرات اساسي ثبت شده است 
كه اين يك ركورد محسوب مي ش��ود.وي با بيان 
 اينكه در تعميرات س��ال ج��اري حتي يك حادثه 
ناتوان كننده نيز نداشتيم، عنوان كرد: اين آمار موفق 
در حالي ثبت شده است كه رفع 73 درصد از پانچ هاي 
پااليش��گاه هاي جديد التحويل توس��ط كاركنان 

مجتمع گاز پارس جنوبي صورت گرفته است.

ايسنا| مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران 
گفت: تاكنون برنامه ريزي هاي متعددي براي تامين 
آب كشور در سال 1398 صورت گرفته و براساس يكي 
از اين برنامه ها مقرر شده كه در بخش برق آبي معادل 

توليد امسال برنامه ريزي لحاظ شود.
محمد حاج رسولي ها با بيان اينكه برنامه اي را براي حل 
تنش آبي از سوي وزارت نيرو تبيين كرده ايم، اظهار 
كرد: نهايتا اين برنامه تا 10 روز آينده آماده مي شود.
وي با بيان اينكه در اين برنامه پارامترها و معيارهاي 
متعددي در نظر گرفته شده اس��ت، اظهار كرد: اگر 
بتوان اين برنامه را به درستي اجرا كرد، قطعا بخشي از 
چالش هاي حوزه آب برطرف خواهد شد.مديرعامل 
شركت مديريت منابع آب ايران با بيان اينكه رويكرد 
دولت دوازدهم تامين آب سالم و كافي براي مشتركان 
است، گفت: بي شك براي رسيدن به اين هدف تمام 
تالش خود را خواهيم كرد تا مردم با مشكل تامين آب 
مواجه نباشند. چندي پيش نيز جانباز - مديرعامل 
شركت مهندسي آب و فاضالب، گفته بود كه برنامه اي 
تحت عنوان تنش صفر 1400 براي گذر از تنش آبي 
تدوين شده كه اميدواريم بتوانيم چالش هاي پيش رو 

را پشت سر بگذاريم.

پاون| تداوم خشكسالي ها، افت بارندگي ها و تبعات 
ناشي از كم آبي در كشور موجب شده تا از ميان 609 
دشت ايران، 255 دشت در شرايط ممنوعه و 135 

دشت نيز در وضعيت ممنوعه بحراني قرار بگيرد.
ادامه فش��ار به منابع زيرزميني موجب شده است 
تا كسري تجمعي آبخوان هاي زيرزميني كشور به 
130 ميليارد مترمكعب برسد. حدود 106 ميليارد 
مترمكعب از اين كس��ري در 20 س��ال اخير اتفاق 
افتاده و هر ساله رقمي در حدود 6 ميليارد مترمكعب 

به كسري مخازن زيرزميني كشور اضافه مي شود.
در حال حاضر اضافه برداش��ت چاه ه��اي مجاز به 
حدود 5 ميليارد مترمكعب و برداش��ت از چاه هاي 
غيرمجاز به حدود 7 ميليارد مترمكعب رسيده است 
كه ادامه اين روند باعث شده است تا بيش از 90 درصد 
پتانسيل منابع آب زيرزميني كشور در دشت هاي 
ممنوعه قرار بگيرد. بر اساس ارزيابي صورت گرفته 
استان هاي فارس با 90 دشت، كرمان با 37 دشت، 
خراسان رضوي با 33 دش��ت، اصفهان با 26 دشت 
و خراس��ان جنوبي با 25 دشت در صدر استان هاي 
داراي دش��ت هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني قرار 
گرفته اند و استان هاي خراسان رضوي با 1 ميليارد 
و 85 ميلي��ون مترمكعب، كرمان ب��ا 813 ميليون 
مترمكعب، فارس با 551 ميليون مترمكعب، اصفهان 
با 320 ميلي��ون مترمكعب و يزد ب��ا 296 ميليون 
مترمكعب در صدر استان هاي داراي بيشترين ميزان 
كسري مخزن آبخوان هاي زيرزميني قرار گرفته اند.

وزيران انرژي روسيه و عربستان با يكديگر ديدار كردند 

نياز بازارهاي بالقوه براي گاز ايران در چه سطحي است؟وزير نفت خواستار شد

معاون وزير نفت: پتروشيمي ها به تعهدات ارزي خود عمل كرده اند

الكساندر نواك: تحريم نفتي ايران غيرسازنده و اشتباه است 

از مسكو تا رياض؛ خيلي دور،خيلي نزديك

ثبات در قيمت جهاني گاز طبيعيدرآمد ارزي پتروشيمي ها برآورد شود

گروه انرژي|
با نگاهي گذرا بر بازار نفت مي توان دريافت 
كه روسيه و عربستان سعودي با سهم روي 
هم 20 درصدي از عرضه روزانه طالي سياه، 
جايگاهي متمايز در س�مت عرضه دارند. از 
طرفي، وابستگي اين دو كشور به نفت، مسكو 
و رياض را با وجود تمامي تمايزات در سياست 
خارج�ه ب�ه يكديگ�ر نزديك كرده اس�ت. 
در حالي كه عربس�تان در جريان بازگش�ت 
تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه ايران، 
قائله گ�ردان بود روس�يه به عن�وان يكي از 
امضا كنن�دگان توافق هس�ته اي بر اهميت 
نفت اي�ران در بازار تاكيد ك�رده و مي كند. 
در همين راس�تا وزير انرژي روس�يه ديروز 
در گفت وگويي با س�ي ان ان بر اهميت ايران 
در بازار هاي انرژي تاكيد كرده و تحريم هاي 
امريكا عليه اين كش�ور را »غيرس�ازنده و 
اشتباه« خوانده است. »تعادل« پيش از اين 
نيز در گزارشي به موقعيت دشوار مسكو در 
شرايط فعلي پرداخته بود، گزارش پيش رو 
به همين بهانه، نگاه�ي به فرود و فراز رابطه 
نفتي رياض و مسكو انداخته و به نقاط افتراق 
اين دو قدرت نفتي در ماجراي تحريم نفتي 

ايران پرداخته است. 
الكساندر نواك، وزير انرژي روس��يه و خالد الفالح، 
وزير انرژي عربس��تان روز يكشنبه، 25 شهريورماه 
در مس��كو ديدار كردند. در هفته گذش��ته نيز وزير 
انرژي روس��يه با ريك  پري، همتاي امريكايي خود 
دي��دار كرده ب��ود و خالد الفالح هم پي��ش از آمدن 
به مس��كو با محمد باركين��دو، دبير كل س��ازمان 
كشورهاي توليد كننده نفت در وين گفت وگو كرده 
بود.  به گزارش پايگاه اينترنتي وزارت نفت روسيه، در 
ديدار روز يكشنبه وزراي انرژي روسيه و عربستان، 
دو طرف درباره وضع كنوني ب��ازار نفت و همكاري 
دوجانبه بحث كردند و سطحي مطلوب از سازوكارها 
در گس��ترش همكاري در مس��ائل انرژي و صنعت، 
در اين ديدار م��ورد توجه قرار گرفت. وزيران انرژي 
روسيه و عربس��تان همچنين درباره سازوكارهاي 
عرضه و تقاضا با تمركز بر جريان هاي اقتصاد كالن 
و احتمال ها درباره تحول وضع در ميان مدت بحث 
و بر تعهد خود براي تضمين ثبات در بازار و آمادگي 
براي واكنش س��ريع به تغيير در وضع بازار با هدف 
تضمين ثب��ات بازار در همه ش��رايط همراه با ديگر 

شريكان تأكيد كردند. 
دو طرف همچني��ن قصد خود را ب��راي ادامه كار و 
ايجاد ساختاري بلندمدت از همكاري در چارچوب 
فعاليت گروه كش��ورهايي كه عضو اوپك نيستند، 
براي تضمين پيش بيني پذيري و ثبات در بازار همسو 
با مناف��ع همه فعاالن بازار، هم توليدكنندگان و هم 
مصرف كنندگان تأييد كردند. در بيانيه وزارت انرژي 
روسيه آمده اس��ت كه حضور وزير انرژي عربستان 
در همايش هفته انرژي روسيه در ماه اكتبر امسال 

تأييد شد.

 افت و خيز يك رابطه نفتي
عربستان سعودي و روسيه دو كشوري هستند كه 
مي توان گفت تقريبا در ه��ر موضوعي با يك ديگر 

اختالف نظر دارند. جنگ در سوريه، سياست هاي 
ايران و مراوده با واش��نگتن نمون��ه اي از مهم ترين 
محور اختالفات دو كشور است. اما هنگامي كه كار 
به افزايش قيمت نفت خام مي رس��د گويي اين دو 
كش��ور هيچ اختالفي با يك ديگر نداشته و كامال با 

اين موضوع همراه هستند. 
ايگور يوس��فوف وزير انرژي وقت روسيه در فاصله 
سال هاي 2001 تا 2004، نزديكي رياض و مسكو 
در موض��وع نفت را به وابس��تگي هر دو كش��ور به 
درآمده��اي ناش��ي از توليد طالي س��ياه مرتبط 
مي داند. همنوايي عربستان س��عودي و روس��يه، 
چنانكه پيش تر نيز »تعادل« به آن پرداخته بود، به 
دليل مسائل داخلي اين دو كشور است. در روسيه 
والديمير پوتين قصد داش��ت تا پيش از انتخابات 
مارس 2018 اقتصاد كش��ورش را از ركود دو ساله 
خارج كند. در ش��به جزيره نيز محمد بن س��لمان 
جانش��ين وليعهد عربس��تان و مرد همه كاره اين 
روزهاي اين كش��ور نياز به قيمت باالي نفت دارد 
ت��ا بتواند برنامه ه��اي بلندپروازانه خ��ود را تامين 

مالي كند.
نخستين باري كه س��عودي ها و روس ها در هزاره 
مي��الدي جديد سياس��ت  همكاري ب��ا يكديگر را 
دنبال كردند به سال 2001 باز مي گردد؛ همكاري 
5س��اله اي كه در س��ال 2004 به انتهاي راه خود 
رس��يده بود. چرا كه مس��كو در زمان زعامت ايگور 
يوس��فوف بر وزارت انرژي روس��يه، از انجام كامل 
تعهدات نفتي خود س��ر باز مي زد و همين مس��اله 

رياض را برآشفته مي كرد. 
از س��ال 2004 و به مدت بيش از يك دهه روسيه 
و عربس��تان عطاي هم��كاري نفت��ي را به لقايش 
بخش��يده بودند. اما با رس��يدن به س��ال 2014 و 
ش��وك پرقدرت نفت ش��يل اياالت متحده به بازار 

ورق برگشت. با آغاز افت قيمت نفت خام در ميانه 
2014، اين دو كش��ور با كاهش ش��ديد درآمدها، 
كسري بودجه و افزايش بدهي مواجه شدند. منافع 
مشترك و وابستگي به نفت، باعث شد تا بزرگ ترين 
توليد كننده نفت جهان با بزرگ ترين صادركننده 
نف��ت همكاري كند ت��ا در س��ال 2017، اوپك به 
رهبري عربس��تان و غيراوپك به رهبري روسيه به 
توافقي براي كاهش توليد دست يابند. هدف از اين 
 OECD توفق اي��ن بود كه ذخاير در كش��ورهاي
كاهش يابد، مازاد عرضه نفت از بين برود و قيمت ها 

به سطوحي باالتر برسند.
با اي��ن همه، حتي حصول توافق ب��ه معناي رابطه 
كامل ميان دو ش��ريك نفتي نبود. اصطكاك بين 
دو كشور بسيار زود شروع شد. پس از اجراي توافق 
كاهش توليد، عربستان سعودي بالفاصله 600هزار 
بش��كه از توليد روزانه نفت خام خ��ود را كم كرد و 
حتي از تعهدات خود ب��ه اوپك نيز فراتر رفت. اين 
در حالي بود كه روس��يه پ��س از چهارماه به نيمي 
از تعه��دات خود در رابطه با كاهش توليد رس��يده 
ب��ود. همان زمان مناب��ع آگاه از نارضايتي بس��يار 
مقامات عربستان سعودي از عدم پايبندي روسيه 

به تعهداتش خبر مي دادند. 
اما اوضاع رفته رفته بهتر ش��د تا الكساندر نواك و 
خالد الفالح به »دوستان قدرتمند نفتي« يكديگر 
ش��وند و سياس��ت گذاري در بازارهاي انرژي را در 
دس��ت گيرند. در ماه ژوئن كه اوپك مي خواست، 
س��طح توليد را به ميزان 1 ميليون بشكه افزايش 
دهد، همي��ن دو وزير بودند كه با پافش��اري خود، 
مخالفت ه��اي درون اوپك را كن��ار زدند. حال هم 
كه اياالت متحده به دنبال بازگرداندن تحريم هاي 
نفتي عليه ايران اس��ت، ريك پري، وزير انرژي اين 

كشور، به كرات با الفالح و نواك ديدار مي كند. 

 عدم تفاهم هاي دو توليد كننده
فارغ از داستان نفت، نقاط تفاهم عربستان و روسيه 
انگشت شمار است. سياس��ت خارجي يكي از اين 
موارد افتراق اس��ت؛ به خصوص آنج��ا كه رياض و 
مس��كو در س��وريه جانب دو طرف متفاوت درگير 
را گرفتند. قضيه آنجايي پيچيده مي شود كه نفت 
و سياست خارجي در مورد ايران به هم مي آميزد. 
عربستان، رقيب منطقه اي ايران از هر وسيله اي كه 
به تضعيف ايران كمك كند، استقبال مي كند ولي 
روس��يه در سياست خارجي ش��ريك استراتژيك 

ايران است. 
رويترز چند روز پس از خروج دونالد ترامپ از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك يا توافق هس��ته اي با ايران، 
گزارش داد كه رييس جمهور امريكا يك روز پيش 
از خبر خروج با پادشاه عربستان صحبت كرده بود 
و از او قول حمايت در بازار نفت را گرفته بود. روسيه 
نيز در بازار نفت وگاز با ايران در رقابت اس��ت اما به 
عنوان يكي از امضا كنندگان توافق هسته اي، نظري 
متضاد با عربستان داش��ته است؛ نظري كه با گذر 

زمان تغيير چنداني نكرده است. 
همين هفته پيش، وزير انرژي روسيه در بخشي از 
صحبت هايش در يك كنفرانس اقتصادي، تحريم 
نفت خام ايران از س��وي امريكا را »شبحي« خواند 
كه سايه آن روي بازار نفت خام افتاده است و گفت: 
»ايران يك صادركننده نفت است كه عرضه باثباتي 
به بازار دارد. اين كشور سرشار از منابع بوده و از نظر 
توانمندي انرژي، جايگاه قوي در اوپك و بازارهاي 
انرژي دارد. بنابراين تصور مي كنم خروج نفت ايران 

از بازار پيامدهايي را در پي خواهد داشت«. 
نواك همچنين عنوان كرد: »اين يك عدم اطمينان 
عظي��م در بازار اس��ت. چگون��ه كش��ورهايي كه 
روزانه بالغ بر 2 ميليون بش��كه نفت خام را از ايران 

مي خريدند رفتار خواهند كرد. آنها در اروپا، آسياي 
پاسفيك و... هستند. اين مقدار زيادي نااطميناني 
است. اين وضعيت بايد از نزديك تحت نظر گرفته 

شود، تصميم درست بايد گرفته شود«.
 با اين همه، وزير انرژي روس��يه ب��ه توانايي توليد 
برخي كش��ورها براي افزايش توليد نيز اشاره كرد 
و گفت: »روس��يه اين پتانسيل را دارد كه به اضافه 
سطح توليد خود در اكتبر سال 2016 سطح توليد 
را تا 300 هزار بشكه در روز در ميان مدت افزايش 
دهد.« سه شنبه هفته گذشته نيز سرگئي ريابكوف 
معاون وزير امور خارجه روسيه اعالم كرده بود كه 
اين كش��ور باور دارد كه مهم است شرايطي ايجاد 
ش��ود تا صادرات نف��ت ايران ب��ه بازارهاي جهاني 

ادامه يابد.

 جهان بعد از تحريم؛ هندوانه در بسته
حال ك��ه تنه��ا 6 هفت��ه ت��ا ش��روع تحريم هاي 
اياالت متحده عليه ايران باقي نمانده اس��ت، حرف 
تحريم هاي ايران در اخبار روزانه فراوان اس��ت. اما 
صحبت از تحريم ها از سوي وزير نفت بزرگ ترين 
توليدكننده نفت خام، از ارزشي مضاعف برخوردار 
اس��ت؛ به خصوص اينك��ه حرف هاي ن��واك پس 
از ديدارهاي��ش ب��ا وزراي ان��رژي اياالت متحده و 

عربستان مطرح مي شود. 
وزي��ر ان��رژي روس��يه در گفت وگ��و ب��ا ش��بكه 
سي ان بي س��ي گف��ت: »تحريم ه��اي امريكا عليه 
صنعت نفت ايران غيرس��ازنده بوده و پيامدهايي 
را به همراه خواهد داشت«. الكساندر نواك درباره 
تاثير احتمالي تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت 
ايران گفت: موضع ما در اين باره بدون تغيير مانده 
و همچنان بر اين باوريم كه اقدام مذكور غيرسازنده 

و اشتباه است.
نواك به شبكه سي ان بي سي گفت: »هنوز اظهارنظر 
درباره پيامدهاي تحريم هاي ايران دش��وار اس��ت 
زي��را وي همچن��ان در انتظار درياف��ت جزييات 
حقوقي و تاثي��ر تحريم ها اس��ت«. وي گفت: »ما 
نمي دانيم شركت ها چه واكنشي نشان خواهند داد 
و كش��ورهايي كه با ايران مبادالت نفتي دارند چه 

واكنشي خواهند داشت«.
البت��ه بايد در نظر داش��ت كه امريكا و روس��يه در 
جبه��ه تامين ان��رژي اروپا با يكديگ��ر وارد رقابت 
ش��ده اند كه اين موضوع نيز ممكن است به نحوي 
به نزديكي بيشتر رابطه نفتي ايران و روسيه منجر 
ش��ود. امريكا با پروژه نورد استريم 2 براي صادرات 
گاز روس��يه به آلم��ان مخالف ب��وده و خود را يك 
 منبع جايگزي��ن انرژي براي اي��ن منطقه معرفي 

كرده است. 
وزارت ان��رژي امري��كا نيز در بياني��ه اي كه پس از 
ديدار نواك و پري منتشر ش��د آورد: »ريك پري، 
وزير انرژي روشن كرده كه اگرچه امريكا از رقابت 
با روس��يه در بازاره��اي انرژي اروپا، آس��يا و نقاط 
ديگر استقبال مي كند اما مسكو ديگر نمي تواند از 
انرژي به عنوان يك سالح اقتصادي استفاده كند. 
امريكا اكنون در موقعيتي قرار گرفته است تا به اين 
كش��ورها يك منبع جايگزين انرژي عرضه كند«. 
با اين همه، رقابت مس��كو و واشنگتن و تاثير آن بر 

روابط با ايران خود در هاله اي از ابهام است. 

گروه انرژي|
با جدي تر ش��دن برخ��ي ابهامات پيرام��ون انجام 
تعهدات ارزي شركت هاي پتروشيمي وزير نفت در 
نامه اي به ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي خواستار 
»برآورد درآمدهاي ارزي پتروشيمي ها« شده است. 
در همين روز رضا نوروز زاده مديرعامل شركت ملي 
صنايع پتروشيمي رقم دقيق ارز عرضه شود توسط 
پتروشيمي ها در س��امانه نيما را اعالم كرده و گفته 

است كه آنها به تعهدات ارزي خود عمل كرده اند.
ديروز پتروتحليل نوش��ت كه بيژن زنگنه وزير نفت 
با ارسال نامه اي به ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي 
خواس��تار ب��رآورد درآمدهاي ارزي ش��ركت هاي 
پتروشيمي شد. وزير نفت در اين نامه از شركت ملي 
صنايع پتروشيمي خواسته است تا درآمدهاي ارزي 
پتروشيمي ها را برآورد كند، در ضمن نيازهاي ارزي 
مجتمع ها، خريد قطع��ات، فاينانس هاي خارجي و 
داخلي را شناسايي كرده و به وزارت خانه اعالم كند. 
 از سويي همين ديروز مديرعامل شركت ملي صنايع 
پتروشيمي گفت كه تعهد ارزي پتروشيمي ها پس از 
كسر هزينه ها در سال جاري 6986.8 ميليون دالر 

بر آورد شده است.
به گزارش نيپنا رضا نوروز زاده مديرعامل شركت ملي 
صنايع پتروشيمي ديروز اظهاركرد: ارز عرضه شده 
پتروشيمي ها در سامانه نيما از21 فرودين ماه تا 26 
مرداد س��ال جاري 2 ميليارد و پانصد و هفتاد و يك 
ميليون دالر بوده است و مقرر شده كه تا پايان سال از 
اين تاريخ 7 ميليارد دالر نيز ارز توسط پتروشيمي ها 

عرضه شود. 
وي افزود: پتروشيمي ها به تعهدات خود بطور دقيق 
عمل كردند و از بانك مركزي و سامانه نيما قابل رصد 

كردن است و بر اساس همين سامانه برآورد صادرات 
در س��ال جاري و 49 هفته باقي مانده از سال حدود 
12 ميلي��ارد خواهد بود كه واحد هاي پتروش��يمي 
الزام دارند كه بصورت هفتگي با كسر هزينه ها 200 
ميليون دالر در سامانه نيما عرضه كنند تا پايان سال 

6 ميليارد و 986ميليون دالر تعهد پرداخت دارند.
ن��وروز زاده در م��ورد هزينه ه��اي م��ورد قب��ول 
پتروشيمي ها گفت: امكان اختصاص ارز پتروشيمي ها 
براي تامين هزينه ها ش��امل خريد كاتاليست و مواد 
شيميايي، طرح هاي توس��عه اي، بازپرداخت بدهي 
ارزي، واردات مواد اوليه، هزينه حمل و هزينه ارزي 

واحد هاي پتروشيمي است. 
وي ادامه داد: پتروشيمي ها متعلق به بخش خصوصي 
است و براي كمك به بازار ارزي تحت فشار هستند و 
در شرايط فعلي براي عبور از مشكالت و تامين آرامش 
بازار ارز خود را در س��امانه بنا بر اعداد و ارقام تنظيم 

شده عرضه مي كنند. 
معاون وزير نفت در مورد ميزان تعهد پتروشيمي ها 
گفت: سهم هر هلدينگ و شركت هاي زيرمجموعه 
بطور شفاف مشخص شده اند و در حال حاضر باالي 
40 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي اس��ت كه سهم 
پتروش��يمي ها حدود12 ميليارد دالر است و بعد از 
كسر هزينه هاي ضروري كه حدود 25 درصد صادرات 

است بقيه بايد در سامانه نيما عرضه شود.
وي عل��ت اين امر را س��اماندهي ص��ادرات و تامين 
ارز عن��وان كرد و گف��ت: با وج��ود خصوصي بودن 
واحدهاي پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
نمي تواند بطور مس��تقيم نظارت مديريتي داش��ته 
باش��د اما درراس��تاي نقش حاكميتي ميزان توليد 
و ف��روش بين مجتمعي و عرض��ه داخلي و صادرات 

محصوالت پتروشيمي ها رصد مي كند و با هماهنگي 
هلدينگ هاي پتروشيمي س��هم هر مجموعه براي 
عرضه ارز در س��امانه نيما تعيين ش��ده است كه هر 

هفته ارايه مي كنند. 
نوروز زاده در مورد قيمت گذاري خوراك و نوسانات 
قيمت ارز گفت: قيمت خوراك پتروش��يمي ها هيچ 
تغيي��ري نكرده و بر اس��اس دالر 3800 محاس��به 
مي ش��ود.معاون وزير نفت س��رمايه اصلي كش��ور 
را اعتم��اد مردم به بخ��ش حاكميتي دانس��ت و از 
خبرنگاران خواست تا با انتشار اخبار موثق و تحقيق 
شده مانع ازبين رفتن اعتماد مردم شوند و بيان اخبار 
و بيان مواضع سياس��ي نبايد در هم آميخته شود تا 

مردم اعتماد خود را از دست ندهند.
وي در مورد نقش مس��تقيم ش��ركت مل��ي صنايع 
پتروش��يمي در تنظيم بازار گفت با توجه به تجربه 
تحريم گذشته توان فني و مهندسي كشور به شكلي 
است كه زمين نمي نشينيم و بر اساس وظيفه ذاتي 
شركت ملي صنايع پتروشيمي توليدات واحد ها رصد 
مي شود و محصوالت توليدي از سوي مجتمع هاي 
پتروش��يمي بعد از تامين نيازه��اي بين مجتمعي 
وعرض��ه در بورس كاال و نيز و تامين نياز داخل مازاد 

آن صادر مي شود .
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي افزود: حجم اين 
صادرات مش��خص است و درآمد حاصل از آن بعد از 
كسر متوسط هزينه ها در سامانه نيما عرضه مي شود. 
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي به لح��اظ قانوني 
مسووليتي در مورد مصرف كنندگان بازار در بورس 

ندارد و وظيفه ستاد تنظيم بازار است.
 وي تصريح كرد: تا زماني كه نياز داخل تامين نشود 

مجوز صادرات صادر نمي شود.

گروه انرژي|
اين روزها در بازار جهاني گاز طبيعي چه مي گذرد؟ 

گزارش پيش رو به اين پرسش پاسخ مي دهد. 
قيمت معامالتي گاز طبيعي در جهان، از سال 2014 
و به دنبال آغاز روند كاهش��ي قيم��ت نفت، روندي 
نوساني را طي كرد. حاال اما به نظر مي رسد با تثبيت 
قيمت نفت، بهاي گاز طبيعي نيز روندي كم نوسان 
را طي مي كند. موسسه مطالعات بين المللي انرژي 
ديروز در گزارشي وضعيت قيمت گاز را در بازارهاي 
جهاني مورد تحليل ق��رار داد. در اين گزارش آمده 
اس��ت: »قيمت گازطبيعي در ب��ازار امريكا طي ماه 
ژوئيه با وجود قرار داشتن توليد داخلي گاز طبيعي در 
سطحي مطلوب و با توجه به قرار داشتن حجم ذخاير 
عملياتي گاز طبيعي در سطحي كمتر از سال گذشته، 

با نوسانات اندكي مواجه بوده است.« 
در ادامه اين گزارش آمده است: »قيمت گاز طبيعي 
در بازار هنري هاب كه در روز 29 ژوئن معادل 2.90 
دالر در ه��ر ميليون بي تي يو بود، ب��ا تجربه نمودن 
روندي نوساني، سطح 2.70 دالر در هر ميليون بي تي 
يو را در روز 23 ژوئيه ثبت كرد. قيمت گاز طبيعي در 
بازار هنري هاب بطور كلي در انتهاي ماه ژوئيه نسبت 

به انتهاي ماه ژوئن 2.7 درصد كاهش داشت« 
در ايران قيمت خوراك گازي كه از سوي وزارت نفت 
به شركت هاي پتروش��يمي داده مي شود به عوامل 
مختلفي وابسته اس��ت كه يكي از آنها قيمت گاز در 
بازار هنري هاب است. در حالي كه اين روزها به نظر 
مي رسد نرخ ارزي كه خوراك پتروشيمي ها بر مبناي 
آن پرداخت مي شود تغيير خواهد كرد، احتماال ثبات 
قيمت جهاني گازي خبري خوشايند براي آنها خواهد 
بود. گزارش موسس��ه مطالع��ات بين المللي انرژي 
نشان مي دهد كه اياالت متحده در ماه مي توليد گاز 
خود را 4.1 درصد افزايش داده و به 75.96 ميليارد 

متر مكعب رس��انده اس��ت. همچنين صادرات گاز 
امريكا نيز رشدي بس��يار قابل توجه را در اين مدت 
تجربه كرده است، به اين ترتيب خالص صادرات گاز 
طبيعي اياالت متحده در م��اه مي به 1.23 ميليارد 
متر مكعب رسيده اس��ت كه رشدي 24.2 درصدي 

را نشان مي دهد.
مصرف داخلي امريكا به عنوان يك غول توليدكننده 
گاز در اين ماه 57.89 ميليارد متر مكعب بوده است 
و در نهايت بيش از 11 ميليارد متر مكعب گاز در ماه 

مي راهي انبارهاي ذخيره سازي شده است.
البته گزارش وزارت انرژي امريكا نشان مي دهد كه 
ذخيره س��ازي هاي عملياتي گاز طبيعي اين كشور 
اكن��ون 65.38 ميليارد متر مكعب اس��ت كه 19.7 
درصد كمتر از ميانگين 5 سال گذشته و 22.9 درصد 

كمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
اما در حالي كه »بازار گاز اروپا« يكي از بازارهاي هدف 
ايران در آينده براي صادرات است، گزارش موسسه 
مطالعات بين المللي انرژي نشان مي دهد كه طي ماه 
ژوئيه، ميانگين قيمت واردات گاز طبيعي كشورهاي 
اروپايي معادل 7.78 دالر در ه��ر ميليون بي تي يو 
بوده اس��ت. اين رقم افزايشي 3.6 درصدي را نسبت 
به ماه گذش��ته نشان مي دهد. نكته جالب توجه اين 
است كه ارزان ترين گاز صادر شده در اين ماه به اروپا 
را قطر به انگلي��س و با نرخ 7.04 دالر در هر ميليون  
بي تي يو انجام داده اس��ت.الجزاير نيز در س��ر ديگر 
طيف قرار داشته و با صادرات گاز با نرخ 8.66 دالر در 
هر ميليون  بي تي يو به اسپانيا، ركورد گران ترين گاز 
صادر شده به اروپا را از آن خود كرده است. اروپايي ها 
در اين ماه مي با كاه��ش 5.5 درصدي در توليد گاز 
طبيعي روبرو شده اند، البته مصرف گاز اين قاره نيز 
در اين ماه نس��بت به ماه آوريل 8.1 درصد كاهش را 

تجربه كرده است.
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عكس: مهر مراسمسنتی»طوقبندان«گرگان

عكسروز

چهرهروز

كناره گيري »موراكامي« از نامزدي جايزه جايگزين نوبل
»هاروكي موراكامي« نويسنده مطرح ژاپني كه نامش در ميان چهار نامزد جايزه جايگزين نوبل ادبيات بود از برگزاركنندگان خواسته 
نامش را از فهرست نامزدها حذف كنند. مسووالن برگزاري جايزه جايگزين نوبل ادبيات اعالم كرده اند »هاروكي موراكامي« اعالم كرده 
قصد دارد تنها روي نوشتن تمركز كند و از توجه هاي رسانه اي به دور باشد؛ به همين دليل درخواست داده نامش از فهرست نامزدهاي 
جايزه جايگزين نوبل ادبيات حذف شود.  پس از اينكه آكادمي سوئدي نوبل تصميم گرفت به دليل حواشي مربوط به رسوايي اخالقي، 
براي اولين بار در هفت دهه اخير جايزه نوبل ادبيات را در سال ۲۰۱۸ برگزار نكند، عده اي از چهره هاي شاخص فرهنگي سوئد دست به 

كار شدند و امسال قرار است نسخه خودشان را از مهم ترين جايزه ادبي جهان برگزار كنند. 

ايستگاه

جدال »راهبه« و »غارتگر« در سينماي جهان
هب��ه«  »را ترس��ناك  فيل��م 
پرفروش ترين فيلم اين هفته گيشه 
بين المللي س��ينما ش��د در حالي 
كه فيلم علم��ي تخيلي »غارتگر« 
توانس��ت پرفروش ترين فيلم اين 
هفته گيش��ه امريكا نام بگيرد. به 
گزارش اسكرين، فيلم »غارتگر« به 

كارگرداني»شان بليك« با نمايش در سينماهاي امريكا موفق به ثبت فروش 
۲۴ ميليون دالري شد تا باالتر از فيلم ترسناك »راهبه« با ۱۸.۲ ميليون دالر، 
پرفروش ترين فيلم هفته گيشه امريكاي شمالي نام گيرد. اين فيلم در گيشه 
بين المللي نيز موفق به ثبت فروش ۳۰.۷ ميليون دالري در بازارهاي خارجي 
شد. »غارتگر« كه در واقع چهارمين قسمت از اين مجموعه فيلم است و در 
بيش از چهارهزار سالن سينماي امريكا در حال اكران است روايتگر داستان 
پسري است كه بطور تصادفي موجب بازگشت غارتگران شكارچي به سياره 
زمين مي شود و در اين ميان يك تيم ويژه مامور نجات نسل انسان ها مي شود.

اما فيلم »راهبه« جديدترين فيلم از مجموعه فيلم هاي ترسناك »احضار« 
عالوه بر فروش ۱۸.۲ ميليون دالري در گيش��ه امريكا، اين هفته در گيشه 
بين الملل ۳۳.۱ ميليون از محل نمايش در ۳۶ كش��ور جهان كسب كرد و با 
فاصله تنها ۴۰۰ هزار دالري با فيلم »غارتگر« صدرنش��ين گيشه بين الملل 
سينما شد و فروش جهاني خود را به رقمي بالغ بر ۲۲۸ ميليون دالر ارتقا داد. 
»راهبه« به كارگرداني »كوين هاردي« و با فيلمنامه اي از »گري دوبرمن« 
و بر پايه داس��تاني از »دوبرمن« و »جيمز وان« ساخته ش��ده است و در آن 
»تيسا فارميگا«، »دميان بيچير«، »ش��ارلوت هوپ« و »باني آرونز« ايفاي 

نقش كرده اند. 

بازارهنر

»ممنوعه« فعال ممنوع شد
انتقاد به محتواي سريال ممنوعه از سوي 
برخي رسانه ها، باعث شد كه اعالم شود 
اين مجموعه شبكه نمايشي فعال اجازه 
نشر ندارد. مديركل اداره نمايش خانگي 
در توضيح موضوع سريال ممنوعه گفت: 
سريال »ممنوعه« با موضوع آسيب هاي 
اجتماعي س��عي در نقد انحراف و نشان 
دادن عقوبت تعدادي از جوان ها را دارد.

حسين پارس��ايي درباره ادامه سريال »ممنوعه« و 
رفع مواردي كه باعث ايجاد سوء تفاهم و حساسيت 
ش��ده، اظهار كرد: تا اعمال اصالح��ات الزم جهت 
پيشگيري از سوء تعبير در مخاطبان و اقشار مختلف 
جامعه اجازه نش��ر داده نخواهد شد. در هفته هاي 
اخير انتقادهايي درباره محتواي سريال »ممنوعه« 
در برخي رسانه ها و خصوصا صداوسيما مطرح شده 
اس��ت كه توضيح برخي مديران و سازندگان را در 

پي داشت.
بر همين اس��اس پارسايي در توضيحي ۲۱ شهريور 
ماه اعالم كرد، »ممنوعه، يك سريال شبكه خانگي 
با برچس��ب ۱۶+ اس��ت؛ يعني يك مجموعه ويژه 
بزرگس��االن كه به تقبيح رفتار و عملك��رد افرادي 
مي پردازد كه س��بك زندگي غرب��ي را چه در ظاهر 
و چه در محت��وا برگزيده ان��د. “ او در بخش ديگري 
از صحبت هاي��ش گف��ت: »والدين به ج��اي اينكه 

راج��ع به س��ريالي ك��ه اي��ن آدم ها و 
روابط خطرناك ش��ان را نشان مي دهد 
احتماال نگران باش��ند، ضروري است 
بدانند اين مجموعه ويژه آنهاس��ت؛ نه 
اطفال صغي��ر و نوجوانان و اين موضوع 
در تمام اقالم تبليغاتي فيلم ذكر شده 
است. همچنين ش��ايد والدين پس از 
ديدن اين مجموعه بر مراقبت هايشان 
بيفزايند و آگاهي هايش��ان از اتفاقات بيشتر شود.« 
بازيگران »ممنوعه« به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: 
اميرحسين آرمان، علي استادي، خاطره اسدي، بهاره 
افش��اري، محمد امين، پژمان بازغي، آتيال پسياني، 
امير جعفري، هادي حجازي فر، الهه حصاري، سوگل 
خالقي، آناهيتا درگاهي، نيلوفر رجايي فر، ليال زارع، 
نيما شعبانژاد، شهرام قائدي، مصطفي قديري، نيكي 
كريمي، مي��الد كي مرام، فاطمه گ��ودرزي، مجيد 

مظفري، نسرين نكيسا و شيدا يوسفي. 
سريال »ممنوعه« داستان سه نس��ل را به صورت 
همزمان و پيوسته روايت مي كند و به دغدغه هاي 
ام��روز جوانان و آس��يب مس��ائل روز خانوادگي و 
اجتماعي مي پردازد. امير پوركيان به عنوان كارگردان 
اين سريال، فيلم »ناكوك« با مضمون اجتماعي را در 
كارنامه خود دارد كه اين فيلم منتخب فستيوال هاي 

دوربان آفريقا و كازان روسيه شد.

حضور ۲ فيلم از ايران در جشنواره هاي جهاني
فيلم هاي »سكوت« و »فرميسك« به 
كارگرداني مريم پيربند به جشنواره هاي 
مختلف خارجي مي رون��د. فيلم هاي 
»سكوت« و »فرميسك« به كارگرداني 
مريم پيربند در كشورهاي آلمان، هند، 
امريكا به نمايش درمي آيند. »سكوت« 
كه از توليدات جهاد دانش��گاهي است 
در بخش مس��ابقه جشنواره ناشنوايان 

»اورگان« امريكا در ششم اكتبر برابر با ۱۴ مهرماه 
به نمايش درمي آيد. »س��كوت« روايتگر يك روز 
از زندگي زني ناش��نوا اس��ت كه به شغلي سخت و 
عجيب مشغول اس��ت و با تكنيك راپل )طناب( از 
ساختمان هاي بلند آويزان شده و نماي شيشه اي 

را مي شويد و ... .
اين فس��تيوال در سال ۲۰۱۸ براي نخستين بار در 
شهر پورتلند واقع در ايالت اورگان برگزار مي شود و 
قصد نمايش فيلم هاي كوتاه، فيلم هاي بلند سينمايي 
و مستندهاي ساخته شده توسط فيلمسازان ناشنوا و 

بازيگران ناشنوا در سراسر جهان را دارد.
ماموريت فس��تيوال خلق فضايي اس��ت كه در آن 

استعدادهاي اعضاي جامعه ناشنوايان 
به نمايش گذاشته شود. برگزاركنندگان 
فستيوال باور دارند كه هنر و فيلم بايد 
براي تم��ام اعضاي اي��ن جوامع قابل 
دس��ترس و مقرون  به صرفه باش��ند و 
در نتيجه از تمام افراد ناشنوا، كم شنوا، 
كودكان بزرگس��االن ناشنوا و كم شنوا 

استقبال مي كنند.
همچني��ن ديگ��ر فيلم اي��ن كارگردان ب��ا عنوان 
»فرميسك« براي حضور در جش��نواره »آسا« در 
آلمان و جش��نواره پونا در كشور هند انتخاب شده 
است. »فرميسك« به معناي اشك چشم، داستان 
دختري است كه پس از حمله داعش به روستايشان 
در كردس��تان عراق زنده مانده اس��ت و براي ادامه 
زندگي مش��كالتي دارد. در اين اثر بازيگراني چون 
نازو براوو، مريم شخ ماموندي، ليال مير، رامين مدني 
ايفاي نقش كرده اند. جشنواره »آسا« از ۲۸ سپتامبر 
تا ۲ اكتبر برابر با ۶ تا ۱۰ مهرماه و جش��نواره پونا از 
۲۷ سپتامبر تا ۷ نوامبر برابر با ۵ مهر تا ۱۶ آبان ماه 

برگزار مي شود.

پايان فيلمبرداري فاز اول »گاگريو« 
فيلمبرداري فاز نخست مستند سينمايي 
»گاگريو« ب��ه تهيه كنندگ��ي عباس 
رافعي و محمود كاملي به پايان رس��يد 
و گروه منتظر فصل زمس��تان هستند 
تا فيلمبرداري بخش پايان��ي فيلم را از 
س��ر بگيرند. »گاگريو« قصه روس��تاي 
سرآقاس��يد و اهالي روس��تا را در قالب 
مستند داستاني روايت مي كند؛ روستايي 

پلكاني در رش��ته كوه هاي زاگرس با مردماني از قوم 
بختياري كه در شرايطي سخت روزگار مي گذرانند. 
در اين روستا خانه ها فاقد دستشويي و حمام هستند و 

بهداشت عمومي در شرايطي نابسامان است.
دوربين با گل نسا كه از چشمه آب شور روستا نمك 
استخراج مي كند همراه مي ش��ود كه پسري بيمار 
دارد و گل نس��ا به امامزاده آقاس��يد عيسي متوصل 
مي شود تا بيمارش را ش��فا دهد و ... . محمود كاملي 
كه به عنوان مدير فيلمبرداري در سينما و تلويزيون 
فعاليت مي كند، كارگرداني اي��ن اثر را برعهده دارد. 

تدوين فيلم »گاگريو« به زودي توسط 
مسعود فرجام آغاز مي شود. عباس رافعي 
كه چندي پيش فيلم سينمايي »ُبهت« 
را كارگرداني كرده بود اين اثر را در آستانه 
اك��ران دارد و محمود كاملي نيز ۲ فيلم 
»مريم بانو« و »اينجا كربالس��ت« را در 
مقام كارگردان در مراحل پاياني ساخت 
دارد كه به زودي آماده نمايش مي شوند. 
برخي از عوامل فيلم سينمايي »گاگريو« عبارتند از 
تهيه كنندگان: عباس رافعي، محمود كاملي، نويسنده، 
كارگردان و مدير فيلمبرداري: محمود كاملي، تحقيق و 
پژوهش: ناهيد كاملي، همراهان نويسنده: آرش آيش، 
بهار روحاني، حجت كاغذچي و مرام خادم، تصاوير 
هوايي: حميد كاملي، تدوين: مس��عود فرجام، مدير 
توليد و برنامه ريزي: آرام طبري، دستيار فيلمبردار: 
مسعود گرجي، دستيار كارگردان: مصطفي دادور، 
دستيارتوليد: بهنام دادور، هماهنگي: حجت دادور، 
سرمايه گذار: محمود كاملي، مجري طرح: آزوره فيلم. 

میراثنامه

مجسمه گيلگمش در كرمانشاه كشف شد
ي��گان حفاظت مي��راث  فرهنگي 
اعالم كرد با تالش نيروي انتظامي 
و يگان حفاظت اس��تان كرمانشاه، 
تع��داد ۱۰۶ قلم اش��ياي تاريخي 
مربوط ب��ه دوران ه��زاره اول قبل 
از ميالد كش��ف و ضبط ش��د. امير 
رحمت الهي فرمانده يگان حفاظت 

ميراث فرهنگي اعالم كرد: در ادامه روند دستگيري قاچاقچيان اموال تاريخي و 
به محض اطالع از فعاليت فردي از اهالي شهرستان هرسين در زمينه نگهداري 
و خريد و فروش اشياي عتيقه توسط فردي از كاركنان يگان حفاظت استان 
كرمانشاه، پيگيري موضوع در دستور كار يگان حفاظت و فرماندهي انتظامي 
شهرستان هرسين قرار گرفت. او افزود: با به دست آوردن سرنخ هاي اوليه و 
بهره گيري از ظرفيت حمايتي مراجع قضايي، در عملياتي از منزل فرد مذكور 
تعداد ۱۰۶ قلم اشياي تاريخي شامل مجسمه گيلگمش، ريتون سفالي، كاسه 
مفرغي، سكه و... كشف و ضبط شد. فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي 
تاكيد كرد: به دنبال انجام كارشناس��ي هاي فني انجام شده، اصالت اشياي 
مكشوفه تاييد و قدمت آنها دوران قبل از ميالد-سلوكي و اشكاني تخمين زده 
شد. همچنين فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان اصفهان از كشف 
يك خمره تاريخي در بازار تاريخي اصفهان خبر داد. عبدالرضا بافراني با اعالم 
خبر كشف يك خمره تاريخي در بازار تاريخي اصفهان گفت: اين خمره تاريخي 
به همراه تعدادي سفال، روز گذشته در عمليات مرمت مسجد تاريخي حاج آقا 

ميرزا احمد واقع در بازار تاريخي نيماور اصفهان كشف شد. 
بافراني همچنين تأكيد كرد: گزارش هاي اوليه نشان مي دهد كه خمره كشف 

شده متعلق به عصر ساساني و پيش از اسالم است.

تاريخنگاري

بازداشت همكاران تيمور بختيار در تهران 
بيست و هفتم مرداد ۱۳۴۶، عده اي در تهران به اتهام همكاري با تيمور بختيار بازداشت 

شدند. از جمله بازداشت شدگان صادق بهداد مدير روزنامه يوميه جهان بود. 
پس از بركناري بختيار از رياست ساواك، به دستور شاه، ساواك بر مجموعه رفتار 
و فعاليت هاي بختيار نظارت داشت. بختيار آزادانه و بي محابا با محافل و نمايندگان 
سياسي برخي كشورهاي خارجي مقيم تهران مالقات هاي پرسروصدايي مي كرد 

و در اين مالقات ها از دولت انتقاد مي كرد. 
پس از مدتي بختيار كه به دليل طرح حضورش در قدرت در ديدار با جان اف كندي، 
مورد غضب ش��اه قرار گرفته بود، از ايران تبعيد شد. او تهران را به مقصد رم ترك 
كرد و مدتي بعد عازم س��ويس و ژنو شد. شاه كه از فعاليت هاي بختيار در خارج از 
كشور اخبار و گزارش هايي در اختيار داشت، در مهر ۱۳۴۱ او را بازنشسته كرد و 
در همان حال اعالم ش��د كه از آن پس او براي زندگي در خارج از كشور مي تواند 
صرفًا از گذرنامه عادي استفاده كند. بختيار نيز مخالفت خود را با شاه و حكومت 
پهلوي علني كرد و با استفاده از تماس هايي كه طي كار در ساواك به دست آورده 
بود به برقراري ارتباط با مخالفان ايراني ش��اه در اروپا، عراق و لبنان دست زد. او با 
رضا رادمنش، دبيركل حزب توده و نيز با محمود پناهيان وزير جنگ دولت فرقه 
دموكرات آذربايجان كه پس از خروج نيروهاي شوروي از ايران طي جنگ جهاني 

دوم از ايران فراري شده بود مالقات كرد.
در خرداد ۱۳۴۶ و در جريان سفر شاه به آلمان غربي، پليس اين كشور اتومبيل بدون 
سرنشيني حامل ده ها كيلو بمب كشف كرد و بختيار متهم شد كه در اين توطئه 
دست داشته است؛ البته گزارش هايي نيز وجود دارد كه اين توطئه را ساختگي و 
سازماندهي شده توسط ساواك و سفارت ايران در آلمان مي داند. ژنرال احمد حسن 
البكر، رييس جمهوري وقت عراق براي ديدار بختيار به ژنو رفته و پيام داد كه دولت 
عراق با كمال افتخار به ژنرال بختيار گذرنامه سياسي اعطا كرده و تا هر زماني كه او 
بخواهد در كشور عراق مورد پذيرايي قرار خواهد گرفت. دولت ايران پرونده سپهبد 
تيمور بختيار را به اتهام خيانت به ميهن به دادرسي ارتش محول كرد و روز سي و 

يكم شهريور ۱۳۴۸ دادگاه عالي شماره يك دادرسي ارتش به پرونده وي رسيدگي 
و غيابا بختيار را به اعدام محكوم كرد. سرانجام در ۱۶ امرداد ۱۳۴۹ ماموران عملياتي 
ساواك موفق شدند تا او را در يك شكارگاه در استان دياله و زير نگاه چند محافظ 
عراقي او، به قتل برس��انند. ترور وي توسط يكي از دوستان مورد اعتمادش كه از 
تطميع شدگان ساواك بود انجام شد. ضارب ۴۸ ساعت پس از ترور توسط ماموران 

عراقي دستگير، شكنجه و نهايتًا اعدام شد. 

كیوسك

 پادشاه توفان ها
در هنگ كنگ

    نيويورك تايمز )چاپ امريكا(: 
مهم تري��ن اخب��ار اين 
روزنام��ه در صفحه اول، 
خبر محكومي��ت كاوانا، 
س��يل كارولينا و توفان 
س��همگين منگهوت در 
هنگ كن��گ ب��ود. طبق 
گزارش��ي كه نيويورك 
تايمز از توفان هنگ كنگ 

منتشر كرد، توفان منگهوت كه از ۲ روز گذشته وارد 
بخش هاي جنوبي چين شده، خسارات گسترده اي 
در اين منطقه بر جاي گذاش��ته است. اين توفان با 
قدرت باال وارد هنگ كنگ شد و موجب سقوط تعداد 
زيادي از كانتينرهاي حمل كاال در بنادر اين شهر 
شد. همچنين در نتيجه اين توفان، شيشه  تكه تكه 
شده آسمان خراش هاي تجاري هنگ كنگ در سطح 
شهر پراكنده شدند. گفته شده كه با نزديك شدن 
توفان منگهوت به اس��تان پرجمعي��ت »گوانگ 
دونگ« واقع در جنوب غربي چين، پكن هشدار قرمز 
را در اين منطقه اعالم كرد. همچنين اكثر مغازه ها و 
بخش هاي خدمات عمومي در هنگ كنگ به حال 
تعطيل درآم��ده و بيش از ۸۰۰ پ��رواز در فرودگاه 

بين المللي هنگ كنگ لغو شده است. 

    نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 
مانافورت، رييس كمپين 
انتخاباتي ترامپ، جمعه 
گذش��ته در رابطه با دو 
پرونده اع��الم كرده كه 
گناه��كار اس��ت. طبق 
گزارشي كه اين روزنامه 
در صفح��ه اول خ��ود 
منتش��ر كرده، او توافق 

كرد كه با »رابرت مولر« بازرس ويژه پرونده مداخله 
روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ امريكا همكاري كند. 
ماناف��ورت اعتراف كرد كه در رابط��ه با دو پرونده 
پولشويي و البي كردن غيرقانوني براي گروه وابسته 
به روس��يه در اوكراين، گناهكار است. به گزارش 
نيويورك تايمز، مشاور باراك اوباما، رييس جمهوري 
پيشين امريكا در اين باره گفته كه اعترافات رييس 
كمپين انتخابات��ي »دونالد ترام��پ«، پايان كار 
رييس جمهوري امريكا خواهد بود. از طرفي گفته 
شده كه اقدام غيرمنتظره مانافورت در واقع دليل 
ديگري بر قدرت و قاطعيت گروه ويژه تحقيق به 
رياست »رابرت مولر« است؛ گروهي كه متهمان روز 
به روز مقابل آن مقاومت خود را از دست مي دهند. 

    واشنگتن پست: 
اين روزنامه ني��ز، مانند 
بسياري از نشريات، اين 
روزها در صفحه اول خود، 
به خبر توف��ان فلورانس 
مي پردازد. طبق گزارش 
ديروز اين روزنامه، شمار 
تلفات توفان »فلورانس« 
در امري��كا ب��ه ۱۷ نف��ر 

افزايش يافته و مقامات درباره افزايش خطر مرگ 
به دنبال اين توفان و جاري شدن سيل هاي خطرناك 
هشدار داده اند. توفان فلورانس روز جمعه سواحل 
ش��رقي امريكا را درنورديده و خس��ارات زيادي به 
خصوص در ۲ ايالت كاروليناي شمالي و كاروليناي 
جنوبي به بار آورده اس��ت. طبق گزارش واشنگتن 
پست، فرماندار كاروليناي شمالي به دليل افزايش 
خطر سيالب، از مردم اين ايالت خواسته تا از نزديك 
شدن به جاده ها خودداري كنند. به گزارش فرماندار 
كاروليناي شمالي، سطح آب س��يل ها در سراسر 
ايالت ما همچنان در حال افزايش است و اين توفان 

هيچگاه تا اين اندازه خطرناك نبوده است.

بررسي نرخ تورم تركيه از جوالي ۲017 تاكنون

الههباقري|
 اين روزها، تركيه در آستانه  فرورفتن در 
بك بحران مالي تمام عيار است. پيش از 
اين نيز، در سال ۲۰۰۱، اين كشور شاهد 
بحران مالي بود. بدهي دولت به بانك ها چندبرابر شده 
بود و ارزش لير نس��بت به دالر امريكا كاهش يافته و 
شكاف گسترده اي ميان تفكر اقتصادي سياستمداران، 
هرج ومرج هاي بسياري به دنبال داشت. در سال ۲۰۰۲، 
رجب طيب اردوغان، همراه با ساير اعضاي حزب عدالت 
و توسعه، در راس قدرت تركيه قرار گرفت و توانست 
تا سال ۲۰۰۶، بستر الزم را براي شكوفايي اقتصادي 
فراهم كند. در آن سال ها، مقامات تركيه در راستاي 
پيوستن به اتحاديه اروپا، تالش هاي بسياري در توسعه 
تجارت آزاد، جذب سرمايه گذاران خارجي و افزايش 
اعتب��ار مالي صورت دادند و اعتب��ار تركيه را در ميان 
كشورهاي اروپايي افزايش دادند. تا حدي كه تركيه 
توانست در سال ۲۰۱۷، با ثبت نرخ رشد اقتصادي ۷.۴ 
درصد، در ميان كشورهاي گروه ۲۰، رتبه اول را به خود 
اختصاص دهد.  حاال، پس از گذشت بيش از ۱۶ سال 
از بحران مالي ۲۰۰۱ تركيه، اين كشور دوباره شاهد 
روزهاي ناخوش اقتصادي است. گزارش ها، حاكي از 
اوضاع نابسامان اقتصاد تركيه و افت قابل توجه ارزش 
لير هستند. سياست هاي اقتصادي اردوغان نيز، كاري 
از پيش نبرد و نتوانست تغييري در سقوط لير ايجاد 
كند. روز پنج شنبه نيز، بانك مركزي تركيه، نرخ بهره 
بانكي در اين كشور را، به قصد مقابله با افت ارزش لير 
در برابر ارزهاي خارجي از ۱۷.۷۵ درصد به ۲۴ درصد 
افزايش داد. اين در حالي بود كه رجب طيب اردوغان، 
در چند هفته گذشته باز هم فرمان پايين نگه داشتن 
نرخ بهره را خطاب به سياست گذاران پولي تكرار كرد؛ 
رييس جمهوري كه به دخالت هاي غيرمنطقي در امور 

بانك مركزي شهرت دارد.
 در سال جاري ارزش پول تركيه در مقابل دالر، حدود 
۶۶ درصد كاهش يافته اس��ت. به گفته تحليل گران، 
اين نوسان ارزش لير، ارتباط مستقيم با سوء مديريت 
تيم اقتصادي اردوغ��ان و اختالف هاي ديپلماتيك 

رييس جمهوري اين كشور با امريكا دارد. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، افكار عمومي تركيه 
همواره توجه ويژه اي به مس��ائل اقتصادي داشتند 
و بحران هاي مالي، دولت حاكم اين كش��ور را بر آن 
داشت تا انتخاباتي پيش از موعد برگزار كند؛ چرا كه 
مقامات وابس��ته به دولت وقت، بر اين باور بودند كه 
با انتخابات زودهنگام، نظام رياس��تي جديدي روي 
كار آمده و مش��كالت اقتصادي حل وفصل شود. به 
اين ترتيب، از نارضايتي مردم نيز جلوگيري خواهد 
شد. اين تصميم در حالي گرفته شد كه در بحبوحه 
انتخابات تركيه در ژوئن ۲۰۱۸، تورم نزديك به ۱۱ 
درصد بود و از آن زمان، س��ير صعودي قابل توجهي 
پيش گرفت. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، در 
جوالي ۲۰۱۷، نرخ تورم در اين كشور حدود ۹.۷۹ 
درصد بود كه در ماه هاي آخر سال گذشته ميالدي، از 
مرز ۱۰ درصد گذشته و تا ۱۳ درصد پيش رفت. آنطور 
كه در گزارش ها گفته شده، نرخ تورم ساالنه تركيه در 
نوامبر با افزايش هزينه هاي حمل و نقل و مواد غذايي 
به ۱۲.۹۸ درصد رسيد كه باالترين ميزان در ۱۴ سال 
گذشته بود. بر اين اس��اس، بانك مركزي تركيه در 

نشست اقتصادي ۱۴ دس��امبر ۲۰۱۷، در خصوص 
نرخ هاي بهره تصميمات جدي��د اتخاذ كرد. به نظر 
مي رسد اين تصميم ها، بطور موقت منجر به كاهش 
نرخ تورم در تركيه شد؛ چرا كه در دسامبر ۲۰۱۷، نرخ 
تورم در اين كشور به كمتر از ۱۱ درصد كاهش يافت 
و تا مارس ۲۰۱۸، ثباتي را تجربه كرد. همانطور كه 
گفته شد، در ايام پيش از انتخابات زودهنگام تركيه، 
نرخ تورم حدود ۱۱ درصد بود و پس از آن نيز، در ماه 
ژوئن ۲۰۱۸، نرخ تورم از مرز ۱۵ درصد گذشت و در 
آغاز ماه جوالي، به ۱۶ درصد رسيد. بر همين اساس، 
رجب طيب اردوغان كاهش تورم را پيش از انتخابات 
پ��س از اعالم فهرس��ت كابينه، ج��زو اولويت هاي 
اقتصادي خود اعالم كرده و سياست هاي اقتصادي 
جديدي ارايه داد كه بر طبق آن، تاكيد ش��ديدي بر 
كاهش نرخ بهره بانك ها داشت. با اين حال، همانطور 
كه در ابتداي گزارش گفته شد، بانك ها بي توجه به 
تاكيد رييس جمهوري تركيه، در روز پنج شنبه نرخ 
بهره خود را تا ۷ درصد افزايش دادند. اين در حالي بود 
كه آمار، خبر از تورمي نزديك ب��ه ۱۸ درصد در ماه 

ميالدي جاري مي دهند. 

احوال ناخوش لير 

آمارنامه
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