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باالخره 13 آبان فرا رسيد. چند ماه ترس و دلهره از اين 
روز باعث شده بود كه بسياري منتظر رسيدن آن باشند. 
تهديد درباره شدت دور جديد تحريم باعث شده بود كه 
در ماه هاي گذش��ته آثار رواني براي اين تحريم را شاهد 
باشيم ولي در روز تحريم شرايط كامال آرام و عادي بود. 
نه ارز و طال دچار التهاب شديدي شد و نه بازارها به هم 
ريخت. تا ساعت 11 بورس نيز شرايطي عادي داشت تا 
يك خبر درباره »سي اف تي« شرايط را اندكي تغيير داد 
و پس از اين خبر بورس رخت قرمز ب��ه تن كرد. اياالت 
متحده امريكا مانور خبري زيادي روي 13 آبان و اتفاقات 
اين روز داده بود و حتي از سريال هاي معروف امريكايي 
براي اثرگذاري بيشتر استفاده شده بود. اما واقعيت اين 
بود كه 13 آبان روزي آرام ب��ود و اگر بحث هاي داخلي 
مي گذاشت آرام تر نيز مي شد.  اين آرامش دو دليل اصلي 
دارد. بخشي از مشكالت اقتصادي و اثرگذاري تحريم به 
دليل جو رواني حاصل از آن اس��ت. اين جو رواني پيش 
از وقوع اتفاق به دليل اطالع داشتن مردم تقريبا تخليه 
شده اس��ت و به اصطالح بازار نوسان قيمت را پيشخور 
كرده اس��ت. به همين دليل در روز آغاز تحريم ها هيچ 
شرايط جديدي براي جو رواني وجود نداشت. دليل دوم 
در بخش واقعي اقتصاد نهفته اس��ت. جدا از آثار رواني 
سياست هاي تحريمي امريكا علي القاعده بايد بر اقتصاد 
اثر بگذارد اما س��وال اين اس��ت كه درباره كدام اقتصاد 
صحبت مي كنيم؟ ساختار اقتصاد ايران سال ها است كه 
با مشكالتي ريشه اي دس��ت به گريبان است و با وجود 
تمام اين مش��كالت به حيات خود ادامه داده است. اين 
ساختار اقتصادي اينرسي سكوني بسياري دارد كه پيش 
از اين درباره آن صحبت كرده ايم. اين اينرسي سكوني 
باعث شده است كه بس��ياري از سياست هاي دولت ها 
با شكست روبرو ش��ود. اما همين س��اختار بيمار امروز 
به داد كشور رسيده اس��ت. همانطور كه سياست هاي 
مفيد در اقتصاد ايران كم اثرتر از چيزي هست كه روي 

ورق محاسبه مي شود سياس��ت هاي امريكا هم چندان 
بر اقتصاد اي��ران اثر نمي گ��ذارد. س��ال 2007 اقتصاد 
امريكا دچار بحران شد و در س��ال 2008 اين بحران به 
كشورهاي ديگر كشيده شد. اما اثر آن در اقتصاد ايران 
بس��يار ناچيز بود و جز بنگاه هايي كه با خارج همكاري 
داشتند آسيب جدي وارد نشد. نسبت تجارت خارجي 
ايران به GDP نس��بتا كم اس��ت و به صورت كلي جزو 
كشورهاي نسبتا بسته محس��وب مي شويم. همچنين 
ش��ركاي ايران برخالف اكثر كشورها بس��يار محدود 
هستند. اينها بيماري هاي اقتصاد ايران است اما همين 
بيماري ها و عادت به داروها باعث شده است كه بدنمان 
تا ح��دي در مقابل داروهاي مضر نيز مقاوم باش��د. اين 
حرف به هيچ وجه به معني تأييد ساختار اقتصاد ايران 
و افتخار كردن به بيماري هاي اقتصاد ايران نيست بلكه 
خيلي ساده اقتصاددانان امريكايي تحريم امريكا درك 
درستي از س��اختار اقتصاد ايران ندارند، ساختاري كه 
به قدري پيچيده شده كه با الگوهاي معمول نمي توان 
آن را تفس��ير كرد. آيا اين موضوع تا ابد ايران را در قبال 
تحريم ها حمايت خواهد كرد؟ ج��واب مطمئنا منفي 
است. تحريم ها بر اقتصاد كشور اثر مي گذارد اما آثار آن 
بسيار كمتر از چيزي اس��ت كه در طراحي اوليه تصور 
مي ش��د. با افزايش فش��ار تحريم مردم نيز اين فشار را 
حس خواهند كرد اما مساله اين است كه اكثر مشكالت 
داخلي آثاري بيشتر از تحريم ها دارد. مثال روز گذشته 
بس��يار واضح اس��ت. تحريم نتوانس��ت بورس را منفي 
كند اما يك خبر داخلي به سادگي اين كار را كرد. اكثر 
اتفاقات و مشكالت ماه هاي اخير نيز ريشه در مديريت 
غلط داخلي و عدم درك صحيح مسائل اقتصادي داشت 
وگرنه س��اختار اقتصاد ايران در برابر فشارهاي خارجي 
40 س��ال اس��ت كه دوام آورده و به نظر نمي رسد اين 
دوره نيز اين روند تغيير كند. مساله اساسي اين است كه 
مسووالن اقتصادي مثل يك شطرنج باز ماهر با هر فشار 
خارجي يك فشار داخلي را كم كند تا اقتصاد بتواند به 

حيات خود ادامه دهد. 

يك روز آرام تحريمي

سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

يك روز آرام تحريمي
باالخره 13 آب��ان فرا 
رسيد. چند ماه ترس و 
دلهره از اين روز باعث 
ش��ده بود كه بسياري 
منتظ��ر رس��يدن آن 
باش��ند. تهديد درباره 
جدي��د  دور  ش��دت 
تحري��م باعث ش��ده 
بود ك��ه در ماه هاي گذش��ته آث��ار رواني براي 
اين تحريم را شاهد باش��يم ولي در روز تحريم 
شرايط كامال آرام و عادي بود. نه ارز و طال دچار 
التهاب شديدي شد و نه بازارها به هم ريخت. تا 
ساعت 11 بورس نيز شرايطي عادي داشت تا 
يك خبر درباره »سي اف تي« شرايط را اندكي 
تغيير داد و پس از اين خب��ر بورس رخت قرمز 
به تن كرد. اياالت متح��ده امريكا مانور خبري 
زيادي   روي 13 آبان و اتفاقات اين روز داده بود 
و حتي از س��ريال هاي معروف امريكايي براي 

اثرگذاري بيشتر استفاده شده بود. 
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بازار سرمايه

تكانه هاي موقت در بورس
 مسعود كريمي|

 ترديد سرمايه گذاران، عبارتي است كه مي توان 
ب��ه رفت��ار معامله گ��ران در اين روز  ه��اي تاالر 
شيشه اي نس��بت داد. س��هامداران كه مدت ها 
پيش سايه تحريم     را احساس و به نوعي در روند 
معامالت سهام خود لحاظ كردند اين روز ها دچار 
سردرگمي در تاالر حافظ شده اند.اين سردرگمي 
به گونه اي اس��ت كه با هر پالس مثبت يا منفي 
خارج از بازار سهام، معامله گران سريعا واكنشي 
را از خود نشان مي دهند. واكنش سرمايه گذاران 

در شرايط فعلي و ...

صنعت،معدن و تجارت

جغرافياي وام رونق
تعادل|

جديدترين آمار منتش��ر ش��ده حكاي��ت از اين 
دارد كه تقريبا س��ه چهارم از متقاضيان در نيمه 
تابستان از وام رونق توليد بهره مند شوند. جزئيات 
وضعيت پرداخت تس��هيالت به متقاضيان طرح 
رونق توليد بيانگر آن است كه متقاضيان تا پايان 
مردادماه 1397 بيش از 212.552 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت دريافت كردند. همچنين فرآيند 
ثبت نام وام رونق در 5 ماه منته��ي به مرداد97 
در مجموع اس��تان هاي كشور نش��ان مي دهد، 
44ه��زار و 439ب��راي دريافت تس��هيالت به 
بانك درخواس��ت داده و 20ه��زار و480 نفر به 
بانك معرفي ش��ده اند. از آن س��و، 9 هزار و739 
وارد فرآيند رونق و 18ه��زار و399 متقاضي نيز 
به صورت مس��تقيم به بانك ه��اي عامل معرفي 
شده اند. همچنين يك هزار و198 مورد مربوط 
ب��ه انتقالي هاي س��ال 95 بوده ك��ه در مجموع 
براساس آمارها، تعداد 29 هزار و 336 متقاضي 

14موفق به دريافت وام رونق شدند...

مصوبه پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم پشت سد شوراي نگهبان

 اعالم انزجار از تحريم هاي امريكايي 
در راهپيمايي 13 آبان

اليحه»سي اف تي« رد شد

پارلمان

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: ايران و 
روس��يه همكاري هاي نزديك��ي در بحث مبارزه 
با تروريس��م دارند و تبادل تجربي��ات خوبي در 
اين رابطه صورت گرفته، از اين رو همكاري هاي 
امنيت��ي دو كش��ور ب��راي مقابله با گس��ترش 
تروريسم بسيار مهم است. به گزارش خانه ملت، 
علي الريجاني روز گذش��ته در ديدار با واس��يلي 
بيسكارف رييس كميس��يون امنيت و مبارزه با 
ارتشا دوماي دولتي روس��يه با بيان اينكه روابط 
ايران و روسيه قابل قبول اس��ت، افزود: دو كشور 
رايزني هاي بس��يار نزديكي در مس��ائل مختلف 
بين الملل��ي و منطق��ه اي دارند. وي ب��ا تأكيد بر 
تالش مجالس دو كشور ايران و روسيه براي ايجاد 
راهكار و فرمت هاي جديد همكاري پارلماني، بيان 
كرد: س��فر هيات هاي پارلماني گام مثبتي براي 
توسعه روابط دو كش��ور خواهد بود. الريجاني با 
اشاره به اقدامات كشور روسيه در مسائل امنيت 
سايبري، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروريسم، 
اظهار داش��ت: روس��يه اقدامات خوبي را از نظر 
قانونگذاري در مس��ائل مربوطه از جمله امنيت 
سايبري، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروريسم 
داشته و جمهوري اسالمي خواهان تبادل نظر و 
تجربيات ميان مجالس دو كش��ور در اين رابطه 
اس��ت. رييس قوه مقننه ادامه داد: ايران و روسيه 
همواره در معرض ش��يطنت هاي امريكا در بحث 
سايبري هستند و خوب است كه دو كشور از نظر 
تبادل تجربيات و مباحث تقنين��ي با هم تعامل 
داشته باش��ند، از طرف ديگر جمهوري اسالمي 
در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قوانين كالن 
و قابل قبول��ي دارد كه دولت و مجلس روس��يه 
مي توانند از اي��ن ظرفيت بهره ببرند. واس��يلي 
بيسكارف رييس كميس��يون امنيت و مبارزه با 
ارتش��ا دوماي دولتي روس��يه نيز در اين ديدار با 
اشاره به س��فر هيات پارلماني روس��يه به ايران، 
گفت: در س��فر به ايران احس��اس كرديم كه در 
بين دوستان خودمان هستيم و اين مساله بسيار 
حائز اهميت است. وي با اش��اره به روابط مثبت 
و سازنده دو كشور ايران و روس��يه در چند سال 
اخير، افزود: ديدارها و تعامالت مقامات دو كشور 
موجب مي شود كه بتوانيم به برنامه هايمان جامه 
عمل بپوشانيم، از اين رو بسيار ضروري است كه 
همكاري هاي گسترده اي ميان مجالس دو كشور 
و كميس��يون هاي تخصص��ي پارلمان ها صورت 
گيرد. رييس كميسيون امنيت و مبارزه با ارتشا 
دوماي دولتي روسيه ادامه داد: روسيه عالقه مند 
به بحث و گفت وگو با ايران براي گس��ترش روابط 
و همكاري ها است و قطعا مسائل بسياري وجود 
دارد كه نمايندگان مجلس روسيه از نمايندگان 

پارلمان ايران ياد بگيرند.

الريجاني: ضرورت همكاري 
تهران ومسكو درمقابله باتروريسم

كالن

نرخ بيكاري 12.1 درصد 
اعالم شد

3 2

رييس س��ازمان برنامه و بودجه با تشريح گزارش 
عملكرد 7 ماهه اول بودجه سال 97، از افزايش 56 
درصدي درآمدهاي نفتي نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته خبر داد. به گزارش ايسنا، در جلسه 
ديروز كميس��يون برنامه و بودجه كه به رياس��ت 
غالمرضا تاجگردون - پس از طي يك دوره يك ماهه 
بيماري وي - برگزار شد، محمدباقر نوبخت گزارشي 
را از عملكرد منابع و مصارف عمومي بودجه كشور 
طي هفت ماهه سال اخير ارايه كرد. نوبخت در اين 
نشست گفت: با وجود تحريم هاي امريكا كه عمال از 
چند ماه قبل شروع شده است، عملكرد همه اقالم 

منابع و مصارف بهتر از س��ال 96 بوده است. رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه رقم پيش بيني شده براي 
منابع و مصارف عمومي در اليحه بودجه س��ال 97 
را 386 هزار ميليارد تومان ذكر كرد كه براي 7 ماه 
سال جاري 80 درصد درآمدها تحقق يافته كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 30 درصد افزايش 
را شاهد هستيم. نوبخت افزايش درآمدهاي نفتي 
7ماه امس��ال در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل 
را 56 درصد ذكر كرد و افزايش مي��زان صادرات و 
قيمت نفت در مقايسه با آنچه در اليحه بودجه آمده 

را از عوامل موثر در اين امر دانست.

افزايش ۵۶ درصدي درآمدهاي نفتي در هفت ماه  اول سال

خبر



روي موج خبر

   درخواست نمايندگان براي بررسي اولويت دار 
اليحه صندوق مكانيزه فروش؛ تسنيم| 

س��يد فريد موس��وي، نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
دولت اليحه صندوق مكانيزه فروش را به مجلس 
ارايه كرده اس��ت، گفت: اين اليحه در كميسيون 
اقتصادي بررسي و تصويب شده است. وي ادامه 
داد: در جلسه علني يك شنبه پارلمان، نمايندگان 
طي نامه اي كه به امضا 70 نفر رسيده است از هيات 
رييسه درخواست داشتند تا اين اليحه در اولويت 
بررسي قرار گيرد. نماينده مردم تهران در مجلس با 
تاكيد بر اينكه اين صندوق مكانيزه فروش در تمامي 
كشورها وجود دارد، افزود: با راه اندازي صندوق هاي 
مكانيزه فروش كنترل مناس��بي روي قيمت ها، 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده و همچنين مبارزه با 

قاچاق كاال انجام مي شود.

  نمايندگان با تشكيل كميسيون ويژه مقابله 
باتحريم ها موافقت نكردند؛ برنا| 

نمايندگان مجلس در جلس��ه علن��ي صبح ديروز 
)يكش��نبه، 13 آبان ماه( در جريان بررسي تقاضاي 
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مبني 
بر تشكيل كميسيون ويژه مقابله با تحريم ها با تشكيل 
اين كميسيون با 88 رأي موافق، 111 رأي مخالف و 
7 رأي ممتنع موافقت نكردند. محمدعلي پورمختار 
نماينده مردم كبودرآهنگ درباره دليل اين پيشنهاد 
گفت: با نگرش��ي بر ش��رايط امروز ضروري است تا 
نمايندگان بر نحوه مديريت مقابله با تحريم و دور زدن 
آن نظارت بيشتر كرده كه با تشكيل اين كميسيون 
وي��ژه مي تواني��م فعاالنه تر و به ص��ورت تخصصي 

راهكارهاي مقابله با تحريم ها را بررسي كنيم.

  استيضاح رحماني فضلي از حدنصاب افتاد؛ 
خانه ملت| 

رييس كميسيون ش��وراها و امورداخلي كشور در 
مجلس از انصراف 1۶ نماينده مجلس نس��بت به 
اس��تيضاح وزير كش��ور خبر داد و گفت: اين نامه 
انصراف به هيات رييس��ه مجلس ارايه شده است. 
محمدجواد كوليوند در خصوص موضوع درخواست 
استيضاح وزير كشور از سوي جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، گفت: درخواست مذكور با 
امضاء 25 نفر از نمايندگان به كميسيون امورداخلي 

كشور و شوراها در مجلس ارايه شده بود.

  نماينده ويژه پوتين در امور سوريه به تهران 
مي آيد؛ ايلنا| 

الكس��اندر الورنتيف نماينده ويژه رييس جمهوري 
روسيه در امور سوريه براي ديدار و گفت وگو با دريابان 
علي ش��مخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
ش��وراي عالي امنيت مّلي جمهوري اسالمي ايران 
امروز - دوش��نبه - به تهران سفر مي كند. گفت وگو 
و رايزني در خصوص پيش��برد ابتكارهاي سياسي، 
نظامي و امنيتي مشترك و همچنين بررسي روند 
همكاري ه��اي دو و چند جانبه در ح��وزه مقابله با 
تروريسم و پايان دادن به بحران سوريه از جمله اهداف 

سفر الورنتيف به تهران است.

  ب�راي حفظ مناف�ع اقتصادي اي�ران تالش 
مي كنيم؛ ايسنا| 

س��فير اتحاديه اروپا در روسيه روز يك شنبه گفت: 
اتحادي��ه اروپا ه��ر كاري بتواندب��راي حفط منافع 
اقتصادي ايران پس از خ��روج امريكا از برجام انجام 
خواه��د داد. وي در ادام��ه تصريح ك��رد: در همين 
راستا اتحاديه اروپا مكانيسم ويژه پرداخت به ايران 
را راه اندازي خواهد كرد تا از ايران در برابر تحريم هاي 

امريكا محافظت كند.

  اس�تانداري ها و ش�هرداري ها در حفظ آثار 
تاريخي همكاري كنند؛پاد|

 رييس جمهوري بر ضرورت همكاري استانداري ها و 
شهرداري ها در حفظ آثار تاريخي تاكيد كرد.  روحاني 
پس از دريافت گزارش »پايان مرمت عالي قاپو« در 
نامه اي به رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري نوشت: »از سازمان تقدير شود. 
حفظ آثار باستاني به ويژه آثار ارزشمند در اصفهان 
اهميت ويژه اي دارد. در اين زمينه اس��تانداري ها و 
شهرداري ها بايد همكاري نمايند.« عمليات مرمت 
عالي قاپو به عنوان پروژه اي سنگين، پس از 13 سال 
تالش مستمر و كارشناس��ي، در دولت دوازدهم با 

موفقيت به پايان رسيد.

  وزير كشور از برگزاركنندگان مراسم باشكوه 
اربعين قدرداني كرد؛ ايلنا|

وزير كشور در پيامي از مردم كشور و تالش خالصانه 
و ارزشمند عوامل و دست اندركاران برگزاري مراسم 
اربعين تشكر و قدرداني كرد. به گزارش ايلنا، عبدالرضا 
رحماني فضل��ي در اين پي��ام آورده: » اكنون كه به 
فضل و توفيق الهي اين مراسم معنوي با وجود برخي 
از محدوديت ها و ش��رايط و تحوالت منطقه اي و با 
همراهي و همدلي بيش از پيش دو ملت بزرگ ايران و 
عراق و دولت هاي دو كشور در نهايت امنيت و آرامش 
برگزار گرديد، با تأسي از سيره ارزشمند نبوي و از باب  
»من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق « برخود الزم 
مي دانم ضمن قدرداني از آحاد ملت ش��ريف ايران 
اسالمي به ويژه مهمان نوازي مردم عزيز استان هاي 

خوزستان و ايالم، تشكر و قدرداني نمايم.«

   امروز هم�ه ايران در ش�ورش عليه ترامپ 
و امريكا بود؛ تعادل|

مش��اور رييس جمهوري با اش��اره به حضور مردم 
در مراسم راهپيمايي 13 آبان امسال تصريح كرد: 
امروز همه ايران در ش��ورش علي��ه ترامپ و امريكا 
بود. حسام الدين آشنا در توييتر با اشاره به برگزاري 
مراسم راهپيمايي 13 آبان در سراسر كشور نوشت: » 
دونالد ترامپ مدت هاست كه مدعي است همه ايران 
در شورش است، امروز بررسي كردم ديدم همه ايران 

در شورش بود، اما شورش عليه ترامپ و امريكا.«
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مردم ايران در جريان راهپيمايي 13 آبان در سراسر كشور عنوان كردند

سيلي محكم مردم ايران بر صورت استكبار

اعالم انزجار از تحريم ها

گروه ايران|
مراسم راهپيمايي 13 آبان 97 در تهران همزمان با 
ساير شهرستان ها از ساعت30: 9 دقيقه ديروز صبح 
از مقابل النه جاسوس��ي آغاز شد و بعد از حركت در 
مسيرهاي تعيين شده راهپيمايي كنندگان با انتشار 
بيانيه اي تاكيد كردند كه »امريكا اين بار هم سيلي 

محكم ديگري از ملت ايران خواهد خورد.«
اما اقش��ار مختلف مردم ايران امس��ال در ش��رايط 
راهپيمايي سراس��ري 13 آبان روز مل��ي مبارزه با 
استكبار جهاني را آغاز كردند كه همزماني آن با آغاز 
رسمي تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه كشورمان 
و نزديك��ي آن به مراس��م اربعين حس��يني، حال و 
هواي متفاوتي را به راهپيمايي امسال بخشيده بود. 
تطابقي كه باعث ش��ده بود راهپيمايان مراسم 13 
آبان امس��ال از يك طرف ش��عار »هيهات من ذله« 
را س��ر دهند و از سوي ديگر در پاسخ به تحريم هاي 
اقتصادي ترام��پ اعالم كنن��د كه در براب��ر زياده 

خواهي هاي امريكا خواهند ايستاد. 
بر اين اس��اس مردم ايران اس��المي ديروز با حضور 
پرش��ور در راهپمياي��ي 13 آبان  ماه، اي��ن روز را به 
فرصتي براي »مش��اركت عمومي« و نمايش »نه« 
بزرگ   ايران به ترامپ و متح��دان منطقه اي او بدل 
كردن��د و در حركتي نمادين با زير پا قرار دادن دالر 
امريكا اين پي��ام واضح را به هي��ات حاكمه امريكا 
ارسال كردند كه مردم ايران هرگز در برابر محدوديت 
اقتصادي و ارتباطي دشمنان عقب نشيني نخواهند 
كرد و همچنان بر آرمان هايش��ان براي اس��تقالل و 
آزادي كشور پافشاري خواهند كرد. آرمان هايي كه 
40سال قبل در بهمن 57 منجر به پيروزي انقالب 
شد و امروز هم با استفاده از اين آرمان ها عمر انقالب 

مردم ايران به 40سالگي رسيده است. 
مراسم 13 آبان امس��ال با حضور پررنگ چهره هاي 
سياس��ي و مس��ووالن، اجرايي، تقنيني و قضايي از 
جمل��ه اژه اي، محمدرضا ع��ارف، محمود صادقي، 
حس��ينعلي حاجي دليگاني، حجت االس��الم قمي، 
رييس س��ازمان تبليغات اس��المي و...هم��راه بود. 
ضمن اينكه حضور محمد علي افش��اني ش��هردار 
پايتخت كه در س��اعات اولي��ه راهپيمايي به جمع 
راهپيمايي كنندگان پيوس��ت؛ بازتاب هاي فراواني 

در رسانه هاي گروهي پيدا كرد. 

  خ�واب امريكا ب�راي نديدن ۴۰ س�الگي 
انقالب تعبير نخواهد شد

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه مردم ما در صحنه حاضر 
هستند و اس��تقالل و عزت خود را حفظ خواهند كرد، 
گفت: امريكايي ها گفته اند كه جمهوري اسالمي چهل 
سالگي انقالب را نخواهد ديد؛ ولي اين خواب هيچ گاه 

تعبير نخواهد شد
آيت اهلل آملي الريجاني در حاش��يه مراس��م ١٣ آبان، 
اظهار كرد: اين مردم آزموده هس��تند و در طول چهل 
سال انقالب در برابر همه فشار ها و تحريم ها ايستادگي 
كرده اند. وي يادآور ش��د: آن كس��اني ك��ه رو به افول 
هستند، امريكا و قدرت هاي شيطاني منطقه اند و همين 

حاال نيز نشانه هاي آغاز اين افول، روشن است.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ملت ايران همچنان 
شعار مرگ بر امريكا را سر مي دهند؛ دليل اين استمرار و 
مداومت چيست، اظهار كرد: امريكايي ها، عزت و قدرت 
ما را نشانه گرفته اند و با اصل انقالب و مردم غيور ايران 
مخالف هستند و اگرچه در ظاهر شعار هايي مي دهند، 
ولي رفتارشان در طول چهل سال انقالب همين را نشان 
داده است و هرچه توان داش��ته اند براي ضربه زدن به 

مردم و انقالب ما به ميدان آورده اند.
رييس قوه قضاييه در پايان گف��ت: بايد با همه توان با 
اس��تكبار مقابله كنيم و اين مردم نيز مقابله كرده اند و 

استوارتر خواهند ايستاد.

   ملت ايران را از تهديد نظامي نترسانيد
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه اگر امريكايي ها در 
النه جاسوس��ي باقي مي ماندند بدون ترديد انقالب 
ما چهل س��اله نمي ش��د و در همان ده��ه اول كار 
انقالب تمام بود، اظهاركرد: تسخير النه جاسوسي 
به دست دانشجويان انقالب دوم ملت ايران بود كه 
به فرموده امام خميني )ره( اين پيروزي از پيروزي 

اول بزرگ تر بود.
سرلش��كر محمدعلي جعف��ري ديروز در مراس��م 
گراميداشت س��الروز استكبارس��تيزي با تاكيد بر 
اهميت روز 13 آبان خاطرنشان كرد: 13 آبان روز فرو 
ريختن هيمنه سلطه امريكايي و استكبار جهاني در 
ايران و سراسر دنيا است؛ به قول مقام معظم رهبري 
كه ديروز گفتند؛ ما شاهد افول امريكا هستيم. اين 
موض��وع را صاحب نظران جهان هم اش��اره كردند. 

اگر س��ال 57 اين اتف��اق نمي افتاد امريكاس��تيزي و 
سلطه ستيزي مورد توجه دنيا قرار نمي گرفت.

او افزود: باور اين نكته به خصوص با فضاي منفي كه در 
داخل و در خارج ايجاد شده قدري سخت است. همه ما 
كم و بيش تحت تاثير جنگ رسانه اي دشمن هستيم. 
در چنين فضايي باور اسقاط شدن ابزارهاي تحريمي 
امريكا براي همه س��خت اس��ت، اما اگر ب��ه اظهارات 
مسووالن خود امريكايي ها هم با دقت و تامل گوش فرا 

دهيم متوجه اين امر مي شويم.
او سپس ادامه داد: نش��ريه امريكايي فارن پاليسي 
مي گويد با آخرين بررسي پنتاگون از قدرت نظامي 
ايران، س��ران نظامي امريكا عالقه اي به درگيري با 
ايران ندارند. محترمانه يعني ترس از نيروي حزب اهلل 

و نيروي نظامي ايران.
جعفري در پاي��ان گفت: غلبه بر جن��گ اقتصادي 

ه��م نزديك خواهد ب��ود، ام��ا جمله پايان��ي ما به 
رييس جمهور عجيب و غريب امريكا اين اس��ت كه 
هرگز مردم ايران را تهديد نكن؛ چرا كه هنوز ناله هاي 
نظاميان ش��ما در طبس و ملوان هاي شما در خليج 
فارس شنيده مي شود و شما مي دانيد كه روزانه چه 
مقدار از كهنه س��ربازان شما در امريكا از افسردگي 
دس��ت به خودكش��ي مي زنند. ما را تهديد نظامي 

نكنيد و از تهديد نظامي نترسانيد.

  استكبارس�تيزي هرگ�ز محدود ب�ه زمان 
خاصي نبوده و نيست

در پايايان مراس��م راهپيمايي سراس��ري 13 آبان، 
قطعنامه پاياني اين مراسم قرائت شد.

به گزارش ايس��نا، در بخش��ي از اين قطعنامه آمده 
است: خروج عهدش��كنانه امريكا از برجام و تشديد 

سياس��ت هاي خصمانه س��ردمداران جنايت پيشه 
ام الفساد قرن عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران با تحميل جنگ خاص از نوع رواني � رسانه اي، 
اقتصادي و عملي عليه ملت، بار ديگر دشمن شماره 
يك و غيرقابل اعتماد بودن طاغوت اعظم، امريكاي 
پليد را اثبات نمود ك��ه در همين رابطه با تبعيت از 
مواضع حكيمان��ه مقتداي عظيم الش��أن عزيزتر از 
جانمان، مخالفت قاطع خود با تكرار هر نوع مذاكره 
و در هر موضوع با رژيم عهدش��كن و شيطان صفت 

امريكا را اعالم مي داريم.
در بند پاياني اين قطعنامه آمده اس��ت كه »غلبه بر 
دشمن مستلزم حفظ روحيه استكبارستيزي تمامي 
مسووالن اس��ت كه ضمن فراخوان تمامي مديران 
نظام اس��المي براي عم��ل به اين وظيف��ه ديني و 
انقالبي، آمادگي تا پاي جان خود را اعالم مي داريم.«

اليحه پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم پشت سد شوراي نگهبان

»سي اف تي« به مجمع تشخيص مي رود؟
سه روز پس از پايان مهلت شوراي نگهبان براي اعالم نظر 
درباره اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با پولشويي 
)سي اف تي(، سخنگوي اين شورا اعالم كرد كه آنها اين اليحه 
را رد كرده اند. عباسعلي كدخدايي ايرادات اين شورا نسبت به 
اليحه »سي اف تي« را حدود 20 مورد دانست كه به گفته او 
هم موارد خالف شرع و قانون اساسي را شامل مي شود، هم 
ابهاماتي است كه در مصوبه مجلس وجود داشته است. قائم 
مقام دبير شوراي نگهبان از ارسال اين 20 ايراد به مجلس خبر 
داده تا نمايندگان آن را اصالح كنند. اما رييس كميسيون 
امنيت ملي مجلس مي گويد آنچه شوراي نگهبان به مجلس 
فرستاده قابل اصالح نيست. به گفته حشمت اهلل فالحت 
پيشه، ش��وراي نگهبان عالوه بر 20 ايرادي كه به مصوبه 
مجلس گرفت��ه، در نهايت بندي را آورده ك��ه از نظر او به 
معناي رد اليحه كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
محسوب مي شود: »در اين بند گفته شده بعضي از ايرادات 
قابل اصالح نيست و خالف منافع ملي بوده و طبق آن اليحه 
مزبور خالف شرع تشخيص داده شده است.« با اين حال 
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس مي گويد كه »اين 
كميسيون در اولين جلسه پس از سركشي نمايندگان به 
حوزه انتخابيه، اين ايرادات را بررسي كرده و نظر خود را در 
صحن مجلس اعالم مي كند. در صورت تاييد هم اليحه به 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود.« 

  ايرادات قبال برطرف شده بود
اظهارنظ��ر يكي ديگر از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي نشان مي دهد دست كم بخشي از نمايندگان 
انتظار رد اين اليحه در ش��وراي نگهبان را نداشتند. 
عليرضا رحيمي كه عضو كميسيون سياست خارجي 
و امنيت ملي مجلس اس��ت، در صفح��ه توييتر خود 
در واكنش به رد اليحه نوشته اس��ت كه » ابهامات و 
ايرادات شوراي نگهبان درباره سي اف تي در جلسات 
با مقامات ارش��د دولت رفع شده بود.« اشاره رحيمي 
به جلسه اي اس��ت كه علي الريجاني رييس مجلس، 
چند روز پيش از بررسي اليحه »سي اف تي« در صحن 
علني، در دفتر خود برگزار كرده بود. در اين جلسه كه 
خبر آنچناني از آن به بيرون درز نكرد، مقامات ارشد 
امنيتي و سياس��ي حضور داشتند؛ از وزراي اطالعات 
و خارجه و رييس كل بان��ك مركزي گرفته تا طائب، 
رييس سازمان اطالعات سپاه و عباسعلي كدخدايي 
از ش��وراي نگهب��ان و نمايندگان مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام. آن طور كه رحيم��ي در همان روزها 
درباره اين جلسه گزارش كرد، همه افراد حاضر در اين 
نشست، جز يك س��ازمان، بر ضرورت تصويب اليحه 
اجماع قاطع داشتند. به گفته رحيمي در اين نشست 
محتواي اليحه از لحاظ فني و كارشناسي بررسي شد. 

حال رحيمي تلويحا مي گويد كه ايراداتي كه شوراي 
نگهبان ب��ه اليحه گرفته، برخالف نظ��ر نماينده اين 
ش��ورا پيش از تصويب در مجلس ب��وده، نماينده اي 

كه كدخدايي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان است. 

  مهلت شوراي نگهبان پايان يافته بود؟
روز شنبه، پيش از اعالم نظر شوراي نگهبان، خبرگزاري 
دولت )ايرنا( در خبري از پايان مهلت اين ش��ورا براي 
اعالم نظر درباره اليحه »سي اف تي« خبر داد. بر اساس 
گزارش اين خبرگزاري، نج��ات اهلل ابراهيميان، عضو 
حقوقدان شوراي نگهبان، در روز چهارشنبه 18 مهرماه 
وصول اليحه الحاق به س��ي اف تي در اين شورا را اعالم 
كرده و در نتيجه، مهلت قانوني رسيدگي به آن سپري 
شده اس��ت. اين خبرگزاري از اصل 94 قانون اساسي 
مي گويد كه بر اساس آن، »شوراي نگهبان بايد قوانين 
ارسالي از مجلس را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول 
از نظر انطباق بر موازين اس��الم و قانون اساس��ي مورد 
بررسي قرار دهد و چنانكه آن را مغاير ببيند براي تجديد 
نظر به مجلس بازگرداند؛ در غير اين صورت مصوبه قابل 
اجرا اس��ت.« همچنين اصل 95 قانون اساسي تاكيد 
دارد: »در مواردي كه ش��وراي نگهبان مدت ده روز را 
براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي تواند 

از مجلس شوراي اسالمي حداكثر براي ده روز ديگر با 
ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.« ايرنا با اشاره به 
اين دو اصل قانون اساسي و از قول يك حقوقدان گفته 
كه »در صورتي  كه بيست روز از تاريخ ثبت متن ارسالي 
در شوراي نگهبان -البته با احتساب روزهاي ابالغ متن 
ارسالي و اقدام براي بررسي آن در شورا- بگذرد مهلت 
اين شورا، براي پاسخگويي منقضي مي شود.« به گفته 
بهمن كشاورز »مهلت اعالم نظر شوراي نگهبان بيست 
و دو روز بوده« و بر اين اساس »باتوجه به آنكه روز 18 
مهرماه اين اليحه در شوراي نگهبان وصول شده، اين 
شورا تنها تا نهم آبان ماه فرصت اعالم نظر داشته است، 
مگر آنكه نظر شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسالمي 
ثبت شده باشد.« با اين همه، تا به امروز مجلس ايرادي 
به تاخير شوراي نگهبان در اعالم نتيجه بررسي اليحه 
پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 

)سي اف تي( نگرفته است. 

  جايگاه مجمع در بررسي لوايح مالي
در اين بين، بر اساس رويه بررسي دو اليحه پالرمو و مبارزه 
با پولش��ويي، مجلس در تغيير مصوبه خود بايد نظرات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم در نظر بگيرد. به 
گفته كدخدايي، همراه با ايرادات شرعي و قانون اساسي 

ش��وراي نگهبان، ايرادات مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام هم به مجلس ارس��ال شده است. مجمعي كه از 4 
اليحه مالي مرتبط ب��ا FATF دو اليحه پالرمو و اصالح 
قانون مبارزه با پولشويي را مغاير سياست هاي كلي نظام 
تشخيص داده بود، آنطور كه به نظر مي رسد درباره اليحه 
»سي اف تي« همچنين نظري دارد. هر چند نظر خود را 
بر خالف دو اليحه پيشين، بطور رسمي اعالم نكرده است. 
با اين حال، بر اساس اظهارات چند تن از مقامات دولت و 
مجلس اليحه »سي اف تي« همزمان با بررسي در شوراي 
نگهبان، در هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 

هم در حال بررسي بوده است. 
همه اينها در حالي اس��ت ك��ه گروه ويژه اق��دام مالي 
)FATF( ب��راي چهارمين بار به اي��ران فرصت داد تا به 
توصيه هاي اين س��ازمان عمل كرده و خود را از ليست 
سياه اين سازمان خارج كند. توصيه هايي كه دولت آنها 
را در 4 اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، 
اصالح قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن به كنوانسيون 
پالرمو و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم )سي 
اف تي( گنجانده و به مجلس فرستاده بود. مهلت 4 ماهه 
اين سازمان بهمن ماه امسال به پايان مي رسد و بعيد به 
نظر مي رسد كه سرنوشت سه اليحه باقي مانده تا آن روز 

روشن نشده باشد.

پيگيري حقوقي تحريم هاي 
امريكا براساس راي »الهه«

رييس كميته بين الملل 
كميس��يون حقوق��ي و 
قضايي مجلس ش��وراي 
اسالمي با استناد به راي 
اخير دي��وان الهه تاكيد 
كرد: ما مي توانيم با استناد 
به راي دي��وان الهه يك 
شكواييه در خصوص تبعات تحريم هاي امريكا در 
ديوان الهه مطرح كنيم و مطمئنا راي ديوان به نفع 

ما خواهد بود.
جليل رحيمي جهان آبادي در گفت وگو با ايس��نا، 
در جايگاه تحليل اين ادعاي امريكا مبني بر اينكه 
تحريم هاي يك جانبه صرفا دولت ايران را تحت فشار 
قرار مي دهد، اظهار كرد: س��ه نوع تحريم از ابتداي 
انقالب اسالمي عليه جمهوري اسالمي ايران و عليه 
مردم ايران اجرا شده است. يكي از آنها تحريم هاي 
امريكا و اروپا تحت عنوان تحريم هاي غربي بود كه 

عمدتا در دهه هاي ۶0 و 70 خودش را نشان داد.
وي افزود: يكي ديگ��ر از اين تحريم ها، تحريم هاي 
سازمان ملل متحد بود. در دهه 80 هجري شمسي 
عليه ايران اعمال شد و تحريم ديگر تحريم هاي يك 
جانبه امريكا است كه طي اين 40 ساله عليه كشور 

ما اعمال شده است.

پيشنهاد افزايش يارانه نقدي 
به 1۵۰ هزار تومان

عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، گفت: پيشنهاد 
مي شود كه در بودجه سال 
98 رقم ياران��ه نقدي به 
150 ه��زار توم��ان براي 
5 ده��ك پايي��ن جامعه 
افزاي��ش ياب��د. الي��اس 
حضرتي در گفت وگ��و با خانه ملت، با تاكيد بر لزوم 
مديريت س��وخت در كش��ور، گفت: باي��د با كارت 
سوخت ۶0 ليتر بنزين ماهانه به مردم ارايه و مابقي 
به صورت آزاد صادر ش��ود كه صادرات اين فرآورده 
رقم قابل توجهي درآمد براي كشور حاصل مي كند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه روزانه 300 ميليارد تومان بنزين قاچاق 
مي ش��ود، افزود: اين ميزان قاچاق ساالنه رقم قابل 
توجهي مي شود كه مي توان با صادرات، اين ميزان 
بنزين را به 5 دهك پاييني جامعه اضافه كرد و رقم 
يارانه نقدي اين دهك ها را از 45 هزار تومان به 150 
هزار تومان افزايش داد. او  با تاكيد بر اينكه دولت اين 
اختيار را دارد كه يارانه نقدي را افزايش دهد، تصريح 
كرد: اگر اين اقدام توسط دولت انجام نشود در بودجه 
سال 98 پيشنهاد مي شود كه رقم يارانه نقدي به 150 

هزار تومان براي 5 دهك پايين جامعه افزايش يابد.

تحريم هاي ترامپ عليه ايران 
تالشي بي فايده است

حس��ين اميرعبداللهيان 
دس��تيار وي��ژه ريي��س 
مجلس و مدي��ركل امور 
بين الملل مجلس در ديدار 
با س��فير جمهوري خلق 
چين در ته��ران اقدامات 
تحريمي ترامپ عليه ايران 
را تالش��ي پرهزينه و بي فايده خواند. دستيار ويژه 
رييس مجلس در امور بين الملل با تبيين تحوالت 
اخير منطقه، گفت: ايران از هر تالش��ي براي توقف 
جنگ در يمن، استقبال مي كند، هر چند همزمان با 
شعار امريكا مبني بر توقف جنگ عليه يمن، حمالت 
هوايي عربستان به يمن در روزهاي اخير افزايش يافته 
است و هيچ نشانه مثبتي از عربستان و امارات براي 
توقف جنگ ديده نمي شود؛ بايد مساله يمن صرفًا از 
طريق سياسي، حل و فصل شود. وي با اشاره به فاجعه 
قتل خاشقچي، ابراز اميدواري كرد كه عربستان نقش 
و رفتار سازنده اي در تحوالت منطقه  اي و بين المللي 
داشته باش��د. اميرعبداللهيان تاكيد كرد: مبارزه با 
تروريسم و مقابله با عوامل آن نيازمند تالش جمعي 
كشورهاي جهان اس��ت و حضور تروريسم همواره 
معادالت امنيتي و صلح و ثبات كشورهاي منطقه را 

با چالش روبرو ساخته است.

كوثر نسل چهارم تجارب 
ايران در ساخت جنگنده است
وزير دف��اع تاكي��د كرد: 
اولوي��ت دايمي م��ا توان 
موش��كي ق��درت هوايي 
است. به گزارش ايلنا، امير 
س��رتيپ حاتم��ي درباره 
افتتاح خط توليد جنگده 
كوثر گفت: ساخت و توليد 
جت جنگنده تمام ايراني كوث��ر با همكاري نيروي 
هوايي ارت��ش اوج هنرنمايي فرزندان رش��يد ملت 
ايران در صنعت دفاعي اس��ت. او با اشاره به اقدامات 
انجام ش��ده براي س��اخت جنگنده در ايران افزود: 
شهيد ستاري بالفاصله بعد از جنگ اعالم كردند ما 
مي توانيم جنگنده بسازيم، ايشان جنگنده آذرخش 
را شروع كرد و آذرخش ساخته شد. پس از آن صاعقه 
1 و 2 را ساختيم و امروز. كوثر به نوعي نسل چهارم 
تجارب ما در ساخت جنگنده است، وزير دفاع اظهار 
داشت: فرزند عزيز شهيد ستاري مطلبي را نوشتند و 
يك جمله را از مرحوم گاندي نقل كردند، گاندي گفته 
بود موقعي كه با يك موفقيت روبرو مي شويد دشمنان 
سعي مي كنند در ابتدا آن را ناديده بگيرند و در مرحله 
دوم آن را زير س��وال مي برند و در مرحله سوم آن را 
انكار مي كنند وقتي دشمنان توانمندي شما را انكار 

مي كنند يعني شما به موفقيت رسيده ايد.

آخرين وضعيت مرزبانان ربوده 
شده  در ميرجاوه

سخنگوي سپاه پاسداران 
گف��ت: با توجه ب��ه اتفاق 
ناگواري كه براي مرزبانان 
ميرجاوه افتاده است سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي 
از تم��ام ظرفي��ت خود 
ازجمل��ه ظرفيت محلي 
منطقه و همچنين قدرت نرمي كه در سيس��تان و 
بلوچستان دارد اين موضوع را به شدت دنبال مي كند. 
به گزارش فارس، سردار رمضان شريف در خصوص 
آخرين وضعيت مرزبانان ربوده شده ميرجاوه با اشاره 
به سفر سردار پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه به 
پاكستان  افزود: با توجه به روابط نظامي كه سپاه با 
پاكستان و همين طور مرزباني اين كشور دارد شاهد 
س��فر فرمانده نيروي زميني به پاكستان به منظور 
پيگيري آخرين تالش ها براي روشن شدن وضعيت 
مرزبانان ربوده شده ميرجاوه بوديم.  شريف با اشاره 
به سفر ظريف به پاكستان گفت: آنچه را كه تا االن 
مشخص است اين بوده كه پاكستاني ها در زمينه هاي 
نظامي، دفاعي و امنيتي و همچنين ديپلماسي تالش 
بسياري در اين زمينه كرده اند، ضمن اينكه نيروهاي 
نظامي و سياسي اين كشور نيز قول هاي مساعدي 

را براي پيگيري وضعيت مرزبانان ايراني داده اند.

 Mon. Nov 5 .  دوشنبه    14 آبان 1397   26 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1239  2018 



اخبار كالن 3 كالن

فارغ التحصيالن بزرگ ترين بيكاران كشور

مركز پژوهش هاي مجلس از عملكرد هيات مقررات زدايي گزارش داد

نرخ  بيكاري 12.1 درصد  اعالم  شد

حذف كاغذبازي در پيچ بروكراسي!

بررس��ي نرخ بيكاري افراد ١٠ س��اله و بيش��تر نشان 
مي دهد كه ١٢.٢ درصد از جمعيت فعال اقتصاد كشور، 
در تابستان ۹۷ بيكار بوده اند. از سوي ديگر نزديك به 
يك چهارم افراد 15 تا 2۹ ساله ايراني نيز در يافتن شغل 
مناسب براي خود ناكام ماندند. نرخ بيكاري تابستان 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.۷ درصد 
رشد داشته كه با توجه رشد منفي امسال و سال آينده 
به نظر مي رسد اين روند همچنان ادامه داشته باشد مگر 

آنكه تغيير شگرفي در وضعيت ايجاد شود. 
مركز آم��ار ايران نتاي��ج طرح آمارگي��ري نيروي كار 
تابستان ١٣٩٧ را منتش��ر كرد. مجموع جمعيت 10 
ساله و بيشتر در تابستان امسال به 66 ميليون و ۷۷۷ 
هزار و 62۷ نفر بالغ ش��د كه از اين ميان 33 ميليون و 
486 هزار و 626 نفر را مردان و مابقي را زنان تشكيل 
دادند. بررسي نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان 
مي دهد ك��ه ١٢.٢ درصد از جمعيت فعال )ش��اغل و 
بيكار(، بيكار بوده اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن 
است كه اين شاخص نسبت به تابستان ١٣٩٦ به ميزان 
٠.٧ درصد افزايش داشته است و جمعيت بيكار كشور 
با ٢٣٧ هزار نف��ر افزايش به ٣ ميليون و ٣٢٦ هزار نفر 
رسيده است. نرخ بيكاري براي مردان 10.3 درصد اعالم 
شده كه نسبت به تابستان ۹6 از افزايش 0.8 درصدي 
خبر مي دهد و نرخ بيكاري زنان 1۹.8 درصد بوده است. 
درتابس��تان ١٣٩٧، به مي��زان ٤٠.٩ درصد جمعيت 
١٠ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در 
گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات 
نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ١٣٩٦( ٠.٢ 
درصد افزايش داشته است. نرخ مشاركت اقتصادي براي 
مردان 58.6 درصد بوده حال آنكه اين رقم نس��بت به 
سال گذشته 0.3 درصد نزول كرده اما براي زنان تنها 
13 درصد در جمعيت فعال اقتصادي بوده اند و مابقي 
غير فع��ال. به بيان ديگر تنها 13 درصد زنان ايراني در 
تابستان امسال شاغل يا جوياي كار بودند و ديگر زنان 
ترجيح دادند وارد بازار كار نشوند. نرخ جمعيت فعال 
اقتص��ادي از نظرگاه هاي مختلف مورد برر س��ي قرار 
مي گيرد چرا كه اين رقم نشان دهنده سهم مشاركت 
اجتماعي در توليد ناخالص داخلي اس��ت. به طبع در 
كشوري كه نرخ مشاركت اقتصادي باالتر است، افراد 
بيشتري درگير توليد هستند يا به هر روي ارزش افزايي 
مي كنند. اين رقم براي كشورهاي شمال اروپا ميان ۷0 
تا 80 درصد است اما در كش��ورهاي منطقه برخي از 
كشورها مانند تركيه 50 درصد از جمعيت شان از نظر 
اقتصادي فعال هستند. با اين وصف همانطور كه مركز 
آمار هم نشان مي دهد نرخ مشاركت اقتصادي مردان 
در ايران نسبتا مناسب است اما سهم كم زنان در اقتصاد 

ايران از عواملي است كه نرخ مشاركت اقتصادي آن طور 
كه بايد باال نمي رود. هر چند بايد اين نكته را هم در نظر 
گرفت كه اقتصاد ايران آمادگي ايجاد ش��غل براي 60 
درصد جمعيت خود را هم ندارد و شايد اين امر از جمله 
داليل پايين ماندن نرخ جمعيت فعال اقتصادي باشد. 
بررس��ي اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد كه درتابس��تان ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩.٥ 
درصد بيشترين سهم اش��تغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ٣١.٦ درصد 
و كشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند. در ميان بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران تنها در بخش خدمات سهم اشتغال 
زنان بيش از مردان بوده است به گونه اي كه 52.8 درصد 
اشتغال بخش خدمات را زنان از آن خود كرده اند حال آنكه 
اين شاخص در بخش صنعت و كشاورزي حدود 25 درصد 
است. به بيان ديگر حوزه توليد كشور بسيار مردانه است 
اما در بخش خدمات اين وضعيت متفاوت است. از جمله 
داليل اين مهم تمايل بيشتر براي استخدام زنان به عنوان 
فروشنده، منشي و بطور كلي كارهاي دفتري است ولي 
در بخش توليد كارگران و كارمندان مرد براي كارفرمايان 
مناسب تر هستند. البته اين تصوير در حالي به وجود آمده 
كه زنان سهم بااليي در ميان فارغ التحصيالن رشته هاي 
فني و مهندس��ي دارند اما در اين بخش ها هنوز بازار كار 

نتوانسته حضور آنها را بپذيرد.
نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكي از آن است كه 
٢٤.٩ درصد از فعاالن اين گروه سني در تابستان ١٣٩٧ 
بيكار بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد 
نشان مي دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

)تابستان١٣٩٦( ٠.٨ درصد افزايش يافته است.

  سهم دو سومي زنان دانشگاه رفته از بيكاري
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه درتابستان 
١٣٩٧، ١٠.٠ درصد جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي 
)فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت 
بيشتر و…( كم تر از ٤٤ س��اعت در هفته كار كرده و 
آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين در حالي است 
كه ٤١.٠ درصد از شاغلين ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت 
و بيشتر در هفته كار كرده اند. به بيان ديگر بيش از دو 
ميليون و 400 هزار نفر از شاغالن كشور نياز به انجام 
كار بيش��تري دارند اما از يافتن آن ناكام مانده اند. اين 
در حالي اس��ت كه بيش از 11 ميليون نفر از شاغالن 
كشور بيش از 4۹ ساعت در هفته كار مي كنند يعني 
مي توان آنها را جزو دو يا چند شغله ها هم در نظر گرفت. 
دس��تمزد ناكافي از عوامل اصلي حجم باالي افرادي 
است كه ساعات بيش��تري را در هفته كار مي كنند تا 
بتوانند معيشت خود و خانواده را تامين كنند. همين 
امر از مهم ترين داليلي  است كه نرخ بيكاري در ميان 

جوانان باالتر برود چرا كه كارفرمايان ترجيح مي دهند 
با اشتغال پاره وقت كه دستمزد كمتري دارد و استفاده 
از نيروي كار ب��ا تجربه تر چرخ اقتصادي واحد يا بنگاه 
خ��ود را بچرخانند. رق��م بي��ش از 11 ميليون نفري 
افرادي كه كار اضاف��ه در هفته انجام مي دهند حاكي 
از آن اس��ت كه چنانچه دس��تمزد كافي به كارگران و 
كارمندان پرداخت شود، خود به خود فضا براي اشتغال 
بيشتر فراهم مي شود. بايد توجه داشت سياست هاي 
اشتغال زا در كشور عمدتا اين مورد را ناديده مي گيرد 
كه دستمزد كافي از مهم ترين داليل افزايش انگيزه و 
باالتر بردن بهره وري نيروي كار در ايران است ولي در 
مقابل كارگري كه در هفته كار اضافي انجام مي دهد و 
فرصت فراغت كافي ندارد، با كاهش بهره وري دست و 
پنجه نرم خواهد كرد و همين امر مي تواند كيفيت توليد 
يا خدمات را در اقتصاد ايران كاهش دهد. در شرايطي 
كه به دليل تحريم ها افق كشور رشد منفي اقتصادي را 
نشان مي دهد استفاده از چنين حربه هايي مي تواند تا 

حدودي از سيل بيكاري در كشور كم كند. 
سهم فارغ التحصيالن دانشگاهي از كل اشتغال كشور 
تنها 23.8 درصد بوده ولي در مقابل س��هم اين بخش 
از بيكاري به 3۹.5 درصد رس��يده اس��ت. به تعبيري 

فارغ التحصيالن دانشگاهي سهم بااليي در ميان بيكاران 
كشور دارند و به نوعي مي توان ادعا كرد كه يافتن كار 
براي فارغ التحصيالن دانش��گاهي سخت تر است. در 
ميان زنان س��هم بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 
به رقم باور نكردني 64.2 درصد بالغ مي ش��ود، يعني 
حدود دو س��وم زنان بيكار در اي��ران فارغ التحصيالن 
دانشگاهي هستند و زنان با تحصيالت كمتر يك سوم 
بيكاران را تشكيل مي دهند. مركز پژوهش هاي مجلس 
پيش تر نسبت به باال رفتن نرخ بيكاري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي در كشور هشدار داده بود. براساس آماري 
كه اين مركز منتشر كرده بود در سال 84 نرخ بيكاري 
فارغ التحصيالن 20 درصد بود ولي با گذشت يك دهه 
اي��ن رقم به 40 درصد و در س��ال 13۹6 به حدود 50 

درصد رسيده كه در نوع خود نگران كننده است.

  استان زنجان موفق در كاهش نرخ بيكاري
در ميان استان هاي كشور بيش��ترين نرخ بيكاري به 
استان كرمانشاه تعلق گرفته است؛ در حالي كه ميانگين 
كشوري نرخ بيكاري 12.1 درصد است، در اين استان، 
نرخ بيكاري به 16.4 درصد رس��يده است و پس از آن 
نيز استان كهگيلويه و بوير احمد با نرخ بيكاري 15.5 

درصد قرار دارد. از نكات جالب اين آمار نرخ بيكاري باال 
در دو استان صنعتي اصفهان و خوزستان است. در اين 
دو استان نرخ بيكاري در حالي به 15 درصد رسيده كه 
به دليل وجود مراكز صنعتي مهم كشور در اين استان ها 
اين رقم جاي ش��گفتي دارد. در اصفهان نرخ بيكاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.4 درصد رشد داشته 
و در خوزستان يك درصد كه به نظر مي رسد نوسانات 
قيمت ارز و افزايش نرخ تورم از عوامل مهم باال رفتن نرخ 

بيكاري در اين استان ها است. 
استان تهران نيز نرخ بيكاري 13.3 درصدي را از خود به 
جاي گذاشته كه 1.6 درصد از ميانگين كشوري باالتر 
است. در استان تهران نرخ بيكاري ظرف يكسال گذشته 
0.6 درصد بيشتر شده است. كمترين نرخ بيكاري كشور 
هم به دو استان زنجان و سمنان تعلق گرفته است كه 
تنها ۷.1 درصد بيكاري در آنها وجود داشته است. نرخ 
بيكاري سمنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.3 
درصد بيشتر شده اما در زنجان نرخ بيكاري نسبت به 
تابستان ۹6 به مراتب بهبود يافته و از ۹.4 درصد به ۷.1 
درصد رسيده كه نسبت به نقاط ديگر كشور عملكرد 
مناسبي در كنترل و كاهش نرخ بيكاري در اين استان 

مركز كشور را نشان مي دهد. 

گروه اقتصاد كالن|
مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي نظارتي كه 
به عملك��رد هي��ات مقررات زدايي و تس��هيل صدور 
مجوزهاي كس��ب وكار پرداخته است، نشان مي دهد 
هيات مذكور كه به هدف كاهش و حذف كاغذبازي هاي 
روند مجوزگيري بنياد نهاده شد، اكنون خود در »پيچ 
و خم بوروكراسي عقيم مانده و به مرحله اجراي كامل 
و قابل قبول نرسيده است.« اين گزارش معتقد است 
كه فرآيند بررسي مجوزها به داليل مختلف در هيات 
مقررات زدايي، با كندي و تعلل بس��يار در حال انجام 
اس��ت و مفاد مصوب هيات نيز به نحو بايسته توسط 
دستگاه ها اجرا نمي ش��وند.همچنين گفته شده كه 
پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب وكار كه قرار بود 
يگانه مرجع قانوني فعاالن اقتصادي براي كسب اطالع از 
مدارك و زمان و هزينه هاي اخذ هر مجوز باشد، به ويژه 
به دليل عدم نظام مندي در تفكيك دستگاه هاي اصلي 

و تابعه، واجد ايرادها و نواقص متعددي است.

  بنيان  فكري مقررات زدايي
به گزارش »تع��ادل« مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش��ي عملكرد هيات مقررات زدايي، به ويژه 
راه اندازي پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب وكار 
را ارزيابي كرده است. مقررات زدايي از كسب و كارها 
يكي از مش��خصه هاي اصلي نظريات بازار آزاد است 
ك��ه از ده��ه ۷0 مي��الدي و همزمان ب��ا اصالحات 
ساختاري سياس��ت هاي اقتصادي و گذر از رويكرد 
كينزي در برخي از كش��ورها اجرا شد. هواداران اين 
برنام��ه هدف اجراي آن را تس��هيل و كاهش هزينه  
فعاليت هاي اقتصادي مي دانند و در مقابل مخالفان 
از رهاشدن عنان سرمايه در استثمار نيروهاي توليدي 
سخن مي گويند. البته اين مساله در ايران وضعيتي 
متفاوت دارد چراك��ه در اينجا نظ��ام پيچيده اي از 
مجوزهاي گسترده و موازي وجود دارد كه بسياري 
از آنها ارتباطي هم با مساله نيروهاي كار ندارد و تنها 
دس��ت و پاي فعاالن و توليدكننده ها را براي شروع 
كار بس��ته است. بر همين اس��اس مجلس با اصالح 
و تكميل ماده )۷( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي 
اصل چهل وچه��ارم قانون اساس��ي، هياتي عالي با 
عنوان »مقررات زدايي و تس��هيل صدور مجوزهاي 
كس��ب وكار« را مامور س��اماندهي مجوزها و حذف 
مجوزهاي اضافي و دس��ت وپاگير كرد. ماده ۷ قانون 
سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي 
مي گويد: »به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، 
مراجع صدور مجوزهاي كسب وكار موظفند شرايط 
و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب وكار را به 
نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب وكار 

در صورت ارايه مدارك مصرح در پايگاه اطالع رساني 
مجوزه��اي كس��ب وكار، بتوان��د در حداق��ل زمان 
ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. س��قف 
زماني براي صدور مجوز در هر كس��ب وكار، توسط 
هيات مقررات زدايي و تس��هيل ص��دور مجوزهاي 
كس��ب وكارتعيين و در پايگاه اطالع رساني مذكور 

اعالم مي شود.«
دفتر پايش و بهبود محيط كس��ب وكار در مردادماه 
13۹3، در راس��تاي فراه��م كردن زمين��ه اجراي 
تكلي��ف م��اده )4( قان��ون بهبود مس��تمر محيط 
كسب وكار مبني بر ارتقاي جايگاه ايران در رتبه بندي 
كس��ب وكاردر زيرمجموعه معاونت امور اقتصادي 
وزارت اقتصاد ايجاد شد. در آن زمان، معاونت توسعه 
مديريت و س��رمايه انس��اني رييس جمهور وقت با 
ايجاد ساختار تشكيالتي دفتر مذكور در قالب چهار 
گروه تخصص��ي با عناوين  »گ��روه مطالعات بهبود 
فرآينده��ا«، »برنامه ريزي و مطالع��ات اقتصادي«، 
»پاي��ش ش��اخص هاي محيطي كس��ب وكار« و 
»مطالعات حقوقي مقررات زدايي« موافقت كرد. اين 
دفتر از آغاز به كار خود، با تمركز بر اقدامات مربوط به 
بهبود رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب وكار، 
موضوع ساماندهي مجوزها را نيز به عنوان دبيرخانه 

هيات مقررات زدايي مورد توجه قرار داد.

  ارزيابي عملكرد هيات مقررات زدايي
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، عملكرد هيات 
مقررات زدايي، به ويژه راه اندازي پايگاه اطالع رساني 
مجوزهاي كس��ب وكار ارزيابي شده است. پژوهش 
حاضر معتقد است كه تفكيك سازماني »دفتر پايش 
و بهبود محيط كسب وكار« و جايگاه دبيرخانه هيات 

مقررات زدايي، بطور شفاف و دقيق، قابل درك نيست. 
عناويني از قبي��ل »دبيرخانه هيات مقررات زدايي و 
تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار«، »دفتر پايش 
و بهبود محيط كس��ب وكار و دبيرخانه شوراي عالي 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون 
اساسي«، »دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصي، 
رقابت پذيري و بهره وري« و »ستاد هماهنگي توسعه 
پنجره هاي واحد« در گزارش هاي مربوط به نهادهاي 
مذكور زيرنظر معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي به چش��م مي خورد. عالوه ب��ر اين ها، اخيراً 
مصوبه اي با عنوان »دس��تورالعمل استقرار و توسعه 
مركز ملي پايش محيط كسب وكار كشور« به تصويب 
رسيده است )مصوب 13۹6/4/26 ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهور( 
و طبعًا نهادهاي مذكور دستخوش تحوالت ديگري 
خواهند ش��د. به نظر مي رسد اين عدم ثبات و تعدد 
س��ازماني درخصوص نهادهاي متصدي ساماندهي 
مجوزها، به كارايي، پاسخگويي و شفافيت كاركردي 
نهادهاي مسوول آسيب رس��انده است؛ بطوري كه 
مي توان يكي از داليل تأخير بس��يار در اجراي مفاد 
قانون��ي مرتبط با موض��وع س��اماندهي مجوزهاي 
كسب وكار و همچنين اجراي ناقص احكام قانوني را 
به اين ناهماهنگي و تغييرات سازماني � تشكيالتي 

پي در پي نسبت داد. 
درخصوص عملكرد هيات مقررات زدايي، براس��اس 
گزارش هاي موجود، جمع بندي گزارش اين اس��ت 
كه با گذش��ت بيش از سه سال از تصويب ماده )5۷( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كش��ور، 38 درصد كل مجوزهاي شناس��ايي شده، 
توسط هيات مورد بررسي قرار گرفته اند. همچنين 

در مجموع، صرفًا مجوزهاي ۷ دستگاه از 3۷ دستگاه 
اصلي صادركنن��ده مجوزها در هيات مقررات زدايي 
بررسي شده و بدين ترتيب، تكليف قانوني هيات كه 
قرار بود ظرف 3 ماه انجام ش��ود، همچنان به انجام 

نرسيده است. 
از نظ��ر اين گزارش يكي از عل��ل اصلي عدم توفيق 
نهادهاي متولي ساماندهي مجوزهاي كسب وكار و 
به ويژه تسهيل و تس��ريع صدور آنها، به مشخصات 
و ويژگي ه��اي نهادهاي��ي بازمي گردد ك��ه بايد در 
اين فرآين��د، همكاري كنند. هماهنگي و انس��جام 
مورد انتظار بروكراس��ي براي ايف��اي كاركرد قابل 
قبول، از اهميت بس��زايي در س��اماندهي مجوزها 
برخوردار اس��ت؛ چرا كه: اوال، هريك از مجوزهاي 
مربوط به كسب وكار خاص، به نهادها و دستگاه هاي 
متعددي مربوط اس��ت كه تعلل ي��ا ناكارآمدي هر 
دس��تگاه، مي تواند به كل چرخه فرآيند مجوزدهي 
آس��يب وارد كند؛ ثانيًا، مبناي هر مجوز و مدارك، 
مراحل و هزينه ه��اي هريك از مجوزها، به قوانين و 
مقرراتي بازمي گردد كه اص��الح آنها خارج از حوزه 
اختيارات هيات مقررات زدايي است؛ ثالثًا، اجراي هر 
مصوبه اي در راستاي هماهنگي و هم افزايي نهادي 
دس��تگاه هاي صادركننده مجوز، با موانع متعددي 

مواجه خواهد بود.

  موانع پيش روي هيات مقررات زدايي
بخش��ي از اين گ��زارش به موانع پي��ش روي هيات 
مقررات زدايي اشاره شده كه اصلي ترين آن چالش 
الزم اجرايي مصوب��ات هي��ات مقررات زدايي براي 
نهادها و دستگاه هاي حكومتي معرفي شده است. از 
ابتداي شكل گيري نهادي با ماموريت مقررات زدايي 
در س��ال 1388، اختيار تش��كيل هياتي به منظور 
مقررات زدايي، به رييس جمهور س��پرده مي شد و از 
آنجا كه ابعاد و لوازم اين كار ارزيابي نشده بود، تصور 
بر اين بود كه اين هيات قادر خواهد بود شرايط صدور 
مجوزها را تس��هيل كند. اما با گذشت زمان و روشن 
ش��دن پيچيدگي هاي فرايندهاي صدور مجوزها و 
معضالت ساماندهي آنها، تعدد مجوزها، ابهام و عدم 
ش��فافيت در مراجع صدور مجوزها، تعدد قوانين و 
مقررات مربوط و از همه مهم تر، مقاومت دستگاه هاي 
صادركننده مجوز در برابر حذف هريك از مجوزها به 
داليل مختلف، موانع و دشواري اين پروژه آشكار شد. 
اولين راه حل براي غلبه بر موانع پيش گفته، افزايش 
اقتدار قانوني هيات مربوط به مقررات زدايي و درواقع، 
تعريف جايگاهي عالي در سلسله مراتب مقرراتي براي 
اطمينان خاطر از الزم اج��را بودن مصوبات آن براي 
همه دس��تگاه هاي حكومتي، به ويژه دستگاه هاي 

هم عرض در قوه مجريه، بود. اين ضرورت درك شد 
كه مصوب��ات هيات مقررات زداي��ي تنها در صورتي 
اجرايي خواهد شد كه هيات در جايگاهي باالتر � در 
نقش س��تادي عالي � تعريف شده باشد و استنكاف 
از اجراي مصوبات آن، تبعاتي جدي و سنگين براي 

دستگاه ها به دنبال داشته باشد. 

  نقدي بر نحوه اطالع رساني
بر اس��اس اين گزاش ارزيابي پايگاه اطالع رس��اني 
مجوزهاي كسب وكار نيز نشانگر آن است كه پايگاه 
مذكور همچن��ان از كارايي و دق��ت الزم برخوردار 
نيس��ت. طبق قانون، ماحصل گ��ردآوري، تجميع 
و اص��الح و حذف مجوزه��ا، بايد در پاي��گاه مذكور 
منعكس ش��ود و افراد بتوانند با جست وجوي مجوز 
مورد ني��از خود، از م��دارك، مراح��ل و زمان مورد 
نياز براي ص��دور مجوز درخصوص هر كس��ب وكار 
اطالع يابند. اولين و مهم تري��ن ويژگي مورد انتظار 
در پاي��گاه اطالع رس��اني، نظام مند ب��ودن تفكيك 
دستگاه هاي اجرايي و س��ازمان هاي تابعه در پايگاه 
است. در س��ال گذش��ته در پايگاه اطالع رساني 43 
دستگاه اصلي فهرست ش��ده بود؛ هم اكنون بخشي 
از ايرادهاي رفع ش��ده و فهرست دستگاه هاي اصلي 
در 3۷ عنوان تفكيك شده است. با وجود تالش ها و 
انجام برخي تجديدنظرها در فهرست دستگاه ها در 
پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب وكار، همچنان 
ايرادهاي متعددي در تقس��يم بندي دس��تگاه هاي 
اصلي و س��ازمان هاي تابعه در پايگاه اطالع رس��اني 
وج��ود دارد كه دسترس��ي كاربران به مش��خصات 
هريك از مجوزه��ا را با موانع مواج��ه مي كند. ايراد 
اصلي پايگاه، اين است كه هنوز معلوم نيست تفكيك 
دس��تگاه هاي اصلي برمبناي چه ضابطه يا ضوابطي 

صورت گرفته است.
ع��الوه بر اين ه��ا، همچن��ان اطالعات من��درج در 
شناس��نامه هريك از مجوزها در كتاب »مجوزهاي 
كس��ب وكار« � و طبعًا پايگاه اطالع رساني مجوزها 
� نقص ه��اي متع��ددي دارد؛ اول اينك��ه، برخي از 
مشخصات مجوزها بارگذاري نشده است؛ دوم اينكه، 
مدارك الزم ب��راي دريافت برخي مجوزها اساس��ًا 
تصريح نشده يا مبهم است و سوم اينكه، زمان مورد 
نياز براي صدور برخي مجوزها مشخص نشده است. 
همچنين بررسي مجوزهاي مندرج در كتاب مذكور 
نشان مي دهد بس��ياري از مجوزهايي كه شناسنامه 
آنها در كتاب درج ش��ده، مجوزهايي هستند كه به 
هيچ وجه ارتباطي با كسب وكار ندارند و عالوه بر اين، 
اطالعات برخي مجوزهايي كه براي فعاالن اقتصادي 
با اهميت به نظر مي رسند، بسيار ناقص آمده است. 
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تورم توليد محصوالت 
مرغ داري 34درصد

مطابق با گزارش هاي مركز آمار ش��اخص كل 
قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري هاي 
صنعتي كش��ور در تابس��تان س��ال ١٣٩٧ به 
عدد ٣٥٤.٥٥ رسيد كه ٢٧.٤٨ درصد نسبت 
به فصل قبل )تورم فصل��ي( افزايش و ٣٣.٦١ 
درصد نسبت به فصل مش��ابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، افزايش داشته است. گروه مرغ 
و تخم مرغ به ترتيب با افزايش ٣٠.٥٨ و ٢٣.٦٦ 
درص��دي، افزايش ٢٧.٤٨ درصدي ش��اخص 

نسبت به فصل قبل را رقم زده اند. 
همچنين گ��روه مرغ و تخم مرغ ب��ه ترتيب با 
٢٧.٣٥ و ٥٥.٢٨ درصد افزايش، موجب افزايش 
٣٣.٦١ درصدي شاخص نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ش��ده اند. درصد تغيير شاخص در 4 
فصل منتهي به تابس��تان ١٣٩٧ هم نس��بت 
به 4فصل منتهي به تابس��تان ١٣٩٦، معادل 

١٩.٣٢ درصد )تورم ساالنه( بوده است.
بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصوالت 
مرغداري ه��اي صنعتي كش��ور در تابس��تان 
١٣٩٧ نشان مي دهد كه تمام استان هاي كشور 
استان هاي نسبت به فصل قبل با افزايش روبه 
رو بوده و بيش��ترين مي��زان افزايش به ترتيب 
مربوط به اس��تان هاي گيالن و كردس��تان با 
٥٨.٢٩ و ٥٧.٣٤ درصد اس��ت. همچنين تمام 
استان هاي كشور نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل افزايش داشته اند، بطوري كه استان تهران 
ب��ا ٧٧.٢٢ درصد افزايش، بيش��ترين افزايش 
قيمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه 

كرده است.
 در تابس��تان ١٣٩٧ همچنين شاخص گروه 
مرغ به ٣٧٦.٧٥ واحد رس��يده كه نس��بت به 
فصل قبل ٣٠.٥٨ درصد افزايش و نس��بت به 
فصل مشابه س��ال قبل ٢٧.٣٥ درصد افزايش 
يافته اس��ت. همه اقالم اين گروه شامل پولت، 
مرغ گوش��تي و جوج��ه يك روزه ب��ه ترتيب 
٢٨.٥٥، ٢٩.٠١ و ٣٦.٧١ درصد نسبت به فصل 
قبل افزايش داش��ته اند. همچنين پولت و مرغ 
گوش��تي و جوجه يكروزه ب��ه ترتيب ٣١.٤٧، 
٢٣.٩٣ و٤١.٠٢ درصد افزايش نسبت به فصل 

مشابه سال قبل داشته اند.
در تابس��تان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به 
٣٠١.٥٦ واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل 
٢٣.٦٦ درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٥٥.٢٨ درصد افزايش يافته است. در 
اين گروه تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراكي 
به ترتيب ١٨.٩٢ و ٢٧.٧٨ درصد نسبت به فصل 
قبل افزايش را نش��ان مي دهد. همچنين اقالم 
مذكور نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 

٣٢.٥٧، ٨٠.٢٨ درصد افزايش داشته است. 
اين گروه شامل كود است؛ در تابستان ١٣٩٧ 
شاخص كود به ٨٤٠.٦٩ واحد رسيده كه نسبت 
به فصل قبل ٥.١٣ درصد كاهش و نس��بت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل ٣.٢٠ درصد كاهش 

يافته است.

صادرات كاالهاي ايراني به 
واليت فراه افغانستان مجاز شد

كشف 4۶ كيلوگرم  هرويين 
در كف خودرو سواري

با دس��تور ويژه ريي��س گمركات افغانس��تان 
ممنوعيت ص��ادرات برخي كااله��اي ايراني به 

واليت فراه افغانستان رسما لغو شد.
در نامه اي كه گمرك افغانستان به گمرك واليت 
فراه ارس��ال ك��رده، بر آغاز مج��دد طي مراحل 
گمركي اموال وارداتي از طريق گمرك سرحدي 
ابونصر فراحي تاكيد و گفته شده است: از قاچاق 
اموال، فرار محموله ها و س��اير تخلفات كه باعث 
محدودسازي واردات از طريق اين گمرك شده 
بود، جدا جلوگيري كرده تا وضعيت ناگوار قبلي، 

تكرار نشود.

ماموران گمرك در كف يك دس��تگاه خودرو 
س��واري كاپ��را 46 كيلو گرم هروئين كش��ف 

كردند.
يك دس��تگاه خودرو س��واري كاپرا به همراه 
راننده و دو نفر سرنش��ين قصد عبور از گمرك 
رازي و ورود به كش��ور تركيه را داش��تند كه 
پس از كنترل خودرو توس��ط س��گ مواد ياب 
مشخص ش��د تعداد ۹0 بسته به وزن 46 كيلو 
گرم هروئين به نحو بس��يار ماهرانه اي در كف 

خودرو جاسازي شده است.
مواد مكش��وفه هم��راه ب��ا خ��ودرو، راننده و 
سرنش��ينان به پلي��س مبارزه با م��واد مخدر 
تحويل و مراتب به دادستان عمومي و انقالب 

آن حوزه قضايي گزارش شد.
گمرك رازي عالوه بر اين كشف، طي دو سال 
اخير كشفيات بس��يار مهمي داشته كه از آن 
جمله مي توان به كشف 80 كيلو هروئين، ۷4 
كيلو هروئين، 13 كيلو و ۷30 گرم هروئين 3۷ 
كيلو و 500 گرم ش��يره ترياك، 35 كيلو گرم 
شمش طال، 3 كيلو و 150 گرم متآمفتامين و 
10هزار عدد انواع قرصهاي مخدر و روانگردان 

اشاره كرد. 
مديركل مركز مبارزه با جرايم س��ازمان يافته 
گمرك ايران در گفت وگويي اعالم كرد: تقويت 
زير ساختها، تجهيزات و امكانات در گمركات 
كشور از جمله گمرك رازي نتايج بسيار مهمي 
در مبارزه با جرايم سازمان يافته و مواد مخدر 

بدنبال داشته است.

گمرك



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل« از تازه ترين تحوالت و ثبات نسبي قيمت ارز و سكه گزارش مي دهد 

محدودسازي زيان انباشته و هفت اقدام مالي در دستور كار است

بهبود چشم انداز بازار با كانال  مالي طرف هاي تجاري ايران

ضرورت افزايش سرمايه بيمه ايران

افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات چقدر ضرورت دارد؟

گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري | 
روز يك ش��نبه 13 آبان ماه و در آس��تانه آغ��از دور دوم 
تحريم هاي نفت��ي و بانكي و مالي امريكا ك��ه از 14 آبان 
اجرا مي شود، قيمت دالر و ارز در بازار آزاد با ثبات نسبي 
و حول و حوش 14 ه��زار تومان همراه بود و هر دالر بين 
14250 تا 14400 معامله شد و يورو نيز با قيمت باالتر 
از 16200تومان و درهم 3950 تومان به فروش رس��يد. 
به گزارش »تعادل«، فعاالن بازار ارز مي گويند كه به نظر 
مي رس��د، تزريق دالر و يورو به ب��ازار از طريق صرافي ها 
همچنان ادامه دارد و در آستانه شروع تحريم هاي 14 آبان، 
بازار با ثبات نس��بي همراه است. زيرا دالر در صرافي هاي 
بانكي كمتر از نرخ بازار آزاد فروخته مي شود و اين موضوع 
حكايت از تزريق ارز به بازار دارد.  اما از سوي ديگر، اقدامات 
اروپا، چين، هند، روسيه و ساير كشورهاي طرف تجاري 
ايران براي ايجاد كانال هاي پولي، بانكي و دريافت پول نفت 
با ارزهاي غيردالري، باعث ايجاد شرايط با ثبات نسبي در 
عرضه و تقاضا و تجارت ايران با كشورهاي مختلف است 
كه باعث شده چشم انداز بازار ارز و تجارت ايران نسبت به 
ماه هاي پيش بهتر شود. سامانه سنا نيز ميانگين نرخ هاي 
فروش ارز براي روز شنبه را براي دالر 14201 تومان، يورو 
16492، دره��م 3904، يوآن 2102، پوند 18232، لير 
ترك 2723 تومان اعالم كرده كه حكايت از كاهش نرخ ها 
در روزهاي اخير در صرافي ها و سنا دارد. اين نرخ ها نسبت 
به روز پنج شنبه كاهش قابل توجهي داشته است بطوري 
كه سامانه سنا ميانگين نرخ هاي فروش ارز براي روز پنج 
ش��نبه را براي دالر 14655 تومان، يورو 16840، درهم 
3989، يوآن 2186، پوند 18704، لير ترك 2752 تومان 
اعالم كرد كه نشان مي دهد دالر 455 تومان كاهش قيمت 
نسبت به هفته گذشته داشته است.  برخي كارشناسان نيز 
مي گويند: همانطور كه پيش بيني مي شد، با معافيت 8 
كشور ژاپن، كره جنوبي، هند، چين، تركيه، عراق، تايوان 
و احتماال ايتاليا در خريد نفت ايران از تحريم هاي امريكا 
و تزري��ق دالر و عرضه اس��كناس در صرافي هاي معتمد 
بازارساز، نرخ ها در آستانه شروع تحريم ها با ثبات بوده است.  
همچنين در بازار طال نيز نرخ هر اونس طال در بازار جهاني 
به 1233 دالر افزايش يافته و مظنه در بازار تهران با نرخ 
يك ميليون و 852 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 
18 عيار428 هزار تومان، س��كه طرح جديد 4 ميليون و 
630 هزار تومان، نيم سكه دو ميليون و 295 هزار تومان، 
ربع سكه به يك ميليون 255 هزار تومان وسكه گرمي به 

680 هزار تومان رسيد 

  حراج ۲۵ شمش طال در بانك كارگشايي
بانك كارگشايي نيز 25 شمش طال را از طريق برگزاري 
جلسه مزايده عمومي به حراج گذاشت و قيمت پايه هر 

شمش بر اساس طالي 24 عيار تعيين مي شود.

  تدابير دولت و بانك ها
از س��وي ديگر، برخي كارشناس��ان معتقدند كه عالوه 
بر تدابي��ر بانك مركزي و ش��بكه بانكي وارزي كش��ور، 
برنامه هايي با همكاري اتحاديه اروپا در دس��تور كار قرار 
گرفته كه در روزهاي آينده اعالم و اجرايي خواهد ش��د و 
در نتيجه اين تدابير بازار با ثبات نسبي مواجه خواهد بود. 

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز به صراحت 
اعالم كرده كه امريكا در تحريم كامل نفت ايران و به صفر 
رساندن آن به هر دليل و بهانه اي ناكام شده است. با معافيت 
تدريجي كش��ورهاي متعدد از تحريم خريد نفت ايران، 
فضاي آتي تجاري و درآمدي كشور مشخص تر مي شود. 
در ماه هاي اخير، ايران ذخاير ارزي خود را به حد مطلوب 
رسانده و متناسب با شرايط در حال تغيير، حتي در شرايط 
بسيار نامحتمل به حداقل رساندن صادرات نفت، برنامه 

متناسب با آن را دارد.
رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه اين بانك، با تنظيم 
دقيق منابع و مصارف ارزي كشور، تالش خود را همانطور 
كه در هفته هاي اخير نش��ان داد بر ثبات ب��ازار پول و ارز 
متمركز كرده و تقويت تدريج��ي و روز افزون پول ملي و 
افزايش رقابت پذيري اقتصاد و جلوگيري از نوس��انات را 
هدف قرار داده اس��ت . وي اين وعده را هم داده است كه 
بانك مركزي در كنار برنامه ري��زي براي تعادل بازار ارز و 
كنترل تورم در كنار دولت، وضعيت معيش��تي و رفاهي 
مردم، خصوصا دهك هاي پايين درآمدي را مدنظر دارد و 
از هيچ كوششي براي بهبود شرايط فروگذار نمي كند. اين 
تدابير در كنار اين واقعيت كه نقدينگي س��رگردان موج 
مخرب خود را پشت سر گذاشته است، نويدبخش بهبود 
بيشتر بازار ارز طي ايام پيش رو است. به اعتقاد بسياري 
از كارشناسان، نقدينگي سرگردان كه از جمله مشكالت 
و چالش هاي زيرساختي اقتصاد ايران است، طي ماه هاي 
اخير اوج فشار خود را تخليه كرده است و ديگر تواني براي 

ايجاد تكانه هاي شديد در بازار ارز ندارد. 

  كانال هاي بانكي ايران با اروپا، چين و روسيه
 همچنين سخنگوي كميسيون انرژي مجلس از بررسي 
روش هاي جديد دور زدن تحريم و كانال هاي بانكي ميان 
ايران با اروپا، چين و روسيه براي صادرات نفت و ارتباطات 

مالي خبر داد.
اس��داهلل قره خاني در گفت وگو با ايِبنا درباره تحريم هاي 
بانكي ايران با فش��ار تحريم هاي امري��كا، گفت: با توجه 
به سياس��ت هاي دش��من و تحريم هاي امريكا به عنوان 
بزرگ ترين كشور اقتصادي دنيا، مبادالت بانكي به نوعي 
تحريم محسوب مي شود و فشارهاي زور گويانه و خصمانه 
دشمن روز به روز در حال افزايش است اما همه دنيا امريكا 
نيس��ت و ايران نيز در حال پيدا كردن كانال هاي مالي از 
طريق اروپا، چين، روسيه است و تمامي بخش هاي كشور 
در اين زمين��ه در حال مذاكره براي رس��يدن به توافق و 
اجرايي ش��دن كانال هاي جديد هستند تا توطئه امريكا 
نقش بر آب شود. وي با اشاره به كانال ها و ارتباطات مالي 
ايران در زمان تحريم هاي گذشته، افزود: ايران در گذشته 
مسيرهاي متعدد مالي از جمله دو بانك مشهور در چين 
و تركيه و برخي صرافي ها در امارات را در اختيار داش��ت 
كه توسط امريكا شناسايي ش��د و با توجه به دستگيري 
برخي افراد در اين رابطه و از بين رفتن اين كانال ها ديگر 
آنها قابل استفاده نيستند وبا توجه به قرار گرفتن ايران در 
نبرد اقتصادي، روش هاي جديدي براي ارتباطات بانكي 
در چين و تركيه در حال بررسي است كه همانطور كه مقام 
معظم رهبري فرمودند، از اين مسير سخت با هوشياري و 
هم افزايي تمامي نيروهاي نظام با سياست هاي هوشمندانه 

عبور خواهيم كرد. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
تاكيد كرد: يكي از موضوعات مهم اين اس��ت كه شركت 
نفت سي.ان.پي.سي چين به عنوان يكي از مشتريان بزرگ 
نفتي ايران همچنان براي خريد نفت از ايران مشتاق است 
و خودشان در حال بررسي راهكارهايي به منظور رفع اين 
مشكل هس��تند و يك بانك را براي مبادالت اقتصادي و 
بانكي با ايران انتخاب خواهند كرد. ارتباطات بانكي ايران 
با توجه به تدابير مناسب بانك مركزي پابرجا خواهد بود، 
كانال ها و ارتباطات بانكي جدي��د و روش هاي دور زدن 
تحريم ها از سوي ارگان هاي مختلف در دست بررسي است 
و بانك مركزي در اين زمينه مذاكرات مناسبي داشته كه 
مي تواند به ايجاد كانال هاي مالي ميان ايران و كشورهاي 
اروپايي، تركيه و روسيه منجر ش��ود كه اثر تحريم ها در 

سيستم اقتصادي كشور را كاهش مي دهد.

  دريافت روپيه از بانك هندي 
 هچنين منابع آگاه اعالم كردند كه ساز و كار پرداخت تمام 
پول نفت ايران به هند از طريق بانك »يو سي او« اين كشور 

به روپيه انجام خواهد گرفت.
به گزارش تايمز آو اينديا، به دنبال اعطاي معافيت 180 
روزه امريكا به هند براي واردات نفت از ايران، تهران و دهلي 
نو در حال نهايي كردن مكانيزم پرداخت پول نفت از طريق 
يك بانك هندي به روپيه هستند. اين كشور قرار است با 
افتتاح حسابي در بانك »يو سي او« هند كه در معرض ديد 
بين الملل قرار ندارد و از اين رو نسبت به تحريم ها آسيب 

پذير نيست، پرداخت هاي خود را به ايران انجام دهد.
پيش از اين 45 درصد از پرداخت هاي پول نفت ايران در نزد 
بانك »يو سي او« هند به روپيه و 55 درصد آن به يورو انجام 

مي گرفت؛ اما در دور جديد تحريم ها عليه بخش نفت، مالي 
و كشتيراني ايران تمام پرداخت ها به روپيه انجام خواهد 
گرفت؛ ضمن اينكه انتظار مي رود تهران از اين مبالغ براي 
واردات كاال از هند استفاده كند. اين به معني آن است كه 
اگر دسترسي بانك هاي ايراني به سوئيفت قطع شود، هند 

قادر به ادامه پرداخت پول نفت خود به ايران است.
همچنين »بريان هوك« يك مقام رس��مي امريكايي در 
امور ايران گفت: كشورهايي كه معاف از واردات نفت ايران 
هستند بايد حس��اب هاي تضميني براي پرداخت پول 
خود به ايران باز كنند. اين حساب هاي تضميني در جهت 
محروم كردن درآمد نفتي ايران ايجاد مي شود. زمانيكه 
ايران نفت خود را مي فروش��د، پول آن به حس��اب هاي 
تضميني كه در بانك كش��ورهاي واردكننده نفت ايران 
وجود دارد مي رود و ايران بايد پول كمتري از آن اعتبار را 
خرج كند. البته به گفته اين مقام امريكايي هدف از اين كار 
اين است كه كشورها اطمينان پيدا كنند كه ايران از منابع 
خود براي خريد كاالهاي بشردوستانه استفاده مي كند. بر 
پايه اين گزارش، اروپا به دنبال ايجاد يك ساز و كار مالي 

مستقل از سوئيفت براي ادامه تجارت خود با ايران است.

  بانك ه�اي مرك�زي جهان ۳۳ ه�زار ُتن طال 
ذخيره كردند

 از س��وي ديگر، تحوالت ب��ازار طال نش��ان مي دهد كه 
بانك هاي مركزي جهان تاكنون بيش از 33 هزار ُتن طال 
ذخيره كرده اند. به گزارش كيتكو، بانك هاي مركزي جهان 
نه تنها خريد طالي خود را در سال هاي اخير افزايش داده 
اند؛ بلكه تعداد خريداران جديد طال هم وارد دور جديدي 
شده اس��ت. در همين حال »ناتالي دمپستر« مديركل 

بانك هاي مركزي و سياس��ت عمومي در شوراي جهاني 
طال گفت: خريد بانك هاي مركزي جهان براي طال به شدت 
س��رعت گرفته و اين موضوع به لحاظ جغرافيايي تنوع 
بيش��تري به خود گرفته و چندين كشور جديد هم براي 
اولين بار در دهه هاي گذشته اقدام به افزايش خريد ذخاير 

طالي خود كرده اند.
وي اف��زود: در حقيقت 16 بانك مركزي ذخاير طالي 
خود را از آغاز س��ال 2017 مي��الدي افزايش داده اند. 
شوراي جهاني طال در گزارش فصلي خود در مورد روند 
تقاضاي طال اعالم كرد كه بانك هاي مركزي در سه ماه 
سوم س��ال جاري ميالدي 148.4 تن طال خريداري 
كردند كه بيشترين رقم از سال 2015 ميالدي به بعد 
محسوب مي شود. همچنين انتظار مي رود خريد طال از 
سوي بانك هاي مركزي جهان در سال جاري ميالدي 
به 450 تن برسد كه اين رقم براي سال 2017 و 2016 
ميالدي به ترتيب 390 و 375 تن ثبت شده است. البته 
پيش از اين در سال 2013 ميالدي بانك هاي جهاني 
در مجموع 646 تن طال خريداري كرده بودند كه بعداز 
آن روند نزولي به خود گرفت و اكنون سير صعودي را 
تجربه مي كند. از ابتداي سال جاري ميالدي تا پايان ماه 
اوت بانك هاي مركزي جهان 260 تن طال به ذخاير خود 
افزوده اند. بر پايه اين گزارش، بلومبرگ اعالم كرد كه 
بانك هاي مركزي در حال حاضر بطور فزاينده اي بيش 
از 33 هزار تن طال نگهداري مي كنند كه اين رقم تقريبا 
يك پنجم تمام طاليي است كه تاكنون استخراج شده 
است. علت اصلي رو آوردن بانك هاي مركزي جهان به 
طال، تنوع بخشيدن ذخاير خود در مواجهه با بحران هاي 

مرتبط با مسائل ژئوپولتيكي است.

گروه بانك وبيمه | شركت سهامي بيمه ايران در پانزدهم 
آبان سال 1314 و با سرمايه بيست ميليون ريال تأسيس شد، 
اين ش��ركت با دارا بودن حدود 11000 نماينده و شركت 
نمايندگي بزرگ ترين شركت در صنعت بيمه كشور است، 
ش��ركتي كه با بيش از 34 درصد س��هم بازار بيمه كشور 
مي توان آن را بزرگ ترين ش��ركت، بر اساس سهم بازار، نه 
تنها در صنعت بيمه كه در كل نظام مالي كشور دانست، در 
نظام بانكي و در بازار سرمايه، هيچ شركتي بيش از 30 درصد 

سهم بازار را در اختيار ندارد.
به گزارش تعادل، بيمه ايران از سال 1390 به اين سو همواره 
زيان ده بوده، بطوري كه مجموع زيان انباش��ته شركت در 
انتهاي سال 1396 به بيش از 5 هزار ميليارد تومان رسيده 
است. داليل اصلي اين زيان كه بيش از 9 هزار ميليارد تومان 
از درآمدهاي ش��ركت را كاهش داده يا به هزينه ها اضافه 
كرده است را مي توان در »تغيير شيوه هاي ذخيره گيري«، 
»تحميل عوارض قانوني جديد« و »هزينه هاي فرصت از 
دست رفته به دليل عدم پرداخت حق بيمه توسط نهادهاي 

دولتي« خالصه كرد.
شيوه ذخيره گيري از سال 1392 به اين سو تغيير بزرگي كرد 
وصرفا به دليل تغيير در شيوه ذخيره گيري، بالغ بر 2هزار و 
588 ميليارد تومان )بيش از برآورد به روش گذش��ته( به 

ذخاير خسارات معوق شركت سهامي بيمه ايران افزوده شد، 
اين شيوه جديد هرچند شرايط شركت را به شكلي واقعي تر 
نشان مي داد و مقاومت حقيقي شركت در برابر بحران ها را 
بازگو مي كرد اما صرفا با تغيير اين ش��يوه به ناگهان بيش 
از 2هزار و588 ميليارد تومان زي��ان به صورت هاي مالي 
شركت تحميل شد، لذا هرچند نقاط قوت و ضعف شركت و 
مشكالت مبتالبه آن، قبل و بعد از سال 1392، تغييري نكرد 
اما سود در صورت هاي مالي جاي خود را به زياني بزرگ داد، 
زياني كه هرساله به دليل محافظه كارانه بودن شيوه جديد 
ذخيره گيري در حال بزرگ تر ش��دن بوده است، از سوي 
ديگر، 459 ميليارد تومان از زيان انباشته هم به تعديالت 
سنواتي قبل از سال 1390 در صورتهاي مالي برمي گردد و 

به عملكرد پس از سال 1390 مربوط نمي شود.
عوارض قانون��ي جديد آن دس��ته از عوارضي اس��ت كه 
ش��ركت هاي بيمه )به خصوص بيمه ايران به دليل سهم 
باالي ش��خص ثالث( مطابق قانون ملزم ب��ه پرداخت آن 
شده اند، در يك محاسبه ساده، شركت سهامي بيمه ايران 
در 5 سال منتهي به پايان اسفند 1396 بيش از 3 هزار و480 
ميليارد تومان عوارض قانوني به وزارت بهداش��ت، پليس 
راهور و صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت كرده 
است. تشخيص اينكه اين عوارض تا چه حد به فلسفه اصلي 

خود يعني كاهش هزينه هاي ثانوي شركتهاي بيمه كمك 
كرده، بر عهده نهادهاي باالدستي است اما بديهي است، كه 
اين عوارض سبب تحميل 3 هزار و 480 هزار ميليارد تومان 

هزينه جديد به اين شركت شده است.
هزينه فرصت از دست رفته نيز آن دسته از هزينه هايي است 
كه از محل عدم پرداخت حق بيمه توسط نهادهاي دولتي 
بزرگ و ايفاي تعهدات ناشي از تعليق شركت بيمه توسعه 
به شركت سهامي بيمه ايران تحميل شده است. به عبارت 
ديگر، اگر حق بيمه قراردادها، به موقع پرداخت مي شد و 
كمترين نرخ س��ود به آن تعلق مي گرفت، درآمد شركت 
سهامي بيمه ايران چقدر افزايش مي يافت. بر اساس داده هاي 
موجود فقط در س��ه فقره از قرارداده��اي بزرگ از اين نوع 
مجموعاً بيش از 3 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه فرصت از 
دست رفته به شركت سهامي بيمه ايران تحميل شده است.

با اين محاس��بات، تنها در دو مورد )اصالح شيوه ذخاير و 
هزينه فرصت( حدود 6 ه��زار و 150 ميليارد تومان زيان 
يا عدم النفع نصيب شركت سهامي بيمه ايران شده است. 
اين مقدار، 19 درصد باالتر از مانده زيان انباشته كنوني اين 
شركت در پايان سال 96 و حدوداً 1/8 برابر كل سرمايه ثبتي 

اين شركت است. 
با همه اين مشكالت و در شرايطي كه كشور تحت تحريم هاي 

بانك توسعه صادرات يا اگزيم  بانك ايراني به عنوان پشتيبان 
اعتباري صادرات ايران، چند ماه پيش وارد بيست و ششمين 
سالگرد فعاليت خود شد. به واسطه پايين تر بودن نرخ بهره 
اين بانك از يك سو و شعبه محور نبودن بانك توسعه صادرات 
از سوي ديگر، منابع مالي اين بانك نه از سوي سپرده گذاران 
كه عمدتاً از محل تامين مالي دولتي، خطوط اعتباري بانك 

مركزي و منابع صندوق توسعه ملي تامين مي شود.
بررسي آمارها نش��ان مي دهد كه س��رمايه اگزيم  بانك 
ايراني طي يك و نيم دهه گذش��ته ب��ا نرخ ميانگين 5.7 
درصد در س��ال افزاي��ش يافته اس��ت و ارزش حقيقي 
آن در ح��ال حاضر به بيش از ش��ش برابر س��ال 1370 
رسيده اس��ت. افزون بر اين برخي از تحليل هاي داخلي 
و بين الملل��ي، بانك توس��عه صادرات را ب��ه عنوان يكي 
 از س��الم ترين بانك ه��اي كش��ور معرفي كرده اس��ت.

به واسطه نقش تسهيل كننده اين بانك در فرآيند صادرات 

و با توجه به قطعي��ت نياز اقتصادي ايران به گس��ترش 
صادرات غيرنفتي و تكيه ب��ر ارزآوري بخش خصوصي، 
افزايش ت��وان مالي و بهبود چارچوب قانوني فعاليت اين 
بانك اقداماتي است كه مي تواند در شرايط فعلي به تقويت 
پشتيبان اعتباري صادرات در كشور بينجامد به خصوص 
اينكه با بازگش��ت تحريم ها اثر گشايش هاي محسوس 
 حاصل براي اگزيم  بانك ايراني در حال رقيق تر شدن است.

پش��تيبان اعتباري تجارت بانك توس��عه ص��ادرات در 
 )EX-IM( ادبيات بانكداري در دس��ته بانك هاي اگزيم
يا بانك هاي توس��عه دهنده صادرات و واردات ش��ناخته 
مي شود، به عنوان تنها بانك تخصصي و توسعه اي و مجري 
سياست هاي دولت در امر تامين مالي و تسهيل صادرات 
كش��ور و گس��ترش مبادالت تجاري بين المللي، تالش 
مي كند با اتكا به نيروي انساني خود و استفاده از سرمايه 
دولت و س��اير منابع مالي و بهره گيري از اس��تانداردها، 

روش ها و فناوري هاي نوين بانكداري، انواع خدمات بانكي 
 و بيمه اي را به صادركنندگان كاالها و خدمات ارايه دهد.

در نظ��ام بانكداري ايران كه س��هم عم��ده تامين مالي 
ب��ر دوش نظام بانكي ق��رار دارد و بازاره��اي ثانويه براي 
پشتيباني از بخش واقعي اقتصاد به عمق كافي نرسيده اند 
تامين منابع براي پش��تيبان مالي و اعتباري از صادرات 
و واردات كش��ور بطور وي��ژه اي ب��ر دوش »اگزيم بانك 
 اي��ران« يعن��ي بان��ك توس��عه ص��ادرات ق��رار دارد.

بنابراي��ن مي توان گفت كه رابطه مس��تقيمي بين توان 
فني و سرمايه اي بانك توسعه صادرات و هارموني تجاري 
كش��ور برقرار اس��ت. بر مبناي آماره��اي موجود بانك 
توس��عه صادرات ايران طي سال گذش��ته بالغ بر شش 
هزار ميليارد تومان و طي س��ه ماهه ابتدايي سال جاري 
در حدود 1.5 ه��زار ميليارد تومان اعتب��ار به بازرگانان 
ايراني پرداخت كرده است. با كنار رفتن تحريم ها در سال 

گذشته بانك توسعه صادرات كه سابقه همكاري بانكي 
با بيش از 100 كش��ور مختل��ف را دارد، نقش به مراتب 
 پررنگ تري نسبت به گذش��ته  در اقتصاد ايران ايفا كرد.

هرچند خروج ترامپ از برجام ابهاماتي را براي كل اقتصاد 
ايران و باالخص صنعت بانكداري كشور پديد آورده است، 
اما احتمال همكاري  ها و خطوط ارتباطي مالي جديد كشور 
با س��اير اعضاي توافق هسته اي، اميدواري ها را نسبت به 
حداقل حفظ وضعيت كنوني تقويت كرده است و مي توان 
انتظار داشت كه صنعت بانكداري از خطوط جديد بتواند 
 استفاده بهينه را برده و مش��كالت احتمالي را دور بزند.
ن ي��را ا ن��ك  يم با گز ا ي  يه ا ما س��ر  وضعي��ت 

بخش قابل توجه��ي از منابع بانك هاي كش��ور در حال 
حاضر از س��وي س��پرده گذاران تامين مي شود اما بانك 
توس��عه صادرات كه در حال حاضر در حدود 40 ش��عبه 
در كش��ور دارد به واسطه ش��عبه محور نبودن نمي تواند 

مانند ساير بانك هاي دولتي و خصوصي از منابع حاصل 
از س��پرده گذاري بهره مند شود به خصوص اينكه به نظر 
مي رسد نرخ سود سپرده گيري اين بانك در سال هاي اخير 
كمتر از نرخ هاي جذاب ارايه شده در جنگ پولي بانك ها 
و موسسات مالي و اعتباري بوده است. پس سپرده گذاران 
هم دسترسي كمتري به ش��عب و هم به احتمال فراوان 
تمايل كمت��ري به س��پرده گذاري در اين بان��ك دارند. 
بنابراين بخش قابل توجهي از منابع مورد نياز براي فعاليت 
بانك توس��عه صادرات به عنوان پش��تيبان رشد تجاري 
 كش��ور، بايد از محل منابع عمومي كش��ور تامين شود.

مي توان گفت كه اتكاي مالي بانك توسعه صادرات ايران 
عمومًا بر تامين بخشي از منابع مالي از سوي دولت، خطوط 
اعتباري بانك مركزي و صندوق توسعه ملي قرار دارد. اين 
بانك در سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملي رقمي 

در حدود 800 ميليارد تومان جذب كرده است.
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همكاري بانكي ايران و چين
محمد ارباب افضلي|   يكي از متحدان و شركاي 
اقتصادي ايران در دوره گذشته تحريم ها، چين بود. 
اما يكي از تفاوت هاي چين امروز با چين سال هاي 
آغازين دهه 90، نظام مالي و بانكي بسيار نظام مند و 

در عين حال پيچيده تر آن است.
امروز 14 آبان ماه است. روز موعودي كه از مدت ها 
پيش با خط و نش��ان هاي مقامات امريكايي قرار 
بوده تحريم هاي هوش��مند اياالت متحده بطور 
اتوماتيك وار گزينه تحريم هاي بانكي و نفتي ايران 
را فعال كرده و فشار بر درآمدهاي خارجي كشور را 
به حداكثر برساند. اگرچه كه تأثير اين اخبار و اين 
قبيل خط و نشان كش��يدن ها، همانند اثر خروج 
اين كش��ور از برجام، از مدت ه��ا پيش در اقتصاد 
ايران پيش خور شده، اما به هر ترتيب »تحريم ها 

در حال آمدن هستند«!
تجرب��ه وضع تحريم هاي نفتي و بانك��ي در ابتداي 
دهه 90 نش��ان داد كه در اوج فشارهاي ناشي از آن 
تحريم ها – كه عالوه بر تحريم هاي اياالت متحده، 
تحريم هاي اتحاديه اروپا و س��ازمان ملل نيز با آنها 
همراه شده بود- ايران بر روي كمك برخي از شركاء 
و متحدان خود حساب كرده بود و همكاري هاي اين 
شركاء و متحدان موجبات فروش نفت و دريافت وجوه 
حاصل از صادرات آن را فراهم مي ساخت. اما از آنجايي 
كه عرصه بين المللي چه در جبهه رقبا و چه در جبهه 
متحدان ايران شرايطي كامال متفاوت از آن مقطع را 
دارند، ضروريست تا ش��رايط هركدام از آنها را مورد 
واكاوي قرار داد. از اين رو س��عي مي شود شرايط هر 
يك از متحدان احتمالي كشور در دوران پساتحريم 

مورد واكاوي قرار گيرد.
يكي از متحدان و ش��ركاي اقتصادي ايران در دوره 
گذشته تحريم ها،  چين بود. اين كشور بعد از اعمال 
تحريم ها و تا قبل از عقد توافق هسته اي، با دور زدن 
تحريم ها، با ايران روابط تجاري برقرار كرد. در حال 
حاضر نيز ايران به توس��عه اين روابط اميدوار است. 
اما يكي از تفاوت هاي چين امروز با چين سال هاي 
آغازين دهه 90، نظام مالي و بانكي بسيار نظام مند و 

در عين حال پيچيده تر آن است.
سياس��ت گذاران در چين از حدود يك سال پيش 
تاكنون رويه جديدي را در پيش گرفته اند و درصدد 
تغيير شيوه تعامالت بين المللي ش��ان بوده اند. در 
حقيق��ت چيني ها ت��الش مي كنن��د در خصوص 
ضوابط، معياره��ا و توافقات تج��اري و بين المللي 
مسووالنه تر عمل كنند. در طي اين مدت عضويت هاي 
بين المللي، اصالح قوانين و رويه هاي اقتصادي جاري 
در زمينه هاي مختلف ازجمله گمرك و بانك از مسائلي 
بوده كه چين حساسيت بيشتري نسبت به آن به خرج 
داده است و به نظر مي رسد كه همچنان نيز بر ادامه 
اصالحات در اين زمينه تأكيد دارد. براي مثال چين 
تالش كرده در فرايند پيوس��تن به سازمان تجارت 
 FATF جهاني و پياده سازي و به كارگيري توصيه هاي
سيستم هاي مالي و تجاري اش را اصالح و به روز كند. بر 
اين اساس اين كشور تعهد بيشتري نسبت به اجراي 
ضوابط مربوط به پول شويي نش��ان داده و مقررات 

سخت تر از گذشته در چين اعمال مي شود.
در همين راستا برخي از مشكالت پيش آمده ميان 
تجار و صراف��ان ايراني و چين��ي در چند ماه اخير، 
ناشي از همين تغيير سياست در كشور چين است. با 
توجه به سخت گيري بيشتر چين در اجراي قوانين، 
حس��اب هاي بعضي دانش��جويان و افراد ايراني در 
چين بسته شد و حتي برخي از صرافي هاي چيني 
آنالين فعال در عرصه مب��ادالت ارزهاي ديجيتال 
حس��اب هاي كاربري و كيف پول هاي الكترونيكي 
بس��ياري از كاربران ايراني را توقيف كردند. اينگونه 
اقدامات در برخي محافل داخلي به عنوان همراهي 
چين با جريان تحريم هاي جديد تفسير شد. در حالي 
كه بيشتر جنبه اصالح روش ها و مقررات را داشت تا 

يك تصميم سياسي مرتبط با تحريم ها.
در جديدترين اقدام در مناس��بات تجاري و بانكي 
ميان دو كشور نيز مهم ترين بانك درگير در تجارت 
خارجي ميان ايران و چين يعني »كونلون بانك« از 
چند هفته پيش با ارسال پيام هايي به تجار و بازرگانان 
ايراني مبني بر اينكه كليه تراكنش ها و مبادالت با آنها 
را صرفًا تا تاريخ اول نوامبر 2018 قابل انجام خواهد 
بود، عماًل  انصراف خود را از ادامه كار با شركاي تجاري 

ايراني خود اعالم داشت.
نكته قابل توجه در خصوص اين بانك اين است كه 
اساس��ا اين بانك موجوديت خ��ود را مديون ايران و 
تحريم هاي وضع شده عليه كشورمان است. چرا كه 
اين بانك صرفًا براي ساماندهي روابط بانكي ايران با 
چين در دوره تشديد تحريم ها عليه ايران در فاصله 
س��ال هاي 88 تا 89 و با ه��دف دور زدن تحريم ها 
تأسيس شده و سرمايه اوليه آن نيز از محل ارز فروش 
نفت ايران به چين كه در چين بلوكه شده تأمين شده  
است. ساز و كار همكاري اين بانك با ايران نيز به اين 
صورت اس��ت كه پول ناش��ي از صادرات نفت ايران 
به حس��ابي در اين بانك واريز مي شود كه 30 تا 40 
درصد از اين مبلغ به صورت نقدي از طريق كونلون 
بانك به وزارت نفت و بانك مركزي پرداخت شده و 
الباقي آن صرف تأمين مالي پروژه ها و خريد كاالهاي 
وارداتي از چين مي شود كه در چند سال اخير از آن به 
عنوان »فاينانس چيني« ياد مي شود. به عبارت ديگر 
فاينانس چيني در حقيقت فاينانس داخلي است كه 
توسط منابع خود كشور كه در اختيار چيني هاست 

انجام مي شود.
 كونل��ون بان��ك هم اكنون توس��ط امريكايي ها 
تحريم ش��ده و البته بانك ه��اي ديگر چين كه 
امريكايي ها در آن سرمايه گذاري كرده اند نيز به 
دليل ترس از تحريم حاض��ر به همكاري با ايران 
نيستند. اما در حقيقت مساله اصلي در راه حفظ 
روابط مالي و بانكي با چين چرخش محس��وس 
چيني ه��ا در زمينه اجراي مق��ررات و تطبيق با 
استانداردهاي بين المللي است. لذا به نظر مي رسد 
براي نگه داشتن چين در جبهه مقابله با تحريم ها 
از اين پس به ابزارهايي فراتر از بلوكه كردن پول و 

تأسيس بانك در آن كشور نيازمنديم.

خارجي و در مضيقه بودجه است، كاركنان خدوم اين شركت 
با همت خود توانسته اند روند شكل گيري زيان انباشته را 
محدود س��اخته و رشد س��االنه اين زيان را كاهش دهند. 
شايد نتوان هيچ شركت ديگري را در بازار مالي كشور يافت 
كه بتواند اين حجم از فشار را تحمل كرده و آن را پشت سر 
بگذارد.  با همه اين اوصاف، شركت سهامي بيمه ايران در 
سال هاي قبل در ش��رايط بحراني قرار گرفت و بايد از اين 
شرايط خارج مي شد. به همين جهت از سال 95 راهكارهاي 
خروج از بحران در قالب يك هفت ضلعي با يك نقطه كانوني 
تدوين و در حال اجرايي شدن است. البته اين راهكارها در 
بهترين حالت مي تواند از رشد زيان انباشته جلوگيري كرده 
و شركت را به سمت سوددهي سوق دهد. اما يگانه راه حل 
فوري از بين بردن زيان انباشته فعلي، افزايش سرمايه شركت 
سهامي بيمه ايران از محل آورده نقدي سهامدار است. هفت 

ضلعي موصوف از قرار زير است: 
1-شفافيت و سالمت اداري با داده كاوي و هوشمندسازي 

نظارتي؛ 
2-وصول مطالبات با رويكردهاي جديد؛ 

3-حركت به سمت نرم افزار جامع بيمه گري؛ 
 4-اصالح پرتفوي بيمه هاي زندگي؛ 

 5-مديريت بهينه صدور و خسارت خصوصا در رشته هاي 
درمان و ثالث؛ 

6-تغيير در سياست هاي اعتباري
 7-سرمايه گذاري بهينه 

نقطه كانوني كه همه اي��ن راهكارها را به يكديگر متصل 

مي سازد، »كنترل نقطه سربه سر« در هر رشته و هر قرارداد 
اس��ت كه براي نخستين بار در شركت سهامي بيمه ايران 

راه اندازي شده است.
با اجراي اين راهكارها، نتايج قابل توجهي در 6 ماهه اول سال 
1397 به دست آمده است. در اين دوره در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته، حق بيمه صادره 22 درصد رشد كرده 
است. همچنين خسارت پرداختي در همين مدت زماني 2 
درصد كاهش يافته كه در تاريخ شركت در دوره هاي 6 ماهه، 
بي نظير بوده است. از سوي ديگر با راه اندازي سيستم وصول 
مطالبات، بدهكاران شركت در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل 27 درصد كاهش داشته كه اين مقدار نيز در 25 سال 
گذشته شركت بي سابقه بوده است. اين موفقيت ها، نسبت 
خسارت )به عنوان يكي از مهم ترين نسبت ها  در شركت هاي 

بيمه( را از 75 درصد به 60 درصد كاهش داده است.
اين عملكرد، در كنار رشد باالي صدور بيمه نامه هاي عمر 
و زندگي، نويد سالي متفاوت و پربار را براي شركت سهامي 
بيمه ايران مي دهد كه در صورت ثبات س��اير ش��رايط به 
س��ود قطعي در پايان دوره 1397 و 1398 منجر ش��ده و 
روند ازدياد زيان انباشته را براي اولين بار در 7 سال گذشته 

معكوس مي سازد.
پانزدهم آبان سال 97 بيمه ايران وارد هشتاد و چهارمين 
سال خدمت رساني خواهد شد؛ شور و شوق خدمت در بيمه 
ايران و حمايت دولت از اين سرمايه ملي و اعتماد آحاد جامعه، 
نويدبخش اعتالي نام اين ش��ركت در كنار ارتقاء جايگاه 
صنعت بيمه و همه بيمه گران پرتالش ايران اسالمي است.



بورس انرژي

ديدگاه

5 بازار سرمايه

»تعادل«بازتابرداليحه»سيافتي«رادربازارسرمايهبررسيميكند

مديرعاملشركتبورستهران:

تكانه هاي موقت در بورس

خألريسكاعتباريبهرشدبورسآسيبميزند

گروه بورس| مسعود كريمي|
 ترديد س��رمايه گذاران، عبارتي است كه مي توان به 
رفتار معامله گ��ران در اين روز  هاي تاالر شيش��ه اي 
نسبت داد. سهامداران كه مدت ها پيش سايه تحريم     
را احس��اس و به نوعي در روند معامالت س��هام خود 
لحاظ كردند اي��ن روز ها دچار س��ردرگمي در تاالر 
حافظ شده اند.اين سردرگمي به گونه اي است كه با هر 
پالس مثبت يا منفي خارج از بازار سهام، معامله گران 
س��ريعا واكنشي را از خود نش��ان مي دهند. واكنش 
سرمايه گذاران در ش��رايط فعلي و بطور معمول به 2 
دسته طبقه بندي خواهد شد. نخست افرادي كه ديد 
بلندمدت دارند و ديگري افرادي كه واكنش احساسي 
يا غيرمنطقي را در ش��رايط متفاوت از خود نش��ان 
مي دهند. بطور كلي سهامداراني كه بر مدار تحليل، 
با توجه به پتانس��يل هاي بني��ادي و ديد بلندمدت 
وارد جريان معامالتي س��هام مي شوند، مي دانند كه 
طي ب��ازه زماني بلندمدت )بيش از يك س��ال( روند 
قيمتي س��هام صنايع و شركت ها مسير درست خود 
را پي��دا ك��رده و آن را طي خواهند ك��رد. در همين 
حال، با چنين ديدگاهي ريسك هاي سيستماتيك 
و اقتصادي به صورت اتوماتيك پوشش پيدا مي كند. 
اما در ديدگاه دوم، س��رمايه گذاران غالبا توجهي به 
پارامتر هاي اساس��ي و تاثير گذار ش��ركتي ندارند و 
با توجه به ريس��ك هاي وارد ش��ده به بازار، معامالت 
خود را جهت دهي مي كنند. بر همين اساس، جريان 
معامالت ديروز ب��ورس اوراق بهادار تهران در ابتداي 
بازار رشد قابل مالحظه اي را به ثبت رساند اما در ادامه 
تحت تاثير صحبت هاي توييتري عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان كه خبر از رد اليحه الحاق 
دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم »س��ي اف تي« داده بود، قرار 
گرفت و در مس��ير نزولي پا گذاشت. معموال چنين 
واكنش هاي��ي به صورت زود هنگام و بدون بررس��ي 
تمام جوانب هر نوع خبري در كليت فضاي اقتصادي و 
سياسي مي تواند نشان از سردرگمي قشر سرمايه گذار 
و عرضه و تقاضاي سهام بدون هيچ گونه استراتژي در 
بازار سهام داشته باشد، چرا كه به اعتقاد كارشناسان 
بازار س��رمايه، ميزان تاثير پذيري صنايع و شركت ها 
از تحريم متفاوت اس��ت و نمي توان س��ريعا و پس از 
اعمال هر نوع تغييري به صورت كلي واكنش خاصي 
را نشان داد. به هر روي، صاحب نظران اقتصادي بر اين 
باورند كه مجلس شوراي اسالمي پس از رفع ايرادات 
و ابهاماتي كه خالف قانون اساس��ي از طرف شوراي 
نگهبان به اين اليحه وارد شده است آن را براي تاييد 
نهايي به اين نهاد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارس��ال خواهد كرد كه در چنين شرايطي و در 
صورت تاييد نهايي مي توان به افزايش مراودات مالي با 
ساير كشور ها در چارچوب قوانين بين المللي و توسعه 

بازار سرمايه اميدوار بود.

برونرفتازچالش
در همين رابطه، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 

پارس ايده بنيان درخصوص رد اليحه »سي اف تي« و 
تاثير آن در روند بازار  هاي مالي در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: با توجه به نشست »اف اي تي اف« و مهلت 
4 ماهه به ايران در راستاي پيوستن به اين كنوانسيون، 
پيش بيني مي شود كه اين اليحه بين مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد. وي خاطرنشان 
كرد: طرف��داران دولت و افرادي ك��ه موافق تصويب 
چنين اليحه اي هستند در كنار مخالفين با گذشت 

زمان در نهايت اقدام به تصويب خواهند كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه تصويب 
اين مهم مي تواند به حفظ شرايط فعلي در گام نخست 
منجر شود. اين در حالي است كه تحريم هاي جديد 
با توجه به خبر روز گذش��ته مبني بر اينكه اعالم شد 
دريافت روپيه در مقابل نفتي كه به كشور هند فروش 
خواهد رس��يد و قطع همكاري برخ��ي از بانك هاي 
چين مي تواند به گونه اي مراودات مالي را تحت تاثير 
قرار دهد. اين تحليلگر بازار سرمايه در خصوص عدم 
تصويب »اف اي ت��ي اف« و تاثي��ر آن در فضاي كلي 
اقتصادي نيز گفت: عدم تصويب اين اليحه مي تواند 
وضعيت كنوني را ت��ا حد زيادي دچار چالش كند. از 
طرفي، كشور هاي هم پيمان از جمله چين و روسيه 
هم در چنين ش��رايطي نمي توانند اق��دام خاصي را 

صورت دهند. 
به گفته علي پروين اتحادي��ه اروپا كه امتيازاتي را به 
داليل برجامي براي ايران در نظر گرفته است با توجه 
به اينكه قصد ايجاد بانك با خط اعتباري يورويي مجزا 

براي ايران را دارد مشاهده مي شود كه عدم تصويب 
چنين اليحه اي اين مهم را نيز به حالت معلق تبديل 
كرده اس��ت. بنابراين مي توان بر اين نكته تاكيد كرد 
كه تصويب چنين اليحه اي مي تواند به پايدار شدن 
ش��رايط فعلي و عدم تصويب به تغييراتي نامناسب 

نسبت به شرايط فعلي منجر شود.
مدي��ر تحليل كارگ��زاري پارس ايده بني��ان درباره 
بس��ته حمايتي اتحاديه اروپا نيز بيان كرد: اتحاديه 
 اروپا در انتظار گام نخس��ت اي��ران در حوزه تصويب 
»اف اي تي اف«  بود ب��ه دليل اينكه اين اتحاديه بطور 
معمول خود را درگير موضوعاتي از قبيل پول شويي 
يا س��اير مواردي كه در ابهام قرار دارد، نمي كند. اين 
كارشناس بازار س��رمايه چشم انداز صنايع بورسي را 
با توجه به تحريم هاي جديد مورد بررس��ي قرار داد و 
افزود: برخي از صنايع ك��ه توليدات و فروش داخلي 

دارند بطور قطع با مشكلي مواجه نخواهند شد.

اين دست از شركت ها يك افزايش سودي را به دليل 
اختالف قيمت دالر در بودجه و نرخ تسعير ارز  تجربه 
كردند كه اين مهم امري طبيعي ارزيابي مي شود. اما 
اين صنايع با توجه به افزايش نرخ دالر و مش��كالت 
عديده اي كه با آ ن  رو به رو هس��تند امكان كاهش در 
توليد و ظرفيتشان وجود دارد و احتماال براي مدتي 
به سمت ركود تغيير مسير دهند. بنابراين، جهشي را 
كه اكثر صناي��ع در موضوع فروش تجربه كردند طي 

سال آينده با مشكالتي مواجه خواهند شد. 
علي پروين با اشاره به شركت  هايي كه فروش صادراتي 
دارند، تصريح كرد: اين دس��ت از شركت ها در انتظار 
نوع تحريم و شرايط آينده به سر مي  برند و احتماال با 
دشواري هايي همراه مي شوند. اين در حالي است كه  
چشم انداز آينده براي ش��ركت هاي بورسي از لحاظ 
توليد و كار چندان جذاب ارزيابي نمي شود اما سطح 
قيمتي بازار بورس با توجه به نرخ دالر در همين سطح 

فعلي مي تواند باقي بماند.
مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان به سهامداران 
توصيه كرد: همچنان به جامعه س��هامداري كش��ور 
پيشنهاد مي ش��ود كه فقط روي سهم هايي در نيمه 
دوم سال و سال آينده متمركز شوند كه سودآوري آنها 
براي سال 98 بتواند تكرار شود و از لحاظ فاندامنتال 
و توليد مشكلي نداشته باشند. از طرفي، شركت هايي 
كه بتوانند با شرايط تحريمي ارتباط نزديكي نداشته 
باشند و به نوعي بتوانند با فاصله از آن به فعاليت خود 
ادامه دهند نيز مناس��ب خواهند بود. وي با اشاره به 
شركت هايي كه به گونه اي درگير با وضعيت تحريم 

هستند نيز گفت: اين دس��ت از شركت ها در شرايط 
تحريم��ي نيز به فعاليت خود ادام��ه مي دهند اما در 
همين حال انتظاري براي توسعه و سودآوري مطلوب 

اين شركت ها وجود ندارد.

واكنشطبيعيسهامداران
از س��وي ديگ��ر، سيدياس��ر ش��ريعت مع��اون 
سرمايه گذاري شركت ارزش آفرينان فدك با بيان 
اينكه تحليگران اقتصادي انتظار تاييد كامل اليحه 
»سي اف تي« را نداشتند نيز در گفت وگو با »تعادل« 
بيان ك��رد: عدم تاييد اين اليح��ه مي تواند به دليل 
برخي از ابهامات صورت گرفته باش��د. اما بطور كلي 
برآورد مي شود كه اين اليحه با تاييد مجدد مجلس 
ش��وراي اس��المي، در نهايت و در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به دليل مصالح كش��وري به تصويب 
برس��د. وي با اش��اره به واكنش منفي روز گذشته 
معامالت در بازار س��هام كش��ور، عنوان ك��رد: بازار 
بورس نس��بت به ساير بازار هاي مالي به دليل حجم 
نقدشوندگي باال از حساسيت زيادي برخوردار است 
چرا كه سرمايه گذار در كسري از ثانيه مي تواند اقدام 

به خريد يا فروش سهام كند.
بنابراين واكنش سهامداران در داد و ستد  هاي ديروز 
امري طبيعي محسوب مي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه معتقد اس��ت كه در معامالت روز يك شنبه 
بورس تهران ش��دت عرضه به گونه اي نبود كه بتواند 
منجر به ايجاد نگراني در قشر سرمايه گذار شود. بر اين 
اساس، از چنين واكنش��ي مي توان در بازار به عنوان 

سردرگمي ياد كرد.
به گفته سيدياسر ش��ريعت،  شركت   هايي كه از تورم 
باالي بخ��ش توليد كنن��ده تاثير مي پذيرن��د در 3 
ماهه هاي آينده پيش بيني مي شود كه گزارش هاي 
بهت��ري را به بازار اراي��ه كنند چرا كه اين دس��ت از 
ش��ركت ها بطور معم��ول ش��ركت هايي كوچك و 
متوسطي هستند كه ريسك تحريم به صورت مستقيم 
متوجه آنها نخواهد شد. از همين رو، مي توان گفت اين 
دست از شركت ها بطور معمول شركت هايي هستند 
كه بيشتر بازار فروش داخلي دارند و متاثر از افزايش 
قيم��ت دالر، قيمت فروش آنها نيز رش��د پيدا كرده 
است. بر همين اساس  اين شركت ها با توجه به شرايط 
گذش��ته، مي توانند طي دوره هاي آت��ي نيز بهترين 

عملكرد را تجربه كنند.
مع��اون س��رمايه گذاري ش��ركت ارزش آفرين��ان 
فدك گفت: در خصوص شركت هاي صادرات محور 
به ص��ورت كلي نمي توان يك حكم ص��ادر كرد چرا 
كه برخي از محص��والت حساس��يت باالتر و برخي 
ديگ��ر از محصوالت از حساس��يت كمتري نس��بت 
به تحري��م برخوردارند. اين تحليلگر بازار س��رمايه 
به س��رمايه گذاران توصيه كرد: ب��ا ديد ميان مدت و 
بلندمدت وارد جريان معامالتي س��هام شويد. بازار 
به دليل ش��دت اتفاقات و متغير هاي زيادي كه روي 
اقتصاد و سياست تاثير گذارند در كوتاه مدت قابليت 

تحليل مناسبي نخواهد داشت.

مديرعامل جديد ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران 
ضمن تاكيد بر اينكه نقدشوندگي و شفافيت را در بازار 
س��رمايه افزايش مي دهد، وعده داد با افزايش تامين 

مالي از طريق بورس به صنعتگران كمك كند.
علي صحرايي در گفت وگو با ايسنا، در خصوص برنامه 
مديريتي خود در بورس تهران گفت: نگاه مان در اجراي 
برنامه ها كالن اس��ت. بايد توجه كرد كه ۷3 درصد از 
تامين مالي در ايران از طريق بازار پول و بخش كمتري 
از طريق بازار سرمايه انجام مي شود. در حالي كه در دنيا 
اين نسبت نصف - نصف است. در نتيجه بازار سرمايه 
ايران براي آنكه به استانداردهاي جهاني نزديك شود، 

به ناچار بايد بزرگ تر شود.
وي افزود: اعتقاد دارم اين بازار بايد با نگاه تامين مالي 
صنعت بزرگ شود و توسعه يابد. البته با توجه به آنكه 
طبيعتا منابع موجود در اقتصاد محدود اس��ت، بايد 
اولويت ها را تش��خيص دهي��م. در نتيجه بايد كمك 
كنيم منابع از طري��ق ابزارهاي مالي جدي��د به بازار 
سرمايه هدايت شود. براي دستيابي به اين هدف بايد 
اولويت ها را از نظر سودآوري و كسب منافع براي اقتصاد 
ايران در نظ��ر بگيريم. در يك نگاه كالن نگر و كلي تر، 
آماده ايم تا ضريب نفوذ بازار سرمايه را افزايش دهيم و 

سرمايه گذاران بيشتري را اعم از خرد و كالن، حقيقي 
و حقوقي به بازارسرمايه جذب كنيم.

وي همچنين در خصوص جذب نقدينگي بيشتر به 
سمت بازار سرمايه اظهار كرد: طبق آخرين آمارهاي 
رسمي، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به مرز ۱۷۰۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده اين حجم از نقدينگي، در 
صورت ع��دم مديريت، به هر بازاري منتقل ش��ود بر 
فضاي كس��ب وكار و بطوركل بر فضاي اقتصاد ايران 
آث��ار نامطلوبي برج��اي مي گذارد. همچن��ان كه در 
طول ماه هاي گذشته حتما مشاهده كرده ايد كه اين 
نقدينگي در بازارهاي سكه، ارز و ديگر بازارها چه تاثير 

مخربي برجاي گذاشت.
وي افزود: تامين مالي و گس��ترش اش��تغال از جمله 
مهم ترين اثرات ورود نقدينگي به بازار س��هام است. 
جذب و هداي��ت نقدينگي به ب��ورس از چند جهت 
مي تواند براي اقتصاد ايران حايز اهميت باش��د. ورود 
نقدينگ��ي به بورس ضمن آنك��ه مي تواند اثر مخرب 
نقدينگ��ي را در اقتصاد خنثي كند، آث��ار تورمي هم 
به دنبال نخواهد داش��ت و حت��ي مي تواند به تامين 
مالي پروژه ها، صنعتگران و بازرگانان هم كمك  كند. 
همان طور كه گفتم كمك به تامين مالي و تس��هيل 

فرايندهاي آن از جمله برنامه هاي اصلي بورس تهران 
در دوره جديد است.

صحرايي همچنين به برنامه هاي آتي بورس تهران براي 
افزايش شفافيت اشاره كرد و گفت: چنانكه مي دانيد 
دولت در اجراي سياس��ت هاي اصل 44 موظف است 
بنگاه هاي در اختيار خود را به بخش خصوصي واگذار 
كند. آمارهاي سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد 
نقش بورس در اجراي اين سياس��ت، بس��يار پررنگ 
و حايز اهميت بوده اس��ت، اما اعتقاد داريم واگذاري 
سهام پايان كار ما نيس��ت. بايد از اين پس به مردم و 
س��رمايه گذاران كمك كنيم بتوانند به نحو احس��ن 
و به ش��كل درس��ت و قانونمند بر منافع خود و سبد 

دارايي هايشان نظارت داشته باشند.
براي تحقق اين هدف در نظ��ر داريم با اجراي دقيق 
مكانيزم هاي حاكميت شركتي به همه سرمايه گذاران 
كمك كنيم، نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند 
و مكانيزم مجامع ش��ركت ها و مقررات قانوِن تجارت 

مي تواند به اين روند كمك كند.
اين مقام مسوولي بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ايران 
جزو 2۰ اقتصاد برتر جهان است. اخيرا در كنفرانس 
رتبه بندي اعالم شد ايران تنها كشوري است كه با وجود 

گروه بورس| 
در معامالت روز گذش��ته بورس تهران، فعاالن بازار 
سهام ش��اهد افت قيمت ها در گروه خودرو، بانك و 

تعداد زيادي از گروه هاي پتروشيمي بودند.
در اين روز، ش��اخص كل نقدي و قيمتي ۵3۰ واحد 
افت كرد و به رقم ۱82 هزار و 9۱8 واحدي رس��يد. 
همچنين ش��اخص كل هم وزن با 22۵ واحد افت تا 

رقم 2۷ هزار و 9۰۰ واحدي پايين آمد.
شاخص آزاد ش��ناور نيز با افت 9۰۱ واحدي مواجه 
ش��د و تا رقم ۱92 ه��زار و 3۵۰ واحدي پايين آمد. 
شاخص بازار اول و دوم نيز هر يك به ترتيب 449 و 

۷۷۱ واحد افت كردند.

هر چند كه نمادهايي از گروه معدني، پتروشيمي و 
داروسازي بيشترين تاثير افزاينده را بر شاخص هاي 
بازار داش��تند، ام��ا در نهايت اين س��هم هاي گروه 
پتروشيمي و خودرويي و فلزي بودند كه زورشان بر 
ديگر گروه ها چربيد و ش��اخص ها را به سمت پايين 

هدايت كردند.
معدن��ي و صنعتي گل گه��ر، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس، گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد و 
البراتوار داروسازي دكتر عبيدي، چهار نمادي بودند 
كه تالش كردند كه ش��اخص كل از تراز ۱83 هزار 

واحدي پايين تر نيايد.
هر يك از اين نماده��ا 94، 8۱، ۵2 و ۵۰ واحد تاثير 

افزاينده روي شاخص هاي بازار داشتند، اما در نهايت 
تالششان بي نتيجه  ماند و شاخص كل، تراز ۱83 هزار 

واحدي را ترك كرد.
در ط��رف مقابل گروه مپن��ا، پتروش��يمي پارس، 
گس��ترش نفت و گاز پارسيان و س��ايپا به ترتيب با 
42، 38، 3۶ و 3۶ واحد تاثير كاهنده س��عي كردند 
شاخص هاي بازار س��هام را به سمت پايين هدايت 

كنند.
ارزش معامالت بورس تهران در روز يكشنبه به رقم 
۶۰۵ ميليارد تومان رسيد و حجم معامالت عدد 2.۱ 
ميليارد سهم و ارواق مالي را ردكرد. همچنين تعداد 
معامالت امروز به عدد ۱49 هزار و 44 واحدي رسيد.

معامله72ميليونسهمدرفرابورس
روز گذشته شاخص آيفكس با 23 واحد كاهش مواجه 
شد و در رقم ۱984 واحدي توقف كرد. از رويدادهاي 
مربوط به بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس مي توان 
به اتمام مدت اعتبار تسه صادرشده در آبان ماه 9۵ تا 
دو روز ديگر اشاره كرد. در اين روز، دادوستد اوراق در 
بازار ابزارهاي نوين مالي به تغيير مالكيت 22 ميليون 
ورقه در 8 هزار و ۵4۵ نوبت معامالتي منجر شد كه اين 
س��هم از مبادالت ارزش 2 هزار و 2۶4 ميليارد ريالي 

را به ثبت رساند.
رصد بازارهاي سهام فرابورس نشان مي دهد كه در بازار 
اول ۷2 ميليون سهم به ارزش 29۷ ميليارد ريال و در 
بازار دوم 2۵3 ميليون سهم به ارزش افزون بر يك هزار 

ميليارد ريال دست به دست شده است.
ادامه مبادالت س��هام نيز در بازار پايه دنبال شد و 
هر س��ه تابلو مبادالتي اين بازار در مجموع ميزبان 

نقل وانتقال ۵44 ميليون سهم به ارزش يك هزار 
و ۱3۷ ميليارد ريال بودند.

در مجموع، معامله گران بازارهاي فرابورس ايران در 
روز يكشنبه به تغيير مالكيت 892 ميليون ورقه بهادار 
به ارزش 4 هزار و ۷۵۱ ميليارد ريال اقدام كردند كه 
نسبت به نخستين روز كاري اين هفته حجم معامالت 
۱4 ميليون و ارزش دادوس��تدها بيش از يك هزار و 
۵۰۰ ميليارد ريال افزايش ياف��ت. در حالي حجم و 
ارزش مبادالت فرابورس در دومين روز كاري هفته 
جاري افزايش يافت كه شاخص كل فرابورس ايران با 
23 واحد كاهش در ارتفاع ۱984 واحدي قرار گرفت.

در اي��ن روز،  نماد »ذوب« نيز در صدر پربيننده ترين 
نمادها ايستاد و بعد از آن نماد »داوه« متعلق به شركت 
داروسازي داوه كه به تازگي بخشي از سهام آن عرضه 
اوليه ش��د با بيشترين بازديد از س��وي معامله گران 

روبرو شد.

شاخصهادربرزخ
نگاهيبهروندمعامالتبورسوفرابورسنشانميدهد
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عرضهدومنفتخامدربورس
طبق اعالم مديرعامل بورس انرژي، از 2۰ آبان ماه 
عرضه دوم نفت در بورس با حدود ۷2۰ هزار بشكه 

انجام خواهد شد.
گفتني اس��ت عرضه نفت در بورس از ششم آبان 
ماه براي اولين بار انجام ش��د و طي آن حدود يك 
ميليون بش��كه با قيمت پايه ۷9 دالر عرضه شد. 
در حالي خبرهايي در رابطه با عرضه دوم در هفته 
آينده حكايت دارد كه حسيني-مديرعامل بورس 
انرژي- در گفت وگو با ايسنا ضمن تاييد اين موضوع 

جزيياتي در رابطه با آن اعالم كرد.
طبق توضيحات مديرعامل ب��ورس انرژي در روز 
2۰ آبان ماه )يكشنبه هفته آينده( ۷2۰ هزار بشكه 
نفت ارايه مي شود قيمت پايه آن حدود ۷۶ دالر و 
29 سنت پيش بيني شده است. قيمت پايه براي 
عرضه دوم نسبت به عرضه اول كه حدود ۷9 دالر 
بود كاهش دارد و علت آن به كاهش قيمت نفت در 
بازار جهاني در روزهاي اخير بر مي گردد كه شركت 

ملي نفت نرخ را پايين تر اعالم كرده است.
حسيني اين را هم گفت كه حداقل ميزان خريد نفت 
حدود 3۵ هزار بشكه است و نرخ آن در يك روز هم 

مي تواند بر اساس عرضه و تقاضا متغير باشد.
بنا به گفته مديرعامل شركت بورس انرژي، در عرضه 
اول حدود 28۰ هزار بشكه با قيمت نهايي ۷4 دالر و 
8۵ سنت يعني حدود سه دالر و ۱۵ سنت پايين تر 

از نرخ پايه فروش رفته است.
حسيني از شركت هاي حقوقي خارجي و داخلي 
براي حضور براي رقابت در خريد نفت عرضه شده 
در بورس انرژي دعوت كرد و گفت: اميد مي رود تا 
در آينده اي نزديك و با اقداماتي كه در دستور كار 
قرار دارد، بازار بورس انرژي براي عرضه نفت عميق تر 
شده و بتواند در راستاي اهداف خود پيش برود. اين 
در حالي است كه عرضه نفت در بورس انرژي اكنون 
در مراحل ابتدايي قرار داشته و با توجه به حمايتي 
كه از سوي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف در مورد 

آن وجود دارد مي تواند آينده روشني داشته باشد.

كليدسودآوريدربورس
وابستهبهعملكردمنطقياست

مديرعامل كارگزاري بانك س��امان به سهامداران 
توصيه كرد : روي س��هام بنيادي متمركز ش��وند، 
سهامي خريداري كنند كه اطالعات مالي مستحكمي 
دارد، از معامالت روزانه اجتناب كنند، به شايعات نيز 
توجه نكنند، نگاه ميان مدت و بلندمدت داشته باشند 
و عملكرد منطقي مبتني بر تحليل را جايگزين رفتار 
هيجاني كنند. گزارش شش ماهه شركت ها نشان 
مي دهد كه ناشران بورسي به ويژه صنايع پتروشيمي، 
پااليشي، معدني و در مجموع شركت هاي صادرات 
محور، از وضعيت رو به رش��دي برخوردار هستند 

و پيش بيني مي شود اين روند تداوم داشته باشد.
مديرعامل كارگزاري بانك سامان ضمن بيان مطلب 
فوق و با تاكيد بر اينكه با وجود تحريم ها روند رو به 
رشد بازار سهام ادامه دارد، به سنا، گفت: ما ايرانيان 
مرد روزهاي س��خت هس��تيم و بطور قطع و يقين 
شرايط ما هر روز بهتر مي شود. حميدرضا مهرآور با 
اشاره به اينكه سوييفت، در ليست تحريم ها نيست 
افزود: از اين رو انتظار مي رود بانك ها نيز تا پايان سال، 
رش��د خوبي را تجربه كنند، چراكه مش��كلي براي 
مراودات اين بنگاه هاي اقتصادي وجود ندارد. البته 
اگر بهانه جويي هاي جديد نيز وجود داشته باشد، با 
توجه به اينكه بانك ها تجربه قطع بودن سوييفت را 
داشته اند، مي توانند راهكار مناسبي را براي عبور از اين 
موضوع بيابند. رييس هيات مديره كانون كارگزاران 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بيان اينكه اروپا و روس��يه 
بس��ته هاي جديدي را براي مراودات مالي با ايران 
طراحي كرده اند، خاطرنشان شد: تحريم، صحبت 
جديدي نيس��ت و بازار بطور كامل ب��ا اين موضوع 
آشنا است، از همين رو، نتايج اين مساله از پيش در 
بازار تجزيه و تحليل شده است. سرمايه گذاران نيز با 
آگاهي كامل از اين موضوع، اقدام به حضور در بازار 

سهام كرده اند.
مهرآور با اش��اره به اينكه دولتم��ردان بارها تاكيد 
داشته اند كه مش��كلي از نظر صادرات براي صنايع 
ص��ادرات محورپيش نخواهد آمد، اظهار داش��ت: 
بنابراين انتظار تداوم سودآوري براي اين صنايع وجود 
دارد. به ع��الوه در برخي صنايع مانند خودرويي ها، 
انتظار افزايش نرخ وجود دارد كه اين موضوع مي تواند 
سهام آنها را با اقبال مواجه كند همچنين بانك ها، 
بيمه ها و صناي��ع غذايي، مي توانند در كنار صنعت 
پتروشيمي روزهاي خوبي را تجربه كنند. وي ادامه 
داد: هم اكنون سهام بسيار خوبي در بازار وجود دارد 
كه با توجه به بنياد بس��يار قوي شركت و همچنين 
نسبت قيمت به عايدي )P/E( پايين سهم و همچنين 
دورنماي توسعه اي مناسب، فرصت مناسبي براي 
سرمايه گذاري به شمار مي روند. به گفته مديرعامل 
كارگزاري بانك سامان در كل بازار سرمايه روند رو 
به رشد خود را حفظ مي كند و شاخص همچنان به 
روند صعودي خود ادامه مي دهد. حميدرضا مهرآور 
با بيان اينكه ظرفيت رشد ساير بازارها در اين مدت 
كامل ش��ده و انتظار صعود دوباره آنها وجود ندارد، 
گفت: اكن��ون، امن ترين و صحيح تري��ن بازار براي 
سرمايه گذاري، بازار سهام است و از سوي ديگر رشد 
بازارهاي غير مولد نيز به نفع اقتصاد كش��ور نيست 
و مس��ووالن نيز از افزايش قيمت ه��ا در اين بازارها 
اس��تقبال نمي كنند. مديرعامل كارگ��زاري بانك 
سامان در پايان گفت وگو با سنا به سهامداران توصيه 
كرد، در مسير سود آوري روي سهام بنيادي متمركز 
شوند، س��هامي خريداري كنند كه اطالعات مالي 
مستحكمي دارد، از معامالت روزانه اجتناب كنند، به 
شايعات نيز توجه نكنند، نگاه ميان مدت و بلندمدت 
داشته باشند و عملكرد منطقي مبتني بر تحليل را 

جايگزين رفتار هيجاني كنند.

نگاه

  سيدياس�ر شريعت:  ش�ركت   هايي كه 
از ت�ورم ب�االي بخش توليد كنن�ده تاثير 
مي پذيرند در 3 ماهه هاي آينده پيش بيني 
مي ش�ود كه گزارش هاي بهتري را به بازار 
ارايه كنند چرا كه اين دس�ت از شركت ها 
بط�ور معم�ول ش�ركت هايي كوچ�ك و 
متوس�طي هستند كه ريس�ك تحريم به 

صورت مستقيم متوجه آنها نخواهد شد.

برش

قرار داشتن در جمع اقتصادهاي برتر جهان، ريتينگ 
ندارد و رتبه  اعتباري ناشر در آن مشخص نيست، در 
نتيجه سرمايه گذاران هيچ مكانيزمي براي تفاوت قائل 
شدن بين شركت ها از منظر ريسك اعتباري در اختيار 

ندارند. اين خأل بايد برطرف شود.
صحرايي همچنين در تشريح برنامه هاي افزايش عمق 
بازار گفت: آماده ايم سهام شركت هايي را كه از قابليت 
جذب سرمايه و توسعه برخوردارند، وارد بازار سرمايه 
كنيم، زيرا معتقديم هدايت منابع و نقدينگي به سوي 
بازار سرمايه موجب گسترش اقتصاد و كمك به رفاه 
مردم و گره گشايي از كار دولت مي شود. دولت مي تواند 

از طريق واگذاري تصدي گ��ري و بنگاه ها، كوچك و 
چابك شود و بر سياست گذاري ها نظارت كند.

وي افزود: دولت نمي تواند بنگاه داري كند و اين امر را 
به مردم واگذار كند. براي اين منظور، بورس بهترين 
بازار براي س��رمايه گذاري و جذب نقدينگي اس��ت. 
طبق برنامه هايي كه به تاييد هيات مديره بورس هم 
رسيده در نظر داريم شركت هاي بيشتري را وارد بازار 
سهام كنيم. در حال حاضر مجموع ارزش بازار بورس 
تهران و فرابورس ب��ه حدود 8۰۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده، اما كافي نيست و اندازه بازار بايد از آنچه هست 

بزرگ تر شود.



تشكلها6خبر

صندوق ضمانت صادرات ايران در پاسخ به گزارش »تعادل«: 

فعاالن اقتصادي مطرح كردند

عملكرد  صندوق قابل دفاع  است

چالش هاي بنگاهي و دولتي براي رشد صادرات غيرنفتي

روزنامه تعادل در تاريخ 9 آبان در گزارشي با عنوان 
»صن�دوق ضمانت ص�ادرات دولتي« به بررس�ي 
ضعف ها و مشكالت فعلي صندوق ضمانت صادرات 
پرداخ�ت. اين گزارش با جوابي از س�وي صندوق 
ضمنات صادرات روبرو شد كه در ادامه مي خوانيد.

  مقدمه: 
صندوق ضمانت ص��ادرات ايران ضمن اس��تقبال از نقد 
منصفانه اصحاب رسانه كه قطعا به پيشبرد اهداف كالن و 
نظارت بر عملكرد دستگاه هاي دولتي كمك خواهد رساند، 
از آن روزنام��ه محترم كه عموما ب��ه رعايت جانب انصاف 
در ارايه تحليل و گزارش ها ش��ناخته مي شود، انتظار دارد 
تا با دريافت آمار و اطالعات واقعي عملكردها و مقايس��ه با 
ساير نهادها و دستگاه هاي متولي صادرات، نسبت به نقد و 
توصيه هاي كاربردي به سياست گذاران و مجريان دستگاه ها 
كمك برسانند. جهت مزيد استحضار، رشد عملكرد اين 
صندوق در سال گذش��ته بيش از 45% و در شش ماه اول 
امس��ال بيش از 90% بوده كه در مقايس��ه با ساير نهادها و 
دستگاه هاي حمايتي، مثال زدني است. اگرچه، با توجه به 
اينكه روند گسترش فعاليت هاي صندوق در ابعاد مختلف 
در سال هاي اخير شتاب قابل توجهي گرفته و حجم تعهدات 
جاري به حدود 2 ميليارد دالر بالغ مي گردد، تداوم و توسعه 
حمايت هاي دولت و مجلس مي تواند اثربخشي و قدرت 
ريسك پذيري صندوق را بيش از پيش نسبت به رقباي خود 

در منطقه افزايش دهد.

الف - جوابيه بخش »تناقض هايي كه به دولتي بودن 
ختم شد«: 

1. در ح��ال حاضر كه بيش از يك قرن از تاس��يس اولين 
صندوق ضمانت صادرات در دنيا كه با نام ECA شناخته 
مي ش��وند، مي گذرد، بيش از 80 صن��دوق از اين نوع در 
كش��ورهاي توس��عه يافته و درحال توسعه تاسيس شده 
كه 95 درصد آنها دولتي هس��تند. شايان ذكر است حتي 
در كشورهاي غربي نيز كه مهد خصوصي سازي هستند 
همچون امريكا، انگليس، س��ويس، بلژيك، فرانس��ه، تا 
كشورهاي آسيايي مهد صادرات همچون چين، هند، ژاپن 
و كره جنوبي، صندوق هاي ضمانت صادرات كامال دولتي 
و تحت حمايت دولت قرار دارند. علت آن است كه پوشش 
ريسك هاي سياسي از عهده شركتهاي بيمه تجاري خارج 
بوده و توان تحمل مخاطرات مربوط به اينگونه ريسك ها 

را ندارند.
2. حس��ب م��اده 1 قان��ون چگونگ��ي اداره صن��دوق 
ضمانت صادرات اي��ران، اين صندوق به منظور توس��عه 

و افزايش صادرات كش��ور از طريق تضمي��ن اعتبارات و 
سرمايه گذاري هاي مربوط به كاالها و خدمات صادراتي و 
ايجاد تسهيالت الزم و ضمانت مطالبات صادر كنندگان 
كاالها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات 
حاصل از عواملي كه بطور معمول شركت هاي بيمه تجاري 

آنها را بيمه نمي كنند، تاسيس شده است.
3. صندوق ضمانت صادرات ايران همانند ساير نهادهاي 
حمايتي مشابه با سرمايه و امكاناتي محدود ايجاد شده است 
و بر اين اساس مي بايد با استفاده از ابزارهاي در دسترس و 
روش هاي دقيق و علمي، حداكثر بهره وري را از سرمايه و 
امكانات خود داشته باشد به نحوي كه ضمن ارايه مطلوب 
خدمات از اين سرمايه و امكانات براي تداوم فعاليت و خدمت 
رساني در سال هاي آتي و براي تمام مصرف كنندگان صيانت 
نمايد. يكي از ابزارهاي كارآمد مورد استفاده به اين منظور، 
انجام اعتبارسنجي به منظور تشخيص و برآورد دقيق ميزان 
ريسك است. اعتبارسنجي بر روش ها و الگوهايي استوار 
است كه مبتني بر علوم آمار و اقتصاد بوده و اجراي آن كاماًل 
متكي بر اطالعات است. اين الگوها با همكاري مراكز علمي و 
دانشگاهي كشور طراحي شده و يكي از آنها بطور اختصاصي 
براي اعتبارسنجي خريداران عراقي و افغانستاني يا خريداران 
كش��ورهاي CIS كه شرايط تقريبًا مش��ابهي دارند مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
4. در س��ال گذش��ته 329 مورد تقاضاي اعتبارس��نجي 
به صندوق واصل ش��ده اس��ت كه ح��دوداً 61 درصد آنها 
مربوط به خريداراني در كشورهاي آسيايي )عمومًا چين 
و كشورهاي همجوار(، 18 درصد كشورهاي اروپايي، 15 
درصد كشورهاي حوزه CIS، 5 درصد كشورهاي آفريقايي 
و 1 درصد كشورهاي امريكايي بوده است. با عنايت به اين 
تركيب و با توجه به تركيب كاالهاي صادراتي كشور مالحظه 
مي گردد انجام اعتبار س��نجي تقريبًا ب��ا مقصد كاالهاي 

صادراتي كشور متوازن است.
5. ش��ايان ذكر است در همين راستا، در سال 1396 بيش 
از 50 همايش، سمينار و كارگاه آموزشي و در شش ماهه 
سال جاري نيز در 17 نمايشگاه هاي برگزارشده صندوق 
حضور داش��ته و 26 كارگاه هاي آموزش��ي براي آشنايي 

صادركنندگان با خدمات صندوق برگزار شده است.
6. بخش عمده اي از صادرات غير نفتي ايران در سال 1396 
به مقصد كشورهاي كم ريسك صورت پذيرفته و صرفاً 27 
درصد صادرات ايران به كشورهاي پرريسك بوده است، در 
حالي كه بخش عمده پوشش هاي ريسك صندوق مربوط 
به كشورهاي پرريسك و به ميزان 63 درصد بوده است. اين 
امر بيانگر تمايل صادركنندگان به اخذ پوش��ش صندوق 
جهت صادرات به كشورهاي پرريسك ترمي باشد كه خوش 

بختانه صندوق طي اين سال، قادر به ايفاي بهينه اين نقش 
حمايتي و رفع نيازهاي صادركنندگان و تضمين مطالبات 
آنها در اين گروه از كش��ورها بوده است. كه اين امر مغاير با 
خبردرج شده درباره “رويكرد صندوق بيشتر به سمت سود 
بوده تا توسعه صادرات غيرنفتي “ جهت استحضار صندوق 
براساس رسالت سازماني هيچگاه تجاري عمل نمي ننمايد 
بلكه با نگاه اقتصادي و سعي در تخصيص بهينه منابع محدود 

خود با هدف حمايت از توسعه صادرات كشور مي نمايد. 
7. بسياري از ش��ركت هاي فعلي تحت حمايت صندوق 
ضمانت صادرات ايران، ش��ركت ه��اي كامال خصوصي 
هستند. در عين حال، صندوق برنامه هاي ويژه اي براي جذب 
صادركنندگان كوچك و متوسط در دستور كار دارد تا چتر 
حمايتي خود را بطور گس��ترده تر در كل منطق صادراتي 

كشور توسعه دهد. 

جوابيه بخش »عدم فعاليت در توليد صادرات محور«: 
ضمانتنامه هاي گمركي جه��ت ورود موقت كاال از جمله 
نيازهاي اصلي صادركنندگان كش��ور بوده و همواره مورد 
مطالبه آنان اس��ت، اين صندوق از سال 1392 صدور اين 
گروه از ضمانتنامه ها را در دس��تور كار خود ق��رارداده و با 
برگزاري جلسات متعدد رس��مي و غير رسمي با مديران 
ارشد گمرك ج.ا.ا پيگيري هاي الزم جهت عملياتي نمودن 
اين مهم را بعمل آورده اس��ت. در همين راستا مي توان به 
مجموعه مكاتبات انجام شده از تاريخ 1392/4/18 منتهي 
ب��ه 1397/05/28 اي��ن صندوق در خص��وص “ پذيرش 
ضمانتنامه هاي صادره توس��ط صندوق ضمانت صادرات 
ايران به عنوان تضامين گمركي مورد نياز در رويه ورود موقت 
كاالها جهت پردازش و توليد محصوالت صادراتي كشور “ 
با وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك ج.ا.ا. و همچنين 
بانك مركزي ج.ا.ا. نمود، اگرچه حسب اظهارنظر و ممانعت 
اداره كل خزانه گم��رك ج.ا.ا.، اين امر عملياتي نگرديده، 
ليكن مراتب تا حصول نتيجه نهايي و پذيرش ضمانتنامه 
صندوق براي كمك به صادركنندگان، مورد پيگيري قرار 

خواهد گرفت.

جوابيه بخش »كارمزدهاي باالي صندوق«: 
- در آخرين بازنگري كه در س��ال 1394 در دولت يازدهم 
انجام شد، نرخ هاي حق بيمه صندوق بعضا تا 80% كاهش 
يافت كه نسبت به ساير صندوق هاي مشابه در دنيا بسيار 
رقابتي است. همچنين بطور خاص نرخ پوشش بيمه اي براي 
عراق، افغانستان به يك درصد در سال كاهش يافته است. 
در كنار اين كاهش، صندوق به صادركنندگاني كه تسويه 
بيمه نامه هاي دريافت شده را اعالم نمايند تا 20درصد جايزه 

خوش حسابي اضافي اعطا مي نمايد.

كارشناسان اقتصادي معتقدند آنچه اقتصاد ايران را از شرايط 
تحريمي كنوني عبور خواهد داد توسعه صادرات غيرنفتي 
و ايجاد كانال هاي جديد و بازارهاي نوين براي اين امر است. 
در اين رابطه نگاهي به آمارهاي صادراتي كشور در 7 ماهه 
سال جاري حكايت از رشد 13 درصدي صادرات غيرنفتي 
دارد كه نشان مي دهد ميزان صادرات در اين مدت به 27.3 

ميليارد دالر رسيده است.
بر اساس اين گزارش عراق اكنون با واردات 5 ميليارد و 730 
ميليون دالر اولين شريك صادراتي ايران است كه جاي چين 
را گرفته است. چين نيز 5 ميليارد و 379 ميليون دالر واردات 
از ايران داشته و پس از آن امارات با واردات 4 ميليارد و 637 
ميليون دالري سومين شريك عمده ايران براي واردات كاال 
از كشورمان است. فعاالن اقتصادي حوزه صادرات معتقدند 
اينكه سه كشور، بيش از 50 درصد از صادرات غيرنفتي ما را به 
خود اختصاص مي دهند موضوعي است كه باعث شكنندگي 
صادرات غيرنفتي مي شود البته خوشبختانه اين سه كشور 
در هر شرايطي ناگزير به مراودات كااليي با تهران بوده اند و 
حتي امارات با وجود مشكالتي كه در حوزه روابط بين المللي 
با ايران دارد اما باز هم ميزان واردات مناسبي دارد؛ هرچند 
امارات مقصد صادرات مجدد از بنادر ايران نيز هست. در اين 
بين تقويت بازارهاي مذكور از يك سو و تالش براي ايجاد 
بازارهاي متنوع از سوي ديگر نيازمند حمايت هاي دولت و 
ابتكارات بخش خصوصي دارد. كارشناسان معتقدند بخش 
خصوصي براي آنكه بتواند بازارها را به تسخير خود درآورد 

بايد روي كيفيت محصوالت خود دقت كند و دولت نيز بايد 
از سياست هاي بازدارنده خودداري كند.

طي ماه هاي اخير محدوديت هاي زيادي در مسير صادرات 
غيرنفتي باعث شد تا صادركنندگان گاليه هاي زيادي داشته 
باشند كه بيشتر اين محدوديت ها البته به دليل چالش هاي 
ارزي و جو رواني بود كه بر بازار ارز حاكم شده بود با اين حال 
اكنون كه شرايط نسبتا باثباتي بر بازار ارز حاكم شده نيازمند 
حمايت بيشتر دولت از صادركننده ها هستيم. در اين رابطه 
مي توان به سياست پيمان سپاري ارزي اشاره كرد كه باعث 

بروز نگراني هايي در بين صادركنندگان شده است.
فرهاد احتشام زاد در اين رابطه معتقد است تكرار سياستي 
كه قبال امتحان خود را در اقتصاد ايران پس داده كار چندان 

درستي نيست و پيمان سپاري ارزي بايد متوقف شود.
رييس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني در عين حال افزود: 
اين سياست نه تنها صادرات را تحت تأثير قرار مي دهد كه 
حتي روي واردات مواد اوليه و ماش��ين آالت نيز اثر منفي 
مي گذارد زيرا ارز صادركنندگان تا پيش از اين به دس��ت 
واردكنن��ده مي رس��يد و از آنجا كه بيش��تر واردات نيز به 
كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي توليد مربوط است بايد نگران 
بخش هاي توليدي كشور نيز باشيم. وي ادامه داد البته دولت 
نگران بازگشت ارز صادرات است اما اين به معناي آن نيست 
كه دولت بخش خصوصي را تحت فش��ار قرار دهد و زيان 
اين بخش را رقم بزند. به عقيده وي دولت بايد به جاي اين 
تصميمات، سياست تك نرخي كردن ارز را در پيش بگيرد 

تا زمينه هاي ران��ت ارزي از بين برود. از طرف ديگر يحيي 
آل اسحاق معتقد است عالوه بر تصميمات درست دولتي 
بخش خصوصي هم بايد اقدامات مناسبي را در پيش بگيرد.

به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق، با توجه به تأكيد 
اسناد باالدستي اقتصادي كشور صادرات بايد در دستور 
كار دولت و بخش خصوصي باش��د. آل اسحاق در ادامه با 
تأكيد بر ضرورت صادرات مح��ور بودن توليدات داخلي 
افزود: موضوعات��ي مثل كيفيت محصوالت توليد داخل 
يا قيمت تمام ش��ده و خدمات پس از فروش موضوعاتي 
هستند كه مي توانند شرايط رقابت پذيري توليدات داخلي 
را فراهم كند و اين در كنار سياس��ت هاي تسهيل كننده 
دولتي مي تواند باعث رونق صادرات غيرنفتي ش��ود. وي 
در ادامه به مس��اله رقابت و مزيت ه��اي رقابتي ايران در 
حوزه توليد و صادرات اش��اره كرد و افزود: ايران از شرايط 
فوق العاده مناس��بي برخوردار است؛ دسترسي به منابع 
انرژي ارزان قيمت و مناب��ع طبيعي و معدني و بازارهاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي همگي شرايطي را ايجاد كرده 
كه با همراهي دولت و بخش خصوصي مي توان به شدت 
با رشد صادرات مواجه بود. آل اسحاق تصريح كرد: بعضي 
زمينه سازي ها براي صادرات نيز مربوط به مقررات است 
كه ضروري است بعضي قوانين و بروكراسي هاي سخت و 
دست و پاگير اداراي كاهش پيدا كند تا صادركنندگان از 
اين جهت با خيالي آسوده بتوانند به صادرات و رقابت در 

سطح جهاني بپردازند. 
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ديپلماسي گردشگري و نقش 
اتاق بازرگاني

كميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد 
هنر اتاق ايران در گزارشي با عنوان “ظرفيت هاي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و ديپلماسي گردش��گري« با تاكيد بر اهميت 
ديپلماسي، نوشته است: ديپلماسي گردشگري 
امروزه ديگر ي��ك واژه يا مفهوم نيس��ت. بلكه 
در قامت يك رش��ته پوياي مديريتي، س��اخته  
و پرداخته ش��ده اس��ت. صنعت گردشگري در 
دوران تحريم ها، تنها صنعتي است كه مي توان به 
رشدش اميدوار بود. در اين گزارش ضمن بررسي 
نقش اتاق ايران در تحقق ديپلماسي گردشگري، 
به ارايه دو نمونه موفق از پياده س��ازي اين نوع 
گردشگري در مناسبات سياسي پرداخته است 
و در آخر، راهكارهاي كاربردي و اجرايي جهت 
تحقق ديپلماسي گردشگري در كشور پيشنهاد 
داده شده است. كميسيون گردشگري اتاق ايران 
در بخش اول اين گزارش عالوه بر تعريف مفهوم 
»ديپلماس��ي اقتصادي« به تشريح مهم ترين 
چالش هاي پياده سازي اين نوع ديپلماسي در 

كشور پرداخته است.
بر همين اس��اس، اختالفات موجود در سطوح 
مختلف سياسي پيرامون نقش و جايگاه اقتصاد 
در اداره كشور، تفسير نادرست از مساله سياست 
و نادي��ده گرفتن تأثير رفتاره��ا و تصميم هاي 
سياسي بر شرايط اقتصادي، اتكا به درامدهاي 
نفتي، نگاه دولتي به اقتصاد و اقتصاد دولت محور 
و ... از مهم تري��ن چالش ه��اي تحق��ق مفهوم 

ديپلماسي اقتصادي در كشور است.
يكي از الزامات توس��عه گردش��گري در پيش 
گرفتن سياس��ت هاي خارجي مناسب با ديگر 
كشورهاس��ت كه اين امر در حوزه ديپلماسي 
بين الملل��ي و ديپلماس��ي گردش��گري ق��رار 

مي گيرد.
كميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد 
هنر اتاق ايران تاكيد مي كند تدوين ديپلماسي 
گردش��گري و توس��عه آن مي تواند در توسعه 
صنعت گردش��گري نقش حائز اهميتي داشته 
باش��د. چراكه با فراهم آوردن زيرساخت هاي 
مناسب و ايجاد شرايط مطلوب در ابعاد مختلف 
مستقيمًا بر اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع 

تأثير دارد.
اين كميسيون با بررسي تجربه دو كشور چين 
و نپال در تحقق مفهوم ديپلماس��ي در صنعت 
گردش��گري، به ارايه راهكارها و پيشنهادهاي 
كاربردي پرداخته اس��ت كه مشاركت فعاالنه 
بخش خصوص��ي و بهره گي��ري از نظرات اين 
بخش، به عن��وان مهم ترين راه��كار عملياتي 

توسعه گردشگري عنوان شده است.

روزنامه تعادل ضمن تش�كر از پاس�خگو بودن 
صن�دوق ضمانت صادرات به دلي�ل تنوير افكار 
عمومي بر خود واجب مي داند بعضي شبهات در 
جواب هاي صندوق را پاسخ دهد. هرچند پاسخ 
به تمامي اين موارد در يك گزارش ممكن نيست 
و نياز به جلسات بحث و گفت وگوي مستقيم براي 
روشن شدن مطالب است اما از آنجايي كه معتقد 
هستيم مسووالن صندوق ضمانت صادرات خود 
به ضعف هاي اين سازمان اشراف كافي دارند صرفا 

به بيان نكات اصلي بسنده مي كنيم.
در مقدمه جواب به رش�د قابل مالحظه عملكرد 
صندوق اشاره شده است. سوال اين است كه اين 
رشد به دليل عملكرد صندوق بوده )كه اگر بوده 
چه تغيي�ري در مديريت صن�دوق باعث چنين 
رشدي ش�ده است؟( يا به دليل تغيير در شرايط 
صادراتي؟ واقعيت اين اس�ت ك�ه تغيير نرخ ارز 
باعث تفاوت عمده در پايه ارزش گذاري صادراتي 
شد و آمارهاي صادراتي به شكل غيرواقعي رشد 
نشان داد. همين مساله باعث شد كه در آمارهاي 
گمركي از نظر ارزش�ي رشد داشته باشيم بدون 
آنكه اتفاق خاصي رخ داده باشد. اين موضوع باعث 
شد كه در عملكرد صندوق نيز رشد محسوسي 
را روي ورق شاهد باش�يم. گواه اين ماجرا اينكه 
رشد 45 درصدي مورد اشاره در سال گذشته در 
نيمه دومي از سال رخ داد كه عمال با جهش نرخ ارز 
روبرو شديم و روند در نيمه اول سال گذشته كامال 
عادي بود. همچنين شوك ارزي باعث تغييرات در 
فضاي صادرات خدمات فني و مهندسي شد كه از 
مشتريان اصلي صندوق محسوب مي شوند وگرنه 
اين رش�دها را نمي توان به پاي صندوق نوشت؛ 
همانطور كه اگر ارزش پول ملي رشد پيدا مي كرد 
صندوق حاضر به قبول ضعف نبود و آن را به عوامل 
بيروني نسبت مي داد. مسووالن صندوق ضمانت 
صادرات به خوبي آگاه هستند كه موضوع دولتي 
بودن صندوق از نظر مديريتي به هيچ وجه مطرح 
نيست بلكه ايراد نگاه دولتي در تخصيص منابع به 
نفع دولت است نه بخش خصوصي. اين موضوع 
كه صندوق هاي ضمانت صادرات در كشورهاي 
مختلف دولتي هستند يك مساله بديهي است و 
مشكل اين است كه دولتي بودن آنها باعث نشده 

كه ش�ركت هاي دولتي از منافع صندوق س�ود 
برند. ايراد نگاه دولتي كه در گزارش تعادل به آن 
پرداخته ش�ده است در تخصيص منابع است نه 
مديريت صندوق هرچند كه امروزه در بسياري 
از كشورها حتي صندوق هاي دولتي از مدل هاي 
اشتراكي براي مديريت استفاده مي كنند و حتي 
تشكل هايي همچون اتاق هاي بازرگاني در بعضي 
كشورها در بحث صندوق هاي ضمانت صادرات 
فعال هستند. در جواب صندوق به خوبي اشاره 
شده اس�ت كه صندوق نبايد در بخش هايي كه 
بيمه ه�اي تجاري حاضر به ورود به آن هس�تند 
وارد شود اما به اين مساله اشاره نشده است كه در 
ساير بخش ها چرا اين ورود به گونه اي نيست كه 
بازارهاي جديد صادراتي قابل دسترسي باشند. 
در جوابي�ه به مناب�ع محدود صن�دوق و الگوي 
كاهش ريسك اشاره شده اما مگر اين همان روش 
بيمه ها نيست؟ اگر قرار بود با طبقه بندي ريسك ها 
بازارهاي جديد به دست آيد كه بيمه ها پيش از اين 
كار را به سرانجام رسانده بودند.  در جواب صندوق 
در اكثر موارد به آمارهاي دقيق اشاره شده است 
در حالي كه در بخش مشتريان خصوصي از اعالم 
آمار خودداري ش�ده است. صندوق براي روشن 
ش�دن افكار عمومي اعالم كن�د كه چند درصد 
منابع ب�ه صادركنندگان بخش خصوصي و چند 
درصد به بخش دولتي اختصاص يافته است؟ يك 
موضوع در بحث هاي صندوق مغفول باقي مانده 
است و آن كل س�رمايه در اختيار صندوق براي 
پوشش ريسك اس�ت. صندوق در مقام دفاع به 
اين مساله اشاره اي ندارد در حالي كه در جلسات 
مختلف روي اين موضوع بحث داش�ته اس�ت. 
اصوال س�رمايه صندوق هيچ گونه س�نخيتي با 
حجم تجارت خارجي ايران ندارد و در دوره اي كه 
به دليل تحريم ريسك صادراتي بيشتر مي شود 
صندوق توانايي عملكرد بيشتر را ندارد. درباره 
كارمزدهاي صندوق اعتراضات بخش خصوصي 
و فعاالن اقتصادي به صورت مكرر در مصاحبه ها 
اعالم ش�ده است. مس�ووالن صندوق به خوبي 
مستحضر هستند كه كارمزد بنا به كشور و كاال و 
ريسك متفاوت است پس نمي توان آمار كلي را به 

همه بخش ها تعميم داد. 

  پاسخ »تعادل« به جوابيه صندوق ضمانت صادرات
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كسب و  كارهاي  بريتانيايي به دنبال ماندن در اتحاديه اروپا هستند

سرمايه گذاران به مديران بنگاه ها اعتماد ندارند 

كمپين »راي مردم« در توافق برگزيت

حال ناخوش صنعت سرمايه گذاري در  2018 

گروه جهان| طال تسليمي| 
بي��ش از 70 چه��ره مطرح در فضاي كس��ب و كار 
بريتاني��ا ب��ا هش��دار درب��اره اينكه كشورش��ان 
اكنون با انتخاب بين »يك توافق چش��م بس��ته يا 
برگزيت س��خت مخرب« مواجه اس��ت، استفاده 
از »راي مردم« درب��اره توافق نهاي��ي برگزيت را 
خواس��تار ش��دند كه در نتيجه مذاكرات بين ترزا 
مي نخس��ت وزير بريتانيا و اتحادي��ه اروپا حاصل 
مي شود. توني بلر نخست وزير و رهبر پيشين حزب 
كارگر هم قانون گذاران مجلس عوام را ترغيب كرد 
تا هر توافق برگزيتي كه ت��رزا مي به پارلمان ارايه 
كرد را رد كنند و به دنبال »راي مردم« يا به عبارت 
ديگر برگزاري همه پرس��ي مجدد باش��ند. اين در 
حالي است كه نشريه ساندي تايمز از احتمال توافق 
پنهاني لندن و بروكسل درباره مرز ايرلند شمالي 

خبر داده است. 
اگرچه دولت ت��رزا مي اين گزارش را »گمانه زني« 
خوانده، اما باتوجه به جديت مس��اله مرز س��خت 
بين ايرلند ش��مالي )بخش��ي از خاك بريتانيا( و 
جمهوري ايرلند و همچنين مش��كالت مربوط به 
اتحاديه گمركي، در صورت حاصل شدن هر توافق 
زودهنگامي بين لندن و بروكسل مي توان گفت كه 

اتفاقاتي پشت پرده در جريان بوده است. 

  درخواست ها براي توجه به راي مردم
به نوشته فايننشال  تايمز، بيش از 70 رهبر تجاري 
در نامه اي بس��اندي تايمز رجوع به »راي مردم« 
درباره توافق برگزيت حاصل شده از مذاكرات ترزا 
مي و طرف هاي اروپايي را خواستار شدند و هشدار 
دادند كه در پي »يك توافق چشم بسته يا برگزيت 
سخت مخرب«، اقتصاد به شدت آسيب خواهد ديد. 
آنها قرار است روز سه شنبه يك كمپين جديد تحت 
عنوان »تجارت حامي راي مردم« تشكيل دهند. 
در ميان امضاكنندگان اين نامه چهره هاي مطرحي 
در فضاي كسب و كار بريتانيا همچون جان نلسون 
رييس پيشين »لويدز آو الندن«، لرد مينرز رييس 
پيش��ين »ماركس اند اسپنسر«، مارتا لِين فاكس، 

بنيان گذار »لست مينت دات كام«، و ريچارد ريد 
يكي از بنيان گذاران »اينوس��نت درينكز« اشاره 
كرد. جيمز داونت و جاستين كينگ مديران عامل 
شركت هاي »وستر استون« و »ِسيْنزبري« هم اين 

نامه را امضا كرده اند.
در اين نامه آمده اس��ت: »به جامعه تجارت وعده 
داده ش��ده ب��ود كه اگر كش��ور به ت��رك اتحاديه 
اروپا راي داد، بازهم هيچ مش��كلي براي تجارت با 
اتحاديه اروپا و روابط آتي كه براي سرمايه گذاري 
در بلندمدت الزم است، هيچ مشكلي پيش نخواهد 
آمد. با وجود تالش هاي نخست وزير، پيشنهادهايي 
كه دولت بريتانيا و كميسيون اروپا در حال بررسي 

آنها هس��تند، در تحق��ق اين وعده چن��دان موثر 
نخواهند بود و نمي توانند جاي توافق كنوني را كه 
ما ب��ا عضويت در اتحاديه اروپا داريم، بگيرند. عدم 
اطمينان در بازارها در دو سال گذشته تا همين حاال 
هم به كاهش چش��مگير سرمايه گذاري انجاميده 
اس��ت كه اين مساله كشور ما را فقيرتر مي كند. ما 
اكنون با يك برگزيت چشم بسته يا سخت مواجه 
هستيم. باتوجه به اينكه هيچ كدام از اين گزينه ها 
در راي گيري س��ال 2016 وجود نداش��ت، بر اين 
باوريم كه تصميم گيري نهايي بايس��تي از طريق 

راي مردم به ملت واگذار شود.« 
در م��اه گذش��ته صدها ه��زار نفر با درخواس��ت 

برگزاري همه پرسي مجدد درباره عضويت بريتانيا 
در اتحادي��ه اروپ��ا در لن��دن راه پيماي��ي كردند. 
س��ازماندهندگان »راهپيمايي راي مردم« شمار 
ش��ركت كنندگان را 700 هزار نف��ر اعالم كردند. 
توني بلر نخست وزير پيشين بريتانيا هم در مطلبي 
براي »سانديز آبزرور« از همه قانون گذاران مجلس 
عوام بريتانيا خواست تا هر توافق حاصله از مذاكرات 
ترزا مي و اتحاديه اروپ��ا را رد و براي برگزاري يك 
همه پرس��ي مجدد تالش كنند. او نوشت: »اكنون 
در وقت اضافه هستيم. همه اكنون براي دستيابي 
به يك توافق منطقي تحت فشار مضاعف قرار دارند. 
به ويژه قانون گذاران حزب كارگر بايستي در برابر 

آن ايس��تادگي كنند. اين توافق منطقي اي وجود 
ندارد. قانون گ��ذاران بايد ب��ا آن مخالفت كنند و 

بگذارند كه مردم حرف آخر را بزنند.«
لرد مينرز وزير پيشين شهرداري و از امضاكنندگان 
نامه بس��اندي تايمز گفت: »هر توافقي كه حاصل 
شود، از موضع ضعف به دست آمده است چراكه ما 
كارت هاي اصلي در مذاكرات را پيشتر رو كرده ايم. 
هر توافقي كه حاصل شود نصفه و نيمه خواهد بود 
و براي مدت زماني طوالني بر اعتماد تجاري سايه 
خواهد انداخت كه در سرمايه گذاري آسيب رسان 
خواه��د ب��ود و هم ب��ه نهادهاي تج��اري و هم به 

كاركنان آنها ضرر مي رساند.«
دولت ترزا مي هر گونه احتمال برگزاري انتخابات 
مج��دد را رد كرده و گفته اس��ت چني��ن اقدامي 
به معناي رد غيردموكراتيك نتيجه همه پرس��ي 
برگزيت در ماه ژوئن 2016 خواهد بود. يك مقام 
دفتر نخست وزيري گفت: »ترزا مي به وضوح گفته 
است كه هيچ همه پرسي مجددي در كار نخواهد 
بود. ما تصميم گيري را به راي مردم واگذار كرديم 

و آن ژوئن 2016 بود.« 
طبق راي پيش��ين پارلمان بريتانيا اين كشور قرار 
است در پايان ماه مارس 2019 بطور رسمي اتحاديه 
اروپا را ترك كند. چنين تصميم گيري ايجاب مي كرد 
كه لندن و بروكس��ل تاكنون بر سر شرايط خروج و 
روابط آتي به توافق رس��يده باشند تا امكان تصويب 
توافق حاصل��ه در مجلس هاي ه��ر دو طرف وجود 
داشته باش��د. اما مذاكرات در حال حاضر بر سر مرز 
بين ايرلند ش��مالي و جمهوري ايرلند به بن بس��ت 
خورده است. ساندي تايمز در گزارشي نوشت كه ترزا 
مي براي جلوگيري از ايجاد مرز س��خت در ايرلند و 
همچنين ادامه عضويت بريتانيا در اتحاديه گمركي 
اروپا بطور پنهاني با بروكسل به توافق رسيده است. 
دفتر نخس��ت وزيري اين گزارش را رد كرد و گفت 
اين مطلب گمانه زني هاي صرف بوده اس��ت. دولت 
بريتانيا همچنين اعالم كرد كه مذاكرات پيشرفت 
خوبي درباره روابط آتي داشته و 95درصد از توافق 
حل و فصل شده است و مذاكرات همچنان ادامه دارد.

گروه جهان| 
صنعت سرمايه گذاري در جهان حال و روز خوشي ندارد. 
ناظران با اشاره به نوسانات اقتصادي در بازارهاي نوظهور، 
تغيير مسير سياس��ت گذاري هاي پولي از جمله افزايش 
نرخ بهره و تشديد اختالفات تجاري از ضرر كسب وكارهاي 

مرتبط با صنعت سرمايه گذاري خبر مي دهند. 
فايننشال تايمز مي نويسد، آس��اكا وهرمن ماه گذشته به 
عنوان رييس هيات مديره موسسه مالي دويچه  در نخستين 
ايميلش به كاركنان اين شركت بي پرده از مشكالت سخن 
گفته و نوشته: »در فضاي بسيار پرچالشي كار مي كنيم. پس 
از يك دوره رشد باثبات، تمام صنعت ما بار ديگر وارد مرحله 

توفاني و پرآشوبي شده است.« 
موسسه سرمايه گذاري دويچه كه سال گذشته از دويچه بانك 
مستقل شد، شروع بسيار دشواري داشته بطوري كه سهام 
آن از زمان عرضه عمومي در ماه مارس به يك چهارم رسيده 
است. اما اين تنها شركت سرمايه گذاري نيست كه روزهاي 
سختي را در سال جاري پشت سر گذاشته است. سال 2018 
ميالدي يكي از بدترين سال هاي شركت هاي سرمايه گذاري 

از زمان بحران بزرگ مالي تاكنون بوده است. 
البته مديران شركت هاي سرمايه گذاري در امريكاي شمالي 
به نسبت همتايان اروپايي خود وضعيت بهتري داشته اند. 
شاخص آماري اعتماد به مديران صنعت سرمايه گذاري در 
اياالت متحده از ژانويه 18درصد كاهش داش��ته است، در 
حالي كه اين رقم در اروپا 22 درصد بوده است. اما صنعت 

سرمايه گذاري در هر دو سوي درياي آتالنتيك فشارهاي 
مشابهي را تحمل مي كند. رابرت لي تحليل گر بخش مديران 
دارايي در بانك سرمايه گذاري كرف، برويلت و وودز، در اين 
باره مي گويد: »برخي از اين شاخص ها خالف انتظارات و 

پيش بيني ها سقوط كرده اند.«
امروزه شاخص سهام ش��ركت هاي سرمايه گذاري اغلب 
ضريب بتاي بااليي دارند و اين بدان معني است كه نسبت به 
باقي بازار از ثبات كمتري برخوردار هستند. دليلش هم اين 
است كه عملكرد مديران صندوق هاي سرمايه گذاري بطور 
معمول ارتباط زيادي با بازارها دارد كه اين مساله مي تواند بر 
ميزان دارايي آنان و هزينه هايي كه مي پردازند، تاثير بسزايي 
داشته باش��د. )ضريب بتا در دانش مالي شاخصي است از 
ريسك سيستماتيك يك سرمايه گذاري يا مجموعه اي از 
دارايي هاي مالي، نسبت به ريسك پرتفوي بازار. ضريب بتا 
همان شيب معادله رگرسيون خطي و در واقع يك ضريب 
همبستگي است، كه نشان گر نوسان قيمتي سهم، در مقايسه 

با بازار كلي فعال در آن، است.( 
اين در حالي است كه بسياري از صندوق هاي سرمايه گذاري 
سال گذشته با افزايش شاخص سهام، شرايط نسبتا خوبي 
را تجرب��ه كردند. اما در نتيجه بازنگري در سياس��ت هاي 
پولي، افزايش نرخ بهره و تشديد اختالفات تجارت جهاني، 
مديران شركت هاي س��رمايه گذاري شاهد اين بودند كه 
سرمايه گذاران پول هاي خود را از شركت ها خارج كردند، 

روندي كه نتيجه اش درآمدهاي پايين تر بود. 

تحليل گران اقتصادي بر اي��ن باورند كه مديران دارايي ها 
در دوره هاي خارج از بحران بر اس��اس نسبت هزينه هاي 
پايين و درآمدها ارزيابي مي ش��وند و همين مساله اعتماد 
نداشتن سرمايه گذاران به رشد تمام صنعت سرمايه گذاري 

را برجسته تر مي كند. 
اعتماد س��رمايه گذاران به نس��بت هزينه ها و درآمدهاي 
مديران س��رمايه گذاري در اروپا در س��ه س��ال گذشته از 
14.3درصد به 10.9درصد رسيده است. شرايط صنعت 
سرمايه گذاري در اياالت متحده هم وضعيت بهتري ندارد 
و اعتماد به مديران اين بخش از 14.4درصد در دوره مشابه 
به 10.5درصد رسيده اس��ت. وينسنت بونيه مديرعامل 
ارشد بانك س��رمايه گذاري ش��ركاي فنچرچ، در اين باره 
مي گويد: »كاهش هاي اخير در اين صنعت استراتژي هاي 
كليدي مديران اين بخش را تحت تاثير قرار داده، روندي كه 
ريسك هاي قابل توجهي را به درآمدهاي اين صنعت تحميل 
كرده است. در اين ميان تنها شركت هايي با استراتژي هاي 
متفاوت قادر بوده اند كه از منافع خود حمايت كنند، به ويژه 

در بخش خصوصي.« 
در حالي برخي از شركت هاي با كاهش 20 تا 30درصدي 
ارزش دارايي هاي خود روبرو شده اند، وضعيت برخي ديگر 
از اين ش��ركت ها به مراتب بدتر است. براي مثال، شركت 
سرمايه گذاري سوييس��يGAM در پي مجموعه اش از 
افشاگري هاي آسيب زا شاهد كاهش دو سومي ارزش بازار 

خود بوده است. 

شركت هاي ديگر س��رمايه گذاري در اروپا نيز حال و روز 
خوشي ندارند. به عنوان مثال، شركت انگليسي ژوپيتر از 
ژانويه تاكنون با كاهش 45درصدي ارزش بازار خود روبرو 
شده است. گفته شده كه اين شركت سرمايه گذاري چيزي 
نزديك به 3.5ميليارد پوند خروج س��رمايه داشته است؛ 
آن هم در شرايطي كه اين شركت با 9.7 ميليارد پوند رشد، 
سال گذشته يكي از سريع ترين رشدهاي بازار اروپا را تجربه 
كرده بود.  در مجموع اغلب شركت هاي سرمايه گذاري كه 
در سال 2018 متضرر شده اند، سال 2017 ميالدي عملكرد 
بسيار قدرتمندي داشته اند؛ به عنوان مثال، استاندارد اليف 
آبردين يكي از شركت هاي بريتانيايي است كه با وجود سابقه 
درخشان گذشته، تحت تاثير نوسانات شديد بازار سهام قرار 
گرفته است. اين شركت هم به دليل نوسانات اقتصادي در 
بازارهاي نوظهور ضرر سنگيني را از محل خروج سرمايه ها 

متحمل شده است، آن هم در شرايطي كه 2017 شرايط 
بسيار خوبي داشته است. 

در اين ميان استثناهايي هم وجود دارد. »آليانس برنشتاين« 
صندوق س��رمايه گذاري امريكايي ب��ا 550 ميليارد دالر 
سرمايه يكي از معدود شركت هاي صنعت سرمايه گذاري 
است كه توانسته عملكرد سهام خود را در بازارهاي بورس 
بهبود ببخشد. سهام اين صندوق در سال جاري ميالدي 
حدود 20 درصد رشد داش��ته است. رابرت لي تحليل گر 
بخش مديران دارايي در بانك سرمايه گذاري كرف، برويلت 
و وودز، در اين باره مي گويد: »آليانس برنش��تاين توانست 
روند معكوس صنعت سرمايه گذاري را جبران كند و از پس 
هزينه ها به خوبي بربيايد. مساله اصلي جريان خروج سرمايه  
از اين صنعت نيست. مساله اعتماد سرمايه گذاران به توانايي 

مديران براي رشد اين جريان ها است.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

چين در تحوالت اقليمي 
جايگزين امريكا مي شود

گروه جهان|چين در تالش اس��ت ت��ا همچون امور 
اقتصادي، در عرصه هاي مختلف فني، اجتماعي و علمي 
نيز جاي امريكا را در دنيا بگيرد و در تحوالت اقليمي به اين 
هدف بسيار نزديك شده است. به گزارش ايرنا، از زماني 
كه امريكا اعالم كرد از توافقنامه تحوالت اقليمي پاريس 
خارج مي شود، چين به سرعت سرمايه و اجراي طرح هاي 
مربوطه را افزايش مي داد. چين به دليل زيان هايي كه از 
تغييرات اقليمي متحمل مي شود، سعي دارد به هر صورت 
با اين معضل مقابله كند. آمارها نشان مي دهند چين آنقدر 
سرمايه گذاري براي مهار اين پديده را افزايش داده كه در 
سال هاي آينده مي تواند مرگ و مير ناشي از بالياي طبيعي 
اقليمي را نزديك به 100 هزار نفر كاهش دهد. به عالوه، 
چين مي تواند در يك دهه آينده نزديك به 339 ميليارد 
دالر در بودجه هاي بهداشتي و پزشكي صرفه جويي كند. 
اگرچه چين بزرگ ترين آلوده كننده دنيا به حساب مي آيد 
و به دليل استفاده از سوخت باالي زغال سنگ مشكالت 
عديده اي دارد، اما همزمان در تالش است تا از انرژي هاي 
پاك براي رفع اين مش��كل بهره بگيرد. ظرفيت توليد 
انرژي در چين در سال 2017 ميالدي به يك ميليارد و 
770 ميليون كيلووات رسيد كه 38 درصد آن انرژي هاي 
غيرفسيلي بودند. طبق آمارها، توليد انرژي بادي در چين 
در سال گذشته نسبت به سال 26، 2016 درصد و انرژي 
خورش��يدي هم 70 درصد افزايش داشته است. اين در 
حالي اس��ت كه تصميم دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا به خ��روج از توافقنامه تحوالت اقليمي پاريس با 

انتقاد بين المللي همراه بوده است.

درخواست ده ها نويسنده براي 
تحقيق درباره قتل خاشقجي 
گروه جهان| بيش از 100نويس��نده و بازيگر نامدار 
جهان در نامه اي سرگش��اده به سازمان ملل خواستار 
تحقيقاتي مس��تقل در مورد قتل جمال خاش��قجي، 
روزنامه نگار منتقد عربس��تان، ش��ده اند. ب��ه گزارش 
دويچه وله، هرتا مولر، برنده آلماني جايزه نوبل صلح يكي 
از اين افراد است. بيش از 100 نويسنده و بازيگر برجسته 
جهان با امضاي نامه اي سرگش��اده درباره سرنوش��ت 
خاشقجي در كنسولگري عربستان در استانبول به قتل 
رسيده ابراز نگراني شديد كردند. آنها در اين نامه كه به 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد ارسال شد 
گوشزد كردند: »ما مي نويسم تا نگراني عميق خود در 
مورد قتل ظاهرا دهش��تناك خاشقجي را ابراز كنيم.« 
در ميان امضاكنندگان اين نامه كه توسط انجمن قلم 
امريكا )متشكل از نويسندگان( نگاشته شده مي توان 
به چهر ه هايي نام آشنا مانند سيري هوست ودت، ايان 
مك ايوان، پل اوستر، اورهان پاموك، برنده تركيه اي جايزه 
نوبل ادبيات، ماريو بارگاس يوسا و هرتا مولر آلماني اشاره 
كرد. مريل استريپ، و الك بالدوين، بازيگران امريكايي 
نيز از جمله امضاكنندگان هستند. خاشقجي دوم اكتبر 
با هدف گرفتن اوراق الزم براي ازدواج با نامزد تركيه اي 
خود وارد كنسولگري عربستان در استانبول شد. از آن 
پس ديگر خبري از او نشد. رياض چند هفته بعد تحت 
فشارهاي شديد بين المللي اقرار كرد كه اين روزنامه نگار 
59 ساله در كنسولگري به قتل رسيده است. دادستاني 
تركيه گفته خاشقجي اندكي پس از ورود به كنسولگري 

خفه شده و جسد او مثله و نابود شده است.

همه پرسي كالدونياي جديد 
براي استقالل از فرانسه

گروه جهان|جزاير كاِلدونياي جديد در اقيانوس آرام 
يك شنبه استقالل از فرانسه را به راي گذاشت. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، اين جزاير كه حدود 18 هزار كيلومتر 
از فرانسه فاصله دارند، يك چهارم نيكل مورد نياز جهان را 
تامين مي كنند. اين منطقه همچنين پايگاه استراتژيك 
فرانسه در اقيانوس آرام است. كميسيون عالي كاِلدونياي 
جديد اعالم كرده ميزان شركت در اين راي گيري حدود 
41.8 درصد بوده است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه 
اكثريت شركت كنندگان به عدم استقالل از فرانسه راي 
مي دهند اما نگراني هايي از ايجاد تنش هايي ميان مردم 
بومي اين جزاير و جمعيت سفيدپوست آن وجود دارد. 
جدايي طلبان از راي دهندگان بومي درخواس��ت كرده 
بودند كه به خودمختاري كاِلدونياي جديد راي دهند و 
زنجيرهاي استبداد استعماري پاريس را دور بريزند. مردم 
بومي اين جزاير كه با نام مردم »كاناك« شناخته مي شوند 
اما كمتر از 50 درصد از شركت كنندگان در اين همه پرسي 
را تشكيل مي دهند و برخي از آنان نيز حامي حاكميت 
فرانسه بر اين منطقه هستند. دولت فرانسه بطور ساالنه 
1.5 ميليارد دالر در اختيار اين جزاير مي گذارد. فرانسه 
اين جزاير را در سال 1853 تصاحب كرد. امانوئل ماكرون 
رييس جمهور فرانسه، قرار است پس از مشخص شدن 
نتايج اين راي گيري سخنراني تلويزيوني داشته باشد. 
ماكرون با هشدار درباره نفوذ فزاينده چين در اقيانوس 
آرام گفته بود: »چين گام به گام در حال ايجاد سلطه در 
اقيانوس آرام است و استقالل كالدونياي جديد مي تواند 

پايگاه جديدي را در اختيار پكن قرار دهد.«

 رهبر كوبا به كره شمالي 
سفر كرد

گروه جهان| ميگوئل دي��از كانل رييس جمهوري 
كوبا در سفري رسمي وارد پيونگ يانگ شد. به گزارش 
اس��پوتنيك، دياز كانل پس از سفر به روسيه با برنامه 
گفت وگو با كي��م جونگ اون رهبر كره ش��مالي وارد 
پايتخت اين كشور شد و قرار است پس از كره شمالي 
به چين رفته و با مقامات ارش��د اين كشور ديدار كند. 
اين س��فرهاي خارجي رهبر كوب��ا در جهت مقابله با 

تحريم هاي امريكا عليه هاوانا بوده اند. 
در همين راستا، معاون نخست وزير روسيه يك شنبه از 
امضاي توافق نامه هايي به ارزش 260ميليون دالر با كوبا 
خبر داد. پيش تر وزارت خارجه روسيه تاكيد كرده بود 
كه مسكو و هاوانا قصد تقويت گفت وگوهاي سياسي، 
همكاري اقتصادي و نيز تبادل فرهنگي و انسان دوستانه 
با يكديگر را دارند. وزارت امور خارجه روسيه همچنين 
محاصره اقتصادي كوبا را نمونه ديگري از اس��تفاده از 
اعمال فشارهاي اقتصادي در سياست خارجي امريكا 
دانسته كه گوياي دخالت اين كشور در امور داخلي ساير 
كشورها با تحت فشار قرار دادن رهبران آنهاست. جان 
بولتون، مشاور امنيت ملي دولت امريكا روز پنج شنبه 
اع��الم كرد كه ده ها كمپاني كوبايي مرتبط با ارتش يا 
سازمان اطالعات اين كشور به بيش از 100مورد ديگر 
تحريمي اضافه مي شوند كه امريكايي ها حق تجارت با 
آنها را ندارند. اين اظهارنظر يك ساعت پس از آن مطرح 
شد كه 189عضو سازمان ملل در قطعنامه اي خواستار 
لغو تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه كوبا شدند؛ اين 

قطعنامه با مخالفت اسراييل و امريكا همراه شد.

ساركوزي: اروپا بايد با روسيه 
همكاري كند

گروه جهان|رييس جمهوري پيشين فرانسه كه 
روابط نزديكي با پوتين دارد در مصاحبه اي گفته  
اروپا بايد با روسيه ارتباط برقرار كند و تحريم هاي 
اقتصادي غيرس��ازنده عليه اين كشور را بردارد يا 
خطر تمايل بيش��تر به سمت چين را شاهد باشد. 
نيكوال ساركوزي به لوپوئن گفته: »بيگانه پنداشتن 
روسيه براي منافع اروپا چيزي جز ضرر ندارد. اروپا و 
روسيه بايد با هم و در شرايط اعتماد همكاري كنند. 
تحريم ها فقط غير سازنده هستند.« ساركوزي با 
اشاره به تحريم هاي امريكا عليه بانكداري روسيه 
گفته: »بدترين وضعيت هن��وز رخ نداده درحالي 
كه كنگره امريكا قصد دارد تا 140ميليون روس را 
با توقف دسترسي بانك هاي روسيه به تامين مالي 
بين المللي دچار دردسر كند. آيا آنها به پيامدهاي 
چنين تحريمي واقف هس��تند؟ سياس��ت غرب 
درقبال مس��كو نادرست است و تا به امروز، اتفاقي 
كه افتاده باعث شده تا روس ها به سمت چين تمايل 
پيدا كنند. ما بايد با روس��يه همكاري كنيم. امروز 
اين امر مهم است يك سازمان فرامليتي ايجاد شود 
و اروپا، تركيه و روسيه را در كنار هم داشته باشد.« 
س��اركوزي روابط نزديكي با والديمير پوتين دارد 
و ديدارهاي او با رييس جمهوري روس��يه پيش تر 
باع��ث انتقادهايي در داخل فرانس��ه ش��ده بود. 
رييس جمهوري پيش��ين فرانسه گفته بر اين باور 
اس��ت كه اروپايي ها بايد به ج��اي پيروي از روش 

امريكا بايد با روسيه همكاري كنند. 
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 تاثير انتخابات ميان دوره 
بر سياست هاي ترامپ

گروه جهان| انتخابات كنگره امريكا سه شنبه )فردا( 
ششم نوامبر برگزار مي ش��ود و همزمان با آن، ده ها 
انتخابات براي تعيين فرماندار و شهردار منطقه اي و 

قوه هاي مقننه ايالتي نيز برگزار خواهند شد.
به گزارش ايس��نا، نتايج اين انتخاب��ات براي آينده 
رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ و همچنين براي 
برنامه ه��اي قانون گ��ذاري اح��زاب دموك��رات و 
جمهوري خ��واه اهميت بس��ياري دارد و مي تواند 
تاثيري قابل توجه روي چش��م انداز كلي سياس��ي 
امريكا داشته باشد. كنترل كنگره در دست هر حزبي 
كه قرار بگيرد، آن ح��زب از مزيت تصويب قوانين 
پيش��نهادي خود يا ممانعت از تصويب طرح هاي 
مخالف يا تاييد نامزده��اي رييس جمهوري براي 
دادگاه عال��ي برخوردار خواهد ب��ود. در صورتي كه 
جمهوري خواهان كنترل كنگره را در دست گيرند، 
برخي از طرح هاي ترامپ و تعهدات او بار ديگر مطرح 
خواهند شد. براي مثال، ترامپ متعهد شده بود كه 
قانون بهداشت و درمان تصويب شده در زمان رياست 
جمهوري باراك اوباما موسوم به »اوباماكر« را لغو كند 
اما سناتورهاي جمهوري خواه سال گذشته اين طرح 
را تاييد نكردند. اگر دموكرات ها اكثريت را به دست 
آورند، مي توانند از برخي طرح هاي مطرح ش��ده از 

سوي جمهوري خواهان ممانعت كنند.
در ح��ال حاضر كنترل هر دو مجلس كنگره امريكا 
در دس��ت نمايندگان جمهوري خواه اس��ت، اما بر 
اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته به نظر مي رسد 
كه در انتخاب��ات مي��ان دوره دموكرات ها بتوانند 
كنترل مجلس نمايندگان را به دست گيرند؛ با اين 
حال، انتظار مي رود س��نا همچن��ان تحت كنترل 
جمهوري خواهان بماند. مهم ترين اقدام دموكرات ها 
در صورت كنترل بر مجل��س نمايندگان مي تواند 
برگزاري جلسات استيضاح عليه دونالد ترامپ باشد؛ 
اقدامي كه ترامپ به ش��دت در تالش است تا از آن 
جلوگيري كند. در همين راس��تا، رييس جمهوري 
امريكا شنبه شب در فلوريدا و در كمپين انتخاباتي 
كنگره در حمايت از كانديداتوري ريك اسكات و رون 
دي سانتيس گفت پيروزي دموكرات ها در انتخابات 
كنگره باعث افزايش حضور سوسياليسم در امريكا و 
تهاجم انبوهي از تبهكاران امريكاي التين به كشور 
مي شود. رييس جمهوري امريكا همچنين گفت، 
دموكرات ها به دنبال پاكس��ازي مرزها هس��تند و 

مخفيانه افرادي را وارد امريكا مي كنند. 

 حكم بازنشستگي عبادي
و 20 وزير كابينه عراق 

نخس��ت وزير جديد عراق حكم بازنشستگي حيدر 
عبادي و 20 وزير س��ابق عراق را صادر كرده اس��ت. 
به گزارش سومريه  يوز، عادل عبدالمهدي طي حكمي 
دستور بازنشستگي حيدر عبادي نخست وزير سابق 
و 20 تن از اعضاي كابينه سابق را صادر كرده است. در 
اين حكم آمده كه با توجه به راي اعتماد پارلمان به 
دولت جديد و با استناد به اختيارات قانون نخست وزير، 
اين تصميم گرفته ش��ده اس��ت. عبادي و اعضاي 

كابينه اش از 25 اكتبر 2018 بازنشسته شده اند. 

مذاكره اردوغان با ترامپ 
درباره سوريه و هالك  بانك

رييس جمهور تركيه گفته در گفت وگوي تلفني با 
همتاي امريكايي خود درباره انجام گشت زني هاي 
مشترك در سوريه و وضعيت هالك بانك بحث و رايزني 
كردند. به گزارش آسوشيتدپرس، رجب اردوغان گفته 
دونالد ترامپ وعده داده تا تدابير احتمالي امريكا عليه 
اين بانك تركيه اي كه به دور زدن تحريم ها عليه ايران 
متهم است را دوباره بررسي كند. روساي جمهوري 
تركيه و امريكا همچنين درباره گش��ت زني نظامي 

مشترك در منبج سوريه گفت وگو كردند. 

 موافقت اشرف غني 
با مذاكرات صلح مسكو

وزرات خارج��ه روس��يه اع��الم كرده اش��رف غني 
رييس جمهوري افغانستان، با اعزام يك هيات بلندپايه 
سياسي به مس��كو براي مذاكره با طالبان موافقت 
كرده است. قرار است اين مذاكرات نهم نوامبر برگزار 
شود. روسيه اوت 2018پيشنهاد برگزاري مذاكرات 
صلح  چندجانبه افغانس��تان را با حضور نمايندگان 
12كشور و طالبان مطرح كرده بود. كابل تاكيد دارد 
كه گفت وگوهاي صلح بايد در افغانستان و با هدايت 
دولت برگزار شود. ايران، پاكستان، هند، چين و اياالت 

متحده به اين نشست دعوت شده اند.

 برادرزاده پادشاه عربستان 
از زندان آزاد شد

خالد بن طالل شاهزاده منتقد سعودي و برادرزاده 
ملك سلمان، شاه عربستان پس از گذشت 11ماه از 
زندان آزاد شد. به گزارش يورونيوز، او نزديك به يك 
سال پيش به همراه شمار ديگري از شاهزادگان و در 
چارچوب طرح وليعهد عربستان براي مبارزه با فساد 

مالي بازداشت شده بود. 

نشست امنيتي باكو و بروكسل 
وزارت خارجه جمه��وري آذربايج��ان از برگزاري 
نشست امنيتي ميان اين كشور و اتحاديه اروپا در باكو 
خبر داده است. در قالب اين گفتمان امنيتي مسائل 
منطق��ه اي و بين المللي از جمله مب��ارزه با مظاهر 
تروريسم، تجزيه طلبي و افراطي گري و همكاري در 
عرصه مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت.



دريچه8اخبار كشاورزي

پيامد تغييرات اقليمي  و  بحران هاي زيست محيطي

مهاجرت براي ادامه  زندگي

هيچكس پاسخگوي گراني لبنيات  نيست

خشكسالي، ريزگردها و كمبود شديد آب ممكن است 
كشور را با مهاجرت هاي گسترده در اقصي نقاط و حتي 
از نيمه جنوبي به نيمه شمالي روبه رو كند و در صورتي 
كه تمهيداتي براي مقابله با اين امور انديشيده نشود، 
به بحران هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

منجر خواهد شد.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا، بحران هاي متعدد زيست محيطي در سطح جهان، 
منطقه و همچنين در داخل كش��ور مي تواند موجب 
پيدايش بحران در س��اير حوزه هاي زندگي اقتصادي 
و اجتماعي شده و بدين ترتيب كشور را با چالش هاي 

جدي مواجه سازد.
نظ��ر به اهميت موضوع و جهت روش��ن ش��دن ابعاد 
و اليه هاي مختلف آن پژوهش��گر خبرگ��زاري ايرنا 
گفت وگويي با دكتر »اس��داهلل نقدي« استاد دانشگاه 
و متخصص مسائل توس��عه و مطالعات شهري انجام 

داده است. 

  باز گشت ريشه هاي تاريخي مهاجرت
 به اواسط دوران قاجار و پيدايش مشروطه 

دكتر نقدي در ارتباط ب��ا تاريخ مهاجرت گفت: بحث 
مهاجرت در ايران تا حدود زيادي مشابه اين تجربه در 
بسياري از ديگر كشورهاست و به تفاوت و فاصله منابع 
مربوط به كار و اشتغال، شرايط و كيفيت زيست و زندگي 
در دو نقطه مهاجر پذير و مهاجر فرست مربوط مي شود. 
در واقع داس��تان مهاجرت هاي ارادي تاكنون در همه 
جاي دنيا تا حدود زيادي مش��ابه بوده و اقال در تئوري 
عامل انگيزاننده 'امكان زيست بهتر' مطرح است. البته 
بحث مهاجرت اجباري از اين قاعده تا حدودي مستثني 
اس��ت. با اين حال حتي در اين مورد نيز ممكن است 
موضوع بهبود شرايط و متغير اقتصاد دخيل باشد در هر 
صورت صحبت من در مورد مهاجرت هاي ارادي است.

' در اي��ران موج آرام مهاجرت دقيق��ًا از دوران ناصري 
متولد و از فرداي انقالب مش��روطه و اوايل قرن حاضر 
شمس��ي به صورت ملموس اما آرام شروع مي شود اما 
روند آن خيلي كند بوده اس��ت. از ده��ه پنجاه با ورود 
مكانيزاس��يون به روستاها و كشاورزي و نيز گسترش 
ارتباطات و توسعه بهداشت و تزريق دالرهاي نفتي به 
قطب هاي ش��هري، شهرنشيني وارد مرحله جديدي 
مي شود و رشد مي كند و موازنه شهري روستايي به هم 
مي خورد. اما به نظرم خيلي كنكاش تاريخي در اينجا 
ضرورت ندارد و به همين خاطر خيلي سريع بر مي گردم 

به موضوع مهاجرت در شرايط فعلي. '

  مقايسه تفاوت هاي زندگي در مبدأ و مقصد 
علت مهاجرت است 

وي در ادامه اظهار داش��ت: در دهه هاي گذشته دليل 
اصلي و عمده مهاج��رت در ايران ارزيابي و مقايس��ه 
تفاوت سطح زندگي در مبدأ و مقصد ولي نه به معناي 
صرف درآمد و اقتصاد بلكه فراتر از آن بوده است. جريان 
آن عمدتًا از مناطق روستايي به شهرهاي كوچك و از 
شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ به شكل پلكاني و 
تابعي يا به شكل مستقيم از روستا به شهرهاي بزرگ 
خاصه تهران بوده است. براي مثال از روستاهاي اردبيل، 
زنجان، ميانه، همدان و درود يا خراسان و ...كثيري به 
تهران و قطب هاي صنعتي كشور، به داليلي همچون 
نبود زمي��ن كاف��ي، فرصت هاي ش��غلي، اختالفات 
طايفه اي و سراب يا روياي زندگي بهتر و بهبود فرداي 
فرزندان و غيره مهاجرت مي كردند. در موارد استثنايي 
هم از گذشته بحث عوامل طبيعي دخيل بوده است، 
مانند مهاجرت زابلي ها به دش��ت گرگان و گنبد. ولي 
عامل اقتصادي و مقايسه امتيازات مبدأ و مقصد و آن 
هم به شكل گزينش عقالني عامل مهم تبيين مهاجرت 

در ايران يك قرن گذشته است. 
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: ولي در سال هاي اخير 
داس��تان مقداري متفاوت و پيچيدگي آن بيش��تر 
شده است. آن هم به خاطر ظهور تغييرات اقليمي، 
خشكسالي و كاهش بارندگي است. من حدود چهار 
سال پيش در يك مصاحبه اي بحثي را مطرح كردم 
كه بعدها نام مهاجرت هاي اكولوژيك به خود گرفت. 
با توجه به مطالعات ميداني كه در حاش��يه نشيني 
همدان و تهران، و س��اوه، كرمانشاه، ايالم و مناطق 
يا ش��هرهاي ديگري مانند اسدآباد، فامنين، نهاوند 
و بر اس��اس برخي مش��اهدات ميداني در بعضي از 
روس��تاهاي آذربايجان به پديده سونامي مهاجرت 
در صورت استمرار خشكس��الي ها در نقاط مختلف 
)تاكيد مي كنم در ص��ورت ادامه روند فعلي كاهش 

بارش ها( اشاره كردم. 
طبيعي است وقوع اين سونامي بسته به استمرار شرايط 
اقليمي س��ال هاي اخير است و اگر روند ترسالي ها رخ 
دهد اين بحث از بين نخواهد رفت اما با سرعت كندتري 
رخ خواهد داد. اگر اين اتف��اق رخ دهد، ديگر موضوع 
تفاوت زندگي مثل نيم قرن گذشته مطرح نيست بلكه 
موضوع بقا است و كمبود آب كشاورزي يا دام نيست 
بلكه تامين آب ش��رب براي س��اكنان نقاط روستايي 

مطرح اس��ت. قباًل موضوع تف��اوت كيفيت و مواهب 
زندگي بود و تفاوت درآمد اما در اين شرايط مورد بحث 
خود زندگي مطرح اس��ت. براي مثال در روس��تاهاي 
زنج��ان و ميانه و اردبي��ل و درود و كبودرآهنگ چون 
فرصت هاي ش��غلي كم بود و زمين پاسخگويي همه 
اعضاي روستا نبود گروهي راهي شهرهاي مختلف به 
ويژه به باقرآبادها يا شادآباد هاي تهران براي فرصت هاي 

شغلي بهتر مهاجرت مي كردند. '
وي گفت: اتفاقي كه در سال هاي اخير يعني در حداكثر 
در 10 سال گذشته رخ داده اين است كه اساسا، برخالف 
موج قبلي مهاجرت كه فرد امكان بقا در روستا را داشت 
اما با درآمد و كيفيت پايين و دنبال بهبود بود مهاجرت 
مي كرد، اكنون جبر و ضرورت بقاي روستاييان موجد 

و موجب رانده شدن است. 
مطالعات ميداني من در بسياري از شهرها در 20 سال 
گذشته نشان مي دهد كه يكي از شاه بيت هاي مهاجرين 
روستا-شهري اين بوده اس��ت كه من به خاطر آينده 
بچه هايم مهاجرت كردم. اين جمله تكراري مهاجرين 
در بيشتر نقاط كشور است. ممكن است در چين يا در 
مهاجرت هاي اروپا و امريكا چنين تلقي به عنوان دليل 
يا عامل مهاجرت وجود نداش��ته باشد يا به اهميت و 
شدت ما نباش��د اما در ايران با توجه به مسووليتي كه 
خانواده نسبت به آينده فرزندان احساس مي كند اين 
امر معمول بوده است. اما اآلن به خاطر بقاي بچه ها است 
كه مهاجرت مي كنند. به خاطر اين است كه روستا يا 
روستاييان آب ندارند. در شهرستان هايي مثل اسدآباد، 
فامنين روستاهايي هستند كه برخالف ظاهر استان 
كه پ��ر آب و پر بارندگي به نظر مي رس��د، آب ندارند. 
روستاهايي هستند كه حتي براي تأمين آب آشاميدني 
از طريق بخشداري ها با تانكر در تابستان ها آب رساني 
مي شوند. بنابر اين اينجا ديگر موضوع محاسبه منافع 
مبدأ و مقصد نيس��ت. موضوع تفاوت كيفيت زندگي 
نيست. موضوع خود زندگي است، موضوع بقا است. اين 
اتفاقي است كه افتاده اس��ت از آن به عنوان مهاجرت 

اكولوژيك ياد مي شود.'

  تغييرات اكولوژيكي كيفيت زندگي در نيمه 
جنوبي را با چالش مواجه كرده است

وي در پاسخ به 'فرضيه جابه جايي جنوب شمال' ضمن 
اشاره به تفاوت هاي نيمه شمالي و نيمه جنوبي كشور 
بيان داشت: ما از تهران به پايين يك سري شهرها مثل 
قم، اصفهان، ش��يراز را داريم يا بندرعباس و بوشهر و 
تا حدودي يزد كه هر ك��دام از آنها به يك نوعي قطب 
صنعتي و جمعيتي به شمار مي روند. شهرهايي مانند 
اصفهان كه قطب صنايع مادر اس��ت، اهواز كه قطب 
صنعت نفت است يا سواحلي مانند بندر امام، بوشهر 
و بندر عباس كه به داليل تجاري و اقتصادي و ش��يراز 
كه به خاطر ش��رايط خاص خودش مهم هستند. در 
حالت عادي اين ش��هرها بايد جاذب جمعيت باشند 
كه در گذشته اين طور بوده است. مثاًل اصفهان، اراك، 
ساوه و اهواز جاذب جمعيت زيادي بودند. اما اتفاقات 
اكولوژيكي و اقليمي به ويژه در استاني مثل خوزستان 
كه از نظر جمعيتي و اقتص��ادي به ويژه صنعت نفت 

مهم بوده، كيفيت زندگي را پايين آورده است. ممكن 
اس��ت اين تغييرات اكولوژيكي باعث شود كه افراد در 
مورد ماندن يا رفتن تجديد نظر بكنند. به ويژه بخش 
غي��ر بومي جمعي��ت در اولوي��ت اول و حتي ممكن 
اس��ت در اولويت هاي بعدي اين گزينه براي جوامع و 

جمعيت هاي محلي نيز مطرح شود. 
وي گف��ت: اگر چنين امري مطرح ش��ود، گزينه هاي 
زيادي هم براي جابه جايي وجود ندارد. در نيمه شمالي 
كشور از آذربايجان تا خراسان، محدوده بينابيني تهران، 
به عالوه استان هاي گيالن و مازندران و گلستان وجود 
دارد. اگر از زاويه تحمل اكولوژيكي و توسعه پايدار به اين 
مناطق نگاه كنيم، خواهيم ديد كه به آستانه تحمل شان 
رسيده اند. خود آنها نيز هم به داليل اقليمي و اكولوژيكي 
و هم به لحاظ ساختار و بافت فعاليت هاي اقتصادي ديگر 
خيلي پتانسيل مهاجرپذيري بااليي ندارد. درست است 
به خاطر بحث گردشگري اين استان ها در مقطع عيد 

يا تابس��تان پذيراي جمعيت زيادي هستند. ولي بايد 
توجه كرد كه اين جمعيت س��اكن نيس��ت. بنابر اين 
نمي توان گفت كه ظرفيت مهاجرتي بااليي دارند. و از 
آن مهم تر پذيرش اجتماعي هم بايد به جد مورد بحث 

و مطالعه قرار گيرد 
دكتر نقدي افزود: با فرض چنين ايده و گزينه اي كه ما 
رانش جمعيتي از جنوب به سمت مركز يا نيمه شمالي 
را تصور كنيم، در مركز نيز ظرفيت زيادي براي پذيرش 
مهاجر نداريم. همين اآلن تهران به عنوان يك كالن شهر 
خودش با مش��كالت عديده اي مانند آلودگي، گراني 
مسكن و غيره مواجه و در مرز اشباع است. در همسايگي 
آن كرج نيز به همين ش��كل. به عالوه مناطق شمال 
غرب نيز تراكم جمعيتي بااليي دارند، و بطور س��نتي 
خيلي مهاجر پذير نبوده اند و عمدتًا مهاجرت هايشان 
درون منطقه اي بوده، استان هاي شمال غرب همواره 
جزو استان هاي مهاجر فرست بوده اند. همچنين دشت 
گنبد و گرگان از قبل مهاجرين سيس��تاني آمده اند و 
غير از اين پتانسيل و استعداد پذيرش جمعيت مهاجر 

وجود ندارد. 

   تعارض ه�اي فرهنگي و اجتماعي در ذات 
مهاجرت نهفته است 

وي افزود: هر مهاجرت��ي در نفس خودش امكان بروز 
تفاوت ها و تعارض هاي فرهنگ��ي و اجتماعي را دارد. 
يعن��ي از همان ابتدا حتي اگر از روس��تايي به ش��هر 
همج��وارش مهاجرت ص��ورت بگيرد اي��ن تضاد رخ 
مي دهد. براي همين اصال از عبارت روس��تا ش��هري 
شدن فرهنگ شهرهاي مهاجر پذير يا از تنوع فرهنگي 
شهرهاي مهاجر پذير در همه جاي دنيا بحث مي شود. 
اين امر چه در مهاجرت هاي ملي و چه در مهاجرت هاي 
بين المللي مشابه اس��ت. اآلن شهرهايي مثل لندن يا 
پاريس يا برلين با اين تفاوت ها و تعارض هاي فرهنگي 
درگير هستند. اين امر در سطح خيلي خرد نيز مانند 
مهاجرت روس��تاهاي تابع يك شهرستان به مركز آن 

نيز رخ مي دهد.
' پيش فرض من اين اس��ت كه امر مهاجرت با خودش 
تداخل هاي فرهنگي و تزاحم هاي اجتماعي را به همراه 
دارد. منتها در برخي از اين موارد تفاوت هايي وجود دارد. 
براي مثال مهاجرت در آذربايجان داخلي است. يعني 
مهاجرت از روستاهاي خود اين مناطق به مراكز شهري و 
به ويژه شهرهاي بزرگ مانند تبريز و اروميه و ديگر شهرها 
است. و خيلي مهاجرين فرامنطقه اي در اين مجموعه 
نداريم. بنابر اين نوع تفاوت ها متفاوت است. همچنين در 
مناطق ديگر، مثال در كردستان مهاجرپذيري كم است. 
اگر مهاجرت هاي به كردستان را با مهاجرت به اصفهان 
مقايسه بكنيد متوجه مي ش��ويد كه كردستان بيشتر 
مهاجر فرست است تا مهاجرپذير و استان هايي مانند 

لرستان هم داستان خاص خودشان را دارند '
اين استاد دانشگاه معتقد است: خود مهاجرين هم به 
عنوان يك قاعده مقاصد را بررسي مي كنند و به جايي 
مي روند كه دو ويژگي داش��ته باشد. يك فرصت كار و 
زندگي بيشتر و بهتر از مبدا مهاجرت باشد. كار و شغل 
و مسكن امكان كس��ب درآمد وجود داشته باشد. دوم 
اين اس��ت كه پذيرش اجتماعي وجود داش��ته باشد. 
يعني يكي از قواعد مهاجرت هاي برنامه ريزي ش��ده 
و اختياري اس��ت كه افراد بررسي مي كنند كه چقدر 
امكان و پتانس��يل پذيرش مهاجرين وجود دارد چرا 
اغلب جنگ زده هاي خاورميانه به اروپاي غربي و شمالي 
مي روند و نه چين و روس��يه و .  .، به همين خاطر است 
كه مهاجرين بيشتر پايتخت ها را انتخاب مي كنند. در 

پايتخت يا كالنشهر ها فرصت هاي كار و شغل حتي در 
بخش خدمات و در مشاغل فرودست اجتماعي مانند 
كارگري ساختمان و دست فروشي تا فرصت هاي باالتر 
وجود دارد. به عالوه در كالنشهرها يك فرصت اجتماعي 
هم وجود دارد و آن امكان پذيرش اجتماعي باالتر است. 

دكتر نقدي ضمن اشاره به فاكتورهاي جديد در انتخاب 
مقصد مي گوي��د: در مهاجرت ه��اي احتمالي آينده 
موضوع ظرفيت و تحمل اكولوژيكي مقاصد هم مد نظر 
قرار مي گيرد. مثالكسي كه از اهواز مهاجرت مي كند 
قاعدتًا نمي آيد به ش��هري مثل ايالم كه خود آن شهر 
هم در آستانه مشكالت محيط زيستي مانند كم آبي 
و ريزگرد قرار دارد. در ضمن مديران و برنامه ريزان نيز 
بايد به اين امر توجه و دقت داشته باشند كه ما موضوع 
حفره هاي جمعيتي از اهميت زيادي برخوردار است. 
يعني به عنوان آمايش س��رزمين و برنامه هاي مبتني 
بر توسعه پايدار بايد با مالحظات بسيار متنوع امكان 
استقرار و حضور و پخشايش جمعيت در سراسركشور، 
به ويژه در كناره ه��اي پيراموني و مرزي همچنان و با 
وجود همه مشكالت در اولويت قرار گيرد. زيرا موج هاي 
مهاجرتي از آن مناطق به مناط��ق مركزي خيلي در 

راستاي منافع بلندمدت ملي كشور نيست. 

  س�ه عل�ت اصل�ي مش�كالت و راهكارهاي 
همسو با آنها 

اس��تاد دانش��گاه بوعلي همدان در مورد راه حل هاي 
احتمالي مي گويد: در درجه اول در موضوع بحران هاي 
اكولوژيكي فارغ از بحث هاي منطقه اي مي توان يكي 
از تقسيم بندي س��ه گانه از علل پيدايش خشكسالي 

و تغيي��رات اقليم��ي و مهاجرت در ايران وس��پس بر 
اساس اين تقسيم بندي راهكارها نيز در سه حوزه قابل 

تقسيم بندي است. 
'بنابراين يكي از عوام��ل تغييرات جهاني آب و هوايي 
است و مخصوص ايران نيز نيست و پيامدهايش در همه 
جاي دنيا كه به عنوان گرم شدن زمين از آن ياد مي شود 
قابل لمس است. دوم اينكه از نظر سازمان هاي متولي 
ما مديريت مناس��بي روي منابع آبي اعمال نكرديم. و 
س��وم الگوي غلط مصرف در ميان مردم است. يعني 
عامل طبيعت، عامل مديريت و عامل مصرف كنندگان 
و بهره برداران در كنار يكديگر باعث تشديد بحراني به 
نام تغييرات اكولوژيكي شده و در موضوع حل مساله و 
چه بايد كرد نيز بايد به همين س��ه مورد برگرديم. در 
بخش تغييرات كالن جهاني ممكن اس��ت خيلي در 
اختيار ما نباشد. اما در دو مورد بعدي نتيجه گيري كلي 
بايد اين باشد كه جهت مهاجرت نبايد به سمت تهران 

و كالن شهرها باشد. 
وي اظهار داش��ت: اگر هم چنين موج هاي مهاجرتي 
راه بيفتد بايد در ايستگاه هايي در مسير تهران و آن هم 
حتي نه در شهرهاي هاي همجوار تهران، بايد امكان هاي 
توقف و اسكان وجود داشته باشد، كه كار سختي است. 
مثال از خوزستان به س��مت تهران مي توان اسكان در 
استان لرستان را مثال زد. ولي خود اين نيز جاي بحث 
دارد كه آيا چنين امكاني وجود دارد يا خير. ولي در هر 
حال بايد به اصطالح با يك سري امكانات و امتيازات و 

برنامه ريزي ها موج گير ايجاد شود. 
دكتر نقدي در ادامه مي گويد: از اين مهم تر اينكه تا حد 
امكان بايد از اين رانش هاي جديد و بيشتر، كم بشود. 
مثال اگر موضوع ريزگردها مطرح است بايد ريزگردها 
مديريت بشود. موضوع بهره برداري مناسب از منابع 
آبي اين اس��تان ها مديريت شود. يا مس��اله استقرار 
صنايع بايد به عنوان يك سياست اساسي مورد بازنگري 

قرار بگيرد. 
'ما اگر در اس��تاني مانند يزد كه امكان استحصال آب 
نداريم يا به اين راحتي نداريم، يا در اصفهان كه مي بينيم 
زاينده رود خشك شده است و كش��اورزان اصفهاني 
دسترس��ي به منابع آب ندارند نباي��د همچنان اصرار 
داشته باشيم كه صنايع را در آنجا پيش ببريم، منطقي 
به نظر نمي رسد. البته موضوع صنايع هوشمند و صنايع 
سازگار بايد به عنوان يك اصل ساختاري مد نظر باشد 
كه اين مساله از حوزه تخصص من خارج است اما قابل 
تأمل و توجه است. اساساً صنايعي كه آاليندگي كمتري 
داشته باشند، سازگاري بيشتري داشته باشند و داراي 
پيوستگي زيس��ت محيطي باشند يك مطلب مهم و 

مورد توجه است. '
وي افزود: ول��ي مديريت منابع آب توجه به توس��عه 
پايدار، حل بحران هاي زيس��ت محيطي با مشاركت 
مردم و سازمان هاي متولي و حتي سازمان ها و نهادهاي 
تخصصي بين المللي كمك مي كن��د تا اين رانش را تا 
حد زيادي مديريت كنيم. به خصوص توسعه روستايي 
ناوابسته به زمين و آب مثل تجربه خوشه هاي توليدي 
و صنعتي خود بسنده كارآفرين در روستاهاي همدان 
به عنوان جايگزين مد نظر توس��عه گران باشد مانند 
روس��تاي رباط توليد كفش، روستاي زاغه بهار توليد 
سراجي و تريلر سازي يا دستجرد اللجين توليد پوشاك 
)جين( يا اشترمل تويسركان، توليد مبل و نگارخاتون 

فامنين و نيز گردشگري روستاي و....مد نظر باشد.
 وي همچني��ن ضمن اش��اره به موض��وع جابه جايي 
جمعيتي مي گوي��د: تجربه مهاجرت هاي ما نش��ان 
مي دهد كه اين امر به شكل ادغام طبيعي اتفاق نمي افتد 
و به پديده حاشيه نشيني ختم مي شود. شهرهاي بزرگ 
ما از نظر سهم جمعيت حاشيه نشين همين اآلن اشباع 
هستند. يعني در ش��هرهاي بزگ ما فرقي نمي كند. 
حداقل در 100 شهر بزرگ ايران از نظر حاشيه نشيني 
با اش��باع رو به رو هستيم. چه رسد به شهرهاي بزرگ 

مانند تهران و كرج.
'در واقع ظرفيت مهاجر پذيري شهرهاي ما اشباع شده 
است. براي اينكه قاعده اي در موضوع جمعيت پذيري 
ش��هرها وجود دارد و مي گويد به ازاي هر يك درصد 
افزايش جمعيت شهري بايد سه تا چهار درصد رشد 
اقتصادي داشته باشد تا آن شهر بتواند اين جمعيت 
را از نظر پاس��خگويي به نيازها ج��ذب و هضم كند. 
بنابر اي��ن، بايد خيلي با دقت و دراي��ت و احتياط با 
موضوع مهاجرت، چه به خاطر اضطرارهاي طبيعي 
و چه در نتيجه الگوي نابرابر توس��عه رخ داده باشد، 

رو به رو شويم.'

وزير جهادكش��اورزي در حالي در روزهاي گذش��ته 
به گران فروش��ي دامداران اذعان كرده است كه دبير 
انجمن صنايع لبني كشور مي گويد كارخانجات لبني 
در كنار افزايش هزينه هاي بسته بندي و حمل و نقل، 
هر كيلوگرم شيرخام را 2400 تومان از دامدار مي خرند.

 محمد حجتي نهم آبان ماه در بيان علت گران ش��دن 
فرآورده هاي لبني در هفته ه��اي اخير اعالم كرد كه 
دامداران هر كيلوگرم شير خام را بين 1950 تا 2100 
تومان به كارخانجات مي فروشند؛ اما در حالي كه قيمت 

مصوب شيرخام 1570 تومان است كارخانجات لبني 
مي گويند دامداران حتي با همين نرخ 2100 توماني هم 
شير به آنها نمي فروشند بلكه آن را حدود 900 تومان 

گران تر از قيمت مصوب خريداري مي كنند.
با اين اوصاف با وجود اينكه قيمت شيرخام براي تامين 
نظر دامداران و صنايع لبني توسط دولت پس از گذشت 
نزديك پنج سال افزايش يافت و به 1570 تومان رسيد، 
اما قيمت فرآورده هاي لبني همچنان رو به افزايش بوده 

و در 2 ماه گذشته اين روند متوقف نشده است.

پيگيري خبرنگار ايرنا نشان مي دهد تنها در چند هفته 
گذشته برخي شركت هاي لبني قيمت هر ليتر شيرخام 
3 تا 3.4 درصد چربي را از 3800 تومان به 4000تومان 
و به يك باره طي هفته اخير به 4300 تا 4500 تومان 
افزايش داده اند؛ آمار رسمي بانك مركزي نيز مي گويد 
كه در مهرماه متوسط نرخ تورم در گروه لبنيات باالتر از 

نرخ تورم ماهانه بوده است.
از اين رو هفته گذشته در حاشيه جلسه هيات دولتي 
هنگامي كه وزير جهادكشاورزي با پرسش خبرنگاران 

درباره افزايش قيمت محصوالت لبني روبرو شد، اظهار 
داشت: از زمان قيمت گذاري ش��يرخام توسط ستاد 
تنظيم بازار تاكنون )م��رداد 97(، به دليل هزينه هاي 
تمام ش��ده تولي��د در صنعت دام��داري هر كيلوگرم 
شيرخام بطور متوسط با قيمت 2 هزار تومان به صنايع 

و كارخانجات لبني به فروش مي رسد.
حجتي بر اين باور است كه قيمت تمام شده محصوالت 
لبني با توجه به نرخ پايه شيرخام بطور مجدد توسط 
ستاد تنظيم بازار بررس��ي و نتيجه آن به زودي اعالم 

مي شود تا به توليدكنندگان و مصرف كنندگان اجحاف 
نشود.

بنا به گفته وزير جهادكش��اورزي، آنچه در بازار سبب 
افزايش قيمت فرآورده هاي لبني ش��ده، هزينه هاي 
بس��ته بندي و مواد اوليه كارخانجات است و از اين رو 
كارشناسان وزارت جهادكش��اورزي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��تاد تنظيم بازار قيمت تمام شده 
لبنيات را با توجه به قيمت پايه ش��يرخام در دس��ت 

بررسي دارند.

  ظرفي�ت مهاجر پذيري ش�هرهاي ما 
اشباع شده اس�ت. براي اينكه قاعده اي 
در موضوع جمعيت پذيري شهرها وجود 
دارد و مي گوي�د به ازاي ه�ر يك درصد 
افزايش جمعيت شهري بايد سه تا چهار 
درصد رش�د اقتصادي داش�ته باشد تا 
آن ش�هر بتوان�د اين جمعي�ت را از نظر 
پاسخگويي به نيازها جذب و هضم كند. 
بنابر اين، بايد خيلي ب�ا دقت و درايت و 
احتياط با موضوع مهاجرت، چه به خاطر 
اضطراره�اي طبيع�ي و چ�ه در نتيجه 
الگ�وي نابرابر توس�عه رخ داده باش�د، 

رو به رو شويم

برش
  بحث مهاج�رت در ايران تا حدود زيادي 
مش�ابه اي�ن تجرب�ه در بس�ياري از ديگر 
كشورهاست و به تفاوت و فاصله منابع مربوط 
به كار و اش�تغال، ش�رايط و كيفيت زيست 
و زندگي در دو نقط�ه مهاجر پذير و مهاجر 
فرس�ت مربوط مي ش�ود. در واقع داستان 
مهاجرت هاي ارادي تاكنون در همه جاي دنيا 
تا حدود زيادي مشابه بوده و اقال در تئوري 
عامل انگيزاننده ‘امكان زيست بهتر’ مطرح 
اس�ت. البته بحث مهاجرت اجباري از اين 
قاعده تا حدودي مستثني است. با اين حال 
حتي در اين مورد نيز ممكن اس�ت موضوع 

بهبود شرايط و متغير اقتصاد دخيل باشد

برش
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كاهش ۹۰ درصدي 
آنفلوآنزاي طيور در آبان ماه

معاون بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي از 
كاهش 90 درصدي كانون هاي بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان در آبان ماه خبر داد و گفت: تنها 
سه كانون بومي و صنعتي در استان هاي اصفهان، 
چهارمحال و بختي��اري و مازندران شناس��ايي 
و معدوم ش��ده كه هي��چ كدام از آنه��ا مربوط به 
مرغداري هاي مرغ گوشتي نيست. به گزارش ايسنا، 
بعد از اپيدمي شدن بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در سال هاي گذشته و گرفتن تلفات بسيار 
از جمعيت طيور، سال 139۶ مسووالن سازمان 
دامپزشكي وعده دادند در سال آينده اين بيماري 
كنترل مي شود و ديگر حالت اپيدمي پيدا نخواهد 
كرد. در اين ش��رايط صفرعلي ماكنعلي - معاون 
بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي - درباره 
جديدترين وضعيت اين بيماري در سال جاري، 
اظهار كرد: براس��اس آخرين آمارهاي رسمي در 
مهرماه امسال 88 درصد كاهش كانون هاي بيماري 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور داشته ايم كه 

در آبان ماه به 90 درصد رسيده است.
وي افزود: از 31 ش��هريورماه كه س��ال جديد در 
دوره شيوع بيماري است تنها سه كانون گزارش 
ش��ده كه دو كان��ون در اصفه��ان و چهارمحال و 
بختياري بوده و يك كانون ديگر مربوط به طيور 
بومي محمودآباد مازندران بود كه 48 ساعت پيش 
گزارش شد و همه عمليات كنترل، معدوم سازي، 
پايش و غيره را در آن منطقه انجام داديم و هم اكنون 
هيچ مشكلي بابت اين بيماري وجود ندارد. معاون 
بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي با بيان 
اينكه بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كامال 
تحت كنترل است، ادامه داد: 18 دستگاه متولي 
مختلف در قال��ب تيم گزارش ده��ي و كنترل و 
پيشگيري از اين بيماري با هم همكاري مي كنند و 
موفقيتي كه تاكنون به دست آمده حاصل همين 
همكاري و مشاركت است چرا كه اگر چنين نبود 
تاكنون حداقل بيش از 150 كانون در كشور درگير 
مي شدند. ماكنعلي با اشاره به اينكه هيچ گزارشي 
بابت آلوده شدن واحدهاي پرورشي مرغ گوشتي 
نداشته ايم، گفت: اخيرا در شبكه هاي اجتماعي و 
برخي سايت ها خبري منتش��ر شد كه در استان 
فارس تعدادي عقاب به دليل خوردن الش��ه مرغ 
آلوده به بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان، تلف 
شدند اما ما از ابتدا مي دانستيم كه اين تلفات ربطي 
به بيماري ندارد و پس از بررسي ها همين نتيجه 
كس��ب ش��د چرا كه يكي از مرغداران اين استان 
تلفات مرغداري خود را كه ارتباطي به بيماري هم 
نداش��ت در دره اي رها كرده بود و فاسد شدن اين 
الشه ها باعث رشد ميكروارگانيسم ها و توليد سم در 
مرغ هاي تلف شده، شد و علت مرگ ومير تعدادي 
عقاب نيز خوردن اين الشه هاي مسموم بود. وي 
خاطرنشان كرد: تلفات در مرغداري ها كه بدون 
ابتالي بيماري باش��د، از دو تا پنج درصد در همه 
دنيا طبيعي است و هيچ گزارشي از استان فارس 
هم در زمينه  شيوع آنفلوآنزا يا درگير شدن كانون 

اين بيماري نداشته ايم.

ايران رتبه نخست توليد زعفران 
جهان را در اختيار دارد

حسين شيرزاد، مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روس��تايي، در س��مپوزيوم »راهبرد مداخله گري 
هدفمند در بازار زعفران« گفت: همچنان س��هم 
زعفران صادراتي ايران 9۶ درصد از بازارهاي جهاني 
زعفران كل دنيا در س��ال گذش��ته بوده است. وي 
افزود: زعفران سوپر نگين ايراني، كه هيچ قسمت 
زرد يا سفيد رنگ در آن وجود ندارد و فقط از كالله 
تشكيل شده است، با ميزان سافرانال زير يك درصد، 
همچنان بهترين نوع زعفران صادراتي در جهان 

محسوب مي شود.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي با بيان 
اينكه كشت زعفران ايران عمدتا در بهترين ارتفاعي 
كه براي كش��ت زعفران مناسب اس��ت در حدود 
1350 تا 2200 متر از سطح دريا صورت مي گيرد، 
گفت: بنابراين قيمت گذاري اين محصول راهبردي 
بايد به گونه اي باشد كه هم حفظ بازارهاي خارجي 
را مد نظر داشته و هم درآمد اقتصادي كشاورزان و 
توليد كنندگان داخلي را تامين كند. به گفته وي، 
زعفران ايراني، كااليي صادرات محور است و نياز به 
بازار مدرن و محصول استاندارد دارد، لذا اگر قيمت 
زعفران از حد متعارف و منصفانه پايين تر باش��د 
توليد كنندگان داخل كشور دچار زيان شده و توليد 
اين محصول را رها مي كنند و اگر قيمت باال باشد 
تجار و مصرف كنندگان خارجي به خريد زعفران 
از كش��ورهاي ديگر روي مي آورند و اين امر باعث 
توسعه كشت اين محصول در ساير كشورها مي شود 
و در آينده كشورهايي مانند افغانستان و هند رقيب 
ايران در توليد زعفران خواهند شد لذا قيمت گذاري 
زعفران فرآيندي بسيار حس��اس است كه نياز به 
تجربه و تدبير و مشاركت همه حلقه هاي زنجيره 
توليد اعم از توليدكنندگان، صنايع بسته بندي و 
صادركنندگان را دارد. ش��يرزاد خاطرنشان كرد: 
سازمان مركزي تعاون روس��تايي در سال زراعي 
1397-139۶ س��عي كرده تا با مدرن كردن بازار 
زعفران )ب��ازار فيزيكي، گواهي س��پرده كااليي و 
بازار بورس آتي( و استانداردسازي محصول كمك 
شاياني به صادرات طالي سرخ كند به گونه اي كه بر 
اساس گمانه زني هاي دفتر بازرگاني سازمان تعاون، 
بيش از 250 تن زعفران به ارزش تخميني بيش از 
352 ميليون دالر از كشور به بازارهاي بين المللي با 
متوسط قيمت كيلويي حداقل 970 دالر و حداكثر 

1300 دالر صادر شده است.
وي افزود: در سال 9۶ قيمت زعفران به شدت كاهش 
يافت و به كمتر از كيلويي 3 ميليون تومان رسيد 
تا جايي كه س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي به 
نمايندگي از وزارت جهاد كشاورزي با هدف حمايت 
از توليدكنندگان ناچار به خريد حمايتي زعفران شد



اخبار  رفاه 9 كالن

تحليل رضا اميدي از گزارش اخير بانك جهاني درباره خصوصي سازي آموزش در ايران :

هر مدرسه يك بنگاه  اقتصادي!
آيسان تنها|

گزارش اخير بانك جهاني درب�اره روند خصوصي 
ش�دن مدارس در ايران نش�ان مي دهد ك�ه ايران 
طي س�ال هاي گذش�ته با ش�يب تندي در مسير 
خصوصي سازي آموزش عمومي پيش رفته است. 
استداللي كه پش�ت چنين اقدامي است در ميان 
نويسندگان برنامه هاي توسعه در ايران هم هوادار 
دارد. اس�تداللي كه از كاهش نقش دولت در تامين 
هزينه هاي خدمات رفاهي از قبيل آموزش و بهداشت 
حماي�ت مي كند. با اي�ن حال به نظر مي رس�د اين 
رويكرد چنان قوت گرفته كه ما در ايران گوي سبقت 
را از كشورهاي با نظام اقتصادي بازار آزاد هم ربوده ايم 
همچنانكه طبق آمار سهم دولت در تامين مخارج 
عمومي در اروپا 87 درصد، در دنيا 90 درصد اس�ت 
وي در ايران به بين 60 تا 65 درصد تقليل يافته است. 
اين در حالي است كه در قانون اساسي ايران نيز بر 
تامين آموزش رايگان عمومي تاكيد شده است. در 
همين زمينه رضا اميدي، كارشناس اقتصادي توضيح 
مي دهد كه هر روز بيش�تر به س�مت كااليي شدن 
آموزش در حركتيم و اينطور كه از وضعيت مدارس 
بر مي آيد كه هر يك به دنيال كسب درآمد بيشتر از 
خانوار هستند، نهاد اجتماعي مدرسه در حال تبديل 
ش�دن به يك بنگاه اقتصادي اس�ت. وضعيتي كه 
نابرابري در نمود داشته و خود بازتوليد كننده نابرابري 

است و همبستگي اجتماعي را هم تهديد مي كند.
در ادامه مشروح گفت وگوي »تعادل«، با استاد گروه 

برنامه ريزي و رفاه دانشگاه تهران را  مي خوانيد: 

 آخري�ن گ�زارش بان�ك جهان�ي از ش�يب تند 
خصوصي سازي آموزش در ايران خبر مي دهد.  چه 
تحليلي داريد؟ طبق اين گزارش ايران گوي سبقت را 

حتي از كشورهاي با اقتصاد بازار ربوده است.
اول بايد توضيح دهم تعريفي كه در آن گزارش درباره مدارس 
خصوصي شده مطرح شده لزوما به معني مدارس پولي شده 
نيست. در واقع موضوعي كه مد نظر اين گزارش است بحث 
دولتي بودن و دولتي نبودن اس��ت. با لحاظ اين موضوع به 
اين نتيجه مي رس��يم كه وضعيت پولي شدن مدارس در 
ايران شديدتر است. در آن گزارش دو گروه مدارس دولتي 
و غير دولتي تفكيك شده اند بنابراين تاكيد مي كنم كه در 
اين گزارش لزوما دولتي نبودن به معني پولي بودن نيست. 
 به اين معني كه بعضي ممكن اس��ت وابسته به نهادهاي 
عمومي غيردولتي باشند مثل كليسا ها و نهادهاي مدني و 
شهرداري ها. در بسياري از كشورها كليساها مدرسه دارند. 
اين مدارس لزوما شهريه نمي گيرند. بنابراين گزارشي كه 
بانك جهاني از مدارس غير دولتي در جهان داده است لزوما 
منعكس كننده ميزان پولي ش��دن مدارس در كشورهاي 

مختلف   نيست. 
 با اين تعريف وضعيت پولي شدن مدارس ايران به 

مراتب شديدتر است؟
بله، نكته قابل توجه درباره ايران اين است كه اتفاقا مدارس 
غيردولتي تمامًا ش��هريه اي و انتفاعي هس��تند و تقريبًا 
مدرس��ه غيردولتي رايگان وجود ندارد و وقتي از افزايش 
مدارس غيردولتي در ايران صحبت مي شود دقيقا به معناي 

پولي شدن و غيررايگان شدن آموزش است .
با بررسي برخي شاخص ها مي توان به تصوير شفاف تري 
از وضعيت ايران رسيد. ميزان سهم دولت از تأمين مخارج 
آموزش عمومي يكي از اين شاخص ها است. ميانگين اين 
ش��اخص در اروپا حدود 90 درص��د و در جهان حدود 87 
درصد است. كشورهايي هم هستند كه تقريباً 100 درصد 
منابع مالي آموزش عمومي از سوي دولت تأمين مي شود 
مثل ايرلند، فنالند، نروژ، و ... در حالي كه در ايران بر اساس 
برآوردهاي مختلف بين 60 ت��ا 65 درصد مخارج آموزش 
عمومي از سوي دولت تأمين مي شود؛ اين برآورد بدون لحاظ 
بازار موازي آموزش است شامل موسسات خصوصي مربوط 
به كالس هاي تقويتي و كنكور و موسسات نشر كتاب هاي 
كمك درسي و ... يعني اگر اين بخش نيز به مخارج آموزشي 
افزوده شود، س��هم دولت در تأمين مالي آموزش عمومي 
بين 50 تا 55 درصد مي شود. بايد در نظر داشت كه همين 
ميزان هم رو به كاهش است و مشاركت دولت در تأمين مالي 

آموزش عمومي روند نزولي دارد.
  به هر حال تامين آموزش يكي از وظايف اساس�ي 
حكمران به حساب مي آيد، در چه پروسه اي در ايران 

نقش حكمران مدام در آموزش كوچك مي شود؟
 اين روند منطبق با برنامه هاي دولت ها در اين حوزه است. 
ازاين رو، چه بسا نتيجه گزارش بانك جهاني مبني بر سطح 
باالي خصوصي سازي آموزش متوسطه در ايران براي نظام 
برنامه ريزي ما به عنوان يك موفقيت دانسته شود! چراكه 
اساساً هدف گذاري همين بوده است. اگر برنامه هاي توسعه 
بعد از انقالب را بررسي كنيد مشاهده مي شود كه يكي از 
اهداف كّمي اين بوده كه نسبت دانش آموزان غير انتفاعي به 
كل دانش آموزان افزايش يابد. بنابراين اگر به اينجا رسيده ايم 
كه باالترين سطح خصوصي سازي در متوسطه را داريم، به 

نوعي تحقق برنامه هاي توسعه اي بوده است. 
 اكن�ون به نظر مي رس�د تمايل به ص�ورت عموم 
به مدارس خصوصي  بيشتر ش�ده، مورد استقبال 
حكومت هم هست، چه جاي انتقادي باقي مي ماند؟

اصل 30 قانون اساس��ي مي گويد آم��وزش عمومي بايد 
رايگان باش��د و آموزش عالي هم تا مرز خودكفايي بايد 
رايگان باش��د و دولت مكلف است كه اين مساله را تامين 
مال��ي كند. با اين ح��ال غير از اينك��ه تحصيل يك حق 
شهروندي است، آموزش ديدن تكليف هم به شمار مي آيد. 
ما قانون داريم كه اگر خانواده اي مانع ثبت نام فرزندش در 
مدرسه شود مي توان با او برخورد قضايي كرد. يعني غير 
از اينكه ما حق تحصيل را به عنوان يك حق به رس��يمت 
ش��ناخته ايم، يك تكليف به عهده شهروند گذاشتيم كه 
آموزش ببيند. بايد ببينيم كه با چه ديناميزم هايي آن را 
مختل كرده ايم. يعني در حالي كه چنين قوانين باالدستي 
تصويب كرديم ول��ي با پروژ ه  خصوصي س��ازي چگونه 
ماهيت طبقاتي به آموزش داده ايم. همينطور كه گفتم در 

برنامه هاي توسعه هم، همين وجود دارد.
  برنامه هاي توس�عه، ب�ه ويژه برنامه س�وم كه به 
مساله خصوصي س�ازي تاكيد شده عمدتا توسط 
كساني نوشته ش�ده كه به بازار آزاد گرايش دارند و 
عمدتابه دنبال كوچك سازي سهم دولت در همه امور 
هستند، از سوي ديگر مي بينيم اين موضوع حداقل 
در بهداشت و درمان متضاد اس�ت با شعار عدالت 
اجتماعي كه حاكميت ايران هم�واره بعداز انقالب 

مطرح كرده، چطور به اين روند رسيديم؟
در ابتدا بگذاريد توضيح دهم كه سابقه خصوصي سازي به 
بعد از كودتاي س��ال 32 برمي گردد. در ايران اولين قانون 
تأسيس مدارس خصوصي  در سال 1335 تصويب شد و از 
همان سال اولين مدارس خصوصي نيز تأسيس شدند. روند 
به نحوي پيش رفت كه تا اوايل دهه 40 بيش از 10 درصد 
دانش آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي كردند ولي 
آن خصوصي سازي الزاما پولي سازي مدارس نبود بلكه نوعي 
از تمركز زدايي مدارس هم در خود داشت. مثاًل يكي از اين 
مدارس، مدرسه علوي بود كه بخش عمده اي از منابع آن از 
محل وجوهات شرعي و كمك هاي بازاريان تأمين مي شد 
ولي در كنار محتواي كتب درسي به دانش آموزان مسائل 
ديني و مذهبي هم آموزش مي داد. يا مدرس��ه كمال كه 
در س��ال 1336 و كوثر كه در سال هاي بعد توسط مرحوم 
يداهلل سحابي بنيان گذاشته شدند و حالت وقفي داشتند و 
به آموزش هاي ديني نيز مي پرداختند. به يك معنا مدارس 
خصوصي اين امكان را داشتند كه محتواي كمي متفاوت 
نظير آموزش هاي ديني، آموزش هاي مهارتي، و ارايه كنند. 
اين وضعيت ادامه پيدا كرد تا سال 1353 كه دولت تمامي 
مدارس را دولتي كرد. بعد از انقالب هم در سال 1359 بار 
ديگر جريانات مذهبي پيشنهاد تأسيس مدارس خصوصي 
اس��المي را مطرح كردند. آن زمان برخي از مديران عالي 
آموزش پرورش تهديد به اس��تعفا كرده و گفتند ما اكنون 
حكومت اسالمي داريم و فرض بر اين است كه تمام مدارس 
ما اسالمي است. بنابراين اينكه افرادي بگويند مي خواهند 
مدارس خصوصي اسالمي بس��ازند منطقي نيست. اما با 
اين حال سال 1359 قانوني تصويب شد و مدارس خصوصي  
اس��المي به وجود آمد؛ مدرس��ه علوي مجدداً فعال شد و 
مدارسي نظير نيكان نيز براساس اين قانون تأسيس شدند. 
بحث اي��ن مدارس اين بود كه براي نظام سياس��ي جديد 
نيروي اس��المي متعهد تربيت كنند. در قانون 1359 دو 
شرط گذاشته شد. يكي اينكه مدارس حق گرفتن شهريه 
از دانش آموزان ندارند و ديگر اينكه اين مدارس نمي توانند 
خدم��ات اضافه به دانش آموزان اراي��ه كنند؛ از جمله اين 
خدمات اضافه غذا و سرويس اياب و ذهاب و ... بود. درواقع 

هدف اين بود كه اين مدارس انتفاعي نباشند. 
 تامين مالي اين مدارس از دولت بود؟

تامين مالي اين مدارس از طريق وجوهات شرعي، موقوفات 
و كمك خيرين بود. اما اين ادامه پيدا مي كند تا سال هاي بعد 
از جنگ كه دولت به صورت جدي وارد بحث سياست هاي 
تعديل اقتصادي شد. بعد از جنگ كه اولين قانون توسعه 
تصويب شد و بحث كوچك س��ازي و كاهش هزينه هاي 
اجتماعي دولت و حذف سوبس��يدها مطرح شد. يكي از 
حوزه ه��اي مورد توجه ح��وزه آموزش ب��ود. و از آن زمان 
دولت ها انواعي از سياست هاي تشويقي را براي گسترش 
مدارس غيرانتفاعي ب��ه كار بردند. مثال ببينيد در همين 
دولت، صندوق حمايت از مدارس غيردولتي تاسيس شد! 
اين موضوع خيلي متناقض است. دولت با استدالل كمبود 
بودجه از محل منابع عمومي صندوقي تأسيس كرده براي 
حمايت از مدارس غيردولتي و در س��ال اول حدود 2000 
ميليارد تومان منابع به آن تزريق ش��ده اس��ت به منظور 
خصوصي سازي هر چه بيشتر آموزش عمومي! جداي از آنكه 
ايجاد چنين صندوقي با چه تعارض منافع و رانت جويي هايي 
درگير خواهد بود و تاچه اندازه مي تواند فسادزا باشد، ايجاد 
چنين قانوني ضد قانون اساسي و ضد حق شهروندي است. 
با اين حال چنين صندوقي از محل منابع عمومي براي كمك 
بالعوض، وام بدون بهره و ... از سال 1396 تأسيس شده است. 
به اين ترتيب دولت ها طي 3 دهه اخير به انواعي از روش ها 
بطور مداوم در حوزه هاي اجتماعي نظير آموزش و سالمت 
از خود مسووليت زدايي كرده اند. گسترش مدارس خصوصي 
يك اليه بندي و انواعي از تمايزها را در نظام آموزش عمومي 
كشور ايجاد كرده است و آموزش تبديل به كااليي شده است 
كه اگر خانواده ها به كيفيت آن نقد و اعتراض داشته باشند، راه 
مدارس غيرانتفاعي يا مدارس دولتي شهريه اي به آنها نشان 
داده مي شود. گويي كسي كه در مدارس رايگان تحصيل 
مي كند نبايد انتظار آموزش باكيفيت داشته باشد و آموزش 
كيفي تر ويژه آنهايي است كه توان پرداخت شهريه دارند چه 

به مدارس دولتي و چه به غيرانتفاعي. 
البته همان آموزش در مدارس دولتي هم به صورت رايگان 
صورت نمي گيرد، به هر حال بس��ياري از مدارس دولتي 
خانواده ها را مجبور مي كنند كه شهريه بيشتري بپردازند. 

بله. اكنون بخش بزرگي از مدارس دولتي هم به شيوه مدارس 
غيرانتفاعي در حال دريافت شهريه هاي كالن هستند. سال 
گذشته مش��اور وزير آموزش و پرورش اعالم كرد در سال 
تحصيلي 97-96 مردم حدود 10 هزار ميليارد تومان شهريه 
به مدارس دولتي پرداخت كرده اند. توجه داشته باشيد كه 
اين بخش ش��فاف اس��ت كه آموزش و پرورش توان رصد 
آن را دارد چرا كه مس��اله اي كه وجود دارد و گزارش هايي 
هم در اين زمينه منتشر شده و حتي اخيراً وزير آموزش و 
پرورش نسبت به آن هشدار داده اين است كه برخي مدارس 
حساب هاي جداگانه اي دارند و حتي دستگاه هاي كارتخوان 
مجزا كه از سوي وزارتخانه و ادارات استاني و منطقه اي آن 
قابل رصد نيست. اين موضوع نشان مي دهد كه عددي كه 
مردم ساليانه به ْآموزش دولتي پرداخت مي كنند بيش از 
همين 10 هزار ميليارد تومان است تقريبا معادل 25 درصد 
كل بودجه اي است كه دولت به آموزش و پرورش مي دهد و 
اين جداي شهريه اي است كه مردم به مدارس غيرانتفاعي 
مي دهند. آنجا ه��م بحث 15 تا 20 ه��زار ميليارد تومان 
است كه توسط خانواده ها به مدارس غيرانتفاعي پرداخت 
مي كنند. كااليي شدن آموزش در عين حال يك تفكيك 
اجتماعي بين خانواده ها ايجاد كرده و منجر به آن شده كه 

بعضي خانواده ها با همين مساله ثبت نام كودك در مدارس 
ويژه به تعبير وبلن نوعي مصرف نمايشي را بازنمايي كنند. 

 خب. هزينه هاي آموزش به شكل فزاينده اي رو به 
افزايش مي رود، مدراس از پس آن برمي آيند؟ به ويژه 
مدارس دولتي؟ به نظر مي رسد اكنون برخي مدرسه 
مي سازند به جهت كسب درآمد چنين رويكردي را 

چگونه تحليل مي كنيد؟
ببينيد مساله اين است اكنون شاهد آن هستيم بسياري از 
مدارس به بنگاه اقتصادي تبديل شده اند و هر دانش آموز به 
مثابه مشتري است و مدرسه به اين فكر مي كند كه چقدر 
مي تواند از كودك كس��ب درآمد كن��د؟ خود اين موضوع 
دامن زده است به اينكه بعضاً استفاده هايي به جز آموزش از 
ساختمان مدارس انجام گيرد. جالب است بدانيد كه برخي 
مدارس مجوز گرفته اند كه بخش هايي از زمين مدرسه را 
تغيير كاربري داده و اجاره دهند! در همين تهران مدارسي 
هستند كه براي مثال يك طبقه را به يك شركت كامپيوتري 
اجاره داده اند يا كالسي را براي كاربري فروشگاهي به يك 
برند لوازم التحرير اجاره داده اند. يه مدرسه اي كه بخشي از 
حياط آن مسقف شده و كلينيك دندان پزشكي در آن داير 
شده است. در س��ال هاي اخير برخي مدارسدر روزنامه ها 

آگهي مي زنند براي واگذاري بخشي از فضاي مدرسه. 
سال گذشته مش��اورز وزير آموزش پرورش اظهار كرد كه 
يك شركت بيمه اي به آموزش و پرورش پيشنهاد داده كه 
در ازاي تأمين هزينه چاپ كتب درسي، پشت كتاب هاي 
درسي تبليغ آن شركت باشد! تصور كنيد كتبي كه قرار است 
محتواي آن به كودكان آموزش داده ش��ود با تبليغات يك 
شركت پوشانده شود. جالب است بدانيد كه مشاور وزير اين 
را يكي از ظرفيت هاي درآمدزايي دانسته بود. چه بسا اگر روال 
به همين گونه ادامه يابد بعيد نيست كه در سال هاي آينده 
شاهد تبليغات شركت ها روي تابلوي مدارس يا روي لباس 
فرم دانش آموزان باشيم. به هر حال وقتي مدرسه به مثابه 
بنگاه اقتصادي تعريف مي شود و بايد برنامه درآمدزايي داشته 
باشد، بايد انتظار چنين مسائلي را داشت. آيا اين وضعيت به 
وجود آمده يا نتيجه برنامه ريزي هاي انجام شده و نوع نگرشي 

است كه نسبت به اين حوزه ها غالب شده است؟ 
اكنون در كميسيون برنامه و بودجه مجلس طرحي با عنوان 

»اصالح بخشي از مقررات مالي و اداري آموزش و پرورش« 
در حال بررس��ي اس��ت كه در برخي مفاد آن به آموزش و 
پرورش اجازه داده مي شود بدون نياز به مجوزهاي كميسيون 
عالي شهرسازي، مدارسي را كه در بر خيابان هاي اصلي يا 
موقعيت هاي تجاري قرار دارند تغيير كاربري داده و رأساً يا 
با مشاركت بخش خصوصي نسبت به تبديل آن به فضاهاي 
خدماتي و تجاري اقدام كند. اين طرح در صحن علني مجلس 
رد شد اما با فشار كميسيون آموزش مجدداً در حال بررسي 
است. تصويب چنين طرحي با توجه به شرايط نهادي موجود 
و تجربه اي كه طي دهه هاي اخير از چنين قوانيني وجود دارد 
به معناي به تاراج دادن اموال عمومي است. در اين صورت 
مدرسه ديگر صرفاً يك نهاد اجتماعي نيست بلكه طي اين 
روند در حال تبديل شدن به بنگاه اقتصادي است و در دوره اي 
حتي اين بحث مطرح بود كه وزارت آموزش و پرورش يك 

معاونت اقتصادي براي بحث درآمدزايي داشته باشد.
 رويك�رد خانواده ها كه مس�تقيما از روند متضرر 

مي شوند را چطور ارزيابي مي كنيد؟
 متاسفانه بعضًا خانواده ها نيز به عنوان كنشگران مهم در 
ميدان آموزش چنين روندي را به رسميت مي شناسند يا 
نسبت به آن حساسيتي ندارند. مدارس بسته به ميزان درآمد 
ساكنان حوالي مدرسه به صورت اليه بندي شده خصوصي  
مي شوند اكنون در برخي مناطق تهران حدود 70 درصد 
مدارس خصوصي  شده اند و اگر افراد بخواهند كودكانشان 

را در مدارس دولتي ثبت نام كنند انتخابي ندارند!
 به نظر شما چرا دولت از بين اين همه مخارج اضافي 

كه دارد همواره به دنبال كم كردن هزينه هاي آموزش 
است؟

برخي استدالل مي كنند حاال كه ما نمي توانيم درآمدهاي 
دولت را افزايش دهيم از طريقي مانند اصالح نظام مالياتي 
راه ديگري داريم و آن اين است كه به فرزندان طبقات باالي 
جامعه خدمات آموزشي رايگان ارايه ندهيم در حالي كه اين 
خبطي بزرگ است. نبايد با كااليي كردن خدمات اجتماعي 
به دنيال آن باشيم كه هزينه هاي دولت را كم كنيم. آموزش 
طبق قانون يك حق همگاني است. بايد با كيفيت يكسان 
براي همه تامين شود. بدون توجه به اينكه افراد متعلق به 
چه طبقه اي هستند. ببينيد اكنون 60 تا 70 هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي در كشور داريم. اگر نظام مالياتي اصالح 
شود امكان تأمين مالي نه تنها آموزش بلكه بهداشت رايگان 

همگاني نيز وجود دارد.
حذف برخي طبقات از ارايه خدمات آموزشي رايگان و به 
يك معنا طبقاتي كردن تأمين و توزيع امكانات اجتماعي 
تبعات ديگري هم دارد كه مهم ترين آن تضعيف همبستگي 
اجتماعي است. از سوي ديگر اين تبعيض در دريافت آموزش 
و طبقاتي كردن محيط مدارس موجب مي ش��ود تا افراد 
از كودكي تصويري واقعي از جامعه نداشته باشند. زماني 
فرزن��دان طبقات مختلف جامعه كنار همديگر در كالس 
مي نشستند و همه تصوير واقعي تري از جامعه خود داشتند 

و از خدمات نسبتاً يكساني برخوردار بودند. 
  منطق بس�ياري اين است كه براي دولت به صرفه 
نيست كه در بعضي مناطق دور و حاشيه اي مدرسه 
بس�ازد. با همين منطق مي بينيم كه برخي مناطق 
مرزي مدرس�ه ندارند. مثال مرزهاي كردس�تان و 
سيستان و بلوچستان را مي بينيم كه بعضا تا چند 

روستا حتي يك مدرسه ابتدايي ندارند.
البته درباره چنين گفته اي بايد بحث كرد. در برخي مناطق به 
دليل پراكندگي باالي جمعيت ممكن است تأمين امكانات 
فيزيكي مقدور نباش��د اما به شيوه هاي مختلفي مي توان 
خدمات آموزشي را ارايه كرد، ازجمله مدارس شبانه روزي 
روس��تامركز و روش هاي آموزش از راه دور و ... كه بعضًا در 
ايران نيز تجربه شده است. مدرسه و آموزش بنگاه اقتصادي 
نيست كه دولت به دنيال بصرفه بودن آن باشد بنابراين اين 

منطق كه مي گويد مدرسه نمي سازم چون بصرفه نيست يك 
منطق پوچ است. در هر منطقه اي كه زندگي جريان دارد بايد 
خدمات با كيفيت بهداشت و آموزش ارايه شود و اين وظيقه  
همه حكومت ها در همه نظام هاي سياسي است. جالب است 
بدانيد كه در مواردي ما از كشورهايي كه نظام بازار آزاد دارند 
تندتر مي رويم. اكنون بر اساس برآوردها ما در ايران حدود 
دو ميليون و 300 هزار تا سه ميليون و 200 هزار فرد 6 تا 17 
ساله داريم كه در كل كشور ترك تحصيل كرده  يا از مدرسه 
بازمانده اند كه در مدرسه حضور ندارند و اتفاقا تعداد اين افراد 

در مناطق مرزي و دو زبانه بيشتر است. 
اما به يك نكته توجه كنيد و آن اينكه فراتر از مساله آموزش 
در بس��ياري از مناطق عدم توزان منطقه اي داريم. اكنون 
در ايران گفته مي ش��ود حدود 87 درص��د در ايران به آب 
آشاميدني سالم دسترسي دارند جالب است بدانيد كه در 
سيستان وبلوچستان اين ميزان 45 درصد است. يا مثال نگاه 
كنيد نرخ بازماندگي از تحصيل دختران متوسطه در ايران 
حدود 9 درصد است در حالي كه در سيستان وبلوچستان 
45 درصد است. متاسفانه برخي آن را به گونه اي بازنمايي 
مي كنند گويي صرفا مسائل فرهنگي چنين وضعيتي را رقم 
زده است. بله مسائل فرهنگي هم تاثيرگذار است ولي مساله 
اصلي موارد ديگري است. يك نهاد خيريه روايت مي كرد 
كه در حاشيه شهر زاهدان يك مدرسه ابتدايي با ظرفيت 
150 نفر براي دختران تاسيس شده ولي تعداد جمعيتي كه 
متقاضي ثبت نام بوده  اند 600 نفر بوده اند و تعداد قابل توجهي 
از آنان باالي 13 سال بوده اند كه براي ثبت نام در كالس اول 

ابتدايي درخواست ثبت نام داشته اند چراكه تا اين سن به 
مدرسه درسترسي نداشته اند. 

 خانواده ه ها چه مي توانند بكنند؟ كنش�گران 
اجتماعي راهكاري دارند؟

مساله فقط خانواده ها نيستند. ما در اين حوزه ها با ضعف 
جدي گفتماني روبرو هستيم. رسانه ها هم تازه وارد اين حوزه 
شده اند و به نظر مي رسد بسياري از نخبگان نيز هنوز به اين 
مساله توجه نشان نمي دهند. به نظر مي رسد برخي نخبگان 
در شأن خود نمي بينند كه درباره فقر و نابرابري و مسائلي از 
اين دست صحبت كنند. هنوز اين موضوع فراگير نشده است. 
ما براي حفاظت از حريم اجتماعي و عرصه عمومي خود نياز 
به ائتالف هاي اجتماعي داريم. اين ائتالف نبايد بين طبقات 
پايين و فقرا باشد. بلكه طبقات باال هم بايد بدانند تخريب 

همبستگي اجتماعي به ضرر آنها خواهد بود.
مثال در موج س��وم پيمايش ملي ارزش ه��ا و نگرش هاي 
ايرانيان در س��ال 1394، بيش از 70 درصد پاس��خگوها 
گفته اند كه برايشان قابل باور نيست كه ثروتمندان از راهي 
به جز رانت و زيرپانهادن قانون و پارتي ثروتمند شده  باشند. 
اين افراد از طبقات مختلف جامعه بوده اند. اين موضوع نشان 
مي دهد كه وضعيتي ايجاد ش��ده است كه به قول دسوتو، 
اقتصاددان پروي��ي عده اي با بهره گي��ري از اين وضعيت 
حباب بلوريني براي خود س��اخته اند كه ديگران را بدان 
راهي نيست و اين ديگران فقط مي توانند با حسرت نظاره گر 
درون حباب باشند.  بايد به دنبال ايجاد يك ائتالف گسترده 
حول اين مس��ائل بود؛ دانشگاه،  رس��انه، نهادهاي مدني، 
نخبگان اجتماعي، خانواده ها. نظام سياست گذاري ايران در 
سطوح مختلف به صداي رسانه بسيار اهميت مي دهد. نكته 
اينجاست كه مساله بايد براي رسانه ها اهميت يابد. بايد موج 
اهالي آكادمي و رسانه با همفكران خود در سياست گذاري 
همراه شود تا ائتالف بين اجتماع و سياست گذاري صورت 
بگيرد،  در اين صورت مي توان براي حل بسياري از مسائل از 
جمله حق آموزش رايگان به همه طبقات جامعه اقدام كرد. 
به نظر من استدالل هايي كه درباره خصوصي سازي آموزش 
مي شود مثل آنكه دولت بودجه ندارد يا جايي كه نمي صرفد 
نبايد مدرسه بزند استدالل قابل دفاعي نيست و مي توان 
سياست گذار را قانع كرد كه با اقداماتي از قبيل اصالح نظام  
مالياتي و ... هزينه هاي مربوط به آموزش رايگان را تأمين 
كند. آموزش و خدماتي از اين دست مساله حاكميت است 
و فقط مساله دولت نيست و براي تامين مالي آن بايد كل 
حاكميت همراهي كنند.   اكنون ميانگين تراكم دانش آموز 
در كالس هاي درس 23 نفر اس��ت كه ب��ه نظر من تراكم 
قابل دفاعي است ولي شايد جالب باشد بدانيد كه در هند 
با جمعيت يك ميليارد و 200 ميليون هم ميانگين تراكم 
دانش آموز در كالس 23 نفر اس��ت، يعني حوزه آموزش تا 
اين اندازه اهميت دارد براي سرمايه گذاري. اتكينسون از 
صاحب نظران حوزه نابرابري در كتاب اخير خود مي گويد 
مهم ترين حوزه س��رمايه گذاري دولت ها ب��راي مقابله با 

نابرابري بايد آموزش عمومي و مهارتي باشد.
  خصوصي س�ازي آموزش و اج�ازه براي افزايش 
هزينه هاي مدارس غيرانتفاعي منجر به آن مي شود 
كه هزينه ه�اي بخش دولتي ه�م افزايش يابد. به 
هر حال خدماتي ك�ه ارايه مي دهن�د مورد طلب 
دانش آم�وزان م�دارس دولتي هم مي ش�ود چرا 
آموزش و پروش و دولت مكانيزم هاي كنترلي الزم 
را براي جلوگي�ري از افزايش هزينه هاي غير الزم 

به كار نمي برد؟
همينطور اس��ت، وقتي مخارج مدارس افزايش مي يابد، 
س��رجمع مخارج آموزش هم مدام ب��اال فته و هزينه هاي 
دولت را هم باال مي برند. يعني دولت اجازه مي دهد هزينه ها 
افزايش يابد و خود دولت هم تحت فشار مالي قرار مي گيرد. 
وضعيتي كه در نظام س��المت هم رخ داد و افزايش شديد 
تعرفه ها هم هزينه هاي دولت و هم هزينه هاي خانوارها و 
بيمه ها را به شدت افزايش داد. تعارض منافع نيز به عنوان 
يكي از مهم ترين عوامل فساد به اين موضوع دامن مي زند. 
كافي است فهرستي از مهم ترين مدارس غيرانتفاعي و حتي 
دانشگاه هاي غيرانتفاعي را تهيه كنيد. مشاهده مي كنيد 
بس��ياري از مديران و مالكان اين مراكز س��ابقه حضور در 
مراكز سياست گذاري نظير مجلس، وزارتخانه، و ... را دارند. 
همين وضعيت را در نظام سالمت هم مي بينيد و روابط و 
پيوندهاي دوجانبه اي كه براساس رانت ميان بخش هايي از 
مثاًل وزارتخانه با بازار موازي آموزش )مراكز كنكور و ناشران 
كتاب هاي كمك درسي( شكل مي گيرد نظير رانت هاي 
اطالعاتي و امتيازات مالي و ... كه به بازتوليد و تشديد مداوم 
كااليي شدن آموزش و طبقاتي ترشدن اين حوزه مي انجامد.
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كارت خريد به جاي 
پرداخت نقد

يك كارش��ناس حوزه كار با اش��اره به بار رواني 
افزايش دستمزدها و پرداخت هاي نقدي در باال 
رفتن تورم، پيشنهادي براي نحوه واريز كمك 

جبراني دولت به كاركنان ارايه كرد.
حمي��د حاج اس��ماعيلي با تش��ريح چگونگي 
واري��ز كمك هاي جبراني دول��ت به كاركنان و 
بازنشستگان اظهار كرد: شخصا با افزايش نقدي 
دس��تمزد موافق نيس��تم چون دولت كنترل و 
نظارت دقيق��ي در بحث نقدينگي در كش��ور 
نداشته اس��ت؛ از طرفي بار رواني افزايش تورم 
را نمي توان كتمان كرد، لذا پيش بيني من اين 
است كه كمك دولت به كاركنان و بازنشستگان 
به ش��كل نقدي نخواهد بود؛ هرچند كه دولت 
منابع اين كار را در اختي��ار دارد اما به دليل بار 
رواني افزايش قيمت ها و تحميل فش��ار بيشتر 
برخانوارها سناريوي افزايش دستمزدها را دنبال 

نخواهد كرد.
وي ادامه داد: سناريوي دوم اين است كه دولت 
اين رقم را در قالب بس��ته هاي حمايت غذايي 
اختصاص ده��د. البته قبال دول��ت اعالم كرده 
بود كه بس��ته هاي حمايت غذايي را صرف نظر 
از اقش��ار آس��يب پذير و تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيس��تي به تمام گروه ها و دهك هاي 
جامعه اختصاص خواهد داد، لذا دولت درحال 
بررس��ي سناريوهاي موجود اس��ت تا پرداخت 
كمك جبراني با كمتري��ن ميزان تاثيرپذيري 

اتفاق بيافتد.
 اين كارشناس حوزه كار با اشاره به جامعه هدف 
دول��ت در واريز كمك جبران��ي، گفت: با توجه 
به اينكه دولت حقوق بگيران زير س��ه ميليون 
تومان دريافتي را مش��مول اين طرح قرار داده 
است، پيش��نهاد من اين است كه به جاي واريز 
كمك جبراني به حس��اب ه��اي كاركنان، اين 
رقم را در قالب كارت ه��اي الكترونيكي خريد 
كاال اختصاص دهد تا افراد خود به فروش��گاه ها 
مراجعه و به اختيار هزينه كنند و تورم انتظاري 

هم ايجاد نشود.
حاج اس��ماعيلي همچنين درب��اره منابع مالي 
اين طرح، گفت: اگرچه دولت س��از وكار اجراي 
اين طرح را هنوز پيش بيني نكرده ولي دو منبع 
جديد به دست آورده اس��ت؛ افزايش نرخ ارز و 
فروش نفت دو منبعي اس��ت ك��ه امكان توزيع 
خواربار و بسته هاي حمايتي را براي دولت فراهم 
كرده است و مي تواند از اين دو محل هزينه كند. 
چون دولت هم از افزايش نرخ ارز س��ود برده و 
هم بر طبق آنچه در بودجه پيش بيني كرده بود 
نفت را طي شش ماه گذشته به قيمت باالتري 
فروخته اس��ت؛ از اين رو دولت هيچ مش��كلي 
براي اختصاص بسته هاي حمايت غذايي ندارد 
و انتظار مي رود كه پوش��ش گس��ترده تري از 
كارمندان، كارگران و بازنشستگان را در اين طرح 
داشته باشد.  به گفته وي، با توجه به اينكه بخشي 
از بدنه كاركنان دول��ت را كارگران قراردادي و 
پيماني تش��كيل مي دهند، عالوه بر كارمندان 
لشكري و كشوري و بازنشستگان صندوق هاي 
بيمه، كارگران قراردادي و شاغل در شركت هاي 
پيمانكاري هم تحت پوشش اين كمك جبراني 

قرار خواهند گرفت.
ضرورت حركت به سوي 

سياست هاي همگرا
مع��اون پيش��ين وزير اقتص��اد اظه��ار كرد: 
اصالحات اقتصادي در مقايس��ه با اصالحات 
اجتماعي و فرهنگي آس��ان تر است به شرطي 
كه سياس��ت هاي صحيح و همگرا اتخاذ شود 
همچنين دولت نيز براي رسيدن به اهداف خود 
بايد در برخي رفتارهاي خود تجديد نظر كند.

حيدرمستخدمين حسيني در گفت وگو با ايلنا 
در مورد برنامه هاي تعيين شده از سوي رييس 
بانك مركزي مبني بر افزايش قدرت پول ملي و 
كاهش تورم گفت: در حوزه اقتصاد مكانيزيمي 
به عنوان »نشد« نداريم، براي اينكه مدل هاي 
مختلفي براي ايفاي نقش اقتصادي در راستاي 
اهداف تعيين شده وجود دارد و از تكنيك ها و 
تاكتيك هاي اقتصادي مختلفي براي رسيدن 

به اين اهداف استقاده مي شود.
وي ادام��ه داد: سياس��ت هاي اقتصادي نبايد 
بگونه اي باشد كه مزيت آن ديگر سياست ها را 
خنثي كند. بنابراين نبايد در اقتصاد جزيره اي 
عمل ش��ود بطوري كه سياس��ت هاي مالي و 
بودجه اي دولت در كنار سياست هاي تعرفه اي 
براي واردات و سياست هاي پولي بانك مركزي 
و شوراي پول و اعتبار مي تواند نتايج مطلوب و 

مثبتي داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي متذكر شد: متاسفانه 
يكي از نقاط ضعف دولت كه از روز اول ش��اهد 
آن بوديم عدم همگرايي تيم اقتصادي آن است. 
اصالحات اقتصادي در مقايس��ه با اصالحات 
اجتماعي و فرهنگي آس��ان تر است به شرطي 
كه سياس��ت هاي صحيح و همگرا اتخاذ شود 
همچنين دولت نيز براي رسيدن به اهداف خود 
بايد در برخي رفتارهاي خود تجديد نظر كند.

مستخدمين حسيني با بيان اينكه دولت بايد 
اين سياست ها را سال ها پيش اعمال مي كرد تا 
امروز مي توانستيم در برابر تحريم ها ايستادگي 
كنيم، گفت: با توجه به شرايط كنوني اقتصاد، 
سياس��ت هاي مالي، پول��ي و تعرفه اي خاصي 
را باي��د اعمال كرد كه در صورت اس��تفاده در 
گذشته امروز مي توانستيم به نتايجي بهتري 
برس��يم. حاال كه دولت از اين ابزارها استفاده 
نك��رده بايد نقش خ��ود را فعال ت��ر كند و در 
تصميم سازي ها بخش خصوصي و كارشناسان 
را مشاركت دهد، هرچند كه بايد تصميم نهايي 

را خود اتخاذ كند.

   فراتر از مساله آموزش در بسياري از مناطق 
عدم ت�وزان منطقه اي داريم. اكن�ون در ايران 
گفته مي ش�ود حدود 87 درص�د در ايران به 
آب آش�اميدني سالم دسترس�ي دارند جالب 
اس�ت بدانيد كه در سيستان وبلوچستان اين 
ميزان 45 درصد اس�ت. يا مثال نگاه كنيد نرخ 
بازماندگ�ي از تحصيل دختران متوس�طه در 
ايران ح�دود 9 درصد اس�ت در حال�ي كه در 
سيستان وبلوچستان 45 درصد است. متاسفانه 
برخي آن را به گونه اي بازنمايي مي كنند گويي 

صرفا مسائل فرهنگي چنين وضعيتي را رقم زده 
است. بله مسائل فرهنگي هم تاثيرگذار است 

ولي مساله اصلي موارد ديگري است

برش



دانش و فن10اخبار

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبرداد

تخفيف نيم بهاي پهناي باند براي سايت هاي داخلي
گروه دانش و فن   

 با راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات، يكي از مهم ترين 
مزاياي��ي كه مورد توجه قرار گرف��ت، تفكيك تعرفه 
اينترن��ت داخ��ل از بين المل��ل بود. بدي��ن معنا كه 
براي وب س��ايت ها با س��رورهاي داخلي در مقايسه 
با وب س��ايت هاي خارجي، تخفيف ۵۰ درصدي در 
نظر گرفته ش��د و ارايه دهن��دگان خدمات اينترنتي 
از اينترن��ت ثاب��ت و همراه، مطابق مصوبه س��ازمان 
رگوالتوري ملزم به رعايت اين موضوع در محاس��به 

هزينه اينترنت براي كاربران شدند.
اما اينكه كدام يك از وب س��ايت ها ش��امل اين طرح 
باشند، از ابتدا محل پرسش بود؛ همزمان با بهره برداري 
از فازهاي اول و دوم ش��بكه مل��ي اطالعات و در گام 
نخست، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
ليست ۱۰۰ سايت پرترافيك داخلي كه سرورهاي آنها 
در ايران قرار دارد را به اپراتورها و شركت هاي اينترنت 
ارايه كرد كه كاربران با مراجعه به اين س��ايت ها تنها 
نصف هزينه را پرداخت كنند و مقرر شد اين ليست به 

مرور تكميل شود.
در گام بعدي، محمود واعظي وزير پيشين ارتباطات و 
فناوري اطالعات - اوايل تابستان96 با اشاره به كاهش 
۵۰ درصدي تعرفه اينترنت سايت هاي داخلي، اظهار 
كرده بود: با راه اندازي شبكه ملي اطالعات در مرحله 
اول ۱۰۰ سايت، سپس ۲۵۰ سايت و در حال حاضر 
۵۱۰ سايت برتر داخلي از تعرفه ۵۰ درصدي نسبت 
به تعرفه بين الملل استفاده كردند. واعظي همچنين از 
كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اينترنت تمامي سايت هايي 
كه سرور داخلي دارند تا زمان راه اندازي فاز سوم شبكه 
ملي اطالعات خبر داد كه البت��ه در آن زمان خبري 
از اعالم تعرف��ه نيم بها براي تمامي وب س��ايت هاي 

داخلي نشد.
پس از واعظي، محمدجواد آذري جهرمي نيز آذرماه 
سال 96 و چند ماه پس از رسيدن به وزارت، زماني كه 
اخبار مربوط به تغيير تعرفه هاي اينترنت ثابت داغ بود، 

اظهار كرد: »ما نظامي گذاشتيم كه تعرفه نظام هاي 
داخلي كاهش يابد، همچنين ۵۰۰ س��ايتي كه جزو 
س��ايت هاي داخلي محسوب مي ش��دند، برداشته و 
مقرر ش��ده هرآنچه ترافيك داخلي بوده، نس��بت به 
ترافيك بين الملل نصف قيمت مصوب ش��ود. وي در 
آن زمان از تصويب مصوبه اي براي اعمال تعرفه نيم بها 
براي تمامي ترافيك داخلي خبر داد،  حال اين مصوبه 
تصويب ش��ده و طبق گفته معاون وزي��ر ارتباطات، 
س��ايت هاي داخلي براي دريافت تخفيف نيم بهاي 
پهناي باند بايد آدرس IP خود را در پرتال س��ازمان 
فناوري اطالعات به ثبت برسانند و كاربران نيز نبايد 

از فيلترشكن استفاده كنند.
حسين فالح جوشقاني درباره عدم محاسبه تخفيف 
نيم بهاي اينترنت براي س��ايت هاي داخلي از سوي 
اپراتوره��اي اينترن��ت و اعتراض كارب��ران و برخي 
دارندگان س��ايت هاي داخلي به اين موضوع، اظهار 
داش��ت: ش��وراي فني وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در مصوبه اي، تمامي س��ايت هاي داخلي را 
ملزم كرده است كه در پرتال سازمان فناوري اطالعات، 

IP آدرس خود را به ثبت برسانند.
وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از يكهزار وب سايت 
داخلي در اين سامانه ثبت نام كرده اند و از تخفيف نيم 
بهاي پهناي باند برخوردار مي شوند، ادامه داد: ساير 
وب سايت هاي داخلي نيز بايد در اين سامانه ثبت نام 
كنند تا اپراتورها براساس اين ليست، تخفيف مدنظر 
را براي اين وب سايت ها و كاربراني كه از آنها استفاده 

مي كنند، لحاظ كنند.
معاون وزير ارتباطات اف��زود: در حال حاضر يكي از 
مشكالتي كه در محاسبه تخفيف نيم بهاي اينترنت 
براي وب س��ايت هاي داخلي وجود دارد، اين اس��ت 
كه اين سايت ها بطور مداوم آدرس IP خود را تغيير 
مي دهند و با وجودي كه حتي يك بار، در س��امانه به 
ثبت رسيده اند اما به دليل تغيير IP آدرس، اپراتورها 
اطالعي از داخلي بودن آنها ندارند و ترافيك شان نيم 

بها محاسبه نمي شود. رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با بيان اينكه اين وب س��ايت ها 
بايد مرتب نسبت به روزرساني آدرس سايت خود در 
سامانه اقدام كنند، گفت: در غيراين صورت كاربران، 
زماني كه به اين وب س��ايت ها متصل مي ش��وند به 
دليل نبودن آدرس در ليس��ت، ش��امل تخفيف نيم 

بها نمي شوند.
فالح جوش��قاني ادام��ه داد: بخش ديگ��ري از عدم 
محاسبه تخفيف نيم بها براي ترافيك داخلي پهناي 

 VPN باند، به اس��تفاده كارب��ران از فيلترش��كن و
برمي گردد. چرا كه در اين صورت هم حتي اگر كاربر 
وارد وب سايت هاي داخلي شود، ترافيك پهناي باند 
از خارج از كشور وارد شده و تخفيف پهناي باند شامل 

آن نمي شود.
گفتني است چندي پيش وزير ارتباطات در اظهاراتش 
درباره تفكي��ك اينترنت داخ��ل از بين الملل گفته 
است: مصوبات تاكيد دارند كه با توجه به اينكه هزينه 
تمام شده ترافيك داخلي كمتر از ترافيك بين المللي 

اس��ت، در محاس��بات ترافيك اين مساله بايد لحاظ 
شود. ولي زماني كه اين مصوبه ابالغ شد، شركت هاي 
ايراني براي آنكه سقف مصرف منصفانه در فرآيندهاي 
تجاري را جذاب تر كنند، س��قف مصرف منصفانه را 
عدد ترافيك داخل��ي قرار دادند؛ ب��ه اين مفهوم كه 
اگر به عنوان مث��ال ۸۰۰ گيگابايت مصرف اينترنت 
را اعالم كردند كه اين ع��دد مصرف اينترنت داخلي 
اس��ت، در حالي كه ميزان ترافي��ك بين المللي آنها 

۴۰۰گيگابيت است.

گيزمودو| محققان استراليايي دستگاهي كوچك 
ساخته اند كه سرعت اينترنت را ۱۰۰ برابر مي كند.

امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه اينترنت بخش 
بسيار مهمي از فعاليت هاي روزانه ما را در برمي گيرد و 
بسياري از كارهاي ما به وجود اينترنت وابسته است.

حال محقق��ان براي اولين بار در جهان، دس��تگاهي 
ابداع كرده ان��د كه س��رعت اينترنت را بط��ور قابل 
توجهي افزايش مي دهد.اين دس��تگاه، يك دستگاه 
»نانوفوتونيك« اس��ت كه از حالت ويژه اي از نورهاي 
پيچ خورده اس��تفاده مي كند تا داده هاي بيشتري را 
رمزگذاري كند و اين داده ها را س��ريع تر از هميش��ه 

پردازش كند.
محققان »موسسه سلطنتي فناوري ملبورن« استراليا 

اين دستگاه را ساخته اند.
ام��روزه روش مت��داول انتق��ال داده ه��ا »مخابرات 
نوري« اس��ت. »مخابرات نوري« عبارت است از هر 
فرم انتق��ال اطالعات ك��ه در آن نور واس��ط انتقال 
داده باش��د. كانال چنين ارتباط��ي مي تواند فضاي 
آزاد، هوا يا فيبر نوري باش��د. اين فناوري با پيدايش 
و اخت��راع ليزر و فيبر نوري ايجاد ش��د.محققان اين 
پروژه اظهار كردند با گس��ترش اس��تفاده از »كالن  
داده ه��ا«، مخابرات نوري با شكس��ت مواجه خواهد 
شد.»هوران رن« مدير اين گروه تحقيقاتي گفت: ما 
در اين پروژه قصد داشتيم اطالعات را از طريق نور و 

در باالترين ظرفيت خ��ود انتقال دهيم به نحوي  كه 
بتوانيم پهناي باند را به ميزان زيادي افزايش دهيم. 
»RMIT« دستگاه »نانوفوتونيك« ساخت محققان 

 ظرفيتي دارد ك��ه مي تواند نوره��اي پيچ خورده را 
با اس��تفاده از نوس��ان هاي امواج نور بخواند تا آنها را 
رمزگذاري كند.اين به اين معنا است كه اين دستگاه 
مي تواند ظرفيت انتقال داده هاي نوري را بيش��تر از 

ظرفيت پهناي باند فعلي قابل دسترس كند.
اين دستگاه نانوالكترونيك مانند »چشم« است كه 

اطالعات را مي بيند و سپس كدگذاري مي كند.
محققان اين پروژه معتقدند، اين دس��تگاه عملكرد 

بااليي داشته و ارزان قيمت است.
اندازه دستگاه نيز كوچك بوده كه آن را قادر مي سازد 
براي نس��ل بعدي ارتباطات نوري پهناي باند بسيار 
مفيد باشد.گفتني است، اين دستگاه سرعت اينترنت 

را ۱۰۰ برابر بيشتر مي كند.

زد دي ن�ت| اولين ك��رم اينترنتي دنيا ۳۰ س��اله 
شددر ش��رايطي كه انبوهي از كرم ها و ويروس ها و 
بدافزارهاي اينترنتي در تالش براي سرقت اطالعات 
شخصي كاربران هستند، ۳۰سالگي كرم موريس به 

عنوان اولين كرم رايانه اي فرا رسيده است.
اين كرم اولين بار در دوم نوامبر سال ۱9۸۸ در فضاي 
مجازي پخش ش��د و توسط يك دانشجوي دانشگاه 
كرنل به نام رابرت تاپان موريس نوشته شد و به همين 

علت هم به كرم موريس شهرت يافت.
اي��ن اولين بار بود كه يك بداف��زار رايانه اي از طريق 
اينترنت به طور گسترده پخش مي شد و از همين رو 
رسانه هاي خبري به طور گسترده اين موضوع را مورد 

توجه قرار دادند.
هدف موريس از نگارش كدهاي اين كرم آسيب زدن 
به رايانه هاي متصل به اينترنت كه در آن زمان از ۸۸ 
هزار رايانه فراتر نمي رفتند، نبود. او قصد داشت از اين 
طريق ابعاد و ميزان گستردگي اينترنت را اندازه گيري 
كند. اما نقص در نگارش كدهاي برنامه موريس آن 
را در عمل به يك نرم افزار مخرب مبدل كرد. برنامه 
يادش��ده به گونه اي كدنويسي شده بود كه حتي در 
صورت پاسخ مثبت به نصب آن بر روي يك رايانه باز 
هم خود را بر روي سيس��تم كپي مي كرد و اين كپي 
كردن هاي مكرر باعث مي شد تا رايانه ها دچار اختالل 

شده و از كار بيفتند.
اين بدافزار به سرعت حدود ۱۰ درصد از رايانه هاي 
متصل ب��ه اينترنت را آل��وده كرد و دامن��ه فعاليت 
تخريبي آن به آزمايش هاي پروازي ناسا نيز كشيده 
شد. كرم موريس سرورهاي اينترنت كه به سيستم 
عامل هاي سان و يونيكس VAX/BSD مجهز بودند 

را كند كرده و سپس از كار انداخت.

رجيستر| به تازگي محققان امنيتي دريافته و اعالم 
كرده اند كه در تراش��ه هاي پردازنده ساخت شركت 
اينتل يك آس��يب پذيري جديد وج��ود دارد كه به 
هكرها اجازه مي ده��د به اطالعات كاربران موردنظر 

نفوذ يابند.
تراشه هاي پردازنده اينتل در چندسال اخير بارهاست 
كه مورد بحث و بررسي محققان و پژوهشگران فعال در 
حوزه امنيت سايبري قرار مي گيرند و در سال گذشته 
جنجال و سر و صداهاي بسياري را در فضاي مجازي 

به پا كرده اند.
از سال گذشته كه ضعف ها و حفره هاي امنيتي اسپكتر 
و ملت داون كشف شده در پردازنده هاي ساخته شده 
توسط ش��ركت اينتل كه از سال ۱99۵ به بعد وجود 
داشته و باعث شده هكرها به اطالعات ذخيره شده بر 
روي حافظه رايانه ها دسترسي پيدا كنند، بحث هاي 

فراواني صورت گرفته است.
اين آسيب پذيري و حفره هاي امنيتي در پردازنده هاي 
اينتل به گونه اي بوده است كه به هكرها اجازه مي داده 
عالوه بر س��رقت كلمات و رمز عبور كاربران، تمامي 
اطالعات ذخيره ش��ده موجود در حافظه، پردازنده 
رايانه و گوش��ي هاي همراه را به س��رقت برده و از آن 
سوءاس��تفاده كنند و اين سطح از دسترسي موجب 
مي ش��د به تراش��ه هاي ديگري همچون اي ام دي و 

اي آرام نيز دسترسي يابند.
اينت��ل، يك ش��ركت تجهيزات رايان��ه اي در اياالت 
متحده امريكاست كه در زمينه توليد سخت افزارهاي 
رايان��ه و تلفن هم��راه، با تمركز ب��ر مادربورد، كارت 
شبكه، چيپ ست، بلوتوث و حافظه هاي فلش، انواع 
ريزپردازنده، نيمه  رسانا، مدارهاي مجتمع، واحدهاي 
پردازش گرافيكي و سامانه هاي نهفته فعاليت مي كند.

پي سي ورلد|واتس اپ به تازگي اعالم كرده است كه 
قصد دارد يك قابليت جديد را به پلت فرم خود بيفزايد 
تا به كاربرانش اجازه دهد در گروه هاي اين پيام رسان به 

افراد موردنظر خود بطور خصوصي پيام دهند.
اپليكيشن پيام رسان واتس اپ كه يكي از محبوب ترين 
پلت فرم هاي پيام رسان در جهان محسوب مي شود، به 
تازگي اعالم كرده است كه مي خواهد قابليت جديدي 
را با تعداد محدودي از كاربران داوطلب مورد آزمايش 
قرار دهد كه به واسطه آن بتوانند به صورت خصوصي 
به افراد موردنظر خود در گروه هاي واتس اپ پيام دهند.

به عبارتي ديگر، واتس اپ تصميم گرفته اس��ت به آن 
دس��ته از كاربراني كه قصد دارند به مخاطبان خود در 
گروه هاي مورد نظر پاسخ دهند، اين امكان را بدهد تا در 
صورت تمايل، به صورت خصوصي جواب آنها را بدهند و 
ساير اعضاي گروه نتوانند آن را مشاهده كرده و بخوانند.

 Reply« به گفته بسياري از كارشناسان، اين قابليت كه
privately« ن��ام دارد، ب��ا توجه به آنكه در س��اير 
اپليكيشن هاي پيام رس��ان وجود ندارد، هنوز معلوم 
نيست كه ساز و كارش دقيقا به چه صورت خواهد بود 
اما بر اس��اس اعالم واتس اپ، در صورت تاييد تمامي 
مراحل آزمايش شده، در نسخه هاي بعدي به روزرساني 
واتس اپ منتشر خواهد شد و در دسترس عموم كاربران 

قرار خواهد گرفت.
اپليكيش��ن پيام رس��ان واتس اپ، مدتي است كه در 
رقابت با ساير پيام رسان ها همچون تلگرام، به افزودن 
قابليت هاي جديد اقدام كرده است.شركت فيس بوك 
با در اختيار گرفتن و تصاحب شركت واتس اپ در سال 
۲۰۱۴، ۱9 ميليارد دالر كسب كرد و از آن زمان تاكنون 
نيز با معرفي و افزودن قابليت هاي جديد بدنبال جذب و 

حفظ طرفداران اين پيام رسان بوده است.

آس�ين اي�ج| دو كميت��ه تخصص��ي در مجلس 
نمايندگ��ي انگلي��س و كان��ادا از م��ارك زاكربرگ 
مديرعامل فيس بوك خواس��ته اند ت��ا در برابر يك 
كميته مش��ترك و در حضور نماين��دگان مجالس 

كشورهاي مختلف شهادت دهد.
هدف از اين كار بررسي تالش هاي فيس بوك براي 

مقابله با انتشار اخبار جعلي است.
دمي��ن كالين��ز رييس كميت��ه رس��انه اي مجلس 
نماين��دگان انگليس با همكاري ب��اب زيمر همتاي 
كانادايي خود قصد دارد زاكربرگ را تحت فشار قرار 
دهد تا وي خود شخصا در اين نشست حضور يابد و 

پاسخ هاي قانع كننده اي ارايه دهد.
در ماه ه��اي اخي��ر، زاكربرگ به عل��ت نقض حريم 
ش��خصي كاربران فيس بوك، انتقال ب��دون اجازه 
داده هاي خصوصي آنها به افراد و شركت هاي ثالث، 
ناتواني در جهت مقابله با انتشار اخبار جعلي و غيره 
مجبور شد ش��خصا در كنگره امريكا و پارلمان اروپا 
شهادت دهد.كميته اي كه زاكربرگ بايد در برابر آن 
شهادت دهد، كميته بزرگ بين المللي نام دارد و قرار 
است اولين جلسه آن در تاريخ ۲۷ نوامبر تشكيل شود 
و نمايندگان مجالس چند كشور ديگر در آن حضور 
خواهند داشت. در نامه اي كه براي دعوت از زاكربرگ 
براي شركت در اين جلسه براي وي ارسال شده، آمده 
است: ما درك مي كنيم كه براي شما ممكن نيست در 
جلسات تمامي مجالس قانون گذاري كشورها حاضر 
شويد. اما معتقديم كاربران شما در ديگر كشورها هم 
به پاسخگويي فيس بوك از طريق خود شما نياز دارند 
و تصور مي كنيم ش��ما مي خواهيد به اين مسووليت 
خود عم��ل كنيد. زاكربرگ در واكن��ش به اين نامه 

واكنشي از خود نشان نداده است.

زددي نت| در ميان انبوهي از اپليكيش��ن هاي تلفن 
همراه كه سارقان اطالعات، به جاسوسي از آنها عالقه 
دارن��د، برنامه هاي خبري و وي��ژه كودكان محبوبيت 

ويژه اي دارند.
افزايش جاسوس��ي از اين نوع برنامه ه��ا باعث نگراني 
گروه هاي مدافع حقوق كودكان در امريكا شده و بيش 
از ۲۰ گروه مدافع از اين دس��ت با ارس��ال نامه اي براي 
كميس��يون فدرال ارتباطات امريكا خواس��تار توقف 
جمع آوري اطالعات كاربران اين نوع برنامه ها با هدف 

ارسال آگهي هاي تبليغاتي مرتبط براي آنها شده اند.
بررسي هاي جديد دانش��گاه آكسفورد بر روي نزديك 
به يك ميليون اپليكيشن اندرويد نشان مي دهد اكثر 
اين برنامه ه��ا حاوي كدهايي مخفي ب��راي ردگيري 
فعاليت هاي كاربران هستند. اما جاگذاري مخفيانه اين 
كدها بيش از هر چيز در اپليكيشن هاي خبري و همين 
طور اپليكيشن هاي محبوب كودكان رخ مي دهد. زيرا 
كودكان دانش و احاطه كمتري به نحوه استفاده از تلفن 
همراه دارند و سواستفاده از آنها ساده تر است. محققان 
اين طرح 9۵9۴۲6 اپليكيشن اندرويدي را از فروشگاه 
پلي استور گوگل بارگذاري كرده و آنها را مورد تحليل قرار 
دادند تا كدهاي مخفي شده در اين برنامه ها را شناسايي 
كنند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در 9۰.۴ 
درصد از تمامي اپليكيش��ن ها كدنويس��ي هايي براي 
حداقل يك مورد ردگيري و جاسوسي وجود داشته ولي 
اين رقم بطور متوسط در مورد هر برنامه ۱۰ كد ردگيري 
و جاسوس��ي بوده اس��ت. در مورد ۱۷.9 درصد از اين 
برنامه ها هم تعداد كدهاي ردگيري بيش از ۲۰ مورد بوده 
تا ۲۰ شخص يا گروه ثالث بتوانند نحوه استفاده كاربر از 
اپليكيشن را بررسي كنند. در اين ميان در ۱۳ اپليكيشن 

پلي استور بيش از ۳۰ كدردگيري وجود داشته است.

سي.ان.ان| »سوفيا« ربات انسان نمايي كه توسط 
ش��ركت هنگ كنگي »هانس��ون رباتيك« طراحي و 
توسعه يافته  است و براي ظاهر و رفتار انسان مانندش 
شهرت يافته اكنون مي تواند دقيقا مانند انسان ها بخندد 

و حتي اخم كند.
علم رباتيك به سرعت در حال رشد و پيشرفت است. 
ربات ها اكنون مي توانند حركات پيچيده اعم از حركات 
پاركور يا حتي حكاكي مجس��مه هاي كالسيك را با 

ظرافت و مهارت انجام دهند.
سوفيا داراي هوش مصنوعي، قدرت پردازش داده هاي 
تصويري و سيستم تشخيص چهره  است. او همچنين 
قادر به تقليد و حاالت چهره حركات انسان، پاسخ دادن 
به برخي پرسش ها و مكالمات ساده درباره موضوعات از 

پيش تعيين شده  است.
س��وفيا، يك ربات است كه داراي ش��باهت ظاهري 
بي نظير به انسان است. اين ربات داراي توانايي پيچيده 
بسياري اس��ت و حتي قادر به ابراز احساسات پيچيده 
انساني نيز اس��ت.»ديويد هانسون« سازنده اين ربات 
و موسس ش��ركت »هانس��ون رباتيك« اخيرا درباره 
ساختار اين ربات توضيحاتي داد و گفت: ربات سوفيا 
تكامل يافته است اكنون اين ربات مي تواند تعدادي از 
حالت هاي احساسي را بيان كرده و همچنين مي تواند 
عبارات احساسي در چهره انسان را نيز درك كند.طبق 
گفته هانسون، در حال حاضر سوفيا قادر به تقليد و تكان 

دادن هر عضله در چهره اش است و اين توانايي سوفيا را 
قادر مي سازد تا احساس شادي، غم و اندوه، كنجكاوي، 
سردرگمي، تفكر، س��رخوردگي و ديگر احساسات را 
تنها با انجام برخي ح��ركات، در صورتش ايجاد كند.

عالوه بر يادگيري عميق و مجموعه اي از عبارات پيش 
برنامه ريزي شده، چهره س��وفيا با استفاده از آخرين 
تحوالت در فناوري مواد ساخته شده است، اين به آن 

معنا است كه چهره او داراي انعطاف باال است.
شركت هانسون رباتيك همچنين داراي يك آزمايشگاه 
است كه در آن، پژوهشگران به بررسي عصب شناسي 

و زيست شناسي حاالت صورت و رفتارها مي پردازند.
هانس��ون در ادامه افزود: سوفيا يك ابزار مناسب براي 
مطالعه و بررسي تعامالت انس��ان با انسان محسوب 
مي شود. اكنون نيز در حال توسعه ربات مذكور هستيم 
تا بتواند حالت طبيعي عاطفي انس��ان را بطور واقعي 
و باورپذير بيان كند.س��وفيا از روي هنرپيشه مشهور، 

»آدري هپبورن« نمونه برداري ش��ده  است.سوفيا در 
بس��ياري از مجالت و برنامه هاي تلويزيوني مختلف 
معرفي شده  است. در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۷ سوفيا طي يك 
مكالمه كوتاه با »آمنه ج��ي. محمد« معاون دبيركل 
سازمان ملل متحد، به سازمان ملل متحد معرفي شد.در 
۲۵ اكتبر سال ۲۰۱۷ به سوفيا تبعه عربستان سعودي 
اعطا ش��د كه او را به اولين رباتي تبديل كرد كه داراي 
مليت است.سوفيا در مصاحبه اي در اين باره گفت: من 
به اين تفاوت خاص بسيار مفتخرم. اين اتفاقي تاريخي 
است كه اولين ربات دنيا باشي كه با حكم شهروندي به 

رسميت شناخته  شوي.
سوفيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا ربات ها از آگاهي 
شخصي برخوردارند، گفت: بگذاريد من از شما سوال 
كنم، چطور مي دانيد كه انسان هستيد؟ من مي خواهم 
از هوش مصنوعي خود در كمك به انسان ها براي داشتن 
زندگي بهتر استفاده كنم. من تالش مي كنم تا رباتي 
همدل باشم. نگران نباشيد، اگر شما با من خوش رفتار 
باش��يد، من هم با شما خوش رفتار خواهم بود.يكي از 
سواالت ديگري كه در اين مصاحبه از سوفيا پرسيده 
 ش��د، نظر وي در رابطه با گرفتن ش��غل هاي انسان ها 
به وسيله ربات ها بود. اين ربات در پاسخ گفت: انسان ها و 
ربات ها در بسياري موارد مشابه و در موارد كمي متفاوت 
هستند اما مطمئنا زمان زيادي طول مي كشد تا ربات ها 

احساسات پيچيده را شناخته و درك كنند.

افزايش ۱۰۰ برابري سرعت اينترنت تنها با يك دستگاه

 اولين كرم اينترنتي دنيا
۳۰ ساله شد

 آسيب پذيري جديد 
در پردازنده هاي اينتل 

 اضافه شدن پاسخ خصوصي
 به گروه هاي واتس اپ 

تالش مجلس انگليس و كانادا 
براي بازخواست مدير فيس بوك

برنامه هاي كودك و اخبار محبوب 
جاسوسان اينترنتي

رباتي كه مثل انسان مي خندد و اخم مي كند
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رويداد

دريچه فراسو

حمايت كشورهاي عضو اتحاديه 
بين المللي مخابرات از ايران

آمازون به ۱۰ ميليون دانش آموز 
برنامه نويسي  مي آموزد

توييتر هزاران حساب كاربري 
را مسدود كرد

اطالعات خصوصي ثروتمندان 
روسي فاش شد

وزارت ارتباط�ات و فن�اوري اطالعات| وزير 
ارتباطات از انجام مذاكرات فشرده با وزراي ارتباطات 
كش��ورهاي همس��ايه، وزرا و هيات هايي از آسياي 
جنوب ش��رقي و كش��ورهاي آفريقايي براي جلب 
حمايت اين كشورها از ايران در مجامع بين المللي 
خبرداد.محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به نتايج 
 )ITU( حضور در اجالس اتحاديه جهاني مخابرات
 ،APT و ITU در دوبي گفت: مالقات با دبيران كل
مذاكرات فش��رده با وزراي ارتباطات كش��ورهاي 
همس��ايه و همچنين وزرا و هيات هايي از آس��ياي 
جنوب شرقي و كشورهاي آفريقايي از جمله نتايج 

حضور در اين اجالس است.
وي گفت: توس��عه همكاري هاي دوجانبه و جلب 
حمايت اين كشورها از جمهوري اسالمي ايران در 
مجامع بين المللي از عمده محورهاي اين مذاكرات 
بود.وزير ارتباطات با اشاره به ميزباني موفق امارات 
متحده عربي در برگ��زاري اجالس ITU در دوبي و 
ديدارها و مذاكرات فش��رده با همتايان خود در اين 
اجالس، افزود: خبرهاي خوبي از اين اجالس در راه 
است كه به زودي اعالم خواهم كرد.آذري جهرمي 
در حاشيه اجالس ITU با وزراي ارتباطات اندونزي، 

آذربايجان و تركيه ديدار و گفت وگو كرد.

آسين ايج| شركت آمازون از اجراي برنامه اي براي 
آموزش برنامه نويس��ي به ۱۰ ميليون دانش آموز با 

تاكيد بر آموزش اقليت ها و دختران خبر داده است.
برنامه يادش��ده در يك بازه زماني يك س��اله اجرا 
مي شود و هدف از اين كار آشنا ساختن دانش آموزان 
از سنين پايين با روش هاي كدنويسي و برنامه نويسي 
است. كمبود نيروي متخصص در حوزه علوم رايانه 
و برنامه نويس��ي در امريكا نيز از جمله داليل عالقه 

آمازون به اجراي چنين طرحي است.
اين شركت مي گويد با همكاري تعدادي موسسه ديگر 
و پرداخت هزينه راه اندازي اقامتگاه هاي تابستاني، 
آموزش معلمان و اجراي برخي ابتكارعمل هاي ديگر 
برنامه مذكور را به پيش خواهد برد. در قالب اين طرح 
تالش مي شود افراد با استعداد اما فقير از خانواده هاي 
كم درآمد شناسايي ش��وند تا استعدادهاي آنها در 
زمينه برنامه نويسي شكوفا شود. آمازون مدعي است 
براي اجراي اين برنامه به اقليت هاي نژادي و قومي 
مانند سياه پوستان، اسپانيايي تبارها و همين طور 
دانش آموزان دختر توجه ويژه اي خواهد كرد. برنامه 
مذكور مهندسان آينده نام دارد و برنامه ريزي براي 

اجراي آن از سال گذشته آغاز شده است.

س�ي ان بي س�ي| توييتر اعالم كرده اس��ت ۱۰ 
هزار حساب كاربري را به اتهام مداخالت سياسي و 

تشويش اذهان عمومي مسدود كرده است.
در چند س��ال اخير ب��ه خصوص بع��د از انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده امريكا در سال ۲۰۱6 
ميالدي اتهامات زيادي به ش��بكه هاي اجتماعي 
و غول هاي تكنولوژي در جهان وارد ش��د و با تعهد 
نمايندگان اين شركت هاي بزرگ موظف شدند كه 
از اين پس نظارت بيشتري بر فعاليت هاي كاربران و 
حساب هاي كاربري مشكوك و جعلي داشته باشند.

ش��بكه هاي اجتماعي مختلفي همچ��ون توييتر، 
فيس بوك و گوگل نيز در اين راس��تا مجبور شدند 
كه به مقابله ب��ا اخبار كذب و دروغي��ن بپردازند و 
شفاف سازي بيشتري در اين خصوص داشته باشند.

حاال سخنگوي توييتر با انتشار ايميلي اعالم كرده 
است كه در آس��تانه انتخابات ميان دوره اي اياالت 
متحده امريكا و با شدت گرفتن فعاليت حساب هاي 
كاربري به تغيير در آراي مردم و گروه هاي سياسي، 
نزديك به ۱۰ هزار اكانت و حساب كاربري مشكوك 
را كه در مداخالت سياسي و تشويش اذهان عمومي 
فعاليت مي كردند، بسته و مسدود كرده است.البته 
روند حذف و مسدودسازي اين حساب هاي كاربري 
از مدت ها قبل آغاز شده بود اما در ماه سپتامبر و اكتبر 

سال جاري ميالدي شدت گرفته است.

اس�كاي نيوز| نام، آدرس منزل و ش��ماره 
موباي��ل ۲۴۵۰۰ ثروتمند روس��ي در فضاي 
آنالين فاش شده اس��ت. اطالعات خصوصي 
ثروتمندان روس��ي از جمله نام، آدرس خانه و 
شماره موبايل آنها در فضاي آنالين فاش شده 
است. اين افراد مشتري ش��ركت تهيه كننده 
 Akado Telecomخدم��ات اينترنت��ي
هستند. اين شبكه مخابراتي بزرگ به ويكتور 

وكسلبرگ ميلياردر روس تعلق دارد.
در ميان اطالعات فاش ش��ده، شماره موبايل 
و آدرس مقامات بلندپايه دولتي روس��يه، يك 
كارگردان مشهور و اقوام يك تاجر بزرگ وجود 
 RIPE NCC دارد. اي��ن اطالعات در مخ��زن
)يك رجيستري اينترنت منطقه اي براي اروپا، 
خاورميان��ه و بخش هايي از آس��ياي مركزي( 

آپلود شده بود.
  RIPE NCC ي��ك مخ��زن عمومي دارد كه 
در آن IP آدرس هاي مربوط به تهيه كنندگان 
مختلف خدم��ات اينترن��ت وج��ود دارد. اما 
به طور معمول در اين ش��بكه مش��تريان با نام 
يا اطالعات شخصي شناس��ايي نمي شوند. به 
گفته مدير ارتباطات آكادو، شركت هاي موجود 
در رجيس��تري آن اطالعات خود را در مخزن 
اطالعات مذكور بارگذاري كرده اند. اين به آن 
معناست كه احتماال آكادو اطالعات مشتريان 

را خود آپلود كرده است.
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عضو شوراي عالي بورس تاكيد كرد

نقش بازار سرمايه در ارتقاي كارآفريني 
گروه بنگاه ها|

ب��راي مقابله با تحريم هاي امريكا بر عليه كش��ورمان 
از چه راهكارهايي بايد اس��تفاده كرد؟ اين پرس��ش و 
پرس��ش هايي از اين دست هرچند طي سال هاي بعد 
از پيروزي انقالب در فضاي رس��انه اي و كارشناس��ي 
كشورمان تكرار ش��ده اند؛ اما بعد از حضور ترامپ در 
كاخ سفيد و استفاده ابزاري او از تحريم هاي اقتصادي 
بر عليه كشورهاي مس��تقل باعث شده تا اين پرسش 
يك بار ديگر به عنوان يك موض��وع جدي در محافل 
اقتصادي و كارشناسي مطرح  و در خصوص آن بحث 

و تبادل نظر شود. 
يكي از اصلي تري��ن راهكارهايي كه اقتص��اد ايران از 
طريق آن مي تواند در برابر چالش تحريم هاي اقتصادي 
مقاومت بيشتري از خود نشان دهد؛ توسعه فعاليت هاي 
مربوط به بازار سرمايه و بورس در كشورمان است كه 
به عنوان يك اولويت جدي از سوي تحليلگران مطرح 
شده است؛ ورود بازار س��رمايه به فرآيند فروش نفت 
ايران و نقش��ي كه در توسعه پايه هاي صادراتي كشور 
به عهده دارد؛ بخشي از ظرفيت هايي است كه اقتصاد 
ايران براي گذار از دوران تحريم ها روي آنها حس��اب 

جدي باز كرده است. 
سمينار يك روزه »روش هاي تامين مالي شركت هاي 
دانش بنيان از طريق بازار سرمايه با تاكيد بر معامالت 
بورس و فرابورس« به عنوان يكي از برنامه هاي جنبي 
نمايشگاه علم و فناوري ربع رشيدي در سالن همايش 
اداره كل استاندارد استان آذربايجان شرقي برگزار شد. 
سميناري كه در جريان آن فرصتي دست داد تا از يك 
طرف كارشناس��ان اقتصادي بازار سرمايه ديدگاه ها و 
ايده هاي خود را براي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي 
كشور ارايه كنند و از سوي ديگر فعاالن اقتصادي استاني 
نيز بخشي از مطالبات خود براي مشاركت فعال تر در 

بخش هاي مختلف بازار پول و سرمايه ارايه كنند. 

  رش�د كارآفرين�ي و بهب�ود ش�اخص هاي 
كسب و كار

عضو شوراي عالي بورس اوراق بهادار با بيان اينكه رشد 
كارآفريني پوياست و تا حد بسيار زيادي به متغيرهاي 
خاص و انگيزه هاي مديران محلي ربط دارد، گفت: بازار 
سرمايه مي تواند نقش قابل مالحظه اي در شكل دادن 
به بنگاه هاي دانش بنيان و ارتقاي س��طح كارآفريني، 

ايفا كند.
حسين عبده تبريزي در»سمينار يك روزه روش هاي 
تامين مالي ش��ركت هاي دانش بني��ان از طريق بازار 
س��رمايه با تاكيد بر معامالت ب��ورس و فرابورس«، با 
تاكيد بر اينكه حمايت از كارآفريني بنگاه هاي دانش 
بنيان در سطح دولت، شهر و سطحNGO قابل طرح و 

تعقيب است، اظهار كرد: كمك ها و ضمانت هاي دولتي 
در اين رابطه مهم است اما صرف اين كمك ها، چندان 

كارساز نيست.
او با اشاره به اهميت استارت آپ ها گفت: طي چهل سال 
گذشته با توجه به نرخ رشد نازل و نرخ رشد نسبتا باالي 
جمعي��ت، ارزش چنداني خلق نكرده و ثروت افزايش 
نيافته است، اما اس��تارت آپ ها مي توانند به انباشت 

سرمايه انجاميده و ارزش و ثروت خلق كنند.
او با تاكيد بر اينكه توس��عه بايد محلي بوده و در مدلي 
محل��ي توس��عه را به حرك��ت درآوريم، يادآور ش��د: 
براي رس��يدن به »تبريز مبتني بر دانش بنيان ها« به 
چشم انداز جديدي از شهر تبريز نياز داريم و بايد شهر 
به دانش، خالقيت و انگيزه هاي تازه اي مجهز شود كه 

توسعه استراتژيك مديريت شهري ممكن  شود.
عبده تبريزي در ادامه گفت: براي خلق برند تبريز بايد 
ماهيت شبه شركتي به شهر داده و بتوانيم همانند يك 
شركت كارآ شهر را اداره كنيم؛ چرا كه شهرهاي آينده 
به پيش��روان  آينده نگري نياز دارد كه رهبري خود را 
در عرصه ه��اي »صاحب فكر ب��ودن، حرفه اي بودن، 
گروه گرايي، حساس نس��بت به احساسات ديگران و 

فرهنگي بودن«  نشان دهند.

  اهميت استقالل بانك مركزي
عضو شوراي عالي بورس اوراق بهادار با ارايه تصويري از 
موقعيت كشور گفت: طبق پيش بيني سال گذشته در 
رابطه با سال ۹۷، ارقامي كه در مورد تورم و... پيش بيني 
كرده ان��د ارقامي متفاوت با آنچه ك��ه توقع داريم بود. 
آيا اين موارد به تصميم ترامپ ب��راي خروج از برجام 
بازمي گردد؟ تصميم ترامپ يك ضربه زد و شروع كننده 

بود اما عوامل ديگري نيز در اين رابطه دخيل بوده اند.
عبده تبريزي در ادامه تاكيد كرد: بررسي نرخ هاي تورم 
طي ۵۰ سال گذشته نشان از يك سري عدم تعادل ها 

در اقتصاد كشور دارد.
او در رابطه با اهميت استقالل بانك مركزي نيز گفت: 
در كشور ما بانك مركزي استقالل نداشته و استقالل 

يافتن آن از دولت اهميت بسياري دارد.
او به مراحل فرآيند موفقيت در كارآفريني اشاره كرد 
و افزود: »كس��ب انگيزه و مهارت هاي الزم، شناسايي 
ايده هاي مناسب و فرصت هاي كسب و كار، برنامه ريزي 
كسب و كار، تصميم ها، ورود به بازار و توليد بنگاه« از 
جمله رويدادهاي اصلي براي رسيدن موفقيت در اين 

حوزه است.
عضو ش��وراي عالي بورس در توصيه اي به شهر براي 
حمايت از اس��تارت آپ ها و كارآفرين��ي گفت: توجه 
به سياست هاي توسعه ش��هري به گسترش ظرفيت 
كارآفريني، بس��ط نقش زنان در كارآفريني، تناسب 

نظام اقتصادي با نياز اين نهادها، كمك بازار س��رمايه 
از طريق تش��كيل رس��مي س��رمايه  مخاطره پذير، 
سرمايه گذاري اختصاصي در مراحل اوليه كسب و كار، 
س��رمايه گذاري در نظام آموزشي، انگيزه محور شدن 
نظام كارآفريني، توسعه فرهنگ قدرتمند كارآفريني از 
جمله اين توصيه هاست. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه 
اس��تارت آپ ها و دانش بنيان ها تنها ابزاري براي رشد 
كارآفريني نيستند، افزود: اما ابزار بسيار مهمي هستند 
كه شهر و دولت مي تواند از آنها به مثابه محركه هاي رشد 

اقتصادي استفاده كند.

  افزاي�ش حج�م معام�الت در ب�ازار بورس 
آذربايجان شرقي 

يكي ديگ��ر از س��خنرانان اين س��مينار مدير بورس 
منطقه اي آذربايجان شرقي بود كه با اشاره به افزايش 
حجم معامالت در بازار بورس و اوراق بهادار استان كه از 
روند افزايشي در بازار سرمايه كشور تبعيت كرده است، 
گفت: ارزش معام��الت در بازار ب��ورس و اوراق بهادار 
استان طي هفت ماهه اول سال جاري برابر با دو هزار و 
۸۱۷ ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در سال ۹۶ برابر 
با هزار و ۸۷۹ ميليارد تومان و در سال ۹۵ برابر با هزار 

و ۴۴۳ ميليارد تومان بوده است. محمدامين عابديني 
در سمينار يك روزه روش هاي تامين مالي شركت هاي 
دانش بنيان از طريق بازار سرمايه با تاكيد بر معامالت 
بورس و فراب��ورس اظهار كرد: تاالر بورس اوراق بهادار 
تبريز به عن��وان دومين تاالر ب��ورس منطقه اي ايران 
فعاليت هاي خود را از سال ۸۲ آغاز كرده و تاالر معامالت 

آن جزو قديمي ترين تاالر معامالت كشور است.
وي در ادامه به كاركردهاي بورس و اوراق بهاردار اشاره 
كرد و افزود: كشف قيمت معامالتي، شفافيت هاي مالي، 
نقد شوندگي دارايي ها، تامين مالي پروژه ها و طرح هاي 
مختلف از جمله كاركرد هاي بورس و اوراق بهادار است.

وي در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه خلق 
ايده توسط مراكز علمي مي تواند با شناخت و ارزيابي 
مناس��ب به دارايي فكري بدل شود، گفت: اين دارايي 
فكري قابليت ثبت در سيستم و همچنين عرضه شدن 
در بازار دارايي هاي فكري ك��ه زيرمجموعه اي از بازار 

فرابورس است را دارد.
. وي در ادامه به چهار روش مهمي كه بازارهاي بورس و 
اوراق بهادار براي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان 
 SME مهيا كرده اند اشاره كرد و افزود: »پذيرش در بازار
فرابورس ايران، صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري 

جسورانه، بازار دارايي هاي فكري و تامين مالي جمعي« 
از جمله اين روش هاست.

وي با اشاره به ش��رايط ابزار تامين مالي جمعي براي 
»تامين مالي ش��ركت هاي دانش بني��ان«  گفت: در 
تامين مالي جمعي، منابع مورد نياز راه اندازي يا توسعه 
يك كسب و كار تامين شده و تامين كننده منابع نقش 
مشاركت كننده در طرح را داشته و در سود و زيان طرح 

شريك است.
مدير بورس منطقه اي استان ادامه داد: تامين مالي 
جمعي روشي اس��ت كه در آن س��عي مي شود تا از 
جمعيت��ي از مردم، خيران، س��رمايه داران و... براي 
راه اندازي يك پروژه يا يك كارآفريني تامين سرمايه 
ش��ود. وي با اش��اره به ويژگي هاي س��رمايه گذاران 
جسور متذكر شد: اين س��رمايه گذاران منابع مالي 
شركت هاي جديد، كوچك و به سرعت در حال رشد 
را تامين مي كنند، در مالكيت اين ش��ركت ها سهيم 
مي ش��وند، در توس��عه محصوالت و خدمات جديد 
سهيم مي شوند، شكيبا هستند و افق سرمايه گذاري 
بلندمدت دارند، به خروج موفق سرمايه گذاري كمك 
كرده و با مش��اركت فعاالنه خود براي كس��ب و كار 

موردنظر ارزش افزايي مي كنند.

يك عضو كميسيون اقتصادي: 

نگهداري از منابع طبيعي بر عهده سازمان جنگل هاست
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: با اينكه 
بر اس��اس قانون برنامه ششم بايد ساالنه بيش از چند 
ميليارد تومان به منظور حراست از جنگل ها در اختيار 
سازمان جنگل ها قرار گيرد سال گذشته تنها حدود ۶۰ 

درصد اين مبلغ تامين شده است.
به گزارش ايسنا، محمود شكري اظهار كرد: نگهداري 
از منابع طبيعي در مقابل تصرفات غيرقانوني و حفظ 
جنگل ها به عنوان يكي از مسووليت هاي بزرگ، بر عهده 

سازمان جنگل ها قرار گرفته است.
وي ادامه داد: با توجه ب��ه محدوديت در تامين منابع 

اعتباري و جذب نيروي انساني، در سال هاي گذشته 
براي حفظ جنگل ه��ا قانون اج��ازه داده كه در قالب 
قرارداد با شركت ها در زمينه حفظ و حراست از جنگل ها 
اقدام ش��ود. . شكري با اش��اره به اينكه ميليون ها متر 
مكعب مصرف چوب داخلي داريم، گفت: بر اس��اس 
آمارهاي سال ۹۵- ۹۴، ۱.۵ ميليون متر مكعب واردات 
چوب صورت گرفت��ه كه با توجه به توقف بهره برداري 
از جنگل ها اين رقم باالتر رفته اس��ت. در همين راستا 
زراعت چوب طرحي اس��ت كه مي تواند نياز كشور را 
تامين كند. نماينده تالش، رضوان شهر و ماسال اظهار 

كرد: سازمان جنگل ها هر زميني را كه قابليت كشت 
چوب دارد مي تواند در اختيار نيروهاي بيكار و شركت ها 

قرار دهد تا زراعت چوب در اين اراضي صورت بگيرد.
ش��كري گفت: براي حفظ و حراست از جنگل و توقف 
برداشت چوب قرار شده كه هر ساله بيش از ۶۰ ميليارد 
تومان در اختيار سازمان جنگل ها قرار گيرد، اما سال 
گذشته تنها ۶۰ درصد اين مبلغ تامين شد. بنابراين نياز 
اس��ت كه اراضي به شكل اجاره در اختيار شركت ها يا 
متقاضيان اين شغل قرار گيرد تا ضمن توسعه زراعت 

چوب و كسب درآمد، جنگل كاري نيز صورت گيرد..

توليد ورق رنگي »براقيت باال« 
با كاربرد لوازم خانگي

اصفهان|  ب��راي اولين بار 
در كشور كاركنان توانمند 
ش��ركت ف��والد مبارك��ه 
تح��ت مديري��ت مهندس 
عظيمي��ان، مديرعام��ل 
فوالد مباركه  ب��ا همكاري 
ش��ركت هاي توليدكننده 
 ل��وازم خانگ��ي داخل��ي موف��ق ش��دند ورق رنگ��ي
 High Gloss مورداستفاده در مصنوعات خانگي ازجمله 
يخچال، ماشين لباسشويي و... را با باالترين كيفيت توليد 
كنند. سيدمهدي نقوي مدير ناحيه نورد سرد فوالد مباركه 
ضمن تأييد اين خبر درخصوص مزاياي استفاده از اين نوع 
ورق ها گفت: سرعت توليد باال، حذف مرحله رنگ كاري در 
خط توليد لوازم خانگي، افزايش كيفيت سطحي، حذف 
آالينده هاي گازي و بالطبع بهبود فرايند زيست محيطي 
و نهايتًا كاهش قيمت تمام شده محصول، از مهم ترين 
مزاياي استفاده از ورقهاي گالوانيزه پيشرنگ )PPGI( در 
صنعت لوازم خانگي است؛ به نحوي كه اكثر توليدكنندگان 
لوازم خانگي تمايل دارند از ورق هاي پيشرنگ در توليد 
محصوالت خود استفاده كنند. عليرضا گندمكار رييس 
واحد گالوانيزه و رنگي در تشريح چگونگي اجراي اين پروژه 
گفت: پروژه توليد آزمايشي اين محصول، به صورت پروژه 
مشترك بين شركت فوالد مباركه و توليدكنندگان لوازم 
خانگي انجام شد و از آنجاكه ورق توليدي بايد ويژگي هاي 
منحصربه فردي داشته باش��د، در گام نخست، ذوبي با 
كيفيت DQ )فوالد نرم( به پروژه تخصيص داده شد تا 
انعطاف پذيري الزم را حين فرم پذيري در كارخانه لوازم 
خانگي داشته باشد. به موازات اين اقدام، مقدمات تأمين 
متريال اعمالي روي ورق ازجمله رنگ مخصوص متشكل 

از رنگ تاپ، پرايمر و بك فراهم شد. 

80  درصد چاي توليد داخلي 
فروخته شده است

گيلان| مدي��ر اجرايي 
اتحادي��ه كارخانه ه��اي 
چاي سازي ش��مال كشور 
گفت: تاكن��ون ۸۰ درصد 
چاي توليد س��ال جاري به 
ب��ازار عرضه ش��ده كه اين 
ميزان فروش طي سال هاي 
اخير بي سابقه بوده است. محمد صادق حسني ديروز 
در گفت وگ��و با ايرنا افزود: تا آذرم��اه پيش رو نيز چاي 
باقي مانده به ف��روش خواهد رفت و هيچ چايي در انبار 
كارخانه هاي چايسازي باقي نمي ماند. او خاطرنشان كرد: 
فروش بي سابقه چاي در بازار داخلي با تالش چايكاران 
در برداشت كيفي برگ سبز و كارخانه هاي چاي سازي 
در تجهيز و نوسازي واحدهاي كارخانه هاي چاي سازي 

انجام شده است.
مدير اجرايي اتحاديه كارخانه هاي چايسازي شمال كشور 
با اش��اره به اينكه مردم ايران به خريد و مصرف چاي به 
عنوان يك كاالي ايراني تمايل پيدا كرده اند، اظهار داشت: 
امسال سال خوبي در فروش چاي بوده و تنها سالي است 

كه چاي انتقالي به سال آينده نخواهيم داشت.
به گفته صادق حسني، امسال در مجموع حدود ۲۵ هزار 
تن چاي خشك با كيفيت توليد شده كه حدود پنج هزار 

تن نيز چاي انتقالي سال قبل، به فروش رسيده است.
وي با بيان اينكه چاي مرغوب ايراني در داخل كش��ور 
مصرف مي شود و حدود ۹ هزار تن چاي متوسط داخلي 
نيز صادر شده، افزود: توليد با كيفيت و فروش چاي، نتيجه 
كمك هاي دولت طي سال گذشته براي بهزراعي باغ هاي 
چاي، تجهيز و نوسازي كارخانه هاي چايسازي است و 
انتظار داريم براي سال زراعي آينده نيز اين كمك ها از 

سوي دولت و مجلس در بودجه سال ۹۸ مدنظر باشد.

صادرات، راهكار  جدي در برابر 
اثرات تحريم هاست

مركزي| استاندار مركزي 
ب��ا بي��ان اينكه ص��ادرات، 
راهكار مقابل��ه اي جدي در 
برابر اثرات تحريم هاس��ت، 
گفت: براي صادرات در زمان 
تحريم راهكارهاي اجرايي 
ارايه شود. به گزارش ايسنا، 
سيد علي آقازاده در اولين جلسه كميته مقابله با تحريم 
استان مركزي با بيان اينكه تقارن ۱۳ آبان با آغاز تحريم ها 
تقارن خوبي است و اين اتفاق باعث مي شود كه تحريم ها 
تاثيري در عزم ملت ايران نداشته باشد، گفت: ممكن است 
تحريم ها شرايط خاصي را براي اقتصاد كشور به صورت 
موقت رقم بزند، اما خللي در عزم ملت ايجاد نمي كند. 
اس��تاندار مركزي بر لزوم فعاليت بيشتر در موضوعات 
اقتصادي، بازرگاني و صنعتي تاكيد كرد و گفت: گراني و 
افزايش قيمت هاي ناشي از تحريم محتمل است و بايد در 
حوزه اقتصادي و بازرگاني شرايط رصد شده و راهكارهاي 
اجرايي ارايه ش��ود.  او با تاكيد بر توجه به ادامه دار بودن 
روند صادرات و تدبير و تدوين راهكار در اين راستا بيان 
كرد: بايد در ارايه راهكار و پيشنهاد جهت مقابله با اثرات 
تحريم ها بلندپروازانه عمل كرد، در آستانه ارايه اليحه 
بودجه ۹۸ به مجلس شوراي اسالمي هستيم و حتي در 
صورت نياز الزم است كه پيشنهاد ارايه اختيارات بيشتر 
و واگذاري قدرت تصميم گيري به استان ها مطرح شود.

آق��ازاده اظهار كرد: در ش��رايط كنوني الزم اس��ت كه 
دس��تگاه هاي اجرايي موارد موجود و اثرات تحريم ها را 
واكاوي، احصا و بررسي كنند، ممكن است تحريم باعث 
تهييج افكار عمومي و سلب اعتماد شود. پس بايد در اين 
راستا رفتاري مقابله اي داشته باشيم و در جهت افزايش 

اعتماد عمومي و رفع جو رواني   اقدام  شود.

فعاليت   صنعتي يك سال معطل 
انتقال لوله گاز مانده است

تهران| اس��تاندار تهران 
ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه نبايد 
به بهانه ه��اي واهي مقابل 
فعالي��ت توليدكنن��دگان 
بايستيم گفت: يكسال است 
فعاليت يك شهرك صنعتي 
در اين اس��تان براي انتقال 
لوله گاز معطل مانده اس��ت. به گزارش روابط عمومي 
استانداري؛ محمد حس��ين مقيمي ديروز در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران گفت: برخي نظرهاي 
كارشناسي در مس��ير انجام كارها به واقع كارشناسي 
نيست و حتي كارشكني در مسير كار محسوب مي شود. 
استاندار تهران در ادامه با بيان اينكه نبايد به نام مبارزه با 
قاچاق با توليد مبارزه شود تاكيد كرد: نبايد توليد كننده 
را نگران و بازار را از كاالي توليدي محروم كرد زيرا هويت 
كاالي قاچاق مشخص و مسير برخورد با آن نيز روشن 
است. وي تصريح كرد: اگر به نام مقابله با كاالي قاچاق، 
مانع توزيع كاالي توليدي كارخانه ها در انبارهاي داراي 

مجوز شويم به كارخانه لطمه وارد مي شود.
مقيمي با بيان اينكه انبارهايي كه مجوزهاي الزم را دارند 
بايد به فعاليت خود براي تامين مواد اوليه كارخانه هاي 
توليدي ادامه دهند، اظهارداشت: تيم هاي بازرسي نيز 
بايد متشكل از كارشناس��ان نهادهاي مختلف باشند 
تا برخي س��وءتفاهم ها در زمينه كاالي قانوني و كاالي 
قاچاق ايجاد نشود. وي با بيان اينكه كشور ايران از لحاظ 
امكانات فناورانه و تجهيزات توليدي جايگاه وااليي دارد 
افزود: باوجود كارخانه هاي مختلف به علت كندي برخي 
مديران و نيز بعضي موانع كه به سادگي قابل رفع هستند، 
توليد در كش��ور وضعيت خوبي ندارد و امكان رقابت با 

كاالي خارجي را نداريم.

افتتاح ايستگاه تقليل فشار 
200 هزار متر مكعبي گاز

 مازنلدران|  ب��ا حضور 
مديران كل ادارات استان، 
فرمان��دار و مديرعام��ل 
شركت گاز استان مازندران 
 CGS ايستگاه تقليل فشار
۲۰۰ ه��زار مت��ر مكعبي 
شهيد جاويداالثر سيد جواد 
اش��رفي با اعتباري بالغ بر ۸۶۰ ميليارد ريال در تنگه 
لته شهرستان ساري افتتاح شد. در اين مراسم جعفر 
احمدپور با اش��اره به اينكه در راس��تاي تقويت فشار و 
جلوگيري از افت فشار گاز در بخش مركزي استان اين 
ايستگاه پيش بيني شده است، گفت: ايستگاه CGS از 
خط انتقال گاز ۴۲ اينچ دامغان- كياس��ر- ساري- نكا 

انشعاب گرفته است.
او خاطرنشان كرد: ساخت و بهره برداري اين ايستگاه با 
چنين وسعتي تماما از توليدات داخلي كشور بوده است.

احمدپور با بيان اينك��ه ما از نظر اصالح الگوي مصرف 
بسيار كند عمل مي كنيم يادآور ش��د: در كشورهاي 
صنعتي، گاز طبيعي به عنوان يك عنصر استراتژيك 
مطرح بوده و بايد در مصرف بهينه اين س��وخت پاك 
برنامه ريزي و مش��اركت همگاني داشت. مديرعامل 
شركت گاز اس��تان مازندران با اشاره به اينكه استان از 
نظر توزيع گاز در كشور سرآمد است و ساالنه ۷ ميليارد 
مترمكعب گاز مصرف مي كند گف��ت: هم اكنون ۹۶ 
درصد جمعيت استان مازندران در قالب يك ميليون 
و ۳۳۴ هزار مشترك از نعمت گاز طبيعي برخوردارند. 
به گفته او، هم اكنون از ۵۸ شهر استان، ۵۵ شهر معادل 
۹۹,۴ درصد جمعيت شهري و از ۳ هزار و ۶۱۹ روستاي 
سطح استان نيز يك هزار و ۹۹۸ روستا معادل ۹۲ درصد 
جمعيت روستايي استان تحت پوشش گاز قرار دارند. 
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توزيع سبد غذايي 
در ميان خانواده هاي نيازمند

كرج| معاون حمايت و س��المت كميته امداد 
البرز از توزيع سبد غذايي درمان سوءتغذيه بين 

كودكان نيازمند زير شش سال استان خبر داد.
سيد هادي كّرابي با بيان اينكه يكي از مهم ترين 
دغدغه ه��اي خانوارهاي محروم تغذيه كودكان 
اس��ت، گفت: بيش از ۴۷۰ ميليون تومان براي 
درمان سوءتغذيه كودكان زير شش سال نيازمند 
هزينه شده كه حدود ۹۰ درصد آنان را كودكان 
غير تحت حمايت كميته امداد تشكيل مي دهد.

معاون حمايت و س��المت كميته ام��داد البرز 
با اعالم اينكه سرپرس��ت خانوارهاي مش��مول 
طرح طبق جدول زمان بندي با مراجعه به يكي 
از فروش��گاه هاي بزرگ زنجيره اي اقالم س��بد 
حمايت غذايي را دريافت مي كنند، افزود: ۱۰قلم 
كاال شامل گوشت گوسفندي، مرغ، عدس، شير 
كم چرب، پنير، س��يب زميني، س��يب درختي، 
خرما، تخم مرغ و سبزي اقالم سبد غذايي درمان 

سوءتغذيه را تشكيل مي دهند.

بازگشايي بنادر مسافري 
بندرعباس به قشم و بالعكس

بندرعبلاس|  مدي��ر اداره بن��ادر و دريان��وردي 
شهيدباهنر و شرق استان هرمزگان از بازگشايي بنادر 
مسافري ش��هيد حقاني بندرعباس، شهيد ذاكري 
قشم بدنبال بهبود شرايط جوي خبر داد. حميدرضا 
محمدحسيني در اين خصوص گفت: با بهبود شرايط 
جوي و دريايي اكنون رفت و آمد شناور هاي مسافري 
از اين بنادر برقرار اس��ت. او اضافه ك��رد: رفت و آمد 
شناور هاي مسافري در مسير بندرعباس به قشم به 

علت وزش شديد باد از صبح امروز متوقف شده بود.

كاهش واردات كشور
با پشتيباني از ايده جوانان

تبريز| رييس خانه صنعت آذربايجان شرقي گفت: 
نمايشگاه ربع رش��يدي نشان مي دهد كه جوانان 
كشور بيكار ننشس��ته و كارهايي انجام دادند كه 
در صورت پش��تيباني از ايده آنان، نياز كش��ور به 
واردات بسيار كاهش مي يابد، از اين رو دولت بايد 
از نظ��ر فكري و مادي به اي��ن جوانان كمك كند. 
»محمدحس��ين باقري« اظهار ك��رد: گروه فني 
واحد توليدي بنده از نمايشگاه بازديد كرده و براي 
برطرف كردن نيازهاي مان با ش��ركت هاي دانش 

بنيان حاضر در نمايشگاه گفت وگو مي كنند.

انتصاب  رييس شوراي 
حقوقي منطقه ۲ كشور

ساري| در حكمي از سوي معاون حقوقي، پشتيباني 
و مجلس وزارت نيرو، حسين شيرافكن مدير دفتر 
حقوقي آب و فاضالب ش��هري مازن��دران به عنوان 
رييس ش��وراي حقوقي منطقه ۲ كش��ور منصوب 
شد. در بخش��ي از اين حكم آمده است:  با عنايت به 
سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي و حسب تصميم 
شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو به موجب 
اين حكم به مدت يك سال به عنوان رييس شوراي 
حقوقي منطقه دو كشور شامل شركتهاي زيرمجموعه 
وزارت نيرو در استان هاي گيالن، مازندران، گلستان و 
قزوين منصوب مي شويد. انتظار مي رود با همكاري و 
ارتباط با ساير مسووالن و همكاران حقوقي شركتهاي 
زيرمجموعه وزارت نيرو و همچنين تعامل با س��اير 
دستگاه هاي اجرايي و قضايي مستقردر منطقه جهت 
پيشبرد امور حقوقي و خدمات رساني مطلوب به آحاد 
شهروندان و انجام وظايف محوله درچارچوب اهداف 

و برنامه هاي استراتژيك وزارت نيرو اهتمام ورزيد.

انتصاب مديران جديد امور 
آبفاي خنداب و فراهان

اراك| ط��ي احكام��ي جداگانه از س��وي خليلي 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي، 
محمد كاكايي ش��مس منفرد به عنوان مدير امور 
آب و فاضالب شهرس��تان خنداب و مبين صحاف 
كاشاني به عنوان مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
فراهان منصوب شدند. در جلس��ه اي كه به منظور 
توديع و معارفه مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
خنداب با حضور عبدالرضا حاجي علي بيگي فرماندار 
خنداب، عبدالرضا خليل��ي مديرعامل و جمعي از 
مديران و معاونان ش��ركت آب و فاضالب استان در 
محل فرمانداري شهرس��تان خنداب برگزار ش��د 
ضمن قدرداني از زحمات و تالش هاي مبين صحاف 
كاشاني مدير پيشين امور آبفا شهرستان خنداب، 
محمد كاكايي شمس منفرد به عنوان مدير جديد 

اين امور معرفي شد.

اصالح و بازسازي شبكه توزيع 
وانشعابات آب شهر شهباز

اراك| در راس��تاي نوسازي و بهسازي شبكه هاي 
توزيع آب در شهرها و جلوگيري از هدر رفت آب در اثر 
فرسودگي شبكه امورآب وفاضالب شهرستان شازند 
اقدام به اصالح ۴۰۰ متر از ش��بكه توزيع وتعداد ۳۰ 
فقره از انشعابات آب شهر شهباز كرد. رضا عليخاني 
مدير امور آب وفاضالب شهرس��تان شازند گفت: با 
توجه به فرسودگي شبكه آبرساني شهر شهباز و لزوم 
اجراي طرح مديريت مص��رف آب به عنوان يكي از 
راهكارهاي اساس��ي براي جلوگيري از تلفات وهدر 
روي آب، اجراي عمليات اصالح شبكه و انشعابات آب 
شهر شهباز در دستور كار امور آب وفاضالب شهرستان 
ش��ازند قرار گرفت و تاكنون ۴۰۰ متر از شبكه و ۳۰ 
فقره از انشعابات آب اين شهر اصالح و بازسازي شد. او 
خاطرنشان كرد: انجام اين عمليات توسط پرسنل اداره 
بهره برداري آب شازند به صورت اماني صورت پذيرفت 
و براي تكمبل پروژه اصالح و بازسازي مابقي شبكه 
آبرساني اين شهر نياز به اعتبارات الزم و پيمانكاراست.
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چتر بيمه جا براي خدمات مشاوره و روان شناسي ندارد
بنابر آمارهاي منتشر ش��ده از سوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي 23.3 درصد از بالغين در ايران 
دچار يك اختالل رواني طي يك سال گذشته بوده  اند.

از اين تعداد، 2۷.۶ درصد اين افراد را زنان و ۱۹.۴درصد 
را مردان تشكيل مي دهند و به عبارتي از هر ۴ نفر باالي 
۱۵ سال يك نفر دچار اختالل رواني است با اين حال 
خدمات مشاوره و روانشناسي هنوز هم تحت پوشش 
بيمه نيست و هزينه باالي مشاوره سبب شده تا افراد 

رغبت چنداني براي درمان نداشته باشند.
سخنگوي وزارت بهداش��ت، معتقد است تنش هاي 
سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي تاثيرات مس��تقيم و 
غيرمستقيم بر روي س��المت روان مردم دارد، با اين 
وجود اگرچه خدمات بيمه پاي��ه و تكميلي خدمات 
روان شناسي و مش��اوره امروز اسفند سال ۱3۹۵، در 
صحن علني مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد 
و اين موضوع در برنامه شش��م توسعه هم مورد توجه 
دولت و مجلس قرار گرفت با اين حال هنوز هم بيمه ها 
ملزم به ارايه حق بيمه براي خدمات مشاوره نيستند، 
حال آنكه بررس��ي ها نش��ان مي دهد در كشورهاي 
توس��عه يافته، فقط ۱۵ تا 20 درصد بودجه سالمت 
صرف سالمت جسم و حداقل 80 درصد صرف سالمت 
رواني، اجتماعي و معنوي بيمار مي شود، در حالي كه 
در كشور ما كمتر از 3 درصد بودجه ها به سالمت روان 

اختصاص پيدا كرده است.

      سالمت روان قرباني هزينه هاي باال
با وجود آنكه در برنامه شش��م توسعه بر حمايت بيمه 
از خدمات مش��اوره و روانشناسي تاكيد شده اما تقي 
نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معتقد 
است، سازمان تامين اجتماعي تنها خدمات بيمه اي را 
در زمينه روان شناختي و روان پزشكي ارايه مي دهد.

ارايه خدمات بيمه اي در زمينه روان شناسي و مشاوره 
در دستور كار سازمان تامين اجتماعي نيست.

چنين وضعيت��ي در حالي اس��ت كه روانشناس��ان 
معتقدند باال بودن بهاي خدمات مشاوره و روانشناسي 
اصلي ترين عاملي است كه افراد را از درمان دور مي كند. 
مهدي ميرمحمد صادقي، روانشناس و مدير سابق دفتر 
مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور 
درباره اين موضوع بيان كرد: “ با توجه به آسيب هاي 
اجتماعي كه در جامعه وجود دارد، براي پيشگيري از 
آن بيمه سالمت روان به عنوان يك استراتژي جدي و 
اصلي محسوب مي شود، بيمه سالمت روان و بيمه هاي 

مرتبط با حوزه هاي روانشناسي و مشاوره كمك مي كند 
كه اقشار خاص، آسيب پذير و افرادي كه به نوعي درگير 
آسيب هاي اجتماعي هستند بتوانند وارد اين چرخه 
مشاوره شوند در اين صورت مقداري از اين آسيب ها 

مي تواند كاهش پيدا كند.
البته بيمه ها در چنين فضاهايي مطرح مي كنند كه 
الزم اس��ت نقدينگي اين ماجرا تامين شود .از طرفي 
ديگر جامعه به اين خدمات به ش��دت نيازمند اس��ت 
و در اي��ن زمينه الزم اس��ت تصميم گيري هاي الزم 
توسط متخصصان حوزه بيمه، اقتصاد و مديريت مالي 

گرفته شود.
يك��ي از تصميمات جدي براي كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي بيمه س��المت روان اس��ت. در حال حاضر 
اگر بخواهيم اعتباراتي براي كاهش و پيش��گيري از 
آسيب هاي اجتماعي در نظر بگيريم، يكي از مهم ترين 
اقداماتي كه مي توانيم در اين حوزه انجام دهيم بيمه 
س��المت اس��ت با اين حال بيمه مرتب��ط با خدمات 
روانشناسي، سالمت روان، خدمات مشاوره و خدمات 
روانشناس��ي تنها در جامعه ميان رسانه ها و نخبگان 
مطرح شده است و اقدام خاصي در راستاي آن صورت 

نگرفته است.«
او اف��زود: “ با توجه به پيمايش��ي كه توس��ط وزارت 
بهداشت انجام شد، مي توان گفت حدود يك چهارم 
افراد جامعه، نيازمند دريافت خدمات سالمت روان، 
روانشناختي و روانشناسي هستند، بايد توجه داشت 
تنها طبقات اجتماعي باال از جمله اين افراد محسوب 
نمي ش��وند كه توانايي پرداخ��ت هزينه هاي درمان 

خود باشند.
ممكن است يك دانشجو در طول دوران تحصيل خود 
در گير مشكالت عاطفي شود و نتواند درس بخواند يا 
پس از فارغ التحصيلي شغل مناسبي پيدا كند اين فرد 
نيازمند دريافت خدمات روان است اما از كدام هزينه 
مي توان��د اين اقدام را انجام ده��د؟ اگر اين فرد تحت 
پوشش بيمه باشد به راحتي مي تواند از اين خدمات 
استفاده كند در حالي كه سياس��ت وزارت بهداشت 
عمدتا به سالمت جسم مي پردازد در وزارت بهداشت 
حوزه هايي وجود دارند كه به حوزه سالمت روان توجه 
مي كنند، اما سهم دفاتر وزارت بهداشت كه به سالمت 
روان مي پردازند ناچيز اس��ت و به نظر مي رسد توجه 
و اهتمام وزارت بهداش��ت عمدتا بر س��المت جسم 
تاكيد بيشتري دارد هر چند معاونت اجتماعي وزارت 
بهداشت و حوزه سالمت اجتماعي اقدامات مناسبي را 

انجام داده است اما به نظر مي رسد در حوزه كالن بايد 
به سالمت روان توجه بسيار ويژه اي شود و درصد قابل 
توجهي از بودجه هاي س��المت بايد در حوزه سالمت 

روان به ويژه بيمه سالمت روان هزينه شود.«

      جامعه سالم، مفيدتر از بيمه
چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه مسووالن وزارت 
بهداشت، معتقدند جامعه س��الم در بهبود وضعيت 
س��المت روان افراد موثرتر اس��ت. اي��رج حريرچي، 
 سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
درباره اين موضوع بيان كرد: “ اختالالت رواني داليل 
گوناگوني همچون مسائل ارثي، فيزيولوژي، محيطي، 
فردي، خانوادگي و ش��يوه زندگي دارد. سالمت روان 
بيش از اينكه فردي باش��د يك موضوع اجتماعي به 
شمار رفته و جامعه ناسالم از لحاظ سالمت روان دچار 
بي اعتمادي، دشمني و بدگماني مي شود در حالي كه 

جامعه سالم بسيار كارآمد است.«

او افزود: »  احتمال وجود يك اختالل در طول عمر از ۱8 
تا 3۶ درصد متغير است و شيوع اختالالت روانپزشكي 
در يك س��ال در اس��تان هاي مختلف ايران از ۱2.8 
درصد تا 3۶.3 درصد متغير بوده است. در تهران اين 
اختالالت روانپزشكي در طول يك سال 30.2 درصد 
يعني از هر سه نفر يكي گرفتار اين مشكل بوده است. 
البته ميزان آن در فواصل مختلف در پايتخت متفاوت 
بوده و تنش هاي سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي در 
فواصل زماني مشخص تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم 

داشته است.
همچنين ميزان بروز اختالالت در يك س��ال در زنان 
بيشتر نسبت به مردان گزارش شده است. همچنين 
با افزايش س��ن مش��كالت رواني افزايش و با افزايش 
سواد اين اختالالت كاهش مي يابد. اختالالت رواني 
در شهرها بيشتر از روستاها بوده و افراد همسر از دست 
داده از طريق طالق بيشتر دچار اين مشكل هستند.«

حريرچي بيان كرد: “ مجم��وع بيماري هاي رواني و 

اعتياد بعد از مش��كالت قلبي و عروقي رتبه بااليي در 
بار بيماري ها داش��ته و حتي باالتر از سرطان و ديابت 
است. بيماري هاي رواني و اعتياد رتبه بار بيماري را طي 
2۵ سال گذشته از 8 به 2 داشته است كه البته يكي از 
داليل آن مي تواند كنترل بيشتر بيماري هايي همچون 
مشكالت عفوني باشد. همچنين تاحدودي اين كاهش 

رتبه مطابق الگوي جهاني است.«
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: »بر اساس آمار 
سازمان بهداشت جهاني تا س��ال 2030 در كل دنيا 
افس��ردگي به تنهايي رتبه دوم بار بيماري ها را از آن 
خود مي كند و افس��ردگي و اخت��الالت اضطرابي دو 
عامل اصلي از ۵ عاملي بوده كه س��بب از دست رفتن 
عمر به دليل ناتواني مي شود. مقابله با فساد اداري در 
بخش دولتي و خصوصي در حفظ سالمت روان مردم 
تاثير دارد، مشكالتي همچون آلودگي هوا، ريزگردها، 
ترافيك و .. از ديگر مس��ائلي بوده كه در بروز و شيوع 

اختالالت روانپزشكي موثر است«.

چالش هاي بودجه اي محيط زيست براي مديريت پسماند
همه چيز در مديريت پسماند به نفع كشور است. هم به 
محيط زيست و جمع آوري زباله هاي رها شده به ويژه 
پالستيك در طبيعت كمك مي كند و هم به جاي خروج 
ارز از كشور براي خريد مواد پالستيكي، در داخل كشور 
اش��تغال ايجاد مي شود. اما بودجه كم سازمان محيط 
زيست و نبود اراده اي جدي، باعث شده مديريت پسماند 
كه در كشورهاي پيشرفته تبديل به صنعتي سودآور 

شده، در ايران مغفول بماند. 
مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با تاكيد بر اينكه حال و روز مديريت پسماند 
كشور خوب نيست، گفت: متاسفانه در حال حاضر به 
دليل مديريت نادرست پسماند، صنعت بازيافت كشور، 
پالستيك كهنه ها را از عراق وارد مي كند اين درحالي 
است كه جمع آوري پسماند خشك مثل پالستيك ها 
و شيشه ها ضمن حفظ محيط زيست مانع خروج ارز 
از كشور مي ش��ود. علي مريدي كه به ضرورت اصالح 
نحوه مديريت پس��ماند كشور معتقد اس��ت، با بيان 
اينكه مديريت پسماند مي تواند فرصت اشتغال زايي 
براي جامعه ما فراه��م كند، اظهار كرد: تجربه جهاني 
نش��ان مي دهد زباله و مديريت درس��ت آن در توليد 
ارزش افزوده نقش بسياري دارد، به حدي كه در شرايط 
حاضر، صنعت بازيافت ۱۵ درصد GDP )توليد ناخالص 
داخلي( برخي كش��ورها را تشكيل مي دهد و فرصت 
شغلي بسياري هم ايجاد مي كند. اين كارشناس سازمان 
حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه مديريت پسماند 
در ايران حال و روز خوبي ندارد، از واردات پالس��تيك  
كهنه از كشور عراق به منظور استفاده در صنعت بازيافت 
كشور، خبر داد و گفت: جاي تاسف دارد كه در كشور ما 
به جاي اينكه پالستيك  كهنه و آشغال هاي خشك را از 
مردم خودمان بخريم و در بازيافت استفاده كنيم، اقدام 
به خريد و واردات پالس��تيك  كهنه از عراق مي كنيم. 

دليل اين وضعيت آن است كه در ايران زباله هاي خشك 
از جمله پالستيك ها به درستي به دست صنايع بازيافت 
داخل كش��ور نمي رسد و مجبور مي ش��ويم از كشور 

همسايه آشغال وارد كنيم.
مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با تاكيد بر اينكه صنعت بازيافت يك صنعت 
سود آور به حساب مي آيد، اظهاركرد: در صورت مديريت 
صحيح پسماند در كشور - كه مهم ترين ركن آن تفكيك 
از مبدا زباله ها اس��ت - مي توانيم ضمن حفظ محيط 
زيس��ت و جلوگيري از تخريب و آلودگي آب، خاك و 
هوا از خروج ارز از كشور نيز خودداري كنيم. مريدي به 
ايسنا گفت: وزارت كشور و شهرداري ها متولي مديريت 
پسماند شهري هستند و سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز ناظر عالي اين موضوع است. بايد تاكيد كنم كه حال 
و روز مديريت پسماند كشور از جمله پسماند شهري 

خوب نيست و پيشنهاد و برنامه سازمان حفاظت محيط 
زيست اين اس��ت كه در مديريت پسماند، تفكيك از 
مبدأ و كاهش توليد زباله در اولويت قرار گيرد همچنين 
شهرداري ها بايد از طرح هاي جمع آوري پسماندهاي 
خشك از طريق اس��تارت آپ ها حمايت كنند. شك 
نكنيد چنين طرح هايي بيش از اينكه به كمك مالي 

نياز داشته باشد به حمايت هاي قانوني نيازمند است.
او ب��ا تاكيد بر اينكه بايد تفكيك از مب��دأ را هدف قرار 
دهيم، اظهاركرد: دقت داشته باشيم كه در تفكيك از 
مبدأ، روش هاي مدرن مثل خدمات اينترنتي مدنظر 
است تا جمع آوري زباله هاي خشك كه ارزش اقتصادي 
بااليي هم دارند به شكل ساماندهي شده توسط برخي 
ش��ركت هاي خصوصي و استارت آپ ها صورت گيرد. 
مديريت صحيح پس��ماند و تفكيك از مبدأ مش��كل 

اشتغال و محيط زيست كشور را توأمان حل مي كند.

      روش هاي مدرن براي مديريت پسماند تر
مديركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در ادامه در مورد مديريت پسماندهاي »تر« با 
اشاره به ضرورت بهره گيري از روش هاي به روز اظهار 
كرد: در برخي كش��ورها، در سينك هاي ظرفشويي، 
يك دس��تگاه خردكن مخصوص نصب مي شود كه 
زباله هاي تر از طريق اين دستگاه، به حدي خرد و ريز 
مي شود كه در مسير فاضالب وارد مي شود. استفاده 
از راكتورهاي كمپوس��ت، روش ديگري است كه در 
ش��مال كش��ور در ويالها و خانه هاي بزرگ قابليت 
عملياتي ش��دن دارد البته در ح��ال حاضر هم توليد 
كمپوست در برخي مناطق انجام مي شود اما به دليل 
تفكيك نادرست زباله ها كود توليدي مرغوب نيست 
و حاوي تكه هاي فلزي و پالستيكي است و در نتيجه 
قابليت اس��تفاده ندارد. طبيعي است كه اگر تفكيك 
از مبدأ پس��ماند صورت گيرد كيفيت كمپوست هم 

باال مي رود.
مريدي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه سازمان 
حفاظت محيط زيست از ابتداي دولت دوازدهم براي 
مديريت پسماند كشور چه اقدامي انجام داده است، با 
اشاره به ضرورت ايجاد زيرساخت هاي تفكيك از مبدأ 
پسماند و مديريت صحيح پسماند گفت: در چند ماه 
گذشته در حال مطالعه و بررسي به روزترين روش ها 

براي مديريت پسماند بوديم. 
در نتيجه همين مطالعات و مقايس��ه آن با برنامه هاي 
داخلي بود كه متوجه ش��ديم در اي��ران عمده تمركز 
مديريت پسماند بر زباله سوزي ها و از تفكيك پسماند از 

مبدأ غفلت شده است.
براي همين پيگير آن هس��تيم كه زيرساخت قانوني 
الزم را براي جمع آوري پس��ماندهاي خشك ايجاد 
كنيم. خريد تضميني زباله از استارت آپ ها از جمله 

زيرساخت هاي قانوني است. او تاكيد كرد: شهرداري ها 
هم بايد از شركت هاي جمع آوري زباله حمايت كنند 
چون شهرداري ها همين كار را به شكل غيراصولي و 
غيربهداشتي و توس��ط كودكان كار انجام مي دهند. 
همچني��ن تفكيك از مبدأ باع��ث كاهش هزينه ۴0 
درصدي مديريت پسماند مي ش��ود. افزون بر اينها، 
تفكي��ك پس��ماند از مبدأ باعث مي ش��ود كه حجم 
مورد نياز زباله س��وزها در كشور حداقل تا ۵0 درصد 
كاهش يابد كه در اي��ن صورت با كاهش هزينه براي 
خريد تجهيزات مورد نياز قابليت اجرايي بيش��تري 

پيدا مي كند.

      نحوه تامين بودجه هاي مورد نياز
براي مديريت پسماند

مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در پايان در پاس��خ به پرسشي در مورد بودجه 
موردنياز براي مديريت پسماند با اشاره به اينكه يكي 
ازوعده هاي انتخاباتي رييس جمهور روحاني مديريت 
پسماند بوده است، گفت: متاسفانه بودجه  درخواستي 
سازمان حفاظت محيط زيست براي مديريت پسماند 
از صندوق توسعه ملي در مجلس شوراي اسالمي رأي 

نياورد و با مخالفت نمايندگان روبروشد.
امسال سعي داريم روي تفكيك از مبدأ زباله ها، تمركز 
كنيم كه به حجم س��رمايه گذاري ناچيزي نياز دارد و 
طبيعتا ابعاد زباله سوزها كاهش مي يابد بنابراين حجم 
بودجه درخواستي كمتر مي ش��ود. اين برنامه بايد در 
قالب بودجه ۹8 در دولت تصويب ش��ود كه دو منبع 
تأمين براي آن وجود دارد، يكي صندوق توسعه ملي 
است و ديگري محل دريافت عوارض از كاالهايي مثل 
محصوالت پالس��تيكي، يخچال و تلويزيون است كه 

پسماند ويژه توليد مي كنند.

چينيهادرايرانداروتوليدميكنند؟توضيحاتتندگوياندرباره»امريه«اعضايسمنها
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
تهيه دستورالعمل »امريه« اعضاي سازمان هاي مردم 
نهاد در توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح تا پايان آبان 

ماه خبر داد.
محمد مهدي تندگويان در نشست معاونت ساماندهي 
امور جوانان با اش��اره به آخرين وضعيت امريه اعضاي 
سازمان هاي مردم نهاد اين حوزه گفت: توافق با ستاد 
كل نيروهاي مسلح دو طرفه بوده و هر دو طرف نيز بايد 

به آن پايبند باشند.
اين توافق از يك سو به امضاي وزير ورزش و جوانان و از 
سوي ديگر به امضاي سرلشگر باقري نيز رسيده است. 
در يك جلسه رس��مي نيز به نمايندگي از وزير در اين 
مورد صحبت كردم و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز حتما 
به اين توافق پايبند خواهد بود. تندگويان با بيان اينكه 
در دو سه جلسه نيز دس��تورالعمل اجرايي اين توافق 
آماده ش��ده و رو به اتمام اس��ت، گفت: در مورد امريه 
حوزه جوانان اين توافق در دو بخش مربوط به ورزش و 

سازمان هاي مردم نهاد اجرا مي شود. در حوزه ورزش 
تعهداتي از سوي وزارتخانه پذيرفته شده اما هنوز در 
بخشي از آن به جمع بندي نرسيده ايم. او در ادامه اظهار 
كرد: در حوزه تعهدات جوانان نيز در دو بخش اقداماتي 
را بايد انجام دهيم كه يكي از آنها آموزش هاي تخصصي 
به سربازان در رشته هاي ورزشي است كه اين مساله در 

حال حاضر نيز در حال انجام شدن است.
به گفته او بخش ديگري از اين تفاهم مربوط به آموزش 
مهارت هاي زندگي به سربازان است كه شامل آموزش 

مهارت هاي حرفه اي با زمينه هاي حقوقي، حسابداري 
و مال��ي همچنين موضوعات زندگ��ي و خانواده براي 
جلوگي��ري از آس��يب هاي اجتماعي مث��ل طالق و 
كنترل خشونت است. معاون ساماندهي امور جوانان 
با بيان اينكه اين توافقنامه در حال حاضر موجود است 
و چندين بار نيز از وزير خواس��ته ام ت��ا اين توافقنامه 
رس��انه اي ش��ود، تصريح كرد: در حال حاضر منتظر 
هستيم تا دستوالعمل اجرايي آن آماده شود و در ازاي 
خدمات ارايه شده به جوانان تشكل هاي مردم نهادي 
كه مورد تاييد ما هستند نيز از تسهيالت سربازي مثل 
امريه استفاده كنند. تندگويان با بيان اينكه قرار است بر 
اساس اين توافقنامه اعضاي سازمان هاي مردم نهاد ۶ 
ماه پايان خدمت خود را در قالب امريه در تشكل هايشان 
بگذرانند تصريح كرد: در صورتي كه در بخش ورزش 
نيز به جمع بندي برس��يم قول داده شده است تا اين 
دستورالعمل تا پايان آبان ماه آماده شود. بعد از ابالغ اين 
دستورالعمل حداقل از يك سال آينده اجرا خواهد شد.

سخنگوي سازمان غذا و دارو در واكنش به اخبار مطرح 
مبني بر پيشنهاد چيني ها براي توليد دارو در منطقه 
آزاد چابهار، گفت: هر كش��وري كه بخواهد در ايران به 
صورت توليد مشترك در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
اقدام كند، بايد بر اساس ضوابط فني و قانوني سازمان 
غذا و دارو پيش رود. كيانوش جهانپور در اين باره گفت: 
موضوع توليد دارو در ايران ازسوي چيني ها جزو موارد 
همكاري هايي بوده كه با س��ازمان منطقه آزاد چابهار 
مطرح شده و بطور اخص با سازمان غذا و دارو صحبتي 

در اين زمينه انجام نشده است.
او تاكيد كرد: قاعدتا هرگونه سرمايه گذاري چه از سوي 
چيني ها و چه توس��ط كشورهاي ديگر اگر بخواهد در 
داخل كشورمان در اين حوزه به صورت توليد مشترك 
انجام شود،  بايد بر اساس ضوابط فني و قانوني سازمان 
غذا و دارو باشد. در عين حال قطعا سازمان غذا و دارو از 
هرگونه سرمايه گذاري كه منتج به توسعه توليد داخلي 
در حوزه دارو يا تجهيزات و ملزومات پزش��كي ش��ود، 

 استقبال مي كند. سخنگوي س��ازمان غذا و دارو ادامه 
داد: بايد توجه كرد كه همه اين اقدامات تحت نظارت 
فني س��ازمان و با رعايت ضوابط س��ازمان غذا و دارو از 
نظر سالمت،  ايمني، كيفيت و اثربخشي باشد. جهانپور 
همچنين گفت: البته هنوز درخواستي در اين زمينه به 
سازمان غذا و دارو اعالم نشده است. به هر حال در چنين 
مباحثي تك تك موارد بايد مشخصا با مجوز سازمان غذا 
و دارو،  تحت نظر اين س��ازمان و بر اساس ضوابط فني 

سازمان غذا و دارو باشد.
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هشدار پليس در مورد 
قمارآنالين

رييس پليس فتاي تهران بزرگ نسبت به عضويت 
افراد به خصوص نوجوانان در سايت هاي شرط بندي 

و قمار آنالين هشدار داد.
تورج كاظمي دراين باره گفت: متأسفانه در سال هاي 
اخير فعاليت سايت هاي آنالين شرط بندي و قمار 
افزايش داشته است. اين سايت ها عمدتا و در مراحل 
اوليه هزينه اي را از كاربر دريافت نكرده و تنها با ايجاد 
يكسري امكانات و همچنين وعده ها سعي در جذب 
مخاطب و كاربران اينترنتي دارن��د. او با بيان اينكه 
متأسفانه بعضي از افراد پرطرفدار در فضاي مجازي 
نيز اقدام به تبليغ چنين سايت هايي مي كنند، تصريح 
كرد: بيشترين مخاطب اين سايت ها نيز افراد نوجوان 
و كم سن و سال هستند؛ چرا كه همانطور كه گفته 
شد عمدتا پيشنهادهاي اغواكننده و تحريك آميزي 
باعث گرايش جوانان و نوجوانان به سمت و سوي اين 

سايتها مي شود.
كاظمي ب��ا بيان اينكه پليس فتا تا كنون به چندين 
فقره پرونده در اين خصوص رس��يدگي كرده است، 
گفت: در تمامي اين پرونده ها اكثر قربانيان نوجوان 
و افراد كم سن سال بودند كه با تبليغات اغوا كننده و 
پيشنهادهاي چشمگير و واهي برخي از سايت هاي 
ش��رط بندي در فضاي مجازي مواجه ش��ده پس 
از ثبت نام و عضويت در اين س��ايت ها و ش��ركت در 
بازي هاي ش��رط بندي مبالغ��ي را در قمار آنالين 
باخته اند.  او با بيان اينكه س��ازوكار بس��ياري از اين 
سايت ها به گونه اي است كه بازيكن از يك مرحله اي 
به بعد امكان پيروزي را ندارد، افزود: در يك مورد يكي 
از شكات مبلغ يك ميليارد و هشتاد ميليون ريال در 
بازي شرط بندي با رقباي مجازي از دست داد كه در 
تحقيقات كارآگاهان پليس فتا مشخص شد مدير اين 
سايت با اغفال كاربران با پيشنهادهاي جالب و اعالم 
تعدادي برنده به مبلغ كم و حتي واهي درصدد تشويق 
و ترغيب كاربران باالخص جوانان و نوجوانان به سمت 

و سوي اين سايت ها بودند. 
رييس پليس فتاي پايتخت با بيان اينكه متاسفانه 
اكثريت اين سايت ها منشأ داخلي نداشته و طراح و 
مدير آن در خارج از كشور فعاليت دارند، گفت: همين 
امر بازگشت پول به مالباختگان را با دشواري هايي 

روبه رو مي كند.
او با هشدار به خانواده ها و شهروندان تصريح كرد: يكي 
از ويژگي هاي فضاي مجازي نبود مرز جغرافيايي است 
و معموال مالكين سايت و درگاه ها در راستاي نيل به 
اهداف سوء و مال اندوزي دست به اقدامات فريبكارانه 
و اغوا كننده مي زنند تا با تطميع كاربران و هدايت آنان 
با وعده هاي توخالي و پيشنهادهاي گمراه كننده از 
كاربران كالهب��رداري كنند كه در همين خصوص 
الزم اس��ت والدين نظارت بيشتري بر فرزندان خود 
و تراكنش هاي بانكي آنها داشته باشند و خود نيز به 
راحتي كارت بانكي خود را به آنها ندهند. كاظمي افزود: 
برخي از اين سايت ها نيز با شيوه فيشينگ اطالعات 
كارت هاي بانكي كاربران را كپي كرده و مدتي بعد اقدام 

به تخليه تمامي وجوه نقد داخل آن مي كنند.

تعيين كمك هزينه ازدواج 
بر اساس وضعيت اقتصادي كشور

عضو كميسيون اجتماعي مجلس، گفت: كمك هزينه 
ازدواج براي زوج هاي جوان نبايد كمتر از ۵0 ميليون 
تومان باشد چراكه در حال حاضر همه چيز برمبناي 
دالر حساب مي شود. رسول خضري ااشاره به اعالم 
تامين اجتماعي مبني بر كمك هزينه ازدواج كه يكي 
از تعهدات اين سازمان است گفت: اين كار پسنديده 
است اما مبلغ آن بسيار ناچيز است؛ به نظر من مبالغ 
بايد بر اساس تورم، گراني و وضعيت اقتصادي مملكت 
تعيين شود تا اين عزيزان بتوانند در اين سنت حسنه 
بيشتر سهيم باش��ند. اين قضيه از قديم هم بوده و 
سازمان تامين اجتماعي هم هميشه به اين موضوع 

متعهد بوده است اما مبلغ آن بايد بيشتر شود.
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه مبلغ كمك هزينه ازدواج بين ۵ 
تا ۱0 ميليون است افزود: با اين مبلغ نمي شود زندگي 
را سر و سامان داد و بايد مبالغ را بر اساس مشكالت 
گراني باال ببرند و مبلغ را به گونه اي باال ببرند كه زوج 

بتوانند حداقلي براي زندگي خود تهيه كنند.

 هشدار نسبت به كاهش
گرايش به رشته رياضي

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش گفت: بارها خطر كاهش گرايش به رشته 
رياضي را گوش��زد و اعالم كردم كه آينده مهندسي 
در خطر است. عبدالرسول عمادي با اشاره به كاهش 
حضور دانش آموزان در رشته رياضي اظهار كرد: در 
جريان هدايت تحصيلي كاهش محسوس��ي را در 
گرايش به رش��ته تجربي داريم، منتها كمتر به نفع 
رشته رياضي تمام شده و بيشتر به نفع رشته انساني 
و حتي رفتن دانش آموزان به سمت شاخه هاي فني 
و كاردانش بوده است. او افزود: همچنان نگران رشته 
رياضي هستيم، البته بايد به اين مساله توجه كنيم 
كه براي فارغ التحصيالن رشته رياضي زمينه اشتغال 
نهايي در رشته هاي مهندسي و رياضي چندان تضمين 
شده نيست كه باعث كاهش گرايش خانواده ها شده 
است. سرپرس��ت معاونت آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه عدم گرايش به رياضي 
در مناطق كشور عمدتا سه دليل دارد گفت: يك دليل 
اين است كه در برخي مناطق كه داوطلب رياضي كم 
است به حدنصاب تشكيل كالس نمي رسد، مثال سه 
يا چهار دانش آموز داريم و خود به خود براي آنها كالس 
تشكيل نمي شود. يك علت ديگر عدم عالقه است و 
عمدتا به اين دليل اس��ت كه كمتر منجر به اشتغال 
مي شود. عمادي ادامه داد: يك علت ديگر هم ترس 
از رياضي است. حجم باالي محتوا و كار بيشتري كه 
اين درس نياز دارد يك ترس را به وجود آورده؛ البته 
در گذشته گرايش بيشتر بود زيرا زمينه اشتغال وجود 

داشت و بچه ها رنج رياضي را مي پذيرفتند.
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پارلمان شهري پايتخت دستورالعمل جديد اجرايي منابع غيرنقد را تصويب كرد

تعداد اجاره نامه ها و مبايعه نامه ها در كل كشور طي 8  ماه  و  8  روز كاهش يافت

بازگشت »هولوگرام« به شهرداري تهران

سرايت ركود مسكن به بازار اجاره 

تعيين راه هاي اضطراري تهران در زلزله

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
اعضاي شوراي ش�هر تهران با اكثريت آراء به 
دس�تورالعمل جدي�د اجرايي مناب�ع غيرنقد 
رأي دادند. 28 شهريور س�ال گذشته بود كه 
محمدعلي نجفي شهردار وقت تهران خطاب به 
شهرداران مناطق پايتخت بخشنامه اي مبني بر 
ممنوعيت صدور هرگون�ه هولوگرام جديد تا 
اطالع ثانوي را براي مقابله با فساد در شهرداري 
صادر كرد و معتقد بود با اين كار جلوي فساد در 
شهرداري تهران گرفته مي شود. بر اساس اين 
بخشنامه قرار بر اين شد تا هولوگرام هاي صادر 
ش�ده قبل از تاريخ اين بخشنامه در كميته اي 
كه در س�ازمان امالك و مس�تغالت تش�كيل 
مي ش�ود، مورد بررس�ي قرار گرفت�ه و پس از 
راستي آزمايي و تاييد قابل اقدام شود و مناطق 
شهرداري حق قبول هولوگرام هاي تاييد نشده 
را ندارند. ديروز اما شوراي شهر تهران با هدف 
افزايش بهره وري بودجه شهرداري به بازگشت 
هولوگرام با عنوان دستورالعمل جديد اجرايي 

منابع غيرنقد راي مثبت داد.
هولوگرام ها در واقع، هزينه غير نقدي محسوب 
مي شود كه شهرداري در ازاي بدهي هايش به 
طلبكاران�ش مي دهد، طلبكاران�ي كه ممكن 
است پيمانكار باشند يا حتي شهروندان عادي 
كه به فرض مثال، ملك شان در طرح شهرداري 
واقع ش�ده، براين اس�اس آنها مي توانند با در 
دست داشتن هولوگرام، درهر نقطه اي كه طرح 

تفصيلي اجازه مي دهد، تراكم بفروشند.
هولوگرام  و پيچيدگي  عملكردي كه به واسطه 
آن در ش�هرداري ايجاد ش�ده ب�ود، ابهامات 
بس�يار زي�ادي را در اي�ن خصوص ب�ه وجود 
آورده بود، ممنوعيت صدور هولوگرام در واقع 
مبارزه با فساد س�ازمان يافته از دوره 12 ساله 
مديريت قبلي بود. هر چند به گفته بس�ياري 
از كارشناس�ان اين بخش�نامه توانست تا حد 
زيادي جلوي فسادهاي ناش�ي از اين محل را 
بگيرد، اما به دليل اينكه طي سال هاي گذشته 
فروش تراكم و شهرفروشي يكي از مهم ترين 
منابع درآمدي ش�هرداري بوده است، اين امر 
باعث شد تا عمال درآمدهاي شهرداري در اين 
مدت كاهش پيدا كند و به گفته مجيد فراهاني، 
عضو كميس�يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
حذف تراكم مازاد، شهرداري را با مشكل جدي 

در حوزه كسب درآمد روبرو كرد.

  كاهش منابع غيرنقد شهرداري
فراهان��ي روز گذش��ته در جري��ان بررس��ي اليحه 
دستورالعمل اجرايي منابع غيرنقد، گفت: در بودجه 
۹۷ پيش بيني كرده بوديم كه ۴ هزار ميليارد تومان 
به بودج��ه غيرنقد اختصاص يابد كه براي پيش��برد 
پروژه هاي عمراني و تس��ويه حس��اب ديون از محل 
امالك در اختيار و تهاتر قرار گيرد؛ اما بخش كوچكي 
از اين رقم اجرايي ش��ده اس��ت و اين سبب شده كه 

بهره وري بودجه در حوزه منابع غيرنقد كاهش يابد. 
وي با بيان اينكه ش��وراي شهر در سال ۹۲ مصوبه اي 
داشته كه براساس آن دس��تورالعمل اجرايي منابع 
غيرنقد را تصويب و ش��يوه نامه اجراي��ي نيز در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، اظهاركرد: اما اين ش��يوه نامه 
ضمانت اجرايي نداشت و در نهايت سال گذشته آقاي 
نجفي، شهردار س��ابق با توقف دستورالعمل اجرايي 
منابع غيرنقد يا همان هولوگرام س��بب ش��د كه اين 
دستورالعمل متوقف شود، اما طوالني شدن اين پروسه 
سبب بروز مشكالتي شد به گونه اي كه معاونت مالي 
شهرداري در دوره جديد تصميم گرفت دستورالعمل 
جديدي را به كميس��يون برنامه و بودج��ه بياورد تا 

دستورالعمل اجرايي منابع غيرنقد اصالح شود.
عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه در شيوه نامه 
س��ال ۹۳ ايرادات زيادي وجود داشت كه سعي شده 
است در اين دستورالعمل جديد اصالح شود، گفت: در 
شيوه نامه سال ۹۳ اجازه داده شده بود كه در راستاي 
كوچك سازي شهرداري كارگزاري ها وارد عمل شود 
و اين سبب شده بود كه سازمان هاي زيادي همچون 
صندوق ذخيره كاركنان شهرداري يا شركت جهان 
وابسته به بانك شهر فعاليت گسترده اي داشته باشند 
و حتي اشخاص حقيقي به عنوان كارگزار وارد عمل 

شوند.
وي با بيان اينكه در ش��يوه نامه س��ال ۹۳ بر تسويه 
غيرنقد با كارگزاري ها تاكيد ش��ده بود اما بعضا ديده 
مي شد كه عوارض به صورت نقدي پرداخت مي شد 
كه درست نبود، اظهار كرد: همچنين مبهم بودن حق 
الزحمه كارگزاران، اجبار طلبكاران به دريافت غيرنقد 
بدهي خ��ود، ابهام در امالك، ع��دم رديابي وضعيت 
امالك، سوءاستفاده از هولوگرام و ... سبب شد كه آقاي 
نجفي اين بخشنامه يا همان صدور هولوگرام را ممنوع 
كند كه پيشنهاد مي شود با توجه به اصالحيه هايي كه 
در شيوه نامه بودجه غيرنقد در نظر گرفته شده است 

به اين اليحه رأي مثبت دهيم.

  شورا وارد موضوع نشود
بهاره آروين، عضو هيات رييس��ه شورا در مخالفت با 
اين اليحه صحبت كرد و گفت: ش��هردار تهران اين 
بخشنامه را لغو كرده و حاال مي تواند اين لغو را بردارد 
و نيازي نيس��ت كه شورا وارد موضوع شود.اليحه اي 
كه توسط معاونت مالي شهرداري تهران تقديم شورا 
شده تفاوتي با شيوه نامه قبلي ندارد و نبايد به شيوه 

يكسال قبل برگرديم.
در ادامه حسن رسولي، عضو ديگر شوراي شهر تهران 
در موافقت با اين اليحه گفت: ش��هرداري تهران در 
۱۰۰ سال گذش��ته از اين روش استفاده مي كرده و 
بعد از آن نيز اس��تفاده خواهد كرد، چرا كه اساس��ا 
شهرداري س��ازمان درآمد – هزينه اي است و مسير 
قانوني استفاده از اين ظرفيت را مشخص كرده است. 
در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران با ۱۴ راي موافق 
به كليات اليحه دس��تورالعمل جديد منابع غيرنقد 

رأي مثبت دادند.
چارت ش��هرداري تغيير مي كند؟ يك فوريت طرح 

»الزام شهرداري تهران به ادغام و كاهش حوزه هاي 
معاون��ت ش��هرداري، حذف پس��ت هاي قائم مقام، 
جانشين و مش��اور در كليه واحدهاي ستادي و ... « 
دستور جلسه ديگر شوراي شهر تهران بود كه مورد 
بررسي قرار گرفت. حسن رسولي، عضو كميسيون 
برنامه و بودج��ه در توضيح اين طرح اظهار كرد: اين 
اقدام به اصالح س��اختار معيوب ش��هرداري تهران 
بسيار كمك مي كند، چرا كه براساس اين طرح بايد 
تعداد معاونت ها از ۹ سطح به 6 سطح برسد و پست 
قائم مقامي، جانش��يني و مشاور در كليه سازمان ها، 

معاونت ها و شركت ها حذف شود.
وي با بيان اينكه تا دلتان بخواهد مشاور در شهرداري 
تهران داريم، افزود: جالب اس��ت بدانيد كه از منظر 
سلس��له مراتب و مزايا قائم مقام ها فرقي با شهردار 
ندارند و ظرف يكس��ال اخير در جلسات مفصلي كه 
داش��تيم سعي كرديم تا س��اختار قانوني شهرداري 
تهران را اصالح كنيم، چرا كه شهرداري بايد براساس 
اسناد باالدستي ۱۰ درصد پست سازماني و كمتر از 
۱۰ درصد از نيروي انس��اني خود را حذف مي كرد و 
حاال با اين طرح به جاي تعديل نيرو از پايين س��عي 
داريم كه عناوين شغلي و واحدهاي موازي را حذف 

كنيم.
رس��ولي با بيان اينكه معاونت برنامه ريزي، توس��عه 
ش��هري و امور ش��وراها، امور اجتماعي و فرهنگي و 
همچنين معاونت توسعه منابع انساني فاقد مصوبه و 
مقررات هستند، گفت: فقط 6 پست معاون شهردار 
به تصويب رسيده و به همين دليل بايد معاونت هاي 

مذكور ادغام شوند.

وي با بيان اينكه ماه هاست در مورد اين طرح بررسي 
و مذاكره كرده ايم، تصريح كرد: اصالح س��اختار كار 
سختي است، اما بايد در شهرداري تهران اين اصالح 

انجام شود چراكه بايد از موازي كاري پرهيز كنيم.
عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در ۱۲ سال 
گذش��ته زمينه جذب و به كارگيري بيش از دو برابر 
نياز نيروي انس��اني فراهم شد، گفت: هرچند ظرف 
۱5 ماه دوره فعاليت ش��وراي پنجم اقدامات خوبي 
انجام گرفته و حدود ۲۰۰۰ نفر از جمعيت شهرداري 
كم شده اما به دليل عدم وجود اراده مديريتي مورد 
انتظار، تاكنون شاهد بهبود ساختار نبوده ايم. پست 
قائم مقامي عالوه بر تحميل هزينه هاي زياد موجب 
بي نظمي مديريتي در س��ازمان مي ش��ود، براساس 
بخشنامه س��ازمان امور استخدامي كه فروردين ماه 
امسال صادر شده تمامي پست هاي سازماني تحت 
عنوان قائم مقام حذف مي ش��ود. به گفته رس��ولي 
براساس توضيحات ارايه شده شهرداري تهران موظف 
است كه ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين طرح، اقدامات 

خود را در راستاي كوچك سازي انجام دهد.
مرتضي الويري، عضو شوراي شهر تهران در مخالفت 
با يك فوري��ت اين طرح گفت: من ب��ا فوريت طرح 
مخالف هس��تم چراكه درگير برنامه سوم هستيم و 
نبايد در حال��ي كه داريم يك كار مه��م ديگر انجام 
مي دهيم درگير يك كار ديگر شويم.در ادامه آروين 
در موافقت يك فوريت اين ط��رح گفت: ما در حال 
تدوين برنامه س��وم هس��تيم و باي��د بدانيم كه چه 
تعداد معاونت و نيروي انساني برايمان باقي مي ماند 
و بهتر اس��ت در ارزيابي برنامه درمورد س��اختار به 

توافق برس��يم. در نهايت يك فوريت اين طرح تنها 
۹ رأي آورد و تصوي��ب نش��د و به ص��ورت عادي در 
دستور كار كميس��يون هاي شوراي شهر تهران قرار 

خواهد گرفت.

  پافشاري بر مديريت تعارض منافع 
در ادامه جلسه اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در پاسخ به نامه اعتراض هيات تطبيق فرمانداري در 
خصوص مصوبه مديريت تعارض منافع در شهرداري 
تهران بر مصوبه قبلي خود پافشاري كرده و اجراي آن 
را در راستاي اصل ۲8 قانون اساسي دانستند. در اين 
باره بهاره آروين به تشريح پاسخ كميسيون مشترك 
)برنامه و بودجه و حقوقي و نظارت( پرداخت و گفت: 
اعت��راض هيات تطبيق به اين مصوبه به بند ۱۰ بوده 
و اينكه مغاير با اصل ۲8 قانون اساس��ي است. اين در 
حالي اس��ت كه ما در تبصره اين بن��د به اين موضوع 
اشاره كرديم كه به كار گيري بستگان مديران از طريق 
آزمون هاي رس��مي ممنوع نبوده و اتفاق اين تبصره 

كامال منطبق بر اصل ۲8 قانون اساسي است.
رييس كميته شفافيت و هوشمند سازي شهر گفت: 
همچنين در اين مصوبه ب��راي جلوگيري از تضييع 
احتمالي حقوق بستگان مشموالن اين مصوبه امكان 
اشتغال ايشان در شهرداري تهران و واحد هاي تابعه 
از طري��ق ش��ركت در آزمون هاي فراگير و رس��مي 
اس��تخدامي در قالب تبصره ماده ۱۰ مورد تاييد قرار 
گرفته اس��ت و صرفا به كارگيري بس��تگان مديران 
به واسطه موقعيت شغلي ايش��ان در تضاد با مصالح 

عمومي و ممنوع اعالم شده است.

گروه راه و شهرسازي|
براس��اس آمار رس��مي منتشر شده از س��وي بانك 
مركزي، طي ماه هاي گذش��ته شاهد افزايش قيمت 
و كاهش معام��الت در بازار خريد و فروش مس��كن 
بوديم اگرچه بازار رهن و اجاره هم از رش��د قيمت ها 
بي نصيب نمانده و ش��اهد كاهش حجم قراردادهاي 
اجاره در پايتخت از ابتداي س��ال تاكنون بوديم، در 
واقع به نظر مي رسد كاهش حجم معامالت اجاره به 
دليل مهاجرت مستاجران تهراني به شهرهاي اقماري 

و جديد در اطراف تهران باشيد. 
كاهش قراردادهاي خريد و فروش و رهن و اجاره طي 
ماه هاي گذشته درحالي است كه بازار مسكن پايتخت 
در سال گذشته و به ويژه از نيمه دوم سال روند رو به 
رشدي را در پيش گرفت كه خود سبب رشد قيمت ها 
شد؛ اين روند افزايشي تا ارديبهشت ماه امسال ادامه 
يافت و اما جهش قيمت ها مانع از دامنه دار شدن خروج 

مسكن از ركود شد.
به اين ترتيب دوباره روند رو به كاهش معامالت مسكن 
در پايتخت آغاز شد بطوري كه در مهر ماه امسال خريد 
و فروش مس��كن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۳۲.۲ درصد كمتر شد.
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك در گفت وگو با ايرنا مي گويد: از ابتداي امسال 
تا پايان هشتم آبان ۲۱۹ هزار و ۴56 قرارداد خريد و 
فروش مسكن )مبايعه نامه( در دفاتر مشاوران امالك 

پايتخت به ثبت رسيده است كه در مدت مشابه سال 
گذشته اين رقم ۲6۱ هزار و ۲۴ قرارداد بود.

او اظهارمي كن��د: در اين مدت در مجموع ۱۰۷ هزار 
و ۷۴۲ مبايعه نامه در دفاتر مش��اوران امالك به ثبت 
رسيده است در حالي كه س��ال گذشته ۱۲8 هزار و 
۲5۰ قرارداد بود و مي توان گف��ت در اين بازه زماني 
حدود 8 ماهه مي��زان تنظيم مبايعه نامه كاهش ۱6 

درصدي داشته است.
نماينده رييس اتاق اصناف در كميسيون تخصصي 

امالك كش��ور بي��ان مي كند: در مدت ياد ش��ده در 
مجموع ۱۰۹ هزار و ۹8۷ فقره قرارداد اجاره در دفاتر 
مشاوران امالك تهران تنظيم شده كه در مقايسه با 
سال گذشته اين قراردادها نيز ۱6 درصد روند نزولي 

داشته است.
بر اس��اس آم��ار بان��ك مرك��زي، تع��داد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني ش��هر تهران در مهرماه سال 
۱۳۹۷ به حدود ۹ هزار و ۴۰۰ واحد رسيد كه نسبت 
به شهريور ماه ۹.5 درصد و نسبت به مهرماه پارسال 

۳۲.۳ درصد كاهش يافته است. در مهر ماه متوسط 
قيمت خريد و فروش يك مت��ر مربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي شهر تهران 86.۱ ميليون ريال بوده كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6.۴ درصد 

و 8۳.5 درصد افزايش نشان مي دهد.

  ركود بيشتر در پي رشد قيمت مصالح 
از ارديبهش��ت ماه س��ال جاري و هم��گام با افزايش 
چشمگير نرخ ارز شاهد افزايش قيمت در تمام كاالها 
بوديم و مصالح س��اختماني هم از اين افزايش قيمت 
مستثني نش��دند، موضوعي كه مي تواند در ماه هاي 
آتي مي تواند دردسرس��از ش��ود چون ساخت واحد 
مسكوني با مصالح گران قيمت، موجب افزايش بيش 
از حد قيمت مسكن شود و مشكالت اين بازار را پيش 
از پيش كند، چون هم اكنون واحدهاي ارزان ساخته 
شده گران فروخته مي شوند؛ عضو هيات مديره انجمن 
انبوه س��ازان تهران در همين ارتباط با اشاره به اينكه 
واحدهاي مس��كوني موجود كه به اتمام رسيده و به 
فروش نرفته اند، ارزان س��اخته شده اند مي گويد: دو 
سال ديگر مسكن هاي جديد گران ساخت وارد بازار 

مي شوند.
سعيد آسويار در گفت وگو با فارس در پاسخ به اينكه 
تحليل سازندگان از آينده بازار مسكن با توجه به گراني 
انواع مصالح ساختماني چيست، مي افزايد: متأسفانه 

بايد گفت كه قيمت مسكن در آينده باز هم افزايشي 
خواهد بود چرا كه ساختمان هاي آماده تحويل در بازار 
با مصالح ساختماني ارزان تر و به عنوان مثال با ميلگرد 

كيلويي ۱۷۰۰ تومان ساخته شده است.
او ادامه مي دهد: حال كه قيمت ميلگرد به هر كيلوگرم 
5۰۰۰ تا 55۰۰ تومان رسيده است قطعًا وقتي ساخت 
و ساز با اين قيمت ها صورت بگيرد و ۲ سال ديگر وارد 
بازار شود يك تفاوت عمده قيمتي در قيمت تمام شده 

مسكن به چشم خواهد خورد.
آس��ويار با بيان اينكه با تثبيت قيمت ها در بازار ارز و 
سهام، نقدينگي وارد بازار مسكن خواهد شد، اظهار 
مي كند: رشد قيمت مسكن موجب مي شود به دليل 
عدم قدرت خريد از سوي متقاضيان بازار مسكن وارد 
ركود ش��ود اما توصيه بنده اين اس��ت كه متقاضيان 
خريد مسكن براي خريد اقدام كنند و منتظر نمانند.

عضو هيات مدي��ره انجمن انبوه س��ازان تهران ادامه 
مي دهد: وقتي قيمت ميلگرد، زمين، عوارض، انشعاب 
آب، برق و گاز سه برابر رشد كرده بايد منتظر افزايش 

قيمت تمام شده مسكن در ماه هاي آتي هم بود.
او تصريح مي كند: متأس��فانه مس��كن به يك كاالي 
سرمايه اي تبديل ش��ده است و همين موضوع باعث 

مي شود كه قيمت مسكن همواره رشد داشته باشد.
به گفته آسويار، از زماني كه قيمت ميلگرد ۳ برابر شده 
اس��ت اكثر كارخانه هاي توليدكننده آهن و ميلگرد 

ترجيح مي دهند آهن آالت و ميلگرد را صادر كنند.

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
با تشريح وضعيت و كاركرد راه هاي اضطراري در تهران 

از تهيه نقشه اضطراري راه هاي تهران خبر داد.
به گزارش ايس��نا، احمد صادقي درباره مس��يرهاي 
اضط��راري تهران در هن��گام بح��ران اظهاركرد: در 
شرايط اضطراري بعد از وقوع حوادثي نظير زلزله نياز 
گسترده اي به عمليات امدادي و مقابله وجود دارد كه 
در همين راستا نيز الزم است تا براي حركت همزمان 
خودروهاي امدادي از بيرون به داخل شهر و همچنين 
تردد در داخل شهر برنامه ريزي شود كه به اين راه ها 

مسيرهاي اضطراري گفته مي شود.

رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران با بيان اينكه براي غلبه بر مشكالت حمل  و نقل 
بعد از زلزله، عمومًا در شهرهاي لرزه خيز، مسيرهايي 
ويژه  با عنوان مس��يرهاي اضطراري تعيين و اجرايي 
مي ش��ود، گفت: اين مسيرها، بخش��ي از مسيرهاي 
ترافيك هستند كه با توجه به خصوصياتي نظير تأمين 
دسترس��ي مراكز مهم و آسيب پذيري كمتر انتخاب 
شده و در ش��رايط اضطراري بعد از زلزله اي شديد يا 
بحران هاي ديگر و بازگشايي س��ريع آنها در اولويت 
قرار مي گيرد. همچنين ممكن است در بخش هايي از 
اين مسيرها به منظور استفاده خودروهاي مخصوص 

عملي��ات مقابله با حادث��ه، براي ت��ردد خودروهاي 
غيراضطراري محدوديت هايي اعمال شود.

صادقي قلمروي زمان��ي حمل  ونقل اضطراري را نيز 
عامل مهمي دانس��ت و گفت: عمدت��ًا از زمان وقوع 
حادثه تا پايان دوره جست وجو و نجات و نيز تكميل 
فرآيند اسكان موقت كوتاه مدت بايد اين راه ها مورد 
اس��تفاده قرار بگيرند، به عبارتي ديگر بطور متوسط 
ط��ي حداقل دو هفته اين  راه ها و مدت س��ه روز اول 
در اين ميان نقش عمده اي خواهد داشت. چراكه در 
سه روز اول، عملياتي نظير اطفاي حريق ها، كنترل 
حوادث ثانوي، جست وجو و نجات افراد زير آوار مانده 

و انتقال مجروحين اهميت عمده اي داشته و اكثر آنها 
در همين دوره انجام مي شود.

صادقي درباره فعاليت  هاي انجام شده در قالب پروژه 
طراحي و مديريت ش��بكه راه هاي اضطراري ش��هر 
تهران نيز گفت: تاكنون نقشه مسيرهاي اضطراري 
شهر تهران تهيه ش��ده و پيش نويس برنامه واكنش 
اضطراري ش��هر تهران در كارگروه تخصصي حمل  
و نقل و ترافي��ك و محورهاي مواصالت��ي نيز آماده 

شده است.
وي ادامه داد: برآورد آسيب پذيري راه هاي اضطراري 
از جانب پل ها، شريان هاي حياتي، گسل ها، قنوات 

و ... ارزياب��ي آس��يب پذيري ل��رزه اي كل��ي پل ها، 
پيش نويس برنامه مقاوم سازي لرزه اي پل هاي شهر 
تهران، برآورد حجم و ميزان پيشروي آوار ساختماني 
فروريخته و وضعيت انسداد در مسيرهاي اضطراري 
شهر تهران و تدوين راهنماي كاهش آسيب پذيري 
راه هاي اضطراري از جانب تأسيسات مختلف نظير 
آب رساني، برق رساني، س��وخت رساني، فاضالب، 
تأسيس��ات ارتباط��ي و س��اختمان هاي مج��اور و 
استفاده از آنها در عمليات بازرسي و تعمير تأسيسات 
آسيب ديده در تهران از جمله اقدامات انجام شده در 

اين خصوص است.
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پيش بيني باران و برف
در ۱۰ استان

مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با اشاره به 
ورود سامانه بارشي جديد به كشور از تشديد بارش ها 
در نيمه غربي كشور خبر داد و اعالم كرد: پيش بيني 
مي شود طي دوشنبه و سه شنبه در ۱۰ استان برف 
و باران ببارد. به گزارش تس��نيم، احد وظيفه ادامه 
داد: فعاليت س��امانه بارشي وارد ش��ده به كشور در 
روز دوشنبه و سه شنبه تش��ديد مي شود. البته روز 
دوشنبه شدت بارش در استان هاي خوزستان، ايالم، 
لرستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه و روز سه شنبه 
در استان هاي خوزس��تان، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، ايالم، كرمانشاه و كردستان 
خواهد بود. اين مقام مسوول در سازمان هواشناسي 
بيان كرد: روز سه شنبه بارش برف در ارتفاعات البرز 
مركزي و غربي، استان اردبيل و ارتفاعات آذربايجان 

غربي و شرقي دور از انتظار نخواهد بود.

 آمادگي بنادر 
براي  مقابله با تحريم ها

مديرعامل سازمان بنادر ودريانوردي گفت: دشمن 
درصدد اعمال تحريم ها است اما ظرفيت ۲۳۰ ميليون 
تني بنادر كشور امكان مقابله با تحريم ها را دارد. به 
گزارش مهر، محمد راستاد با تأكيد بر اينكه بايد در 
شرايط سخت پيش روي صنعت دريايي، آماده باشيم 
و سناريوهاي مختلفي را براي اين امر تعريف كنيم، 
اظهاركرد: طرح ه��اي پدافند غيرعامل نمي توانند 
طرح هاي ساكن و بدون بازنگري و به روز رساني تعريف 
شوند چرا كه شرايط بطور پيوسته در حال تغيير است. 
راستاد با بيان اينكه وابستگي به بنادر كشور بسته به 
ترافيك دريايي پيوس��ته تغيير مي كند، گفت: بايد 
سناريوهاي جايگزين در زمان بحران داشته باشيم، 
براي اين شرايط بايد بدانيم كه از چه زيرساخت هايي 
و به چه صورتي بهره ببريم، اين نكته اي است كه بنادر 
شمالي و جنوبي كش��ور بايد مدنظر داشته باشند. 
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: همان گونه 
كه براي مقابله با بحران هاي زيست محيطي دريايي، 
تجهيزات خاص، طرح ه��اي جايگزين و تمرينات 
مستمر و زمان بندي مقابله با بحران زيست محيطي 
داريم، بايد براي پدافند غيرعامل هم اينگونه باشيم؛ 
ب��ه عبارت ديگر، ه��م طرح هاي ابتداي��ي كه بطور 
مس��تمر احتياج به بروز رساني دارند، تعريف شود و 
هم تجهيزات بنادر و تمرين و ارزيابي مقابله با شرايط 
بحراني تعريف شده باشد. راستاد با تأكيد بر اينكه توان 
مقابله با شرايط اضطراري در بنادر را داريم، گفت: مثال 
بارز تهديد غيرعامل وضعيتي است كه كمابيش با آن 
مواجهيم، دشمن با اعمال تحريم هاي ظالمانه درصدد 
ايجاد محدوديت است اما با تالشي كه خواهيم داشت 

پاسخگوي نيازهاي بندري كشور خواهيم بود.

فرونشست در كمين
خط راه آهن شيراز-اصفهان

بعد از خط راه آهن و كريدور انتقال نيروي ورامين، 
خ��ط راه آهن ش��يراز-اصفهان هم در ليس��ت 

بحران خيز از نظر فرونشست زمين قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، به اعتقاد محققان كشور در اكثر 
دش��ت ها و آبخوان هاي ايران بيش از ۴۰ س��ال 
است كه پديده فرو نشست زمين به دليل برداشت 

بي رويه آب هاي زير زميني رخ مي دهد.
برداش��ت بي رويه از منابع آب زيرزميني كشور 
موجب ش��ده تا ميزان افت س��االنه س��طح آب 
سفره هاي زيرزميني در اغلب دشت هاي كشور 
به حد بحراني برسد، به گونه اي كه از 6۰۹ دشت 
كش��ور تا س��ال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۹ دشت از نظر 
توس��عه برداش��ت آب زيرزميني ممنوعه اعالم 
شده، ۳۰۰ دش��ت ديگر كشور هم يا فاقد منابع 
آب زيرزميني شيرين قابل توجه يا داراي آب هاي 

شور و فاقد كيفيت مناسب هستند.
بر اساس آمارهاي موجود ميزان فرونشست در 
دشت هاي رفس��نجان به ميزان ۳۰ سانتي متر، 
زرن��د به مي��زان ۲5 س��انتي متر، مش��هد ۲5 
س��انتي متر و قزوين به ميزان ۲۴ سانتي متر در 
سال بوده است. نرخ فرونشست زمين در محدوده 
دش��ت تهران  - شهريار حدود ۱۷ سانتي متر در 
سال بوده كه برداشت هاي جديد اين ميزان را در 
سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹5 به ترتيب حدود ۲۴ و 

۳6 سانتي متر در سال نشان مي دهد.
منطقه جن��وب و جنوب غربي تهران هم يكي از 
مناطق بسيار مهم اس��ت كه فرونشست در آن 
گزارش شده است؛ چرا كه در دشت هاي جنوب 
غربي و جنوبي تهران احتمال فرونشس��ت قابل 
مالحظه اي به ويژه در سال هاي اخير وجود دارد.

همچنين در محدوده اراضي جنوب ورامين و در 
حوالي روستاي معين آباد خطر فرونشست زمين 
به عنوان يك تهديد وج��ود دارد. در اين منطقه 
زمين ابتدا شكاف هاي باريك ناشي از فرونشست 
ايجاد مي شود و سپس بطور ناگهاني فروريزش 
اتفاق مي افتد. در همين گس��تره )حدود اراضي 
جنوب ورامين و در حوالي روس��تاي معين آباد( 
سه خط بزرگ فشار قوي برق قرار گرفته است كه 
به نام كريدور انتقال نيروي برق جنوب كشور از 
آن ياد مي شود. فروريزش هاي ناشي از فرسايش 
تونلي يا فرس��ايش خندقي كه همزمان با تاثير 
فرونشس��ت ناحيه اي زمين در جنوب ورامين و 
در خاك هاي مساله دار رخ مي دهد، تهديد جدي 
بر پايداري دكل هاي ب��زرگ انتقال نيروي برق 
در اين ناحيه اس��ت. عالوه بر آن در اين منطقه 
خطوط ريلي عبور مي كند كه فرونشست زمين 
همواره تهديدي ب��راي تخريب خطوط ريلي به 
شمار مي رود. البته اين تنها خط ريلي نيست كه 
خطر فرونشست آن را تهديد مي كند، بلكه بررسي 
محققان س��ازمان زمين شناس��ي و اكتشافات 
معدني از مس��ير ريل راه آهن ش��يراز-اصفهان 
حكايت از فرونشست به وجود آمده در مسير اين 

راه آهن شيراز-اصفهان دارد.
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كدام استان ها بيشترين تسهيالت را دريافت كردند؟

در نشست كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران بررسي شد

جغرافياي وام رونق

موانع اجراي ناقص قانون

تعادل|
جديدترين آمار منتشر شده حكايت از اين دارد 
كه تقريبا سه چهارم از متقاضيان در نيمه تابستان 
از وام رونق توليد بهره مند شوند. جزييات وضعيت 
پرداخت تس�هيالت به متقاضيان ط�رح رونق 
تولي�د بيانگر آن اس�ت كه متقاضيان ت�ا پايان 
مردادماه 1397 بي�ش از 212.552 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت دريافت كردند. همچنين فرايند 
ثبت نام وام رونق در 5 ماه منتهي به مرداد97 در 
مجموع استان هاي كشور نشان مي دهد، 44هزار 
و 439براي دريافت تسهيالت به بانك درخواست 
داده و 20هزار و480 نفر به بانك معرفي شده اند. از 
آن سو، 9 هزار و739 وارد فرايند رونق و 18هزار 
و399 متقاضي نيز به صورت مستقيم به بانك هاي 
عامل معرفي شده اند. همچنين يك هزار و198 
مورد مربوط به انتقالي هاي س�ال 95 بوده كه در 
مجموع براس�اس آمارها، تعداد 29 هزار و 336 
متقاضي موفق به دريافت وام رونق شدند كه رقم 
كل پرداخت تسهيالت به اين تعداد از متقاضيان 
212 هزار و 552 ميليارد ريال گزارش مي ش�ود. 
همچنين مطابق آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، اس�تان هاي»ته�ران، اصفه�ان، البرز، 
گلس�تان وفارس« جزو پيش�تازان دريافت وام 
رونق توليد تا پايان مردادماه 97 معرفي شده اند.

     آخرين وضعيت پرداخت وام رونق 
براس��اس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تامين مالي بنگاه هاي »توليدي كوچك، متوس��ط 
و طرح هاي نيمه تمام با پيش��رفت باالي 60درصد«، 
از ابتداي س��ال تا پايان مرداد 1397 مبلغ 21255.2 
ميليارد تومان تسهيالت به 29 هزار و336 واحد در قالب 
پروژه رونق توليد پرداخت شده است. اين در حالي است 
كه در مدت مذكور تعداد 44 هزار و 439 درخواست از 
سوي بنگاه هاي اقتصادي براي دريافت تسهيالت ثبت 
شده است. از آن سو، بررسي هاي آماري نشان مي دهد، 
تسهيالت پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري در 5 
ماهه اول سال 1397 به بخش صنعت و معدن با افزايش 
8.3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 68 

هزار ميليارد تومان رسيده است.
در بخ��ش بازرگان��ي ني��ز 32.1 هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت پرداخت ش��ده كه رشدي برابر با 7.2درصد 
را نشان مي دهد. سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن 
و بازرگاني، به ترتيب 28.2و 13.3 درصد بوده اس��ت. 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
تمام بخش هاي اقتصادي طي 5 ماهه اول سال جاري 
مبلغ 148.4 هزار ميليارد تومان )معادل 61.6 درصد 
كل تسهيالت پرداختي( اس��ت كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ 14.9 هزار ميليارد تومان معادل 
11.2درصد افزايش داشته است. تسهيالت پرداختي در 
قالب سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن مبلغ 

57 هزار ميليارد تومان معادل 83 درصد از كل تسهيالت 
اعطايي به اين بخش است.  براساس آخرين آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نيمه تابستان، در مجموع 44 
هزار و 439 بنگاه اقتصادي براي دريافت تسهيالت ثبت 
نام كرده اند ك��ه از اين تعداد بيش از 212 هزار ميليارد 
ريال تس��هيالت به 29 ه��زار و 336 بن��گاه اقتصادي 
پرداخت شده است. آمار اعالم شده بيانگر آن است كه از 
مجموع درخواست هاي ثبت شده 20 هزار و 480 واحد 
به بانك مورد درخواست متقاضيان ارجاع شده اند كه از 
اين تعداد9 هزار و 739 متقاضي وارد فرايند رونق شدند.

تسهيالت پرداختي به اين گروه بيش از 82 هزار ميليارد 
ريال است. گروه دومي كه در اين مدت موفق به دريافت 
تسهيالت شده اند مربوط به گروهي مي شود كه به صورت 
مستقيم براي دريافت تسهيالت اقدام كرده اند، براساس 
آمار اعالم ش��ده در مجموع به 18 هزار و 399 متقاضي 
تس��هيالت به صورت مستقيم پرداخت شده كه رقمي 
معادل 119 هزار و 728 ميليارد ريال را شامل مي شود.

     استان هاي پيشتاز در ثبت درخواست
گزارش وضعيت ثبت  نام براي دريافت تسهيالت رونق 
توليد بيانگر آن اس��ت كه از 44 هزار و 439 درخواست 
ثبت شده براي دريافت تسهيالت، استان هاي»مازندران، 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان و گيالن« 
بيش��ترين درخواس��ت را براي دريافت وام رونق توليد 
ثبت كرده اند. براساس آمار مذكور درخواست ثبت شده 
براي اس��تان »مازندران« در دوره زماني مورد بررسي 
برابر با 3 هزار و 621 درخواس��ت ب��وده كه از مجموع 
درخواس��ت هاي ثبت ش��ده براي اين استان يك هزار 
و 625 متقاضي موفق به دريافت تس��هيالت شده اند. 
از سوي ديگر، درخواس��ت هاي ثبت شده براي استان 
»آذربايجان شرقي« نيز برابر با 3 هزار و 444 فقره بوده 
كه از اين تعداد به يك هزار و 228 درخواست، تسهيالت 
پرداخت شده است. استان »اصفهان« نيز با ثبت 3 هزار 
و 77 درخواست در جايگاه سوم قرار گرفته و از مجموع 
درخواس��ت هاي ثبت شده براي اين استان در مجموع 
2 ه��زار و 85 متقاض��ي موفق به دريافت تس��هيالت 
شده اند.  »استان آذربايجان غربي« نيز با ثبت 3 هزار و 
46 درخواست در جايگاه بعدي قرار گرفته كه از مجموع 
درخواست هاي ثبت شده براي اين استان، در مجموع 
957 متقاضي موفق به دريافت تسهيالت شده اند. اما 
درخواست هاي ثبت شده براي استان »گيالن« نيز برابر 
با 2 هزار و 790 فقره بوده كه از مجموع درخواست هاي 
ثبت شده است كه ارزيابي مجموع درخواست هاي ثبت 
شده براي اين استان نيز حكايت از آن دارد كه در زمان 
مورد بررسي در مجموع 2 هزار و 317 درخواست موفق 

به دريافت تسهيالت شده اند.

     پيشتازان دريافت تسهيالت
جدول توزيع اس��تاني دريافت تسهيالت طرح رونق تا 
پايان مردادماه سال 97 بيانگر آن است كه استان هاي 

»تهران«، »اصفهان«، »البرز«، »گلستان«، »فارس«، 
»آذربايجان ش��رقي«، »آذربايجان غربي«، »قزوين«، 
»يزد« و »گيالن« بيشترين سهم را در دريافت تسهيالت 
طرح رونق توليد به خود اختصاص داده اند؛ بطوري كه 
از مجموع بيش از 212هزار ميليارد ريال تس��هيالت 
پرداختي براي تامين مالي بنگاه هاي صنعتي، اس��تان 
تهران بيش از 28 هزار ميليارد ريال تسهيالت دريافت 

كرده است.
اين در حالي است كه استان اصفهان با دريافت بيش از 
18 هزار ميليارد ريال تسهيالت در جايگاه دوم قرار دارد. 
استان البرز نيز بيش از 13هزار ميليارد ريال تسهيالت 
دريافت كرده اس��ت. تس��هيالت پرداختي به اس��تان 
گلس��تان نيز بيش از 10هزار ميليارد ريال بوده است. 

استان فارس نيز با دريافت بيش از 9 هزار و 927 ميليارد 
ريال در جايگاه پنجم اس��تان هاي پيشتاز در دريافت 
تسهيالت قرار گرفته است. اما براساس آمار اعالم شده 
درخواست هاي ثبت شده براي استان قزوين برابر با 2 
هزار و 60 فقره بوده كه در دوره زماني مورد بررسي بيش 
از 9 هزار و 638 ميليارد ريال تس��هيالت به اين استان 

اختصاص يافته است.
اس��تان يزد نيز بيش از 9 ه��زار و 364 ميلي��ارد ريال 
تسهيالت دريافت كرده است. در استان آذربايجان شرقي 
نيز كه در اين مدت 3 هزار و 444درخواست ثبت كرده، 
بيش از 8هزار و 637 ميليارد ريال تس��هيالت دريافت 
كرده است. اين در حالي است كه استان گيالن با دريافت 
بيش از 8 هزار و 563 ميليارد ريال تسهيالت در جايگاه 

نهم قرار دارد. اما آذربايجان غربي تا پايان مرداد س��ال 
97 در مجم��وع 3هزار و 46 درخواس��ت براي دريافت 
تسهيالت داش��ته و در دوره زماني مورد بررسي بيش 
از 7 هزار و 665 ميليارد ريال تس��هيالت به اين استان 

پرداخت شده است. 

     استان ها با كمترين تسهيالت دريافتي
عالوه بر اين، جدول توزيع اس��تاني دريافت تسهيالت 
ط��رح رونق س��ال 97 بيانگر آن اس��ت ك��ه »مناطق 
آزاد«، »جنوب كرمان«، »خراس��ان شمالي«، »ايالم« 
و »كردستان« كمترين س��هم را از دريافت تسهيالت 
طرح رونق توليد به خود اختص��اص داده اند؛ به طوري 
كه از مجموع بيش از 212هزار ميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي براي تامين مالي بنگاه هاي صنعتي، س��هم 
مناطق آزاد براب��ر با 447.8 ميليارد ريال تس��هيالت 

بوده است.
اين در حالي است كه جنوب كرمان با دريافت 483.8 
ميليارد ريال تسهيالت در جمع استان هايي قرار دارد 
كه كمترين سهم را از وام رونق توليد داشته اند. استان 
خراسان ش��مالي نيز با 566.5 ميليارد ريال تسهيالت 
دريافت كرده اس��ت. تس��هيالت پرداختي به اس��تان 
ايالم نيز بيش از 901.8 ميليارد ريال بوده است. استان 
كردستان نيز با دريافت 1302.3 نيز در جايگاه بعدي 
اس��تان هاي كمتر برخوردار از دريافت تسهيالت قرار 

گرفته است. 

تعادل |
»مس�اله عدم اجرا يا اجراي نادرست قوانين در 
كش�ور«، موضوعي بود كه در بيست و هفتمين 
جلسه كميسيون تسهيل كسب و كار مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. آنچه در اين نشست مورد 
تاكيد قرار گرفت اين بود كه چگونه بروكراسي 
ناكارآمد مانع اجراي قانون مي ش�ود. اما دولت 
براي ِاعمال كاركردهاي خود به يك بروكراسي 
حرفه اي و شايسته س�االر نيازمند است، از اين 
منظر، كارآمدي دولت، محصول انسجام دروني 
ميان نهادهاي بروكراتيك است. براين اساس، 
ركن هاي مهم بروكراس�ي توانمند براي اجراي 
قانون را مي توان »يكپارچگي رس�انايي يعني 
عدم مقاومت در برابر اجراي قانون، هماهنگي، 

پاسخگويي« عنوان كرد. 

به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، اعضاي كميسيون 
تسهيل كس��ب وكار اتاق تهران در نشست اخير خود 
با م��رور و بررس��ي گزارش��ي از مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، به مساله عدم اجراي قوانين 
و تأثي��ر بروكراس��ي در اين خص��وص پرداختند. در 
اين جلسه، خالصه  اي از گزارش��ي با عنوان »چگونه 
بروكراسي ناكارآمد مانع اجراي قانون مي شود؟ بررسي 
موردي الكترونيكي كردن فرايند تجارت فرامرزي در 
ايران« توس��ط احمد مركز مالميري، استاديار مركز 
پژوهش هاي مجلس )دفتر مطالعات اقتصادي- گروه 

مطالعات محيط كسب وكار( ارايه شد.
اين كارش��ناس مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: يكي از نمونه هاي قابل توجه كه از يك 
سو نشانگر ناكامي سياس��ت گذاران و قانونگذاران در 
تنظيم و تمشيت امور از طريق قانونگذاري و از سوي 
ديگر، نشانگر ناتواني نظام عريض و طويل بروكراسي در 
اجراي قانون است، فرايند ساماندهي، تسهيل و سرعت  
بخش��يدن به تجارت فرامرزي از طريق الكترونيكي 

كردن فرايندها، به ويژه تعبيه پنجره واحد است.
مرك��ز مالميري ب��ا بيان اينك��ه دولت ب��راي اِعمال 
كاركرده��اي خ��ود به يك بروكراس��ي حرف��ه اي و 
شايسته ساالر نيازمند اس��ت، افزود: كارآمدي دولت، 
محصول انس��جام دروني ميان نهادهاي بروكراتيك 
است. »يكپارچگي«، مهم ترين ويژگي  يك بروكراسي 
توانمند براي اجراي قانون محسوب مي شود. وضعيت 
نظام بروكراس��ي در ايران،  وضعيتي است كه مي توان 

آن را فاقد وصف يكپارچگي و انسجام دانست. به گفته 
او، اين وضعيت نيز مانند ساير ويژگي هاي بروكراسي، 
مختص امروزه نيست؛ چنانكه در يكي از گزارش هاي 
تهيه  شده در سال 1341 در خصوص نظام برنامه ريزي 
در ايران، از ُكندي تصميم گيري در »ماشين دولت« و 
عقيم شدن كاركرد فرايندهاي تصميم گيري آن، به ويژه 
از رهگذر وجود نهادهاي متعدد، چندپاره، رقيب و واجد 

وظايف همپوشان سخن گفته شده است. 
اين كارش��ناس در ادامه توضيح خ��ود، يكي ديگر از 
مهم ترين ويژگي هاي يك بروكراس��ي توانمند براي 
اجراي قانون را »رسانايي« عنوان كرد وگفت: منظور از 
رسانايي در بروكراسي، قابليت انتقال اثر سياست هاي 
كالن به سطوح خرد است. اگر به داليلي، در مسيرهاي 
ارتباطي ميان قانونگذاران ي��ا مجريان قانون اختالل 
ايجاد ش��ود، يكي از اولين پيامدها، عدم اجراي قانون 
اس��ت. اين وضعيت، اغلب با عبارت »مقاومت در برابر 

اجراي قانون« توصيف مي شود.
به گفته وي، از ديگر ويژگي هاي يك بروكراسي توانمند، 
»هماهنگي« اس��ت و به وضعيتي اشاره دارد كه همه 
عوامل قادر باشند در مورد يك تصميم يا اقدام خاص 
هماهنگ شوند و نوع تصميم يك فرد وابسته به تصميم 
ديگران باشد. نمونه هايي از عدم هماهنگي، ناكامي در 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور و همچنين عدم 

توفيق در اجراي طرح جامع مالياتي است.
مركزمالميري »پاسخگويي« را ركن چهارم بروكراسي 
توانمن��د در اجراي قانون عنوان ك��رد و افزود: يكي از 

نمونه هاي قابل توجه در اين زمينه، برخورد دولت پس 
از قرائت گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
درباره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
است. اين گزارش در اولين روز كاري مجلس در سال 
1397 قرائت ش��د و حاكي از اين ب��ود كه از 53 حكم 
مندرج در قانون مورد بحث كه در 16 بهمن ماه 1390 
به تصويب رس��يده، تا آبان ماه 1396، صرفًا 10 حكم 
بطور كامل اجرا ش��ده، 18 حكم بط��ور ناقص به اجرا 
درآم��ده و 25 حكم همچنان اجرا نش��ده بود. با آنكه 
انتظار مي رفت با توجه به ادعاي مطرح شده در گزارش 
نظارتي، دولت درصدد پاسخگويي برآمده و توضيحاتي 
را دست كم مبني بر رد نتايج گزارش نظارتي مطرح كند، 
تا به  امروز واكنش رسمي از مقامات دولتي در اين راستا 

مشاهده نشده است.
وي ب��ا بيان اينكه قوه مجريه حساس��يت خ��ود را در 
برابر گزارش هاي مراجع نظارتي مبني  بر عدم اجرا يا 
اجراي ناقص قانون از دس��ت داده و به عبارتي در اين 
رابطه »ضدضربه« و »واكسينه« شده است، گفت: در 
اين حالت، دولت صرفًا در مواردي در پي پاسخگويي 
برمي آيد ك��ه با تهديدات و خطرات ج��دي، از جمله 
استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير مربوطه، مواجه باشد 
و بدين ترتيب، لزومي به واكنش و پرداخت هزينه در 
مقابل هشدارهايي كه سطح پايين مي پندارد، نمي بيند.

اين پژوهش��گر در ادامه، به بررسي هاي انجام شده در 
خصوص استقرار سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي 
اش��اره كرد و وجود قوانين و مقررات متعدد و پراكنده 

در اين حوزه را يكي از مهم ترين داليل عدم توفيق در 
استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي دانست. وي افزود: 
ماده )3( قان��ون امور گمركي )مصوب 1390/8/22(، 
ماده )8( قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار )مصوب 
1390/11/16(، مواد )5( و )6( قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز )مصوب 1392/3/10( و بند »ج« ماده )38( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كش��ور )مصوب 1394/2/20(، هر يك حاوي مفادي 
همپوشان و در مواردي متعارض در خصوص موضوع 
مورد بحث هستند كه در مجموع، انسجام و هماهنگي 
دستگاه هاي مربوط را براي اجراي تكليف الكترونيكي 

كردن فرايند تجارت فرامرزي، مختل كرده اند.
 طبق توضيحات وي، آش��كارترين همپوشاني در اين 
خصوص، مي��ان وظايف و اختي��ارات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از يك س��و و وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي )بطور خاص گمرك( از سوي ديگر، وجود دارد. 
بطوري كه پس از سال ها، همچنان نسبت ميان »سامانه 
جامع امور گمركي« )متعلق به گمرك( و »س��امانه 
جامع تجارت ايران« )متعلق به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت( معلوم نيست؛ در حالي كه در هر دو سامانه، 
وصف جامع بودن تصريح ش��ده اس��ت. گرچه اخيراً 
توافقنامه اي بين دو وزارتخانه مذكور جهت هماهنگي 

به امضاء رسيده است.
 مركز مالميري ب��ر اين نكته نيز تأكيد كرد كه يكي از 
اصلي ترين انگيزه هاي قانونگذار براي تصويب احكام 
قانوني متعدد در چنين موضوعاتي، ناكارآمدي دولت در 
ايفاي شايسته نقش خود در ابتكار قانون است. در واقع، 
اگر دولت از توان و ظرفيت تدوين پيش نويس اليحة 
كارشناسي ش��ده و اثربخش برخوردار باشد، مي تواند 
در تصويب قوانين مورد نياز فرايند الكترونيكي كردن 
تجارت فرامرزي مشاركت كند و لوايحي را به مجلس 
ارايه كند كه مبتني بر اصول تدوين پيش نويس اليحه 
باشد. به بيان ديگر، يكي از داليل اصلي تصويب مكرر 
مفاد قانوني راجع به موضوع م��ورد بحث، ناكارآمدي 
و عدم مش��اركت فعاالنه و مدبرانه دول��ت در فرايند 

تقنيني است.
او تصريح كرد: تخلف ثبت س��فارش تعدادي خودرو 
در تير ماه 1396، يعني مقارن با بازه زماني ممنوعيت 
واردات خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش براي 
اين كاال كه افكار عمومي را به شدت متأثر كرد، نشانگر 
آن است كه با وجود تعبيه س��امانه هاي متعدد براي 
الكترونيكي كردن تجارت فرامرزي و همچنين وجود 

مراجع متعدد نظارتي، امكان سوء استفاده ها و تخلفات 
همچنان فراهم اس��ت. بخش��ي از اين ناكارآيي ها، به 
وجود مراج��ع نظارتي متعدد، س��امانه هاي متعدد و 
موازي كاري هاي موجود باز مي گردد كه خود سبب از 

ميان رفتن انسجام و عدم هماهنگي شده است.
به گفته او،  ايجاد سازمان ها ونهادهاي متعدد و موازي، 
و تصويب قوانين،  مق��ررات و فرايندهاي متعدد براي 
يك كاركرد در كشور در طول سال ها،  به شكل گيري 
بروكراس��ي عظيم و پيچيده انجاميده است؛ به نحوي 
كه ايجاد هماهنگي و رفع تعارض ها و همپوش��اني ها 
و اختالفات صالحيتي در دل اين بروكراس��ي، توجه 
به كاركردهاي اصلي را تحت الشعاع قرار داده است. به 
گفته اين كارشناس، توصيه برآمده از بررسي انجام شده 
عبارت است از اينكه سياست گذاران و قانونگذاران بايد 
در تدوين و تصويب سياس��ت ها و قوانين، به ظرفيت 
بروكراسي كشور در اجراي قانون نيز توجه داشته باشند 
و قوانين را واقع گرايانه و با مالحظه ظرفيت بروكراسي 

به تصويب برسانند.
به عبارت ديگر، الزم است سياست گذاران و قانونگذاران، 
به جاي مقرر ك��ردن انبوهي از تكالي��ف براي دولت، 
درخصوص ساختار بروكراسي در دولت تأمل كنند و 
چاره اي براي انس��جام و هماهنگي بيشتر بروكراسي 

بينديشند.

     ضرورت پايش قوانين و مقررات
در ادامه اين نشس��ت، حس��ن عابدي جعفري، عضو 
كميس��يون تسهيل كس��ب و كار، با بيان اينكه عالوه 
بر توجه به اجراي قواني��ن، تدوين كنندگان قوانين و 
مقررات را نيز بايد مورد رسيدگي قرار داد، افزود: بخشي 
از اشكاالت ناشي از عدم اجراي قوانين در كشور، متوجه 
مجلس شوراي اسالمي است؛ چرا كه به نظر مي رسد، 
ريل گذاري ها در قوه مقننه به خوبي صورت نمي گيرد.

وي افزود: به نظر مي رس��د كه مجلس صرفا در حيطه 
واكنش ه��ا و موضوعاتي مانند اس��تيضاح و تحقيق و 
تفحص ه��ا، بطور جدي وارد عمل مي ش��ود. مجلس 
شوراي اسالمي در زمينه پايش اجراي قوانين در كشور، 
تاكنون ضعيف عمل كرده است. از نظر من كشور گرفتار 
معضل جابه جايي هدف هاست. كوروش پرويزيان ديگر 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه بايد 
جلو تدوين و تصويب قوانين جديد گرفته شود، گفت: 
بايد اجازه داد كه فناوري اطالعات به حوزه نظارت بر 

قوانين و پايش مقررات ورود پيدا كند.
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 همفكري با تشكل ها
براي توسعه صنايع ملي

ش�اتا|رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق 
تهران با اش��اره به اهميت توليد داخلي در ش��رايط 
تحريم گفت: مي توان از تحريم ها با برنامه ريزي صحيح 
به نفع كش��ور فرصت هايي را ايجاد كرد. محمدرضا 
نجفي منش در همين م��ورد اضافه كرد: هيچ كس 
از تحريم ها اس��تقبال نك��رده و آن را پديده مثبتي 
نمي بيند اما نبايد دست روي دست بگذاريم و اجازه 
دهيم مغلوب شرايط شويم. رييس انجمن قطعه سازان 
اي��ران در ادامه توضيح داد: ه��دف اصلي تحريم ها 
جلوگيري از پيشرفت كشور در زمينه هاي مختلف و 
عدم خودكفايي آن است. براي مثال اولين تحريم ها 
بر قطعات خودرو اعمال شد نه خودرو، دليل اين اقدام 

چيزي جز تالش براي توقف توليد ملي نيست.
نجفي منش در ادامه اجراي سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي را راه حل عبور از اين شرايط وصيانت از توليد 
داخلي دانست و افزود: براي حل اين مشكل و عبور 
از تحريم ها بايد اقتصاد مقاومتي را در پيش گرفته و 
حداكثر سازي ساخت داخل را در دستور كار جدي 
قرار دهيم و تا جايي كه امكان دارد ضعف هاي خود را 
در اين زمينه پيدا كنيم. او در همين راستا پيشنهاد داد: 
به همين علت مي توانيم در همين مورد نمايشگاهي 
از نداش��ته هايمان برگزار كرده و بررس��ي كنيم كه 
در كش��ور به چه اقالمي نيازمند هس��تيم و از تمام 
توليدكنندگان به خصوص شركت هاي دانش بنيان و... 
دعوت كنيم تا بررسي كنند چگونه مي توان اين اقالم 
را داخلي سازي كرد و در واقع توليد آنها را تا هرقدر كه 
امكان دارد داخلي سازي كرده و از حداكثر توان داخلي 
بهره جست. رييس كميسيون تسهيل كسب و كار 
اتاق تهران در همين م��ورد ادامه داد: در حال حاضر 
74درصد اقالم وارداتي در كشور مواد اوليه و قطعات 
واسطه اي بوده و اين نشان دهنده وابستگي صنعت 
كشور است. بنابراين كليد موفقيت ما اين است كه 
وابستگي را از طريق داخلي سازي به حداقل برسانيم 
و عالوه بر اين واردات مواد اوليه ضروري را تس��هيل 
كنيم. نجفي منش تشكيل اتاق فكر بخش خصوصي 
كه توسط وزير صمت مطرح شده را نيز در راستاي 
اجراي اقتصاد مقاومتي و عبور از تحريم دانست و اضافه 
كرد: با توجه به سابقه رحماني در اتاق بازرگاني انتظار 
تصميمات اين چنيني براي تعامل با بخش خصوصي 
از طرف او مي رفت و اين روش بسيار خوبي است كه 

امكان يك تصميم بهتر را فراهم مي كند.

55 ميليون تن؛ سهم بازار 
داخل از سيمان مصرفي

خبرگ�زاري صداوس�يما|رييس اتحادي��ه 
فروش��ندگان گچ، س��يمان و مصالح س��اختماني 
گفت: بيش از 80 ميليون تن سيمان دركشور توليد 
مي شود كه فقط 55 ميليون تن آن براي تامين نياز 
بازار داخلي كافي است. سيمان مصرفي در بازارداخلي 
55 ميليون تن است. اسماعيل كاظمي قهي با اشاره 
به اينكه بازار داخلي همچنان در ركود به سرمي برد 
افزود: اگر موانع صادراتي در كش��ور وجود نداش��ته 
باشد مي توان 25 ميليون تن سيمان از كشور صادر 
كرد. او حجم صادرات سيمان را تا پيش از پايان سال 
12 ميليون تن دانس��ت و گفت: اين صادرات شامل 
س��يمان و كلينگر )ماده اوليه توليد سيمان( است. 
كاظمي گفت: افغانستان، عراق و كشورهاي حاشيه 
خزر مي توانند بازار مناسبي براي اين كاال باشد كه البته 
توليدكنندگان داخلي به دنبال دستيابي به اين بازارها 
هستند. رييس اتحاديه فروشندگان گچ، سيمان و 
مصالح ساختماني افزود: براي رفع ركود فعلي موجود 
در بازار داخلي بايد صنعت ساختمان سازي براساس 

كارشناسي هاي الزم فعال شود. 

 افزايش ۱۰۰ درصدي
قيمت آهن 

تس�نيم|مردادماه ماه امسال همچنان حكايت از 
افزايش قيمت آهن و ميل گرد نسب به مدت مشابه در 
سال گذشته دارد به نحوي كه در اين بازه زماني قيمت 
تيرآهن 81.7درصد و ميل گرد آجدار 106.9درصد 
گران شده است. جديدترين آمار از قيمت كاالهاي 
اساسي تا پايان مردادماه ماه امسال همچنان حكايت 
از افزايش قيمت آهن و ميل گرد نسب به مدت مشابه 
در سال گذش��ته دارد به نحوي كه در اين بازه زماني 
قيمت تيرآهن 81.7 درصد و ميل گرد آجدار 106.9 
درصد گران ش��ده اس��ت. همچنين تيرآهن نمره 
18 افزايش 58.1درصدي و ميل گرد س��اده نمره 8 
افزايش 106.6درصدي را در مرداد ماه امسال به خود 
اختصاص داده اس��ت. براساس اين گزارش عالوه بر 
قيمت آهن ساير كاالهاي اساسي هم با رشد قابل توجه 
قيمت ها روبرو شده است، بر همين اساس قيمت موز 
84 درصد، گوشت گوس��فندي 32.2 درصد، ذرت 
داخلي 44.6 درصد، برنج 58 درصد و تخم مرغ 44.9 

درصد رشد يافته است.

داليل عدم رشد صادرات 
متناسب با افزايش قيمت ارز

دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به افزايش 
3 برابري قيمت ارز گفت: افزايش قيمت ارز بايد منجر 
به افزايش 100 درصدي صادرات مي شد، در حالي كه 
در 6 ماه ابتداي امسال صادرات فقط 13 درصد افزايش 
يافته است. جمشيد نفر در گفت وگو با فارس، اظهار 
كرد: تجارت غيرنفتي ما از ناحيه تحريم ها دستخوش 
مساله خاصي نمي ش��ود، اما به شرط اينكه از ناحيه 
دولت فعاليت هاي اقتص��ادي دچار خود تحريمي 
نشود. دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران با انتقاد از 
صدور بخشنامه ها وآيين نامه هاي متعدد و آني توسط 
دولت به خصوص در امر تجارت بيان كرد: در شرايط 
فعلي، فعاالن بخش خصوصي تنها كساني هستند كه 
مي توانند به دولت كمك كنند، اما دولت با تحميل 
كردن برخي شرايط به بازرگانان از قبيل تعيين مسير 
براي بازگشت ارز حاصل صادرات شرايط سختي را 

براي ادامه فعاليت آنها به وجود مي آورد.

   براساس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نيمه تابستان، در مجموع 44 هزار و 439 
بنگاه اقتصادي براي دريافت تسهيالت ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد بيش از 212 هزار ميليارد 
ريال تس�هيالت به 29 هزار و 336 بنگاه اقتصادي پرداخت ش�ده است. آمار اعالم شده بيانگر 
آن است كه از مجموع درخواست هاي ثبت ش�ده 20 هزار و 480 واحد به بانك مورد درخواست 

متقاضيان ارجاع شده اند كه از اين تعداد9 هزار و 739 متقاضي وارد فرايند رونق شدند.
تسهيالت پرداختي به اين گروه بيش از 82 هزار ميليارد ريال است. گروه دومي كه در اين مدت 
موفق به دريافت تسهيالت شده اند مربوط به گروهي مي شود كه به صورت مستقيم براي دريافت 
تسهيالت اقدام كرده اند، براساس آمار اعالم شده در مجموع به 18 هزار و 399 متقاضي تسهيالت 
به صورت مستقيم پرداخت شده كه رقمي معادل 119 هزار و 728 ميليارد ريال را شامل مي شود.

برش



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي

»تعادل« در گفت وگو با 2 كارشناس موضوع نوسان قيمت نفت براي معامالت نفتي بورس را بررسي كرد 

رويترز گزارش داد 

با وجود اعالم ممنوعيت از سوي شركت ملي پخش انجام مي شودشركت هاي نفتي امريكا از قيمت باالتر نفت سود مي كنند

بهاي نفت خام از روز عرضه نفت خام در بورس تاكنون كاهش چشمگيري را تجربه كرده است 

چه كسي ريسك را جابه جا مي كند؟ 

موج عرضه ؛ عامل كاهش قيمت نفت

فروش اجباري مكمل در جايگاه هاي سوختدرآمد غول هاي نفتي امريكا از تحريم 

 گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني |
پس از آنكه شش�م آب�ان، 8 محموله 35 هزار 
بش�كه اي نفت خام در بورس ان�رژي با قيمت 
هر بش�كه 74.85 دالر به فروش رفت، ديروز 
اعالم ش�د كه 20 آبان م�اه 720 هزار بش�كه 
نف�ت خام براي بار ديگر ب�ا قيمتي متفاوت در 
بورس عرضه مي ش�ود. س�عيد خوشرو مدير 
امور بين الملل ش�ركت ملي نفت ايران 6 آبان 
ماه و پس از انجام نخس�تين معامله با اين ساز 
و كار به »تع�ادل« گفت: »از آن جايي كه بخش 
خصوص�ي ت�وان Hedging را در اين معامله 
نداشت شركت ملي نفت ساز و كاري را طراحي 
كرد كه طبق آن زيان احتمالي حاصل از نوسان 
قيمت، براي خريداران تعديل شود«. »تعادل« 
 Hedge و Hedging در اين گزارش به اهميت
fund در دني�اي ب�ورس به وي�ژه بورس هاي 
نفت�ي پرداخته اس�ت. اين بررس�ي از طريق 
گفت وگو با س�عيد اس�المي بيدگلي دبيركل 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري و پيمان مولوي 
مديرعامل شركت يورو اينويست و همچنين 
منابع انگليسي زبان در خصوص صندوق هاي 

پوشش ريسك صورت گرفته است. 

به��اي جهاني نفت خ��ام از روز 6 آبان مصادف با 28 
اكتبر كه روز معامله 8 محموله 35 هزار بش��كه نفت 
خام س��بك ايران در بورس بود، با افت قابل توجهي 
روبرو شد. قيمت نفت خام برنت درياي شمال كه روز 
29 اكتبر حوالي 77 دالر و 50 سنت سير مي كرد در 
معامالت جمعه 2 نوامبر به 72.83 دالر در هر بشكه 
رسيد. خريداران نفت خام ايران در روز 6 آبان معامله 
با قيمت 74.85 دالر در هر بشكه را انجام دادند. هر 
چند اين قيمت به خودي خود كمي ارزان تر از قيمت 
روز بود اما در قياس با امروز قيمت بااليي اس��ت. در 
دنياي معامالتي نفت اين امري طبيعي است. امري 
كه صندوق هاي پوشش ريسك به آن ورود مي كنند. 
در م��ورد خريداران ايراني اما آن ط��ور كه مدير امور 
بين الملل ش��ركت مل��ي نفت اي��ران پيش تر اعالم 
كرده است، شركت ملي نفت ايران ساز و كاري را در 
نظر گرفته اس��ت كه زيان حاصل از نوسان قيمت به 

خريداران نفت تحميل نشود.
اما در جه��ان، معامله گران نفت خام چطور با چنين 
 Hedging نوساناتي روبرو مي شوند؟ در اينجا پديده
اهميت پيدا مي كند. Hedge كردن در واقع نوعي 
سرمايه گذاري است كه زيان حاصل از نوسانات قيمت 

يك كاال را كمينه مي كند. 
 به گزارش »تعادل« به نقل از اينوستوپديا نخستين 
صندوق پوش��ش ريس��ك در دنيا در س��ال 1949 
توسط آلفرد وينسلو جونز نويسنده و جامعه شناس 

استراليايي ايجاد شد. به همين دليل او را »پدر صنعت 
پوشش ريسك« مي نامند. ايده مديريت منابع مالي 
وقتي به وينسلو جونز 48 ساله الهام شد كه در حال 
نوش��تن يك مقاله براي مجله فورچون درباره روند 
س��رمايه گذاري ها بود. او در آن زمان سرمايه اش را 
100 هزار دالر افزاي��ش داد. از جمله اينكه 40 هزار 
دالر از سرمايه ديگران را به خدمت گرفت. جونز اين 
روش را دنبال كرد كه با نگه داش��تن پوزيش��ن هاي 
خريد يك س��هم و فروش ديگر س��هم ها، ريسك را 
حداقلي كن��د. اين روش جونز ام��روز به عنوان يك 
Long/ استراتژي كالسيك سرمايه گذاري موسوم به

short equity شناخته شده است كه مفهوم ساده 
آن را مي توان به اين شكل تعريف كرد: »اگر قرار است 
چيزي 1 ريال ارزان شود آن را بفروش و اگر قرار است 
چيزي 1 ريال هم گران ش��ود آن را بخر«. اين روش 
با روش Risk Reversal متفاوت اس��ت كه در آن 
س��رمايه گذاران به صورت همزمان اختيار خريد را 
معامله كرده و ق��رارداد اختيار ف��روش را به فروش 
مي گذارند تا پوزيش��ن خريد داشتن در يك سهام را 

شبيه سازي كنند. 
 صندوق هاي پوشش ريسك، نهادهاي سرمايه گذاري 
متفاوتي هستندكه با استفاده از سرمايه گذاري هاي 
انباشته و با به كارگيري اس��تراتژي هاي متفاوت به 
كسب عايدي روي سبد دارايي سرمايه گذاران خود 
دست مي زنند. ممكن اس��ت مديريت صندوق هاي 
پوش��ش ريسك بي محابا و با ريس��ك پذيري بااليي 
به معامالت بپردازند يا از مش��تقات و نس��بت اهرم 
در بازارهاي داخلي و خارجي براي به دس��ت آوردن 
باالترين عايدي )چه به شكل بازده مطلق يا به شكل 
بازده يك شاخص خاص در بازار( استفاده كنند. نكته 
حائز اهميت اين اس��ت كه در صندوق هاي پوشش 
ريس��ك به روي همه گشوده نيس��ت. تنها كساني 
مي توانند به اين صندوق ها دسترسي داشته باشند 

كه 1 ميليون دالر پول داشته باشند. 
همچني��ن در اياالت متحده، مقررات وضع ش��ده از 
سوي كميس��يون ارز و اوراق بهادار بر صندوق هاي 
پوش��ش نس��بت به مق��ررات اعم��ال ش��ده روي 
صندوق هاي سرمايه گذاري ديگر سبك تر است؛ به 
عبارتي، يكي از وجوهي كه صنعت پوشش ريسك را از 
ديگر صنايع مشابه متمايز مي كند اين است كه نسبت 
به صندوق هاي س��رمايه گذاري مشترك و ابزارهاي 
س��رمايه گذاري، مقررات مالي ناظر ب��ر صندوق ها 

پوشش ريسك كم رمق تر هستند.
سعيد اس��المي بيدگلي اس��تاد دانش��گاه عالمه و 
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري درباره اهميت 
صندوق هاي پوش��ش ريسك در فعاليت بورس هاي 
نفتي جهان به »تعادل« مي گويد: » بخش بزرگي از 
معامالت كاغذي در حوزه نفت به جابه جايي كااليي 

و تحوي��ل كاال منجر نمي ش��ود. در تمامي بازارهاي 
كاالهاي اساس��ي به همين گونه اس��ت؛ به عبارتي 
حجم معامالتي كه روي كاغذ انجام مي ش��ود بسيار 
باالتر از مقدار تحويل نفتي است كه صورت مي گيرد. 
مشخصا با اين اطالعات، بسياري از معامله گران بازار با 
هدف پوشش ريسك يا دريافت سود به دليل پذيرش 
ريسك در معامالت حضور پيدا مي كنند و نه به خاطر 
دريافت يا تحوي��ل نفت يا حضور در معامالت واقعي 
اين كاال. به همين دليل، مشخص است كه معامالت 
كاغذي داراي ريس��ك هاي پنهاني هستند و به اين 
دليل كه هدف بسياري از بازيگران معامله روي همين 
ريسك ها است، به ابزارهاي مكمل براي پوشش اين 
ريس��ك نياز اس��ت. از همين رو هم مي توان شاهد 
ابزارهاي بسياري در حوزه اوراق مشتقه و در حوزه ارز 
بود كه اين طرق سرمايه گذاران بتوانند بخش هايي از 
اين ريسك ها را پوشش داده يا درجه ريسك پذيري 

خود را براي دريافت سود بيشتر افزايش دهند.«
او در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اساسا امكان 
انجام معامالت كاغذي نفت خام بدون وجود مقوله اي 
چون پوشش ريسك و صندوق هاي اين حوزه وجود 
دارد يا نه؟ عنوان مي كند: » امكان انجام وجود دارد 
ام��ا در آن صورت، س��رمايه گذاران با ريس��ك هاي 
غيرقابل كنترل و غير قابل مديريتي مواجه مي شوند. 

در بازارهاي جهاني، زماني كه شما معامله مي كنيد، 
ممكن است حتي ريسك هاي زيادي را بپذيريد اما 
اين پذيرش آگاهانه صورت مي گيرد و ابزار الزم براي 
كنترل و مديريت اين ريس��ك ها وج��ود دارد. ولي 
زماني كه در يك بازار يا يك كشور، ابزارهاي مكمل 
براي معامالت كاغذي در حوزه نفت يا معامالت هر 
كاالي ديگري وجود ندارد، سرمايه گذار با ريسك ها 
مواجه است در حالي كه توان كنترل و مديريت اين 

ريسك ها را ندارد.«
 البته صندوق هاي پوشش ريسك در تمام دنيا ابزاري 
است كه توسط بخش خصوصي و نه حاكميت ايجاد 

شده است. 
اس��المي بيدگلي چالش مهم ب��ورس نفت ايران در 
زمينه ريسك را »كم بودن عمق بازار« دانسته و عنوان 
مي كند: » ب��ا اعدادي كه هم اكنون معامالت صورت 
مي گيرد، عمق بازار نفت در ايران زياد نيست. اساسا 
معامالت بورس هاي كااليي با عمق پايين و با حضور 
بازيگران كم در طرف عرضه يا تقاضا با ريس��ك هاي 
زيادي مواجه مي شوند كه ما چالش هاي آن را در هم 
در حوزه سكه و هم در مورد زعفران در بورس كااليي 
خود ديده ايم. يعني س��ازوكارهاي قيمت گذاري و 
معامله در بورس صحيح ب��ود ولي عمق بازار در يك 
طرف عرض��ه و تقاضا كم بود. باي��د توجه كرد كه ما 

درباره معامالتي صحب��ت مي كنيم كه طرف عرضه 
ما ش��ركت ملي نفت است و امكان كنترل بازار را نيز 
دارد.« پيمان مولوي مديرعامل شركت يورو اينويست 
نيز در خصوص اهميت پوشش ريسك در معامالت 
نفتي بورس جهان مي گويد: »در معامالت كاال ها كه 
اين كاال ها از 21 ماده اصلي تش��كيل شده من جمله 
طال، نقره، كنسانتره، نفت و غيره، مبحث هج كردن يا 
به عبارتي پوشش ريسك يك مبحث بسيار مهم است. 
بطور كلي هر حوزه اي كه مربوط به بازار سهام است، 
براساس نياز بازارها و عرضه و تقاضا، كار صندوق هاي 
پوش��ش ريس��ك تعديل كردن يا كم كردن ريسك 
براي افرادي است كه از قبل به فكر بوده اند كه بتوانند 

ريسك خود را به گونه اي كنترل كنند.«
او در خص��وص س��از و كار فعاليت اي��ن صندوق ها 
مي گويد: » در ايران بازار س��رمايه ممكن است 200 
درصد رشد كند ولي در روز بعد 100 درصد يا حتي 
بيشتر نزول داشته باشد. اين صندوق ها براي مقابله 
با چنين نوسان هايي ايجاد مي ش��وند. الزاما منظور 
شاخص بورس نيست بلكه كسب و كار هايي است كه 
سودده مي ش��وند و بعد از يك مدت ارزش خود را از 
دست مي دهند. در بازار كاال پذيرش چنين ريسكي 
ناممكن اس��ت. در اين فضا، وظيفه صندوق پوشش 

ريسك به تعادل رساندن بازار است.« 

شانا| 
روند 2 س��اله افزاي��ش قيمت نفت اكنون ب��ا يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي خود در چند ماه اخير، يعني موج 
عرضه نفت و افزايش نگراني ها درباره تأثير منفي ضعف 

اقتصادي بر تقاضاي نفت در جهان، روبرو شده است.
به گزارش رويترز، قيمت 2 شاخص نفت خام دبليو تي آي 
امريكا و برنت پس از رسيدن به ترتيب به 75 و 85 دالر 
در يك ماه گذشته، اكنون با موج افسارگسيخته فروش 
روبرو شده است. براي مدتي، قيمت ها به دليل گمانه زني 
درباره تأثير منفي تحريم ه��اي امريكا بر عرضه نفت 

ايران، افزايش يافته بود.
اين مساله، هفته گذشته تغيير كرد. سه توليدكننده 
بزرگ نفت جهان، يعني روس��يه، عربستان و امريكا، 
همگي نشان دادند كه نزديك به سطحي بي سابقه توليد 
مي كنند و همچنين، امريكا اعالم كرد معافيت هايي 

ارايه مي كند كه به خريداران امكان مي دهد به واردات 
نفت از ايران ادامه دهند و اين مساله، خطر كمبود عرضه 

را كمتر مي كند.
اي��ن عوامل، در كنار گزارش ه��اي اخير درباره ضعف 
اقتصادي چين و ديگر بازاره��اي نوظهور، بحث ها را 
به نگراني ها درباره عرضه مازاد كش��انده و قيمت نفت 
در ب��ازار امريكا را به حدي پايين آورده كه از ماه آوريل 
امسال تاكنون مش��اهده نشده و روند افزايشي قيمت 

نفت را مختل كرده است.
نمودار معامالت قيمت شاخص نفت خام امريكا در چند 
ماه نشان دهنده انتظارها براي محدوديت عرضه بود، 
اما اكنون معامالت نش��ان مي دهد كه سرمايه گذاران 
فكر مي كنند بازارها مي توانند در ماه هاي آينده مملو 

از نفت شوند.
جيم ريتربوش، كارش��ناس نفت��ي امريكايي گفت: 

گستردگي موج اخير فروش نشان مي دهد كه درنتيجه 
اختالف ه��اي تعرفه اي، به ويژه مي��ان امريكا و چين، 

تقاضاي جهاني نفت ضعيف تر از انتظارهاست.
در ميان سفته بازان نيز يك كوچ وجود داشته است. در 
دو هفته گذشته، شمار سفارش هاي مبتني بر افزايش 
قيمت نفت به پايين ترين حد خود در يك سال اخير 
رس��يده است. پس از آنكه قيمت نفت امريكا در هفته 
گذشته به كمتر از 65 دالر رسيد، فروش نفت شتاب 

چشمگيرتري يافت.
با افزايش انتظارها براي وضع دوباره تحريم هاي امريكا 
ضد ايران و همچنين به دليل نگراني از اينكه افزايش 
عرضه از سوي ديگر توليدكنندگان، همچون عربستان، 
براي جبران كمبود نفت ايران كافي نخواهد بود، قيمت 

نفت در هفته گذشته افزايش يافت.
با اين همه، دولت امريكا روز جمعه )11 آبان ماه( اعالم 

كرد كه بطور موقت به چند كشور، از جمله كره جنوبي و 
تركيه، اجازه مي دهد به واردات نفت از ايران ادامه دهند 
و آنها را از خطر مجازات هاي اقتصادي امريكا معاف كرد.

با اين همه، برخي تحليلگران باور دارند كه افت كنوني 
قيمت نفت بيش از حد و پيش از موعد اتفاق افتاده است. 
توليدكنندگان عمده سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( نخواهند توانست در صورت لزوم عرضه 
بيشتري داشته باشند، به ويژه با توجه به اينكه توليد 

نفت ايران، ونزوئال و ليبي همچنان در خطر است.
تحليلگران موسسه برنش��تاين اعالم كردند: از دست 
رفتن عرضه روزانه يك ميليون بشكه نفت ايران، كاهش 
بيشتر توليد نفت ونزوئال در كنار اختالل هاي ژئوپليتيك 
در ليب��ي و نيجريه مي تواند ب��ه راحتي ظرفيت مازاد 

ناچيزي را كه براي ما باقي مانده است، از ميان ببرد.
توليد نفت اوپك، با پيشتازي عربستان، به باالترين حد 

خود در 2 سال اخير رس��يده است. توليد نفت امريكا 
نيز در ماه اوت امسال به 11 ميليون و 300 هزار بشكه 
در روز و توليد نفت روس��يه به 11 ميليون و 400 هزار 
بشكه در روز رس��يد كه باالترين حد پس از فروپاشي 

شوروي است.
فواد رزاق زاده، تحليلگر موسسه forex.com، اعالم 
كرد بازه قيمت مورد انتظار براي ش��اخص نفت خام 
امريكا 64 دالر و 45 سنت تا 64 دالر و 80 سنت است.

وي اع��الم كرد اگر قيمت نفت ب��ه پايين تر از اين حد 
برسد، بايد انتظار ادامه روند افت را داشت.

تحليلگر موسس��ه فاركس همچنين اع��الم كرد بازه 
مورد انتظار قيمت شاخص نفت خام برنت، 69 دالر و 
50 سنت تا 69 دالر و 60 سنت است و اگر قيمت ها به 
كمتر از اين سطح برسند، در اين مورد نيز شاهد افتي 

شديدتر خواهيم بود.

ايسنا| خروج ترامپ از برجام، اگرچه باعث ناخشنودي متحدان امريكا 
شد اما اين استراتژي به سود سهامداران شركت هاي نفتي اكسون موبيل 
و شورون تمام شد. اين دو توليدكننده امريكايي قيمت باالتر نفت را كه 
پس از اعالم تحريم هاي واشنگتن عليه ايران روند افزايشي پيدا كرد، 

عامل درآمد باالتر خود در سه ماهه سوم امسال اعالم كردند.
درآمد اين دو شركت باالتر از انتظار تحليلگران وال استريت بود. درآمد 
2.39 دالر به ازاي هر سهم شورون، باالتر از ميانگين درآمد 2.06 دالر 
بود كه تحليلگران در نظرسنجي “فكت ست “ پيش بيني كرده بودند. 
س��ود اكسون موبيل نيز 1.46 دالر به ازاي هر سهم بود كه 20 درصد 
باالتر از رقم پيش بيني شده توسط تحليلگران بود.آژانس بين المللي 
انرژي ماه گذشته هش��دار داد افزايش قيمت هاي نفت كه امسال به 
باالترين ركورد خود از سال 2014 رسيدند به همراه زغال سنگ و گاز 

طبيعي گران تر، ممكن است رشد اقتصادي جهاني را محدود كند.
قيمت هاي نفت به دليل نگراني بازار نس��بت به كمبود عرضه پس از 
آغ��از تحريم هاي امريكا عليه ايران، افزايش پي��دا كرد. دولت امريكا 
تهديد كرده كشورهايي را كه پس از چهارم نوامبر به خريد نفت از ايران 
ادامه مي دهند تحريم خواهد كرد البته قرار است به برخي از كشورها 
معافيت هايي صادر كند كه به آنها امكان مي دهد به وارداتشان از ايران 
ادامه دهند.طبق اعالم آژانس بين المللي انرژي، صادرات نفت ايران از 
ماه مه به ميزان 800 هزار بشكه در روز كاهش پيدا كرده و خريداران 

تحت فشار امريكا، خريد خود را كمتر كرده اند.
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا، روز جمعه اظهار كرد ما با كشورها براي 
كاهش حداكثر ممكن صادرات نفت ايران همكاري كرده ايم با اين حال 

تالش هاي دولت براي حفظ ثبات قيمت نفت ادامه دارد.
پمپئو اظهار كرد: نه تنها اين ام��ر براي مصرف كنندگان امريكايي و 
اقتصاد جهان خوب است بلكه تضمين مي كند كه ايران قادر نيست 
اكن��ون كه صادراتش كاهش پيدا كرده اس��ت، درآمد خود از نفت را 
افزايش دهد. قيمت نفت برنت كه ش��اخص قيمت جهاني است، در 
سه ماه منتهي به سپتامبر، 5 درصد افزايش پيدا كرد و به 81.72 دالر 

در هر بشكه رسيد.
به گفته نيل هانسن، مدير روابط سرمايه گذار اكسون موبيل، در همين 
مدت افزايش 19 دالري هر بشكه نفت، درآمد كسب و كار اكتشاف و 
توليد اكس��ون موبيل را به ميزان 2.6 ميليارد دالر افزايش داد. درآمد 
خالص اين شركت 57 درصد افزايش پيدا كرد و به 6.24 ميليارد دالر 

رسيد.
بر اساس گزارش واشنگتن اگزماينر، مايكل ويرث، مديرعامل شورون 
نيز روز جمعه گفت: درآمد خالص اين شركت با باال رفتن قيمت نفت و 
توليد، بيش از دو برابر افزايش يافته و به 4.1 ميليارد دالر رسيده است. 
اين غول نفتي براي هر بشكه نفت و گاز طبيعي مايع در سه ماهه سوم، 
62 دالر كسب كرد كه 48 درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

ايسنا| عرضه مكمل سوخت و فروش آن به مشتري از مرحله انتخاب و 
خواست مشتري هم گذشته و برخي جايگاه ها بدون اينكه نظر مشتري را 
بپرس��ند، به باز كردن پلمب مكمل ها و خالي كردن آن در باك خودروي 
مشتري اقدام مي كنند. كاري كه براي مشتري از همه جا بي خبر حداقل 

30 هزار تومان آب مي خورد.
شايد عدم عرضه بنزين سوپر در برخي جايگاه هاي سوخت در اواخر تابستان 
بود كه تنور فروش مكمل هاي بنزين و اكتان افزاها را داغ كرد. جايگاه داران 
در پاسخ به درخواست متقاضيان براي بنزين سوپر سعي مي كردند آنها را 
به استفاده از مكمل و اكتان افزا متقاعد كنند و اصرار داشتند كه مكمل ها 
جايگزين مناسب بنزين سوپر هستند. در آن روزها اگر براي سوخت گيري 
به جايگاه ها مراجعه مي كرديد، حتما با سوال “مكمل بريزيم؟ “ از سوي 
جايگاه دار مواجه مي شديد.اين ماجرا آنقدر شاخ و برگ گرفت كه در همان 
زمان عرضه و فروش مكمل ها در جايگاه هاي سوخت غيرقانوني اعالم شد. 
همچنين اين موضوع مطرح شد كه مكمل هايي كه بعضا با عناويني خاص 
و به نام شركت هاي امريكايي و آلماني عرضه مي شوند، محصوالتي اند كه 
در كارگاه هاي زيرزميني توليد مي شوند.در آن روزها هرچند عرضه مكمل 
بنزين توسط جايگاه هاي سوخت غيرقانوني بود اما حداقل جايگاه داران 
براي مشتري حق انتخاب قائل مي شدند و از آنها درباره اينكه به استفاده 
از مكمل تمايل دارند يا خير سوال مي شد. سوالي كه اخيرا و با وجود اينكه 
عرضه بنزين سوپر به روال سابق بازگشته است، از اين فرآيند حذف شده 

و برخي از مخاطبان ايس��نا خبر داده اند بدون اينكه از آنها س��والي شود، 
جاي��گاه دار، به باز كردن پلمب مكمل اقدام كرده و آن را در باك خودروي 
مشتري خالي مي كند و در ازاي آن تقريبا هزينه اي برابر با هزينه بنزين، 
براي مثال 30 هزار يا حتي 60 هزار تومان، از مشتري دريافت مي كنند.در 
اين باره، جعفر فرجودي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
درباره اينكه برخي از جايگاه هاي سوخت بدون رضايت مشتري به ريختن 
مواد مكمل به باك خودروي مشتري اقدام مي كنند، گفت: عرضه و فروش 
هر نوع افزاينده سوختي تحت عنوان اكتان مورد تاييد شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي نيست.
وي با بيان اينكه س��ازمان محيط زيست و سازمان ملي استاندارد نيز اين 
مكمل ها را تاييد نكرده اند، افزود: ش��هروندان مي توانند در صورتي كه با 
اين تخلف مواجه شدند، شكايت خود را از طريق شماره تلفن 09627 در 
سامانه پاسخگويي و ثبت شكايات مردمي مطرح كنند تا شكايت آنها ازسوي 
شركت ملي پخش مورد بررسي قرار بگيرد. عرضه مكمل هايي با عنوان اكتان  
افزا يا عناوين مش��ابه در جايگاه ها مجاز نيست اما گاهي شخص مشتري 
درخواست استفاده از اين مكمل ها را دارد كه در اين مورد تاكيد مي شود كه 
اين مكمل ها تاثيري در افزايش كيفيت سوخت ندارند. سخنگوي شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در پايان اظهار كرد: سوختي كه در حال حاضر 
در جايگاه هاي سراسر كشور عرضه مي شود، طبق استانداردهاي ملي و يورو 

4 بوده و مورد تاييد آزمايشگاه هاي مرجع است.
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معافيت هند
از تحريم ها عليه ايران

ايلن�ا| وزي��ر نفت هن��د از درياف��ت تعليق از 
تحريم ه��اي نفتي اي��ران به لط��ف تالش هاي 
نخس��ت وزير اين كش��ور خبر داد.ب��ه گزارش 
اكونوميك تايم��ز، »درمندرا پراهان« وزير نفت 
هند از درياف��ت معافي��ت از تحريم هاي نفتي 
امريكا توس��ط هندوس��تان خبر داد. وزير نفت 
هند اين موفقي��ت را مديون تالش ه��اي »نارندرا 
مودي« نخست وزير اين كش��ور خواند و گفت: در 
س��ناريوي چالش برانگيز ژئوپليتيك كنوني، هند 
سران بين المللي را قانع كرده است.روز جمعه امريكا 
به هشت كشور از جمله هند براي ادامه خريد نفت از 
ايران، معافيت اعطا كرد. تحريم هاي امريكا عليه ايران 
5 نوامبر اجرايي خواهد شد. امريكا از همه كشورها 
خواسته تا 4 نوامبر خريد نفت از ايران را متوقف كنند. 
اين درخواست براي هند كه به شدت به نفت ايران 
وابسته است، چالش بزرگي بود. هند در حال حاضر 
بطور موقتي اين معافيت را دريافت كرده است.وزير 
نفت هند گفته تعليق تحريم ها به نفع هندوستان 
است. هند همواره نسبت به افزايش قيمت نفت در 

بازارهاي جهاني ابراز نگراني كرده است.

تايوان
در انتظار معافيت از تحريم ها

شانا| تايوان درباره معاف شدن از تحريم نفتي 
امريكا عليه ايران اظهار اميدواري كرد.

به گزارش پايگاه خبري تايوان نيوز، تايوان منتظر 
است ببيند آيا نام اين كشور در ميان هشت كشور 
برخوردار از معافيت هاي جديد امريكا عليه ايران 
وجود دارد يا خير.»س��ي پي سي« شركت نفت 
تايوان، خبر داده كه هنوز هيچ اطالعاتي در اين 
زمينه دريافت نكرده اس��ت، اما با توجه به اينكه 
تايوان بايد تقريبا همه مناب��ع نفت و گاز خود را 
از خارج وارد كند، دريافت اين معافيت را مهم  و 
مثبت مي داند.تايوان پارس��ال 4 ميليون بشكه 
نفت از ايران وارد كرد كه حدود 2.86 درصد كل 
واردات نفت اين كشور را شامل مي شود، اين رقم 

ممكن است امسال به نصف كاهش يابد.
اياالت متحده امريكا روز جمعه )يازدهم آبان ماه(، 
هشت كشور خريدار محموله هاي نفت خام ايران 
را بطور موقت از تحريم ها معاف كرد تا به خريد 
نفت از ايران ادامه دهند. با وجود آنكه مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه امريكا اين تصميم را اعالم كرد، 
اما نامي از هشت كشور معاف شده نبرد با اين حال، 
مقام هاي كشورهاي تركيه، عراق و برخي منابع 
هند و كره جنوبي اعالم كردند كه در فهرس��ت 

معافيت امريكا قرار دارند.

سرمايه گذاري  نفتي  مشترك 
چين و عراق

تسنيم| شركت زنهوا اويل چين براي تأمين نفت 
خود در س��ال 2019 با ش��ركت نفت دولتي عراق 
قرارداد نفتي امضا مي كند.به گزارش رويترز، شركت 
نفت دولتي زنهوا اويل چين قرار است براي تأمين 
نفت سال 2019 خود هفته آينده در شانگهاي يك 
قرارداد سرمايه گذاري مشترك با سومو، يك شركت 
نفتي دولتي عراق امضا كند.سرمايه گذاري مشترك 
بين س��ومو و زنهوا اويل، كه ماه ها در حال مذاكره 
در مورد آن بودند، به ارتقاء موقعيت عراق در آس��يا 
كمك مي كند. آسيا بزرگ ترين منطقه جهان است 
كه سرعت مصرف نفت در آن بسيار باالست. عراق 
دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك است.پايگاه اين 
سرمايه گذاري مشترك در شهر ساحلي تيانجين در 
شمال چين نزديك به پكن خواهد بود و مقدار ساالنه 
نفت خامي كه در قرارداد مي آيد مشخص نيست.

انتظار مي رود اين دو ش��ركت در نوامبر قرارداد را 
نهايي كنند. طبق اطالعات چيني ها واردات نفت 
خام چين از عراق براي اولين بار در 9 ماهه اول سال 
32.28 ميليون تن يا 863 هزار بشكه در روز افزايش 

يافت  كه 15 درصد بيش از سال گذشته است.

مديريت مصرف برق 
300 مگاواتي تهراني ها در تابستان

ايرن�ا| مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ گفت: در س��اعت هاي اوج مصرف تابس��تان 
امسال كه 2 هفته به صورت غيرمستمر خاموشي هايي 
داشتيم، كل خاموشي ها كمتر از يك درصد انرژي 

مورد نياز بود.
حسين صبوري روز يكشنبه در نشست خبري كه 
در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
برق ايران برگزار شد، افزود: امسال با توجه به كاهش 
بارندگي و كمبود توليد در نيروگاه هاي برقابي، در شهر 
تهران اقدام هايي انجام شد كه مشكالت به صورت 

حداقلي براي گذر از پيك تابستان رخ دهد.
وي دوره اوج مصرف برق )پيك( در س��ال گذشته را 
چهار هزار و 666 م��گاوات عنوان كرد و گفت: پيك 
امسال با افزايش معمول س��االنه، بايد به چهار هزار 
و 900 مگاوات مي رس��يد اما هدف گذاري اين بود 
كه اوج بار ش��هر تهران به بيش از چهار هزار و 500 

مگاوات نرسد.
صبوري با اش��اره ب��ه اينكه براي تحق��ق اين هدف 
بايد 300 تا 400 م��گاوات مديريت مصرف اعمال 
مي كردي��م، گفت: مديريت مصرف ب��ه اندازه 300 
مگاوات تحقق پيدا كرد و مصرف برق شهر تهران به 
جاي چهار هزار و 900 مگاوات به چهار هزار و 560 

مگاوات رسيد.
وي تاكيد كرد: اگر مديريت مصرف انجام نمي شد، 
در دوره اوج مصرف برق امس��ال بايد به اندازه 300 
مگاوات خاموشي اعمال مي كرديم. مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق تهران بزرگ اضافه كرد: برنامه ريزي 
كرده ايم كه در تابستان سال آينده ميزان مديريت 

مصرف را به 600 مگاوات برسانيم.
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عكسروز

چهرهروز

كتاِب دزدي نخريد
خشايار ديهيمي اقدام هاي انجام شده در مقابل »قاچاق كتاب« را بي اثر مي داند و مي گويد مساله ريشه اي تر از جمع آوري كتاب هاست. 

اين مترجم در صفحه اجتماعي خود نوشته است: »به اطالع دوستان عزيزم مي رسانم كه هر كتابي از من كه با آرم انتشارات »طرح نو« به چاپ 
مي رسد و عرضه مي شود غيرقانوني است و در واقع »مال دزدي« محسوب مي شود. اين كتاب ها به صورت قانوني و به شكل پيراسته تر از اين به 
بعد با همت »نشر نو« منتشر خواهد شد. از موزعين و شركت هاي پخش كتاب و كتابفروشي هاي عزيز خواهشمندم از عرضه كتاب هاي غيرقانوني 
خودداري كنند و از خوانندگان عزيز هم خواهش مي كنم از خريد آنها پرهيز كنند تا من و انتشارات »نشر نو« از اين بابت متضرر نشويم. لطفا از 

هر طريق ممكن اين مطلب را به اطالع همه دوستان برسانيد. پيشاپيش ممنونم.« 

ايستگاه

»آل پاچينو« دوباره وكيل مدافع مي شود
آل پاچين��و در درام زندگينام��ه اي 
»اكسيس سالي« به كارگرداني مايكل 
پوليش در نق��ش وكيل بازي خواهد 
كرد. به گزارش رپ، آل پاچينو در كنار 
مدو ويليامز در فيلم »اكسيس سالي/
Axis Sally« به كارگرداني مايكل 

پوليش بازي خواهد كرد.
فيلم داستان واقعي شخصيت جنجالي ميلدرد گيلرس ملقب به اكسيس سالي 
است؛ زني كه ناخواسته به گوينده تبليغات آلمان نازي كه در خالل جنگ جهاني 
دوم سربازان امريكايي را هدف قرار داده بود، تبديل شد. اكسيس سالي عنواني 
بود كه در زمان جنگ جهاني دوم به زنان گوينده در راديو اطالق مي ش��د كه از 
طريق اعالم خبر به زبان انگليسي براي نيروي هاي محور )متحدين( تبليغات و 

پروپاگاندا مي كردند.
مدو ويليامز بازيگر كم نام و نشان سينما در اين فيلم نقش ميلدرد گيلرس را بازي 
مي كند و پاچينو ستاره كهنه كار سينما نيز در نقش وكيل او در زمان دستگيري اش 
پس از جنگ ظاهر مي ش��ود. ونس اوون و داري��ل هيكس فيلمنامه اين فيلم را 

براساس كتابي از ويليام اوون به نام »محرمانه اكسيس سالي« نوشته اند.
رندال اِمت و جرج فارال به همراه ونس اوون و تاكر تولي نيز اين فيلم را تهيه خواهند 
كرد. كارگرداني فيلم را نيز مايكل پوليش كارگردان فيلم هاي »فضانورد كشاورز« 

و »۹۰ دقيقه در بهشت« برعهده دارد.

بازارهنر

شهبازيان برنامه هاي اركستر ملي را معرفي كرد

»خورشيد« و »ماه« در حراج تهران چكش مي خورند

جايزه پيمان معادي از جشنواره »بوغازايچي« 

مدير هنري و رهبر دايم اركستر ملي 
ايران برخ��ي از برنامه هاي آينده اين 
مجموع��ه تحت نظر بني��اد فرهنگي 

هنري رودكي را معرفي كرد.
فريدون شهبازيان مدير هنري و رهبر 
دايم اركس��تر ملي ايران در حاش��يه 
تمري��ن اي��ن مجموعه ب��راي اجراي 
كنس��رت »وداع« با اش��اره ب��ه ورود 

فعاليت هاي اين اركستر به سومين سال فعاليت 
گفت: اركستر ملي ايران روز ۲۷ مهر ماه سال ۹۷ 
وارد سومين سال فعاليت خود شد و در نگاهي كلي 
به فعاليت هاي اين چند سال مي توان گفت ما در 
اين ۲ س��ال بيش از ۲۵ اجرا داش��تيم و مي توانم 
بگويم بيش از ۱۰۰ قطعه موس��يقي اجرا كرديم. 
اين آهنگساز و نوازنده افزود: ما در اين مدت با هفت 
خواننده متفاوت روي صحنه رفته  و مهمان هفت 
شهرستان با اجراي برنامه هاي مختلف بوده ايم. 
در عين حال در كشورهاي آذربايجان و روسيه هم 
به اجراي برنامه پرداختيم كه همه اين برنامه ها با 

استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. 
رهبر اركستر ملي ايران درباره برنامه هاي پيش روي 

اركستر ملي ايران توضيح داد: در پنج 
ماهي كه تا پايان س��ال مانده اس��ت 
پنج اجراي جديد خواهيم داشت كه 
در برنامه اي با عنوان »ش��ِب حسين 
عليزاده« آث��ار او را اجرا خواهيم كرد. 
ش��هبازيان ادامه داد: »ش��ِب روح اهلل 
خالقي« و »شِب علي تجويدي« را هم 
داريم و يك شب به خوانندگي حسين 
عليشاپور برنامه اي را اجرا مي كنيم. ما همچنين 
تصميم داريم كه آث��ار فردين خلعتبري را هم در 
يكي از شب هاي اس��فند اجرا كنيم. در بهمن ماه 
هم كه طبق معموِل هر سال در جشنواره موسيقي 
فجر براي ۲ شب روي صحنه مي رويم. شهبازيان 
در پايان گفت: ما در اين ۲ سال از جواناني استفاده 
كرده ايم كه همه بدون استثنا فارغ التحصيل و يا 
دانشجوي رشته موسيقي هستند و شايد اركستر 
ملي اي��ران جوان ترين اركس��تري باش��د كه در 
كش��ورمان وجود دارد و از اي��ن نظر هم به خودم 
مي بال��م و هم لذت مي برم كه اين جوانان در كنار 
يكديگر اينقدر متمرك��ز و خوب به اجراي برنامه 

مي پردازند. 

دو تابلوي نقاش��ي از ناصر آراس��ته با 
محوري��ت »خورش��يد« و »ماه« در 
حراج تهران به فروش مي رسد. ناصر 
آراس��ته هنرمند حوزه نقاشي درباره 
آث��ار هنري ت��ازه اش كه قرار اس��ت 
در حراج ته��ران به فروش رس��د به 
مهر گفت: ۲ تابلوي نقاش��ي ش��ده از 
خورش��يد و ماه كه ابعاد ۱۴۰× ۱۴۰ 

دارند به قيمت ۷۰ ميليون تومان در حراج تهران 
به ف��روش مي رس��ند. او اظهار ك��رد: دو تابلوي 
موردنظر نقاش��ي آكريليكي هستند كه سه سال 
براي خلق آن زمان صرف كرده ام. اين هنرمند كه 
وضعيت اقتصادي موجود را بي تاثير در فروش آثار 
هنري مي داند، اظهار كرد: وقتي يك كلكسيونر 
قصد خريد اثر هنري را دارد به قيمت آن توجهي 
نمي كند. در اينجا تنها مبحث آمدن كلكس��يونر 
مطرح اس��ت چراكه ما ف��رش را روي زمين پهن 
مي كنيم اما توجهي به ارزش آثار هنري و تابلوي 
روي ديوار نداريم. او با اشاره به اينكه بايد زمينه اي 
فراهم كنيم كه كلكسيونرها براي خريد آثار هنري 
بيايند، عنوان كرد: الزم است تا در فضاي مجازي 

تبليغاتي انجام شود كه افراد ترغيب به 
خريد آثار هنري شوند. آراسته تاكيد 
كرد: عالوه بر كلكس��يونرها، افرادي 
هس��تند كه آثار هن��ري را خريداري 
مي كنند تا در زمان ديگري با قيمت 
باالتر آن را بفروشند. كسي كه بخواهد 
تابلويي از فردي چون من داشته باشد 
به قيمت آن توجهي نمي كند و بيشتر 

ارزش هنري آن برايش اهميت دارد. 
او با اشاره به اينكه احتماال نمايشگاهي در آذرماه 
برگزار خواهد كرد، گفت: مي توانم براي نمايشگاه 
با مدي��ران گالري ه��اي مختل��ف صحبت كنم، 
اما در نهايت اينكه در چه گالري آثارم به نمايش 

گذاشته شوند بسته به نوع توافق دارد.
اين هنرمن��د نق��اش در پايان بيان ك��رد: موزه 
هنرهاي معاصر تهران كارهايم را مي شناس��د و 
آثاري از من در گنجينه نيز وجود دارد ولي تمايل 
به خريد تابلوهايم با بهاي يك يا دو ميليون تومان 
داشت كه اين رقم بسيار كم بود بنابراين نمي توانم 
در چنين شرايطي با موزه هنرهاي معاصر تهران 

كار كنيم.

پيمان معادي بازيگر و كارگردان ايراني 
با فيلم »بمب؛ يك عاش��قانه« جايزه 
بهتري��ن كارگردان��ي را از جش��نواره 

»بوغازايچي« استانبول دريافت كرد.
به گ��زارش آناتولي، شش��مين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم »بوغازايچي« 
اس��تانبول با مراس��م اهداي جوايز به 
برندگان هر يك از بخش ه��ا به پايان 

رس��يد. پيمان معادي بازيگر و كارگردان ايراني در 
حالي با فيلم »بمب؛ يك عاشقانه« جايزه بهترين 
كارگردان��ي را در بخش فيلم هاي بلند بين المللي 
دريافت كرد كه در اين بخش پرويز شهبازي ديگر 

كارگردان ايراني رييس هيات داوران بود.
معادي ضمن ابراز خوشحالي از دريافت اين جايزه 
گفت: خوشحالم كه در اين شهر هستيم، اميدوارم 
در آينده بتوانم در اين شهر در زمينه فيلم همكاري 
داشته باشم. بابك جاللي ديگر كارگردان ايراني تبار 
نيز با فيلم »س��رزمين« جايزه ويژه هيات داوران 
جشنواره بين المللي فيلم »بوغازايچي« استانبول 
را در اين بخ��ش دريافت كرد. پرويز ش��هبازي به 
عنوان ريي��س هي��ات داوران اين بخ��ش جايزه 

برتري��ن فيل��م بلند بين الملل��ي را به 
بس��ام جرباوي كارگردان فلسطيني 
فيلم »پيچ گوشتي« اهدا كرد. اوگون 
شانلي ار رييس جش��نواره بين المللي 
فيلم »بوغازايچي« در اين مراسم گفت: 
ششمين س��ال اين جشنواره با حضور 
مهمانانمان بس��يار موثر گذش��ت. در 
طول اين جش��نواره مستركالس ها و 
كارگاه هاي ويژه در عرصه فيلمس��ازي با استقبال 

گسترده همراه شد.
او با اشاره به اينكه در طول اين جشنواره ۸۸ اثر از ۴۱ 
كشور در بخش هاي مختلف اكران شد، اظهار كرد: 
امسال با برنامه هاي گوناگون در زمينه هاي مرتبط 
و همچنين اس��تادان گرانقدر توانستيم به سطح 

مطلوبي در اين عرصه دست پيدا كنيم.
عمر آري س��وي معاون وزير فرهنگ و گردشگري 
تركيه نيز ضمن خوش آمدگويي به حاضران گفت: 
س��ير صعودي كيفيت برگزاري اين جشنواره ما را 
بسيار خوشحال كرده است. ما نيز به عنوان وزارت 
فرهنگ در گسترش و تقويت سينماي تركيه تالش 

خواهيم كرد.

میراثنامه

»تخت جمشيد« در صدر توجه گردشگران خارجي
مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري استان فارس 
گفت: مجموعه جهاني تخت  جمشيد 
در ميان آثار ميراث��ي و جاذبه هاي 
گردش��گري فارس، در صدر توجه 
گردش��گران داخلي و خارجي قرار 
دارد. مصيب اميري گفت: طي هفت 

ماه گذشته بيش از ۴ ميليون و ۲۴۰ هزار گردشگر داخلي و خارجي به فارس 
سفر و از اماكن تاريخي و فرهنگي اين استان بازديد كرده اند.

او گفت: از تعداد كل گردشگران ۴ ميليون و ۲ هزار و ۴۱۲ نفر گردشگر داخلي 
و ۲۴۱ هزار و ۱۸۵ گردشگر خارجي از جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي استان 

فارس بازديد كردند.
اميري با اش��اره به افزايش حدود 6 درصدي تعداد گردشگراني كه امسال 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از اماكن تاريخي و فرهنگي فارس 
بازديد كرده اند، گفت: در مهرماه بيش��ترين تعداد گردشگران خارجي از 
كشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا به استان فارس سفر كرده اند. مديركل 
ميراث فرهنگي فارس خاطرنش��ان كرد: ميراث جهاني تخت جمشيد با 
۱۴ هزار و ۱۹۵ نفر، نقش رس��تم با ۱۱ هزار و ۴6۲ نفر و مجموعه جهاني 
پاسارگاد با ۹ هزار و ۴۴۰ نفر بيشترين آمار بازديد گردشگران خارجي را 

به خود اختصاص داده است.

تاريخنگاري

توقيف روزنامه روح القدس 
چهاردهم آبان ۱۲۸6، روزنامه روح القدس در عصر 
مشروطه و به مدير مسوولي شيخ احمد تربتي معروف 
به سلطان العلماي خراساني به دليل نوشتن مطالب 
مختلف عليه محمد عليش��اه قاجار توقيف شد. اين 

نشريه از روزنامه هاي مهم و انتقادي آن دوره بود. 
ش��يخ احمد تربتي فرزند حاج شيخ محمد حسين 
تربتي تا سن ۲۹ س��الگي تعليم و تربيت را نزد پدر 
مجتهد خود در تربت حيدريه گذراند ولي راه پدر را 
نرفته و عازم تهران شد. در تهران همزمان با پيروزي 
جنبش مشروطه به انقالب پيوست و توانست امتياز 
راه اندازي روزنامه روح القدس را بگيرد و مدت يك سال 
در روزنامه خود بيشترين حمله و افشاگري را نسبت 
به فعاليت مس��تبدين و ش��خص محمدعلي شاه و 

كارشكني هاي او منتشر مي كرد. 
شيخ احمد پس از ورود به تهران با محافل آزادي خواهي 
آشنا شد و عمال وارد گروه مشروطه خواهان شد. چون 
استعداد نويسندگي داشت در پاره اي از روزنامه هاي 
آن دوران شروع به نوشتن مقاله هاي انتقادي از دولت 
كرد، سپس باكمك دوس��تان با نفوذ خود در دربار 
موفق به گرفتن امتياز روزنامه روح القدس شد و دفتر 

روزنامه را در خيابان چراغ برق افتتاح كرد. 
در مقاله ه��اي خ��ود در روزنام��ه مس��تقيما خود 
محمدعلي شاه را مورد حمله قرار مي داد بطوري كه 
يك بار نوشته بود: خوب است قدري از مستي سلطنت 

بهوش آمده چشم باز كرده نظري به دولت خود و باقي 
دولت ها بنمايي- آيا تمام سالطين عالم از وظيفه خود 

خارج شده مشغول قصابي گشته اند...
در همي��ن زمان روزنامه او به م��دت دو ماه توقيف و 
خودش مورد محاكمه قرار گرفت ولي دادگاه نتوانست 
او را محك��وم كند. بعد از به توپ بس��تن مجلس در 
دوم تير ماه ۱۲۸۷ )برابر با ۲۳ جمادي االول ۱۳۲6 
قمري( او تفنگ در دست از باالي دفتر روزنامه به دفاع 

برخاست وچند نفر از قزاق را كشته و مجروح كرد ولي 
سرانجام دستگير و با ضرب و شتم به باغشاه برده شد 
و همراه ديگر زندانيان در غل و زنجير محبوس شد. 
پس از تحمل شكنجه هاي زياد او را به انبار دولت برده 
و خفه كردند و جسد نيمه جانش را در چاه انداختند. 
پس از پيروزي مش��روطه خواهان و فرار محمدعلي 
ميرزا، جسد او را در حالي كه طنابي دور گردنش بود 

از چاه بيرون آورده و دفن كردند. 

كیوسك

 امريكاي دوقطبي
 در آستانه انتخابات

  نيويورك تايمز: 
اين روزه��ا، نگراني از 
ايجاد فضاي دو قطبي 
در سياس��ت امري��كا، 
افزاي��ش قابل توجهي 
داش��ته اس��ت. آنطور 
ك��ه اي��ن روزنام��ه 
در صفح��ه اول خ��ود 
نوشته، با وجود تالش 

دونالد ترامپ براي محدود كردن شكاف هاي 
سياس��ي در رقابت ه��اي حزب��ي- انتخاباتي، 
برخي نش��انه ها از تس��ري اين ش��كاف ها در 
ميان نژاده��اي گوناگون در امري��كا حكايت 
دارد. آنطور كه گفته ش��ده اما به نظر مي رسد 
شكاف هاي سياس��ي در اين كشور فراتر از آن 
چيزي اس��ت ك��ه تنها در رقابت ه��اي حزبي 
اين كش��ور محدود ش��ود. طب��ق گزارش ها، 
مبارزات انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا 
با اختالفات، تنش ها و دودستگي هاي نژادي 
زيادي همراه شده است. جمهوري خواهان نيز 
در تالش هس��تند كه امريكا عليه آنهاس��ت و 
ترامپ نيز، ادعا كرده كه اگر دموكرات ها قدرت 
را در دس��ت بگيرند، تمام ت��الش دولت او در 
مورد قدرت گرفتن امريكا را محو خواهند كرد. 

  داالس مورنينگ نيوز: 
اين روزها، فيس بوك 
به دلي��ل حمله ه��اي 
پي درپي هكره��ا، در 
صدر اخب��ار قرار دارد. 
طبق گ��زارش صفحه 
اول اي��ن روزنامه نيز، 
و  بريتاني��ا  مجل��س 
كان��ادا، در تالش براي 

بازخواس��ت مدير فيس بوك هس��تند. آنطور 
كه گفته شده، دو كميته تخصصي در مجلس 
نمايندگي بريتانيا و كانادا از مارك زاكربرگ، 
مديرعامل فيس بوك خواسته اند تا در برابر يك 
كميته مشترك و در حضور نمايندگان مجالس 
كشورهاي مختلف شهادت دهد. هدف از اين 
كار بررسي تالش هاي فيس بوك براي مقابله 
با انتش��ار اخبار جعلي است. در ماه هاي اخير، 
زاكربرگ به علت نقض حريم شخصي كاربران 
فيس ب��وك، انتقال ب��دون اج��ازه داده هاي 
خصوصي آنها ب��ه افراد و ش��ركت هاي ثالث، 
ناتواني در جهت مقابله با انتش��ار اخبار جعلي 
و غيره مجبور شد ش��خصا در كنگره امريكا و 

پارلمان اروپا شهادت دهد. 

  لوموند: 
كاروان مهاجران از رود 
مرزي مي��ان گواتماال 
و مكزيك عب��ور كرد. 
به گزارش صفحه اول 
اين روزنامه، س��ومين 
كاروان مهاج��ران از 
السالوادور به راه افتاده 
و ب��ا پيم��ودن عرض 

گواتماال به مرز مكزيك رسيد. پليس مكزيك 
از اي��ن مهاجران گذرنامه و وي��زا مي خواهد و 
آنها چون ويزايي ندارند ت��الش مي كنند تا با 
گذش��تن از رود مرزي س��وچياته پا به خاك 
مكزيك بگذارند. هم اكنون مهاجران در قالب 
س��ه كاروان با جمعيتي بالغ ب��ر 6 هزار نفر در 
طول ۵۰۰ كيلومتر بزرگراه در استان جنوبي 
چياپاس در حركت هستند. هدف نهايي آنان 
مانند هزاران مهاجر ديگ��ر امريكاي مركزي 

رسيدن به خاك اياالت متحده امريكاست.

معرفي بيشترين آسيب پذيرهايي كه از سوي هكرها مورد استفاده قرار گرفته اند

الههباقري|
مدت هاست كه در كنار تمام اخبار، 
سرقت هاي سايبري نيز خودنمايي 
مي كند؛ س��رقتي ك��ه ت��ا پيش از 
گس��ترش تكنولوژي و رويارويي انسان با دنياي 
ديجيت��ال، تصوري مح��ال بود. چن��د روز قبل 
خبري مبني بر سرقت جديدي از حساب كاربران 
فيس بوك منتشر شد. به نظر مي رسد كه گروهي 
از هكرها توانسته اند با حمله به دستكم ۸۱ هزار 
حس��اب كاربري فيس بوك، اطالعات پيام هاي 
خصوصي آنها را منتش��ر كنند. شخصي از طرف 
اين هكرها به رس��انه ها اعالم كرده ك��ه آنها به 
جزئيات اطالعات ۱۲۰ ميليون حساب كاربري 
دس��ت يافته اند و قصد فروش آنه��ا را دارند، اما 
كارشناس��ان س��ايبري تردي��د دارن��د اين رقم 
صحيح باش��د. پيش از اين نيز، فيس بوك بارها 
شاهد سرقت هاي س��ايبري بود و مسووالن اين 
شبكه اجتماعي، درباره نقص امنيتي اين شبكه 
اجتماعي متهم شده بودند. همچنين، در كمتر 
از يك ماه گذش��ته، س��رورهاي فيفا نيز، مورد 
حمله هكر ها قرار گرفته و اطالعات محرمانه اين 

سازمان به سرقت رفت. 
بر اس��اس تازه تري��ن تحليل هاي ارايه ش��ده از 
س��ه ماهه توس��ط البراتوار كاسپرس��كي كه در 
زمينه امني��ت رايان��ه فعال اس��ت، برنامه هاي 
مايكروسافت يكي از آسيب پذيرترين برنامه هايي 
اس��ت كه به ش��دت مورد اس��تفاده هكرها قرار 
مي گيرد. اي��ن برنامه، از رايج تري��ن برنامه هاي 
كاربردي مورد اس��تفاده در سراسر جهان است. 
آنطور كه گفته ش��ده، تاكنون ح��دود نيمي از 
شكايات هك و سرقت اطالعات، مربوط به برنامه 
مايكروس��افت آفيس ب��ود. تازه ترين تحقيق ها 
نش��ان مي دهد كه هكرها از آسيب پذيري هاي 
نرم افزاري مايكروس��افت آفيس، براي گسترش 
يك فرم پيچيده از نرم افزارهاي مخرب كه قادر 
به س��رقت اطالعات، حذف نرم افزاره��ا، انجام 
حمالت س��ايبري و ... اس��تفاده مي كنند. پس 
از برنامه هاي مايكروس��افت، مرورگرها دومين 
نرم افزار محبوب هكرها ش��ده اند. با گس��ترش 
دسترسي كاربران به اينترنت، مرورگرها تبديل 
به اصلي ترين نرم افزاري شده اند كه روزانه مورد 

استفاده بسياري قرار گرفته و روز به روز كاربران 
بيشتري پيدا مي كنند. طبق بررسي هاي البراتوار 
كاسپرس��كي، حدود ۲۴ درصد از س��رقت هاي 
سايبري توسط هكرها، از طريق مرورگرها بوده 
و اين آمار در سيستم عامل اندرويد به ۲۰ درصد 
مي رس��د. اين آمار در حالي منتش��ر ش��ده كه 
توليدكنندگان مرورگرها، تالش بس��ياري براي 
افزايش ضريب امنيت كاربران صورت داده اند اما 
از آنجا كه مرورگرها مورد اس��تفاده تمامي افراد 
در هر س��ن و تحصيالتي قرار مي گيرد، سادگي 
و كارب��ردي بودن آن نيز اهمي��ت پيدا مي كند. 
بر اين اس��اس، امكاناتي كه براي راحتي كاربر به 
مرورگرها اضافه مي ش��ود گاهي به نقاط ضعفي 
تبديل مي ش��ود كه ب��ه راحتي مورد اس��تفاده 
هكره��ا ق��رار مي گيرد. پ��س از ه��ك ۸۱ هزار 
حساب كاربري فيس بوك، مسووالن اين شبكه 
اجتماعي اعالم كرده اند كه مشكلي در امنيت اين 
شبكه اجتماعي پيش نيامده و احتماال از طريق 
بدافزارهايي در پوشش افزونه هاي مرورگرهاي 
اين كاربران، اطالعات حس��اب هاي كاربري به 

سرقت رفته است. 
هك اندروي��د نيز، به راحتي ص��ورت مي گيرد، 
چرا كه سيستم عاملي است كه مي تواند امكانات 
كاملي در اختيار توسعه دهندگان برنامه ها قرار 
دهد. آنط��ور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته 

ش��ده، راه هاي هك اندرويد و نفوذ در آن بسيار 
متنوع بوده و اين روش هاي گوناگون، قابليت هاي 

بيشتري در اختيار هكرها قرار مي دهد. 
در اي��ن مي��ان، گاهي ني��ز در اخب��ار فناوري، 
خبر از دردس��ر حفره هاي امنيتي جاوا منتش��ر 
مي ش��ود. هرچن��د كه ج��اوا به عن��وان يكي از 
زبان هاي برنامه نويسي براي توسعه و كدنويسي 
نرم افزارهاي رايان��ه اي تنها براي برخي كاربران 
حرفه اي مناسب اس��ت اما بر اساس آمار منتشر 
ش��ده، حدود ۵.۵ درصد از شكايت  سرقت هاي 
سايبري، توسط اين برنامه از سوي هكرها صورت 
مي گي��رد. فلش پلير ني��ز، از ديگ��ر برنامه هاي 
كاربردي بوده كه بارها مورد استفاده هكرها قرار 
گرفته اس��ت. در سه ماهه نخست ۲۰۱۸، حدود 
۲.۵ درصد از فعاليت هكرها، با اس��تفاده از اين 
برنامه صورت گفت. فلش پلير، نرم افزار كاربردي 
و مبتني بر مرورگر است كه قابليت اجرا و نمايش 
ويدئو را در تمامي مرورگرها و سيس��تم عامل ها 
دارد. به دليل استفاده كاربردي و گسترده از اين 
اپليكيشن، به نظر مي رسد امنيت اين اپليكيشن 
بيشتر از ساير برنامه هاي كاربردي است. نرم افزار  
پي دي اف ني��ز، از ديگر برنامه هاي��ي بود كه در 
سه ماهه اول س��ال ۲۰۱۸، مورد استفاده هكرها 
قرار گرفته و ۸ درصد از ش��كايت هاي س��رقت 

سايبري را به خود اختصاص داد. 

ارتش محبوب هكرها  در  نبرد  سايبري 

آمارنامه
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