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همان طور ك��ه روزنامه 
تع��ادل ط��ي ماه هاي 
گذش��ته پي��ش بيني 
ك��رده ب��ود ،افزاي��ش 
شديد قيمت ها در بازار 
مس��كن دس��تاوردي 
جز اف��ت معام��ات و 
بازگش��ت ركود تورمي 
به اين بازار نداش��ته است .بر اس��اس آمارهاي 
رسمي  ،به جز ارديبهشت ماه سال جاري ،روند 
تعداد معامات ملك در تهران ب��ه عنوان بازار 
پيش��روي كش��ور نزولي بوده اس��ت .بر اساس 
آمارهاي خام اولي��ه س��امانه اطاعات اماك 
ايران ،اين روند در ش��هريورماه س��ال جاري با 
افت 45 درصدي تعداد معام��ات در قياس با 

شهريور سال گذشته  ...

آيا بايد در انتظار تغييراتي جديد در سياست هاي 
مرتبط با محصوالت پتروش��يمي باش��يم؟ روند 
انتشار اخبار در روزهاي اخير در رسانه هاي رسمي 
و همچنين تع��دد نظرات��ي كه در اين رس��انه ها 
پيرامون مس��ائل پتروش��يمي مطرح شده است، 
سيگنال هاي احتمال تغيير در برخي پارامترها از 
جمله »نرخ ارز در قيمت پايه«، »سقف رقابت« و 
مسائلي از اين دست را ارس��ال مي كرد. ديروز نيز 
در همين فضا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��امي گزارش��ي را به قلم فاطمه مير جالي با 
عنوان »داليل التهاب بازار محصوالت پتروشيمي 
در نيمه اول سال 97« منتشر كرد. ميرجالي كه 
در چند سال گذشته پژوهش هاي ديگري را نيز در 
حوزه پتروشيمي انجام داده و همواره مخالف ايده 
دخالت دولت در تنظيم اين بازار بوده است، در اين 
گزارش نيز ورود دولت به كنترل بازار محصوالت 
پليم��ري در م��رداد ماه س��ال ج��اري از طريق 
دستورالعمل وزارت صمت را مورد انتقاد قرار داده و 

اين موضوع را ريشه التهاب در بازار پليمرها ...

در حالي كه حدود يك م��اه از توافق بانك مركزي 
و انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��راي ارايه ارز 
از س��امانه نيما )نظام يكپارچه معامات ارزي( به 
ايرالين ها مي گ��ذرد، دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي از دريافت ارز نيمايي توسط دو شركت 
هواپيمايي خب��رداد.  البت��ه نامي از دو ش��ركت 
هواپيمايي دريافت كنن��ده ارز نيمايي در خبرها 
به ميان نيامده اس��ت، اما به نظر مي رس��د س��اير 
ايرالين هايي هم كه ريال واري��ز كرده اند، در صف 
دريافت اي��ن ارز هس��تند و به نوب��ت ارز دريافت 
مي كنند اگرچ��ه تاكنون موفق به انج��ام اين كار 
نش��ده اند. دريافت ارز نيمايي توسط شركت هاي 

هواپيمايي در شرايطي...

رژه خونين 
در اهواز

مجيد اعزازي|
دبير گروه مسكن و شهرسازي|

 همان طور كه روزنامه تعادل طي ماه هاي گذش��ته 
پي��ش بيني ك��رده ب��ود ،افزايش ش��ديد قيمت ها 
در بازار مس��كن دس��تاوردي جز اف��ت معامات و 
بازگش��ت ركود تورمي به اين بازار نداشته است .بر 
اس��اس آمارهاي رسمي   ،جز ارديبهش��ت ماه سال 
ج��اري ،روند تع��داد معام��ات ملك در ته��ران به 
عنوان بازار پيش روي كش��ور نزولي بوده اس��ت .بر 
اساس آمارهاي خام اوليه س��امانه اطاعات اماك 
ايران ،اين روند در ش��هريورماه س��ال جاري با افت 
 45درصدي تع��داد معامات در قياس با ش��هريور 
س��ال گذش��ته ركورد جديدي را ثبت كرده است. 
دستيابي به اين ركورد جديد اما در شرايطي صورت 
گرفته اس��ت كه بر اس��اس آمارهاي رس��مي ،تورم 
مسكن تهران در مردادماه س��ال جاري در قياس با 
مرداد سال گذش��ته 62 درصد بوده است .افزون بر 
اين  ،روند متغيرهاي بازار مل��ك طي ماه هاي اخير، 
تصوير ناخوش��ايندي را از آينده اين بازار دست كم 
طي ش��ش ماهه پيش رو مخابره مي كند .آينده اي 
كه سايه ركود بر سر معامات واحدهاي مسكوني نه 
تنها تداوم خواهد يافت كه تعميق هم خواهد شد و 
همزمان در خوش بينانه ترين حالت  ،سطح قيمت ها 
در همين وضعي��ت تورمي ب��االي 60 درصد ثابت 
خواهد ماند .در چنين ش��رايطي كه ب��ار ديگر ،بازار 
مس��كن جهش قيمتي و در پي آن رك��ود را تجربه 
مي كند ،بي گمان ،اقشار متوسط داراي حقوق ثابت 
به ويژه آن دسته از طبقه متوس��ط كه مالك زمين 
يا واحد مسكوني نيستند ،به دليل افزايش اجاره بها 
به زير خ��ط فقر س��قوط مي كنند و دس��ته ديگر از 
اين طبقه نيز شرايط نامناس��بي را از نظر اقتصادي 
تجربه خواهند كرد ،چون ق��درت تامين هزينه هاي 
تعمير و نگهداري واحد مس��كوني خ��ود را در كنار 
كاهش ق��درت خريد عمومي از دس��ت مي دهد .در 
واقع براي قش��ر حقوق بگير ،حمله اساسي تورم به 
بزرگ ترين و گران ترين كاالي مورد نياز اين قش��ر 
يعني مسكن صورت مي گيرد و از اين ناحيه زندگي 
او را زير و زبر مي كند .از همين رو اس��ت كه توماس 
پيكتي ،نويسنده كتاب» س��رمايه در قرن بيست و 
يك «هم روي مس��كن به عنوان نمود و نماد ثروت 
خانوار دس��ت مي گذارد و از آن به عنوان ش��اخصي 
تازه براي سنجش ميزان نابرابري استفاده مي كند و 
در نهايت نيز بحث لزوم اخذ ماليات از ثروت به جاي 
اخذ ماليات از درآمد و همچني��ن ماليات جهاني را 

مطرح مي كند.
آماره��اي دو دهه اخير بازار مس��كن حاك��ي از اين 
اس��ت ك��ه در س��ال هاي 73 ،74 و 75 و همچنين 
س��ال هاي 79 ،80 و 81 تورم مس��كن ب��االي20  
درصد بوده است ،به گونه اي كه در سال 74 بيش از 

 70درصد و در سال 81 حدود 45 درصد ثبت شده 
است .تورم مسكن در سال هاي 85 و 86 و همچنين 
 91نيز باالي 40 درصد بوده و حتي در سال هاي86  
و 91 از مرز 60 درصد نيز عبور كرده بوده اس��ت .با 
توجه به اين آمار ،هم اينك بازار مس��كن در شرايط 
س��ال 91 قرار دارد و احتمال اينكه به شرايط سال 
 74نيز نزديك ش��ود  ،بس��يار زياد اس��ت .چه آنكه 
چشم انداز تورمي) ناشي از افزايش نرخ ارز (متفاوت 
از شرايط مش��ابه در س��ال 91 ارزيابي مي شود .در 
س��ال 91 نرخ ارز 3 برابر ش��د ،اما تاكنون اين ركود 
شكسته شده و طي 9 ماهه گذشته نرخ ارز بيش از3  

برابر افزايش يافته است.
در اين ميان ،نكته قابل توجه ،افزايش عدد شاخص 
دسترس��ي به مس��كن)مدت زم��ان انتظ��ار براي 
صاحبخانه ش��دن بر اس��اس پس انداز 100درصد 
درآمد خان��وار (در پي ه��ر جهش قيمت��ي در بازار 
ملك است به گونه اي كه در سال 84 و 91 عدد اين 
شاخص به ترتيب 8.6 سال و 12 س��ال بوده است. 
اگر چه اين ع��دد از) 11.4(در س��ال 94تا دي ماه 
س��ال گذش��ته كاهش اندكي را تجربه كرده است، 
اما بي گمان با نوس��ان هاي ماه ه��اي اخير ،اين عدد 
افزاي��ش محسوس��ي را تجربه خواهد ك��رد و زمان 
زيادي از عم��ر حقوق بگي��ران صرف ت��اش براي 

داشتن منزل شخصي خواهد شد.
بي گمان  ،با هر جهش قيمتي در بازار مس��كن طي 
سال هاي يادشده  ،جمعيت كس��اني كه به زير خط 
فقر فروغلتيده اند ،فزوني يافته است و اين مساله در 
ش��رايط كنوني بار ديگر در حال رخ دادن است .كما 
اينكه برخي از برآوردها حاكي از افزايش خط فقر در 
شهر تهران به حدود 5 ميليون تومان در ماه براي هر 
خانوار افزايش يافته اس��ت .در شرايطي كه طي23  
سال گذشته ،بازار مس��كن 5 جهش بزرگ قيمتي 
را تجربه كرده اس��ت و به همين تعداد ،قدرت اقشار 
حقوق بگير در كسب ثروت و خريد ملك دچار افت 
معنادار ش��ده است ،هيچ سيس��تمي رفاهي يا هيچ 
برنامه مسكني مانند مسكن مهر و مسكن اجتماعي 
قادر به رفع فقر مسكن در كش��ور نخواهد بود .تنها 
راه جلوگيري از افزاي��ش جمعيت 19 ميليون نفري 
افراد بد مس��كن و حاش��يه نش��ين ،اص��اح فوري 
س��اختارها و سياس��ت هاي اقتصاد كان و اقتصاد 
سياس��ي حاكم بر كش��ور است .سياس��ت هايي كه 
منجر به توليد طبق��ات مرفه قلي��ل و طبقات فقير 
كثير ش��ده و مي ش��ود .همان طور كه اقتصاددانان 
بارها تش��ريح و درخواس��ت كرده ان��د  ،اصاح نظام 
بانك��ي و كنت��رل نقدينگ��ي در اولويت ه��اي برتر 
اصاحات اقتصادي قرار دارن��د .اميد كه در فرصت 
باقي مان��ده از عمر دول��ت دوازدهم يك ب��ار براي 
هميشه اين دست از مشكات ساختاري و سياستي 

حل و فصل شوند.

جعفري دولت آب��ادي گفت: حدود دو س��ه هفته پيش 
در ش��ورآباد انباري كه صد تن مواد پتروش��يمي در آن 
نگهداري مي شد را كشف كرديم كه همان لوازمي بود كه 
به قيمت مصوب دولتي خريداري و نگه داش��ته بودند تا 
به قيمت آزاد بفروشند. به گزارش ميزان، عباس جعفري 
دولت آبادي دادستان تهران در حاشيه نشست با مديران 
شركت هاي پتروشيمي پيرامون مصوبات جلسه ديروز 
اظهار كرد: در اين جلسه، مطابق با هماهنگي هايي كه با 
وزير نفت انجام داده بوديم مسووالن پتروشيمي در سطح 
خوبي شركت كردند و سئوال هاي زيادي مطرح شد. وي 
افزود: بر اساس توضيحات مديران اين شركت ها، سال 96 
و 97 را از لح��اظ ميزان تقاضا مقايس��ه كردند كه بر اين 
اساس مشاهده شده كه در سال 96 تقاضا متعادل بوده؛ 
اما در سال 97 تقاضاها به يك مرتبه چندين برابر افزايش 
يافته كه اين افزايش از س��وي شركت هاي واسطه اي كه 
در بورس كاال ش��ركت مي كنند، صورت گرفته اس��ت. 
دادس��تان تهران ادام��ه داد: از آنجايي كه ش��ركت هايي 
ك��ه مي توانند به نح��وي در فروش كاالي پتروش��يمي 
نقش ايفا كنند، احس��اس كردند كه تعادل ب��ازار به هم 
خورده وارد اين بازار شده، س��هميه ها را خريده و در بازار 
آزاد فروختند. جعفري دولت آبادي با اش��اره به كش��ف 
انبارهاي زيادي در اي��ن زمينه به مصداقي اش��اره كرد 
و گفت: حدود دو سه هفته پيش در ش��ورآباد انباري كه 
صد تن مواد پتروشيمي در آن نگهداري مي شد را كشف 
كرديم كه همان لوازمي بود كه به قيمت مصوب دولتي 
خريداري و نگه داش��ته بودند تا به قيمت آزاد بفروشند. 
وي خاطرنش��ان كرد: بنابراين يكي از علل عمده اي كه 
مطرح شد افزايش تقاضا از س��وي اين شركت ها بود كه 
اين موضوع را شركت هاي پتروشيمي بايد مديريت كنند. 
بر اس��اس اظهارات مسووالن ش��ركت هاي پتروشيمي 
در فروش م��واد اولي��ه در ب��ازار آزاد به لح��اظ اختاف 
قيمت، رانت ش��ديدي وجود دارد وي با اشاره به ارز هاي 
ش��ركت هاي پتروش��يمي به عنوان محور دوم جلس��ه، 
بيان داش��ت: دولتي ها مرتب عن��وان مي كنند كه تمام 
ارز هاي اين ش��ركت ها در ش��بكه نيما عرضه مي ش��ود 
و ش��ركت هاي پتروش��يمي در توضيحات گفتند كه ما 
اين ها را عرضه مي كنيم؛ اما در بازار تقاضا نقشي نداريم. 
در واقع وقتي ارز را به شبكه نيما مي دهند، خريداران ارز 
كه از طرف صرافي ها ورود مي كنند اين ارز ها را خريداري 
مي كنند.دادستان تهران با بيان اينكه برحسب اظهارات 
شركت هاي پتروشيمي آخرين قيمت موجود در شبكه 
نيما 7500 تومان اعام ش��د، به نگراني هاي موجود در 
اين زمينه اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه صرافي ها براي 
فروش اين ارز 7500 توماني چند روز وقت دارند؛ ممكن 
اس��ت آن را به قيمت باالتر به خري��داران ارز در داخل يا 
خارج از كشور بفروش��ند. جعفري دولت آبادي ادامه داد: 
بر اس��اس اظهارات مسووالن پتروش��يمي ها، اساسا در 
فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به لحاظ اختاف 
قيمت، رانت شديدي وجود دارد و عده اي تاش مي كنند 

كه بتوانند اين محصوالت را به دس��ت آورده و بفروشند 
و اين فسادي كه اخيرا رخ داد و توليد كنندگان واقعي و 
بزرگ نتوانستند اين محصوالت را به دست بياورند مجبور 
ش��دند به بازار آزاد رجوع كرده و به قيمت كاال ها را نه به 
لحاظ قيمت خود كاال، بلكه به لحاظ لوازمي كه مربوط به 
مواد پتروشيمي است مثل ظروف يك بار مصرف، افزايش 
دهند. وي از اعام آمادگي شركت هاي پتروشيمي براي 
انعقاد قرارداد مس��تقيم با اين نوع شركت هاي بزرگ به 
منظور حذف واسطه ها خبر داد و يادآورشد: بر اين اساس 
شركت هاي پتروش��يمي اعام آمادگي كردند كه با اين 
نوع شركت هاي بزرگ بتوانند به صورت مستقيم قرارداد 
ببندند كه مجبور نشوند از طريق شركت هاي واسطه اي 
و دالل ها لوازم ش��يميايي را بخرند. جعفري دولت آبادي 
خاطرنشان كرد: يكي از شيوه هاي پيشنهاد شده در اين 
جلس��ه اين بود كه به جاي اينكه دالل ها امروز در سايت 
بهين ياب و در بورس كاال مديريت اين موضوع را به عهده 
داشته باشند، با حذف اين مديريت اجازه ندهيم دالالن 
جزيي وارد اين رانت ش��وند. دادس��تان ته��ران از بانك 
مركزي، وزارت صمت و شركت هاي پتروشيمي خواست 
كه با عرضه تدريجي ارز به نيما، اي��ن بخش را مديريت 
كنند و بيان داشت: اگر فقط ش��بكه ارز در بخش عرضه، 
مديريت شود كه شركت هاي پتروش��يمي ارز را عرضه 
كنند؛ اما شبكه تقاضا كه هم تقاضا در سايت بهين ياب 
و هم در سايت بورس كاال است از بخش داللي نجات پيدا 

نكند، كماكان اين فساد ادامه پيدا خواهد كرد.
وي گفت: خط��ر ديگري كه وج��ود دارد خطر صرافاني 
اس��ت كه ممكن اس��ت ارز ي كه ام��روز 7500 عرضه 
مي شود به قيمت باالتر بفروشند كه بطور غير مستقيم 
دوب��اره در بازار كاال ه��ا تاثيرگذار خواه��د بود. جعفري 
دولت آبادي در پاسخ به س��ئوالي مبني بر اينكه آيا براي 
ش��ركت هاي پتروش��يمي نيز پرونده اي تشكيل شده 
است يا خير، افزود: در گذشته گزارش هايي داشتيم كه 
پرونده هاي آنها آماده ارس��ال به دادگاه اس��ت، در مورد 
شركت هاي جديد هنوز گزارش رسمي به ما ارايه نشده 
براي همين توضيح خواس��تيم و وقتي پرونده مربوط به 
سايت بهين ياب تش��كيل و انباري در ش��ورآباد كشف 
شد، پرونده اي در رابطه با كشف اين مواد در شعبه ويژه 
دادستاني تشكيل شده تا بررسي شود چگونه اين مواد 
در حاليكه پتروشيمي هاي داخلي آن را عرضه مي كنند 
از انبار هاي شورآباد س��ردرآورده است. وي با بيان اينكه 
تعدادي در رابطه با اين پرونده تعقيب شدند كه تحقيقات 
ادامه دارد، اضافه كرد: پرونده ش��امل دو بخش است كه 
اول در بخش سايت بهين ياب اس��ت كه تاييد مي كند 
و بخش ديگر مربوط به اين اس��ت كه چگونه وقتي اين 
مواد در بورس كاال عرضه شده اند سر از انبار هاي شورآباد 
و اطراف تهران درآورده اند. دادستان تهران خاطرنشان 
كرد: يك پرونده سنگين و مفصل در مورد شركت هاي 
گذش��ته وجود دارد كه از س��ال 92 تش��كيل شده كه 

اميدواريم در هفته آينده كيفرخواست آن صادر شود.

انتقاد دادستان تهران از پتروشيمي هاتاوان جهش قيمت مسكن

خبرسرمقاله

حسن روحاني|
رييس جمهوري اسالمي ايران|

وقتي در تاريخ 18 ارديبهش��ت 97، رييس جمهور 
امريكا رس��ما اعام كرد كه اي��االت متحده امريكا 
از برجام خارج ش��د، دو انتخاب در برابر من وجود 
داش��ت. اول، من نيز اعام كنم كه اي��ران از برجام 
خارج مي شود كه موجب ناامني و بي ثباتي بيشتر 
در منطقه مي شد و دوم، دادن مهلت چند هفته اي 
به اعضاي باقي مان��ده در برجام ت��ا تبعات خروج 
امريكا از اين توافق را كه نتيجه زحمات و مذاكرات 
بسيار سخت و فشرده 12 س��اله بود جبران كنند. 
به منظور پاس��داري از صلح و امني��ت منطقه اي و 
بين المللي و احترام به حقوق و مقررات ش��ناخته 

شده بين المللي، گزينه دوم را انتخاب كردم.
پيش بيني امري��كا اين بود ك��ه پس از خ��روج از 
برجام، اي��ران نيز از آن خارج مي ش��ود و به راحتي 
مي تواند يك ائتاف جهاني عليه ايران شكل دهد 
و همه تحريم ها را برگرداند. اقدام ما در دادن فرصت 
محدود ب��ه اروپا، باع��ث به هم ريخت��ن معادالت 
امريكا ش��د. از س��وي ديگر، گفت وگوهاي ايران و 
بقيه اعضاي برجام و تاكي��د آنها براي حفظ برجام، 
امريكا را در انزوا قرار داد. شايد به ندرت پيش آمده 
باش��د كه روي يك موضوع، بين امريكا و ش��ركاي 
اروپايي اش تا اين حد اختاف نظر باشد و اين نتيجه 
موضع به حق جمهوري اس��امي ايران در موضوع 
هسته اي و ديپلماسي فعال ايران در موضوع برجام 
است. سياست خارجي دولت امريكا در قبال ايران نه 
براساس واقعيات موجود ايران، منطقه و جهان و نه 
حتي برمبناي منافع ملي امريكا تنظيم شده است. 
دريافت اطاعات نادرست درباره ايران از گروه هاي 
تروريستي و رژيم صهيونيستي و تحليل هاي غير 
كارشناسانه و غير دقيق نس��بت به تحوالت ايران، 
دولتمردان امريكا را دچار چنان توهمي ساخته كه 
احساس مي كنند مي توانند با حربه تحريم از ايران 
امتياز بگيرند. ملت ايران ثابت كرده كه در برابر فشار 
خارجي منسجم تر شده و مقاومت بيشتري از خود 
نشان مي دهند چنانچه در دوران قبل از برجام نيز 
امريكا نتوانست با تحريم هاي ش��ديد مردم ايران 
را خس��ته كند و در نهايت اين امريكا بود كه تغيير 

مسير داد و به مذاكره روي آورد.
در گفت وگوه��اي جاري با كش��ورهاي باقي مانده 
در برجام تاكيد كرده ايم ك��ه موضوع مهم براي ما، 
حفظ منافع مردم ايران از برجام اس��ت و چنانچه 
با وجود خروج امريكا از برج��ام، منافع ايران تامين 
شود در برجام مي مانيم و در غير اين صورت، روش 
ديگري را پي مي گيريم. منطق ما روش��ن اس��ت. 
يا همه اط��راف از منافع برجام منتفع مي ش��وند يا 
هيچكدام. س��كوت در برابر قلدري امريكا در ايجاد 
فشار به كشورها براي قطع روابط تجاري با ايران كه 

با مقررات شناخته شده بين المللي در تضاد آشكار 
است با هيچ منطقي سازگار نيست و ما در اين زمينه 

بي تفاوت نخواهيم ماند.
پيش��نهاد آقاي ترامپ براي مذاكره مستقيم و بدون 
پيش شرط با ايران صادقانه نيست. ما پيشنهاد ايشان 
را باور كنيم يا س��خنان وزير خارجه وي را كه شرط 
گفت وگو با ايران را تحق��ق نكاتي مي داند كه توهين 
آشكار به ملت ايران تلقي مي ش��ود؟ عاوه بر اين، ما 
چگونه مي توانيم به امريكا اعتماد كنيم در حالي كه 
از تعهدات بين المللي اش و مصوبه شوراي امنيت كه 
خود باني آن بوده كنار مي كش��د و ديگر كشورها را 
براي اجراي آن مصوبه تهديد به تنبيه مي كند؟ اعمال 
تحريم ها و ايجاد س��ختي براي مردم ايران از جمله 
در زمينه دسترس��ي مردم به دارو ي��ا محروم كردن 
ملت ايران از خريد هواپيماي مسافري كه در امنيت 
پروازها تاثير بسزايي دارد چه توجيهي دارد؟ به نظر 
مي رس��د كه دولت امريكا در پي انتقام گيري از ملت 
ايران است و روشن اس��ت كه ادعاي طرفداري اش از 
مردم ايران كاما پوچ و منافقانه است. من اطمينان 
دارم كه اين بار نيز امريكا مجبور مي شود تغيير رويه 
ده��د. گفت وگوهاي ما با طرف ه��اي تجاري مان در 
جريان اس��ت و نويد دهنده آينده روشن در تعامات 
بين المللي ايران است. اين واقعيت روزبه روز روشن تر 
مي شود كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان 
با سياس��ت يكجانبه گراي��ي امريكا مخال��ف بوده و 
تحميل دستور از سوي امريكا را برنمي تابند. ممكن 
است در كوتاه مدت در روابط اقتصادي با شركاي مان 
مش��كلي به وجود آيد اما دو طرف در جهت رفع آن 
تاش مي كنند و اين امر نمي تواند اس��تمرار يابد. ما 
اهل منطق و گفت وگو هس��تيم. به همين دليل بود 
كه در مذاكرات برجام وارد ش��ديم و از آن س��ربلند 
بيرون آمديم. و به همين دليل اس��ت كه مي گوييم 
رمز اثبات حس��ن نيت طرف هاي مذاكرات��ي ما، به 
ويژه امريكا، اج��راي صادقانه و كامل برجام اس��ت. 
رهبر معظم انق��اب در دوران مذاكرات فرمودند كه 
چنانچه ما در برجام از طرف مقابل صداقت ببينيم، 
زمينه براي بحث درباره بقيه موضوعات مورد عاقه 
طرفين باز مي شود. متاس��فانه برخورد غيرصادقانه 
و غلط امريكا در اج��راي برج��ام- از روز اول اجراي 
برجام تا زمان خروج غيرقانوني از آن- حكايت از عدم 
صداقت امريكا در اجراي تعه��دات بين المللي خود 
دارد. ملت ايران در طول بيش از 250 س��ال گذشته 
عليه هيچ كش��وري تجاوز نكرده و در عين حال، در 
برابر تج��اوز و دخالت هاي بيگانه ايس��تادگي كرده 
است. ساح ما صلح اس��ت. ما همان طور كه در برابر 
متجاوز مي ايس��تيم، در صلح جدي هستيم و به هر 
اقدام مس��المت آميز، صادقانه و واقعي پاسخ مثبت 

مي دهيم.
منبع: واشنگتن پست

 آيا مي توان به امريكا اعتماد كرد؟

يادداشت

مجيد اعزازي



پيام رهبر معظم انقالب در پي حادثه 
تروريستي در اهواز؛ 

دستگاه هاي مسوول دنباله 
جنايتكاران را تعقيب وبه 

پنجه قضايي بسپارند

پيام تسليت مقامات خارجي 
در پي حادثه اهواز

تعيين زمان اعالم راي 
دادگاه الهه

سوال از وزراي نيرو، ورزش 
و كشاورزي در صحن مجلس

مرز شلمچه  باز است

درپي حادثه تروريس��تي ديروز صبح در اهواز 
كه به ش��هادت و زخمي شدن جمعي از مردم 
عزيزمان منجر شد حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظ��م انق��اب اس��امي در پيامي با 
تسليت به خانواده ش��هداي اين حادثه تلخ و 
تأس��فبار تأكيد كردند: دستگاه هاي مسوول 
اطاعاتي موظفند با سرعت و دقت دنباله هاي 
جنايت��كاران را تعقيب و آنان را به س��رپنجه 
مقتدر قضايي كشور بسپارند. متن پيام رهبر 

معظم انقاب اسامي به شرح زير است: 
بسمه تعالي

حادثه تلخ و تأس��فبار شهادت جمعي از مردم 
عزيزمان در اهواز به دس��ت تروريس��ت هاي 
مزدور، يك بار ديگر قساوت و خباثت دشمنان 
ملت ايران را آش��كار س��اخت. اي��ن مزدوران 
قس��ي القلب كه به روي زن و ك��ودك و مردم 
بيگن��اه آتش مي گش��ايند وابس��ته به همان 
مدعي��ان دروغگو و رياكارند كه پيوس��ته دم 
از حقوق بش��ر مي زنند. دل هاي پركينه آنان 
نمي تواند تجّلي اقتدار ملي در نمايش نيروهاي 
مسلح را تحمل كند. جنايت اينها ادامه توطئه 
دولت هاي دست نشانده امريكا در منطقه است 
كه هدف خود را ايجاد ناامني در كشور عزيز ما 
قرار داده اند. به كوري چشم آنان ملت ايران راه 
شرافتمندانه و افتخارآميز خود را ادامه خواهد 
داد و مانند گذش��ته بر همه دش��مني ها فائق 
خواهد آمد. اينجانب تس��ّا و همدردي خود 
را ب��ه خانواده هاي اين ش��هيدان عزيز عرض 
مي كنم و صبر و س��كينه اله��ي را براي آنان و 
علّو درجات براي شهيدان مسألت مي نمايم. 
دس��تگاه هاي مس��وول اطاعاتي موظفند با 
س��رعت و دقت دنباله هاي اين جنايتكاران را 
تعقيب كنند و آنان را به سرپنجه مقتدر قضايي 

كشور بسپارند.
سيدعلي خامنه اي
۳۱ شهريور ۱۳۹۷

تعادل| چند تن از مقامات كشورهاي خارجي 
حادثه تروريس��تي اهواز را به م��ردم و دولت 
ايران تس��ليت گفتند. رييس جمهور روسيه 
در پيامي به رييس جمهور كشورمان شهادت 
تع��دادي از هموطنان در حادثه تروريس��تي 
صبح دير روز گذشته در اهواز را تسليت گفت. 
والديمير پوتين پيام تس��ليت خ��ود را براي 
حسن روحاني ارسال كرد. رابرت مك اير سفير 
انگليس در تهران هم در پيامي توييتري نوشت: 
»اين حمله تروريستي ش��وكه كننده اي بود. 
تروريس��م در هر جا كه رخ دهد، بايد محكوم 
شود. ما تسليت خود را براي خانواده قربانيان 

مي فرستيم.«

ايسنا| بر اس��اس گزارش خبرگزاري آناتولي، 
دي��وان بين المللي دادگس��تري در الهه هلند با 
انتشار بيانيه اي اعام كرد كه راي خود در خصوص 
شكايت ايران از تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه 
اين كشور را در روز س��وم اكتبر )۱۱ مهر( اعام 
خواهد كرد. براساس اين بيانيه دوطرف تا روز ۸ 
اكتبر فرصت دارند تا اعتراض خود به حكم صادره 
را اعام كنند. ديوان بين المللي دادگستري روز 
۱۸ جوالي با صدور بيانيه اي اعام كرد كه شكايت 
ايران عليه امريكا درباره اعمال مجدد تحريم هاي 
يكجانبه واش��نگتن را پذيرفته اس��ت. در بيانيه 
صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري آمده 
بود: ايران عليه اياالت متحده در ديوان بين المللي 
دادگستري به عنوان نهاد قضايي اصلي سازمان 
ملل متحد درباره اختاف خود با امريكا در خصوص 
نقض معاهده دوستي، روابط اقتصادي و حقوق 
كنس��ولي كه ميان اين دو كشور در ۱۵ آگوست 
س��ال ۱۹۵۵ در تهران امضا ش��ده بود، شكايت 

كرده است.

تعادل| نمايندگان مجلس در جلس��ات هفته 
ج��اري س��وال از وزراي ني��رو، ورزش و جه��اد 
كشاورزي را در دس��تور كار دارند. دعوت از وزير 
نيرو به منظور پاسخگويي به سواالت محمدمهدي 
برومندي و حسن كامران دستجردي، دعوت از 
وزير ورزش و جوانان به منظور پاس��خگويي به 
سواالت حبيب اهلل دهمرده و دعوت از وزير جهاد 
كشاورزي به منظور پاسخگويي به سواالت علي 
محمد شاعري و محمد دامادي، در برنامه صحن 

علني اين هفته مجلس قرار دارد. 

ايسنا| مديركل مرزي وزارت كشور گفت: مرز 
شلمچه بسته نش��ده، اما مراقبت ها بيشتر شده 
است. شهريار حيدري درباره صحت خبر بسته 
شدن مرز شلمچه اظهار كرد: اين مرز بسته نشده 
است بلكه مراقبت ها در اين مرز بيشتر شده است 
و به همين دليل ترددها كمي كند ش��ده است 
كه تا چند س��اعت آينده تردد در اين مرز نيز به 
حالت ع��ادي برمي گردد. او همچنين بيان كرد: 
تردد در ساير مرزهاي كش��ور مانند گذشته در 

حال انجام است.

ايران2

تروريست ها مراسم رژه را به رگبار بستند

رژه  خونين در اهواز
گروه ايران     

دقايقي از رژه نيروهاي مس��لح در اهواز نگذش��ته بود كه 
صداي رگبار مسلسل تروريس��م كور، ايران را عزادار كرد. 
2۵شهيد وده ها زخمي، قربانيان حمله  تروريستي ديروز 
به رژه نيروهاي مس��لح در اهواز بودن��د؛ قربانياني از ميان 
شهروندان عادي و سربازان بي دفاع. ابتدا گفته شد هدف 
تروريست ها مقامات بوده؛ اما ساعاتي بعد شاهدان عيني 
تاييد كردند كه حمله كنندگان شهروندان عادي را هم نشانه 
رفته بودند. آنطور كه شاهدان عيني و رسانه ها مي گويند، 
ابتدا دو تروريست از پارك شهيد سبحاني كه پشت جايگاه 
رژه قرار داشت با به رگبار بستن مردم قصد حمله به جايگاه 
رژه را داشتند كه نيروهاي مسلح مستقر در محل رژه با آنها 
درگير ش��دند. در اين بين مردم حاضر در محل رژه گمان 
مي كنند كه تيراندازي سهوي بوده اما با زخمي شدن چند 
نفر از شهروندان متوجه حمله تروريستي مي شوند. فارس 
هم گزارش داده كه اين دو تروريست قصد رساندن خود به 
مقابل جايگاه را داشته اند كه پس از ناكامي، اقدام به تيراندازي 
بي هدف به مردم و نيروهاي رژه رونده مي كنند. 2 تن ديگر 
از مهاجمان هم در مرحله بعدي اين حمله، 20 دقيقه پس 
از تيراندازي اول، از ساختمان مجاور ساختمان تاالر آفتاب 
مجددا به سوي مردم و نيروهاي مسلح تيراندازي مي كنند 
كه آنها نيز با واكنش نيروهاي حفاظتي به هاكت مي رسند.

  تروريست ها كه بودند؟
مهاجماني كه ماهيت شان هنوز آشكار نشده؛ ابتدا يك 
گروهك تروريس��تي جدايي طلب مس��ووليت حمله 
را ب��ر عهده گرفت، چندي بعد ه��م داعش حمله را به 
تروريس��ت هاي خود منتسب كرد. دقايقي پس از اين 
حمله س��خن گوي گروه جدايي طل��ب »األحواز« در 
گفت وگو با يك تلويزيون فارس��ي زبان خارج از ايران 
حمله به مراسم رژه را به عهده گرفت؛ در عين حال مدعي 
شد به شهروندان عادي حمله نشده است. اين ادعا در 
حالي بود كه در ميان شهدا، يك كودك 4 ساله هم قرار 
داشت. سخنگوي سپاه پاسداران انقاب اسامي هم 
تاييد كرد كه افرادي كه در جريان رژه نيروهاي مسلح 
اق��دام به تيراندازي به مردم و نيروهاي مس��لح كردند 

وابسته به جريان االحوازيه بودند.
سردار ش��ريف در گفت وگو با ايسنا با اش��اره به اينكه اين 
جريان از عربستان سعودي تغذيه مي كند گفت كه »اقدام 
آنها براي تحت الش��عاع قرار دادن عظم��ت رژه نيروهاي 
مسلح است.« به گفته او »چنين اقداماتي پيش از اين هم 
مسبوق به سابقه است و اين جريان به سمت كاروان هاي 
راهيان نور در سال هاي گذشته تيراندازي كرده است.« هر 
چند سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح وابستگي اين افراد 
به گروه هاي تروريستي را رد كرد و اين اقدام تروريستي را 
كار سرويس هاي اطاعاتي امريكا و موساد دانست. سردار 

ابوالفضل شكارچي در تش��ريح حادثه ديروز افزود: طبق 
اطاعات ارزيابي ش��ده دريافتي از محل وقوع اين حادثه 
مشخص ش��د كه تروريست هاي ش��ركت كننده در اين 
عمليات مسلحانه كور، ساح هاي خود را در روزهاي گذشته 
وارد كشور كرده و در محلي در نزديكي محل رژه نيروهاي 

مسلح پنهان كرده بودند.
او توضيح داد: حادثه تروريستي اهواز روز ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ 
رأس ساعت ۹ صبح از سوي چهار تروريست انجام شد كه 
طي آن تروريست ها با ساح كاشينكف مردم و تعدادي از 
مجريان برگزاري رژه ۳۱ شهريور و شماري از رژه روندگان 
از نيروهاي مسلح را هدف رگبار گلوله هاي خود قرار دادند.

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح اضافه كرد: با اقدام سريع و 
بهنگام نيروهاي امنيتي و انتظامي حاضر در محل وقوع اين 
حادثه تروريستي سه نفر تروريست با پاسخ متقابل نيروهاي 
امنيتي حاضر در محل رژه در دم كشته شدند و نفر چهارم 
نيز كه مجروح شده بود نيز در بيمارستان به هاكت رسيد.

سردار شكارچي در پاسخ به اين سوال كه آيا تروريست ها 
وابس��ته به جريان يا گروه خاصي از گروه هاي معاند نظام 
اسامي هستند، گفت: »اين تروريست ها نه داعشي هستند 
و نه وابس��ته به س��اير گروه هاي معاند نظام اسامي، آنان 
افرادي هستند كه از سوي دو كشور حاشيه خليج فارس، 
سازماندهي و آموزش داده شده و وارد كشور شده اند. اين 
افراد  وابسته به امريكا و موساد، اين حادثه كور را رقم زده اند.«

محمدجواد ظري��ف وزي��ر امورخارجه اي��ران هم اين 
تروريست ها را وابس��ته به يك رژيم خارجي دانست. او 
در توييتي نوشت: »تروريست هايي كه توسط يك رژيم 
خارجي به كار گرفته، آموزش ديده، مسلح شده و از آنها 
دس��تمزد گرفته بودند به اهواز حمله كردند. كودكان و 
خبرنگاران در ميان تلفات حادث��ه بودند. ايران حاميان 
تروريست منطقه اي و اربابان امريكايي شان را براي چنين 
حماتي مسوول مي داند. ايران در دفاع از جان ايرانيان به 

سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد.«

  25 شهيد حادثه اهواز
در اي��ن بين، تا لحظ��ه تنظيم اين گ��زارش، آمار دقيق 
شهدا روشن نيست. آنطور كه معاون سياسي و امنيتي 
استاندار خوزستان گفته، تعداد شهدا به 2۵ نفر رسيده 
اس��ت. نبي دريس )بيمارستان آيت اهلل كرمي(، ابراهيم 
بنداوي )بيمارس��تان آيت اهلل كرمي(، خليل هاشمي فر 
)بيمارستان آپادانا(، اميد نريميسايي )بيمارستان آپادانا(، 
علي س��لمان وند )بيمارس��تان آپادانا(، حسين فاروق 
)بيمارستان آپادانا(، مهران زرافشان )بيمارستان رازي(، 
حسين واليتي فر )بيمارس��تان رازي(، محمد افشنگي 
)بيمارستان رازي(، سعيد زارع )بيمارستان رازي(، محمد 
عذاري )بيمارستان امام )ره(، يونس پورجلو )بيمارستان 
ش��هيد نياكي ارتش(، رضا شعيبي )بيمارستان شهيد 

نياكي ارتش(، اسماعيل شفيع نژاد )بيمارستان شهيد 
نياكي ارتش(، مياد جهانگيري )بيمارستان شهيد نياكي 
ارتش(، سعيد كريمي )بيمارستان شهيد نياكي ارتش(، 
اميد فخري زنگنه )بيمارستان ش��هيد نياكي ارتش(، 
علي كمايي )بيمارس��تان ش��هيد نياكي ارتش(، علي 
لويمي )بيمارستان شهيد نياكي ارتش(، اميد حسيني، 
)بيمارستان شهيد نياكي ارتش(، اقدامي، كودك خردسال 
فرزند س��رگرد ارتش )بيمارستان شهيد نياكي ارتش(، 
هويت ناش��ناس )بيمارستان بقايي(، س��ينا آغاجاري 
)بيمارستان بقايي(، حسين منجزي )بيمارستان بقايي( 
و محمد عوذاري )بيمارستان بقايي( 2۵ شهيدي بودند 
كه معاون سياسي امنيتي خوزستان اسامي آنها را اعام 
كرد. اين در حالي است كه ايلنا به نقل از يك منبع آگاه از 
شهادت 26 تن خبر داد. معاون كل وزارت بهداشت هم كه 
به اهواز رفته، آماري از تعداد شهدا اعام نكرده است. با اين 
حال حريرچي گفت كه تا حدود ساعت ۱4 روز گذشته، 
۵4 مصدوم اين حادثه در بيمارستان ها بستري بودند كه 
به تدريج مصدومان سطحي مرخص و سايرين نيز طي 
روزهاي آتي و پس از تكميل روند درمان شان، ترخيص 
مي شوند. به گفته حريرچي پس از انتقال مجروحان اين 
حادثه به بيمارستان ها، فوتي در خود بيمارستان و بعد از 
انتقال به اتاق عمل و انجام اقدامات درماني نداشتيم. در 

بين شهدا يك كودك 4 ساله هم قرار دارد. پدر اين كودك 
4 ساله كه طاها نام داشت، درباره اين حادثه گفت: پسر و 
همسرم كه  بيننده رژه بودند تير خوردند؛ پسرم را جلوي 
چشمم كشتند و همس��رم اكنون در اتاق عمل است. به 
گفته او »نيروهاي نظامي در حال رژه بودند كه ناگهان از 
پشت جايگاه چند فرد ناشناس به سمت نظاميان و مردمي 
كه نظاره گر بودند، آتش گشودند كه پسر من هم در اين 

حادثه شهيد شد.«

  دستور روحاني براي برخورد با جنايت
رييس جمهوري هم در پي اين حمله تروريستي در تماسي 
تلفني با »عبدالرضا رحماني فضلي« وزير كشور و »غامرضا 
شريعتي « استاندارخوزستان، در جريان تازه ترين گزارش ها 
درباره روند شناس��ايي و رسيدگي به وضعيت مجروحان 
اين اس��تان قرار گرفت و دس��تورات الزم را ص��ادر كرد. 
حس��ن روحاني در اين تماس هاي تلفني دستور داد تمام 
امكانات در جهت اقدامات فوري و امدادي براي رسيدگي 
به وضعيت مجروحان اين حادثه تروريستي به كار گرفته 
شود. رييس جمهوري همچنين دستورات الزم را به وزارت 
اطاعات براي بس��يج همه امكانات دستگاه ها و نهادهاي 
امنيتي و نظامي جهت شناس��ايي س��ريع تروريست ها و 
سرشاخه هاي ارتباطي آنان و برخورد قاطع و عبرت آموز 

با مرتبطين اين جنايت صادر كرد. علي نجفي سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��امي هم با محكوم ك��ردن حمله تروريس��تي به رژه 
نيروهاي مس��لح گفت كه اين كميسيون در جلسه امروز 
)يكشنبه( با حضور دس��تگاه هاي ذي ربط به بررسي اين 

موضوع مي پردازد. 

  مصاحب�ه س�خنگوي گ�روه تروريس�تي 
با شبكه فارسي زبان

از سوي ديگر، مصاحبه سخنگوي گروه تروريستي االحوازيه 
با يكي از شبكه هاي فارسي زبان مستقر در انگليس، با واكنش 
سفير ايران در لندن مواجه شد. حميد بعيدي نژاد خواستار 
برخورد جدي نهاد نظارتي در انگليس )آفكام( با ش��بكه 
ايران اينترنشنال به دليل پخش مصاحبه سخنگوي گروه 
تروريستي »االحوازيه« شد. بعيدي نژاد در صفحه توييتر 
خود با اشاره به حادثه تروريستي روز شنبه در اهواز نوشت: 
»شبكه ايران اينترنشنال در اقدامي بي شرمانه مصاحبه اي 
از سخنگوي گروه تروريستي كه امروز  )روز گذشته( افراد 
زيادي را به خاك و خون كشيد، پخش كرد. سفارت ايران در 
لندن ضمن محكوميت اين اقدام، برخورد جدي نهاد نظارتي 
در انگليس )آفكام( با اين اقدام را به عنوان ترويج تروريسم و 

خشونت پيگيري فوري مي كند.«

رييس جمهور در مراسم رژه نيروهاي مسلح: 

هر روز بر قدرت دفاعي خود خواهيم افزود

پزشكان بنياد شهيد از تهديدها نترسند نشست بررسي CFT با حضور رييس مجلس، وزراي اطالعات و خارجه

ايران|
»ايران هر روز بر قدرت دفاعي خود مي افزايد.«اين عباراتي 
اس��ت كه رييس جمهوري روز گذشته با اس��تفاده از آنها 
تاش كرد تا جان مايه دكترين دفاعي و نظامي كشورمان 
را تشريح كند. عباراتي كه با توجه به تاش دشمنان براي 
ايجاد ناامن هاي امنيتي، نظامي، اقتصادي و...در كشورمان 
به نوعي وصف الحال اكثريت قريب به اتفاق ايرانياني است 
كه امنيت را در كنار اقتصاد و معيشت و... مهم ترين ضرورت 

دوران حساس فعلي مي دانند.
 روحاني اما با بازخواني مس��يري كه مردم ايران در جريان 
جنگ تحميلي ۸ساله طي كرده و با اشاره به اين واقعيت كه 
در طول 40سال گذشته دشمنان همواره به دنبال فشار به 
ايران بوده اند؛ رمز مانايي و ماندگاري اين سرزمين را لطف 
خداوند و همبستگي ملي ايرانيان و حضور در صحنه ارزيابي 
كرد؛ راهبردي كه به اعتقاد رييس جمهوري چنانچه امروز 
هم در مقابله با مكر دشمنان به كار گرفته شود؛ همان نتايج 
درخشاني را به بار خواهد آورد كه پيش از اين در جريان جنگ 

تحميلي و دوران پس از آن به وجود آمد.
روحاني با تحليل رفتاري ترامپ و صدام؛ آنها را نمونه اي از 
دولتمرداني معرفي كرد كه نسبت به معاهده هاي بين المللي 
بي توجهي نش��ان داده اند و همين رفتار عامل بسياري از 
چالش هاي منطقه اي و بين المللي شد. موضوعي كه به اعتقاد 
رييس دولت دوازدهم براي شرايط امروز كشورمان مي تواند 

يك درس باشد و بايد از آن استفاده كرد. 
در اين مراسم پس از سخنان رييس جمهور يگان هاي نمونه 
نيروهاي مسلح به همراه بخشي از تازه ترين دستاوردهاي 

دفاعي كشورمان از مقابل جايگاه رژه رفتند.
رييس جمهور خطاب به بدخواهان كشور با تاكيد بر اينكه هر 
روز بر قدرت دفاعي خود خواهيم افزود و با فشارهاي شما، 
قدر موشك هاي خود را بيش از گذشته مي دانيم، تصريح 
كرد: عشق ما كربا و درس ما از عاشورا، عزت و استقامت است 

و ما درس خود را از امام حسين )ع( آموخته ايم.
به گزارش پاد، روحاني در مراسم رژه نيروهاي مسلح كه به 
مناسبت سي و هشتمين سالگرد دفاع مقدس در جوار حرم 
بنيانگذار جمهوري اسامي برگزار شد، با تقدير از حضور 

پرشكوه مردم در ايام عزاداري س��رور و ساالر شهيدان به 
ويژه در تاسوعا و عاشورا در سراسر كشور، گفت: امسال اين 
مراسم بيش از هر سال ديگر داراي شكوه و عظمت بود. همه 
ما مديون فرهنگ كربا و خون شهيدان آن بيابان سوزان 

در سال 6۱ هجري هستيم.

  درس هاي تاريخ براي امروز
رييس جمهور با بيان اينكه آغاز جنگ ۸ ساله با يك عامت 
شروع ش��د و آن زير پا گذاشتن يك معاهده دو جانبه بين 
ايران و عراق بود، گفت: تجاوز صدام به اين بهانه آغاز شد كه 
او معاهده ۱۹۷۵ را به اصطاح خودش معاهده خوبي براي 
خود و عراق نمي دانست با اينكه مدت ها براي آن معاهده 
مذاكره شده بود و شخص صدام زير آن را امضاء كرده بود، 
اما شروع جنگ با پاره كردن آن معاهده در مقابل تلويزيون 
بود و پس از آن حمات گسترده عليه شهرهاي كشورمان 

انجام گرفت.
روحاني اظهار داشت: امروز بعد از ۳۸ سال حادثه صدام و 
تجاوز آن و زير پا گذاشتن معاهده، يك بار ديگر تكرار شده 
است وهمان دولتي كه مشوق ساير دولت ها براي نشستن 

پاي ميز مذاكره بود و براي يك جمله ۱۷ شبانه روز وقت 
مذاكره كنندگان را گرفت و بعد از ۱2 س��ال فش��ار در 
برابر منطق ديپلمات هاي ما س��ر فرود آورد و قراردادي 
را امضاء كرد كه به نفع همه كشورها، منطقه و جهانيان 
بود، آغازگر يك جنگ شده است و دوباره متجاوز و فردي 
كه به هيچ يكي از قواني��ن و مقررات بين المللي احترام 
نمي گذارد، در برابر تعهدش كه با تأييدش��وراي امنيت 
سازمان ملل، توافقي بين المللي شده متعهد نيست و آن 

را زير پا گذاشته است.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز جنگ قبلي بار ديگر 
تكرار مي شود. آن روز يكي از اذناب امريكا در برابر ملت ايران 
بود و پشت سرش همه قدرت ها حضور داشتند، اما امروز 
ديگر جنگ نيابتي نيست و امريكا مستقيم در برابر ملت 
ايران است و پيمان شكني و خارج شدن از عهد و پيمان را 

او آغاز كرده است.
روحاني تأكيد ك��رد: ملت ايران در اولي��ن مرحله امريكا 
را مأيوس ك��رد و همان گونه ك��ه در روزهاي اوليه جنگ 
ايستادگي مبارزين ما صداميان را از اهدافشان مأيوس كرد، 

اين بار هم مردم دشمن را مأيوس كردند.

  هدف اصلي ترامپ از خروج از برجام
رييس جمهور گفت: ترامپ هم به ظاه��ر از برجام خارج 
شده اس��ت، اما هدف اصلي او ضربه به اصل انقاب و نظام 

اسامي است.
روحاني افزود: صدام، با وجود ۸ سال تاش با حمايت همه 
قدرت ها، به اهدافش دست نيافت و نتوانست معاهده ۱۹۷۵ 
را عوض كرده، مرزها را تغيير دهد و يا اينكه نظام مستحكم 
ايران را با تغيير مواجه كند و هر چه زمان گذشت ملت ايران 
قوي تر و نيروهاي مسلح ما مستحكم تر شد و پس از ۸ سال 
پيروزي نظامي، اخاقي و سياسي در اختيار ملت ايران قرار 
گرفت و توانستيم س��رزمين مان را پس بگيريم و شوراي 
امنيت سازمان ملل نيز صدام را آغازگر جنگ شناخت و همه 
كشورهايي كه از صدام حمايت مي كردند، بعدها به نوعي 

اظهار پشيماني كردند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: عين اين ماجرا براي ترامپ 
پيش خواهد آمد و آنچه بر س��ر صدام آمد، بر سر امريكا و 
ترامپ خواهد آمد. ما آغازگر جنگ نيستيم؛ همانطور كه در 
سال ۵۹ آغازگر جنگ و تجاوز نبوديم و تنها دفاع و مقاومت 

و ايستادگي كرديم.
روحاني خاطرنشان كرد: توطئه هاي فراواني در سال ۹۵ و 
۹6 رخ داد به نحوي كه مي خواستند ما را تحريم و عصباني 
كرده تا ما از برجام خارج شويم و همه مسووليت هاي حقوقي 
و قانوني خروج از برجام را به گردن ما بيندازند، اما متانت، 
تدبير، ايستادگي و آرامش جمهوري اسامي ايران باعث شد 

اين توطئه دشمنان خنثي شود.
رييس جمهور افزود: در مرحله دوم ترامپ فكر مي كرد كه اگر 
از برجام خارج شود، ساعتي بعد ايران نيز از برجام خارج شده 
و مي تواند پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده 

و ما را محكوم كند.
روحاني ادامه داد: در مرحله س��وم، ترامپ مي خواس��ت 
متحدانش را در كنار خود داشته باشد و اروپاييان را با خود 
همراه كند تا آنها نيز از برجام خارج شوند اما به جز دو رژيم 

منفور در منطقه ما، هيچ دولت و ملتي از او حمايت نكرد.
رييس جمهور تصريح كرد: امروز در سراسر دنيا، پيروزي 
سياس��ي، حقوقي و اخاقي از آن ملت ايران اس��ت و ما به 

سازمان بين المللي و دادگاه بين المللي الهه شكايت برده ايم 
و امريكا از اين اقدام عصباني است.

روحاني با اشاره به اينكه هر حكمي در دادگاه بين المللي الهه 
داده شود، در نهايت ملت ايران پيروز و قهرمان اين صحنه 
خواهد بود، گفت: ما به عهد خود و قوانين بين المللي و شوراي 

امنيت احترام گذاشتيم.
رييس جمهور با بيان اينكه امروز جنگ اقتصادي را امريكا 
عليه ايران، آغاز كرده است، گفت: پايان اين جنگ خوش تر 
از پايان جنگ ۸ ساله خواهد بود؛ همزمانش كوتاه تر و هم 
تجربه ما بسيار بيشتر و هم دشمن از هر زمان ديگر ضعيف تر 
است. آن روز همه شرق و غرب در كنار صدام جمع شدند 
و امروز همه شرق و غرب در كنار ما هستند و كار امريكا را 

محكوم مي كنند.
روحاني گفت: ما مطمئناً در برابر ترامپ پيروز مي شويم البته 
در جنگ تحميلي مردم ما آزار و اذيت فراوان ديدند و برخي 
از مردم جانباز و شهيد شدند، اما دشمن نتوانست به اهداف 
خود دست يابد و ملت ايران دشمن را پشيمان كرد. امروز 
نيز دشمن نمي تواند به اهداف خود دست يابد و ما نخواهيم 
گذاشت كه امريكايي ها بخواهند ملت ما را به زانو درآورند، 
بي ترديد مشكاتي را براي مردم به وجود آورده و خواهند 
آورد، اما ما قادريم از اي��ن پيچ تاريخي عبور كنيم و مردم 
مي توانند به آينده نظام، تدبير خود راهبري رهبري و تاش 

دولت اطمينان داشته باشند.
رييس جمهور اظهار داش��ت: اينكه آنها از موشك هاي ما 
عصباني هستند به معناي آن است كه امروز تأثيرگذارترين 
س��اح ما موش��ك اس��ت پس با اين س��خن آنان ما قدر 

موشك هاي خود را بيشتر مي دانيم.
روحاني خطاب به دشمنان ملت ايران گفت: شما مي گوييد 
كه ما در منطقه خودمان حضور نداش��ته باشيم، اما سوال 
اين است كه شما از هزاران كيلومتر آن طرف تر چرا در اين 
منطقه حضور داريد. ما سال ها حافظ خليج فارس، درياي 
عمان، اقيانوس هند و باب المندب بوديم و امروز كشتي هاي 
ما از اين منطقه و كشتيراني در اين مناطق حمايت مي كنند 
و اين را آمارها و كش��تي هايي كه در منطق��ه تردد دارند، 

گواهي مي دهند.
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سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسامي از برگزاري 
نشستي براي بررسي CFT به عنوان يكي از لوايح چهارگانه 
FATF با حضور رييس مجلس ش��وراي اسامي، وزراي 
اطاعات و خارجه و مسووالن مربوطه در مجلس خبر داد.

بهروز نعمتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اليحه الحاق 
 )CFT( ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم

در نشستي با حضور رييس مجلس شوراي اسامي، وزير 
اطاعات، رييس كل بانك مركزي، سرپرست وزارت اقتصاد، 
وزير امور خارجه، روسا و نمايندگان سه فراكسيون سياسي 
مجلس شوراي اس��امي، روساي كميسيون هاي امنيت 
ملي و قضايي و جمعي از حقوق دانان مجلس مورد بررسي 

قرار مي گيرد.

وي افزود: قرار است در اين نشست موانع موجود بر سر راه 
اين اليحه و جوانب مختلف آن مورد بررسي عميق قرار گيرد 

تا جمع بندي دقيقي درباره آن انجام شود.
به گفته نعمتي احتماال اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم )CFT( هفته آينده در دستور 

كار مجلس شوراي اسامي قرار خواهد گرفت. 

نماينده مردم تهران درباره هجوم مديران به بنياد شهيد براي 
افزايش درصد جانبازي خود گفت: پزشكان و مسووالن بنياد 
شهيد در خصوص تعيين درصد مديراني كه خواستار بررسي 
دوباره وضعيت جانبازي خود شده اند كاما منصفانه رفتار 
كنند و از تهديدها نترسند. پروانه مافي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره تاش برخي از مديران براي افزايش درصد جانبازي 

به منظور دور زدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: 
بعد از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان توسط 
مجلس شوراي اس��امي و تاييد شوراي نگهبان و اباغ آن 
توسط رييس مجلس به ارگان ها و نهادها مبني بر اينكه دوماه 
وقت دارند تا قانون مذكور را اجرايي كنند، متاسفانه شاهد 

يك حركت ناخوشايند در بين مديران بوديم .

روي موج خبر



وجود 30 درصد رسوب كاال 
در گمرك

اسحاق جهانگيري صبح ديروز از انبارهاي گمرك 
تهران بازديد كرد و در جلس��ه بررس��ي مشكالت 
واردات و صادرات با بيان اين مطلب به بانك مركزي 
و وزارت صنعت معدن و تجارت دستور داده است تا 
در سريع ترين زمان ممكن موانع پيش روي ترخيص 
كاال و مقررات زائد را بر دارند، گفت: در شرايط جديد 
پيش رو دس��ت اندركاران گمرك همراهي مثبت و 
سازنده اي از خود نش��ان داده اند كه البته از مديران 
واقعي انتظار مي رود كه در اينگونه مواقع ريس��ك 

پذيري داشته باشند و تصميمات سريع اتخاذ كنند.
معاون اول رييس جمهوري گفت: بخش خصوصي 
انتظار دارد با توجه به شرايط دشوار پيش روي كشور، 
موانع فراروي ترخيص كاال برطرف شود، اميدواريم با 
تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت، شاهد سرعت 
بخشيدن به روند رو به رشد ترخيص كاال از گمرك 

باشيم.
وي در اين جلسه بر ضرورت تالش جدي در جهت 
سرعت بخشيدن به رويه هاي گمركي و بهبود جريان 
ترخيص كاال تاكي��د كرد. اكنون فضاس��ازي هاي 
منفي عليه بازرگانان و بخش خصوصي كشور وجود 
دارد البته حساب كساني كه به دنبال سوءاستفاده 
هستند و به نام بخش خصوصي فعاليت مي كنند از 
بخش خصوصي واقعي و سالم جدا است و بايد با آنها 

برخورد شود.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: بخش خصوصي 
واقعي كشور س��ربازان خط مقدم جنگ اقتصادي 
پيش رو هستند كه بايد از آنها حمايت كنيم و اجازه 
ندهيم عملكرد نادرست برخي افراد سوءاستفاده گر، 
موجب بدنامي بخش خصوصي خوشنام كشور شود. 
مديران نبايد با اين نگراني كه ممكن است تصميم 
امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از 
آنها را فراهم كند از ريسك پذيري و تصميمات سريع 
خودداري كنند چرا كه نمي توان نسبت به وضعيت 
مردم بي تفاوت بود و حل مش��كالت مردم نيازمند 

تصميمات به موقع و ريسك پذير است.
وي در ادامه به بازديد خود از انبارهاي گمرك تهران و 
وفور كاال در اين انبارها اشاره كرد و گفت: حجم قابل 
توجهي از كاالها نسبت به سال گذشته در انبارهاي 
گمركات كشور وجود دارد و اين يعني با محدوديت 

واردات كاال به كشور روبرو نيستيم.
مع��اون اول رييس جمه��ور گفت: گم��رك انصافا 
در س��ال هاي اخي��ر تغيي��ر و تح��والت مثبتي را 
ايجاد و تسهيالت مناس��بي براي صادركنندگان و 
واردكنندگان كش��ور فراهم كرده است. در شرايط 
جديد پيش رو نيز دست اندركاران گمرك همراهي 
مثبت و سازنده اي از خود نش��ان داده اند كه البته از 
مديران واقعي انتظار مي رود ك��ه در اينگونه مواقع 
ريس��ك پذيري داشته باش��ند و تصميمات سريع 

اتخاذ كنند.
معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: ميزان واردات 
كاال در سال 97 نس��بت به سال گذشته اگر بيشتر 
نشده باشد، كمتر نيست و اگر در برخي كاالها ميزان 
واردات كاهش يافته بدليل تصميمات و صالحديد 

دولت بوده است.
جهانگيري با بيان اينكه در دو ماه اخير بخش قابل 
توجهي از كاالها در انبارهاي گمركي مانده است، به 
تصميمات اخير دولت براي حل مشكالت ترخيص 
كاال اش��اره و بيان ك��رد: با تصميمات اتخاذ ش��ده 
بسياري از موانع و مشكالت پيش روي ترخيص كاال 
برطرف شده و روند ترخيص كاال روال عادل خود را 
طي مي كند. وي اف��زود: البته با وجود تصميمات و 
راهكارهاي اتخاذ شده، هنوز حدود 30 درصد رسوب 
كاال در انبارهاي گمركي وجود دارد كه بايد به سرعت 
تصميمات الزم براي حل موانع پيش روي و ترخيص 
اين كاالها اتخاذ ش��ود. معاون اول رييس جمهوري 
يادآور ش��د: برخي كاالها كه براي واردات آنها ثبت 
سفارش انجام ش��ده هم اكنون در انتظار تخصيص 
ارز از س��امانه نيما هستند. جهانگيري از رييس كل 
بانك مركزي خواست پيشنهاد و برنامه اي براي حل 
مشكالت اينگونه كاالها كه اغلب كاالهاي مورد نياز 
و ضروري هس��تند تدوين كند تا در روند ترخيص 
اينگونه كاالها تسريع شود. وي همچنين با اشاره به 
توقيف برخي انبارها به دليل احتكار كاالهاي اساسي 
و مورد نياز مردم تصريح كرد: توقيف اين انبارها باعث 
شده كه بخش خصوصي نسبت به ترخيص كاالهاي 
وارداتي خود و انتقال اين كاالها از گمرك به انبارها 
احس��اس نگراني كند اما بايد دقت شود كه تعرضي 
نس��بت به انبارهايي كه كااله��اي وارداتي بصورت 
رسمي در آن قرار داده ش��ده صورت نگيرد. معاون 
اول رييس جمهوري اف��زود: ُپر بودن انبارها معناي 
بدي ندارد بلكه به معناي وفور كاال در كش��ور است 
و انتظار داريم صدا و سيما و رسانه ها تالش كنند تا 
بخش خصوصي و وارد كنن��دگان كاال براي انتقال 
كاال از گمركات كش��ور به انبارهاي خود دغدغه اي 
نداشته باشند. جهانگيري اظهار داشت: برخي اقالم و 
كاالهاي وارداتي نيز كه فرصت ترخيص آنها سپري 
ش��ده، جزو كاالهاي متروكه در انبارهاي گمركات 
محسوب مي ش��وند و نوعًا جزو كاالهاي مورد نياز و 
ضروري كشور هستند كه در زمان مورد نظر امكان 
ترخيص براي آنها فراهم نشده كه الزم است وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي برنام��ه اي عملياتي براي 
ترخيص اينگونه كاالها تدوين كند. وي همچنين 
تعيين تكليف وضعيت كاالهاي قاچاق كه در انبارهاي 
گمركات توقيف شده اند را ضروري دانست و افزود: 
اينگونه كاالها فضاي انبارهاي كشور را اشغال كرده اند 
كه بايد با برنامه ريزي و تدابير وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هر چه سريع تر 
تعيين تكليف ش��وند. معاون اول رييس جمهور، از 
دس��تگاه هاي مرتبط با واردات كاال به ويژه سازمان 
ملي استاندارد خواست شرايط سهولت ترخيص كاال 
را فراهم كنند و در شرايط فعلي كشور اجازه ندهند 
كه روال اداري و بروكراسي، ترخيص به موقع كاالها 
به خصوص اقالمي كه با سالمت و نيازهاي ضروري 

مردم سروكار دارند را با مشكل مواجه كند.

اظهارنظر 3 كالن

گزارشمركزآمارازاطالعاتگمركدربهار97نشانميدهد

باوجودافزايش44درصديقيمتكاالهايوارداتي،رشدقيمتصادراتناچيزبود

مركزپژوهشهايمجلستصويبقانونجديدحداكثريراموردتاكيدقرارداد

واردات تورمي و صادرات كم رمق 

 قانوني براي اتصال زنجيره هاي توليدي

گروه اقتصادكالن |
يكي از بخش هايي كه معموال به صورت مس��تقيم 
از نوس��ان ارزي تاثير مي گيرد بخش واردات است. 
به اين تعبي��ر مي توان گفت بيش��ترين تورمي كه 
ناش��ي از افزايش قيمت ارز در كوتاه م��دت بازار را 
فرا مي گيرد، كاالهاي وارداتي هس��تند. در همين 
رابطه آخرين گزارش مركز آمار حاكي از آن اس��ت 
كه ش��اخص قيمت كااله��اي وارداتي نس��بت به 
قيمت سال 90 در بهار امسال 44.2 درصد افزايش 
داشته اس��ت. اين ش��يب افزايش قيمت با توجه به 
روند اقتصادي كش��ور در فصل جاري نيز ادامه پيدا 
كرده و بيش��تر كارشناس��ان احتمال مي دهند اين 
رقم در ادامه س��ال روند فزاينده خود را ادامه دهد. 
در طرف مقابل قيمت كااله��اي صادراتي ايران در 
مدت مشابه افزايش��ي به مراتب كمتر داشته است. 
مركز آمار رش��د قيمت كاالهاي صادراتي كشور را 
حدود 18 درص��د اعالم كرد حال آنك��ه با توجه به 
اينكه هنوز امريكا ايران را تحريم نكرده و تا آبان ماه 
حداقل امكان م��راودات اقتصادي وجود دارد، توقع 
مي رفت با كاهش ارزش ريال حجم صادرات كشور 
هم تغييرات شگرفي داش��ته باشد. به نظر مي رسد 
وضعيت صادراتي كش��ور هنوز نتوانسته از وضعيت 
فعلي بهره خاصي ببرد و نهايتا تابستان سال جاري 
افزايش صادرات تجربه ش��ود و پ��س از آن با توجه 
به تحريم هاي س��خت اياالت متحده، احتماال روند 

افزايش صادرات كشور هم متوقف خواهد شد.
به گزارش تعادل، با توجه به اينكه كاالهاي وارداتي در 
ايران افزايش قيمت خود را آغاز كردند و تورم اين بخش 
در يك فصل به رقم كم سابقه 44.2 درصد رسيده است 
و همچنين تغيير نظر دولت براي تثبيت قيمت دالر در 
مدار چهار هزار و 200 توماني، فصل تابستان هم روند 

افزايشي اين بخش را حفظ مي كند.
 اين ميان بايد توجه داش��ت اطالعات ارايه شده از 
سوي مركز آمار ايران از داده هاي مقدماتي گمرك 
اخذ ش��ده و به همين دليل براي رج��وع به آن بايد 
مالحظاتي را مدنظر داشت. از سوي ديگر توليدات 
داخلي كه وابس��تگي به م��واد اوليه ي��ا تكنولوژي 
خارجي دارن��د نيز با افزايش قيمت مجبور ش��دند 
كااله��اي خود را با قيم��ت باالتر روانه ب��ازار كنند 
ك��ه اين مهم نيز بنقش بس��زايي در نرخ تورم فعلي 

كشور دارد.
به گزارش مركز آمار ايران، در حالي شاخص قيمت 
كاالهاي وارداتي در بهار امسال رشد 44.2 درصدي 
داشته اس��ت كه ش��اخص بهاي صادرات كشور در 
مدت مشابه تنها 18.1 درصد رشد كرده است. اين 
در حالي است كه درآمد صادراتي كشور هم با توجه 
به افزايش قيمت دالر بطور طبيعي بايد افزايش پيدا 
كن��د. در رابطه با قيمت كااله��اي وارداتي نيز بايد 
اين نكته را مدنظر داش��ت كه بخشي از اين اقالم با 
ارز دولتي چهار هزار و 200 توماني وارد ش��ده و به 

همين دليل با وجود افزايش قيمت چند برابري نرخ 
ارز، قيمت كاالهاي وارداتي با همين نسبت افزايش 
نيافته است. از تابستان به اين سو، مانع فوق برداشته 
شده و دولت به جز كاالهاي اساسي به هيچ فعاليت 
ديگ��ري ارز ارزان قيمت نمي دهد و به همين دليل 
فشار افزايش قيمت ها در تابستان به مراتب بيشتر 

از فصل بهار بود.
مركز آمار ايران روز گذش��ته دو گزارش از وضعيت 
قيمت كااله��اي صادراتي و واردات��ي ايران در بازه 
بهار س��ال ج��اري داد. در نظام آماره��اي قيمت، 
كااله��اي وارداتي ب��راي مقاصد متع��ددي به كار 
گرفته مي شوند. ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي، 
 روند تغييرات قيمت محصوالت عرضه شده از خارج 
به داخل كش��ور طي دوره زماني مشخص را نشان 
مي دهد. با توجه به اينك��ه قيمت كاالهاي وارداتي 
يكي از مهم تري��ن عوامل اثرگذار بر ميزان مبادالت 
خارجي كش��ورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده 
رابطه مبادله اس��ت، تغييرات آنها از اهميت بااليي 
برخوردار است. در طرح ش��اخص قيمت كاالهاي 
واردات��ي از كليه كدهاي تعرفه وارداتي كش��ور در 
سال ١٣٩٠ )س��ال پايه( استفاده شده است. روش 
جم��ع آوري اطالعات با اس��تفاده از آمارهاي ثبتي 
گمرك جمهوري اس��المي اي��ران )ارزش بصورت 
ريالي و دالري، كش��ور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و 
نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. طبقه بندي مورد 
استفاده سيس��تم طبقه بندي نظام هماهنگ شده 
توصي��ف و كدگذاري )HS( اس��ت. نتايج حاصل از 
اين طرح در سطح كل كشور و براي تمامي ٢٠ گروه  

اصلي طبقه بندي HS قابل انتشار است. 
همچنين الزم به ذكر است كه براي محاسبه شاخص 
فصل بهار س��ال ١٣٩٧ از داده هاي مقدماتي )غير 
قابل اس��تناد( گمرك جمهوري اس��المي استفاده 
شده است و لذا نتايج اعالم شده بصورت مقدماتي و 
استفاده از آنها بايستي با مالحظه انجام شود. شايان 
ذكر است كه پس از اينكه گمرك جمهوري اسالمي 
داده هاي قطعي سال ١٣٩٧ را استخراج و ارايه نمود، 
شاخص واردات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده 
و ارقام واقعي ش��اخص مربوط به اي��ن دوره مجدداً 

بصورت قطعي منتشر خواهد شد.
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي در فصل بهار سال 
١٣٩٧ براب��ر با ٧١٢.٨ اس��ت كه نس��بت به فصل 
زمستان سال گذشته، ٤٤.٢ درصد افزايش داشته 
اس��ت. تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
٤٥.٩ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي به فصل 
جاري نسبت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم( 

٩.٤ درصد بوده است. 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي در فصل بهار سال 
١٣٩٧ برابر با ٢٤٧.١ است كه نسبت به فصل قبل، 
٦.٢ درصد افزايش داش��ته است. تغييرات شاخص 

قيمت كاالهاي وارداتي نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( ٣ درصد و تغييرات چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه 

سال قبل )نرخ تورم( ٣.٤- درصد بوده است.
بر اين اساس مي توان ادعا كرد به زودي تورم كاالهايي 
كه قابل جابه جايي هس��تند يعني به شكل وارداتي 
به كشور وارد مي ش��ود افزايش بيشتري پيدا كند. با 
توجه به اينكه در تابستان سال جاري، دولت سياست 
ارزي خود را تغيير داد و جز كاالهاي اساسي و دارو به 
هيچ كاالي ديگري ارز ارزان قيمت تعلق نمي گيرد. 
درنتيجه به نظر مي رسد روند افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي به ويژه كاالهاي مصرفي، ادامه يابد و در اين 
فصل نيز شرايط تورمي باشد. البته ارقامي كه از تورم 
توليدكننده و مصرف كننده براي تير ماه و مرداد ماه 
اعالم ش��ده حاكي از اين است كه در فصل دوم سال، 
فشار تورم بر بخش هاي واقعي اقتصاد هم وارد شده و 
پس از چند ماه احتماال نرخ تورم توليد كننده داخل 

هم به شكل افزايشي باالتر برود.

  افزايش 18.1 درص�دي ارزش صادرات 
در بخش ديگر اين گزارش، كارشناس��ان مركز امار 
ايران به تحليل وضعيت قيم��ت كاالهاي صادرات 
كشور پرداختند. اهميت قيمت كاالهاي صادراتي 
در اين اس��ت كه يكي از مهم ترين عوامل اثرگذاري 

بر ميزان مب��ادالت خارجي كش��ورها و نيز يكي از 
عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است و همين امر 
بر اهميت اين موضوع مي افزايد. در طرح ش��اخص 
قيمت كااله��اي صادراتي از كلي��ه كدهاي تعرفه 
صادراتي كشور در سال ١٣٩٠ )سال پايه( استفاده 
مي ش��ود. روش جمع آوري اطالعات با اس��تفاده از 
آمارهاي ثبتي گم��رك جمهوري اس��المي ايران 
)ارزش بصورت ريالي و دالري، كشور مبدأ و مقصد، 
نحوه حم��ل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته اس��ت. 
طبقه بن��دي مورد اس��تفاده سيس��تم طبقه بندي 
 )HS( نظام هماهنگ ش��ده توصيف و كدگ��ذاري
اس��ت. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور 
و براي تمامي ٢٠ گروه  اصلي طبقه بندي HS قابل 

انتشار است. 
عالوه بر اين بايد مدنظر داش��ت ب��ا توجه به تحريم 
بخ��ش نفت و گاز كش��ور، ارز مورد ني��از ايران بايد 
از طري��ق واردات كاالهاي ديگر ب��ه ويژه صادرات 
غيرنفت��ي تامين كن��د. درنتيجه درآم��د صادراتي 
كش��ور منابع ارزي ايران را تامي��ن كند و به همين 
دليل اكنون براي دولت و دس��ت اندركاران كشور 

اهميتي دوچندان دارد.
 با اين هم��ه تنها تا قبل از تحريم هاي كاخ س��فيد 
امكان استفاده گس��ترده از اين راهكار وجود دارد و 
پس از آن اين بخش نيز با محدوديت هاي گسترده 

در عرصه جهاني مواجه خواهد شد.
در اين گ��زارش نيز، از داده ه��اي مقدماتي گمرك 
جمهوري اس��المي در بهار س��ال جاري اس��تفاده 
ش��ده به همين دليل نتايج اعالم ش��ده به صورت 
مقدماتي هستند و اس��تفاده از آنها نيازمند رعايت 

الزاماتي است. 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادرات��ي در فصل بهار 
١٣٩٧ براب��ر با ٢٢٦.٢ اس��ت كه نس��بت به فصل 
زمستان سال گذشته، ١٨.١ درصد افزايش داشته 
اس��ت. تغييرات فصلي ش��اخص قيم��ت كاالهاي 
صادراتي نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( ٢٨.٥ درص��د و تغيير مجموع چهار 
فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم( برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.

ش��اخص قيمت كاالهاي صادرات��ي در فصل بهار 
١٣٩٧ براب��ر با ١٢٤.٤ اس��ت كه نس��بت به فصل 
زمستان س��ال١٣٩٦، ١٠.١ درصد افزايش داشته 

است. 
تغييرات فصلي ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٩ درصد و تغيير 
مجموع چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل )نرخ تورم( برابر با ٦ درصد 
بوده است.اطالعات بيش��تر از طريق فايل پيوست 

قابل دستيابي است

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي حمايت خود را 
از طرح اصالح »قانون حداكثري« اعالم كرد. اين قانون 
كه استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي 
و اجرايي كش��ور را در اجراي پروژه ها مورد تاكيد قرار 
مي داد اولين بار در س��ال 1375 به تصويب رسيد اما 
برخي مشكالت در ساختار نظارتي و فقدان ابزارهاي 
ضمانتي باعث ناكارآمدي آن شد. در اين قانون رعايت 
حداقل 51 درصد خريد تجهيزات و كاالهاي مورد نياز 
پروژه ها از سازندگان داخلي مورد تاكيد قرار گرفته بود. 
در اصالحيه جديد اين قانون مشوق ها و ضمانت هايي 
مانند ايجاد تسهيالت تأمين مالي فاكتورينگ، تأسيس 
شركت هاي تضمين، بيمه عملكرد يا گارانتي عملكرد 
محصوالت توليدي داخل و گشايش اعتبار ارزي به نفع 

سازندگان داخلي ارايه شده است. 

  مسائل نهاد تنظيم گر
به گزارش »تعادل« قانون حداكثر استفاده از توان فني، 
مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي 
پروژه ها و ايجاد تس��هيالت به منظور صدور خدمات 
موس��وم به قانون حداكثر اولين بار در سال 1375 به 
تصويب رس��يد و اجرايي ش��د، اما به دليل اشكاالت 
كارك��ردي و نظارتي، در س��ال 1391 مج��ددا مورد 
بازنگري قرار گرفت. به اعتقاد كارشناس��ان و صاحب 
نظران، اصالح قانون حداكثر در سال 1391، مفاهيم 
دروني منسجم قانون قبلي را كمرنگ و نگاهي جزئي 
گرايانه در س��اخت داخل را حكمفرما كرد و به نوعي 

بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداكثر است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي نقاط 
ضعفي ك��ه موجب عدم كارآيي اين قانون ش��ده بود، 
پرداخته و پيشنهادهايي براي تبديل آن به يك قانون 
كارآمد و موثر ارايه كرده اس��ت. اين گزارش با انتقاد از 
سازوكار نظارتي اين قانون، مي نويسد: در بخش ساختار 
نظارتي قانون حداكثر فعل��ي، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان نهاد تنظيم گر )رگوالتور( انتخاب 
ش��ده بود كه در عمل تجربه موفقي در حوزه استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي داخلي و خريدهاي پروژه اي 
حاصل نشد. بر اساس اين گزارش قانون حداكثر، قانون 
خريد پروژه اي است و با ماهيت خريد كاالهاي مصرفي 

دستگاه ها متفاوت است، اما در اصالحيه قانون حداكثر 
در سال 1391 اين مهم، مورد توجه قرار نگرفت و عمده 
توجهات در اجراي قانون طي سال هاي اخير، معطوف 
به رعايت در واگذاري طرح ها )پروژه ها( به پيمانكاران 
داخلي بود و رعايت حداقل 51 درصد خريد تجهيزات 
و كاالهاي مورد نياز پروژه ها از سازندگان داخلي مورد 
غفلت قرار گرفته بود و به روش هاي مختلف اين بخش 

اصلي و ماهوي قانون، به درستي اجرا نشد.
اش��كاالت مهم قانون حداكثر در بازخورد اجرايي به 
دست آمده، حاكي از اين است كه عالوه بر ناكارآمدي 
سازوكار نظارتي و فقدان ضمانت اجرايي الزم، ابزارهاي 
تسهيلگر در فرآيند اجرا شامل مشوق ها يا انگيزش ها، 
تسهيل در صدور مفاصاحساب هاي بيمه اي، تأمين مالي 
فاكتورينگ، ضمانتنامه هاي بانكي و امكان گشايش 
اعتبارات اس��نادي )LC( ارزي به نف��ع پيمانكاران و 
س��ازندگان داخلي با هدف كاهش هزينه هاي مبادله 

و وجود ندارد.

  نقاط قوت و ضعف طرح 
بر اس��اس گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس قانون 
حاضر مشتمل بر چهار فصل و بيست و پنج ماده است. 
در فصل اول تعاريف، در فصل دوم حمايت از محصول 
داخلي و خريدهاي پ��روژه اي در ارجاع كار، در فصل 

سوم حمايت از كاالي ايراني و خريدهاي مصرفي غير 
پروژه اي و در نهايت در فصل چهارم نيز نظارت و بازرسي 
مطرح ش��ده است. در ارزيابي كلي طرح؛ وجوه افتراق 
و نكات قوت طرح حاضر عمدتا شامل موارد زير است: 

1- ايجاد سامانه متمركز با همكاري بخش خصوصي 
موضوع ماده )4( طرح در بر گيرنده هم فهرست اقالم 
توليد داخل و هم فهرس��ت پيمانكاران و شركت هاي 
سازنده داخلي در قالب تأمين كنندگان كاال و خدمات 
)وندور ليس��ت(، يكي از نكات قوت و مهم اين طرح به 
حساب مي آيد كه بر ساماندهي كنشگران حوزه ساخت 
داخل و اجراي طرح ها يا پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي 
موضوع م��اده )2( اين قانون تأكي��د دارد. همچنين 
دستگاه هاي مشمول ماده )2( از جامعيت بسيار بااليي 
در مقايس��ه با قوانين قبلي برخوردار اس��ت كه جزو 
ستون هاي اصلي اجراي كامل قانون محسوب مي شود. 
٢-امكان گشايش اعتبار ارزي به نفع پيمانكاران اصلي 
و فرعي و شركت هاي سازنده داخلي موضوع ماده )7( 
طرح، ع��الوه بر كاهش هزينه ه��اي مبادله، تقاضاي 
ارز توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه و كاالهاي 
سرمايداي مورد نياز پروژه را پوشش مي دهد و مانع از 
تحريك بازار ارز رسمي و غير رسمي و ايجاد شوك هاي 
ارزي در كش��ور مي ش��ود. با عنايت به اينك��ه اين ارز 
تخصيصي در قالب حساب سپرده ارزي به پيمانكاران و 

سازندگان داخلي واگذار مي شود و به عبارت ديگر فقط 
مالكيت حساب سپرده ارزي از دستگاه هاي كارفرما به 
سازندگان داخلي جابه جا مي شود و امكان تبديل آن در 
بازار داخلي وجود ندارد و در نتيجه فاقد آثار سوء بر بازار 

ارز داخلي خواهد بود.
يكي از نكات قوت و بسيار اثرگذار در اين طرح نهادسازي 
جديد در قالب گس��ترش ابزارهاي تضمين و پوشش 
بيمه اي موضوع مواد )8( و )9( طرح به ترتيب از طريق 
 Surety( فاكتورينگ و تأسيس شركت هاي تضمين
Companies( اس��ت كه تاكنون چنين نهادي در 
كشور وجود نداشته است. تأمين مالي فاكتورينگ يكي 
از روش هاي پركاربرد در كشورهاي مختلف و پيشرفته 
محسوب مي شود و اين امكان را به پيمانكاران و يا تأمين 
كنندگان كاال و خدمات مي دهد تا تمام يا بخش��ي از 
مطالبات آتي خود از كارفرمايان را به اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي ثالث و به خصوص به بانك ها و موسس��ات 
اعتباري واگذار كنند. شركت هاي تضمين در دنيا بيش 
از 100 س��ال سابقه فعاليت دارند و همانند نهاد بانك 
مي توانند انواعي از ضمانت ها را صادر كنند. همچنين 
ظرفيت هاي خالي ش��ركت هاي بيمه اي كشور نيز با 
فعاليت در قالب نهاد شركت هاي تضمين به كار گرفته 
مي شود و بر كارايي آنها خواهد افزود. در بند »ج« ماده 
)9( طرح به موضوع صدور بيمه نامه هاي مسووليت يا 
عملكرد محصول، تعريف ابزاري جديد در حوزه اجراي 
قانون حداكثر به حساب آمده كه اين امر انگيزش خريد 
از محصوالت داخلي را توس��ط طرف ه��اي ايراني و يا 
حتي طرف هاي خارج��ي در قراردادهاي فاينانس را 

افزايش خواهد داد.
4- موضوع��ات بيمه اي مندرج در م��واد )10(، )11( 
و )12( طرح مي تواند بخش��ي از مش��كالت بنيادي 
واحدهاي توليدي را مرتفع كند و متناس��ب س��ازي 
ضرايب حق بيمه قراردادهاي طرح هاي عمراني و غير 
عمراني و اجتناب از ضرايب ثابت فعلي كه براي تمامي 
پروژه ها اعم از كاربر و س��رمايه بر تقريبا بطور يكسان 
استفاده مي ش��ود، مي تواند تحولي شگرف در بخش 

توليد و صنعت ساخت كشور ايجاد كند.
5- حمايت از كاالي ايراني و خريدهاي مصرفي روتين 
موضوع فصل سوم طرح از س��ازوكارهاي الزم جهت 

مديريت واردات توسط دولت برخوردار است.

6-  تعبيه س��ازوكارهاي نظارتي موضوع ماده )20( و 
افزايش ضمانت اجرايي در حوزه قانون حداكثر موضوع 
ماده )21( و به خصوص جرم انگاري موضوع ماده )22( 
طرح با نگاه به تسهيلگري و رفع چسبندگي ها همزمان 
با تقويت ضمان��ت اجراي قانون، جزو مباحث كليدي 
طرح حاضر است. شايان ذكر است كه ماده )22( شامل 
سه بخش اس��ت. در بخش الف، جريمه هاي باالترين 
مقام مسوول يا مقام اجراكننده قرارداد به عبارت ديگر 
كارفرما را در برمي گيرد و عمده تخلف احتمالي در سطح 
كارفرما، شامل عدم ارجاع كار به داخل يا تخلف در نحوه 
ارجاع به پيمانكاران داخلي است لذا ضرايب جريمه در 
مقايسه با بند »ج« متفاوت و كوچك تر است. با توجه به 
آسيب شناسي اجراي قانون حداكثر در سال هاي قبل، 
عمده مشكل در اجراي قانون، به بخش خريد كاالي 
خارجي برمي گردد و بيش��ترين ضربه را به واحدهاي 
توليدي و سازنده كشور وارد مي كند و به همين دليل 
براي بازدارندگي بيشتر، ضرايب جريمه بطور متناسب 
با تخلف خريد از خارج، بايد بزرگ تر باشد و در غير اين 
صورت يعني كوچك تر در نظر گرفتن ضرايب جريمه 
يا مس��اوي گرفتن آن با ضراي��ب جريمه موضوع بند 
»الف« اين ماده، نه تنها بيانگر تناس��ب جرم و جريمه 
نخواهد بود، بلكه انگيزه پيمانكاران در خريد خارج و 
انتقال هزينه هاي جريمه به مبلغ كل قرار داد از طريق 
قيمت گ��ذاري باالت��ر )Over Pricing( در مبادله 
با طرف هاي خارجي خواهد ش��د. بنابراين در نهايت 
ممكن است حاشيه سود در خريدهاي خارجي، اندكي 
تحت تأثير قرار گيرد لذا هر گونه مقايسه ضرايب جريمه 
بندهاي »الف« و »ج« ماده )22( و يا يكسان سازي اين 
ضرايب با توجه به ماهيت متفاوت اين دو بند، اشتباهي 
بزرگ محسوب ش��ده و مي تواند تمام دستاوردهاي 

اجراي قانون حداكثر را به آساني از بين ببرد.
با توجه به تش��ريح نكات قوت طرح در مقايس��ه با دو 
محتواي قبل��ي قانون حداكثر و گس��ترش ابزارهاي 
نهادي جديد و بسيار مهم مانند تأمين مالي فاكتورينگ، 
تأسيس شركت هاي تضمين، بيمه عملكرد يا گارانتي 
عملكرد محصوالت توليدي داخل، اصالحات نهادي 
انجام شده در حوزه بيمه اي و گشايش اعتبار ارزي به 
نفع سازندگان داخلي، تصويب كليات طرح قوية مورد 

تأييد است.
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بانك و بيمه4اخبار
پرداخت 10هزار ميليارد وام 

توسط بانك صنعت و معدن

 پيگيري واگذاري اموال 
مازاد بانك ها

حسين مهري رييس هيات مديره و مديرعامل بانك 
صنعت و معدن گفت: بانك صنعت و معدن در سال 
1396 مبلغ 10هزار ميليارد تومان تس��هيالت به 

3000 واحد صنعتي پرداخته است .
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
وي كه در جلس��ه مجمع عمومي عادي ساالنه اين 
بانك سخن مي گفت افزود: سهم واحدهاي كوچك 
و متوسط از تس��هيالت اين بانك در سال 96 از 26 
درصد به 36 درصد افزايش پيدا كرد . مديرعامل بانك 
صنعت و معدن با اش��اره به كسب رتبه سوم توسط 
اين بانك در زمينه تامي��ن مالي طرح هاي كوچك 
و متوس��ط در قالب طرح رونق تولي��د از اختصاص 
13درصد از تسهيالت اين بانك به استان هاي كمتر 
توسعه يافته در سال 96 سخن گفت . حسين مهري 
اجراي بانكداري متمركز در بانك صنعت و معدن را از 
اقدامات بانك صنعت و معدن در سال 1396 برشمرد 
كه توانست در اين زمينه به 80 درصد از اهداف خود 
برس��د . مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: اين 
بانك در راس��تاي سياس��ت خروج از بنگاه داري در 
سال 1396 شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 

را واگذار كرده است .
باقري معاون امور بانك، بيمه و شركت هاي دولتي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست گفت: 
بانك صنعت ومعدن نقش بسيار پر رنگي در تامين 
مالي طرح هاي صنعتي كشور داشته است و اين نقش 
در س��ال هاي 97 و 98 پر رنگ تر خواهد شد . باقري 
افزود: با توجه به فضاي اقتصادي كه كشورمان در پيش 
روي خود خواهد داشت اين بانك با رويكردهاي جديد 
و تالش هاي مضاعف همچنان به ايفاي نقش خود به 
عنوان يك بانك توسعه اي خواهد پرداخت . معاون امور 
اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه 
و بودجه كشور: بانك صنعت و معدن نقش بزرگي در 
اقتصاد كشور داشته است . همچنين پورمحمدي 
معاون امور اقتصادي و هماهنگ��ي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه در نشست ياد شده گفت: بانك 
صنعت و معدن نقش بزرگي در اقتصاد كشور داشته و 
طرح هاي بزرگي با تامين مالي اين بانك به اجرا درآمده 
است . وي افزود: يكي از كارهاي مهم و قابل تقدير اين 
بانك آن است كه با وجود كارهاي مهمي كه به انجام 
رسانده است همواره بانكي منضبط بوده و هيچگونه 

اضافه برداشتي از بانك مركزي نداشته است .
پورمحمدي تصريح كرد: مشكل كفايت سرمايه بانك 
صنعت و معدن بايد از طريق به كارگيري روش هاي 
مناسب و مبتكرانه حل شود تا اين بانك بتواند بيش 
از پيش به ايفاي نقش خود در تامين مالي طرح هاي 
صنعتي كشور بپردازد . بخشنده معاون برنامه ريزي و 
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين نشست 
نقش بانك صنعت و معدن را در حمايت از توليدگران 
كشور مثبت ارزيابي كرد. س��رزعيم معاون وزير در 
امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون، كار و امور 
اجتماعي نيز ايجاد اش��تغال جديد و حفظ اشتغال 
موجود با تامين مالي طرح ه��اي صنعتي و به ويژه 
صنايع كوچك و متوسط را از اقدامات ارزشمند بانك 
صنعت و معدن توصيف كرد. دادپور، مديركل دفتر 
بودجه و امور مجامع وزارت صنعت معدن و تجارت 
در اين ننشست گفت: عملكرد بانك صنعت و معدن 
با وجود شرايط موجود كشور خوب و موثر بوده است 
. دادپور افزود: اختصاص 37درصد از تسهيالت اين 
بانك به بنگاه هاي كوچك و متوسط از نكات مثبتي 
اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد . دادپور تصريح 
كرد: بانك صنعت و معدن به عنوان يك بازوي كارآمد، 
براي وزارت صنعت مع��دن و تجارت داراي اهميت 

ويژه بوده است .

گروه بانك وبيمه| رحمت اهلل اكرمي سرپرست 
وزارت اقتصاد پس از تصويب صورت هاي مالي بانك 
سپه گفت: تعطيلي شعب و باجه هاي مازاد و زيان ده 

بايد در قالب برنامه اي روشن دنبال شود.
به گزارش ايِبنا س��يد رحمت اهلل اكرمي در مجمع 
عمومي عادي ساليانه بانك سپه، بررسي عملكرد 
سال منتهي 29 اسفند 1396، بابيان اينكه برخي 
بانك ها مانند بانك سپه داراي ويژگي هاي خاصي 
هستند، اظهار داشت: بانك س��په به  عنوان اولين 
بانك ايراني، باسابقه اي بيش از 90 سال به اين كشور 
خدمت كرده و بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله 
بخش هاي مولد و زيربنايي، بازارهاي بين المللي و... 

شاهد حضور اثرگذار اين بانك است.
وي با بيان اينكه آنچه از بانك سپه مي توان يادكرد، 
ويژگي هايي است كه آن را نسبت به ديگر بانك ها 
متفاوت مي كند گفت: بانك سپه با توجه به قدمت 
تاريخي خود، خدمات قابل توجهي به نيروهاي مسلح 
ارايه داده و حمايت از سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

ازجمله برنامه هاي كاري آن بوده است.
اكرمي اضافه كرد: برخ��ي از طرح هاي بزرگ ملي 
مانند تخصيص منابع مالي طرح ملي مهار آب هاي 
مرزي توسط بانك سپه به انجام رسيده. اين اقدام، 
كار بسيار بزرگي است، مقام معظم رهبري نيز نسبت 

به اين طرح و موضوع، توجه ويژه اي دارند.
سرپرس��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد 
بر اينكه ايران در شرايط خطير و حساس قرار دارد 
اظهار داشت: ش��رايط ايجاب مي كند در برابر موج 
تحريم هاي جدي، برنامه ريزي مس��نجم و دقيقي 
داش��ته باش��يم تا بتوانيم از تمام ظرفيت هايي كه 
در داخل و خ��ارج داريم، براي خنث��ي كردن اين 
تحريم ها استفاده كنيم. وي با تشكر از مديرعامل، 
اعضاي هيات مديره و همكاران بانك سپه به سبب 
تالش هاي صورت گرفت��ه در اين بانك گفت: اين 
بحث حاكميت ش��ركتي بايد مورد توجه بانك ها 
باش��د.اكرمي اضافه كرد: دومين مساله، واگذاري 
اموال و امالك مازاد است كه بايد بطور جدي مورد 

پيگيري قرار گيرد

بررسي ساز و كار قانون گذاري ارز مجازي در ايران 

همتي خبر داد

جابه جايي پول با چك و تراكنش الكترونيكي 6 برابر اسكناس موجود در بازار است

قيمت سكه از ۴.۵ ميليون تومان گذشت

افزايش تاب آوري و سرعت نظام هاي پرداخت مالي با ارز مجازي 

عرضه 2 ميليارد يورو در سامانه »نيما« در اجراي بسته جديد ارزي

سهم 3.5 درصدي اسكناس و سكه از نقدينگي كشور

گروه بانك و بيمه       احسان شمشيري
ارز مجازي و بيت كوين در س��ال 2016 حدود 90 
درصد ارزش بازار ارزهاي مجازي رمزي را تشكيل 
مي داد و ارزش كل ارزهاي مجازي رمزي در آن سال 

حدود 5.5 ميليارد يورو بود.
به گ��زارش تعادل، با جدي ش��دن رقابت ازس��وي 
ارزه��اي مجازي جديد س��هم بيت كوي��ن اكنون 
اواسط 2018 به كمتر از 50 درصد كل ارزش ارزهاي 
مجازي رمزي كاهش پيدا كرده اس��ت و ارزش كل 
بازار ارزهاي مجازي رمزي 256 ميليارد يورو است. 
ارزش معامالت روزانه ده ارز مجازي برتر بيش از 10 
ميليارد يورو است. چارچوب حقوقي كشورها حدود 
وظايف و مسووليت دستگاه هاي ذي ربط را مشخص 
كرده اس��ت، اما ارزهاي مجازي حوزه اي نوظهور و 
داراي فناوري هاي متنوع هستند و چالش هاي آنها 
ممكن است با يكديگر متفاوت باشند. پس گام اول 
در مواجهه با پديده هاي نوظهور ش��ناخت قوانين و 
مقررات در آن زمينه اس��ت. براي ش��ناخت قوانين 
مرتبط ابتدا تجرب��ه نظام حقوقي و اجرايي اتحاديه 
اروپا، اياالت متحده امريكا و سپس تجربه كشورهاي 
اك��وادور، ونزوئال و روس��يه در ارزهاي مجازي ملي 
بررسي شد. تالشهاي بين المللي گسترده در زمينه 
ارزهاي مجازي و فناوري دفتر كل توزيع ش��ده در 

جريان است.
 اتحاديه اروپا يكي از ش��ركاي تجاري ايران اس��ت 
و ايران ب��ه دنبال جايگزيني دالر با يورو اس��ت. در 
اتحاديه اروپا استفاده از ارزهاي مجازي براي انتقال 

بين المللي وجه به رسميت شناخته شده است.
نهاده��اي اجرايي اياالت متحده امري��كا در زمينه 
ارزهاي مجازي فراتر از مرزهاي اين كش��ور قدرت 
تأثيرگ��ذاري ندارند. با توجه به اين م��وارد قوانين 
مرتبط با ارزهاي مجازي در كشور ايران بررسي شد.

قوانين كش��ور در زمينه ب��ورس اوراق بهادار و كاال 
مبارزه با س��فته بازي، مبارزه با پولشويي و ماليات 
قابل اعمال بر ارزهاي مجازي در اين گزارش بررسي 
شده اس��ت. به نظر مي رسد با توجه به وجود قوانين 
قبلي در مرحل��ه اول دس��تگاه هاي اجرايي متولي 
هر بخش باي��د مكلف به واكنش و اق��دام عملي در 
راس��تاي بهره مندي از فرصت هاي ارزهاي مجازي 
شوند، يعني سازمان امور مالياتي، دبيرخانه شوراي 
عالي مبارزه با پولشويي و شوراي عالي بورس و اوراق 
بهادار بايد اقدامات جدي براي ساماندهي وضعيت 
ارزهاي مجازي در كشور انجام دهند. سپس براساس 

بازخ��وردي كه از اقدام��ات دس��تگاه هاي اجرايي 
دريافت مي ش��ود سياست گذاري و تالش هاي الزم 
ب��راي رفع خألها با مس��ووليت و طب��ق نيازمندي 
اجرايي دس��تگاه هاي متولي اقدام شود. پروژه هاي 
ارز مجازي ملي در كش��ور ايران توسط دو مجموعه 
در حال پيگيري اس��ت و جزييات فني اين پروژه ها 

تاكنون منتشر نشده است.
اين در حالي اس��ت كه به تازگي مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي با عنوان ارز مجازي، قانون گذاري 
در كشورهاي مختلف و پيش��نهادها براي ايران به 
وضعيت قانون گذاري ارزهاي مجازي در كشورهاي 
ديگر و ايران پرداخته اس��ت. بر اساس اين گزارش 
ارزش كل بازار ارزهاي مجازي رمزي 256 ميليارد 
يورو اس��ت و چارچ��وب حقوقي كش��ورها حدود 
وظايف و مس��ووليت دس��تگاه ها را مشخص كرده 
است اما ارزهاي مجازي حوزه هاي نوظهور و داراي 
فناوري هاي متنوع هستند و چالش هاي آنها ممكن 

است با يكديگر متفاوت باشد.
در قوانين پول ش��ويي با توجه ب��ه تجربيات جهاني 
دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پول شويي تكليف 
قانوني الزم ب��راي كنترل مراكز مبادله پول مجازي 
با پول رايج كش��ور را بر عهده دارد. ممكن است اين 
ش��ورا برخي اختي��ارات براي حكمران��ي بهتر نياز 
داشته باش��د كه احتمااًل در س��طح هيئت وزيران 
قابل رفع اس��ت؛ اما در جلسه س��ي ام شوراي عالي 
مبارزه با پول ش��ويي در تاري��خ 9 دي ماه 1396، به 
كارگيري ابزار بيت كوين و ساير ارزهاي مجازي در 
تمامي مراكز پولي و مالي كش��ور ممنوع اعالم شد. 
حوزه نظارت بانك مركزي نيز با توجيه پيش��گيري 
از وق��وع جرايم از طريق ارزه��اي مجازي، موضوع 
ممنوعيت به كارگيري ارزهاي مجازي را به بانك ها 
ابالغ ك��رد. روابط عمومي بانك مرك��زي به عنوان 
اعالم كننده مصوبه شوراي عالي مبارزه با پول شويي 
اعالم كرد كه تمام شعب و واحدهاي تابعه بانك ها و 
موسسات اعتباري و صرافي ها بايد از انجام هرگونه 
خريدوفروش ارزهاي مذكور يا انجام هرگونه اقدامي 
كه به تس��هيل و يا ترويج ارزهاي ياد شده بينجامد، 

بطور جد اجتناب كنند.
در قواني��ن ماليات��ي اي��ران ني��ز بر اس��اس تجربه 
كش��ورهاي ديگر و مقايسه آنها با قوانين كشورمان 
نش��ان مي دهد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
139۴ مجلس شوراي اسالمي در زمينه ماليات هاي 
ب��ر درآم��د در زمينه ارزه��اي مجازي در كش��ور 

قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالياتي متولي 
اصلي اجراي اين قانون است و شوراي عالي مالياتي 
مي توان��د آيين نامه ه��ا و بخش��نامه هاي مربوط به 
اجراي قانون ماليات هاي مس��تقيم و قانون ماليات 
بر ارزش افزوده را تهيه و به رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي پيشنهاد كند. ماليات قابل اعمال بر ارزهاي 
مجازي يا ذيل فصل چهارم )ماليات بر مش��اغل( يا 
در فصل ششم )ماليات درآمد اتفاقي( قابل محاسبه 

است
در مورد وضعيت ارز مجازي در قوانين بورس و بورس 
كاالي ايران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از اين 
اختيار برخوردار است كه ارزهاي مجازي قابل تبديل 
به پول دنياي واقعي را به عنوان ابزار مالي طبقه بندي 
كند. در اين صورت امور مربوط به سياس��ت گذاري 
مربوط به سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي در حوزه 

اختيارات اين شورا قرار خواهد گرفت.
در ايران حداقل دو پروژه ارز مجازي ملي در جريان 
اس��ت. پس��ت بانك تحت نظ��ر وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات و ش��ركت خدم��ات انفورماتيك 
پروژه هاي ارز مجازي ملي خ��ود را اعالم كرده اند. 
ارز مجازي ش��ركت خدم��ات انفورماتي��ك بر پايه 
ريال اعالم شده اس��ت و طبق اعالم اين شركت در 
فاز اول ارز مجازي آنها در اختيار بانك هاي تجاري 
كش��ور قرار ده��د تا از آن ب��ه عنوان توك��ن و ابزار 
پرداخت براي تبادالت، تس��ويه بين بانكي و توسعه 
خدمات اس��تفاده كنند. جزئيات فني اين پروژه ها 
هنوز به صورت رس��مي اعالم نشده است. موفقيت 
در زمينه ارز مجازي از مس��ير ايجاد شرايط رقابت 
عادالنه ميان بخش خصوصي واقعي شكل مي گيرد. 
برخي كارشناس��ان معتقدند كه ارزهاي مجازي را 
مصداقي از سرمايه داري لسهفر با همه مزايا و معايب 
اين رويكرد مي دانند. رقابت مهارنش��دني ارزهاي 
مجازي فراتر از رقابت فني اس��ت. اين ارزهاي نوين 
زمينه آزمون نظريات اقتصادي و مدل هاي پولي را 
 فراهم كرده اند كه مي تواند موضوع مطالعات علمي

 آينده باشد.

مي��زان ارزش كل ارزهاي مج��ازي از 5.5 ميليارد 
يورو در س��ال 2016 در اواسط سال 2018 به 256 
ميليارد يورو رسيده است. حجم تراكنش هاي ده ارز 
مجازي برتر بيش از 10 ميليارد يورو اس��ت. يعني 
اگر حجم تراكنش روزانه فروش نفت يك كش��ور با 
ميزان 2 ميليون بشكه و نرخ هر بشكه 60 يورو باشد 
اين ميزان تراكنش كمتر از 2 درصد اندازه معامالت 

روزانه ارزهاي مجازي است.
متولي مبارزه با پولش��ويي در ايران ش��وراي عالي 
مبارزه با پولش��ويي اس��ت و مبارزه با سفته بازي از 
طريق شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و مبارزه با 
فرار مالياتي از طريق سازمان امور مالياتي امكان پذير 
است. اقدام مناسب در ش��رايط فعلي مي تواند بازار 
ارزمجازي را وارد ريل سياس��ت هاي كش��ور كند، 
البته اقدامات سياس��تي نبايد موجب اعتباربخشي 
به ارزهاي مجازي شود يا اين تلقي به وجود آيد كه 
دولت از اين ابزارهاي مال��ي حمايت مي كند و بايد 

مخاطرات اين ابزارها براي مردم تشريح شود.

گروه بان�ك و بيم�ه| عبدالناص��ر همتي گفت: 
مجم��وع ارز عرضه ش��ده در س��امانه نيما در مدت 
اجراي بسته جديد ارزي تاكنون نزديك 2 ميليارد 
يورو بوده اس��ت كه از اين مبلغ، بيش از 80 درصد 
مربوط به ش��ركت هاي پتروش��يمي ب��وده و بقيه 
صادركنندگان غيرنفتي سهمي كمتر از20 درصد 

در بازار ثانويه داشته اند.
به گزارش تعادل، ريي��س كل بانك مركزي تاكيد 
ك��رد: 13ميلي��ارد دالر ارز ب��راي واردات كاالهاي 
اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص 
يافته ك��ه به تدري��ج تامي��ن و واردات آنها درحال 

انجام است.
همتي همچنين درب��اره نيازهاي ارزي مردم افزود: 

اسكناس مربوط به نيازهاي واقعي مردم نيز توسط 
بانك ها و صرافي ها تامين مي ش��ود؛ ورود اسكناس 
به كشور توس��ط صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي آغاز ش��ده و درحال افزايش اس��ت و در 
كنار آن، بانك مرك��زي هم باقي مانده نياز را تامين 
مي كند، مضافًا بخش��ي از ارز س��امانه نيما توس��ط 
صرافي ها به صورت اس��كناس وارد كشور شده و در 

بازار عرضه مي شود.
رييس كل بان��ك مركزي حجم ص��ادرات غير نفتي 
ايران در پنج ماه نخست امسال را بيش از 19 ميليارد 
دالر اعالم كرد و افزود: از مجموعه صادرات غير نفتي؛ 
3ميليارد دالر صادرات گاز و فرآورده هاي نفتي بوده كه 
به چرخه اقتصاد بازگشته و حدود 16ميليارد دالر باقي 

مانده نيز بايد به اين چرخه باز برگردد.
همتي در ادامه از س��اير صادركنن��دگان غيرنفتي 
درخواست كرد با عرضه ارزهاي حاصل از صادرات 
خود در تعميق بازار ثانويه نقش آفريني كنند البته 
بانك مركزي نيز براي تنظيم اين بازار برخي از انواع 

ارزهاي مورد نياز وارد كنندگان را عرضه مي كند.
ريي��س كل بان��ك مرك��زي عرض��ه ارز توس��ط 
صادركنندگان را يك مطالبه ملي دانس��ت كه بايد 

انجام پذيرد.
وي تاكيد كرد: مس��ووالن ذي ربط در بانك مركزي 
تعامل خوبي با كانون صرافان داش��ته و جهت روان 
س��ازي خريد و فروش ارز در صرافي ها، برنامه هايي 

در دست اقدام دارند.

  افزايش نرخ سكه
از س��وي ديگر، ، بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در 
اين سامانه 10 هزار و 206 تومان و هر پوند 18 هزار و 
235 تومان به فروش رسيد، دالر امريكا 11 هزار و 7۴9 
تومان داد و ستد شد و هر يوان چين نيز يك هزار و 197 
تومان قيمت خورد. در سامانه سنا نرخ خريد و فروش 
پوند 180۴2 و18235 تومان و دالر 1387۴ و 117۴9 
تومان اعالم شده است. در سامانه نيما نيز نرخ خريد و 
فروش يورو به ترتيب 138۴9 و 10952 تومان، درهم 
2685 و 2۴20 تومان، ي��وآن 1197 و 12۴2 تومان، 
اعالم شد.  در بازار آزاد نيز قيمت سكه تمام بهار آزادي 
روز شنبه 31 ش��هريور ماه در بازار تهران وارد كانال ۴ 
ميلي��ون و 500 هزار تومان ش��د.و دالر با ۴00 تومان 

كاهش ب��ه 1۴ هزار و ۴80 تومان و همچنين يورو 16 
هزار و 650 تومان در بازار آزاد معامله شد 

هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي 
روز شنبه در بازار تهران با رقم ۴ ميليون و 501 هزار 
تومان به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم ب��ه ارزش ۴ ميليون و 185 

هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي 2 ميلي��ون و 113 هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز يك ميليون و 112 هزار تومان معامله 
شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي 6۴2 
هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي 18 عيار نيز 

396 هزار تومان فروخته شد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بانك مركزي اعالم كرد ك��ه 56 هزار ميليارد تومان 
اسكناس و س��كه در كشور موجود اس��ت كه از اين 
ميان ۴1 ه��زار و 560 ميليارد توم��ان از موجودي 
سكه و اسكناس در دست مردم است. 10 هزار و 210 
ميليارد تومان نزد بانك هاست و ۴520 ميليارد تومان 
نيز در خزانه بانك مركزي قرار دارد. به عبارت ديگر، 
3.5 درصد نقدينگي را اسكناس و مسكوك تشكيل 
مي دهد كه از اين ميزان معادل 2.6 درصد نقدينگي در 
دست مردم و بازار در حال حركت است. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه باالي 97 درصد مبادالت پولي را 
تراكنش هاي بانكي حاصل از بانكداري الكترونيك، 
چك، حواله بانكي و گردش مالي از طريق ساتنا و پايا 
و شتاب و... تشكيل مي دهد و سهم اسكناس به شدت 

كاهش يافته است. 
به گزارش تعادل، تازه ترين آمار بانك مركزي از جريان 
اس��كناس و سكه هاي رايج )س��كه هاي نيكل( نشان 
مي دهد كه تا پايان تيرماه امسال اين مجموعه گردش 
حدود 56 هزار و 200 ميليارد توماني در اقتصاد ايران 
دارد، اين رقم در مقايس��ه با ماه مش��ابه سال گذشته 
۴300 ميليارد تومان افزايش دارد. از مجموع اسكناس 
و س��كه رايج نزديك ۴1 هزار و 500 ميليارد تومان به 
آنچه در دس��ت مردم قرار دارد، بر مي گردد كه نسبت 
به سال گذش��ته حدود 6۴00 ميليارد تومان افزايش 

داشته است.
همچنين حدود 10 هزار و 200 ميليارد تومان ديگر از 

اسكناس و سكه موجود در بانك ها قرار دارد كه نسبت 
به 12 هزار و 300 ميليارد تومان س��ال قبل تا 2100 
ميليارد تومان كاهش داشته، همين امر نشان دهنده 
اين اس��ت كه بخشي از موجودي از بانك ها خارج و در 

اختيار مردم قرار گرفته است.
اما موجودي اس��كناس و س��كه در بان��ك مركزي به 
حدود ۴500 ميليارد تومان مي رسد كه كاهش 2۴00 
ميلياردي نسبت به س��ال قبل دارد. از اين موجودي 
اسكناس و سكه در بانك مركزي، هر زمان كه الزم باشد 

بنابر نياز بازار تزريق خواهد شد.
طبق ضوابطي كه بانك مركزي ب��راي چاپ و تزريق 
اسكناس دارد، عمر اسكناس هاي موجود در بازار معموال 
حدود پنج سال است كه بعد از اين مدت اسكناس هاي 
قديمي به تدريج از چرخه خارج شده و چاپ هاي جديد 
وارد مي شوند. پيش تر اعالم شده بود كه ساالنه حدود 
600 ميليون برگ اس��كناس امحاء شده و نزديك به 
900 ميليون برگ جديد بر اس��اس نياز بازار، ميزان 
امحاء و همچنين ذخيره گيري زير نظر هيات نظارت 
بر اندوخته اسكناس چاپ و به مرور وارد چرخه پولي 

مي شود.

  سهم باالي تراكنش هاي بانكي
براس��اس آخرين مبادالت بانكي رق��م جابه جايي 
ماهانه پول با چك حدود 1۴0 هزار ميليارد تومان و 
جابه جايي با تراكنش هاي بانكي معادل 1۴3 هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت كه تقريبا به هم نزديك 

است اما نش��ان مي دهد كه مبادالت پولي به شدت 
رشد كرده و با رشد تورم، مبادالت پولي و تغيير شكل 
سبك زندگي، پول و مبادالت پولي به صورت چك 
و تراكنش بانكي به سرعت جاي مبادالت كااليي را 
گرفته و بسياري از خدمات جديد به بازار عرضه شده 
كه براي استفاده از هر كدام بايد پول پرداخت شود و 
به خصوص در دست هر خدمات دهنده اي يك كارت 
خوان فروشگاهي موجود است تا با انجام تراكنش، 

خدمات به مشتري ارايه دهند. 
براس��اس آمارهاي اخي��ر، ماهانه به مي��زان 136 
تريليون جابه جايي پول باچ��ك و 1۴3 تريليون با 
تراكنش بانكي انجام شده است. يعني ماهانه نزديك 
به 300 هزار ميليارد تومان جابه جايي پول از طريق 
9 ميليون چك در ماه و 1.36 ميليارد تراكنش بانكي 

در ماه انجام مي شود. 
9 ميلي��ون و 51 هزار فقره چك ع��ادي و رمزدار با 
مبلغ 136 تريليون تومان تقريبا نزديك به رقم 1۴3 
تريليون تومان با يك ميليارد و 360 ميليون تراكنش 
بانكي در جابه جايي پول سهم داشته است. با وجود 
مبلغ 1۴3 هزار ميليارد توماني تراكنش بانكي با يك 
ميليارد و 360 ميليون تراكنش در شبكه بانكداري 
الكترونيك و ش��اپرك، وصول��ي چك هاي عادي و 
رمزدار نيز 136 هزار ميلي��ارد تومان با 9 ميليون و 
51 هزار فقره چك عادي و رمزدار بوده كه اگرچه از 
نظر مبلغ تقريبا نزديك به هم هستند و تراكنش ها 
از وصولي چك ها در جابه جايي پول سبقت گرفته اند. 

اما از نظر تعداد فاصله بسياري بين آنها وجود دارد و 
چك هاي عادي و رمزدار وصول شده با حدود 0.66 
درصد تعداد تراكنش ها تقريبا به اندازه تراكنش هاي 
بانكي در جابه جايي پول س��هم داشته اند و روي هم 
رفته در مهرماه 96 معادل 279 هزار ميليارد تومان 
جابه جايي پول و مبادله بانكي در بين حس��اب هاي 

بانكي و شركت هاي پرداخت انجام شده است.
بالغ بر 1۴91 هزار ميليارد ريال چك شامل عادي و 
رمز دار مبادله شده كه 1360 هزار ميليارد ريال آن 
ش��امل ٤٨٤ هزار ميليارد ريال چك عادي و حدود 
٨٧٦ هزار ميليارد ريال چك رمزدار وصول ش��ده و 
131 هزار ميليارد ريال از چك هاي عادي برگشت 
خورده اس��ت. به عبارت ديگ��ر، 21.3 درصد مبلغ 

چك هاي عادي مبادله ش��ده يا 8.8 درصد از مبلغ 
كل چك هاي عادي و رمزدار مبادله ش��ده برگشت 

خورده است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه نه تنها سهم چك هاي 
رمزدار از جابه جايي پول بس��يار باالتر از چك هاي 
عادي است بلكه حتي با سهم 35.6 درصد چك هاي 
عادي نيز رقم برگش��تي ها 21.3 درصد چك هاي 
عادي اس��ت و ب��ا وجود س��هم كم چك ع��ادي از 
جابه جاي��ي پول، همچنان با معضل برگش��تي ها و 
نوعي بي اعتمادي و كاهش اعتبار چك مواجه است 
و همين موضوع باعث ش��ده كه اس��تقبال از چك 
رمزدار در خري��د ملك و زمين و خودرو و... س��اير 

كاالها افزايش پيدا كند
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5 بازار سرمايه
ساز و كار اجرايي بورس نفت 

در انتظار ابالغ وزارت نفت
تخصيص رانت براي عده اي يا ارايه تخفيف  آنچناني به 
برخي اشخاص در بازار سرمايه قابل رصد و نمايان بوده 

و از معامالت پشت پرده جلوگيري مي كند.
مدير نظارت بورس با بيان اينكه براي تبيين سازوكار 
بورس نفت و نفت خام قاب��ل عرضه در اين بازار بايد 
منتظر ابالغ وزارت نفت به سازمان بورس بود، گفت: 
همكاري بانك مركزي و خزانه داري در فرايند عمليات 

تسويه پس از انجام معامله ضروري است.
به گزارش فارس، محسن خدابخش مدير نظارت بر 
بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار از انتظار براي 
ابالغيه عرضه نفت خام از سوي وزارت نفت به سازمان 
بورس سخن گفت و افزود: سازوكار فعاليت اين بازار و 
حجم عرضه نفت خام در بورس انرژي به نحوه ابالغيه 

وزارت نفت بستگي خواهد داشت.
وي با اش��اره به مبناي ارزي معام��الت نفت خام در 
بورس انرژي گفت: اين موضوع همكاري جدي خزانه 
كل كش��ور و بانك مركزي را در فرايند تسويه و اتاق 
پاياپاي س��پرده گذاري مركزي را مي طلبد. اين در 
حالي است كه اگر تس��ويه نهايي پس از بازديد كاال 
مد نظر باشد، مي تواند فرايند تسويه از مجراي شركت 
سپرده گذاري مركزي را فراهم كند. خدابخش با اشاره 
به ظرفيت هاي بازار سرمايه كشور و شفافيت مالي 
در اين بازار عنوان كرد: تخصيص رانت براي عده اي 
يا ارايه تخفيف  آنچناني به برخي اش��خاص در بازار 
سرمايه قابل رصد و نمايان بوده و از معامالت پشت 
پرده جلوگيري مي كند. اين مقام مسوول يادآور شد: 
به دليل عمق پايين معامالت و فعاليت مشتريان خرد 
در بورس نفت مي توان انتظار داشت تحريم هاي امريكا 
كمترين آسيب ها را براي معامالت و فعاالن اين بازار 

در بر داشته باشد.

معامالت 649 ميليون دالري 
آپشن در چين

در نخستين روز معامالت آپش��ن در اين بازار 120 
سرمايه گذار به معامله مشغول بودند كه در حدود 18 
هزار قرارداد آپشن معامله شد و در حدود 90 هزار تن 
مس به ارزش 4.44 بيليون يوآن معادل 649 بيليون 
دالر مورد معامله قرار گرفت. به گزارش سنا، استقبال 
معامله گران از نخس��تين معامالت آپشن مس در 
بورس شانگهاي موجب شد اين بازار به راحتي بتواند 
با همتايان خود در لندن و نيويورك وارد ميدان رقابتي 
شود. بر اساس اين گزارش، حجم معامالت نخستين 
روز معامله آپشن در بازار شانگهاي، برابر با هشت هزار 
قرارداد )40 هزار تن مس( به ارزش 292 ميليون دالر 
بود كه توانست بورس نيويورك و بورس لندن را در 
اين زمينه پشت سر بگذارد. به اين ترتيب، نخستين 
روز معامالت آپش��ن در اين بازار در ح��دود 6 برابر 
حجم معامالت آپشن در بورس نيويورك و سه برابر 
معامالت بازار 141 ساله بورس لندن بود. از مهم ترين 
دليل استفاده از يوآن در معامالت آپشن شانگهاي، 
بين المللي شدن اين ارز در بازارهاي جهاني و حذف 

وابستگي به بورس هاي لندن و شيكاگو بود. 

 آغاز مهر با اوراق مرابحه
و مشاركت در فرابورس

در روزهاي آغازين مهرماه عالوه بر يك عرضه بلوكي، 
دو پذيره نويسي در فرابورس ايران انجام خواهد شد 
كه مربوط به اوراق مرابحه ش��ركت پديده ش��يمي 
قرن و اوراق مش��اركت ش��ركت واسپاري حكمت 
ايرانيان است. بدين ترتيب از اول تا سوم مهرماه شاهد 
پذيره نويس��ي تعداد 500 هزار ورقه شركت پديده 
شيمي قرن در نماد »قرن99« كه به منظور تامين 
مالي اين ش��ركت جهت خريد مواد اوليه مورد نياز، 
توسط ش��ركت واسط مالي تير چهارم منتشر شده 
اس��ت، خواهيم بود. مدت و نرخ اين اوراق به ترتيب 
24 ماهه و 16 درصد ساالنه تا سررسيد است و مدت 
پرداخت اجاره بها نيز هر 3 ماه يك بار از تاريخ انتشار 
خواهد بود. همچنين متعهد پذيره نويسي و بازارگردان 
اين اوراق شركت تامين سرمايه بانك ملت و ضامن نيز 
بانك ملت است. عامل فروش نيز شركت كارگزاري 
بانك ملت و عامل پرداخت، ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در نظر گرفته  شده 
است.  عالوه بر اين، اوراق مشاركت شركت واسپاري 
حكم��ت ايرانيان با سررس��يد 48 ماهه كه موضوع 
انتشار آن تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي 
اعطاي تس��هيالت ليزينگ خودروست، از دوشنبه 
دوم مهرماه تا سه شنبه دهم همين ماه پذيره نويسي 
مي شود. تعداد كل اين اوراق در نماد »حكمت01« 
200 هزار ورقه است و از اطالعات با اهميت مربوط به 
اين پذيره نويسي مي توان به نرخ 16 درصدي ساالنه 
تا سررس��يد و مواعد پرداخت اجاره بها كه هر ماه از 
تاريخ انتشار است، اشاره كرد. گروه اقتصاد حكمت 
ايرانيان متعهد پذيره نويسي 25 درصد از حجم اين 
اوراق و صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني 
حكمت ايرانيان يكم نيز عالوه بر اينكه نقش بازارگردان 
را دارد، پذيره نويس��ي 75 از حجم اوراق مش��اركت 
شركت واسپاري حكمت ايرانيان را متعهد شده است.

كارگزار بازارگردان اين پذيره نويسي نيز كارگزاري 
سهم آشناست و روش بازارگرداني، مبتني بر حراج 
است كه حداقل تعهد معامالت بايد روزانه 5 هزار ورقه 
و حداقل سفارش انباشته 250 ورقه باشد. همچنين 
دامنه مظنه 2 درصد و دامنه نوسان روزانه 10 درصد 
اس��ت. از ديگر اركان مربوط به اين پذيره نويسي نيز 
مي توان به ضامن و عامل پرداخت اش��اره كرد كه به 
ترتيب بانك حكمت ايرانيان و شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه هستند. شايان ذكر 
است كه در هر دو پذيره نويسي، حداقل حجم سفارش 
يك ورقه و حداكثر خريد توسط هر شخص حقيقي و 

حقوقي نامحدود است. 
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دغدغه  اي به نام عرضه اوليه

نقش اصلي سرمايه گذاران حقيقي در رشد بورس 

گروه بورس| مسعود كريمي|
س��رمايه گذاران اين روز ها با استراتژي خريد دارايي 
به منظور حفظ ارزش پول مل��ي اقدام به فعاليت در 
بازار  هاي مالي كشور مي كنند. در همين حال، با توجه 
به پر شدن سقف انتظارات در ساير بازار ها از جمله ارز، 
طال، مسكن و خودرو غالبا مشاهده مي شود كه بازار 
سهام به دليل برخورداري از پتانسيل هاي افزايشي به 
عنوان گزينه نخست سرمايه گذاري مطرح است. در 
اين بين توجه به اين مهم كه بطور معمول شركت هايي 
مي توانند بيشترين سرمايه را جذب كنند كه از ميزان 
شفافيت باالتري برخوردار باشند ضروري محسوب 
خواهد ش��د اما نقش نهاد ناظر در راس��تاي تعميق 
بازار سهام نسبت به گذش��ته نيز پر رنگ تر و مهم تر 
ارزيابي مي شود چرا كه نظارت دقيق بر روند فعاليت 
ش��ركت ها و گزارش هاي منتشر شده از اركان اصلي 
مورد محاسبه قشر س��رمايه گذار است. به هر حال، 
جداي از اين موضوع در شرايط فعلي بنا بر آمار هاي 
منتشر شده شركت بورس تهران موجي از نقدينگي به 
سمت اين بازار سرازير شده است و در چنين شرايطي 
سياس��ت گذار مي بايس��ت اقدام به افزاي��ش تعداد 
عرضه  هاي اوليه در بازار سهام كند چرا كه عرضه هاي 
جديد نياز به نقدينگي تازه در بازار دارند. به هر روي با 
توجه به اين موضوع كه آخرين عرضه اوليه در بورس 
مربوط به بيستم تير ماه سال جاري مي شود و اغلب 
نماگر  هاي بورس��ي در حال حاضر نشان از پتانسيل 
افزايشي دارند پيش بيني مي شود كه نهاد تصميم گير 
در صورتي كه تعداد عرضه هاي اوليه را افزايش دهد و 
فرآيند پذيرش شركت هاي بزرگ را به نوعي تسهيل 
بخشد بطور قطع بازار سرمايه با اقبال بيشتري همراه 
خواهد ش��د. از سويي ديگر، با توجه به اينكه مهر ماه 
فرصت ارايه گزارش 6 ماهه ش��ركت ها در بازار سهام 
خواهد بود اغلب كارشناسان بازار سرمايه گزارش هايي 
كه تا كنون منتشر شد ه اند را مثبت ارزيابي مي كنند و 
بر اين باورند كه ساير گزارش ها با سودآوري مناسبي 
همراه باشند. بر اين اساس، با نگاهي به روند معامالتي 
نخس��تين روز كاري هفته جاري بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت توانس��ت براي نخستين بار وارد 

كانال 160 هزار واحدي شود. 

   ضرورت مهندسي كردن عرضه هاي اوليه
در همين رابطه، به��روز خدارحمي مديرعامل گروه 
مالي س��پهر صادرات با تحليل شاخص بورس 160 
هزار واح��دي در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد: 
اتفاقاتي كه در برخي از صنايع و شركت ها افتاد روي 

عملكرد آنها بسيار تاثيرگذار است و از طرفي، تعديل 
قيمت  ها در بورس اوراق بهادار به نسبت ما به التفاوت 
افزاي��ش قيمت ارز از داليل صعود بورس محس��وب 
خواهد شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: رشد بورس 
به صورت مس��تقيم و غير مس��تقيم متاثر از نرخ ارز 
بوده است. ش��ركت  هايي كه درآمد صادراتي دارند با 
افزايش نرخ برابري ارز هاي مختلف به صورت مستقيم 
منتفع مي شوند، بر اين اساس اين دست از شركت ها 
با حاشيه فروش و درآمد باالتر همراه خواهد شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: شركت هايي كه درآمد 
ارزي ندارند اما به اصطالح دارايي پايه هستند، دارايي 
آنها در گذشته ارزش گذاري شده است. بر اين اساس، 
تقويم دارايي  ها با ري��ال جديد و با فرض ثبات ارزش 
آنها به دليل اينكه با معادل ريالي باالتري قيمت گذاري 
مي ش��وند در نتيجه از افزايش نرخ ارز متاثر خواهند 
شد. بهروز خدارحمي معتقد است كه، اغلب صنايع 
بورسي از اتفاقات سياسي در گزارش هاي 6 ماهه متاثر 
خواهند شد اين در حالي است كه، در بخش هايي اعم 
از درآمدي، هزينه اي، تجديد ارزيابي، تهاتر بدهي ها 

به ويژه  آنهايي كه مطالبات دولتي داشتند با توجه به 
تدابير فراهم شده مي توانند اتفاقات بسيار متفاوتي 
را نسبت به گذشته در گزارش هاي 6 ماهه شركت ها 

رقم بزنند.
مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات درباره ضرورت 
افزايش عرضه هاي اوليه نيز اذعان داش��ت: به همان 
ميزاني ك��ه ورود نقدينگي جديد ب��ه بورس صورت 
مي گيرد نياز است كه شركت هاي جديد عرضه اوليه 
شوند. به هر حال، بسياري از سرمايه گذاران و فعاالن 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران مدت زمان زي��ادي را با 

شرايطي كه توام با رونق نبوده است در بازار سرمايه به 
سهام تحت اختيار خود وفادار ماند ه اند. بر اين اساس، 
نبايد در شرايطي كه عرضه اوليه در بازار وجود ندارد 
سهامداران حقوقي و بزرگ شركت ها با عرضه كردن 
اقدام به جلوگيري از تشكيل صف و به نوعي از افزايش 
قيمت سهام شركت ها كنند. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، بايد به ميزاني عرضه اوليه در بازار وجود 
داشته باشد كه هم پاسخگوي مشتاقاني كه نقدينگي 
جديدي را وارد بورس مي كنند باشد و هم اينكه منجر 

به حذف رونق و سركوب قيمتي در معامالت نشود.

   جلوگيري از اتفاقات سال 1391
از سويي ديگر، مهدي افناني كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص تحوالت اخير و صعود بنيادي و غير بنيادي 
ش��ركت ها در گفت وگو  با »تعادل« بي��ان كرد: فتح 
قله هاي جديد بورسي قابل پيش بيني است و برآورد 
مي ش��ود تا پايان سال كماكان شاخص بورس بتواند 
وارد كانال   هاي جديد معامالتي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه موضوعات اساس��ي و تاثير گ��ذار در روند 
صعودي بازار سهام بنيادي است. وي خاطرنشان كرد: 
قيمت ارز موضوع ديگري اس��ت كه مطرح مي شود 
و به تبع آن،  باز ش��دن قيمت هاي كااليي در بورس 
كاالي ايران ش��رايط را براي س��ود آوري شركت   ها 
فراهم آورده است. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره 
به اينكه در بازار مي بايست كماكان سهامداري كرد، 
ابراز داشت: بررسي شاخص بورس تهران با توجه به 
افزايش هاي قابل توجه چند وقت اخير و مقايسه آن با 
بازار  هاي مختلف نشان مي دهد كه بازار بورس نسبت 
به ساير بازار هاي موازي از جمله بازار مسكن، طال، ارز 
و خودرو عقب است و همچنان پتانسيل افزايشي در 
اين بازار وجود خواهد داش��ت. مهدي افناني معتقد 
اس��ت كه، صنايع فلزي و دالري ب��راي پرتفوي هاي 
بزرگ و در مقابل سهم هاي كوچك نيز براي سبد هاي 

سرمايه گذاري كوچك داراي جذابيت هستند.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره گزارش هاي 6 ماهه 
شركت ها نيز اظهار داش��ت: گزارش هايي كه تاكنون 
در بازار منتشر ش��ده است قابل قبول و مثبت ارزيابي 
مي شوند. پيش بيني مي شود كه ناشران گزارش هاي 
با احتياط و به صورت مطلوب تري را در بازار منتش��ر 
كنند. وي درخصوص ضرورت افزايش عرضه هاي اوليه 
در معامالت روزانه بورس نيز تصريح كرد: عرضه اوليه 
در بازار حياتي است. بنابراين براي دستيابي به بازاري 
كارا، شفاف و پر عمق بايد شركت هاي بزرگ تري را وارد 
بازار سهام كنيم. در غير اين صورت همانند سال 1391 
تجربه سفته بازي در معامالت را نظاره گر خواهيم بود 
كه در بلندمدت چيزي جز از بين رفتن اعتماد جامعه 
سهامداري را در پي نخواهد داشت. اين تحليلگر بازار 
سرمايه با اشاره به دستورالعمل تيم اقتصادي دولت نيز 
تاكيد كرد: در حال حاضر سازمان بورس وظيفه دارد 
تمام تالش خود را براي ايجاد تس��هيالتي در راستاي 
جذب ش��ركت  هاي بزرگ و س��ودآور ب��ه كار بگيرد. 
مهدي افناني دقت در سرمايه گذاري را يكي از اركان 
اصلي س��رمايه گذاري دانست و گفت: با دقت مناسب 
در س��رمايه گذاري س��هامداران مي توانند معامالت 

سودآوري را انجام دهند.

بررسي ادوار گذشته نش��ان مي دهد خالص خريد يا 
خالص فروش حقيقي ها بر عملكرد بازار تاثير بسزايي 

داشته است.
آمارها نيز مويد اين نكته است به نحوي كه روند خالص 
تغيير مالكيت  سهام از ابتداي سال تا اواسط شهريورماه 
و همزمان با رشد شاخص كل، از جابه جايي يك هزار 
و 930 ميليارد تومان نقدينگي در مس��ير حقوقي به 
حقيقي حكايت دارد. از ابتداي سال تاكنون تحرك 
حقيقي ها در بازار جلوه خاصي به خود گرفته است. 
آمارها نيز نشان مي دهد در عمده روزهاي معامالتي 
اين بازيگ��ران خرد بودند كه روند بازار را مش��خص 

كردند.
عليرضا كديور، عضو هيات مديره ش��ركت فرابورس 
ايران در گفت وگو با س��نا، ضمن بيان اينكه گردش 
روند ب��ازار تنها مختص به يك گروه خ��اص در بازار 
نيس��ت، گفت: تصور غلطي كه سال هاست در ميان 
اهالي بازار س��هام وجود دارد، مديريت بازار توس��ط 
بازيگران حقوقي اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طي 
ماه هاي اخير بارها ديده شد حقيقي ها مشخص كننده 
روند بازار بوده اند. بازيگران حقيقي با نقدينگي كه به 
ب��ازار تزريق يا خارج مي كنند باعث تغيير در گردش 

معامالت مي شوند.
وي در ادامه بيان كرد: بررس��ي ادوار گذشته نيز نشان 
مي دهد خال��ص خريد يا خالص ف��روش اين گروه بر 
عملكرد بازار تاثير بسزايي داشته است. آمارها نيز مويد 

اين نكته است به نحوي كه روند خالص تغيير مالكيت  
سهام از ابتداي س��ال تا اواسط شهريورماه و همزمان 
با رش��د ش��اخص كل، از جابه جايي يك هزار و 930 
ميليارد تومان نقدينگي در مسير حقوقي به حقيقي 

حكايت دارد.
كديور در توضيح اثرگذاري حقيقي ها در بازار نيز گفت: 
طي سال هاي اخير بارها ديده شده كه بازيگران حقيقي 
با رفتار هيجاني در بورس معامله مي كنند. به اين معنا 
كه با ورود نقدينگي به بازار انتظار بازدهي چشمگير در 
كوتاه مدت دارند و با كسب سود مورد نظر سريعا از بازار 

خارج مي شوند.
وي در ادامه افزود: از سوي ديگر با وجود محدوديت هايي 
كه در معامالت بازار نظير دامنه نوسان پنج درصد وجود 
دارد، هيجان اين گروه از بازيگران بازار تشديد شده و 

منجر به صف نشيني در بسياري از سهم ها مي شود.

   داليل جذب نقدينگي
كديور با تاكيد بر اين نكته كه نقدينگي تزريق ش��ده 
از سوي بازيگران خرد جنبه بنيادي دارد بيان كرد: با 
چند دليل مي توان نشان داد نقدينگي وارد شده به بازار 
پشتوانه بنيادي داشته، كه اولين و مهم ترين آن، جهش 

نرخ ارز در بازار آزاد است.
وي افزود: در حال حاضر بي��ن 55 تا 65 درصد ارزش 
بازار سهام به صورت مستقيم و غيرمستقيم مربوط به 
گروه هاي صادرات محور اس��ت. با توجه به اينكه طي 

ماه هاي گذشته نوس��ان مورد توجهي در قيمت هاي 
جهاني رخ نداده و در بازار داخلي نيز شاهد رشد نرخ ارز 
بوده ايم، سودآوري شركت هايي كه فروشنده اين مواد 

بوده اند افزايش پيدا كرده است.
او در ادامه بيان كرد: از س��وي ديگر ش��ركت هايي كه 
دارايي هاي ارزي دارند مانند بانك ها، به واسطه احتمال 
افزايش نرخ تسعير ارز مورد توجه سهامداران بودند، بر 
همين اساس مقداري از جذب نقدينگي كه در بازار رخ 

داد به سمت اين گروه ها بود.

   گنجايش بورس براي سقف شكني هاي جديد
عضو هيات مديره ش��ركت فرابورس در ادامه با اشاره 
به اثرپذيري ب��ورس از تصميمات دول��ت بيان كرد: 
بازار س��هام ايران همواره اثرپذي��ري قابل توجهي از 
ريسك هاي سيستماتيك ناشي از تصميمات دولت 
و نهاده��اي دولت��ي دارد. طي ماه هاي گذش��ته اثر 
سياست گذاري هاي وزارت صمت بر بورس كاال و بورس 
اوراق به خوبي مشهود بود. همچنين اثر تصميمات بانك 
مركزي بر سياس��ت هاي ارزي نيز انعكاس خود را در 

بورس داشته است.
وي افزود: با وجود تحوالت مثبتي كه روزهاي گذشته 
در خصوص فرمول نرخ گ��ذاري برخي كاالهاي پايه 
صورت گرفت، همچنان ابهاماتي وجود دارد كه بازار از 
اين موارد اثرپذير است. به عنوان مثال با توجه به اينكه 
دولت مجوز فروش بدون سقف محصوالت شركت هاي 

پتروشيمي در بورس كاال را صادر كرده است، همچنان 
نحوه تعيين قيمت خوراك و نرخ ارز در نظر گرفته شده 

براي اين مواد، در هاله اي از ابهام است.
اين كارش��ناس بازار سرمايه در ادامه با تاكيد بر وجود 
پتانسيل هاي رشد در بورس تهران بيان كرد: با اطالعات 
و متغير هايي كه در دسترس است و با توجه به اطالعاتي 
كه تا امروز از سوي شركت ها منتشر شده، همچنان اثر 

نرخ دالر آزاد در قيمت ها مشخص نشده است .
وي در ادام��ه گف��ت: قيمت هاي كنوني بس��ياري از 
س��هم ها، همچنان در محدوده نرخ ارز حدود 8 هزار 
تومان اس��ت. در نتيجه باتوجه به نرخ هاي كنوني ارز 
در بازار آزاد، و با چش��م پوشي از تصميمات آتي دولت 
در خصوص ابهام��ات مذكور، مي توان متصور بود بازار 
سهام در ميان مدت همچنان گنجايش رشد بيشتر و 

سقف شكني هاي جديد را دارد.

   چشم انداز مسير منطقي صنايع كوچك
اين كارشناس بازار سرمايه، شرايط صنايع كوچك را 
اينچنين برشمرد كه شركت هايي كه عمدتا كاالهاي 
مصرفي داخلي را توليد مي كنند، مانند ش��ركت هاي 
غذايي و مواد شوينده، طي چند هفته اخير نقدينگي 
ملموس��ي را جذب كرده اند. دلي��ل اين امر نيز عمدتا 
مربوط به دريافت مجوز افزايش نرخ فروش محصوالت 
آنهاست. وي افزود: در اين بين نكته اي كه وجود دارد 
مربوط ب��ه موجودي انبار آنهاس��ت. تع��دادي از اين 
شركت ها همچنان محصوالتي در انبارهاي خود دارند 
كه از مواد اوليه ارزان قيمت توليد شده، همين موضوع 
باعث مي شود شاهد س��ودآوري باالي آنها به صورت 
يك باره و ناگهاني باش��يم. اما در ادامه استفاده از مواد 
اوليه با قيمت هاي جديد، سود دريافتي را تعديل كرده 

و در مسير منطقي قرار مي دهد.

شاخص بورس با بيش از 3200 واحد صعود در پايان 
معامالت روز قبل براي اولين بار به كانال 160 هزار 
واحد رسيد. بر اين اس��اس در پايان داد و ستدهاي 
بورس، همه ش��اخص ها با رشد مواجه شدند و بطور 

ميانگين حداقل 2 درصد افزايش را تجربه كردن��د.
در روز گذش��ته ش��اخص كل با 3209 رشد معادل 
2.04 درصد به 160 هزار 538 واحد، شاخص قيمت 
»وزني - ارزشي« با 938 واحد افزايش معادل 2.04 
درصد به 46 هزار 920 واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با 826 واحد رش��د معادل 3.05 درصد به 27 هزار و 
930 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 583 واحد 
افزايش، معادل 3.05 درصد به 19 هزار و 740 واحد، 
ش��اخص آزاد ش��ناور با 3560 واحد صعود، معادل 
2.12 درصد به 171 هزار و 621 واحد، شاخص بازار 
اول با 2341 واحد افزايش مع��ادل 2.02 درصد به 

118 هزار و 526 واحد و شاخص بازار دوم با 6503 
واحد صعود معادل 2.08 درصد، به 318 هزار و 495 

واحد رس��يد. 
 از س��ويي ديگر اطالعات داد و ستدهاي آخرين روز 
شهريور مش��خص مي كند كه 7 نماد »فملي با 212 
واحد، همراه با 197 واحد، ش��بندر ب��ا 191 واحد، 
اخابر با 176 واحد، شپنا با 171 واحد، فوالد با 153 
واحد و ش��تران با 151 واحد« رشد، بيشترين تاثير 

مثبت را بر ش��اخص كل بورس بر جاي گذاش��تند.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار سهام 
مشخص مي كند كه قيمت سهام نمادهاي »ثنوسا، 
خگستر، خزاميا، وساپا، وبهمن، خپارس و خريخت« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »كدما، وپست، 
ش��كربن، وبمل��ت، وتج��ارت، س��يدكو و فباهنر« 

بيشترين كاهش قيمت را در بازار س��هام رقم زدند.

 به اين ترتيب، در پايان معامالت روز گذشته بورس، 
در 221 ه��زار و 153 نوبت معامالت��ي، 4 ميليارد و 
628 ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 13 هزار و 
572 ميلي��ارد تومان در بورس معامله ش��د و ارزش 

بازار به 612 هزار و 413 ميليارد تومان رس��يد.

    »آيفكس« به 2 هزار واحد نزديك ش�د
در آخرين روز كاري فرابورس ايران در ش��هريورماه 
1397، شاخص كل با افزايش 20 واحدي در نزديكي 
س��طح يك هزار و 879 واحدي ايستاد و ميزان رشد 

خود از ابتداي امسال را به حدود 71 درصد رس��اند.
در پايان معامالت س��ي و يكم شهريورماه شاهد نقل 
و انتق��ال بيش از يك ميليارد ورق��ه بهادار به ارزش 
افزون بر 4 هزار و 700 ميليارد ريال بوديم كه از اين 
مي��زان دو بازار اول و دوم به ترتيب دادوس��تد 54 و 

356 ميليون سهم را به ارزش 137 و يك هزار و 230 
ميليارد ريال به خود اختص��اص دادند. در بازار پايه 
نيز معامله گران 680 ميليون س��هم به ارزش افزون 
بر يك هزار و 361 ميليارد ريال را ميان خود دس��ت 

به دس��ت كردند.  
رصد نمادهاي اثرگذار ب��ر آيفكس در معامالت روز 
گذش��ته حاكي از آن اس��ت در حالي نماد »مارون« 
نزديك به 12 واحد تاثير منفي بر اين نماگر داش��ته 
كه در س��مت مقاب��ل نمادهاي »ذوب«، »ش��راز«، 
»دماوند«، »س��مگا«، »ش��اوان« و »زاگ��رس« تا 
س��طح حداكثر 4.6 واح��د تاثير مثب��ت بر آيفكس 
ب��ه ج��ا گذاش��تند و در مجموع موجب رش��د 1.1 
درصدي اين شاخص ش��دند. در معامالت ديروز در 
حالي نماد ذوب آهن در ميان تمامي نمادهاي مورد 
معامله در بازارهاي فراب��ورس ايران باالترين حجم 
و ارزش مبادالت��ي را رقم زد كه اي��ن نماد همچنين 

پربيننده ترين نماد ش��ناخته ش��د.
روز گذشته در »ذوب« شاهد جابه جايي بيش از 96 

ميليون س��هم به ارزش 250 ميليارد ريال بوديم.
همچني��ن عرض��ه اولي��ه س��هام ش��ركت تجارت 

الكترونيك پارسيان كيش رقم خورد كه طي آن هر 
سهم اين شركت هزار و 700 ريال كشف قيمت شد. 

تعداد كل س��هام عرضه شده 40 ميليون س��هم بود.
در بازار دوم فراب��ورس بنا بر اطالعي��ه جديدي كه از 
س��وي مدير نظارت بازار و بازرسي منتشر شده دامنه 
نوس��ان قيمت در نمادهاي معامالتي »ريش��مك1« 
از يكش��نبه 15 مهرماه و نماد »ولشرق1« از دوشنبه 
بيست و سوم اين ماه از 10 درصد به دامنه مجاز نوسان 
قيمت سهام در بازار دوم تغيير خواهد يافت. بازارگردان 
اي��ن دو س��هم صن��دوق س��رمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني تدبيرگران ف��ردا و حداقل تعهد معامالت 
روزانه در نماد »ريش��مك« به ميزان 115 هزار سهم و 
در نماد »ولش��رق« به ميزان 300 هزار سهم است.  در 
جريان معامالت ديروز و در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي 
س��رمايه گذاران 24 ميليون ورقه به ارزش يك هزار و 
975 ميليارد ريال را جابه ج��ا كردند. در اين بازار تابلو 
تسهيالت مسكن ميزبان نقل و انتقال 60 هزار ورقه تسه 
به ارزش بيش از 38 ميليارد ريال قرار گرفت و اوراق با 
درآمد ثابت نيز ب��ه ميزان 1.79 ميليون ورقه به ارزش 

افزون بر يك هزار و 440 ميليارد ريال معامله شد.
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ديدگاه

    بهروز خدارحمي :  به همان ميزاني كه ورود نقدينگي جديد به بورس صورت مي گيرد نياز است 
كه ش�ركت هاي جديد عرضه اوليه شوند. به هر حال، بسياري از سرمايه گذاران و فعاالن بورس 
اوراق بهادار تهران مدت زمان زيادي را با شرايطي كه توام با رونق نبوده است در بازار سرمايه به 
سهام تحت اختيار خود وفادار ماند ه اند. بر اين اساس، نبايد در شرايطي كه عرضه اوليه در بازار 
وجود ندارد سهامداران حقوقي و بزرگ شركت ها با عرضه كردن اقدام به جلوگيري از تشكيل 

صف و به نوعي از افزايش قيمت سهام شركت ها  كنند

برش



تشكلها6اخبار
 فروش اجناس تقلبي
در بازار لوازم خانگي

تس�نيم|در حالي كه  بازار ل��وازم خانگي كه با 
احتكار، كمبود و گران فروشي مواجه است، فروش 
اجناس تقلبي ه��م به جاي نوع اصل��ي آن رونق 
گرفته است. »فروش مستقيم لوازم خانگي بانه« 
اين عنوان تبليغاتي است كه در فضاي مجازي و 
حتي در برخي از نشريات رسمي كشور خريداران 
را به دام خريد كاالهاي تقلبي مي كشاند. رييس 
اتحاديه لوازم خانگي با اعالم اين خبر، اظهار كرد: 
فروش لوازم خانگي به اصطالح »بانه« چند وقتي 
است كه تبليغ مي شود اما اين كاالها اغلب كاالهاي 
بي كيفيت و تقلبي هستند. محمد طحان پور افزود: 
با توجه به اينك��ه در حال حاضر واردات به صورت 
قاچاق، صرفه اقتصادي ندارند، خود گواهي بر تقلبي 
بودن اين كاالها اس��ت، زيرا براي واردات مجبور 

هستند ارز مورد نياز خود را با ارز آزاد وارد كنند.
رييس اتحاديه ل��وازم خانگي ادامه داد: با توجه به 
اينكه واردات كاالي قاچاق گران تمام مي شود، اين 
سوال مطرح مي شود كه لوازم خانگي بانه چطور 
به قيمت كمتري از اجناس اصلي به فروش مي رسد؟ 
او تصريح كرد: حقيقت آن است كه اين كاالها اصال  
از بانه نمي آيند و بطور معمول در تهران بسته بندي 
مي شوند و با شابلون، نشان برندهاي مختلف به روي 
محصول حك و به مردم فروخته مي شود. طحان پور 
گفت: اتحاديه لوازم خانگي شكايات مردمي زيادي 
در اين ارتب��اط دارد و افراد به خي��ال اينكه لوازم 
خانگي از برندهاي معتبري را خريداري كرده اند 

پول داده اند، اما در واقع سرشان كاله رفته است.

 توزيع 70 كانتينر برنج
احتكار شده در هرمزگان

شاتا|معاون امور بازرسي و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت هرمزگان از توزيع برنج كشف شده 
احتكاري، خبر داد. عبدالرضا پيروي منش اظهار 
كرد: توزيع 70 كانتينر برنج هندي كه مدتي قبل 
كشف شد، مراحل پاياني اخذ راي را طي مي كند. 
او افزود: توزيع اين برنج در سطح استان به زودي 
انجام خواهد شد. پيروي منش در ادامه از برخورد با 
انبارهاي منازل مسكوني خبر داد و گفت: گزارشاتي 
مبني بر انتقال موجودي اقالم حساس و ضروري 
از انباره��اي عمومي به انبار منازل مس��كوني به 
سازمان واصل شده كه مالكان بايد سريعا نسبت 
به ثبت كد شناسه اين انبارها اقدام نمايند.  معاون 
بازرسي و نظارت س��ازمان افزود: در صورت عدم 
ثب��ت انبار مذكور و احراز م��اده 4 قانون تعزيرات 
حكومتي )احتكار( با هماهنگي اداره كل تعزيرات 
حكومتي استان نسبت به اخذ نيابت قضايي اقدام و 
از منازل مسكوني و متروكه كه مشكوك به احتكار 
كاال هستند، بازرس��ي خواهد شد. پيروي منش 
از گزارشات مردمي به عنوان يك منبع موثق در 
اين زمينه ياد كرد و افزود: شهروندان مي توانند در 
صورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك از انبارهاي 
غيرمجاز در محالت و ... به سامانه 124 اطالع دهند 
تا بازرسان سازمان و تعزيرات حكومتي در يك اقدام 

سريع آنان را كشف و ضبط نمايند.

رشد 15 درصدي توليد 
شيرخام 

ايلنا|مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزي 
دامداران ايران گفت: اگر شيرخش��ك وارداتي وارد 
مدار توليد كارخانجات شود، كارخانه ها از خريد شير 
داخلي سر باز خواهند زد و قيمت شيرخام را تحت 
تاثير قرار مي دهد كه اين مس��اله به ضرر دامداران 
داخلي است. عليرضا عزيزاللهي در خصوص تصميم 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبن��ي بر واردات 
شيرخشك اظهار كرد: وزارت صنعت بر اثر پيگيري 
وسيعي كه تعدادي از صنايع لبني انجام داده اند و 
البي گري هايي كه انجام شده تدابيري را انديشيده 
كه اين تدابير در صورت شكل گرفتن صدمات بااليي 
را بر دامپروري كشور وارد خواهد كرد. او خاطرنشان 
كرد: برخي عنوان كرده اند توليدشيرخام در كشور كم 
شده و به دست كارخانجات شير و لبني نمي رسد كه 
باعث كاهش ذخاير كارخانجات شده و كشور دچار 
بحران خواهد شد. اين بحث هايي كه مطرح مي شود 
بيشتر حكم جوس��ازي براي تامين منافع عده اي 
خاص در كارخانجات لبني است. او افزود: از واحدهاي 
ب��زرگ دامپ��روري صنعتي ك��ه 52 درصد توليد 
شيرخام را دارند اطالعات جديد را دريافت كرديم 
كه نش��ان دهنده اين است كه 15 درصد هم توليد 
شيرخام نسبت به سال گذشته رشد داشته است. 
عزيزاللهي اظهاركرد: در زمينه صادرات شيرخشك 
با 12 كشور بين المللي در دنيا بازار هدف صادراتي 
داريم و اين مي تواند يك تجارت مستمر و بلندمدت 
براي ما داشته باشند. اگر قرار باشد به خاطر محدود 
بودن منابع به سمت محدود كردن صادرات حركت 
كنيم، با توجه به صادرات اندكي كه محصوالت لبني 

دارد مي توانيم آن بخش را ممنوع كنيم.

كاهش قيمت مرغ 
خبرگ�زاري ص�دا و س�يما|رييس اتحاديه 
فروش��ندگان پرنده و ماهي از كاهش قيمت مرغ 
آماده طبخ و عرضه آن با قيمت ۹ هزارو 100 تومان 
در بازار خرده فروشي خبر داد. مهدي يوسفخاني 
با اشاره به روند كاهشي قيمت مرغ در بازار افزود: 
امروز مرغ در كش��تارگاه با قيمت 8100 تومان 
به عمده فروش��ي ها عرضه شده اس��ت. او افزود: 
قيمت مرغ در مراكز عمده فروش��ي براي عرضه 
به واحدهاي صنفي نيز 8300 تومان تعيين شده 
است. به گفته يوسفخاني، قيمت مرغ شمال در 
خرده فروشي 8600 تومان و در مركز عمده فروشي 
ميدان بهمن 7600 تومان عرضه شده است. رييس 
اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماه��ي گفت: اين 
قيمت ها با احتساب 10 درصد سود به مصرف كننده 

عرضه خواهد شد.

در نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد

نائب رييس اتاق ايران مطرح كرد

صنايع غذايي زير تيغ

صادركنندگان بخش خصوصي را آزاد بگذاريد

ريشه نابساماني در بازار گوشت قرمز  مشخص شد

گروه تشكل ها |
اعض�اي كميس�يون كش�اورزي، آب و صنايع 
غذاي�ي اتاق تهران ب�ه همراه برخ�ي مديران 
تش�كل ها و فعاالن اقتصادي گرد هم آمدند تا 
پيرامون بس�ته پيش�نهادي حمايت از توليد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث و بررس�ي 
كنند. اين نشس�ت در حالي برگزار مي شود كه 
كليات بسته حمايت از توليد توسط دولت تدوين 
شده اما اين بسته هنوز نهايي نشده و قرار است 
در تدوين نهايي آن نظرات بخش خصوصي نيز 
اخذ و اعمال شود. بسته پيشنهادي دولت پس 
از چكش كاري توس�ط ديگر كميس�يون هاي 
مشورتي اتاق تهران، حاال روي ميز كميسيون 
كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران قرار 
گرفته تا نقاط قوت و ضعف آنچه از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ب�راي حمايت از توليد 
به نگارش درآمده، در حوزه كش�اورزي، آب و 
صنايع غذايي ارزيابي ش�ود. فعاالن اقتصادي 
معتقدند كه با وجود سهم باالي صنعت غذايي در 
اشتغال، هزينه هاي خانوار و صادرات غيرنفتي، 
در بسته حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به صنعت غذا توجهي نشده است. به 
گفته فعاالن بخش خصوصي، اين بسته حمايتي 
فاقد راهكار عملياتي ب�راي برون رفت صنايع 
غذايي و تبديلي از هزارتوي مش�كالت كنوني 
است. از ديگر سو، در شرايط ارزي موجود، عالوه 
بر قيمت ارز و هزينه ه�اي باالي تامين ارز بازار 
آزاد، مشكالت ثبت سفارش هاي قبلي واحدهاي 
تولي�دي و عدم توجي�ه اقتص�ادي ترخيص و 
تسويه آنها با ارز آزاد موجب سردرگمي بسياري 
از واحدها ش�ده كه به گفته فع�االن اقتصادي، 
الزم اس�ت در اين خصوص، تامين مواد اوليه و 
ماشين آالت توليدي واحدها مورد توجه ويژه 

قرار بگيرد.

به تازگي از س��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
پيش نويس بسته پيش��نهادي با موضوع حمايت از 
توليد در اختي��ار بخش خصوصي قرار گرفته تا مورد 
بررس��ي فعاالن اقتصادي و صاحبان كسب و كار قرار 
گيرد. اين بس��ته پيشنهادي در حال حاضر روي ميز 
كميسيون هاي مشورتي اتاق تهران قرار دارد و طي 
جلس��اتي، نقاط ضعف و قوت آنچه از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ب��راي حمايت از واحدهاي 
توليدي و بنگاه هاي صنعتي به رشته نگارش درآمده، 
مورد بحث نقادانه فعاالن اقتصادي قرار گرفته است. 
اين بسته اما محور بحث در بيست و يكمين نشست 
كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران 
بود كه با حضور نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، خانه كشاورز و سازمان جهاد كشاورزي استان 
تهران و برخي مديران تش��كل ها و فعاالن اقتصادي 
برگزار شد. در آيين برگزاري اين نشست اعضاي اين 
كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران 
پس از بحث و بررس��ي پيرامون بس��ته پيشنهادي 
حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين 

بسته حمايتي را فاقد راهكار عملياتي براي برون رفت 
صنايع غذايي و تبديلي از هزارتوي مشكالت كنوني 

دانستند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، بسته پيشنهادي 
حمايت از توليد پيش از اين در كميسيون كشاورزي، 
آب و صناي��ع غذايي ات��اق تهران با حض��ور مديران 
تشكل هاي مرتبط با حوزه كسب و كار غذايي به بحث 
گذاش��ته ش��ده بود و اكنون بار ديگر در نشست اين 
كميسيون، جايگاه صنعت غذا در اين بسته حمايتي 
مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. در ابتداي اين نشست، 
گزارشي از آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
حمايت از توليد تدوين كرده است، از سوي كارشناس 
اين كميسيون ارايه شد. بر اساس اين گزارش، صنعت 
غذا س��هم بي��ش از 17 درصدي از اش��تغال بخش 
صنعت، سهم بيش از 6 درصدي از صادرات غيرنفتي 
و همچنين مواد غذايي س��هم بيش از 23 درصدي از 
هزينه هاي خانوار كشور را تشكيل مي دهد در حالي 
كه در بس��ته حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به صنعت غذا توجهي نشده است.
از سوي ديگر، در اين گزارش تصريح شده است كه با 
توجه به افزايش فزاينده هزينه هاي توليد نظير مواد 
اوليه، ماش��ين آالت، حمل و نقل و غي��ره تهميدات 
الزم براي كاهش هزينه تمام شده توليد در اين بسته 
حمايتي ديده نش��ده اس��ت. از ديگر نقاط ضعف اين 
بسته حمايتي كه در گزارش كميسيون به آن پرداخته 
شده، عدم توجه به تشويق صادرات و همچنين عدم 
ارايه حمايت هاي اثربخش متناسب با رقبا در بازارهاي 
هدف اصلي صادرات كشور، نظير كشور تركيه است. 
افزون بر اين، بر اساس اين در شرايط ارزي موجود عالوه 
بر قيمت ارز و هزينه هاي باالي تامي��ن ارز بازار آزاد، 
مشكالت ثبت سفارش هاي قبلي واحدهاي توليدي 
و ع��دم توجيه اقتصادي ترخيص و تس��ويه آنها با ارز 
آزاد موجب سردرگمي بس��ياري از واحدها شده كه 
الزم است در بسته توجه ويژه اي به تامين مواد اوليه و 

ماشين آالت توليدي واحدها صورت بگيرد.

    نگراني از فروپاشي صنعت غذا
در همين رابطه، رييس كميس��يون كش��اورزي، آب 
و صناي��ع غذايي اتاق تهران معتقد اس��ت براس��اس 
دس��تورالعمل سياس��ت هاي جديد ارزي، به برخي 
ماش��ين آالت توليد كااله��اي اساس��ي، ارز دولتي 
تخصيص نيافته كه اين سياست در آينده اي نزديك 
مشكالتي براي توليد ايجاد خواهد كرد. به گفته كاوه 
زرگران، در فهرس��ت ياد ش��ده از كاالهاي مشمول 
دريافت ارز، مقوله توسعه ديده نشده است حال آنكه 
اصوال كش��وري كه دچار تحريم مي شود، بايد به فكر 
توسعه باش��د. به اعتقاد او، بخش خصوصي خواستار 
تجديدنظر در رابطه با فهرس��ت كاالهاي مش��مول 
دريافت ارز اس��ت و فعاالن اقتص��ادي اين بخش اين 
درخواست را دارند كه ماشين آالت و تجهيزات بخش 
كشاورزي يا در اين فهرست قرار گيرد يا آنكه اعالم شود 
كه در اين فهرست براي اين بخش جايي وجود ندارد 
تا واحدهاي توليدي از بالتكليفي اي كه در آن به سر 

مي برند، خارج شوند. 

ب��ه گفت��ه ريي��س كميس��يون كش��اورزي، آب و 
صنايع غذايي اتاق تهران، اين فهرست كامل نيست و با 
نقايصي كه اين فهرست در رابطه با ماشين آالت دارد، 
اگر به درستي اصالح نشود، طي دو سال آتي طرح هاي 
توسعه اي كشور در بخش كشاورزي و صنايع غذايي با 

مشكل مواجه خواهد شد.
در ادامه اين نشس��ت، دبير انجمن صنايع شيريني، 
شكالت و بيسكويت يكي از مشكالتي كه اين روزها 
گريبان واحدهاي توليدي اين صنعت را گرفته است، 
كمبود و افزايش قيمت مواد اوليه عنوان كرد. جمشيد 
مغازه اي تصري��ح كرد كه كمبود روغ��ن خوراكي و 
همچنين مواد بسته بندي، مش��كالت عديده اي را 
براي صنعت شيريني و ش��كالت كشور ايجاد كرده 
است بطوري كه حتي در توليد واحدهاي بزرگ اين 
صنعت نيز اخالل جدي ايجاد ش��ده است. مغازه اي 
فقدان اصالح نظام تعرفه اي را در بس��ته پيشنهادي 
وزارت صنع��ت مورد انتقاد ق��رار داد و گفت: اصالح 
تعرف��ه واردات نهاده ه��اي توليدي صناي��ع در اين 
شرايط مي تواند بر قيمت تمام شده محصوالت توليد 
داخل موثر باشد. او با اعالم اينكه صنعت غذا كشور در 
حال فروپاشي است، خواستار حضور صنعتگران اين 
بخش نزد معاون اول رييس جمهور و بيان راهكارها 

و پيشنهادها شد.
دبيركل انجمن پسته ايران نيز در اين نشست، از كاهش 
ش��ديد توليد پسته از س��وي باغداران كشور در سال 
جاري خبر داد. سيدمحمد ابراهيم علوي با بيان اينكه 
امسال، سال ناآور پسته در ايران است، افزود: با توجه 
به اينكه سال گذشته ميزان توليد پسته در كشور به 
حدود 250 هزار تن رسيد، برآورد مي شود امسال اين 

ميزان تنها در حدود 55 هزار تن باش��د. تغييرات آب 
و هوايي و كاهش ن��زوالت جوي يكي از داليل اصلي 
كاهش برداشت و توليد پسته طي سال جاري است. 
به گفته دبيركل انجمن پس��ته ايران، زمزمه هايي از 
ممنوعيت صادرات پسته شنيده مي شود كه در صورت 
اتخاذ اين تصميم از س��وي دولت، بازارهاي صادراتي 

پسته ايران از دست خواهد رفت. 
او همچنين از افزايش بيكاري به دنبال كاهش توليد 
پسته در سال جاري خبر داد و گفت: در اين فصل بطور 
معمول نيروي كار از تمام نقاط ايران براي كار در مزارع 
پسته به مناطق برداشت محصول سرازير مي شد، اما 
در حال حاضر بيشتر ترمينال ها خوابيده اند. كاهش 
چش��مگير توليد پس��ته در س��ال جاري سبب شده 
كش��اورزان براي بازپرداخت تعهدات خود با مشكل 
مواجه شوند از اين رو كشاورزان درخواست استمهال 
وام ه��اي خ��ود را دارن��د. علوي از مش��كالت تامين 
جعبه و كارتن براي توليدكنندگان و صادركنندگان 
محصوالت خرما و پسته كشور نيز خبر داد و سيستم 
بروكراسي اداري را از عوامل كند شدن روند تامين اين 

محصوالت برشمرد.
س��يد محمد رزم��ي رض��وي، دبير انجم��ن صنايع 
كنسرو ايران نيز در اين نشست، ممنوعيت صادرات 
گوجه فرنگي را جزو درخواست هاي جدي اين انجمن 
و صنايع مربوط به اين بخش عن��وان كرد و افزود: در 
صورتي كه صادرات گوجه فرنگي كماكان ادامه داشته 
باشد، طي ماه هاي آتي با كمبود مواد اوليه براي صنايع 

رب گوجه كشور مواجه خواهيم شد.
در ادامه فاطمه توفيقي از مديران وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص مواد اوليه بس��ته بندي صنايع 

غذاي��ي گفت: انجمن هاي صناي��ع غذايي مي توانند 
نيازهاي خود را ب��راي »PET« و »PP« اعالم كرده و 
از بورس كاال آن را تامين كنند، ضمن اينكه اين مواد 
براي صنايع و انجمن هاي صنايع غذايي سهميه بندي 
شده اس��ت. توفيقي در عين حال خبر داد كه برخي 
ماش��ين آالت و تجهيزات صنايع لبنيات و همچنين 
ماش��ين آالت بس��ته بندي در گروه يك كااليي قرار 

گرفته است. 

    چالشي جديد براي توليد
يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز 
در اين نشس��ت، طي سخناني بسته حمايت از توليد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را براي مقابله با تحريم ها 
و مشكالت اقتصادي پيش روي واحدهاي صنعتي و 
توليدي كشور، ناكارآمد عنوان كرد. حسن فروزان فرد 
گفت: در حال حاضر قيمت كاالهاي بسته بندي مورد 
نياز صنايع غذايي كشور تا 5 برابر افزايش پيدا كرده و 
اين وضعيت به چالشي جدي براي توليد تبديل شده 
اس��ت. او افزود: بنگاه هاي بزرگ و معتبر صنعت غذا 
كشور با مشكل در تامين مواد اوليه مواجه هستند و طي 
ماه هاي آتي شاهد روند فزاينده تورم در كشور خواهيم 
بود و بي ترديد بسته حمايت از توليد پيشنهادي وزارت 
صنعت قادر نخواهد بود آثار تحريم ها بر بازار را كنترل 
كند. بنگاه هاي اقتصادي كه در سال گذشته خريدهاي 
خ��ود را به صورت اعتباري انج��ام مي دادند، در حال 
حاضر بايد نقدي خريد كنند. در نتيجه توليدكنندگان 
در بلندمدت نقدينگي كافي براي ادامه اين شرايط را 
نخواهند داش��ت و ادامه حيات بنگاه هاي توليدي به 

مخاطره خواهد افتاد.

نائب رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است تصميمات 
ارزي دولت از ابتدا نادرست بوده و اصالحيه هاي بعدي 
اين تصميمات فقط اين كالف سردرگم را پيچيده تر 
كرده اس��ت. به اعتقاد او دولت بايد از محدودسازي 
صادركنندگان بخش خصوصي دس��ت ب��ردارد و با 
زمينه س��ازي براي توس��عه فعاليت آنها، ورود ارز به 
كشور را افزايش دهد. محمدرضا انصاري در گفت وگو 
با پايگاه خبري اتاق اي��ران، گفت: از زماني كه دولت 
براي تك نرخي كردن ارز بر مبناي دالر 4200 توماني 
اقدام كرد، اتاق ايران س��ريعا تشكيل كميته ارزي را 
در دس��تور كار قرار داد و از همان ابتدا با اس��تفاده از 
صاحب نظران اقتصادي و اعضاي اتاق كار فشرده اي 
را براي رصد تحوالت ارزي آغاز كرد و به نتايج خوبي 
هم رسيد. به گفته او، در شرايط فعلي بخش خصوصي 
و مردم به ش��دت نيازمند اقتدار دولت براي هدايت 
جريان ه��اي اقتصادي هس��تند بااين ح��ال گرفتار 
تصميمات دس��تپاچه و اشتباه دولت شده اند و عمال 

قدرت برنامه ريزي از آن سلب شده است.
انصاري با اش��اره ب��ه اينكه تصميم��ات ارزي بايد با 
مش��ورت فعاالن اقتصادي به وي��ژه صادركنندگان 
گرفت��ه ش��ود، اف��زود: باوجوداين، متاس��فانه براي 
تصميم گيري ه��اي ارزي ارتباط فع��ال و به موقعي 
ميان اتاق و بانك مركزي وجود نداشته است و دولت 
با سلسله تصميمات دستپاچه، خود را گرفتار يك تار 
درهم تنيده كرده و باز ناچار اس��ت تصميمات مكرر 
بگيرد و بخشنامه هاي متعدد صادر كند درحالي كه 
عاقبت بايد به چيزي تن بدهد كه آخر ندارد و از همان 

ابتدا بايد انجام مي ش��د. او با تاكيد ب��ر اينكه هرقدر 
تصميمات اشتباه گذشته را اصالح كنيم، فقط موضوع 
پيچيده تر مي ش��ود، تصريح كرد: از 21 فروردين كه 
دولت ارز را تك نرخي اع��الم كرد تاكنون حدود 40 
تصميم ارزي گرفته ش��ده عموم��ا در جهت اصالح 
تصميمات قبلي بوده اما نتوانسته آن اشتباه فاحش 

نخستين را جبران كند.
نائب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: دولت براي 
كنترل ارز، به س��راغ صادركننده اي مي رود كه خود 
او ذي نفع بازگش��ت ارز به چرخه اقتصاد كشور بوده 

و حيات او به اين ماجرا وصل است درحالي كه دولت 
بايد راه هاي خروج ارز و برخورد با قاچاق را در دستور 
كار قرار مي داد و صادركننده اي را كه خودش در اين 

مقوله هم فاز با دولت است، محدود نمي كرد.
انصاري تاكيد كرد: اگر دولت مي خواهد درآمد ارزي 
كشور اضافه ش��ود بايد مانند همه كشورهاي ديگر، 
صادرات خال��ص بخش خصوصي را بسترس��ازي و 
تشويق كند تا موجب افزايش صادرات و افزايش درآمد 
ارزي كشور شود چراكه صادركننده براي ادامه حيات 
خود بايد ارز را به كش��ور برگردان��د و به ريال تبديل 

كند ت��ا چرخه كار صادركننده يعن��ي خريد از بازار، 
صادرات، بازگرداندن منابع به توليد و افزايش توليد و 
صادرات فعال بماند. او با اشاره به اينكه ما حدود 12 
ميليارد دالر صادرات واقعي س��هم بخش خصوصي 
داريم كه هسته مركزي توسعه صادرات كشور است، 
گفت: تجربه كشورهاي توس��عه يافته و اقتصادهاي 
نوظهور نش��ان مي دهد فعاليت هاي اقتصادي كه به 
كار انسان تكيه دارد و با بهره برداري از منابع انساني 
ارزش افزوده ايجاد مي كند، رش��د اقتصادي مي توان 
بسيار قابل توجه بايد ازاين رو در ايران نيز اين بخش 
از صادرات به سبب اتكايي كه به ظرفيت هاي انساني 

كشور دارد مي تواند بي نهايت رشد كند.
نائب رييس اتاق بازرگاني اي��ران ادامه داد: در مقابل 
ص��ادرات واقعي بخ��ش خصوصي، ص��ادرات نفت، 
گاز، فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي ق��رار داد كه 
س��قف هاي نس��بتا محدودي دارن��د و ارزش آنها با 
نوس��ان قيمت جهاني كم وزياد مي شود ضمن اينكه 
براي توسعه اين بخش از صادرات نيز بايد ميلياردها 
دالر سرمايه گذاري شود درحالي كه صادرات متكي 
به انس��ان و كار، با س��رمايه گذاري كمت��ري فقط با 

بسترسازي صادرات مي توانيد آن را توسعه دهيد.
به گفته انصاري، ظرفيت صادراتي بخش خصوصي 
ايران در مقايسه با صادرات 600 ميليارد دالري بخش 
خصوصي مالزي پايين است اما مي تواند هسته توسعه 
اقتصادي ايران باش��د و اگر دول��ت بخواهد تصميم 
درس��ت بگيرد نبايد به پاي اين صادركننده بپيچد. 
نائب رييس اتاق بازرگاني اي��ران اظهار كرد: توصيه 

اتاق اين است كه اين بخش از صادركنندگان را آزاد 
بگذارند و طبق تجربه كش��ورهاي ديگر در نيمه دوم 
قرن بيستم، بسترسازي و حمايت از اين بخش را در 

دستور كار قرار دهند.
او افزود: حتي در بدترين حالت يعني در بحران امروز 
نيز باز اين كار درست اس��ت كه دولت براي تشويق 
صادركنندگان و حذف بروكراس��ي موجود در مسير 
آنها تصميم راس��خ بگيرد و به آنه��ا امتيازاتي بدهد 
كه رش��د و ارز بيشتري وارد كش��ور كنند. به عقيده 
انصاري، ما با رفتار اشتباه، خود را حبس كرده ايم و با 
قانع شدن به درآمدهاي محدود نفت، ميعانات نفتي 
و پتروش��يمي، صادرات بخش خصوصي با سهم 20 
درصدي از صادرات كشور را همين جا نگه داشته ايم 
و حت��ي تا نابودي آن هم پي��ش  مي رويم درحالي كه 
بايد عكس اين وضعيت رفتار كنيم. نائب رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران با اشاره 
به اينكه جمع بندي بررس��ي هاي كميته ارزي ايران 
بر ل��زوم حمايت دولت از ص��ادرات بخش خصوصي 
تأكيد داشت، تصريح كرد: بااين وجود مجبور هستيم 
وقتي دولت يك كاف سردرگم پيچيده براي كنترل 
ارز ايجاد ك��رده و روي تصميم خود اصرار دارد، براي 
اينكه گشايش هاي موضعي و كم ارزش اما الزم، درگير 
پيچيدگي هاي تصميمات دولتي شويم و اگر دولت 
بخشنامه مي دهد، سعي كنيم همان را با اصالح اندك 
به اجرا برسانيم درحالي كه نظر واقعي ما اين بوده كه 
اين تصميمات درست نيست و نبايد با ديدگاه كنترل 

فعاالن اقتصادي به حل مشكالت ارزي پرداخت.

نائب رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی ايران 
گفت: دانشگاه های کشور بايد با آسيب شناسی ساختار 
مديريت توليد و واردات گوش��ت قرمز در کش��ور، در 
تنظيم يک سند ملی تقسيم کار و چشم انداز گوشت 
قرمز کشور ايفای نقش کنند. فرهاد آگاهی در گفت و گو 
با خبرگزاری تسنيم، در خصوص توليد و واردات گوشت 
قرمز و مديريت بازار آن اظهار كرد: اقتصاد حوزه پرورش 
دام اعم از دام سبک و سنگين، نيازمند يک سند ملی و 

فراگير است تا بر اساس آن، يک تقسيم کار ملی صورت 
گيرد و سازمان های مرتبط، وظايف و اختيارات خود 

را بازبينی کنند.
او تاکيد کرد: بدون تقس��يم کار ملی در اين حوزه، راه 
به جايی که مشکالت برطرف شود، نخواهيم برد و هر 
تالشی هم که صورت می گيرد، تسکينی و مقطعی است 
و اگر بخواهيم دقيق تر به آن نگاه کنيم، ش��بيه همان 

عبارت قديمی» از چاله به چاه افتادن« است.

آگاهی اضافه کرد: در اين تقس��يم کار، بايد سازمان ها 
در قبال ماموريت و مسئوليت خود، پاسخگو باشند و 
دقيقا مشخص کنند که بودجه کشور را بر اساس کدام 
سند کارشناسی ش��ده، هزينه کرده اند. نائب رئيس 
کميسيون کش��اورزی اتاق بازرگانی با اشاره به اينکه 
شفافيت، آن روی سکه پاسخگويی است، تاکيد کرد: از 
نگاه من، ريشه بسياری از نابسامانی هايی که گريبانگير 
بازار گوشت قرمز شده، تناقض های ساختاری در اين 
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حوزه و عدم شفافيت و پاس��خگويی دست اندرکاران 
آن اس��ت، به طوری که فرايندها آنقدر در هم تنيده و 
مبهم ش��ده که در نهايت معلوم نيست چه کسی بايد 
پاس��خگوی وضعيت حاضر باش��د. به گفته آگاهی، 
کشور بايد به س��متی حرکتی کند که مبتنی بر يک 
سند ملی و جامع برای توليد و واردات گوشت قرمز که 
انجام آن برای همه دستگاه های دولتی الزام آور باشد، 
چرخه شفافيت و پاسخگويی س��ازمان ها به صورت 
کامال روشن، مشخص باشد و مديران، تصميم سازان و 
سياستگذاران نسبت به دستورات و بخشنامه هايی که 

صادر می کنند، مسئول باشند.

آگاهی ادامه داد: تا زمانی که نتوانيم راه حلی برای وجود 
اختالفات آماری در دس��تگاه های دولتی در خصوص 
ظرفيت توليد و ميزان نياز به واردات پيدا کنيم و تا وقتی 
که نوع سبد حمايت ازتوليد داخل را نتوانيم به گونه ای 
تعريف کنيم که در نهايت به نفع مصرف کننده ختم 
ش��ود و تا روزی که تصور کنيم که با در پيش گرفتن 
رويکردهايی همچون قيمت های دستوری می توانيم 
از اقتصاد پرورش دام حمايت کنيم، اين حوزه به تعادل 
نخواهد رسيد و اين مهم، جز با هم افزايی سازمان هاي 
مختلف و رهايی از نگرش های جزيره ای و پناه بردن به 

يک سند ملی محقق نخواهد شد.



7 جهان

نقشه معاون وزير دادگستري امريكا براي شنود رييس جمهوري فاش شد

اپوزيسيون هند بركناري نخست وزير را خواستار است

افشاي طرح بركناري ترامپ 

جنجال قرارداد جت هاي »رافال« براي »مودي«

گروه جهان     
معاون وزير دادگس��تري امريكا سال گذشته به دنبال 
استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسي بود تا با اثبات بي كفايتي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، شرايط را 
براي بركناري او فراهم كند. راد روزنس��تاين همچنين 
پيشنهاد كرده بود مخفيانه صداي ترامپ را ضبط كند تا 

بتواند هرج و مرج حاكم بر كاخ سفيد را افشاء كند.
روزنامه نيويورك  تايمز نوشته، روزنستاين همچنين با ديگر 
مقامات وزارت دادگستري و پليس فدرال در مورد جذب 
نيرو براي استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسي براي بركناري 
دونالد ترامپ از سمت رياست جمهوري گفت وگو كرده بود. 
پيشنهاد راد روزنستاين در بهار سال ۲۰۱۷ و هنگام بركناري 
جيمز كومي از مديريت پليس ف��درال )اف بي آي( مطرح 
شده بود. راد روزنستاين از ۲۶ آوريل همان سال كار خود را 
به عنوان معاون جف سشنز وزير دادگستري، آغاز كرده بود.
راد روزنستاين به يكي از مقامات وزارت دادگستري گفته بود 
تا ممكن است بتواند جف سشنز و جان كلي وزير وقت امنيت 
داخلي امريكا، را به استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسي براي 
بركناري ترامپ از قدرت مجاب كند. جان كلي اكنون رييس 
كاركنان كاخ سفيد است. ترامپ در ماه هاي گذشته بارها از 
جف سشنز وزير دادگستري دولت خود، انتقاد كرده است.

گزارش نيويورك تايمز بر اس��اس سخنان چند نفر از 
مقامات وزارت دادگستري امريكا و پليس فدرال تهيه 
شده اس��ت. به گفته نيويورك تايمز آنها به عدم افشاي 
هويت خود اصرار داش��ته اند. متمم ۲۵ قانون اساسي 
امريكا امكان بركناري رييس جمهور به دليل ناتواني را 
فراهم كرده است. به گزارش يورونيوز، براساس يكي از 
مواد اين متمم معاون رييس جمهوري و اكثريت كابينه 
اياالت متحده مي توانند رييس جمهور را ناتوان از انجام 

وظايف رياست جمهوري تشخيص دهند. 
راد روزنستاين در واكنش به گزارش نيويورك تايمز طرح 
پيش��نهاد ضبط صداي ترامپ در كاخ س��فيد و بررس��ي 
بركناري او با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسي را تكذيب 
كرده اس��ت. با اين حال مايك پنس معاون رييس جمهور 
امريكا، خواستار بركناري فوري راد روزنستاين شده است. 
پنس در در توييتر با اش��اره به اينكه تاكنون كسي درباره 

مراجعه به متمم ۲۵ قانون اساسي فكر نكرده، نوشته: »راد 
روزنستاين بايد همين امروز اخراج شود!« در مقابل چاك 
شومر س��ناتور دموكرات و از حاميان روزنستاين، هشدار 
داده رييس جمهوري امريكا نبايد با استناد به اين گزارش 
نيويورك  تايمز معاون وزير دادگستري امريكا را بركنار كند. 
راد روزنستاين يكي از مسووالن بررسي پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات امريكا است، پرونده اي كه به رياست 
رابرت مولر بازرس ويژه، اخيرا پيشرفت هايي بسياري 
داشته اس��ت به ويژه اينكه مايكل كوهن وكيل سابق 
ترامپ، پذيرفته تا در ازاي كاهش اتهاماتش اطالعاتي 

مهمي را در اين باره در اختيار تيم تحقيقات قرار دهد. 

  جنجال »برت كاوانا«
افش��اگري درباره تالش  مقام هاي ارش��د امريكايي براي 
مقابله با رييس جمهوري اين كشور در حالي است كه روند 
تأييد نامزد پيش��نهادي او براي عضوي��ت در ديوان عالي 
امريكا هم با مش��كالت جدي روبرو شده است. برت كاوانا 
گزينه پيشنهادي ترامپ در آستانه راي گيري سنا درباره 
صالحيتش براي عضويت در ديوان عالي با اتهام آزار جنسي 
روبرو ش��ده است. با اين حال ترامپ صداقت زني كه نامزد 

موردنظرش را متهم كرده زير سوال برده است. كريستين 
بالزي فورد مدعي اس��ت كه برت كاوانا نامزد عضويت در 
ديوان عالي امريكا، سال ۱۹۸۲ در يك مهماني تالش كرده او 
را آزار دهد. به گزارش يورونيوز، برت كاوانا و كريستين بالزي 

فورد در آن زمان هر دو به دبيرستان مي رفتند. 
دونالد ترامپ به دنبال بازنشستگي يكي از ۹ قاضي ديوان 
عالي، برت كاوانا را براي عضويت مادام العمر در اين نهاد 
معرفي كرد. او كه در روزهاي گذشته از انتقاد از كرستين 
بالزي فورد كه داراي دكتراي روانشناسي است خودداري 
كرده بود، گفته: »شكي ندارم كه اگر حمله به دكتر فورد 

به آن بدي كه او مدعي است صورت گرفته بود بالفاصله 
شكايت قضايي از سوي او يا والدينش با كمك مقامات 

پليس مطرح شده بود.«
كريستين بالزي فورد در حالي ادعاي خود را مطرح كرده 
كه سنا در حال بررسي صالحيت كاوانا است. گفته شده، 
وكيل كريستين بالزي فورد كه ساكن كاليفرنيا است در 
حال مذاكره با كميته قضايي مجلس سنا در مورد احتمال 
اداي شهادت موكلش در برابر اين كميته است. اعضاي 
دموكرات مجلس سنا خواستار بررسي ادعاي كريستين 
بالزي فورد شده اند. كميته قضايي مجلس سناي امريكا 
هفته گذش��ته پس از ادعاي كريس��تين بالزي فورد 
راي گيري در مورد صالحيت كاوانا را به تاخير انداخت. 
تاييد عضويت برت كاوانا موقعيت محافظه كاران را در 
ديوان عالي اياالت متحده در برابر قضاتي كه در موضوعات 

اجتماعي عقايد ليبرال دارند تقويت مي كند.
نش��نال اينترس��ت با اش��اره به تصميم گيري دشوار 
جمهوري خواهان درباره گزينه ترامپ نوشته: »اگر كاوانا 
از ورود به ديوان عالي محروم شود تنها هزينه كوچكي 
براي اشتباهات بزرگ گذشته جمهوري خواهان است. اما 
اگر اين حزب بر دفاع از او اصرار كند ليبرال ها بطور قطع 
در انتخابات ميان دوره اي نوامبر جبران مافات مي كنند.«

در اي��ن مطلب آم��ده: با انبوهي از مش��كالت پيش آمده 
براي كاوانا چه بايد كرد؟ اگر اتهامات كاوانا ثابت شود يك 
راه حل بس��يار س��اده، اين اس��ت كه نامزدي او لغو شود و 
جمهوري خواهان به سرعت ش��خص ديگري را براي اين 
مقام معرفي كنند. اما اگر داستان فورد همچنان در لفافه 
و بي نتيجه باقي بماند نبايد اجازه داد اين موضوع بيش از 
اين ادامه يابد؛ )به ويژه اين كه( دش��وار بتوان تصور كرد كه 
دموكرات ها در برابر جمهوري خواهان كوتاه بيايند و اين 
فرض را كه حزب ترامپ و سناتور اهل آالباما هيچ مشكل 
اخالقي ندارند را بپذيرند... با اين استدالل، اگر كاوانا از ورود 
به ديوان عالي محروم شود، اين تنها هزينه اي كوچك براي 
اش��تباهات بزرگ گذشته جمهوري خواهان است. اما اگر 
جمهوري خواهان بخواهند همچنان از كاوانا دفاع كنند، 
ليبرال ها با اطمينان خاطر در انتخابات نوامبر جبران اين 

هزينه را خواهند كرد. 

گروه جهان| 
مناقش��ات بر س��ر توافقنامه ۸ ميليارد يورويي جت هاي 
جنگنده »رافال« هند چه��ره جديد و دراماتيكي به خود 
گرفت. اين مساله زماني جنجالي ش��د كه فرانسوا اوالند 
رييس جمهوري پيشين فرانسه اعالم كرد دهلي نو شركت 
هوانوردي »دسو« را به توافق با »آنيل آمباني« وادار كرده 
اس��ت. اظهارات اوالن��د موجي از خش��م را در هند در پي 
داش��ت و ناراندرا مودي نخس��ت وزير اين كشور از سوي 
نمايندگان مخالف در كنگره به اعمال نفوذ در روند حصول 
اين توافق متهم شد. حتي برخي از نمايندگان اپوزيسيون 
هند كناره گيري مودي از نخست وزيري را خواستار شدند.

فايننشال تايمز نوشت، قانون گذاران حزب اپوزيسيون كنگره 
مودي را متهم كرده اند كه در قرارداد خريد 3۶ جت جنگنده 
رافال از دسو، به نفع آمباني عمل كرده است. دولت مودي 
كه بارها در انتقاد از »سرمايه داري دوستانه« دولت پيشين 
و حاكميت حزب كنگره بر هند سخن گفته است، هرگونه 
تخلفي را درباره اين معامله و اتهامات در رابطه با كمك به يك 
تاجر نزديك به دولت را رد كرده است. دهلي نو مدعي شده 
كه شركت فرانسوي دسو در انتخاب شركت هندي مورد نظر 
خود براي عمل به تعهداتش طبق توافقنامه حاصله و شركتي 
كه توانايي صادرات الزم براي جبران هزينه جنگنده هاي 

رافال را داشته باشد، كامال آزاد بوده است.

اما مصاحبه اوالند با رسانه آنالين فرانسوي به نام »مدياپارت« 
بهانه خيلي خوبي براي منتقدان مودي فراهم آورد و انتظار 
مي رود رقابت ها در انتخابات سراسري هند كه سال آينده 
برگزار مي شود، به شدت نزديك باشد. اوالند در اين مصاحبه 
گفت كه دسو براي انتخاب ش��ركتي كه بتواند صادراتي 
هم  وزن جنگنده هاي رافال داشته باشد، آزادي عمل نداشته 
است. مدياپارت به نقل از اوالند نوشت: »ما در اين زمينه حق 
انتخابي نداشتيم. اين دولت هند بود كه اين گروه خدماتي 
را به ما پيش��نهاد داد و پس از آن هم دسو با آمباني مذاكره 
كرد. ما هيچ گزينه ديگري نداشتيم. با همان طرفي كه به ما 

معرفي شده بود، گفت وگو كرديم.«
يك سخنگوي اوالند تاييد كرد كه رييس جمهوري پيشين 
فرانسه اين نظرات را اظهار داشته است و آنها را تاييد مي كند. 
اما اين سخنگو گفت كه »گروه خدماتي جديد« در حقيقت 
اش��اره اي به توافق جديد دولت هند بوده كه طبق آن قرار 
است هواپيماهاي كمتري خريداري شود و دسو بر سر اين 
توافقنامه مذاكره كرده و دولت فرانس��ه نقشي در انتخاب 
ش��ركت هندي ريالينس هند به عنوان ط��رف مذاكره، 

نداشته است.
شركت هوانوردي دسو عصر جمعه اعالم كرد: »هوانوردي 
دس��و از اين مس��اله مقامات هندي جنگنده هاي رافال را 
برگزيده اند، مفتخر است.« اين ش��ركت افزود: »انتخاب 

هوانوردي دس��و، كار با گروه ريالينس هند است.« وزارت 
خارجه فرانس��ه در اظهاراتي جداگانه اعالم كرد: »دولت 
فرانسه به هيچ وجه در انتخاب شركاي صنعتي هندي كه 
توسط توليدكنندگان فرانسوي انتخاب شده يا مي شوند، 
دخالتي نداشته است و ندارد. شركت هاي صنعتي فرانسوي 
آزادي كامل دارند تا مطابق با روش خريد هند، ش��ركاي 
صنعتي هندي خود را انتخاب كنند و سپس تاييديه دولت 

هند را در اين زمينه جويا شوند.«
وزارت دفاع هند براي پاسخ گويي درباره اين مساله به توييتر 
متوسل شد و نوشت كه دولت هند بر انتخاب يك شركت 
خاص هندي توسط طرف فرانس��وي اصرار ورزيده، مورد 
تاييد اس��ت. با اين حال، وزارت دفاع هند همچنين به اين 
مساله اش��اره كرد كه دولت هند و دولت فرانسه هيچ يك 

تصميم گيرنده نهايي در اين معامله تجاري نبوده اند.
آمباني يك س��رمايه دار به ش��دت مقروض است و منافع 
تجاري خود را در زمينه هاي مخابرات، برق و س��رگرمي 
دنب��ال مي كند، اما اكن��ون در حال ف��روش بخش اعظم 
امپراتوري خود از جمله تله كان و دارايي هاي خود در ارتباط 
با نيروگاه هاست تا بتواند دارايي ها و بدهي هايش را به توازن 
برساند. انتظار مي رود معامله مشترك او با دسو، يعني توافق 
ش��ركت هوانوردي دسو با ش��ركت هوافضاي ريالينس، 
درآمدهاي جديد ۱.۹ ميليارد يورويي براي او به ارمغان آورد. 

آمباني و موكش برادر او كه ثروتمندترين فرد در هند و رييس 
صنايع ريالينس است، هر دو از افراد نزديك به ناراندرا مودي 
نخست وزير هند، هس��تند و در دو دهه گذشته بايكديگر 
ارتباط داش��ته اند. دو برادربارها در انظار عمومي ش��يوه 

دولت داري مودي را ستوده اند.
نظر نهاد امنيتي هند در سال ۲۰۱۵ و زماني به اين مساله 
جلب ش��د كه مودي در ميانه سفري رس��مي به فرانسه 
بطور ناگهان��ي اعالم كرد كه دهلي ن��و 3۶ جت جنگنده 
رافال را بر مبناي يك قرارداد مس��تقيم بين دولت هاي دو 
كشور خريداري مي كند و برنامه پيشين براي خريد ۱۲۶ 
هواپيماي جنگي از دسو را پيش نمي برد. رائول گاندي رهبر 
حزب اپوزيسيون كنگره، مدعي است هزينه هواپيماهاي 

رافال خريداري شده در نتيجه اين تغيير در برنامه توسط 
مودي سه برابر محاسبه شده است. او در توئيتي در واكنش 
به اظهارات اوالند نوشت: »نخست وزير هند شخصا و پشت 
درهاي بسته بر سر توافق خريد جنگنده هاي رافال مذاكره 
كرد و آن را تغيير داد. به لطف فرانسوا اوالند، اكنون مي دانيم 
كه او )مودي( يك توافق چند ميليارد دالري را براي آنيل 
امباني ورشكسته تدارك ديده است. نخست وزير به هند 

خيانت كرد. او خون سربازهاي ما را پايمال كرد.«
آنيل آمباني ادعاها مبني بر عدم شايستگي شركتش در 
رابطه با اين قرارداد را »بي اس��اس« خواند. يك سخنگوي 
شركت ريالينس هم جمعه شب گفت لزومي براي اظهارنظر 

در اين رابطه نمي بيند.

دريچه

كوتاه از منطقه

»انور ابراهيم« جانشين 
»ماهاتير« مي شود

گروه جهان| انور ابراهيم معاون پيش��ين ماهاتير 
محمد و سياستمدار كهنه كار مالزيايي كه در محافل 
سياسي اين كشور به عنوان نخست وزير آينده مالزي 
شناخته مي شد، در حال طي كردن روندهاي قانوني 
براي بازگشت به عرصه قدرت سياسي در اين كشور 
است. به گزارش ايرنا، ماهاتير محمد نخست وزير ۹3 
ساله مالزي پيشتر در گفت وگو با برخي رسانه ها اعالم 
كرد دو سال در قدرت خواهد بود و وعده انتقال قدرت 
به انور ابراهيم را حفظ خواهد كرد. براساس توافق هاي 
اعالم شده، ماهاتير محمد به عنوان نخست وزير هفتم 
مالزي پس از دوسال نخست وزيري، اين جايگاه را به 
انور ابراهيم واگذار مي كند. انور ابراهيم رييس حزب 
عدالت مردم مالزي در نشستي در سنگاپور رسما طي 
كردن مراحل قانوني را براي بازگشت به عرصه قدرت 
سياسي در اين كشور، مورد تاييد قرار داد. او در عين 
حال بر حماي��ت خود از ماهاتير محمد تاكيد كرد و 
گفت عجله اي براي جانشيني او ندارد. انور ابراهيم 
در جريان اين سفر گفت: »كشور در شرايط كنوني 
نياز به ثبات و رهبري قوي دارد و من از ماهاتير محمد 
حمايت مي كنم.« او افزود روابط بس��يار نزديكي با 
ماهاتير محمد دارد و مطمئن است كه برنامه ها براي 
جانشيني او در مسير خود پيش خواهد رفت و دليلي 
ندارد كه در مورد اجراي اين وعده انتخاباتي ترديدي 

وجود داشته باشد. 
ماهاتير و ان��ور درجريان چهاردهمي��ن انتخابات 
سراس��ري مالزي اختالف ها را پس از ۲۰ سال كنار 
گذاشتند و با ايجاد ائتالفي چهارگانه تحت عنوان 
»ائتالف اميد« توانستند در انتخابات ماه مه پيروز 
ميدان باشند. اين ائتالف به رهبري ماهاتير محمد 
به عنوان يكي از تغييرات مهم سياسي در اين كشور 
از زمان استقالل مالزي تاكنون ارزيابي شده است. 
انور ۷۱ ساله در سال ۲۰۱۵ در دوران نجيب رزاق در 
دادگاهي محكوم به ۵ سال حبس شده بود و پس از 
پيروزي در انتخابات از زندان آزاد و با كمك ماهاتير 
محمد مورد عفو پادشاه قرار گرفت. انور ابراهيم هفته 
گذشته پس از آنكه يكي از هم حزبي هاي او از مجلس 
استعفا داد، در انتخابات ميان دوره براي ورود رسمي 
به عرصه سياسي اقدام كرد. انور ابراهيم در همه محافل 
رسانه اي از ماهاتير محمد حمايت كرده و گفته است: 
»در شرايط كنوني بايد كشور را نخست وزير ماهاتير 
هدايت كند و ما از او حمايت مي كنيم، زيرا او اكنون 

نقش مهمي در كشور ايفا مي كند.« 

امريكا »خليل زاد« را مامور 
گفت وگو با طالبان كرد

اردوغان به آلمان مي رود 

احتمال بازگرداندن 
كمك هاي امريكا به پاكستان

 رزمايش دريايي مشترك 
»ناتو« و »تركيه«

مايك پمپئو وزير خارج��ه امريكا، زلمي خليل زاد 
مشاور خود در امور افغانستان را مامور گفت وگوي 
صلح ب��ا طالبان كرد. ب��ه گزارش ايرن��ا، خليل  زاد 
تالش هاي واشنگتن را درباره چگونگي پشتيباني 
از گفت وگوهاي صلح دولت افغانستان با طالبان را 
دنبال و در گفت وگوها شركت مي كند. وزير خارجه 
امريكا ابراز اميدواري ك��رده نماينده امريكا بتواند 
در اين ماموريت موفق شود و صلح را در افغانستان 
تأمين كند. زلمي خلي��ل زاد ديپلمات امريكايي- 
افغانستاني، پيشتر نيز به عنوان نماينده امريكا در 
سازمان ملل، س��فير امريكا در كابل و بغداد انجام 

وظيفه كرده است.

هفت��ه آينده دي��دار مناقش��ه برانگيز رجب طيب 
اردوغان رييس جمهور تركيه، از آلمان انجام خواهد 
شد. برات البايراك وزير دارايي تركيه، به همراه دو 
وزير ديگر ترك راهي آلمان شدند تا راه را براي سفر 
اردوغان به آلمان هموار كند. وزير دارايي تركيه گفته 
عصري جديد در روابط كشورش با آلمان و اتحاديه 
اروپا آغاز شده اس��ت. او در ديدار از برلين گفته، دو 
كشور روندي پرتنش را پشت سر گذاشته اند و بايد 
اينك به آينده بنگرن��د. روابط آلمان و تركيه در دو 
سال گذشته افت وخيز ش��ديدي را تجربه كرد كه 
يكي از علل آن بازداش��ت هاي متعدد شهروندان 

آلماني در تركيه به داليل سياسي بود.

يك روزنامه امريكايي اعالم كرده، انتخاب عمران 
خان براي نخست وزيري پاكس��تان باعث شده 
اس��ت كه اياالت متحده روابط خود با پاكستان، 
يك��ي از متحدان اصل��ي اش در منطق��ه را مورد 
بازنگري قرار دهد. به گزارش واشنگتن پست، پس 
از انتقال دموكراتيك قدرت در پاكستان، برخي 
از مش��اوران ارشد دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، گفته اند زمان آن رس��يده كه واش��نگتن 
كمك هاي مالي براي پاكس��تان را ك��ه در اوايل 
امس��ال قطع كرده بود، دوباره از سرگيرد. پيشتر 
سفير امريكا در پاكس��تان نيز اعالم كرده بود كه 
قطع اين كمك ه��اي امريكا در حوزه امنيت يك 

تصميم كامال اشتباه بوده است.

نيروي دريايي ناتو و تركيه قصد انجام يك رزمايش 
مشترك را دارند. به گزارش آناتولي، اين رزمايش 
مشترك قرار است در درياي مديترانه برگزار شود. 
فرماندهي دريايي ناتو قرار است در يك رزمايش 
دريايي مشترك با نيروي دريايي تركيه براي يك 
سال شركت كند. بر اساس بيانيه ستاد كل ارتش 
تركيه، اين رزمايش تح��ت نام »رزمايش ايمني 

دريايي« برگزار خواهد شد.

سازمان ملل طرف هاي درگير 
در ليبي را تهديد كرد

گروه جهان|
 به دنبال باال گرفتن درگيري ها در طرابلس سازمان 
ملل طرف هاي درگير در ليبي را تهديد به مجازات 
كرد. ب��ه گزارش الحيات، به دنبال ش��دت گرفتن 
درگيري ها در طرابلس و كشته شدن غيرنظاميان 
بي گناه هيئت اعزامي س��ازمان مل��ل به ليبي در 
بيانيه اي ضم��ن درخواس��ت از طرف هاي درگير 
در طرابلس مبني بر پايبندي به آتش بس و توقف 
درگيري ها، آنها را تهديد به مجازات كيفري كرد. 
در بيانيه  اين هيئت آمده: »ه��دف قرار دادن غير 
نظاميان و تاسيسات مدني جنايت جنگي محسوب 
شده و قانون بين المللي تهديد جان غير نظاميان 
را ممنوع كرده اس��ت.« س��ازمان ملل در ادامه از 
نيروهاي مسوول پايان دادن به درگيري ها خواست 
كه هرچه س��ريع تر وارد عمل ش��ده و از آتش بس 
حمايت كنند. از سوي ديگر، خليفه حفتر، فرمانده 
نيروهاي موس��وم ب��ه »ارتش مل��ي ليبي« وجود 
هرگونه ارتباط فرماندهي كل ارتش با درگيري هاي 
طرابلس را تكذيب كرد و گفته نيروهايش هنگامي 
كه زمان را مناسب ببيند، اقداماتي انجام خواهند 
داد. احمد المسماري سخنگوي نيروهاي موسوم 
به ارتش مل��ي ليبي، نيز ضمن تكذيب حضور اين 
نيروها در درگيري هاي طرابلس از نيروهاي مسلح 
در طرابلس خواس��ته اين ش��هر را ترك كنند. در 
روزهاي اخير درگيري ها ميان گروه هاي مس��لح 
در طرابلس تش��ديد شده است. گفته شده، از آغاز 
درگيري ها در اين شهر ۹۶ تن كشته و ۴۴۴ ليبيايي 

ديگر مجروح شده اند.

محتكران كاال در ونزوئال 
دستگير مي شوند

گروه جهان|
نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال دس��تور 
داد 3۴ نفر از محتكران كاال در اين كشور را زنداني 
كنند. به گزارش رويترز، مادورو دستور بازداشت 
اين 3۴ نفر را ب��ه دليل احتكار مواد غذايي و گران 
كردن اجناس صادر كرده اس��ت. او در بخش��ي از 
س��خنراني يك س��اعته خود در تلويزيون ونزوئال 
گفت: »اين گروه از مغازه داران محصوالت خود را 
از مردم پنهان كرده و با قيمتي كه مي خواستند، 
مي فروختن��د. دولت يك چيز مي گويد و آنها يك 
چيز ديگر. چه عذري براي پيروي نكردن از قوانين 

دارند؟«
ماه گذش��ته مادورو وع��ده داده ب��ود اقتصاد اين 
كشور نفتي را بازس��ازي كند و بخشي از اقدامات 
او در اين زمينه افزايش دستمزدها و رسيدگي به 
كاهش ۹۶ درص��دي ارزش پول ملي در برابر دالر 
را ش��امل مي ش��د. كنگره ملي ونزوئال كه توسط 
مخالفان دولت اداره مي ش��ود، تخمين زده است 
تورم س��االنه ونزوئال به ۲۰۰ هزار درصد برس��د. 
بس��ياري از كارفرمايان ونزوئالي��ي در واكنش به 
اين اقدامات دولت دست به تعديل نيرو و افزايش 
قيمت ها زده اند و اين باعث ش��ده اس��ت تا فشار 
اقتص��ادي بر مردم، ۲ ميليون نف��ر از 3۰ ميليون 
جمعيت اين كشور را به مهاجرت به ديگر كشورها 
سوق دهد. اقتصاددانان معتقدند اقدامات مادورو 
نمي تواند بر مشكالت ريشه اي اقتصاد اين كشور 
غلبه كند و حتي ممكن است باعث بي ثباتي بيشتر 

اقتصاد شود.

 چين مذاكرات تجاري 
با امريكا را لغو كرد

گروه جهان|
 پكن به دنبال باال گرفتن تنش هاي تجاري با امريكا 
مذاكرات تجاري پيش روي خود با اين كشور را لغو 
كرده اس��ت و ليو هي معاون نخست وزير چين، را 
به امريكا نخواهد فرس��تاد. به نوشته وال استريت 
ژورنال، بر اساس برنامه ريزي قبلي قرار بود يك گروه 
از نمايندگان ميان رده تجاري پيش از ديدار ليو هي 
از واش��نگتن، هفته جاري به امريكا سفر كنند، اما 
حاال اين سفر انجام نخواهد شد. اين درحالي است 
كه استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، مدت ها 
در تالش بود تا مذاك��رات تجاري امريكا و چين را 
دوباره آغاز كند. هفته گذشته چين در تالفي اقدام 
امريكا كه از ۲۴ س��پتامبر بر ۲۰۰ ميليارد دالر از 
واردات چين تعرفه وضع ك��رده، تعرفه هايي را بر 
۶۰ ميليارد دالر از واردات امريكا وضع كرد. دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امري��كا، تهديد كرده در 
صورتي كه چين به اقدامات تالفي جويانه بيشتري 
دست بزند، گلوله هاي بيشتري براي شليك كردن 
دارد. اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول 
)آي ام اف( نسبت به هزينه سنگين جنگ تعرفه اي 
بر اقتصاد جهاني به شدت هشدار داده است. اياالت 
متحده در ۲۰۱۷ميالدي 3۷۶ميليارد دالر كسري 
تجاري با چين داشت. بسياري از كاالهاي وارداتي 
از ش��ركت هاي امريكايي هس��تند كه مواد اوليه 
آن به دلي��ل هزينه ارزان كارگر به چين فرس��تاده 
مي ش��ود. ترامپ بر اين باور است كه تعرفه ها براي 
امنيت مل��ي و حقوق معنوي كس��ب و كار امريكا 

ضروري هستند.

تالش اكوادور براي اعطاي 
پست ديپلماتيك به »آسانژ«

گروه جهان|
براس��اس يك س��ند دولتي اكوادور كه به دس��ت 
خبرگزاري رويترز رسيده اكوادور ۲۰۱۷ ميالدي 
به بنيان گذار سايت افشاگر ويكي ليكس يك پست 
ديپلماتيك در روسيه داد، اما پس از آنكه بريتانيا از 
اعطاي معافيت ها و امتيازهاي ديپلماتيك به وي 
امتناع كرد، اكوادور اين سمت را باطل كرد. اين تالش 
ناكام نش��ان مي دهد كه لنين مورنو رييس جمهور 
اكوادور، براي حل مشكل جوليان آسانژ بنيان گذار 
سايت افشاگر ويكي ليكس با مسكو مذاكره داشته 
اس��ت؛ آسانژي كه ش��ش سال اس��ت در سفارت 
اكوادور در لندن پنهان شده تا از دستگيرشدن توسط 
مقامات بريتانيايي اجتناب كند. اين مساله در يكي از 
نامه هاي وزارت خارجه اكوادور به پائوال وينتيميال 
قانون گذار اپوزيسيوني كه خواستار اطالعات درباره 
تصميم س��ال گذش��ته اكوادور براي اعطاي حق 
شهروندي به آسانژ شده بود، افشا شد. گفته شده، 
اكوادور ۱۹ دسامبر سال گذشته اعطاي يك سمت 
ويژه به جوليان آسانژ را تاييد كرده بود تا وي بتواند 
در سفارت اكوادور در روسيه فعاليت كند. بر اساس 
قانون اساسي اكوادور، رييس جمهوري اين كشور 
مي تواند هم پيمانان سياسي خود را در مسندهايي 
ديپلماتيك قرار دهد، حتي اگر آنها بطور رس��مي 
ديپلمات نباشند. براساس اين نامه، اما وزارت خارجه 
بريتانيا گفته آسانژ را به عنوان يك ديپلمات قبول 
نمي كند. به دنبال اين يادداشت بريتانيا، اكوادور فورا 
از تصميم خود درخصوص اعطاي يك پست ويژه به 

جوليان آسانژ منصرف شد.

ضرب االجل امريكا براي خروج 
سرمايه از شركت هاي روس

گروه جهان|
وزارت خزان��ه داري امريكا اعالم كرد ضرب االجلي 
براي سرمايه گذاران در ش��ركت هاي تحريم شده 
روس��ي در خصوص خارج كردن همه دارايي شان 
از اين ش��ركت ها تعيين كرده اس��ت. ب��ه گزارش 
رويترز، وزارت خزانه داري با اعالم اين خبر افزود كه 
ضرب االجل ياد ش��ده روز ۲3 اكتبر )۱ آبان( براي 
خروج سرمايه از گروه گاز روسيه به اجرا در مي آيد 
و س��رمايه گذاران تا ۱۲ نوامب��ر )۲۱ آبان( فرصت 
خواهند داش��ت تا دارايي هايي از قبيل وام و اوراق 
قرضه را از ش��ركت هاي تحريم شده روسي يعني 

»روسال« و »اي ان پالس« خارج كنند. 
وزارت خزانه داري امريكا در ماه آوريل تحريم هايي 
را عليه اولگ دريپاس��كا ميلياردر روسي و هشت 
شركت از جمله شركت صادرات آلومينيوم روسال 
كه او از سهامدار اصلي آن به شمار مي رود، اعمال 
كرد. اين تحريم ها در پاسخ به آنچه »فعاليت هاي 
بدخواهانه« روسيه عنوان ش��ده، اعمال شده اند. 
ضرب االجل س��رمايه گذاران ب��راي خارج كردن 
سرمايه شان از اين شركت ها در اواخر ماه جوالي 
تا ۲3 اكتبر تمديد شد و طبق دستور كنوني وزارت 
خزانه داري، تنها در رابطه با دو ش��ركت روسال و 
اي ان پالس، اين مهلت تا ۱۲ نوامبر ادامه خواهد 
داشت. اياالت متحده در اوايل سال جاري ميالدي 
هم ۲۴ نفر از مقامات دولتي و فعاالن تجاري روسيه 
را به عالوه وزير كشور، دبير شوراي امنيت، فرمانده 
گارد ملي و ۱۴ نهاد روس��ي در قالب »فهرس��ت 

كرملين« تحريم كرد.
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پرونده8گزارش
وضعيت بحراني ماهيان 

خاوياري خزر
توافق پنج كشور حاش��يه درياي خزر در اعمال 
ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري، نه تنها 
كمكي به احياي ذخاي��ر آن نكرده بلكه به گفته 
رييس موسس��ه تحقيقات علوم شيالتي كشور 
بحران از بين رفتن اينگونه ارزشمند همچنان در 

كمين آن است.
پنج گونه از ماهيان خاوياري ممتاز جهان از جمله 
فيل ماهي )بلوگا(، ت��اس ماهي ايراني )قره برون 
ايراني(، تاس ماهي روسي )چالباش روس(، شيپ 
و اوزون ب��رون )دراك��ول( در درياي خزر زندگي 
مي كنند كه اكنون در فهرست گونه هاي به شدت 

در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
در يك دهه اخير ذخاير ماهيان خاوياري درياي 
خزر كه ذخيره مش��ترك بين پنج كشور حاشيه 
خزري شامل روسيه، قزاقس��تان، تركمنستان، 
جمهوري آذربايجان و جمهوري اسالمي ايران به 
شمار مي رود، به داليلي همچون صيدهاي بي رويه 
 و غيرمجاز و س��ن باالي بلوغ اينگونه ها از حجم 
س��ه هزار تن به كمتر از 500 تن رسيد كه زنگ 
خطر را براي كشورهاي ساحلي درياي خزر به صدا 
درآورد.  بر اساس توافق سران پنج كشور حاشيه 
درياي خزر در اجالس كميسيون مشترك منابع 
زنده درياي خزر در باكو مقرر ش��د از سال 2010 
ميالدي به مدت پنج س��ال صيد تجاري ماهيان 
خاوياري به منظور بازسازي ذخاير دريايي ممنوع 
شود كه اين مهم در ابتداي سال 2012 عملياتي 
ش��د و اين كش��ورها موافقت كردند تا با اجراي 
طرح هاي مختلف منابع زنده اي��ن دريا را تحت 
حفاظت قرار دهند؛ ايران براي حفظ منابع زنده 
درياي خزر پيشنهاد خود را در شش بند ارايه داد 
كه مورد توجه كشورهاي حاشيه خزر قرار گرفت. 
در س��ال 2015 ميالدي طبق توافق كشورهاي 
مذكور در كميسيون حفاظت و بهره برداري بهينه 
از منابع زنده درياي خزر ممنوعيت صيد تجاري 
ماهيان خاوياري به مدت پنج سال ديگر يعني تا 
سال 2020 تمديد شد تا ذخاير اينگونه ماهيان 

احيا و بازسازي شود. 
بر اس��اس اين ممنوعيت كشورهاي مذكور هيچ 
مجوزي براي صيد تجاري ماهيان خاوياري ندارند 
و كشورهايي كه داراي مراكز تكثير هستند، ساالنه 
مي توانند مقدار كمي برداشت براي فعاليت هاي 
تحقيقاتي و تكثير و بازسازي ذخاير داشته باشند. 
همچنين مقرر شد با بازس��ازي ذخاير دريايي و 
پرورش ماهيان خاوياري هر ساله گزارشي از آمار 
قطعي وضعيت اينگونه از ماهيان ارزشمند درياي 
خزر به كميسيون منابع زنده درياي خزر ارايه شود. 
كم��اكان ممنوعيت برداش��ت تج��اري ماهيان 
خاوياري در درياي خزر برقرار است و كشورهاي 
حاشيه درياي خزر ملزم به رعايت اين توافقنامه 

هستند. 
آمار س��ال 2010 نش��ان مي دهد، مجموع صيد 
و برداش��ت مجاز ماهيان خاوياري پنج كش��ور 
ح��وزه درياي خزر 989 تن ماه��ي خاوياري نر و 
ماده و حدود 86 تن س��هميه ص��ادرات خاويار از 
كل درياي خزر بوده كه سهم مجاز ايران در صيد 
تجاري ماهيان خاوياري 403 تن ماهي نر و ماده 
)41 درصد( و 39 تن صادرات خاويار )45 درصد( 

بوده است. 
در همين مدت، روسيه از صيد ماهيان خاوياري 
268 ت��ن و صادرات خاوي��ار 23 تن و جمهوري 
آذربايجان نيز در صيد ماهيان خاوياري 84 تن و 

صادرات خاويار 6 تن سهم داشت. 
ايران در س��ال هاي 1376 يك ه��زار و 300 تن، 
1387 ح��دود 178 ت��ن، 1388 ح��دود 131 
ت��ن، 1389 ح��دود 93 ت��ن و 1390 حدود 80 
 تن برداش��ت ماهيان خاوي��اري از ح��وزه خزر 

داشته است. 
در اين پيوند »محمد پوركاظمي« رييس موسسه 
تحقيقات علوم شيالتي كشور در گفت وگو با ايرنا 
فقط ممنوعيت صيد تجاري ماهيان خاوياري را 
موفقيت آميز ندانست و افزود: براساس آمار موسسه 
تاس ماهيان، وضعيت ماهيان خاوياري درياي خزر 

همچنان نگران كننده است. 
وي اظهارداشت: براي حفظ اين ذخاير بايد عالوه 
بر جلوگي��ري از صيدهاي غيرمج��از، اقدام هاي 
الزم براي افزايش ذخاير اينگونه ماهيان توس��ط 
پنج كشور حاشيه درياي خزر صورت مي گرفت 
زيرا ايران تاكنون به تعهداتش در بازسازي ذخاير 
عمل كرده اما اين كافي نيست.  وي افزود: ماهايان 
خاوياري ذخاير مش��ترك پنج كش��ور ساحلي 
هس��تند بنابراين تا زماني كه اين كشورها بطور 
مشترك عزم جدي براي مقابله با صيد غيرمجاز 
و افزايش ذخاير اينگونه ماهيان نداش��ته باشند، 

نگراني براي انقراض اينگونه وجود دارد. 
رييس موسس��ه تحقيقات علوم شيالتي كشور 
تصريح كرد: طوالني بودن مدت زمان س��ن بلوغ 
مش��كل اصلي ماهيان خاوياري است زيرا تا اين 
ماهيان بخواهند به سن بلوغ بين هشت تا 15 سال 
برسند، ممكن است مورد صيد غيرمجاز قرار گيرند 
كه خود اثرات نامطلوبي در احياي اين ذخاير دارد. 
وي اضافه كرد: در نشست مشتركي با نمايندگان 
كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر قرار شد گشت 
ذخاير دريايي مش��ترك ب��راي تخمين آخرين 
وضعيت ذخاير اينگونه از ماهيان خاوياري انجام 
ش��ود تا بدانيم ممنوعيت صيد تجاري وضعيت 
مطلوبي را نسبت به سال هاي گذشته داشته است. 
پوركاظمي گفت: بطور قطع بايد اقدام جدي براي 
جلوگيري از صيدهاي غيرمجاز و همچنين برنامه 
جامعي براي بازسازي و احياي ذخاير صورت گيرد 
زيرا در غير اين صورت مجموع ماهيان خاوياري 
درياي خ��زر به صورت صيد غيرمج��از از چرخه 
حيات خارج خواهند شد. وي اظهار داشت: ايران 
در بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري طي سال هاي 
اخير اقدامات خوبي داشته است اما اين مهم بدون 

كمك ديگر كشورها امكان پذير نخواهد بود. 

آسياي مركزي؛ محمل سياست گذاري خارجي نگاه به شرق

ضرورت هاي ايران براي نگاه به شرق

چشم انداز گسترش مناسبات با حضور رييس جمهوري در سازمان ملل

حسين مينايي| علي ايماني|
طي يك قرن گذشته نخبگان سياس��ي ايران از جمله 
پيش  بيني  پذيرتري��ن تصميم گيران سياس��ي جهان 
بوده  اند. پهلوي دوم منطق بازي بين المللي خود را بر قاعده 
هرم كمونيسم  هراسي نهاده بود، بنابراين همه حركات 
 بازي وي در شطرنج جهاني قابل پيش  بيني بود. هرچند 
كه شوروي سابق هيچ اقدام خصمانه  اي عليه پهلوي دوم 
انجام نداد و حتي در كودتاي 28 مرداد با گروگانگيري 
طالهاي ايران سقوط دولت دكتر مصدق را تسريع و از 

تداوم رژيم پهلوي حمايت نمود.
پس از پيروزي انقالب بزرگ ملت ايران سياس��ت هاي 
خصمانه امريكا عليه ج.ا ايران و وجود دشمني دامنه  دار 
اسراييل غاصب عليه ج.ا.ا به يك واقعيت عيني و دامنه  دار 
تبديل گرديد. تحريم هاي اوليه و ثانويه امريكا يك واقعيت 
است اما پيش  بيني  پذيري بازي نخبگان و تصميم گيران 
سياسي ج.ا.ا مي تواند يك تهديد عليه منافع حياتي ايران 
اسالمي باشد. بنابراين تعويض قاعده و منطق بازي در 
رويارويي با يك قدرت جهاني يك ضرورت دفع تهديد 
اس��ت. تحول در سياس��ت خارجي نه شرقي نه غربي و 
استفاده از ابزارهاي عملي شدن سياست خارجي نگاه 
به شرق مي تواند يكي از ميدان هاي تغيير منطق بازي 
باشد. نمود تحول در سياست خارجي جديد ج.ا.ا تغيير 
نگاه به كش��ورهاي آس��ياي مركزي با انتقال پتانسيل 
حمايتي و سياست گذاري از خاورميانه عربي به آسياي 
مركزي است. چون سرمايه  گذاري همزمان در دو منطقه 
بزرگ با پيش فرض عبور از تهديد عمال پرهزينه و فارغ از 

توانمندي هاي يك كشور ميانه منطقه  اي است.

 خاورميانه عربي در سياست منطقه اي ج.ا.ا
خ��روج يك جانبه امري��كا از برجام و آغ��از موج جديد 
تحريم هاي امريكا عليه ج.ا.ا كه مكمل تحريم هاي اوليه 
و ثانويه پيشين اس��ت، بيانگر آغاز يك وضعيت جديد 
در سياس��ت منطقه  اي و جهاني براي ج.ا.ا است. به نظر 
مي  رس��د وضعيت جديد در ح��وزه محيط منطقه اي و 
جهاني ب��راي ج.ا.ا، در ميان چهار اليه )وضعيت عادي-

وضعي��ت تهديد-وضعيت بح��ران- وضعيت جنگ(، 
»وضعيت تهديد« باش��د. در وضعيت تهديدي كنوني، 
ج.ا.ا با روند تصاعدي هماهنگي كشورهاي طرف معامالت 
تجاري با ج.ا.ا با تحريم هاي امريكا مواجه است. حتي عراق 
برخوردار از كمك هاي مختلف اقتصادي و نظامي ج.ا.ا از 
روند پيوستن به تحريم هاي امريكا بركنار نمانده است. 
هريك از دولت هاي داراي كرسي نمايندگي در سازمان 
ملل و داراي روابط رس��مي با امريكا از اين قاعده بركنار 
نيست. اين وضعيت در واقع سياس��ت خارجي ج.ا.ا در 
مواجهه با خاورميانه عربي را با يك سوال بزرگ مواجه 
مي نمايد و اينكه اين منطقه به چه ميزان از مطلوبيت براي 
س��رمايه گذاري حيثيتي و امنيتي و اقتصادي و نظامي 
براي ج.ا.ا برخوردار است. سوال مهم ديگر كه پاسخ به آن 
معطوف به مقاله حاضر است اين  است كه سياست گذاري 

بديل و مطلوب براي ج.ا.ا در منطقه چيست؟
منطقه خاورميانه عربي داراي ويژگي هاي زير است: 

• به دليل قرارگيري كش��ورهاي بزرگي چون عربستان 
و عراق در آن مساله بزرگ تاريخي و ژئوپليتيكي ايران 
اس��ت. سال هاست ج.ا.ا و عربس��تان در وضعيت جنگ 
نيابتي در منطقه هستند، عراق با ج.ا.ا نيز طوالني ترين 
جنگ قرن 20 را در پيشينه خود دارد و از پتانسيل تهديد 

ژئوپليتيكي بااليي برخوردار است.
• به دليل هم پيون��دي جغرافيايي با اس��راييل غاصب 

حوزه اي ستيزآفرين براي ج.ا.ا است.

• خاورميانه عربي اصوال حوزه نفوذ امريكاست و منطقه  اي 
ب��راي براي روياروي��ي و بروز جنگ نيابتي بي��ن ج.ا.ا و 

امريكاست.
• ژئوپليتيك اين منطقه براي ج.ا.ا اساسا يك ژئوپليتيك 
پرهزينه اس��ت، اين منطقه تاكنون بخش اعظم درآمد 
ايران را بلعيده اس��ت، از جنگ طوالني 8 ساله عراق تا 
جنگ با افراط گرايي اس��المي در سوريه و عراق البته به 

همت و صالبت و حمايت ج.ا.ا.
• منطقه خاورميانه عربي اساسا يك سازه ژئوپليتيكي 
نيس��ت و امكان هم گرايي سياسي و اقتصادي و نظامي 
در س��طح منطقه اي و سياس��ت هاي جهاني براي آن 

متصور نيست.
• خاورميانه عربي يك سازه اسالمي نيست بلكه سازه اي 
براي رويارويي خونين قرائت هاي متفاوت از اسالم است.

• خاورميانه عربي از رشد تمدني مطلوبي برخوردار نيست 
كه اميد به سرمايه  گذاري را افزون نمايد بلكه يك منطقه 
متوقف در وضعيت جامعه شناختي قومي- قبيله اي است 
و خشونت هاي خونين آن ماهيت عشيره اي- قبيله  اي 
دارد. اي��ن وضعيت جامعه ش��ناختي هرگون��ه امكان 

سرمايه گذاري را با يأس مواجه مي نمايد.
• دولت هاي اين منطقه ضعيف و اغلب وابسته هستند، 
به استثناي عربستان كه وابستگي خود را با احياي خوي 
امپراتوري عربي پوشش داده است. همچنين دولت مدرن 
در اين منطقه هنوز شكل نگرفته و ستيزه و شكاف بين 
دولت و جامعه قبيله اي ادامه دارد. بنابراين هيچ نهادي 
براي امكان گفت وگو يا طرف قرارداد براي سرمايه گذاري 

مادي و معنوي در اين منطقه متصور نيست.
• جوامع اين منطقه عقب مانده و فاقد تشكيالت مدني 
غيردولتي است، قبيله نيز كاركردهاي حل مساله خود را 
به خاطر رشد افراط گرايي اسالمي و غلبه انديشه خالفت 

با ابزارهاي غلبه مدرن از دست داده است.
در چنين ش��رايطي آيا مي توان با تاكي��د بر آرمان هاي 
اخالقي يا ايدئولوژيك به هم گرايي با منطقه خاورميانه 
عربي پرداخت و منافع ملي ج.ا.ا را به رويارويي با انبوهي 
از مشكالت الينحل ساختاري منطقه فرستاد؟ احتماال 
پيگيري مطالبات و منافع ملي و تاكي��د بر آرمان هاي 
ايدئولوژي��ك و اخالق��ي از زاويه و منطق��ه جغرافيايي 
ديگر مي تواند راه حلي جايگزين و البته موقت باشد.در 
اليه »وضعيت عادي« هم گرايي با كش��ورهاي ضعيف 
خاورميانه عربي از مطلوبيت برخوردار است زيرا به توسعه 
نفوذ ج.ا.ا در اين منطقه مدد مي رساند اما وقتي منطقه 
در وضعيت عادي نيست و در وضعيت »مرحله فوقاني 
تهديد« قرار گرفته، به نظر مي رسد بايد به سياست هاي 
بديل و مطلوب پرداخت؛ سياستي كه به حفظ كشور و 

نظام موضوع تهديد مدد رساند.

 آسياي مركزي و سياست خارجي
نگاه به شرق ج.ا.ا

مفروض اصلي مقاله حاضر اين ا ست كه آسياي مركزي 
از پتانسيل مطلوبي براي پيگيري سياست خارجي نگاه 
به شرق ج.ا.ا برخوردار است و بنا به ويژگي هاي خاص اين 
منطقه مي تواند محمل كاركردي سياست خارجي نگاه 

به شرق براي ج.ا.ا باشد.
ج.ا.ا را در وضعي��ت تهديد تصور نموده و اين نظام مورد 
تهديد مخير به انتخاب سياس��ت خارجي جديد است. 
طيفي از نخبگان سياسي و مقامات عالي ج.ا.ا تحول در 
»سياست خارجي نه شرقي نه غربي« بر اساس وضعيت 
جديد منطقه اي و جهاني و »سياس��ت خارجي نگاه به 
ش��رق« را مطلوب مي دانند. همس��ايگي جغرافيايي و 

تمدني، تحوالت جهاني و ظهور قدرت هاي جديد مانند 
چين و هند و برخي هم گرايي هاي منطقه اي بين روسيه و 
ايران مويد وضعيت جديد است.رهبر عالي ج.ا.ا با معدودي 
از رهب��ران جهان ديدار نم��وده و پوتين رييس جمهور 
روسيه از جمله اين شخصيت هاي ديداركننده با رهبر 
جمهوري اسالمي ايران است. ذكر اين نكته براي تصوير 
اهميت سياس��ت خارجي نگاه به شرق از ديد نخبگان 

جمهوري اسالمي است.
در سياس��ت خارجي نگاه به ش��رق، چين و روس��يه از 
اهميتي بنيادين برخوردار هستند. اما از نظر جغرافيايي 
حدواس��ط ج.ا.ا و اين دو قدرت مطرح جهاني طيفي از 
كش��ورها قرار گرفته اند كه در تقسيمات جهاني جديد 
به آس��ياي مركزي نام گذاري گرديده اند. اين كشورها 
بخشي از حوزه تمدني ايران بزرگ هستند. حوزه تمدني 
ايران بزرگ داراي سه ضلع است. يك ضلع آن در منطقه 
بين النهرين كه پايتخت ايران دوران ساساني در آنجا بوده 
)عراق فعلي و مجموعه اثار فرهنگي تيسفون(، ضلع دوم 
اين حوزه تمدني در منطقه آسياي مركزي در كشورهاي 
تاجيكستان و قرقيزستان و ضلع سوم اين حوزه تمدني 
در شمال شبه قاره هند و منطقه كشمير حائل بين هند 

و پاكستان و افغانستان.
در سياست نگاه به شرق بر اهميت منطقه آسياي مركزي 
به عنوان منطقه واسط بين ج.ا.ا و دو قدرت بزرگ شرق 

شامل روسيه و چين تاكيد مي گردد.
منطقه آس��ياي ميان��ه داراي ويژگي هاي حائز اهميت 

زير است: 
• آسياي مركزي يك سازه ژئوپليتيكي است و پتانسيل 
هم گرايي در سياست هاي اقتصادي و فرهنگي و نظامي 

در حوزه منطقه اي و جهاني را داراست.
• آس��ياي مركزي حاشيه امنيتي روس��يه و روزگاري 
بخشي از امپراتوري كشور شوراها بوده است و هم گرايي 
اس��تراتژيك ايران و روسيه اهميت اين منطقه حائل را 

افزون مي كند.
• آسياي مركزي به علت پيوند امنيتي با روسيه از نفوذ 

امريكا در اين منطقه مصون است و لذا منطقه رويارويي 
امريكا و ايران نيست.

• آسياي مركزي بخشي از حوزه تمدني ايران بزرگ است. 
گويش ميليون ها نفر از مردم منطقه به زبان سره فارسي و 

دين بخش اعظم مردم منطقه اسالم است.
• در خأل نفوذ ج.ا.ا در منطقه آس��ياي مركزي، اسراييل 
ب��ا داليل فني و انسان دوس��تانه در حال نف��وذ و ايجاد 

مشروعيت براي رژيم صهيونيستي در منطقه است.
• منطقه آس��ياي مركزي در وضعيت هم فرصت و هم 
تهديد براي ج.ا.ا است و گذار از اين وضعيت و تبديل اين 
منطقه به فرصت براي ايران اسالمي يك ضرورت است.

• كشورهاي آسياي مركزي از اعضاي اصلي پيمان مهم 
شانگهاي هستند. اين پيمان بس��تر ظهور قدرت هاي 
جهاني جديد است و عضويت چين و روسيه در آن مبين 

اهميت اين پيمان است.

 تجزيه و تحليل محيط تحقيق
هر مدل سياست گذاري خارجي بايد از »منطق دروني« 
و »انسجام ساختاري« و »قابليت اجرايي« و رعايت قاعده 

»سود/زيان )Benefit/cost( « برخوردار باشد.
منطق��ه خاورميانه عربي از مطلوبيت س��رمايه گذاري 
مياني برخوردار اس��ت، يعني ج.ا.ا سياست گذاري خود 
در اين منطق��ه را بايد به نحوي اجراي��ي نمايد كه اين 
منطقه از وضعيت تهديد امنيتي به بحران امنيتي تبديل 
نگردد. به عالوه تغييرات زيس��ت محيطي، بحران آب، 
ريزگردها و مش��كالت مرزي ناظر بر پايداري تهديد در 
اين منطقه براي ج.ا.ا اس��ت. تاكيد بر سياس��ت گذاري 
هم گرايي فرهنگي در اي��ن منطقه كه هزينه امنيتي و 
اقتصادي ايجاد ننمايد براي ج.ا.ا از مطلوبيت برخوردار 
اس��ت. بنابراين انتقال سرمايه گذاري اقتصادي و ايجاد 
پيوندهاي امنيتي و نظامي با كشورهاي آسياي مركزي 
مي تواند مورد توجه ج.ا.ا باشد. به نظر مي رسد در وضعيت 
جديد جهاني براي عملي شدن سياست خارجي نگاه به 
شرق مالحظات مربوط به آسياي مركزي بايد مورد توجه 

سياست گذاران و تصميم سازان سياست خارجي ج.ا.ا قرار 
گيرد. ميليون ها نفر از مردمان اين منطقه از شاخ زرين در 
بسفر و داردانل تا تاجيكستان تماما فارس، به زبان سره 
فارسي سخن مي گويند. اين منطقه بخشي از ساختار 
تمدن تاريخي ايران كهن است و امپراتوري پارت ها داراي 
خاستگاه جغرافيايي و قومي منطقه آسياي ميانه است. 
نكته ديگر پرآب بودن اين منطقه و وجود رودخانه هاي 
پرآب در تاجيكستان است. اين وضعيت طبيعي جاذبه 
مطلوبي براي رقبا و دش��منان منطقه اي ج.ا.ا همچون 
اسراييل غاصب و عربستان براي نفوذ در منطقه است. از 
سوي ديگر بخش اعظم ملت هاي اين منطقه مسلمان و 
داراي اشتراك ديني با ايران اسالمي هستند. اين منطقه 
نقطه حايل و اتصال ايران به روسيه و چين است و اهميت 
ژئوپليتيكي منطقه با سياس��ت خارجي نگاه به ش��رق 

برجسته مي گردد.
نكته مهم ديگر عضويت كش��ورهاي منطقه در پيمان 
شانگهاي اس��ت. اين پيمان نقطه عزيمت براي جهش 
كشورهاي عضو به بازيگران موثر و قدرتمند جهاني است. 
ج.ا.ا با سياست نگاه به شرق مي تواند ايران را به يك پايلوت 
موفق از مدل حكومت جمهوري اسالمي تبديل نمايد. 
رونق اقتصادي، تقليل فساد و رانت، ايجاد اشتغال و توسعه 
صنعت كشاورزي و پتروشيمي و رضايت مندي جامعه و 
روابط حسنه حكومت و ملت مي تواند مدلي موفق و قابل 

صدور از جمهوري اسالمي را به نمايش بگذارد.

 نتيجه گيري و پيشنهاد
نتيجه گيري مهم گزارش راهب��ردي حاضر، تقويت 
سياس��ت خارجي نگاه به ش��رق با تاكي��د بر اهميت 
كشورهاي آسياي مركزي اس��ت. نقطه عزيمت اين 
سياس��ت نيز ديپلماس��ي فرهنگ��ي و بهره گيري از 
پيوندهاي تاريخي، ملي و ديني اس��ت. سپس تبادل 
استاد و دانشجو و احياي جاده ابريشم و توسعه مناسبات 

اقتصادي و امنيتي است.
منبع: مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري

مجمع عمومي سازمان ملل متحد همه ساله فرصتي را در 
اختيار روساي جمهور كشورهاي عضو براي اعالم ديدگاه 
و پيشنهادات قرار مي دهد. حال قرار است حسن روحاني 
رييس جمهوري با حضور در نشس��ت هفتادو سوم، به 
رايزني با مقامات سياسي براي گسترش مناسبات بپردازد 
و مواضع كشورمان را درباره برجام، مسائل منطقه اي و 

بين المللي بيان كند.
به گزارش گروه اطالع رساني ايرنا، همزمان با آغاز به كار 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد از آغاز تاكنون، اين 
مجمع براي صدور بيانيه  هاي عالي و بحث هاي شديد بر 
سر رنج  آورترين موضوعات جهاني، از فقر و توسعه گرفته 
تا صلح و امنيت بوده اس��ت. نشست هاي اين سازمان با 
حضور تمامي اعضا هر سال در ماه هاي سپتامبر تا دسامبر 

در نيويورك برگزار مي شود.
هفتاد و سومين نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد در حالي آغاز خواهد شد كه حسن روحاني براي 
ششمين بار به  نيويورك سفر مي كند، سفري كه با اما و 
اگرهاي زيادي همراه است، از حرف  وحديث هاي برجامي 
گرفته تا احتمال ديدار ترامپ و روحاني، حاال بايد ديد در 

خالل اين نشست چه اتفاقاتي رخ مي دهد. 
در نشست امسال، يكي از بحث هاي مهم خروج يك  جانبه 
امريكا از برجام اس��ت، در نشست سال گذشته سازمان 
ملل، حسن روحاني رييس جمهوري گفت: ايران تهديد 

نمي كند و هيچ تهديدي را هم نمي پذيرد.
او همچنين در سخنراني خود در خصوص برجام گفت: 
 »برجام يك سند بين المللي اس��ت كه حاصل بيش از

2 سال مذاكرات فشرده است كه نتيجه آن، مورد حمايت 
شوراي امنيت ملل متحد و جامعه جهاني قرار گرفت و 
به صورت بخشي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت درآمد. 
برجام متعلق به يك يا دو كشور نيست، برجام سند شوراي 

امنيت و متعلق به كل جامعه بين  المللي است.«
 حاال بح��ث درباره برج��ام يكي از مباح��ث مهم براي 
روساي جمهور ش��ركت كننده در اين نشست خواهد 
بود. هفتاد و س��ومين دوره از مجمع عمومي س��ازمان 
ملل متحد با رياس��ت »ماريا فرناندو اسپينوسا گارسز« 
وزير امور خارجه اك��وادور چهارمين بانوي برگزيده در 

اين مسووليت، در 18 س��پتامبر )27 شهريور( در مقر 
دايمي سازمان ملل متحد بطور رسمي آغاز شد.در متن 
زير مهم ترين محورهاي اين نشست ها در دولت تدبير 

بررسي شده است.

 نشست هفتاد و دوم
هفتاد و دومين نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان 
ملل با تاكيد بر »مبارزه براي صلح و يك زندگي مناسب 
ب��راي تمامي مردم بر روي يك س��ياره پاي��دار« از 19 

سپتامبر آغاز به كار كرد.
ميروسالو اليچاك، رييس مجمع عمومي سازمان ملل 
در نخستين س��خنراني خود گفت: سازمان ملل متحد 
براي مردم ايجاد شده است. مردمي كه به سازمان ملل 
نياز دارند اكثرشان در اين نشس��ت حضور ندارند. آنها 
در مذاكرات مربوط به راه حل ها ش��ركت ندارند. آنها در 
رويدادهاي مهم شركت نمي كنند. اين يكي از وظايف 
مجمع عمومي است تا مطمئن شود صداي آنها به گوش 

همگان مي رسد.
همه 193 كش��ور عضو س��ازمان مل��ل در اين مجمع 
ش��ركت كردند تا موضوعات بين المللي مدنظر منشور 
اين س��ازمان ش��امل پيش��رفت، صلح و امنيت، قانون 
بي��ن المللي و غي��ره را م��ورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
دهند. همچنين حسن روحاني رييس جمهوري براي 
پنجمين ب��ار در اين نشس��ت ش��ركت و در خصوص 
 برجام و پايبندي به آن و مسائل منطقه سخنراني كرد. 

ديدارهاي دو و چندجانبه در حاشيه اين اجالس رخ داد 
كه زمينه ساز گفت وگوي موثري ميان مقام هاي مسوول 

كشورمان و ديگر اعضاي مجمع شد.

  نشست هفتاد و يكم
هفتاد و يكمين نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد از 14 س��پتامبر با حضور سران كشورهاي 
عضو، به رياست »پيتر تامس��ون« نماينده دايم فيجي 
در اين س��ازمان، در نيويورك مقر اي��ن نهاد كار خود را 
آغاز كرد. موضوع اصلي بحث در اين نشس��ت »اهداف 
 توسعه پايدار: تالش همگاني براي تغيير جهان ما« بود.

»پيتر تامس��ون« رييس مجمع عمومي در مراسم آغاز 
به كار هفتاد و يكمين اجالس س��اليانه مجمع عمومي 
سازمان ملل گفت: »اجالس هفتادم اهداف توسعه پايدار 
را تصويب كرد و در اجالس هفتاد و يكم بايد شاهد اجراي 

تمامي اهداف هفده گانه توسعه پايدار باشيم.«
گشايش اين نشست در پي چندين جلسه سطح عالي 
مجمع عمومي درباره رسيدگي به موج گسترده مهاجران 
و پناهجويان در 19 سپتامبر برگزار و در دستور كار آن، 
170 موضوع بررسي شد كه بر »صلح و ثبات بين المللي، 
رشد اقتصادي، توسعه پايدار، خلع سالح، كنترل مواد 
مخدر، هماهنگي براي ارسال كمك  هاي بشردوستانه 

و ...« تمركز داشت.
در اي��ن اج��الس جهاني، رهب��ران 193 كش��ور عضو 
از 20 س��پتامبر ب��ه مدت ي��ك هفته س��خنراني هاي 
س��اليانه خ��ود را درب��اره مس��ائل مهم جه��ان انجام 
دادن��د. حس��ن روحان��ي رييس جمه��وري كش��ور 
ني��ز ب��راي چهارمين ب��ار و در س��ال پايان��ي فعاليت 
 دول��ت يازده��م، به رس��م هر س��اله س��خنراني كرد.

»چگونگي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، 
عملكردهاي امريكا درب��اره توافق هاي صورت گرفته و 
تاكيد بر پايبندي بيشتر ١+٥ به اين توافق تاريخي« از 
 مهم ترين محورهاي فعاليت هيات ايراني به نيويورك بود.

ديدارهاي دو و چندجانبه كه بطور معمول در حاش��يه 
اين اجالس رخ داد كه زمينه س��از گفت وگوي موثري 
ميان مقام هاي مسوول كشورهاي عضو اين مجمع شد.

 نشست هفتادم
هفتادمين اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
همزمان بود با حادثه منا كه در آن تعدادي از هموطنان 
كشور كشته شدند و همگان در شوك عظيمي فرو رفتند. 
رييس جمهوري در روز نخس��ت و پيش از بس��ياري از 
قدرت هاي بزرگ جهاني؛ از تريبون سازمان ملل استفاده 
كرد و به ض��رورت پيگيري ماجرا از ط��رف كارگزاران 

سعودي پرداخت.
پيام هاي مهم ديگري همچون »لزوم ايجاد جبهه مبارزه 
 با اف��راط گراي��ي«، »تحقق حقوق هس��ته اي با وجود 

بي عدالتي ه��ا«، »ضرورت همكاري ميان كش��ورهاي 
منطقه پس از برجام« و »صلح و توسعه« از برجسته ترين 

نكته هاي سخنان رييس جمهوري بود.
رس��اندن صداي مظلوميت جانباخت��گان فاجعه منا و 
ديدار حسن روحاني و باراك اوباما سبب شد تا روزنامه 
»گاردين«، از هفتادمين اجالس ساليانه مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد به عن��وان هيج��ان  انگيز ترين و 

انفجاري ترين نشست در ١٠ سال گذشته ياد كند.
روحاني پس از سخنان اثرگذار خويش در سازمان ملل، 
سفر خود را نيمه تمام گذاشت تا براي شركت در تشييع 
پيكر جانباختگان اين حادثه خود را به تهران برساند اما 
به دليل بعضي كارشكني ها اين امر در هنگام تعيين شده 
انجام نش��د.محمد جواد ظريف وزير امورخارجه نيز در 
اين سفر، ديپلماسي فعال و گسترده اي را در نيويورك 
آغ��از كرد و در ديدار با همتايان خود و مقام هاي ارش��د 
كشورها و مسووالن سازمان ملل در نيويورك، با تشريح 
جزييات فاجعه منا، بيان داشت: »با تمام توان، اقدامات 
الزم سياسي، حقوقي و كنسولي را براي حمايت از حقوق 
اتباع كشورمان به ويژه قربانيان و مصدومان فاجعه اسفبار 

منا انجام مي دهيم.«

  نشست شصت و نهم
ش��صت و نهمين نشس��ت مجم��ع عمومي س��ازمان 
ملل متحد در 24 س��پتامبر ب��ا موضوع هايي همچون 
»گوناگوني ه��اي زيس��تي، مواد ش��يميايي، تغييرات 
آب و هوايي، انرژي و مس��ائل مربوط به اهداف توس��عه 
هزاره« آغاز ش��د. رييس دولت يازدهم در دومين سال 
رياس��ت جمهوري خود در مهر 1393 خورش��يدي در 
مقر سازمان ملل حضور يافت و سخنراني خود را با محور 

»مبارزه با تروريسم« ارايه كرد.
ديدار و گفت وگوي حس��ن روحاني و »ديويد كامرون« 
نخست وزير وقت انگليس در حاشيه اين نشست صورت 
گرفت كه اين نخستين بار بود كه پس از پيروزي انقالب 
 اسالمي ميان ايران و انگليس ديداري صورت پذيرفت.

روزنامه هاي بين المللي اين نشس��ت را بطور گسترده 
 و هيجاني پوش��ش مي دادند كه در اي��ن رابطه روزنامه 

وال اس��تريت ژورنال با اش��اره به اجالس شصت و نهم 
نوشت: »در مجمع عمومي سازمان ملل، ابتدا اين باراك 
اوباما رييس جمهوري امريكا بود كه با درخواست واكنش 
همگاني عليه داعش، توجه رسانه ها را به خود جلب كرد. 
اما خيلي زود رييس جمهوري ايران با سخنراني خود در 
 مجمع عمومي، به مهم ترين خبر رسانه ها تبديل شد.«

 نشست شصت و هشتم
شصت و هش��تمين نشست س��اليانه مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد با حضور نمايندگان 193 كشورو با 
سخنراني بان كي مون دبيركل اين سازمان در نيويورك 
آغاز ش��د. وي در س��خنان خود لزوم برقراري صلح در 
خاورميانه و احترام به حقوق بشر را بسيار مهم دانست و 

بر آن تاكيد كرد.
نخستين بار حس��ن روحاني پس از آنكه سكان هدايت 
دولت را به عهده گرفت در روزهاي ابتدايي مهر 1392 
خورشيدي در مجمع عمومي سازمان ملل حضور يافت، 
هنگامه اي كه رسيدگي به پرونده  هسته اي بطور كامل 
اجرايي نشده بود و گفت وگوهاي پيچيده ايران و گروه 
1+5 در حاشيه اين نشست صورت پذيرفت و پس از آن 
نشست هاي رسمي بعدي تا تصويب برجام شكل گرفت.

رييس دولت يازدهم در س��خنراني خود در ش��صت و 
هشتمين مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد به طرح 
انديشه »جهان عليه خشونت و افراطي گري« پرداخت كه 
با استقبال بسياري از كشورهاي حاضر به تصويب رسيد. 
همچنين در اين سفر، گفت وگوي تلفني حسن روحاني 
و »باراك اوباما« رييس جمهوري امريكا، پس از سال ها آن 
هم در دقايق پاياني حضور وي در نيويورك، توجه بسياري 
از رسانه هاي داخلي و خارجي جهان را به خود جلب كرد.

اينك در ابتداي آغاز به كار دولت دوازدهم، حسن روحاني 
در نيويورك حض��ور خواهد يافت تا با بهره گيري از اين 
فرصت براي سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد راهبردهاي منطقي و اصولي را براي رويارويي با 
بحران ها و مس��ائل منطقه اي و جهاني مطرح سازد. در 
اين اجالس س��اليانه همواره ديدارهاي چندجانبه نيز 

صورت مي پذيرد.
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يادداشت 9 بانك و بيمه
 ضرورت سرمايه گذاري 

در فناوري اطالعات بانك ها 

سومين مدرسه تابستانه 
دانشگاه خاتم برگزار شد

زهرا لطيفي| كارشناس بانكي
مدي��ران IT و كس��ب  و كار بانك ها باي��د از مطالعه 
گزارش��ات موسس��ات معتبر جهان��ي در صنعت، 
براي تعيين اس��تراتژي، نقش��ه راه، اولويت بندي 
و  فرصت ه��ا  شناس��ايي  س��رمايه گذاري، 

تصميم گيري هاي كالن اقتصادي استفاده  كنند.
خلق ارزش در كسب و كار بانكي با توسعه و تقويت 
فن��اوري اطالع��ات در صنعت بانك��داري ازطريق 
ايجاد نوآوري و خالقي��ت در به كارگيري فناوري و 
س��رمايه گذاري در اين حوزه ارتباط مستقيم دارد. 
بر اس��اس مطالعات موسس��ات معتب��ر جهاني در 
حوزه  صنعت بانك��داري و فن��اوري اطالعات، بين 
هزينه ك��رد در فن��اوري اطالعات و س��ودآوري در 
بانك ها همبستگي و ارتباط مس��تقيم وجود دارد. 
به نحوي كه با صرف هزين��ه ۵.۴ درصدي از درآمد 
بانك ها در حوزه فناوري اطالعات، س��ود حاصله در 
حوزه بانكداري ۲۴ درص��د افزايش مي يابد كه اين 
خود نشانه اهميت اين موضوع در نظام بانكي است. 
شاخص هاي جهاني هزينه فناوري گارتنر، پيشرو 
در تش��خيص روند پيش��رفت هاي اصلي فناوري، 
خدمات فناوري اطالعات، سيستم هاي مركز داده، 
نرم افزارهاي س��ازماني و بازار خدم��ات مخابراتي 
در سراس��ر جهان اس��ت. مديران IT و كسب  و كار 
از اين گزارش ها براي تعيين اس��تراتژي، نقشه راه، 
اولويت بندي سرمايه گذاري، شناسايي فرصت ها و 
تصميم گيري هاي كالن اقتصادي استفاده مي كنند. 
پيش بيني هاي جديد نشان مي دهد كه موسسات 
مالي ب��زرگ در دنيا بي��ش از ۴۰ درص��د از بودجه 
فن��اوري اطالعات خ��ود را براي تح��ول ديجيتال 
اختصاص مي دهند. بر اس��اس مطالع��ات جديد، 
پيش بيني هزينه هاي تح��ول ديجيتال بانك هاي 
ُخرد در اياالت متحده، هزينه براي سخت افزار، نرم 
افزار، خدمات و فناوري اطالعات داخلي، با نرخ رشد 
ساليانه ۲۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزايش يابد. اين 
عدد در مقايسه با رشد ۴.۸ درصد كل هزينه IT براي 
بانك هاي اياالت متحده است. طبق گزارش موسسه 
گارتنر سرمايه گذاري در فناوري اطالعات در صنعت 
بانكداري و اوراق بهادار در منطقه آس��يا و اقيانوسيه 
APAC )اس��تراليا، ژاپن، نيوزيلند، سنگاپور و كره 
جنوبي( به ۶۷.۱ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۷ رسيده 
است كه نسبت به سال ۲۰۱۶ افزايش ۵.۴ درصدي 
دارد. اي��ن افزايش ب��راي كل هزينه ه��اي فناوري 
اطالعات ش��امل هزينه هاي داخلي، مراك��ز داده، 
سيستم هاي مركزي، دستگاه ها، نرم افزار، خدمات 
فناوري اطالعات و خدمات مخابراتي اس��ت. در اين 
ميان بخش نرم افزاري س��ريع ترين رشد افزايش را 
در س��ال ۲۰۱۷ به ميزان ۸.۵ درصد داش��ته است. 
زيرا شركت هاي سرمايه گذاري در بانكداري و اوراق 
بهادار بيشتر در برنامه هاي كاربردي، زيرساخت ها 
و نرم افزارهاي خاص س��رمايه گذاري مي كنند. در 
اين دس��ته، برنامه هاي كاربردي سريعترين رشد را 
دارند و در سال ۲۰۱۷ رشد ۱۲.۴درصدي را به خود 
اختصاص داده اند. اما اينكه اين سرمايه گذاري در كدام 
قس��مت صورت بگيرد بسيار حائز اهميت است. در 
پيش گرفتن الگوي گذشته در سرمايه گذاري فناوري 
اطالعات موجب افزايش كارايي نمي شود. براي اينكه 
بدانيم سرمايه گذاري در كدام بخش بايد صورت گيرد 
عالوه بر مبنا گذاري صحيح، ضروري است كل صنعت 
و رقب��ا مورد مطالعه قرار گرفت��ه و در خود بانك نيز 

اثربخشي هزينه كرد مورد بررسي قرار گيرد. 

»موسسه مطالعات پيشرفته تهران« در دانشگاه خاتم 
و با همكاري بانك پاسارگاد، جهت ايجاد زمينه مناسب 
براي بهره مندي از دانش استادان بنام دانشگاه هاي 
معتبر جهان، اقدام به برگزاري س��ومين مدرس��ه 

تابستاني )Summer School( كرده  است. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، سومين و 
آخرين مدرسه تابستاني دانشگاه خاتم سال ۲۰۱۸، 
در حوزه عل��وم كامپيوتري، با عنوان »ش��بكه ها و 
سيستم ها«، با استقبال بس��يار خوب دانشجويان 
و مش��اركت ۱۱ اس��تاد از دانش��گاه هاي معتب��ر 
 Eindhoven University of Technology,
 Mälardalen University, MIT,
 University of Twente, University
 of Nebraska-Lincoln, University
 of Leicester, University of Toronto,
 University of Waterloo, University of
  Tehran, Shahid Beheshti University
برگزار شد. در اين دوره در حدود ۵۰ نفر از دانشجويان 
تحصيالت تكميلي دانش��گاه هاي برتر كشور نيز 
حضور داش��تند.  بر اس��اس اين خبر، »موسس��ه 
مطالعات پيش��رفته تهران« در دانش��گاه خاتم در 
نيمه اول س��ال ۱39۷، همچون سال هاي گذشته 
اقدامات موثري در راستاي گسترش علم و برگزاري 
رويدادها و س��خنراني هاي علمي انجام داده است. 
برگزاري ۷ س��خنراني علمي، 3 دوره كوتاه مدت و 
3 مدرسه تابس��تاني از جمله اين اقدامات هستند. 
هدف اين موسس��ه از برگزاري چنين رويدادهايي، 
به ويژه مدارس تابستاني با حضور استادان متعدد از 
دانشگاه هاي برتر بين المللي، گشودن باب تعامالت 
آموزشي و پژوهش��ي ميان استادان، پژوهشگران و 
دانشجويان شاغل در موسسات و دانشگاه هاي داخل 
كشور و استادان، پژوهشگران و دانشجويان ايراني 
و خارجي ش��اغل در برترين موسسات بين المللي 
اس��ت. برگزاري دوره هاي مش��ابه، جهت شركت 
استادان و دانشجويان ادامه داشته و از طريق سايت 
 www.khatam.ac.ir دانشگاه خاتم به آدرس

اطالع رساني خواهد شد. 

رشد 50 درصدي جابه جايي پول با احتساب تورم 24 درصدي طي مرداد 96 تا مرداد 97 

رشد 95 درصدي مبلغ وصولي چك به دنبال تحوالت بازار ارز و كاال 

رشد 74 درصدي مبلغ چك و تراكنش بانكي متاثر از تحوالت اخير

گروه بانك و بيمه     محسن شمشيري 
 نگاهي به آمار معامالت بانكي و پولي كشور از طريق 
چك هاي عادي و رمزدار و تراكنش هاي بانكي از طريق 
خودپردازها، كارت خوان هاي فروشگاهي، پايانه هاي 
شعب و انتقال پول در معامالت بين بانكي پايا، ساتنا، 
شتاب و شاپرك و... نشان مي دهد كه حجم جابه جايي 
پول و معامالت بانكي و پولي كش��ور در يكسال اخير 
منتهي به تير و مرداد 9۷، افزايش قابل توجهي داشته 
و مبلغ چك هاي عادي و رمزدار با رش��د 9۵ درصدي 
در يكسال، تقريبا دو برابر شده است. همچنين مبلغ 
تراكنش هاي بانكي نيز در تيرماه 9۷ نسبت به تير 9۶ 

با ۴۶ درصد رشد مواجه شده است. 
به گزارش تعادل، رشد 9۵ درصدي مبلغ جابه جايي 
3۰۴ ه��زار ميليارد تومان با چك كه عمدتا توس��ط 
چك هاي رمزدار انجام ش��ده و همچنين مبلغ ۲۰3 
هزار ميليارد تومان تراكنش بانكي در تيرماه 9۷ نشان 
مي دهد كه ماهانه بي��ش از ۵۰۷ هزار ميليارد تومان 
جابه جايي پول از طري��ق تراكنش هاي بانكي و چك 
رمزدار و عادي در كشور انجام مي شود كه در مقايسه 
با سال قبل كه ۲93 هزار ميليارد تومان بوده، روي هم 
رفته معادل ۲۱۴ هزار ميليارد تومان معادل ۷۴ درصد 

رشد كرده است. 
اي��ن رش��د ۷۴ درص��دي جابه جايي پ��ول از طريق 
تراكنش هاي بانكي و چك، در مقايس��ه با تورم نقطه 
به نقطه ۲۴ درصدي يكسال اخير نشان دهنده رشد 
حقيق��ي ۵۰ درصدي كل جابه جايي پول در كش��ور 
است كه نش��ان مي دهد متاثر از شرايط يكسال اخير 
اقتصاد ايران، فضاي كس��ب وكار، الته��اب بازار ارز و 
سكه و... باعث افزايش جابه جايي پول در حساب هاي 
بانك��ي، بازار پول، انتقال بين بانك ها و حس��اب هاي 
مختلف ش��ده و براي خريد ارز و سكه، كاال، خودرو، 
خروج س��رمايه و مهاجرت، تبديل به كاال براي حفظ 
ارزش پول و مخارج عادي زندگي اقتصادي و معامالت 

معمولي فضاي كسب وكار... به كار گرفته شده است
از س��وي ديگر، تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي در 
يكسال اخير و منتهي به تيرماه 9۷ نشان مي دهد كه 
متاثر از فضاي كسب و كار و التهابات بازار ارز و سكه و 
تحوالت بانكي، تحوالت بازار پول و بانكداري كشور، 
تع��داد تراكنش ها از ماهانه ح��دود ۱.3۷ ميليارد به 
۱.۷۷ ميليارد در تيرماه 9۷ رسيده و حدود 3۰ درصد 
افزايش داشته است. همچنين مبلغ تراكنش ها نيز از 
حدود ۱3۸ هزار ميليارد تومان در تيرماه سال 9۶ به 
۲۰3 هزار ميليارد تومان در تيرماه 9۷ رس��يده و ۴۶ 

درصد رشد داشته است. 

  افزايش�ي 95 درص�دي وصول�ي چ�ك 
در يك سال

از سوي ديگر، مقايسه آمار چك هاي وصولي، برگشتي 
و س��هم چك هاي رمزدار در مرداد9۷ با مردادماه 9۶ 
نشان مي دهد كه اگرچه تعداد وصولي چك ها در هر دو 
دوره تقريبا يكسان بوده و حدود 9 ميليون فقره در يك 
ماه بوده است. اما از نظر مبلغ در مردادماه 9۷ تقريبا به 
ميزان دو برابر مردادماه 9۶ مبادله بانكي از طريق چك 
انجام ش��ده و مبلغ وصولي چك ها با عدد 3۰۴ هزار 
ميليارد تومان نسبت به عدد ۱۵۵ هزار ميليارد تومان 
در مردادماه 9۶ به ميزان 9۵ درصد رش��د كرده است 
در حالي كه ميزان تورم نقطه به نقطه در اين يكسال 
حدود ۲۴ درصد بوده، اما تحوالت اخير از جمله س��ه 
برابر شدن نرخ ارز و افزايش قيمت كاالها و خدمات، 
گردش مالي بيشتر در بازار ارز و سكه و كاال و... موجب 
شده كه استفاده از چك و مبادالت پولي افزايش قابل 

توجهي داشته باشد. 
به گزارش تعادل، آمارها نشان مي دهد كه از تعداد 9 
ميليون چك وصول شده به ميزان ۷.۸ ميليون فقره 
چك عادي به مبلغ بي��ش از ۷۰ هزار ميليارد تومان 
و ۱.۲ ميلي��ون فقره چك رمزدار ب��ه مبلغ ۲3۴ هزار 
ميليارد تومان بوده است. اين ارقام در مردادماه 9۶ به 
مي��زان ۸ ميليون و ۲۵۶ هزار چك عادي به مبلغ ۴9 
هزار ميلي��ارد تومان و ۷۸۰ هزار چك مرزدار به مبلغ 

۱۰۶ هزار ميليارد تومان بوده است. 
ب��ه عبارت ديگر، در حالي ك��ه ۸۷ درصد تعداد و ۲3 
درصد مبلغ چك هاي وصول شده را در مردادماه 9۷ 
چك عادي شامل شده و ۱3 درصد تعداد و ۷۷ درصد 
مبلغ وصولي را چك هاي رمزدار تشكيل داده است. اما 
اين ارقام در مردادماه 9۶ نشان مي دهد كه 9۱ درصد 
تعداد و 3۱ درصد مبلغ چك هاي وصولي چك عادي 
و بيش از ۸ درصد چك ه��ا و ۶۸ درصد مبلغ را چك 

رمزدار شامل مي شده است. 
 از سوي ديگر، در سال 9۷ به داليل مختلف از جمله 
نوسانات والتهاب اقتصادي، رشد چك هاي برگشتي 
در س��ال 9۶ كه تا ۲3 درصد مبل��غ چك ها را به خود 
اختصاص داده ب��ود، مردم تمايل پي��دا كرده اند كه 
از چك رمزدار بيش��تر اس��تفاده كنند و در نتيجه در 
مردادماه 9۷ نس��بت به مردادماه 9۶ هم تعداد چك 
رمزدار حدود ۴.۴ درصد و هم مبلغ چك رمزدار حدود 

۸.۵ درصد بيشتر شده است. 
متاث��ر از اين تح��والت اقتصادي والتهاب ب��ازار ارز و 
سكه و كاالها، و همچنين افزايش سهم چك رمزدار 
از مبادالت بانكي كه عمال ۷۷ درصد مبلغ وصولي را 
به خود اختصاص داده، برگش��تي چك ها نيز كاهش 
يافته و از حدود ۲۲ درصد مبلغ چك هاي مبادله شده 
با تع��داد ۱.۵ ميليون فقره چك ب��ه مبلغ ۱3۸ هزار 
ميليارد ريال به عدد ۱۵.۶ درصد با عدد ۱.۲ ميليون 

فقره و ۱3۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. 
يعن��ي متاث��ر از افزايش س��هم ۸.۵ درص��دي مبلغ 

چك هاي رم��زدار از كل وصول چك ها در يكس��ال 
منتهي به مرداد 9۷، رقم مبلغ برگش��تي ها نيز ۶.۴ 

درصد كمتر شده است. 

  رش�د 46 درص�دي ارزش تراكنش ه�ا 
در يكسال 

از س��وي ديگر، تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي در 
يكسال اخير و منتهي به تيرماه 9۷ نيز نشان مي دهد 
كه متاثر از فضاي كسب و كار و التهابات بازار ارز و سكه 
و تحوالت بانكي، تحوالت بازار پول و بانكداري كشور، 
تع��داد تراكنش ها از ماهانه ح��دود ۱.3۷ ميليارد به 
۱.۷۷ ميليارد در تيرماه 9۷ رسيده و حدود 3۰ درصد 

افزايش داشته است. 
همچنين مبل��غ تراكنش ها نيز از ح��دود ۱3۸ هزار 
ميليارد تومان در تيرماه سال 9۶ به ۲۰3 هزار ميليارد 
تومان در تيرماه 9۷ رس��يده و ۴۶ درصد رشد داشته 

است. 
اين تحوالت و رشد قابل توجه تعداد و مبلغ تراكنش ها 
كه باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۴ درصدي يكسال 
اخير است، نشان مي دهد كه در يك سال اخير متاثر 
از تحوالت بازار ارز و س��كه و كاال، خروج س��رمايه و 
مهاجرت، جابه جايي پول به حساب هاي بلندمدت و 
كوتاه مدت و جاري، افزايش خريد كاال و ارز و س��كه، 
معامالت پولي و بانكي و تراكنش ها، و جابه جايي پول 

در حساب هاي مختلف بانكي افزايش يافته است. 

  س�هم 15.6درص�دي چك هاي برگش�تي 
از مبادالت

در مرداد ماه ١٣٩٧، در كل كشور حدود 9.۱ ميليون 
فق��ره چك عادي ب�ه ارزش���ي ح���دود ٨٣٣ ه�زار 
ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به م�اه قب�ل از نظ�ر 
تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب ۴.۶ درص�د و 3.9 درصد 

كاهش نشان مي دهد 
همچنين در اس��تان تهران بالغ بر 3.۲ ميليون فقره 
چك به ارزشي بالغ بر ٤٦٥ هزار ميليارد ريال مبادله 
ش��د . به عبارت ديگر، 3۵ درصد تع��داد و ۵۶ درصد 
مبلغ چك ها مربوط به تهران بوده است. ۵3.۱ درصد 
از تعداد چك هاي مبادل هاي كل كشور در سه استان 
ته�ران، اص�فهان و خراس�ان رض�وي مبادله شده كه 
تهران 3۵ درصد، اصفهان 9 درصد و خراسان رضوي 
۸ درصد سهم داش��ته اند. از نظر ارزش نيز ۶۷ درصد 
مبلغ چك ها مربوط به تهران با ۵۵ درصد، خراس��ان 
رضوي و اصفه��ان هر يك به تنهايي ب��ا نزديك به ۶ 

درصد سهم داشته اند. 
همچنين از كل چك هاي مبادله شده به ميزان ۷.۸ 
ميليون چك به ارزش ۷۰3 هزار ميليارد ريال وصول 
ش��ده كه با كاهش 3.۸- درصد در تعداد و 3- درصد 
در مبلغ همراه شده است. به عبارت ديگر، ۸۶ درصد 
تعداد و ۸۴ درصد مبلغ چك ها وصول ش��ده اس��ت. 
۲.۸ ميليون چك به ارزش ۴۰۱ هزار ميليارد ريال از 
وصولي ها مربوط به تهران ب��وده و ۸۷ درصد تعداد و 

۸۶ درصد مبلغ چك ها در تهران وصول شده است. 
در ساير اس��تان ها نيز بيشترين نس��بت تعداد چك 
وصول��ي مربوط ب��ه گيالن ب��ا ۸9 درص��د، يزد ۸۸ 
درص��د، البرز ۸۸ درصد، ب��وده و كمترين نيز متعلق 
به كهگيلويه و بويراحمد ۷۸ درصد، كردس��تان ۷9 
درصد، چهارمحال و بختياري ۸۰ درصد نسبت تعداد 

چك هاي وصولي بوده است. 
از نظر مبلغ نيز بيش��ترين نس��بت ارزش وصولي ها 
مربوط به كهگيلويه و بويراحمد ۸9 درصد، البرز ۸9 
درصد، خوزس��تان ۸۸ درصد، بوده و كمترين ارزش 
وصولي ها نيز مربوط به هرمزگان ۶۰ درصد، سمنان 
۷۵ درصد، گلستان ۷۸ درصد است كه نشان مي دهد 
فضاي كسب وكار در برخي استان هاي محروم تا چه 
حد متفاوت از س��اير اس��تان هاي با رونق اقتصادي 

بيشتر است.
همچنين ب�ال��غ ب�ر ۱.۲ ميلي���ون فق�ره چ�ك ب�ه 
ارزش�ي ح�دود ١٣٠ هزارميليارد ريال برگشت داده 
شده است كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب 9 درصد و ۸ درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
در كل كش��ور ۱3.۵درص��د از كل تع��داد چك هاي 
مبادل ه��اي و ۱۵.۶ درص���د از كل مبلغ چك هاي 

مبادل هاي برگشت داده شده است. 
همچنين در استان ته�ران ح�دود ٤١١ ه�زار فق�ره 
چ�ك ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر ٦٤ ه��زار ميليارد ريال 
برگشت داده ش��د. به عبارت ديگر، در استان تهران 
۱۲.۷ درصد از كل تعداد چك هاي مبادل هاي و ۱3.۸ 
درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده 

شده است. 
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي ب���ه ك�ل ارزش 

چك ه��اي مبادله ش��ده در اس��تان ب��ه ترتيب ب�ه 
اس���تان هاي هرمزگ���ان ٣٩ درص���د، س���منان 
٢٤ درص�د وگلس����تان ٢١ درص����د اختص��اص 
يافت��ه اس��ت . كمترين برگش��تي ها نيز مربوط به 
اس��تان هاي كهگيلوي��ه و بويراحم��د ١٠ درص��د، 
الب��رز ۱۰ درصد و خوزس��تان ١١ درص��د بوده كه 
كمترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي به ك�ل ارزش 

چك هاي مبادله شده را به خود اختصاص داده اند. 

  علل چك هاي برگشتي
در مرداد ماه ١٣٩٧، در كل كشور حدود ۱.۲ ميليون 
فقره چك به ارزش�ي ب�الغ ب�ر ١٢١ ه�زار ميليارد ريال 
به داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگش���ت داده 
ش�ده اس���ت. در واق�ع در ك�ل كش�ور از نظر تعداد 
٩٦ درصد و از نظ��ر ارزش 93 درصد از كل چك هاي 
برگشتي به دالي�ل كس�ري ي�ا فقدان موجودي بوده 
اس��ت. در ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران بالغ بر 
٣٩٢ هزار فقره چك ب�ه ارزش���ي ح�دود ٦٠ ه�زار 
ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فق��دان موجودي 
برگش��ت داده شده است. در واق�ع در اس�تان ته�ران 
از نظ��ر تعداد ٩٥ درصد و از نظ��ر ارزش 9۲ درصد از 
كل چك هاي برگشتي به دالي�ل كس�ري ي�ا فقدان 

موجودي بوده است.
 در بين س��اير استان هاي كش��ور، بيشترين نس�بت 
ارزش چك هاي برگش�تي ب�ه داليل كسري يا فقدان 
موجودي به كل ارزش چك هاي برگشتي در استان، به 
ترتيب به استان هاي چهارمحال و بختياري ٩٧ درصد، 
اردبيل ٩٧ درصد و كهگيلويه و بويراحم�د و ف�ارس 
ه�ر ي�ك ٩٧ درص��د اختص��اص يافت��ه اس����ت 
واستان هاي هرمزگ��ان۴۲ درص��د، كرمانش��اه ۸۸ 
درص��د ولرس��تان٩٢ درصد كمترين نسبت ارزش 
چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان موجودي 
ب�ه كل ارزش چك هاي برگشتي در استان را به خود 

اختصاص داده است. 

  افزايش چك هاي رمزدار وصولي
در مرداد ماه ١٣٩٧، دركل كشور ح�دود ۱.۲ ميلي�ون 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي ح�دود ٢٣٣٩ هزار 
ميليارد ريال وصول شد ك�ه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل از 
نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب���ه ترتي�ب ۸.۷ درصد و۲۷.3 

درصد افزايش داشته است.
 در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٤١١ هزار 
فقره چك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر ١٧٢٠ هزار 
ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذكور ۵۰.۲ درصد از 
تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان ته�ران 

3۴.9درص�د، خراسان رضوي ٧/٧ درصد و اصفهان 
۷.۶ درص�د وص�ول شده اس�ت ك�ه بيش�ترين س�هم 
را در مقايسه با س��اير استان ها دارا بوده اند. همچنين 
۸۰.3 درصد از ارزش چك هاي فوق در اس��تان هاي 
تهران ۷3.۵ درص�د، اص�فهان و خراس��ان رضوي هر 

يك 3.۴ درصد وصول شده است 

  چك هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار 
 در مرداد ماه ١٣٩٧، دركل كش��ور بالغ بر ٩ ميليون 
فق��ره چك وصول ش��د ك��ه از اي��ن تع���داد بالغ بر 
۷.۸ميلي��ون فقره عادي و ح��دود ۱.۲ ميليون فقره 
رمزدار بوده است. بر اين اس��اس دركل كشور ۸۶.9 
درصد از كل تع��داد چك هاي وصولي، عادي و ۱3.۱ 
درصد رمزدار بوده است . از نظر مبلغ نيز ٣٠٤٢ هزار 
ميلي�ارد ري�ال چ�ك وص�ول ش��ده ك�ه بالغ بر٧٠٣ 
ه��زار ميليارد ريال چك عادي و ح��دود ٢٣٣٩ هزار 
ميليارد ريال چ�ك رم�زدار م�ي باش���د. به عبارتي 
در كل كش��ور ۲3.۱ درص�د از ك�ل ارزش چك هاي 

وص�ولي، ع�ادي و ۷۶.9 درص�د رم�زدار بوده است.
با مقايس��ه چك هاي رمزدار با س��هم ۲3 درصدي از 
تعداد و ۷۷ درص��دي از مبلغ، با چك ه��اي عادي با 
س��هم۸۷ درصدي از تعداد و ۲3 درص��دي از مبلغ، 
مي ت��وان نتيجه گرفت كه رمزداره��ا عمال 3.3 برابر 
چك هاي عادي در معامالت پولي اثرگذار هستند و به 
دليل باال بودن س��هم چك هاي برگشتي كه از حدود 
۲3 درصد مبلغ چك ها در سال 9۶ به ۱۵.۶ درصد در 
مردادماه رسيده، مشتريان ترجيح مي دهند كه چك 
رمزدار بيشتر اس��تفاده كنند و استفاده از چك هاي 

عادي را كاهش داده اند. 
در مرداد ماه 9۶ نيز بالغ بر٩ ميليون فقره چك وصول 
شده كه از اين تعداد بالغ بر٨٢٥٦ هزار فقره چك عادي 
و بالغ بر٧٨٠ هزار فقره چك رمزدار بوده است. 9۱.۴ 
درصد از كل تعداد چك هاي وصولي چك عادي و ۸.۶ 
درصد چك رمزدار بوده اس��ت از نظ��ر مبلغي بالغ بر 
١٥٥٤ هزار ميليارد ريال چك وصول شده كه حدود 
٤٩٠ هزار ميليارد ريال چك عادي و ب�الغ ب�ر ١٠٦٤ 
ه���زار ميلي�ارد ري�ال چ�ك رم�زدار بوده اس��ت. به 
عبارتي 3۱.۵ درص��د از كل مبلغ چك هاي وص�ولي 

چ�ك ع�ادي و ۶۸.۵ درصد چك رمزدار بوده است
به عب��ارت ديگر، س��هم چك هاي رم��زدار در مرداد 
9۷ نس��بت به مرداد 9۶ به مي��زان ۴.۴ واحد درصد 
از نظر تعداد و ۸.۵ واح��د درصد از نظر مبلغ افزايش 
داشته اند و سهم چك هاي رمزدار در يكسال گذشته 
نسبت به اقتصاد ملي و مبادالت پولي و بانكي افزايش 

داشته است 

در مرداد ماه ١٣٩٦ دركل كش��ور بالغ بر ۱.۵ ميليون 
به مبلغ ۱3.۸ هزار ميليارد تومان، معادل ۱۵.۸ درصد 
تعداد و ۲۲ درصد مبلغ چك هاي مبادل هاي برگشت 
خورده است و در شهريور ماه ١٣٩٦، درك�ل كش�ور 
ب�الغ ب�ر ۱.۴ ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه مبلغ�ي ب�الغ 
ب�ر ۱۲.۸ هزارميليارد تومان معادل ۱۵.۶ درصد تعداد 
و ۲۱.۸ درصد مبلغ چك هاي مبادل هاي برگش��ت 
داده شده است. در ش��هريور نيز در كل كشور بالغ بر 
۸.۴ ميليون فقره چك وصول ش��ده اس��ت كه از اين 
تعداد بيش از ۷.۷ ميلي��ون فقره چك عادي و حدود 
۰.۷ ميليون فقره چك رمزدار بوده است. براين اساس 
در كل كش��ور 9۱.۷ درصد از كل تع��داد چك هاي 
وصولي، چك عادي و ۸.3 درص��د چك رمزدار بوده 
است. همچنين مبلغي حدود هزار و ۵۷۲ هزار ميليارد 
ريال چك وصول شد كه حدود ۴۶۱ هزار ميليارد ريال 
چك عادي و حدود هزار و ۱۱۱ هزار ميليارد ريال چك 
رمزدار بود. به عبارتي در كل كشور ۲9.3 درصد از كل 
مبلغ چك هاي وصولي، چك ع��ادي و ۷۰.۷ درصد 

چك رمزدار بوده است.

  وضعيت وصول چك در اسفندماه 
در اس��فندماه ١٣٩٦ دركل كشور بالغ بر 99۶۸ هزار 
فقره چك وص�ول شد ك�ه از اي�ن تعداد بالغ بر۸۶۴۸ 
هزار فق��ره چك عادي و ح��دود ۱3۲۰ ه��زار فقره 
چك رمزدار بوده اس��ت. بر اي�ن اساس در كل كشور 
۸۶.۸درص��د از كل تعداد چك ه��اي وص�ولي، چك 

عادي و ۱3.۲ درص�د چ�ك رمزدار بوده است. 
در اسفند 9۶ در كل كشور مبلغي حدود 3۶۶۱هزار 
ميليارد ريال چك وص�ول ش��د كه حدود ۶9۱ هزار 
ميليارد ري��ال چ�ك ع�ادي و ح���دود ۲9۷۰ه�زار 
ميلي�ارد ري�ال چ�ك رم�زدار است. به عبارتي در كل 
كش�ور ۱۸.9درص�د از ك�ل مبل�غ چك هاي وص�ولي، 

چ�ك ع�ادي و ۸۱.۱ درصد چك رمزدار بوده است.
اين نكته نش��ان مي دهد ك��ه در س��ال هاي اخير با 
حقوقي شدن چك ها و افزايش تعداد برگشتي، توجه 
به چك ه��اي رمزدار در مب��ادالت بانكي و همچنين 
اطمينان از وصول مبلغ آن به ش��دت افزايش يافته و 
س��هم چك رمزدار به بيش از ۸۱ درصد مبلغ چك ها 
رس��يده و با وجود گردش ۸.۶ ميلي��ون چك عادي 
در كشور س��هم چك عادي به ۱9 درصد مبلغ چك 
محدود شده است. در اسفند 9۶ به ميزان ۱۰ ميليون 
چك به مبلغ ۸۷۶۰۰ميليارد تومان مبادله شده كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ۴.۴ و ۲۰ درصد 
افزايش داشته است كه از اين تعداد ۸.۶ ميليون فقره 
به مبلغ ۶9 هزار ميليارد تومان وصول شده كه نسبت 
به بهمن ماه 9۶ تع��داد آن ۵.۷ درصد و مبلغ آن ۱9 
درصد افزايش نش��ان مي دهد. از س��وي ديگر بالغ بر 
۱.۴ميليون فقره چك به ارزش��ي بال��غ بر ۱۸۵ هزار 
ميليارد ريال برگش��ت داده شده كه نسبت به بهمن 
ماه از نظر تعداد 3.۱ درصد و از نظر مبلغ ۲3.۷ درصد 
افزايش نشان مي دهد. براين اساس ۱۴ درصد تعداد و 
۲۱ درصد مبلغ چك هاي مبادله شده برگشت خورده 
است. همچنين در استان تهران نيز 3.۷ ميليون فقره 
با ارزش ۵۶ هزار ميليارد تومان مبادله شده است. كه 
3.۲ ميليون به مبلغ ۴۴3 هزار ميليارد ريال آن وصول 
ش��ده و ۴۷9 هزار فقره آن به ارزش حدود ۱۱۸ هزار 
ميليارد ريال برگشت خورده است. براين اساس در كل 
كشور تعداد ۱3.9 درصد چك هاي مبادله شده و ۲۱ 

درصد مبلغ آنها برگشت خورده است. 
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مبلغ مرداد 96تعداد مرداد 96مبلغ مرداد 97 تعداد مرداد 97دوره

1554 هزار ميليارد ريال9 ميليون3042 هزار ميليارد ريال9 ميليون تعداد وصولي 

490 هزار ميليارد ريال8.256 ميليون703 هزار ميليارد ريال7.8 ميليونتعداد چك عادي 

1064 هزار ميليارد ريال0.780 ميليون2339 هزار ميليارد ريال1.2 ميليون تعداد چك رمزدار 

2391.431.5 87سهم چك عادي درصد

13778.668.5سهم چك رمزدار - درصد

138 هزار ميليارد ريال1.5 ميليون 130 هزار ميليارد ريال1.2 ميليونتعداد و مبلغ برگشتي ها 

22 درصد15.8 درصد15.6 درصد13.5 درصدسهم برگشتي ها - درصد

1388 هزار ميليارد ريال1374 ميليون 2030 هزار ميليارد ريال1771 ميليونتراكنش ها 

  مبل�غ جابه جاي�ي پ�ول از طري�ق چ�ك و 
تراكنش بانك�ي از ماهانه 293 ه�زار ميليارد 
تومان در مرداد 96 به 507 هزار ميليارد تومان 
در مرداد 97 افزايش يافته و 74 درصد رش�د 
كرده كه با احتساب تورم 24 درصدي با افزايش 

حقيقي 50 درصدي مواجه شده است
  افزايش س�هم چك هاي رمزدار متناسب 

با كاهش سهم برگشتي ها 
  دو برابر شدن مبلغ مبادله چك، افزايش 

سهم رمزدار و كاهش برگشتي
  متاثر از افزايش سهم 8.5 درصدي مبلغ 
چك هاي رم�زدار از كل وص�ول چك ها در 
يكس�ال منته�ي به م�رداد 97، رق�م مبلغ 

برگشتي ها نيز 6.4 درصد كمتر شده است 
  مقايس�ه مبادالت چك در يك س�ال تير 

96 تا تير 97 
   رش�د 95 درصدي مبلغ جابه جايي 304 
هزار ميليارد تومان با چك كه عمدتا توسط 

چك هاي رمزدار انجام شده و همچنين مبلغ 
203 هزار ميلي�ارد تومان تراكنش بانكي در 
تيرماه 97 نش�ان مي دهد كه ماهانه بيش از 
507 هزار ميليارد توم�ان جابه جايي پول از 
طريق تراكنش هاي بانك�ي و چك رمزدار و 
عادي در كشور انجام مي شود كه در مقايسه 
با سال قبل كه 293 هزار ميليارد تومان بوده، 
روي هم رفته 214 هزار ميليارد تومان معادل 

74 درصد رشد كرده است. 

برش

خبر



دانش و فن10اخبار
آسيب پذيري ۲ ميليارد 

دستگاه بلوتوثي

اعتراف گوگل به نقض حريم 
شخصي كاربران جيميل

افزايش اميد به زندگي
در مريخ 

افتا| بر اساس گزارش هاي منتشر شده بيش 
از دو ميليارد دس��تگاه بلوتوث هنوز نسبت به 

حمله BlueBorne آسيب پذير هستند.
حدود يك سال اس��ت كه وصله مربوط به اين 
آسيب پذيري منتشر شده است. آسيب پذيري 
BlueBorne كه در سال ۲۰۱۷ كشف شد، 
بيش��تر از ۸.۲ ميليارد دس��تگاه بلوتوث را در 
معرض خط��ر قرار داد. اين آس��يب پذيري به 
مهاج��م اجازه مي دهد تا دسترس��ي كامل به 

دستگاه قرباني پيدا كرده و به آن نفوذ كند.
تمامي دس��تگاه هاي داراي بلوت��وث از قبيل 
موباي��ل، كامپيوتر ش��خصي و دس��تگاه هاي 
اينترنت اش��يا كه داراي سيس��تم عامل هاي 
اندرويد، ويندوز و لينوكس هستند در معرض 

اين آسيب پذيري قرار دارند.
بعد از انتشار خبر اين آس��يب پذيري، تمامي 
شركت ها وصله مربوط به اين آسيب پذيري را 
منتشر كرده اند اما تاكنون ۲ ميليارد دستگاه 

همچنان اين وصله را اعمال نكرده اند.
به دليل اينك��ه اين حمله مي توان��د از طريق 
هوا منتشر ش��ود، مهاجم مي تواند به سادگي 
تمامي دستگاه هاي آسيب پذير را آلوده كند. 
س��ازمان هاي دولتي و زيرساخت هاي حياتي 
بيشتر در معرض خطر هستند. زيرا مهاجمان 
مي توانند ش��بكه هاي داخلي air-gap را با 
اس��تفاده از حمالت airborne تحت تاثير 

قرار دهند.

فورچون |در حالي كه گوگل س��ال گذشته 
قول داده بود ديگر اطالعات شخصي كاربران 
جيميل را به اشتراك نمي گذارد، منابع خبري 
مي گويند اين شركت به وعده خود وفا نكرده 

است.
اين شركت كماكان كليدواژه هاي ايميل هاي 
كارب��ران خود را در اختيار ش��ركت هاي ثالث 
قرار مي دهد تا آنها هدف تبليغات و آگهي هاي 

هدفمند قرار بگيرند.
گزارش��ي كه اولين بار در نشريه وال استريت 
ژورنال منتشر شد، حاكيست گوگل هنوزهم 
جلوي نقض حريم شخصي كاربران جيميل را 
از طريق مس��دود كردن دسترسي برنامه هاي 

ثالث نگرفته است.
نكته نگران كننده اين است كه نه تنها جلوي 
دسترس��ي ش��ركت هاي ثال��ث ب��ه محتواي 
جيميل هاي خصوصي گرفته نشده، بلكه اين 
ش��ركت ها مي توانند داده هاي به دست آمده 
از جيميل ه��ا را در اختيار ش��ركت هاي ثالث 

ديگري بگذارند.
اطالعات جمع آوري ش��ده از اي��ن طريق در 
م��ورد برنامه ريزي س��فر، رابطه مش��تريان با 
مديران شركت هاي تجاري، ميزان رضايت از 
خدمات مختلف و غيره اس��ت. انتظار مي رود 
گوگل به علت اين تخلفات با جريمه سنگيني 

مواجه شود.

نيواطل�س| محقق��ان به تازگ��ي موفق به 
شناسايي جلبك هايي در يك تاالب صورتي 
رنگ در اس��پانيا ش��ده اند كه اميد به وجود 

حيات در مريخ را افزايش داده اس��ت.
 ۱-Dunaliella salina EP جلبك هاي يادشده
ن��ام دارن��د و باعث صورتي ش��دن رن��گ تاالب 
Laguna de Peña Hueca در اس��پانيا 

شده اند.
اين جلبك ها مي توانن��د در ميان انبوهي از 
نمك و گوگ��رد زندگي كنند. دانش��مندان 
مي گوين��د جلبك هاي يادش��ده به احتمال 
زي��اد مش��ابه جلبك هاي��ي هس��تند كه در 
درياچ��ه اي مدف��ون در مري��خ شناس��ايي 
ش��ده اند و در بخشي از اين سياره موسوم به 

كاله يخ��ي مري��خ ق��رار دارن��د.
بررس��ي هاي انجام شده نش��ان مي دهد كه 
جلبك هاي مذكور در زير پوس��ته يخي يكي 

از اقمار مش��تري يعني اروپا نيز قرار دارند.
با توجه به وجود درياچ��ه اي در قطب جنوب 
مريخ كه در زير اليه هاي قطوري از يخ مدفون 
شده، پژوهشگران به وجود حيات در آن اميدوار 
ش��ده بودند. اما بررس��ي هاي بعدي نشان داد 
كه آب اين درياچ��ه داراي مقدار زيادي نمك 
و گوگرد و برخي انواع مواد معدني ديگر است 
ك��ه احتمال وجود حي��ات در آن را به حداقل 

مي رساند.
ام��ا پژوهش هاي جديد انجام ش��ده توس��ط 
دانشمندان هندي و اسپانيايي نشان مي دهد 
احتمال وجود و زندگي برخي ميكروارگانسيم ها 
در اين شرايط دش��وار وجود دارد. زيرا برخي 
جلبك ها در چنين ش��رايط ح��ادي در درون 
درياچه Laguna de Peña Hueca اسپانيا 
به زندگي خ��ود ادامه داده اند و ل��ذا همتايان 
آنها ه��م مي توانند در مريخ ب��ه زندگي خود 

ادامه دهند.
در اين ميان دانش��مندان به كشف ديگري نيز 
نائل شده اند و معتقدند اين احتمال وجود دارد 
كه جلبك هاي يادش��ده ميلياردها سال قبل از 
كره زمين به مريخ منتقل ش��ده باشند. به نظر 
آنان، عامل اين انتقال برخورد شهاب سنگ هاي 
متعدد به مريخ است. اين شهاب سنگها به دنبال 
تصادف زمين با ديگر س��يارات به وجود آمده و 

برخي از آنها به مريخ برخورد كرده اند.

قيمت هاي نجومي در بازار كامپيوتر

كاربران توان خريد  ندارند 
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 قيمت ه��ا در بازار ل��پ تاپ و قطع��ات كامپيوتري 
باور كردني نيست،  بس��ياري از فروشندگان لپ تاپ 
و قطع��ات كامپيوتري ترجيح مي دهن��د كااليي به 
فروش نرسانند چون معتقدند كه نمي توانند همانند 
آن جايگزين كنند، از سوي ديگر برخي فعاالن بازار 
بر اين اعتقادند كه به دليل ش��ديدتر شدن تحريم ها 
بسياري از كاال و قطعات وارد بازار نمي شود و همين 
مساله نيز خود مزيد بر علت شده است تا قيمت ها در 

بازار كامپيوتر به طرز باور نكردني افزايش پيدا كند .
سيدمهدي ميرمهدي رييس اتحاديه فناوران رايانه 
ته��ران در اين خصوص به خبرن��گار تعادل گفت: از 
آنجا ك��ه به واردكنندگان و تجهي��زات كامپيوتر ارز 
دولتي ي��ا همان دالر 4۲۰۰ توماني ب��ه اندازه كافي 
تعلق نگرفت، با افزايش قيمت ارز، قيمت ها به يك باره 
روندي صعودي به خود گرفت و در اين بين برخي نيز 
با احتكار و تزريق نك��ردن كاال به بازار به اين افزايش 

قيمت دامن زدند .
وي با اش��اره به اينكه از آنجا كه بس��ياري از كاالها و 
قطعات در گمرك باقي مانده و هنوز وارد بازار نشده، 
 بازار با كمبود جنس مواجه اس��ت و بخش��ي از اين 
افزايش قيمت ها نيز نبود كاال و قطعات در بازار است .

رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران مي گويد: متاسفانه 
ورود كاال به كش��ور ممنوع است و اين موضوع ضربه 
س��نگيني به واردات زده؛ چرا كه فق��ط يك بار دالر 
دولت��ي به صنف رايان��ه تعلق گرفت��ه و دوباره ارزي 
داده نش��ده و حاال كه بازار ثانويه تشكيل شده است، 
مشخص نيست كه چه ارزي داده خواهد شد و چگونه 

ارز به كشور توليدكننده ارسال مي شود.
به گفته ميرمهدي، همه  اين اتفاقات تبعاتي دارد كه 
يكي از آنها س��ردرگمي فروشنده براي عرضه كاال به 
بازار است؛ وقتي بازار ثبات نداشته باشد، واردكننده 
نمي داند كه چه اتفاق��ي مي افتد و آيا در ازاي فروش 
كاال مي تواند محصول با همان قيمت جايگزين كند؛ 
بر اين اساس، بازار از جنس خالي مي شود و قيمت ها 

افزايش مي يابد. 
وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر تنها يك تا س��ه 
درصد قطعات كامپيوتري، آن ه��م لوازم جانبي در 
كش��ور توليد مي ش��ود؛ گفت: بنابراين ت��وان توليد 
در داخل كش��ور وج��ود ندارد. بر اين اس��اس انتظار 
مي رود كه دولت براي واردات همكاري بيش��تري با 
واردكنندگان كند و مش��كالت موجود بر س��ر ثبت 
س��فارش ها را بردارد، از سوي ديگر براي آن دسته از 
كساني كه ثبت سفارش كرده اند، امكاني فراهم شود 
تا بتوانن��د كاال را از گمرك ترخي��ص كرده و جنس 

جايگزين كنند.
صنف رايانه اين اميد را داشت تا در سال 9۷ با تعرفه 
واردات لپ تاپ قيمت ها نيز كاهش پيدا كند و سير 
نزولي را در بازار ش��اهد باش��يم ولي اينگونه نشد و با 
مشكالت ارزي پيش آمده قيمت ها به يك باره افزايش 

چشمگيري پيدا كرد.
بر اساس آمارها اگر جنس  از گمرك ترخيص شود، تا 
پايان مهرماه و آبان در بازار كاال موجود خواهد بود و 
قيمت ها هم با كاهش همراه مي شود؛ اما اگر به همين 
شكل پيش برود و كاال از گمرك ترخيص نشود، بايد 

روز به روز شاهد افزايش قيمت باشيم.

   كمبود كاال و قطعات در بازار كامپيوتر
مسعود ايمان پناه از فعاالن بازار كامپيوتر به خبرنگار 
تعادل گف��ت: برخي از وارد كنن��دگان كه كاال ثبت 
كرده اند هنوز نتوانس��ته اند اجناس خود را ازگمرك 
ترخيص كنند و با نوس��ان قيمت ارز در بازار ترجيح 

مي دهند اجناس خود را در گمرك نگه دارند .
وي با اشاره به اينكه چند ماهي است كه قيمت ها در 
بازار كامپيوتر و لپ تاپ شديدا داراي نوسان است و اين 
مساله ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار است گفت: 
 اين مس��اله حتي باعث ايجاد بازار سياه در بازار شده 
است و دالالن از اين بازار در حال سود جويي هستند .

اين فعال بازار خاطرنشان كرد: هريك از فروشندگان 
ب��راي يك جنس واح��د، يك قيم��ت را مي دهند و 

نمي توان در بازار براي يك كاالي مشخص يك نرخ را 
پيدا كرد،  در اين خصوص دالل ها نيز با بازار گرمي و 
بيان جنس اصل قيمت هاي باالتري را به خريداران 

اعالم مي كنند .
وي همچنين به كمبود كاال و قطعات در بازار كامپيوتر 
اش��اره كرد و گفت: بازار كامپيوتر و لپ تاپ روزهاي 
خوبي را پشت سر نمي گذارد،  قيمت ها به يك باره 3 
تا 4 برابر افزايش پيدا كرده است،  قدرت خريد بسيار 
كاهش پيدا كرده و به دليل نبود نظارت هم خريداران 

و هم فروشندگان سردرگم شده اند .

 وي گفت: سياس��ت هاي ارزي جديد براي مديريت 
بحران كنوني از س��وي دولت و بان��ك مركزي براي 
بهبود اين شرايط هم نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد 
مفيد واقع شود . هرچند كه شايد به مرور زمان بتواند 

مشكالت را مرتفع كند.
گفتني است بر اس��اس طرح ارز مورد نياز براي ورود 
اقالم كامپيوتري و موباي��ل از طريق بازار دوم ارز و از 
محل ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي تامين 
خواهد شد و نرخ اين ارز هم تابعي از عرضه و تقاضاي 
بازار خواهد بود. از سوي ديگر مرحله اول تحريم هاي 

تجاري هم وارد فاز اجرايي شده است و احتماال منابع 
ارزي كش��ور را با محدوديت بيشتري مواجه خواهد 
س��اخت. در پايان بايد به اين نكته اش��اره كرد كه آيا 
دسترس��ي واردكنندگان به ارز مورد نيازشان باز هم 
مانند گذش��ته دش��وار و يا ناممكن خواهد بود، يا به 
كمك مقررات ارزي جديد خواهند توانست با سرعت و 
سهولت بيشتري پروسه هاي واردات و ترخيص كاالها 
را انجام دهند، تا قيمت هاي كنوني براي خريداراني 
كه مدت ها است انتظار بهبود اوضاع و اقدام براي خريد 

را دارند محقق مي شود يا خير؟

انگجت| نوعي قفل هوشمند ابداع شده است كه هنگام 
ورود رمز توسط كاربر، ضمن استفاده از حسگر اثر انگشت، 
اعداد را طبق الگوريتم خاصي مي چرخاند تا در صورتي 
كه كسي در حال دزدكي نگاه كردن و ياد گرفتن رمز ورود 

است، ناكام بماند.
قفل هوشمند ش��ركت الكلي  )Lockly( آخرين نمونه 
در بازار قفل هاي هوشمند با يك ويژگي خاص است كه 
آخرين مدل آن موسوم به Secure Plus  از يك سنسور 
اثر انگشت سه بعدي همراه با تكنولوژي رمز عبور مبتني 
بر الگوريتم اختصاصي استفاده مي كند كه اين دو فناوري 

با هم، ظاهرا اين دستگاه را غيرقابل نفوذ مي كنند.
اين قفل در صورت عدم دسترس��ي ب��ه اينترنت نيز در 
دسترس اس��ت و ش��ما هنوز هم مي توانيد از يك كليد 

فيزيكي براي باز كردن قفل استفاده كنيد.
اما ظاهرا نيازي به اين نخواهيد داش��ت، چرا كه كمپاني 
سازنده مي گويد كه اين قفل هوشمند آلومينيومي مي تواند 
كدهاي دسترسي چندگانه بدون نياز به اتصال به اينترنت 

ايجاد كند. بزرگ ترين تفاوت امنيتي و رقابتي اين قفل، 
صفحه نمايش OLED و نمايش ورودي رمز عبور است 
كه در آن، ش��ما چهار حلقه از اعداد را متشكل از سه عدد 
مي بينيد. اين اعداد با هر بار استفاده، حركت مي كنند و 
مي چرخند، بنابراين اگر كسي در حال دزدكي نگاه كردن 

باشد، نمي تواند رمز عبور شما را دريابد.
عالوه بر اين ها، اين قفل داراي ويژگي لطفا مزاحم نشويد  
)do not disturb( است كه تنها اجازه ورود با يك 

كليد فيزيكي را مي دهد.

گيزمگ| محققان دانشگاه كاليفرنيا  در سانتا باربارا  يك 
اپليكيشن توس��عه داده اند كه مي تواند با استفاده از يك 
كيت آزمايشگاهي در عرض يك ساعت وجود باكتري ها 

را تشخيص دهد.
دانشمندان امريكايي يك اپليكيشن براي گوشي هاي 
هوشمند طراحي كرده اند كه مي تواند وجود انواع باكتري ها 
را تنها در يك ساعت تشخيص دهد. با استفاده از اين برنامه 
تشخيص وجود باكتري ها از ۱۸ تا ۲۸ ساعت به يك ساعت 
تقليل يافته است. كاهش زمان تشخيص باكتري ها به 
معني شناسايي، درمان و بهبود سريع تر بيماري ها تلقي 
مي شود. روش كار اپليكيشن به اين نحو است كه از طريق 
دوربين گوشي و يك كيت مجزا كه موسوم به اسمارت لمپ  
)smaRT-LAMP( است، ادرار، مدفوع و خون بيماران 

را تجزيه و تحليل مي كند.
 ،)LED(  كيت اسمارت لمپ  متشكل از المپ ال اي دي

يك سانتريفيوژ كوچك و يك جعبه مقوايي است.
اين كي��ت مي تواند با قيمتي كمت��ر از ۱۰۰ دالر توليد 

ش��ود.فرآيند آزمايش به اين ترتيب است كه نمونه هاي 
گرفته شده از بيمار با استفاده از ماده سديم هيدروكسيد 
، مواد ضدعفوني كننده و گرما تجزيه مي ش��وند. نتيجه 
حاصل با مخلوط شيميايي موجود در يك لوله آزمايش كه 
تحت عنوان لمپ  است، تركيب مي شود و در صورت بروز 
نتيجه مثبت و وجود باكتري ماده فلوئورسانس موجود در 
لوله آزمايش روشن مي شود و مشخص مي شود كه در بدن 
بيمار باكتري خطرناكي وجود دارد يا خير؟روش آزمايشي 
لمپ  سبب افزايش تعداد DNA هاي موجود در نمونه 

دريافت  شده مي گردد. محققان دانشگاه كاليفرنيا  در سانتا 
باربارا  اين تحقيق را انجام دادند. تيم تحقيقاتي اميدوارند 
كه اين كيت در مناطق دورافتاده دنيا حتي توسط افراد 
غيرمتخصص نيز مورد اس��تفاده قرار گيرد. در آزمايش 
عملكرد برنامه، اپليكيش��ن به خوبي قادر به تشخيص 
عفونت ادراري بود. عفونت هاي دس��تگاه ادراري به ويژه 
براي زنان باردار مضر هستند و مي تواند موجب سقط جنين 
گردد. بنابراين يك نياز اساسي براي تشخيص سريع و ارزان 
قيمت اين بيماري وجود دارد كه در محل استقرار بيمار 
نيز انجام شود. در اين راستا، آزمايشات انجام شده توسط 
محققان دانشگاه كاليفرنيا، به جلوگيري از بروز پيلونفريت 

، سقط جنين، و كيست حاد  كمك مي كند.
محققان اين پژوهش معتقدند، اپليكيشن ساخت آنها در 
تشخيص اوليه باكتري ها موثر است و مي تواند خطر وجود 
بيماري هاي حاصل از باكتري هايي چون استافيلوكوك 
اورئوس )طاليي( مقاوم به متي س��يلين  را كه در برابر 

درمان مقاوم است كاهش دهد.

افزايش امنيت خانه با قفل هوشمند الگوريتمي شناسايي باكتري ها با گوشي در كمتر از يك ساعت
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ديلي ميل| گروهي از آدم ربايان و س��ارقان در آفريقاي 
جنوبي در قب��ال آزادي يك تاج��ر، از وي ۵۰ بيت كوين 

دريافت كرده اند.
با توجه به افزايش محبوبيت و استقبال از ارزهاي ديجيتالي 
رمزنگاري ش��ده همچون بيت كوين، به نظر مي رسد كه 
سارقان و آدم ربايان نيز به سمت وسوي استفاده از بيت كوين 

و ارزهاي مشابه آن روي آورده اند.
بر اساس گزارش هاي منتشره، آدم ربايان آفريقايي پس از 
دو ماه گروگان گيري يك تاجر و سرمايه گذار ثروتمند كه 
در شهر كيپ تاون آفريقاي جنوبي سكونت داشت، به ازاي 
آزادي وي درخواست كرده بودند كه ۵۰ بيت كوين دريافت 
كنند. با اينكه از جزئيات و ش��يوه پرداخت اين تعداد بيت 
كوين به سارقان خبري منتشر نشده است، اما به نظر مي رسد 
كه آنها پس از دريافت مقدار معين وي را آزاد كرده اند. اين 
 Foodworld تاجر كه مالك سوپرماركت هاي زنجيره اي
در آفريقاي جنوبي بوده است، دو ماه پيش هنگامي كه در 
حال رانندگي به محل كار خود بود، توسط سارقان مسلح 
ربوده شد و سپس در قبال آزادي و رهايي وي، از خانواده و 
آشنايانش درخواست دريافت مبلغي پول به ارز ديجيتال 

رمزنگاري شده بيت كوين كرده بودند.
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده كه مدت هاست به نظر 
مي رس��د جايگزين پول نقد شده است، حاال در حال ورود 
به بازي هاي پليد سارقان و آدم ربايان، قاچاق چيان اسلحه 
و مواد مخدر اس��ت چراكه يكي از بزرگ ترين مزيت هاي 
جابه جايي پول با استفاده از ارزهاي ديجيتال، قابليت عدم 
رديابي و پيگيري از سوي مراجع قضايي و پليس را داراست 

كه كار را براي سارقان و تبهكاران آسان كرده است. 

چايناديلي| دانشمندان چيني خواستار تقويت همكاري 
بين المللي در اكتش��افات فضايي كه ه��دف آن كاهش 
 )near-Earth objects(  خطر اجرام نزديك زمي��ن

است، شدند.
اجرام نزديك زمين، اجرام نجومي هس��تند كه مدار آنها 
از نزديكي مدار زمين مي گذرد. بيشتر آنها دنباله دارها يا 
سيارك هايي هستند كه تحت تاثير گرانش خورشيد و 

ديگر سيارات به همسايگي زمين رسيده اند.
 چن جيانگشنگ  )Chen Jiansheng(، ستاره شناس 
ارش��د و عضوآكادمي علوم چين )CAS( طي كنفرانس 
سواد علمي  )science literacy( گفت: در مقايسه با 
مسائل جهاني مانند امنيت غذايي، كمبود انرژي، تغييرات 
آب و هوايي، حمالت سايبري و آلودگي محيط زيستي 
ناشي از فعاليت هاي انس��اني، بسياري ديگر از تهديدات 

جدي جهان ما ممكن است از سمت فضا باشد.
بيش از ۱۸۰ هزار سيارك نزديك زمين وجود دارد كه قطر 
حدود ۸۰۰ سيارك بيشتر از يك كيلومتر است. محققان 
۱۸۰ دهانه برخوردي عظيم را در سياره ما كشف كرده اند 
و اين نشان دهنده توانايي بزرگي يك ذره كوچك آسماني 

در هنگام برخورد با زمين است.
در ستاره شناس��ي به حفره ي��ا گودالي در خ��اك اجرام 
آس��ماني كه در اثر برخورد شهاب سنگ پديد آمده باشد 
برخوردي«  گفته مي شود.گونه اي ديگر از دهانه در  »دهانه 
خاك سيارات نيز وجود دارد كه بر اثر فوران آتش فشاني پديد 
مي آيد.در يك ميليارد سال نخست تاريخ سامانه خورشيدي، 
بمباران بزرگي از شهاب سنگ ها در همه سياره ها رخ داده 

است و دهانه هاي برخوردي نتيجه اين بمباران هستند. 

فايننش�ال تايم�ز| توئيت��ر اعالم ك��رده به دليل 
وجود ي��ك اختالل از مي ۲۰۱۷ تا س��پتامبر ۲۰۱۸، 
توس��عه دهندگان خارجي به پيام ه��اي كاربران اين 

اپليكيشن دسترسي داشته اند.
توئيتر اعتراف كرده احتماال توسعه دهندگان خارجي 
در مدت زماني بيش از يك سال به پيام هاي شخصي 

ميليون ها كاربر اين اپليكيشن دسترسي داشته اند.
توئيتر در بيانيه اي اعالم كرد: ما از اين اتفاق متاسفيم.

اين اختالل در مي ۲۰۱۷ آغاز ش��د و تا ۱۰ سپتامبر 
۲۰۱۸ ميالدي كشف نشده بود. اما چند ساعت پس 
از كشف اختالل برطرف شد. به گفته توئيتر كمتر از 
يك درصد ۵۵3 ميليون كاربر فعال ماهانه آن تحت 
تاثير اين اختالل بوده اند.باگ مذكور حس��اب هاي 
كاربري كسب و كارها و سازمان هاي مختلف را مبتال 

كرده بود. 
اين ش��ركت در بيانيه اي اعالم ك��رد: »مجموعه اي از 
شرايط فني پيچيده همزمان با اين باگ به وجود آمده و 
سبب شده اطالعات حساب كاربري افراد با منابع اشتباه 

به اشتراك گذاشته شود.«
در ادامه بيانيه توئيتر آمده: »اگر كاربر با يك فرد يا يك 
حساب تجاري از طريق API در توئيتر ارتباط برقرار 
كرده باشد، اين باگ سبب مي شود برخي از تعامالت 
بطور ناخواسته به توسعه دهندگان ديگر فرستاده شود. 
به هرحال اگر اطالعات حساب شما تحت تاثير اين باگ 
به خطر افتاده باشد، ما بطور مستقيم و از طريق يك پيام 
هشدار در اپليكيشن به شما اطالع مي دهيم.« به هرحال 

تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد.

فوربس| شركت چيني علي بابا قصد دارد نخستين 
تراش��ه پردازنده مبتني بر هوش مصنوعي خود را تا 
س��ال آينده ميالدي به بازار روانه كند تا به توس��عه 
خدمات ابري و اينترنت اشياء بپردازد.شركت علي بابا 
كه نمونه چيني ش��ركت امريكايي آمازون اس��ت و 
به منظور رقاب��ت و به چالش كش��اندن آن وارد اين 
عرصه شد، توانسته است سهم قابل توجهي از خريد 
و فروش هاي آنالي��ن و الكترونيكي جهان را به خود 

اختصاص دهد. 
علي بابا )Alibaba( در سال ۱999 ميالدي توسط 
جك ما، تاسيس ش��د تا به فروش آنالين محصوالت 
گوناگون و خرده فروشي الكترونيك در سراسر جهان 
بپردازد و سلطه رقيب امريكايي خود يعني آمازون را 

به چالش بكشاند.
حاال به نظر مي رس��د كه اين شركت به منظور توسعه 
فعاليت و محصوالت در حوزه هوش مصنوعي، خدمات 
ابري و اينترنت اش��ياء تصميم گرفته اس��ت كه وارد 
توليد تراش��ه پردازنده هاي اختصاصي شود تا توسط 
ش��ركت هاي توليدكننده مرتبط مورد استفاده قرار 

بگيرد.
بنابراين به نظر مي رس��د ك��ه تراش��ه هاي پردازنده 
اختصاص��ي علي بابا در نيمه دوم س��ال آينده ۲۰۱9 
مي��الدي رونمايي و روانه بازارهاي جهاني ش��ود. اين 
تراش��ه ها كه احتماال AliNPU نام خواهند داشت، 
از قابليت ه��اي متعددي از جمله امكان اس��تفاده در 
خودروهاي خودران، شهرهاي هوشمند و وسائل حمل 

و نقل هوشمند پشتيباني خواهند كرد.

زددي ن�ت| س��رويس هاي پخش و استريم آنالين 
موس��يقي بي��ش از ۷۵ درصد از درآم��د كل صنعت 

موسيقي در اياالت متحده امريكا را شامل مي شود.
 نرم افزار و سرويس هاي استريم و پخش آنالين موسيقي 
كه اس��پاتيفاي و اپل موزيك از بزرگ ترين بازيگران 
آن هستند، در سال هاي اخير با محبوبيت و استقبال 

بي نظيري از سوي كاربران مواجه شده است.
اسپاتيفاي )Spotify( كه يك نرم افزار و رسانه پخش 
آنالين و جاري موسيقي، پادكست و ويدئوست، بطور 
رسمي در س��ال ۲۰۰۸ ميالدي راه اندازي شد و از آن 
زمان نيز با افزودن قابليت هاي بسياري، توانسته است 
توجه بخش اعظمي از كاربران گوشي هاي هوشمند 
را به خود جلب و طرفداران زيادي براي خود دس��ت 

و پا كند.
بر اس��اس تازه تري��ن گزارش انجم��ن صنعت ضبط 
موسيقي اياالت متحده امريكا در سال ۲۰۱۸ ميالدي، 
۷۵ درصد از درآمد كل درآمد صنعت موسيقي در اين 
كشور از سرويس هاي موسيقي نظير اسپاتيفاي و اپل 

موزيك حاصل شده است.
اين سرويس هاي استريم آنالين با قابليت  اشتراك پولي 
توانسته اند كاربران بسياري را به سمت خود بكشانند. 
به گونه اي كه تاكنون درآمدي بالغ بر 3.4 ميليارد دالر 
از سرويس هاي استريم آنالين موسيقي وارد صنعت 

موسيقي شده است.
بدون شك، منطقه امريكاي ش��مالي كه شامل اياالت 
متحده امريكا و كانادا مي شود، از بزرگ ترين طرفداران و 
كاربران اپليكيشن هاي استريم موسيقي به شمار مي روند. 

آدم ربايان به بيت كوين
روي آوردند

درخواست چيني ها براي 
افزايش همكاري هاي فضايي

پيام كاربران توييتر
فاش شد

»علي بابا« پردازنده هاي
هوشمند توليد مي كند

۷۵ درصد از درآمد صنعت موسيقي 
از استريم هاي آنالين است

رويداد
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گروه تروريستي متالشي شد
اهواز| استاندار خوزس��تان گفت: اعضاي تيم 
تروريس��تي كه به رژه نيرو هاي مسلح در اهواز 

حمله كردند متالشي و امنيت برقرار است.
غالمرضا شريعتي درباره آخرين جزييات حادثه 
تروريستي در مكان رژه نيرو هاي مسلح در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: صبح شنبه در حين رژه 
نيرو هاي مسلح در بلوار قدس اهواز افرادي با لباس 
مبدل به سمت مسووالن و مردم حاضر در محل 

رژه تيراندازي كردند.
استاندار خوزستان گفت: با وجود اين حادثه به 
سمت جايگاه مسووالن، به دليل واكنش سريع 
نيرو هاي امنيتي، هيچ يك از مس��ووالن حاضر 
در جايگاه از جمله آي��ت اهلل جزايري، نماينده، 
ولي فقيه در خوزستان، آيت اهلل حيدري، نماينده 
مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبري و 
جمال عالمي نيسي، فرماندار اهواز و فرماندهان 

ارشد نظامي آسيبي نديده اند.

توزيع 500 جلد كتاب نذري 
در پارس آباد

اردبي�ل| مدير اجرايي اولين آيي��ن »نذر كتاب« 
انجمن مهر اميد در پارس آباد از توزيع 500 جلد كتاب 
نذري در اين شهر خبر داد. محمد دشتي كالنتر در 
جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود: اولين آيين 
نذر كتاب انجمن مهر اميد روز هشتم و نهم )تاسوعاي 
حسيني( محرم در شهرستان پارس آباد برگزار و اين 
آيين مورد استقبال مردم و مسووالن قرار گرفت. او 
با بيان اينكه اجراي هر برنامه اي براي اولين بار در هر 
كاري سخت اس��ت، تصريح كرد: با وجود اينكه اين 
برنامه توسط يك سازمان مردم نهاد و براي اولين بار 
در سطح شهرستان انجام مي شد اما با حمايت هاي 
مردمي و مسووالن به خصوص فرماندار شهرستان اين 
برنامه بدون مشكل خاصي برگزار شد. عضو انجمن 
مهر اميد با بيان اينكه استقبال و حمايت مردمي بيش 
از حد تصور ما بود، اضافه كرد: با وجود اينكه به دليل 
محدوديت هاي مالي اين سازمان مردم نهاد امكان 
تبليغات ميداني براي ما ميسر نشد اما با تبليغات در 
فضاي مجازي استقبال مردمي مطلوب بود طوري 
كه مردم بيش از 300 جلد كتاب با عناوين مختلف 

اهدا كردند.

580 ميليارد تومان كاالي 
احتكاري كشف شد

تبريز|مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي 
گفت: انواع كاالي احتكار شده به ارزش بيش از 580 
ميليارد تومان در اين استان كشف و ضبط شد. سيد 
احد يوزباشي اظهار داش��ت: با اجراي طرح تشديد 
كنترل بازار و مبارزه با احتكار 50 فقره پرونده احتكار 
در تعزيرات حكومتي استان تشكيل شد. او ادامه داد: 
از اين تع��داد 30 فقره پرونده به ارزش 350 ميليارد 
تومان رسيدگي و حكم قطعي صادر و دستورات الزم 
براي توزيع كاال در ش��بكه رسمي صادر شده است. 
يوزباشي اظهار داشت: همچنين تاكنون 7 پرونده 
اخفا و امتناع از عرضه كاال تشكيل شده كه 6 فقره آن 

مختومه شده است.

اختصاص ۷00 ميليارد تومان 
براي صيانت از توليد

زنجان| رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
اس��تان زنجان گفت: امسال براي صيانت و فعال 
كردن واحده��اي تولي��دي در اس��تان زنجان 
700ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است. 
ناصر فغفوري ديروز در جلس��ه س��تاد كارگروه 
تس��هيل و رفع موانع توليد، گفت: در س��ال ۹7 
حدود 30ه��زار ميليارد تومان ب��راي صيانت و 
فعال كردن واحدهاي توليدي در س��طح كشور 
اختصاص يافت��ه كه از اين مي��زان 700 ميليارد 
تومان اعتبار براي استان زنجان است. اين ميزان 
اعتبار ۲.3 درصد اعتبارها را به خودش اختصاص 
داده است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان زنجان گفت: بايد دس��تگاه هاي اجرايي 
استان كه اين ميزان تسهيالت دريافت مي كنند 
برنامه ريزي الزم را داشته باشند. ۴5 واحد توليدي 

استان در سامانه ثبت نام كردند. 

مصوبه اصالح فعاليت ملوانان در پيچ و خم اداري باقي است

سرانجام ساماندهي كاالي همراه ملوان 
گروه بنگاه ها|

 اف��رادي كه با فضاي كس��ب و كار م��ردم عادي در 
س��واحل جنوبي كش��ورمان ارتباط دارند مي دانند 
كه سال هاست در س��واحل جنوبي كشور نوعي داد 
و س��تد كاال رواج پيداكرده كه به كاالي »ته لنجي« 
معروف اس��ت. تجارتي كه هرچن��د در برخي موارد 
نارسايي هايي را در برخي بخش هاي اقتصادي ايجاد 
مي كند و برخي گروه هاي داللي از آن سوءاس��تفاده 
مي كنند؛ اما براي سال ها منبع درآمد و كسب روزي 

براي مردم بوده است. 
دولت در سال ۹6 بنا بر راهبردي كه در خصوص مقابله 
با قاچاق كاال داشت مصوبه اي را با هدف محدودسازي 
اين نوع كسب و كار ابالغ كرد كه بعد از مدت كوتاهي 
با دليل عدم تطابق با واقعيات ميداني و تاثيري كه در 
وضعيت معيشتي مردم منطقه داشت در ارديبهشت 
ماه ۹7 اصالح ش��د. بر اساس اعالم مسووالن مصوبه 
سال گذشته دولت در زمينه ساماندهي كاالي همراه 
ملوان )ته لنجي( كه در ارديبهشت ماه ۹7 اصالح شده 
هنوز در مس��ير كارهاي اداري معطل مانده و همين 
موضوع باعث بروز مش��كالتي در فضاي كسب و كار 

مردم شده است.
 ش��ايد بازخواني بيانات صريح رهبر انقالب در مورخ 
يازده��م مردادماه س��ال ۹6 در خصوص قاچاق كاال 
در اين مورد خود بتواند اهميت اين موضوع را نشان 
دهد؛ مقام معظم رهبري ضمن معرفي دو قاچاق كاال 
كه يكي از آنها »بالي بزرگ« نام دارد؛ افزودند: »مراد 
من از قاچاق، فالن كوله بِر ضعيِف بلوچستاني نيست 
كه مي رود آن طرف يك چيزي را برمي دارد روي كوِل 
خودش مي آورد اين طرف، اينها كه چيزي نيس��ت، 
اينها اهميتي ندارد، با آنها مبارزه هم نش��ود اشكالي 
ندارد؛ اما نوع دوم قاچاق را »قاچاق س��ازمان يافته« 
معرفي كردند؛ من قاچاق هاي س��ازمان يافته بزرگ 
را مي گويم، ده ها كانتينر ي��ا صدها كانتينر اجناس 
گوناگون قاچاق وارد كشور بش��ود، خب، بايد برويم 
برخورد كنيم با اين ها؛ ما دولتيم، ما قدرت داريم، ما 
مي توانيم بطورجدي با اينها برخورد كنيم.«موضوعي 
ك��ه در نهايت دولت را بر آن داش��ت تا نوع ديگري از 

مناسبات ارتباطي را در اين زمينه حاكم كند. 

   تاثير نوسان بر تجارت دريايي
رييس اتاق اصناف مركز استان بوشهر در همين زمينه 
مي گويد: با افزايش قيمت ص��ورت گرفته در نرخ ارز 
واردات كاالي همراه ملوان ديگر صرفه اقتصادي ندارد 
و تمامي ش��ناورهاي اين حوزه در چند ماه گذش��ته 

زمين گير شدند. 
مصطفي گراشي افزود: كاالهاي همراه ملوان موجود در 
بازار بوشهر همگي تامين شده از انبار عرضه كنندگان 
عمده و مربوط به خريد ماه هاي گذشته است و با اين 
ش��رايط در چند ماه آتي كاالي همراه مل��وان در بازار 
بوش��هر وجود نخواهد داشت. با اين ش��رايط بايد ارز 
دولتي مورد ني��از واردات كاالي هم��راه ملوان پيش 
بيني شود زيرا در غير اين صورت بخش قابل توجهي 

از اشتغال استان مورد تهديد قرار مي گيرد. با افزايش 
قيمت صورت گرفته در نرخ ارز قيمت كاالهاي همراه 
ملوان در بوشهر ۲ برابر شده و مردم ديگر قدرت خريد 

اينگونه كاالها را ندارند. 
او در ادامه افزود: از ۴۲ هزار واحد صنفي استان بوشهر 
حدود 50 درصد در عرضه كاالي همراه ملوان فعاليت 
دارند كه با احتس��اب ۲.5 شغل براي هر واحد صنفي 

بيش از 50 هزار نفر در استان بوشهر بيكار مي شوند. 
گراشي در ارتباط با ممنوعيت ورود شناورهاي ايراني 
به بندر دوبي گفت: اين موضوع ش��ايعه اي در فضاي 
مجازي بود و سخت گيري بندر دوبي امارات تنها براي 
شناورهاي فاقد جهت نما بوده است. اين موضوع تنها 
براي كنترل مبدا پيشين و مقصد بعدي شناورها است 

كه با هدف كنترل و شناسايي بيشتر بر شناورها اعمال 
شده است و با توجه به اهميت آن براي بندرهاي ايران 

نيز كاربرد فراواني دارد. 

   مشكل تجارت  دريايي
يك صاحب شناور بوشهري گفت: با احتساب سوخت 
شناورهاي سفاري به نرخ بين المللي هزينه هر ليتر 
گازوئيل بيش از ۲ برابر افزايش يافته است كه با اين 
شرايط فعاليت حمل و نقل دريايي براي هيچكدام از 
طرفين صاح��ب كاال و حمل كننده صرفه اقتصادي 
ندارد.  محمدرضا نعمتي افزود: اين در حالي است كه 
براساس قانون و مصوبه اصالحي كاالي همراه ملوان 
بايد سوخت ش��ناورهاي باري در آب هاي داخلي با 

نرخ داخلي محاسبه ش��ود ولي با وجود اين در تمام 
اين مسير بايد گازوئيل را ليتري 50 هزار و 350 ريال 

تهيه كنيم. 
او بيان كرد: پيش از اين هر ليتر گازوئيل شناورهاي 
س��فاري با قيمت كمتر از ۲0 هزار ريال در آب هاي 
داخلي محاسبه مي شد اما افزايش هزينه سوخت در 
كنار حق بيمه ملوانان و آذوقه موردنياز آنها در طول 
مسير عالوه بر واردات كاالي همراه ملوان صادرات را 

نيز تحت شعاع قرار داده است. 
رييس اتحاديه خوارو بار و لبنيات شهرستان بوشهر 
گفت: از مجموع بيش از يكهزار شناور سفاري استان 
ك��ه در واردات كاالي همراه ملوان فعاليت داش��تند 
اكنون ش��ايد 1۴ فروند ب��راي واردات كاال به دوبي 
س��فر كرده اند.  عباس نامدارزاده اف��زود: واحدهاي 
صنفي فعال در عرضه كاالي همراه ملوان براي خريد 
جديد خود بايد از يك نمونه كاال سه واحد بفروشند 
ت��ا بتوانند در ازاي آن يك واحد كاال را خريد كنند. از 
ديگر مشكالت عديده در واردات كاالي همراه ملوان 
نبود شرايط مناس��ب براي تردد آن در سطح استان 
اس��ت كه با وجود وعده هاي ف��راوان تاكنون اقدامي 
در اين زمينه صورت نگرفته است. اكنون واحدهاي 
عرضه كننده كاالهاي همراه ملوان با وجود بيش از 10 
ميليارد ريال سرمايه پروانه كسب آنها از ارزش و اعتبار 
الزم برخوردار نيست كه با پيش بيني تدابير مناسب 
مي توان از آن به عنوان سندي براي انتقال كاالهاي 
همراه ملوان در استان بوشهر استفاده كرد. در صورت 
تسريع در اجراي مصوبه اصالحي كاالي همراه ملوان 
كه در آن مساله جابه جايي اين كاالها در استان بوشهر 

برطرف شده اين مشكل حل خواهد شد. 
رييس اتحاديه خوار و بار و لبنيات شهرستان بوشهر 
بيان ك��رد: در موض��وع واردات كاالي همراه ملواني 
انتظار اس��ت واردات كاالهاي اساس��ي مانند روغن، 
برنج و شكر آزاد شود تا بتوان بخشي از قيمت افزايش 
يافت��ه اين نوع كاالها را جبران كرد. با تداوم ش��ريط 
كنوني افزاي��ش قيمت ها در پي افزاي��ش نرخ ارز به 
زودي ش��اهد حذف و به خاطره پيوس��تن كاالهاي 
همراه ملوان در س��بد غذايي خانوارهاي استان هاي 

مرز نشين خواهيم بود. 

خدمات دهي به تماشاگران 
مسابقه فوتبال پرسپوليس

مدي��ر ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه از افزايش 
سرويس دهي خط 5 به تماشاگران مسابقه فوتبال 
پرسپوليس و س��پيد رود رشت در روزيك شنبه 

اول مهرماه ۹7 خبر داد.
به گزارش تع��ادل از مديري��ت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه؛ محس��ن محمدي��ان گفت: روز 
يكشنبه اول مهرماه ۹7 بعد از برگزاري مسابقه 
بين تيم هاي فوتبال پرس��پوليس و س��پيد رود 
رشت در ورزشگاه آزادي، سرويس دهي در خط 5 
متروي تهران تا پايان بازي و بازگشت تماشاگران 

ادامه خواهد داشت.
او با اش��اره به اينكه مسابقه درس��اعت ۴5: 18 
آغاز مي شود، خاطرنشان كرد: تا پايان مسابقه و 
بازگشت كامل تماشاگران سرويس دهي ادامه 
خواهد داشت. همچنين به منظور تسهيل تردد 
و رفاه حال شهروندان در صورت ازدحام جمعيت 

قطار فوق العاده نيز اعزام خواهد شد.

 بازار ۴۰۰ ميليوني كشورهاي 
همسايه را نبايد از دست داد

اصفهان| نايب رييس اتاق 
بازرگاني الزمه برنامه ريزي 
براي رسيدن به موفقيت در 
فعاليت اقتصادي را داشتن 
ثبات عنوان ك��رد و گفت: 
بي ثباتي ها منجر به توقف 
توليد مي ش��ود. مصطفي 
روناسي در گفت وگو با تس��نيم، اظهار داشت: فعاالن 
اقتص��ادي در تمام دنيا ب��راي موفقيت ش��ان نياز به 
برنامه ريزي دارند و برنامه ريزي نيز نيازمند وجود ثبات 
است. او گفت: بنده به عنوان يك فعال اقتصادي بايد بدانم 
در شش ماه آينده وضعيت كشور به چگونه اي است، ارز 
چه قيمتي دارد و روابط مان با كش��ورهاي ديگر به چه 
شكلي است. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه اگر ثبات 
نباشد برنامه ريزي نمي توان انجام داد اظهار داشت: فعاالن 
اقتصادي نس��بت به آينده نگران هستند و نمي توانند 
برنامه ريزي كنند مثاًل اگر خواهان بس��تن قراردادي 
هستند بدانند س��ه ماه آينده قيمت مواد اوليه، فوالد و 
پتروشيمي چقدر اس��ت؛ اين ها در نتيجه باعث توقف 
كارها مي شود. او تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت به 
بازار آرامش دهد، ثبات در بازار ايجاد كند و از همه مهم تر 

روابط بين المللي را اصالح كند.

فراهم سازي بيش از 2 هزار 
شغل پايدار اجتماع محور 

سيستان و بلوچستان| 
مدي��ر كل دفت��ر جذب و 
حمايت از سرمايه گذاري 
اس��تانداري سيس��تان و 
بلوچس��تان گفت: بيش 
از ۲ هزار ش��غل پايدار در 
حوزه مش��اغل خانگي بر 
پايه توانمندي و ظرفيت هاي مناطق روس��تايي در 
راستاي اجراي تفاهم نامه بين بنياد بركت و استانداري 
در شمال اين استان فراهم مي شود. ماندانا زنگنه  در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در راستاي اجراي تفاهم 
نامه بين بنياد بركت و استانداري سيستان و بلوچستان 
زمينه ايجاد اين تعداد شغل پايدار در حوزه مشاغل 
خانگي با رويكرد طرح آسمان و سحاب بنياد بركت 
فراهم مي شود. وي  افزود: اين تسهيل گران محلي به 
علت آشنايي به مناطق هدف به عنوان بازوان اجرايي 
بنياد وظيفه آماده سازي و معرفي افراد جوياي شغل 
را براي ورود به بازار كار برعهده دارند.  او ادامه داد: در 
اين طرح ها به هر متقاضي شغل براساس نوع طرح تا 
س��قف ۴00 ميليون ريال تسهيالت با كارمزد چهار 
درصد و دوره تنفس چهار ماهه از س��وي بانك عامل 

پرداخت خواهد شد.

دستگيري شكارچي توله پلنگ 
لنده اي در رامهرمز 

كهگيلويه و بويراحمد| 
مدي��ركل حفاظت محيط 
و  كهگيلوي��ه  زيس��ت 
بويراحمد از دس��تگيري و 
معرفي شكارچي يك قالده 
توله پلنگ زن��ده به مراجع 
قضايي اين استان خبرداد. به 
گزارش ايلنا محسن جعفري نژاد با تشريح كامل چگونگي 
رهايي توله پلنگ سه ماهه زنده از دست يك شكارچي 
متخلف در شهرستان رامهرمز استان خوزستان، اظهار 
داشت: شكارچي متخلفي كه يك قالده توله پلنگ را 
در كوه سفيد لنده استان كهگيلويه و بويراحمد واقع در 
مناطق آزاد حد فاصل شهرستان هاي بهمئي اين استان 
و رامهرمز استان خوزستان زنده گيري كرده بود به دام 
افتاد.  او گفت: يك نفر متخلف شكار و صيد بر خالف قانون 
و مقررات محيط زيست در كوه سفيد كه از شهرستان 
لنده استان كهگيلويه و بويراحمد شروع و بخشي از آن در 
بهمئي اين استان و تا شهرستان رامهرمز   خوزستان ادامه 
دارد يك قالده توله پلنگ را بصورت زنده صيد كرده بود. او 
افزود: اين متخلف پس از صيد به قصد فروش در كمترين 
زمان ممكن از شهرستان بهمئي اين استان خارج و به 

رامهرمز در   خوزستان مي رود.

 بازنشسته ها 6۰  روز ديگر
 براي خداحافظي فرصت دارند
كرمان| عنواني كه هفته 
گذشته در صدر اخبار كشور 
قرار گرف��ت، قان��ون منع 
به كارگيري بازنشس��تگان 
بود. نمايندگان مجلس دهم 
قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشس��تگان را اص��الح و 

محدوديت هاي جديدي را در اين قانون اعمال كردند.
به گزارش ايسنا، شهباز حسن پور  نماينده مردم سيرجان 
و بردس��ير درباره وضعيت اين قان��ون، با بيان اينكه در 
گذشته در استان كرمان اگر بازنشسته اي در بخش دولتي 
مي خواست به كار گرفته شود، بايد مصوبه هيات وزيران 
را مي گرفت، تصريح كرد: در بخش دولتي استان كرمان 
تعداد مديراني كه بازنشسته باشند، نداريم اما اين قانوني 
كه به تصويب نهايي رسيد، شامل همه شركت هايي است 
كه طبق قانون اساسي ۲0 درصد سهام آنها سهام عدالت 
نيز بوده، بنابراين تعداد بازنشستگان مشغول به كار در 
استان كرمان هم زياد است. او با بيان اين مطلب كه در اين 
قانون هيچ استثنايي براي هيچ كسي وجود ندارد، ادامه 
داد: در استان ها تعداد بازنشستگان، مشغول به كار زياد 
نيست اما اين قانون بيشتر شامل حال پايتخت مي شود 

زيرا اكثر شركت ها در تهران هستند.

 تمام روستا هاي 
باالي ۱۰ خانوار برق دارند

خراس�ان رضوي|مدير 
عامل شركت برق منطقه اي 
خراسان گفت: 100 در صد 
جمعيت ش��هري كشور و 
تم��ام روس��تا هاي باالي 
10خانوار با وجود ش��رايط 
تحريم و كمب��ود منابع، از 
نعمت برق برخوردارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
متولي زاده درجلسه اي با موضوع استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني در برقدار كردن چاه هاي كش��اورزي، با اشاره به 
عملكرد مثبت صنعت برق در ۴0 سال گذشته، گفت: 
ارزان تري��ن برق دنيا در ايران به مردم عرضه مي ش��ود 
و دولت يارانه س��نگيني را پرداخ��ت مي كند تا برق با 
قيمت بسيار پايين به مردم ارايه شود. او با انتقاد از طرح 
تثبيت قيمت ها در سال 1383، افزود: اگر اين طرح اجرا 
نمي شد و قيمت برق ساالنه متناسب با نرخ تورم دركشور 
افزايش مي يافت، صنعت برق امروز نه تنها بدهي به توليد 
كنندگان وپيمانكاران نداشت بلكه طرح هاي توسعه اي 
به موقع اجرا شده بود. مديرعامل شركت برق منطقه اي 
خراسان گفت:  فاصله بين درآمد وهزينه درصنعت برق 
افزايش يافت��ه و راه كاهش آن، صرفه جويي هزينه ها و 

كسب منابع درآمدي جديد است.
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مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
آمادگي كامل اين ناوگان براي ارايه خدمات حداكثري 

در آغاز سال تحصيلي ۹8-۹7 خبر داد.
به گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه، مهندس 
فرنوش نوبخت با بيان اينكه اقدامات و برنامه ريزي هاي 
الزم براي طرح استقبال از مهر در شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از مدتي پيش آغاز ش��ده است، 
افزود: اس��تفاده حداكثري از توان مترو، آمادگي براي 
اعزام قطارهاي فوق العاده در زمان هاي پرتردد، انجام 
تعميرات و بهينه س��ازي فضاي ايس��تگاهي از جمله 

اقدامات اين طرح است.
وي با اشاره به اينكه به دليل تردد دانشجويان از استان 
البرز به اس��تان تهران و بالعكس، هرس��ال با آغاز سال 
تحصيلي حدود ۲5 ت��ا 30 درصد به مس��افران خط 
پنج مترو افزوده مي ش��ود خاطرنشان كرد: 70 درصد 

مسافران خط 5 )گلشهر- تهران( تمايل به استفاده از 
قطارهاي تندرو دارند و به همين منظور از ابتداي مهرماه 
۹7؛ دو حرك��ت تندرو از مبدا ايس��تگاه كرج به برنامه 

حركت قطارهاي اين خط افزوده خواهد شد.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با 
بيان اينكه ساعت اعزام اين دو قطار تندرو 35: 6 و 15: 7 
صبح است ادامه داد: ساعت فعاليت خط 5 متروي تهران 
و حومه نيز نيم ساعت زودتر از ساير خطوط و از ساعت 

5 صبح آغاز مي شود، اميدواريم با اين كار شاهد كاهش 
ازدحام جمعيت در ساعات اوليه صبح در اين خط باشيم.  
نوبخت با اشاره به اينكه ايس��تگاه هاي متروي تهران 
وحومه بطور كامل براي پذيرش حجم باالي مسافران در 
مهرماه آماده شده اند افزود: در هفته اول مهرماه تعدادي 
از پرسنل ش��ركت با حمايل مشخص در ايستگاه هاي 
منتخب مترو حضور دارند تا در مسيريابي دانش آموزان 
و دانشجوياني كه براي تردد خود اين سامانه را انتخاب 

كرده اند كمك كنند.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در پايان گفت: آماده سازي ايستگاه ها از نظرروشنايي، 
پله هاي برقي، آسانسور و آب سردكن ها و گويا سازي 
تابلوه��اي راهنما در ايس��تگاه هاي تقاطع��ي مترو و 
همچنين نظافت ايس��تگاه ها و قطارها نيز انجام شده 
است و تمامي ايستگاه ها آماده خدمت رساني مناسب 
به شهروندان و مسافران متروي تهران و حومه هستند.

آمادگي كامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي مهرماه۱۳۹۷ساده سازي تعرفه پايه مكالمه همراه اول

قطارهاي تندرو از ايستگاه كرج به صادقيه افزايش مي يابدتعرفه مكالمات درون و برون شبكه يكسان مي شود
همراه اول اعالم ك��رد از تاريخ اول مهرم��اه تعرفه پايه 
سرويس مكالمه درون و برون شبكه، يكسان مي شود.   
از ابتداي مهر ماه سال جاري تعرفه پايه )آزاد( سرويس 
مكالمه درون و برون شبكه همراه اول يكسان مي شود. 
براس��اس اين گزارش، از يكم مهر ماه هر دقيقه مكالمه 
درون و برون ش��بكه بص��ورت تك نرخي براي س��يم 
كارت ه��اي دايمي 5۹۹ ريال و براي س��يم كارت هاي 

اعتباري 8۹۹ ريال محاسبه مي شود.
در اين اطالعيه آمده اس��ت كه اين روش جديد قيمت 
گذاري موجب س��هولت و شفافيت بيشتر در محاسبه 
هزينه مكالمات مشتركين خواهد شد. از مزاياي ديگر 
اين طرح كاهش تعرفه تماس هاي برون ش��بكه براي 
مشتركين دايمي و اعتباري همراه اول است. همزمان با 
اجراي اين طرح كه در چارچوب مصوبات رگوالتوري و 
منطبق با روش هاي روز قيمت گذاري در دنيا است جهت 
باال بردن قدرت انتخاب و امكان مديريت بيشتر هزينه 

مشتركين، بسته هاي مقرون به صرفه و متنوع مكالمه 
درون شبكه براي مشتركين دايمي و اعتباري همراه اول 
ارايه شده است. مشتركين دايمي و اعتباري مي  توانند با 
شماره  گيري #337*10* بسته  هاي مكالمه ماهانه را 

مشاهده و خريداري كنند. 
گفتني است پيش تر در س��ال ۹3، طرح يكسان سازي 
تعرفه مكالمه براي مشتركين دايمي و اعتباري همراه 
اول صورت گرفت كه به موجب آن، هزينه  هاي جابه جايي 
در ش��بكه همراه، تعرفه هاي زمان اوج ترافيك و زمان 
غير اوج ترافيك و هزينه هاي بين شهري و بين استاني 
حذف و تعرفه مكالمات درون ش��بكه براي مشتركين 
دايمي و اعتباري يكسان شد. اما به موجب طرح جديد، 
تعرفه تمامي تماس هاي درون و برون شبكه همراه اول 
نيز يكسان مي شود. همراه اولي ها مي توانند براي كسب 
اطالعات بيش��تر در اين خصوص به پرتال اين اپراتور به 

نشاني www.mci.ir مراجعه كنند.

آرزوي ديرينه چند نسل از متخصصان درباره چهارباغ تعبير شد
رييس پژوهش��گاه ميراث فرهنگي پ��س از ديدار با 
شهردار اصفهان و بازديد از پروژه احياي چهارباغ، روند 
پروژه پياده راه سازي چهارباغ را اميدواركننده دانست 
و گفت: شهرداري اصفهان عزم كرده كه چهارباغ را به 
وضعيت اصلي اش برگرداند و بر اين اساس اميدواريم 
روزگاري برسد كه بتوانيم با خيال راحت در چهارباغي 
قدم بزنيم كه تقلبي نيس��ت و آرزوي چند نس��ل از 
متخصصين يعني بازگردان��دن اين محور به اصالت 

واقعي خود، محقق شود.

به گ��زارش» تعادل« س��يد محمد بهش��تي افزود: 
متأسفانه برخي مديران شهري در كشور، وجود آثار 
تاريخي را مخل توس��عه مي دانن��د در حالي كه دنيا 
مدت ها است اين ديدگاه را ترك كرده است اما مديران 
اجرايي ما هنوز مبتال هستند. اما آرام آرام مي بينيم كه 
در بين مديران اجرايي كساني پيدا شده اند كه اهميت 
و ارزش اي��ن آثار را متوجه مي ش��وند و اين اتفاق در 
اصفهان افتاده است. امروز ما در ميان مديران اجرايي 
اصفهان ياراني پيدا كرده ايم كه از ارزش هاي تاريخي 

چهارباغ پشتيباني مي كنند. 
اين كارشناس ارشد معماري ادامه داد: در بين همه 
چهارباغ هايي كه در اي��ران داريم، چهارباغ اصفهان 
پادشاه اس��ت. در بين خيابان هاي تاريخي چهارباغ 
اصفه��ان مهم ترين خيابان خاورميانه اس��ت. اما در 
دوره معاصر اتفاقات خوبي براي اين خيابان رخ نداد. 
چهارباغ اصفهان را در دوره پهلوي اول به يك خيابان 
مدرن تقليل داديم و ش��ماري از شواهد تاريخي را از 
بين برديم. طوري كه براي اهالي اصفهان سخت بود 

تصور كنند كه اينجا، زماني چهارباغ با آن مختصات 
تاريخي بوده است.

سيد محمد بهشتي، با اشاره به اينكه روزگار چهارباغ 
دوره معاصر آن قدر بد بود كه نمي شد چهارباغ تاريخي 
را باز شناخت، تصريح كرد: از زماني كه رسيدگي به 
ارزش هاي تاريخي اصفهان آغاز شد، يعني تقريبا از 
اوايل دهه چهل، روياي بازگرداندن چهارباغ به اصالت 
خ��ود در ميان متخصصان اصفهان��ي، ايراني و حتي 
خارجي شكل گرفت اما يا عزم يا باور اين موضوع وجود 

نداشت و در طول همه اين سال ها اقدام جدي در اين 
زمينه صورت نگرفته است.

بهش��تي ادام��ه داد: اخيرا ش��اهد اين هس��تيم كه 
شهرداري اصفهان عزم كرده كه چهارباغ را به وضعيت 
اصيل خود برگرداند و اين فقط در گرو پياده راه شدن 
چهارباغ نيست بلكه بايد روزگاري برسد كه بتوانيم با 
خيال راحت در چهارباغي قدم بزنيم كه تقلبي نيست 
و آرزوي چند نسل از متخصصين كه بازگرداندن اين 

محور به اصالتش بود، محقق شود. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار
چشم انداز روشن ديپلماسي 

سالمت در ايران 

آخرين وضعيت بيمه تكميلي 
بازنشستگان

تخلف در دسترس نبودن 
پزشك »آنكال« درتعطيالت 

عضوكميسيون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
تعامل و ارتباط با كشورهاي توسعه يافته و صاحب 
سبك مي تواند زيرس��اخت هاي سالمت كشور را 

تقويت كند.
بهروز بنيادي در رابطه با ضرورت تقويت ديپلماسي 
سالمت در حوزه تجهيزات پزشكي، گفت: بخش 
زيادي از ديپلماسي سالمت به عملكرد سفراي كشور 
و مقامات عالي وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش 
كشور بس��تگي دارد. تقويت ديپلماسي سالمت و 
اشتراك تجربيات پزشكي با كشور هاي پيشرفته 
جهان در شرايطي كه با تحريم ها و مشكالت دارويي 
مواجه  هستيم، باعث ش��كوفا شدن پتانسيل اين 
حوزه ش��ده و حوزه اي قابل اتكا براي رشد و ترقي 
كشور خواهد شد. نماينده مردم كاشمر در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: ما اكثرا با كشورهايي 
در ارتباط هستيم كه از نظر تكنولوژي و شاخص هاي 
بهداشتي از ما ضعيف تر هس��تند بنابراين چيزي 
از آنها به ما اضافه نمي ش��ود ولي تعامل و ارتباط با 
كشورهاي توس��عه يافته و صاحب سبك مي تواند 
زيرساخت هاي سالمت در مباحث دارو و درمان را 
تقويت كند. اميدواريم تفاهم نامه هاي انجام شده 
با برنامه ريزي و اس��تراتژي مشخصي دنبال شود و 
صرفا مانند تفاهم نامه هاي معمول نباشد. او با اشاره 
به تفاهم نامه ايران در حوزه تجهيزات پزش��كي با 
روسيه به خانه ملت گفت: طب روسيه جايگاه خوبي 
در حوزه تجهيزات پزشكي در جهان ندارد، به نظر 
نمي رس��د كه در اين بخش خودش مستقيم به ما 
كمك كند، شايد به عنوان يك كشور واسطه به جهت 
ارتباطاتي كه با ساير كشورهاي توسعه يافته دارد 
بتواند به ما كمك كند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم اظهار كرد: بسياري از دارو هاي مورد نياز كشور 
توليد داخلي هستند، متاسفانه اخيراً در تهيه مواد 
اوليه برخي از دارو ها با مش��كالتي رو برو شده ايم، 
وابس��تگي 50 درصدي برخي از دارو ها به واردات 
مواد اولي��ه نگراني هايي به وجود آورده اس��ت كه 
خوش بختانه با برنامه ريزي و پيش بيني هاي صورت 
گرفته ذخاير مورد نياز فراهم ش��ده است، در مورد 
تجهيزات پزشكي نيز در همين وضعيت قرار داريم، 
اخيراً ليستي از تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور 
از جمله تجهيزات چشم پزشكي و ارتوپدي توسط 
وزارت بهداشت منتشر شده است، كه نشان مي دهد 
در چه زمينه هايي باي��د براي واردات تكنولوژي به 

كشور برنامه ريزي و تالش كنيم.

رييس كانون عالي مستمري بگيران سازمان تامين 
اجتماعي ازاتمام قرار داد بيمه تكميلي بازنشستگان 
در آخر آبان ماه خبر دادوگفت: پرداخت بدهي دولت 
به س��ازمان باعث ارايه خدمات مناسب به جامعه 

هدف مي شود.
علي اصغر بي��ات در مورد بيم��ه تكميلي بيش از 
۳ ميليون بازنشس��تگان تامي��ن اجتماعي گفت: 
مهلت قرار داد بيمه تكميلي بازنشس��تگان تحت 
پوشش اين س��ازمان آخرين روز آبان ماه به اتمام 
مي رسد و طي مدت باقي مانده بايد براي بيمه سال 
بعد پيش بيني هاي الزم انجام ش��ود. او با اشاره به 
اينكه ماهيانه ۳۶ هزار و ۲00 تومان به ازاي هر فرد 
بازنشس��ته از حقوق آنها براي بيمه تكميلي كسر 
مي شود، به مهر گفت: اين مبلغ نسبت به سال قبل 
آن با توجه به افزايش خدمات حدود ۴ هزار تومان 
افزايش يافته بود و براي بيمه سال آينده نيز بايد با 
توجه به بس��ته خدمتي به بازنشستگان مبلغ حق 
بيمه مشخص شود. رييس كانون عالي بازنشستگان 
و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در مورد 
نارضايتي بازنشس��تگان از خدمات بميه تكميلي 
تاكيد كرد: هر ماه حق بيمه از حقوق بازنشستگان 
كسر مي ش��ود اما خس��ارت هايي كه بايد در ازاي 
پرداخت هزينه هاي آزماي��ش و... دريافت كنند با 
تاخير پرداخت مي شود كه همين موضوع نيز باعث 

نارضايتي بازنشستگان شده است. 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه گله من��دي بيماران ازكمبود پزش��ك در 
بيمارستان ها در ايام تعطيل نيازمند بررسي است، 
گفت: دسترس نبودن پزشك آنكال درتعطيالت 

تخلف است.
منوچهر جمالي سوسفي درباره در دسترس نبودن 
پزشكان آنكال در تعطيالت، گفت: پزشكان آنكال 
درايام تعطيل در بيمارستان ها مسووليت قانوني 
دارند كه در دسترس باشندتا اگر بيماري اورژانسي 
نياز به خدمات رساني در اسرع وقت داشت بربالين 
بيمارحاضرش��وند و اگردر اين خصوص كوتاهي 
انجام شود، بطور حتم تخلف در حوزه درمان صورت 
گرفته است. نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي 
اسالمي اظهار كرد: بيماران از عدم حضور پزشك 
متخصص در ايام تعطيل در برخي بيمارستان ها گله 
دارند بنابراين الزامي است كه اين گله گذاري ها مورد 
بررسي قرار بگيرد و اگر صحت مسائل مذكور تاييد 
ش��ود، بطور حتم برخورد قانوني با عوامل مربوطه 

خواهد شد.
 جمالي سوسفي به خانه ملت گفت: اگر تخلفي 
درخصوص در دس��ترس نبودن پزشك آنكال 
در بيمارس��تان ها انجام شده است، شهروندان 
موض��وع فوق راگ��زارش دهن��د و از همين رو 
در موارد اورژانس��ي نيز بيمارس��تان ها موظف 
هس��تند، خدمات رس��اني بهينه طبق شرايط 
عموم��ي بيمار ارايه دهند و اگ��ر نياز به حضور 
پزش��ك آنكال نيز برطبق وضعيت بيمار وجود 
دارد، مي بايست پزشك آنكال نيز در بيمارستان 

حضور بعمل آورد.

فعاالنصنعتدارومعتقدندبانكمركزيدرتامينارزكمكاريميكند

»دارو« در گير و دار تخصيص ارز 

جزييات تبديل »مشق شب« به تكاليف مهارت محور

ريحانه جاويدي|
با وجود آنكه دارو در ليس��ت اقالم تحريمي نيست، اما 
تحريم هاي اقتصادي، گريب��ان اين حوزه را هم گرفته 
و چوب الي چرخ توليد، تامين و توزيع دارو مي گذارد. 
اگرچه تاكنون آنطور كه مسووالن وزارت بهداشت اعالم 
كرده اند، چاره انديش��ي هاي الزم براي شرايط تحريم 
انجام شده است، اما نوسان ارز اين روزها دارو را بيش از 
پيش با بحران رو به رو كرده تا جايي كه بيست و ششم 
شهريور امسال، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزارت كش��ور از ابالغ نامه رييس جمهوري 
به استانداران براي حل مش��كالت صنعت داروسازي 
كشور خبر داد. در بخش��ي از اين نامه اشاره شده است 
كه »وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با همكاري بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران، براي تخصيص بهنگام 
ارز و پيشگيري از هرگونه تأخير و يا وقفه در روند تأمين 
ارز مورد نياز صنعت دارويي كشور، تدابير و ساز وكار هاي 
الزم را اتخاذ كند« اما با وجود اين روز گذشته عضو هيات 
مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، 
از عملكرد بانك مركزي در تخصيص ارز دارو انتقاد كرد؛ 
چراك��ه به گفته او تاكنون كمتر از 50 درصد ارز دولتي 
كه كه قرار بود تا پايان شهريور ماه، اختصاص يابد توسط 
شركت هاي داروسازي دريافت شده است. از طرف ديگر 
انتقاد عضو هيئت مديره س��نديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انساني ايران در حالي است كه ۳0 شهريورماه، 
 رييس كل بانك مركزي از اختصاص 1۳ ميليارد دالر ارز 
براي دارو و كاالهاي اساس��ي خبر داده بود در حالي كه 
سخنگوي سازمان غذا و داروي كشور، كل ميزان ارز در 
نظر گرفته شده جهت تامين دارو و تجهيزات پزشكي 

براي سال 97 را، سه و نيم ميليارد دالر اعالم كرد. 

 كم كاري بانك مركزي
بارها از سوي مسووالن وزارت بهداشت و فعاالن عرصه 
توليد دارو، بيان شده كه مدت زمان باقي مانده تا آبان ماه 
و شروع تحريم ها، مدت زمان طاليي براي جلوگيري از 
بحران دارو بعد از تحريم است كه بايد از اين فرصت نهايت 
استفاده را كرد اما اين ميان، تخصيص ارز دارو، موضوعي 
است كه اين زمان را از بين مي برد. روز گذشته، مرتضي 
خيرآبادي، عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انساني ايران، با انتقاد از كم كاري بانك مركزي 
در تامين ارز دارو، در نشست خبري چهارمين نمايشگاه 
بين المللي ايران فارما، گفت: »قرار بود ارز دولتي براي دارو 
تا پايان شهريورماه تخصيص يابد كه تاكنون كمتر از 50 

درصد آن را دريافت كرده ايم و بانك مركزي هنوز ارز الزم 
را اختصاص نداده است در حالي كه اگر دولت 10 درصد 
حمايت خود از صنعت خودرو را براي دارو داشته باشد، ما 
هيچ مشكلي براي توليد دارو در داخل نخواهيم داشت.«

او افزود: »متاسفانه با وجود اينكه رييس جمهور امريكا 
مدعي ش��ده اس��ت كه در تحريم ه��ا دارو و تجهيزات 
پزشكي مس��تثني شده اس��ت اما واقعيت اين نبوده و 
ما ش��اهد هستيم ش��ركت هاي خارجي را از همكاري 
با صنعت داروس��ازي ما منع كرده اند. در حال حاضر از 
طريق بانك هاي خارجي براي انتقال ارز دارو تحت فشار 
هستيم. زيرا دولت امريكا موافقت نكرده كه ما بتوانيم از 
طريق چند بان��ك مورد نظر ارز دارو را منتقل كنيم. در 
حال حاضر انتقال ارز دارو تا ۸0 درصد بسته شده است 
و مابقي اين انتقال نيز در آينده مش��خص خواهد شد. 
متاسفانه تحريم ها به گونه اي بوده كه حدود 100 شركت 
خارجي را از آمدن به نمايشگاه امسال محروم كرده اند 
و آنها تحت فشار تحريم هاي امريكا تصميم گرفته اند به 

نمايشگاه ايران فارما نيايند.«

 يافتن راه موازي براي دور زدن تحريم ها
اظهارات عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انس��اني ايران در حالي اس��ت ك��ه كيانوش 
جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و داروي كشور، درباره 
مبادله ايران با شركت هاي داروسازي خراجي در شرايط 
تحريم نظر ديگري دارد، او به تعادل گفت: »با شروع دور 
جديد تحريم ها، ممكن است برخي از طرف هاي تجاري 
م��ا از ادامه همكاري با ايران خ��ودداري كنند اما نبايد 
فراموش كرد كه بازار دارو، وسيع است و مانند گذشته 
انحصاري نيست و مي توان با شركت هاي خارجي ديگر 
وارد مذاكره ش��د، آنچه اهميت دارد اين موضوع است 
كه اگرچه دارو در فهرست كاالهاي تحريمي قرار ندارد 
اما وقتي مبادالت مالي با ايران تحريم شود، تامين دارو 
هم از اين موضوع لطمه مي خورد و در چنين شرايطي 
ما بايد به فكر راه هاي موازي براي مبادله با شركت هاي 

دارويي دنيا باشيم.«
او درباره ميزان ارز تعيين شده از سوي بانك مركزي براي 
شركت هاي دارويي افزود: »رقم سه و نيم ميليارد دالر 
براي ال 97 جهت تامين دارو و تجهيزات پزشكي تعيين 
ش��ده كه از اين رقم تا اواخر م��رداد ماه، نزديك به يك 
سوم آن از سوي شركت هاي دارويي جذب شده است 
اما قائدتا هر ما در روزهاي باقي مانده تا آبان ماه سرعت 
بيشتري داشته باشيم و ش��ركت هاي توليد دارو، توان 

بيشتري براي جذب دارو داشته باشند، قطعا بعد از آبان 
ماه مشكالت كمتري را تجربه خواهيم كرد.« اگرچه به 
گفته سخنگوي سازمان غذا و دارو، سه و نيم ميليارد دالر 
ارز براي دارو در سال 97 تعيين شده اما ۳0 شهريور ماه، 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، از اختصاص 
1۳ ميليارد دالر ارز براي دارو و كاالهاي اساسي خبر داده 
است. به گفته او اين ميزان ارز به تدريج تامين و واردات 

آنها درحال انجام است.

 شرايط متناقض سازمان غذا و دارو
با وجود اين اوايل شهريور امسال، رييس سازمان غذا و 
داروي كشور، با اشاره به ركود در صنعت دارويي كشور 
به برخي مشكالت در تأمين ارز دارو اشاره كرده و گفت: 
»ارز تعلق گرفته به دارو دچار مشكالت بسياري شده؛ اين 
درحالي است كه بايد تا آبان ماه حداكثر استفاده را ببريم؛ 

چراكه شرايط تحريم ها را  پيش رو داريم. «
احمد اصغري افزود: » به عنوان سازمان غذا و دارو شرايط 

متناقضي داريم. از طرفي بايد داروهاي جديد وارد شود 
و صنعت دارو اقتصادي  باشد. اين به معني بازار بزرگ تر 
و فروش بيشتر است. از طرفي نيز بايد مديريت هزينه 
و كنترل مصرف دارو انجام شود. در بسياري  از جلسه ها 
بيش از اينكه ما به دنبال رونق و گسترش بازار دارويي 
باش��يم، پيش��نهاد داديم كه داروهاي بدون نسخه از 

پوشش بيمه خارج  شود.
او با بيان اينكه كل بازار دارويي كشور در سال 9۶ حدود 
۲0 هزار ميليارد تومان ب��ود، بيان كرد: » روغني كه به 
كشور وارد  مي ش��ود ۴ ميليارد و برنج ۳ ميليارد است. 
حتي مبلغ بازار آرايش��ي و بهداشتي نيز بيشتر از دارو 
اس��ت. اين در ش��رايطي اس��ت كه بيش  از 9۶ درصد 
داروها توليد داخل بوده و 70 درصد بازار داروي كشور 
به توليد داخل وابسته است. اگر داروهاي توليد داخل را 
مي خواستيم وارد كنيم بايد ده ها ميليارد دالر واردات 
دارو انجام مي داديم،  اما در حال حاضر 1 ميليارد و ۲00 
ميليون دالر واردات دارويي انجام مي شود و بيش از 50 

درصد مواد اوليه دارويي در داخل  كشور توليد مي شود
رييس سازمان غذا و داروي كشور گفت: »مشكل ديگر 
اين است كه وزارت صنعت نيز مي گويد كه متولي صنعت 
دارو اس��ت و از طرفي وزارت بهداشت نيز در  اين زمينه 
مس��ووليت دارد و بايد هزينه هاي سالمت را مديريت 
كند. بي��ش از 55 درصد صنعت داروس��ازي در اختيار 
بخش هاي شبه دولتي  و كمتر از ۴5 درصد آن در اختيار 
بخش خصوصي اس��ت. در اين صنعت ب��ا ركود مواجه 
هستيم كه ش��اخص هاي بورس نيز اين ركود  را نشان 
مي دهد كه سود صنعت دارو پايين است. علت اين است 
كه اوال مطالبات صنعت دارو به تاخير افتاده است. طلبي 
كه در حال  حاضر صنعت از اين پخش دارد بالغ بر ۴ هزار 
ميليارد تومان است. اين موضوع باعث شده كه صنعت 
براي تامين هزينه وام بگيرد و در  اين شرايط هزينه هاي 
مالي به صنعت داروسازي تحميل شده، اما اين هزينه در 
قيمت گذاري در نظر گرفته نش��ده است. از طرف ديگر 
 به صنعت داروسازي اسناد اوراق خزانه تعلق مي گيرد. «

»مشق شب«، بخشي از شيوه سنتي و غيرعلمي آموزش 
در كشور اس��ت كه از سال ها پيش كارشناسان آموزشي 
نسبت به ناكارآمد بودن اين شيوه هش��دار داده بودند و 
چند سال است كه مديران آموزش و پرورش نيز درباره آن 
صحبت مي كنند اما هنوز به باهكاري علمي براي تغيير 
شيوه هاي آموزش در كشور نرسيده اند. از طرفي نياز صد 
درصدي به دخالت والدين در انج��ام اين تكاليف، كار را 
براي دانش آموزاني كه پدر و مادرشان سواد كافي ندارند، 

سخت تر هم كرده است.  
وزير آموزش و پرورش معتقد به حذف تكليف شب نيست 
و مي گويد: ماهيت تكاليف شب بايد تغيير كند. از فردا در 
س��ه پايه اول ابتدايي در مدارسي كه شرايط الزم را دارند 
تكاليف درسي بچه ها بايد در مدرسه انجام شود. آنها در 
منزل تكاليف مهارت محور انجام مي دهند. اين تمرين ها 
به معناي رونويس��ي صرف نيس��ت. از اين طريق دكان 
برخي سودجويان بسته خواهد شد و به تدريج اين مسير را 
تصحيح مي كنيم و دكان سوءاستفاده كساني كه دكان باز 
كرده اند و كتب حل المسائل و... را ترويج مي دهند بسته 
خواهد شد. از آموزش��گاه ها مي خواهم مسير خود را در 
خدمت تحقق اهداف واقعي آموزش و پرورش قرار دهند.

او با بيان اينكه هنوز يك درصد دانش آموزان ثبت نام 
خود در مدارس را قطعي نكرده اند گفت: با وجود همه 
تالش هاي صورت گرفته 1۴۲ هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصيل در دوره ابتدايي داشتيم كه همچنان برآورد 
ما اين اس��ت كه نتوانس��تيم اين تعداد را به مدرس��ه 
برگردانيم، البته ۳1 هزار و 910 دانش آموز را به مدرسه 

برگردانديم كه افتخار بزرگي است.
محمد بطحايي در نشست خبري با اصحاب رسانه ضمن 
تبريك آغاز س��ال تحصيلي به 1۴ ميليون دانش آموز و 

يك ميليون و 700 هزار معلم و بازنشسته فرهنگي اظهار 
كرد: اين معلمان با وجود كمبودها همچنان غيرتمندانه 
چراغ تعليم و تربيت را روشن نگه مي دارند و براي رشد و 
تعالي فرزندان اين آب و خاك تالش مي كنند. او افزود: 1۳ 
هزار دانش آموز ايراني نيز در ۶0 كشور جهان مشغول به 
تحصيل مي شوند و ميزبان بيش از ۴00 هزار دانش آموز 
اتباع هس��تيم كه بايد به آنها نيز شروع سال تحصيلي را 
تبريك گفت. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بر اساس 
آخرين آمار 1۳ ميلي��ون و 7۸۸ هزار دانش آموز ثبت نام 
قطعي كرده اند گفت: پيش بيني مي كنيم حدود سه درصد 
از دانش آموزان كه يا در شاخه كاردانش هستند و يا از اتباع، 
هنوز ثبت نام خود را قطعي نكرده باشند. با احتساب اين 

تعداد ميزبان حدود 1۴ ميليون دانش آموز خواهيم بود.

   افزايش ۱۶ هزار كالس درس 
نسبت به سال قبل

بطحايي افزود: همچنين ۴۸۳ هزار باب كالس درس داريم 
كه پيش بيني مي كنيم به ۴9۸ هزار مورد برسد و افزايش 
1۶ هزار كالس درس نسبت به سال قبل داشته باشيم. 91 
هزار و 7۲1 مدرسه دولتي داشتيم كه نسبت به سال قبل 
حدود 1100 مدرسه دولتي افزايش خواهيم داشت و شمار 
مدارس غيردولتي به بيش از 15 هزار و ۳55 مورد مي رسد.

وزي��ر آم��وزش و پرورش با بي��ان اينكه ب��ا وجود همه 
تالش هاي صورت گرفته 1۴۲ هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصي��ل در دوره ابتداي��ي داش��تيم عن��وان كرد: 
همچنان برآورد ما اين است كه نتوانستيم اين 1۴۲ هزار 
دانش آموز ابتدايي بازمانده را به مدرسه برگردانيم. البته 

۳1 هزار و 910 دانش آموز را به مدرسه برگردانديم كه 
افتخار بزرگي است. بطحايي ادامه داد: در سال تحصيلي 
قبل 50۶9 دانش آموز اتباع را فارغ از داش��تن مدارك 
هويتي با هماهنگي وزارت كش��ور و ساير دستگاه ها در 

دوره ابتدايي ثبت نام كرديم.

 آماده شدن ۸۰۰۰ كالس جديد 
وزير آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينك��ه در حوزه فضاي 
آموزش��ي حدود ۸000كالس جديد را براي استقبال از 
مهرماه آماده كرديم گفت: اين تعداد، حدود 1۴50 ميليارد 
تومان اعتبار به خود اختصاص داده است. ۶7 سالن ورزشي 
نيز به بهره برداري رسيده است. بطحايي افزود: سال قبل در 
چنين روزي 5000 كالس درس را افتتاح كرديم كه امروز 
به ۸000 كالس رسيد. تا پايان سال جاري ۲000 كالس 
درس ديگر هم به اين مجموعه اضافه خواهد شد. امسال 
اعتبارات طرح هاي عمراني و ملي ما 100درصد در ماه هاي 
نخستين سال تخصيص يافت و به همين دليل توانستيم 

اين پروژه ها را به بهره برداري برسانيم.

  بازسازي ۵۹ مدرسه زلزله زده كرمانشاه 
او با اشاره به زلزله كرمانشاه گفت: در اين حادثه 7۸مدرسه 
تخريب ش��د و امكان اس��تفاده دانش آموزان براي آن 
وجود نداشت و از اين تعداد 59 مدرسه بازسازي و آماده 
بهره برداري شد كه فردا توسط رييس جمهور از طريق 
ويدئو كنفرانس افتتاح مي شود. ما بازسازي مدارس در 
معرض خطر را نيز با همت خيرين شروع كرديم و اكنون 
نوسازي ۲00 پروژه را در دست داريم كه تا پايان سال به 
اتمام مي رسد. بطحايي با اشاره به تجهيز هنرستان ها با 
اعتبار ۴9 ميليارد توماني گفت: امسال هنرستان ها پايه 

دوازدهم دارند و تجهيز هنرستان ها برايمان بسيار مهم 
بود و با مساعدت ها اين اعتبار ابالغ شد و تا چند روز آينده 
50 ميلي��ارد تومان ديگر اختصاص مي يابد. اين رقم در 

سال هاي اخير قابل توجه است. 
وزير آموزش و پرورش افزود: در دانشگاه فرهنگيان هم از 
حيث توسعه كمي و كيفي اتفاقات خوبي رخ داد و براي 
اولين بار در مهر ماه ۳۴ هزار و ۶00 نفر را پذيرش كرديم 
كه 15 هزار نفر مربوط به آزمون اس��تخدامي و ماده ۲۸ 
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان هستند. ۳1 هزار دانشجو از 
سال هاي قبل و در سال هاي باالتر داشتيم و اكنون ۶5 هزار 
و ۶00 دانشجو را در مهرماه در دانشگاه فرهنگيان داريم 

كه سال تحصيلي جديد را شروع مي كنند.

 كتب درسي تا ۱۴۰۰ تغيير نمي كنند
وي همچنين درباره توزيع كتب درس��ي گفت: حدود 
1۴0 ميليون جلد كتاب درس��ي با 1۲00 عنوان كتاب 
درسي توزيع شده و به دست دانش آموزان رسيده است. 
تا سال 1۴00 كتاب نونگاشت نداريم و كتب نونگاشت 
كه از فردا در پايه دوازدهم مورد استفاده قرار مي گيرند تا 
سال 1۴00 تغيير نمي كنند. از دانش آموزان مي خواهم 
براي نگه داري مطلوب كتب خود تالش كنند زيرا چاپ 
كتاب و تهيه كاغذ بسيار هزينه بر است. وزير آموزش و 
پرورش با بيان اينكه 5۲ درصد از اعتبارات استاني ما تا 
امروز تخصيص پيدا كرده است كه با وجود مضايق دولت 
بس��يار قابل توجه اس��ت عنوان كرد: حدود ۴0 درصد 
اعتبارات متمركز ملي نيز تخصيص يافته و نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل در تخصيص اعتبارات 1۳ درصد 
بهبود عملكرد داشته ايم كه يك علت آن تسويه بخشي از 

مطالبات همكاران از سال هاي قبل است.

سودجوياندرانتظارافزايشنرخدارودرمهرماهسوءمديريتعاملاصليبحرانصندوقهايبازنشستگي
افزايش تعداد مس��تمري بگيران به نسبت شاغالن، 
كمبود بودجه و هزينه هاي بي برنامه، صندوق هاي 
بازنشس��تگي را با بحران��ي جدي رو ب��ه رو كرده، 
بطوريكه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس حكايت 
از اين دارد كه تا س��ال 1۴00 بيش��تر صندوق هاي 

بازنشستگي، ورشكسته خواهند بود. 
اما عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس، 
سوءمديريت در هزينه كردها و نبود سرمايه گذاري 
براي افزايش درآم��د را عامل اصل��ي ايجاد بحران 

اقتصادي براي صندوق هاي بازنشستگي مي داند. 
روح اهلل بابايي صالح در مورد اظهارنظرهايي مبني بر 
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي، گفت: يكي 
از مش��كالت جدي كنوني كه در كشور وجود دارد، 
وضعيت صندوق هاي بازنشستگي و مشكالت مالي 
اس��ت كه اغلب اين صندوق ها با آن مواجه شده اند، 
تاجاييكه بس��ياري از آنها را در معرض تعطيلي قرار 
داده اس��ت. نماينده مردم بويين زه��را درمجلس 
شوراي اسالمي، در مورد اعالم اين خبر كه صندوق 
تامين اجتماعي هم در مرز ورشكستگي قرار گرفته 
اس��ت، ادامه داد: اي��ن خبر صحت ن��دارد، چرا كه 
صندوق تامين اجتماعي نسبت به ساير صندوق ها 

از وضعي��ت خوبي برخوردار ب��وده و تنها صندوقي 
است كه توانسته روي پا بايستد، مگر اينكه به تازگي 
با مشكل مواجه شده باش��د. او در ارايه راهكار براي 
رفع مشكل اقتصادي صندوق هاي بازنشستگي، به 
خانه ملت گفت: قطعا اين صندوق ها بايد از س��وي 
دولت حمايت ش��وند تا بتوانند ب��ار ديگر روي پاي 
خود بايس��تند، ضمن اينكه اين صندوق ها هم بايد 
منابع مالي كه در اختيار دارند را به خوبي مديريت 
كنند و با س��رمايه گذاري و برنامه ريزي براي كسب 
درآمد، هزينه هايي كه دارند را كاهش دهند. بابايي 
صالح افزود: اگ��ر صندوق هاي بازنشس��تگي براي 
سرمايه گذاري و كس��ب درآمد اقدام نكنند با توجه 
به گزارشي كه از وضعيت آنها در جلسات كميسيون 

ارايه شده است، قطعا با بحران مواجه خواهند شد.
او در بيان علل بروز مشكالت مالي براي صندوق هاي 
بازنشس��تگي يادآورش��د: اين صندوق ه��ا نياز به 
مديريت و برنامه ريزي قوي دارند تا بتوانند كس��ب 
درآمد ك��رده و هزينه هاي خ��ود را كاهش دهند، 
بنابراين س��وءمديريت عامل اصل��ي ايجاد بحران 

اقتصادي براي اين صندوق ها بوده است.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم، در پاس��خ به 

اين پرس��ش كه با توجه به اينكه بخش��ي از درآمد 
حاصل از نفت به پرداخت دس��تمزدهاي كاركنان 
و بازنشستگان اختصاص مي يابد در شرايط تحريم 
و احتمال كاهش فروش نفت چطور مي توان منابع 
مالي مورد نياز اي��ن صندوق ها را تامين كرد، تاكيد 
كرد: در قانون بودجه 97 ب��ا وجود قيمتي كه براي 
نفت تعيين شد، مابه التفاوتي براي نرخ آن و كسب 
درآمدها وج��ود دارد و همه اين موارد نيز در بودجه 
پيش بيني شده اس��ت، بنابراين تحريم ها و كاهش 
فروش نف��ت دليل قانوني و قاب��ل قبولي براي بروز 
مشكالت اين بخش نيست، چرا كه منابع پيش بيني 
شده قطعا به آنها تخصيص پيدا مي كند و نوسان نرخ 
نفت تاثيري در وضعيت آنها نخواهد داش��ت. عضو 
هيات رييس��ه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي، در رابطه با منابع مالي جايگزين براي نفت 
كه به صندوق هاي بازنشستگي تعلق خواهد گرفت، 
تصريح كرد: صندوق  بازنشستگي كشوري چندين 
زيرمجموعه بزرگ دارد، كما اينكه شركت هواپيمايي 
آسمان يكي از آنها بوده كه مي توان با هماهنگي آنها 
براي تامي��ن منابع مالي مورد ني��از اين صندوق ها 

برنامه ريزي كرد.

برخي گزارش ه��ا حكايت از افزايش ن��رخ ارز و باال رفتن 
قيمت كاالها از جمله دارو دارد. گرچه وزارت بهداش��ت 
تاكيد مي كند كه با احتكار دارو به شدت برخورد شده، اما 
خبرهايي نيز حاكي از اين اس��ت كه برخي با نگه داشتن 
داروهاي تولي��دي داخل يا داروه��اي وارداتي، در انتظار 
افزايش نرخ ها در مهر و آبان هستند تا اين زمان داروها را 

وارد بازار كنند. 
عضو كميسيون بهداشت مجلس، با اشاره به تاثير جنبه 
رواني انتش��ار اخبار بر نابس��اماني بازار دارو يادآورشد كه 
سودجويان با دپوي دارو منتظر هستند تا در مهرماه نرخ 

داروها را افزايش دهند.
اكبر تركي با اشاره به تاثير دپوي دارو توسط مسووالن حوزه 
سالمت بر بازار دارو كه برخي از آن تحت عنوان عاملي در 
جهت افزايش نرخ و كمبود داروه��ا ياد مي كنند، گفت: 
بي ترديد جنبه رواني ناشي از اخباري كه در رابطه با كمبود 
دارو منتشر مي شود بر وضعيت بازار دامن زده و مشكالت 
را تشديد مي كند و اين موضوع در بخش بهداشت و درمان 

به ويژه حوزه دارو شدت بيشتري هم دارد.
او ادام��ه داد: البته به غير از مس��ووالن، بيماران مبتال به 
بيماري هاي خاص يا مزمن نيز در پي انتشار هر نوع اخباري 
در رابطه با حوزه دارو دچار ترس و نگراني مي شوند و اقدام به 

دپوي دارو مي كنند. وي به خانه ملت گفت: در شرايطي كه 
تحريم ها اثر گذاشته و در بازار ارز نيز مشكالتي وجود دارد ما 
بايد يك پروسه شش ماه هاي را براي اعالم نابساماني موجود 
در بازار دارو طي مي كرديم، اما در شرايطي كه بطور ناگهاني 
اعالم مي شود كمبود دارو وجود دارد، قطعا افرادي كه در 
زمينه ساخت و تجارت دارو فعاليت دارند، اقدام به دپوي 
دارو مي كنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآورشد: 
قيمت دارو شايد واقعي نباشد و نياز باشد كه افزايش پيدا 
كند، اما قطعا احتكاركنندگان دارو منتظر هس��تند تا در 
مهرماه قيمت داروها را افزايش دهند كه باعث شده يا دارو 
توليد نكنند يا توليدات خود را دپو كنند تا بعد از اين بتوانند 
گران تر بفروشند.عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي، در مورد وضعيت شركت هاي سطح پايين 
خارجي كه تحت عنوان تحت ليسانس در ايران به توليد 
دارو مي پردازند، تصريح ك��رد: ما در بخش هاي مختلف 
صنعت از جمله دارو ش��ركت هايي را داشته ايم كه تحت 
ليسانس فعاليت مي كنند، اما اين موضوع هم بايد كنترل 
شود و اينگونه نباشد كه به اس��م تحت ليسانس بودن از 
كيفيت داروها كاسته شود يا اين شركت ها به اين عنوان كه 
مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج وارد مي كنند، تصميم 

داشته باشند كه قيمت دارو را افزايش دهند. 
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براس��اس آخرين داده ها و نقش��ه هاي پيش يابي 
هواشناس��ي، براي امروز، يكشنبه، در استان هاي 
ساحلي خزر، بارش باران و در برخي نقاط اردبيل، 
شمال آذربايجان غربي، شمال آذربايجان شرقي، 
ارتفاعات البرز مرك��زي و زاگرس مركزي رگبار و 
رعدوبرق پيش بيني مي ش��ود. به گزارش فارس، 
از ظهر دوش��نبه با نفوذ جريانات ش��مالي ضمن 
كاهش نسبي دما در اس��تان هاي نوار شمالي، در 
سواحل شمالي كش��ور، برخي نقاط شمال غرب، 
استان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، 
شمال همدان، شمال استان مركزي و برخي نقاط 
كردستان و همچنين برخي مناطق خراسان رضوي 
و استان يزد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شديد موقت 
پيش بيني مي شود. همچنين امروز در شرق فارس، 
برخي نقاط چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و 
بويراحمد و همچنين روز دوشنبه در برخي نقاط 
كرمان در ساعت هاي بعدازظهر رشد ابر، وزش باد 
شديد موقت، رگبار و رعدوبرق پيش بيني مي شود. 
آس��مان تهران امروز نيمه ابري، به تدريج كاهش 
ابر، گاهي وزش باد پيش بيني مي شود، بيشينه و 

كمينه دما هم ۲۹ و ۲۱ درجه خواهد بود.

 بازار مسكن كساد است
راكد نيست

رييس اتحاديه مش��اوران امالك با تأكيد بر اينكه 
هيچ كااليي ارزان نشده است كه انتظار داشته باشيم 
قيمت مس��كن كاهش يابد، گفت: مس��كن دچار 
ركود نشده اس��ت، بلكه در يك حالت كسادي قرار 
دارد. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با فارس 
تأكيد كرد: ركود مسكن واقعيت ندارد؛ چراكه ركود 
يعني اصاًل معامالت نداشته باشيم در حالي كه طبق 
آمارهاي استخراج شده ميزان معامالت در كشور در ۶ 
ماه نخست امسال نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته 
رشد هم داشته است. قلي خسروي افزود: استفاده از 
لفظ ركود مسكن درست نيست، اما مي توان براي 
وضعيت كنوني بازار از كلمه كس��اد استفاده كرد و 
قطعًا اين دوره كس��ادي بازار سپري و بازار مسكن 
مجدداً رونق خواهد گرفت. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك اظهاركرد: نمي توانيم بگوييم كه مسكن نخريد 
كه ارزان مي ش��ود و يا اينكه بخريد احتمااًل قيمت 
مس��كن گران مي ش��ود؛ چراكه مردم و متقاضيان 
مسكن عاقل هستند و مي دانند چه زماني بايد اقدام 
به خريد و يا فروش مسكن كنند. او در مورد آخرين 
وضعيت معامالت بازار مس��كن گفت: آمارها نشان 
مي دهد كه از اول فرودين ۹۶ تا ۲۶ شهريور همان 
سال، ۶۶۴ هزار و ۹۳۴ معامله در كشور انجام گرفته 
است و از از اول فروردين امسال تا ۲۶ شهريور، ۶۹۳ 
هزار و ۷۳ مورد قرارداد خريد و فروش به ثبت رسيده 
است، پس مي بينيم كه آمار حكايت از رشد تعداد 
معامالت در كشور مي دهد. به گفته اين مقام مسوول، 
در شهر تهران اين موضوع تا حدودي متفاوت است. 
چرا كه از در دوره مورد اشاره در سال ۹۶ ۲۱۰ هزار و 
۸۲۲ قرارداد و از و طي همين دوره در سال ۹۷ بالغ 
بر ۱۸۵ ه��زار و ۵۲۲ قرارداد خريد و فروش به ثبت 

رسيده است.

كمبود واگن باري در راه آهن
دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي با 
انتقاد از ممانعت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از 
واردات ۸۵۰ واگن با فاينانس روسيه، گفت: با بحران 
كمبود واگن به خصوص در بخش باري روبه رو هستيم. 
به گزارش مهر، مجيد بابايي گفت: خريد اين تعداد 
واگن براس��اس موافقت نامه اي بود ك��ه وزارت راه و 
شهرسازي سال گذشته با طرف روسي از محل خطوط 
اعتباري ايران و روسيه به صورت فاينانس براي واردات 
واگن باري و مس��افري به امضاء رسانده بود. او افزود: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است چون در 
داخل كشور توليد واگن داريم امكان واردات آن وجود 
ن��دارد؛ اما بايد ديد ظرفيت توليد واگن در داخل چه 
ميزان است. به گفته بابايي، توليد واگن باري، تكنولوژي 
بااليي نياز ندارد و شركت هاي داخلي مي توانند آن را 
توليد كنند، اما مشكل شركت هاي واگن سازي نبود 
نقدينگي و سرمايه در گردش است. در حالي كه قرار 
بود ۸۵۰ دستگاه واگن روسي از محل خطوط اعتباري 

خريداري شود كه اين مشكل را حل مي كرد.

وام كوتاه مدت داخلي براي 
ATR خريد 5 فروند هواپيماي

عضو ارش��د تيم مذاكره كننده خري��د هواپيماهاي 
جديد، گفت: براي خريد ۵ فروند هواپيماي ATR كه 
۱۴ مردادماه سال جاري وارد ناوگان ايران اير شدند، 
وام داخلي كوتاه مدت گرفتيم كه مصوبه هفته گذشته 
شوراي اقتصاد براي انتشار اوراق مشاركت در راستاي 
تبديل اين وام كوتاه مدت به وام بلند مدت بود. اصغر 
فخريه كاشان در گفت وگو با ايلنا با اشاره به موافقت 
شوراي اقتصاد با درخواست وزير راه مبني بر انتشار 
اوراق مشاركت و صكوك اسالمي براي تامين منابع 
ريالي خريد انواع هواپيما، گفت: اين اوراق مشاركت و 
صكوك اسالمي براي خريد هواپيماهاي جديد نيست.  
او ادامه داد: ۵ فروند هواپيماي ATR جديد با وام موقت 
يك ماهه از طريق شبكه بانكي ايران خريداري شده 
است كه بايد اين وام پرداخت شود.  فخريه كاشان با 
بيان اينكه اين وام كوتاه مدت داخلي بود، افزود: حاال 
بايد اين وام كوتاه مدت را به وام بلند مدت تبديل كنيم 
و مصوبه شوراي اقتصاد هم در راستاي همين اقدام 
است كه وام كوتاه مدت داخلي را پس بدهيم و آن را به 
وام بلند مدت تبديل كنيم. فخريه كاشان درباره فروش 
هواپيماهاي سفارش شده ايران به ATR اظهاركرد: 
در شرايط عادي طبق قرارداد، تا پايان امسال شركت 
ATR بايد تمام ۲۰ فروند هواپيماي سفارش داده شده 
از س��وي ايران را تحويل مي داد اما تا كنون ۱۳ فروند 
هواپيما دريافت كرديم و ۷ فروند از سفارشات ايران 
در خط توليد بودند اما از آنجايي كه امكان فروش آن 
به ايران وجود ندارد، شركت ATR بايد مشتري هاي 

ديگري براي آن پيدا كند.

با گذشت يك ماه از توافق بانك مركزي و انجمن شركت هاي هواپيمايي؛

معاون فني شركت كنترل كيفيت هواي تهران: 

  تخصيص ارز نيمايي به ايرالين ها كليد خورد 

بنزن هواي پايتخت ۳.5 برابر حد مجاز جهاني است

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه حدود يك ماه از توافق بانك مركزي و انجمن 
شركت هاي هواپيمايي براي ارايه ارز از سامانه نيما )نظام 
يكپارچه معام��الت ارزي( به ايرالين ها مي گذرد، دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي از دريافت ارز نيمايي 

توسط دو شركت هواپيمايي خبرداد. 
البته نامي از دو ش��ركت هواپيمايي دريافت كننده ارز 
نيمايي در خبرها به ميان نيامده است، اما به نظر مي رسد 
س��اير ايرالين هايي هم كه ريال واريز كرده اند، در صف 
دريافت اين ارز هستند و به نوبت ارز دريافت مي كنند 

اگرچه تاكنون موفق به انجام اين كار نشده اند.
دريافت ارز نيمايي توس��ط ش��ركت هاي هواپيمايي 
در ش��رايطي انجام مي ش��ود كه ايرالين هاي داخلي 
از ۱۷ م��رداد س��ال جاري و با خارج ش��دن از ليس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني دچار مشكل 
شدند، با وجود آنكه شركت هاي هواپيمايي در ليست 
دريافت ارز از سنا )سامانه نظارت ارزي( قرارگرفتند اما با 
توجه به آنكه نرخ ارز در اين سامانه بسيار باالتر از قيمت ارز 
دولتي است و بيش از ۶۰ درصد هزينه هاي اين شركت ها 
ارزي است، فشار مالي وارد شده به ايرالين ها به صورت 

چشمگيري افزايش يافت.
با رش��د هزينه هاي ايرالين ها، قيمت بليت هواپيما در 
مسيرهاي داخلي و خارجي هم افزايش قابل مالحظه اي 
را تجربه كرد و حجم سفرها كاهش يافت، همين موضوع 
ايرالين ها را درآستانه بحران مالي قرارداد. برهمين اساس 

آنها رايزني با بانك مركزي را آغاز كردند. 
در مذاكراتي كه شركت هاي هواپيمايي با بانك مركزي 
داش��تند؛ اين بانك وع��ده داده بود كه ارز م��ورد نياز 
ايرالين هاي داخلي از سامانه نيما تأمين شود اما اجراي 

اين توافق حدود يك ماه به طول انجاميد.
در اين ميان به نظر مي رسد كه با اختصاص ارز نيمايي به 
دو ايرالين، شرايط براي ساير ايرالين ها هم رو به بهبودي 
است و از فشارهاي وارده به شركت هاي هواپيمايي طي 
روزها و هفته هاي آتي كاس��ته مي شود، موضوعي كه 
مي تواند به متعادل شدن قيمت بليت پروازهاي داخلي 

و خارجي هم بينجامد.
 اگرچه مقصود اسعدي ساماني، دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيمايي در گفت وگو با ف��ارس، درباره قيمت بليت 
پروازهاي داخلي اظهار كرده است: قيمت بليت پروازهاي 
داخلي فعاًل طبق نرخ هاي اعالم شده در سايت انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي با حداكثر ۱۰ درصد افزايش 

اعمال مي شود.

او همچنين در پاسخ به اين سوال كه اين نرخ ها باالخره 
تا چه زماني اعمال خواهد شد؟ افزوده است: اين بستگي 
به تأمين ارز مورد نياز ش��ركت هاي هواپيمايي از محل 

سامانه نيما دارد.
اسعدي ساماني ادامه داده است: همچنين چند شركت 
هواپيمايي هم بابت دريافت ارز از سامانه نيما پول واريز 

كرده اند، اما هنوز ارزي دريافت نكرده اند.

    توافق ايرالين ها براي نرخ بليت اربعين
ط��ي روزهاي اخير خبرهاي خوب��ي از حوزه هوايي به 
گوش رس��يد و ج��دا از دريافت ارز نيمايي توس��ط دو 
ش��ركت هواپيمايي، اين شركت ها درباره قيمت بليت 
پروازهاي اربعين هم به توافق رسيدند و محدوده قيمتي 
براي پروازهاي اربعين مشخص كردند؛ موضوعي كه از 
سردرگمي زائران و مسافران در روزهاي نزديك به اربعين 
حس��يني مي كاهد، البته پيش از اين هم شركت هاي 
هواپيمايي با توجه به شرايط كنوني صنعت حمل و نقل 

هوايي توافق كرده بودند كه نرخ بليت مسيرهاي داخلي 
تا آخر مهر ماه ثابت بماند. براساس نتايج حاصل از جلسه  
مشترك شركت هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي 
كشوري، نرخ بليت براي پروازهاي داخلي تا پايان مهر 
اعالم ش��د و هيچ ش��ركتي مجوز فروش بليت بيش از 

نرخ هاي اعالمي را ندارد.
اما درباره نرخ بليت پروازهاي اربعين،  مدير روابط عمومي 
سازمان هواپيمايي اعالم كرده است: فهرست مراكز معتبر 
و مجاز فروش بليت پروازهاي اربعين، به زودي منتشر 
مي ش��ود و زائران دقت كنند كه براي تهيه بليت از اين 

طرق اقدام كنند.
رضا جعفرزاده درباره پرواز به نجف و بغداد در ايام اربعين 
اظهار كرده است:  طبق هماهنگي سازمان هواپيمايي 
كش��وري، انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي و مدير ان 
عامل ش��ركت ها، نرخ پروازهاي اربعين از تهران و ساير 
شهرس��تان ها به نجف و بغداد به همراه پرواز برگشت، 
۲.۲ ميليون تومان و از مشهد به نجف و بغداد به همراه 

بليت برگشت، ۲.۸ ميليون تومان تعيين شده است كه 
تغييري نمي كند.

او ادامه داده است: در اين بين ممكن است به دليل افزايش 
تقاضا، واسطه  گران قيمت هاي غيرواقعي براي پروازها 
ارايه دهند كه سازمان هواپيمايي كشوري طبق قانون با 
آنها برخورد جدي خواهد داشت  و در اين رابطه اقدامات 

الزم را انجام مي دهد.
  مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري با 
بيان اينكه شركت هاي هواپيمايي بر اساس رفتار بازار 
قيمت گذاري بليت ها را انجام مي دهند، اضافه كرده است: 
نرخ هاي مذكور  براي بازه زماني دوم تا دوازدهم آبان ماه 

۹۷ تعيين شده است.
جعفرزاده تصريح كرده است: ضرورت دارد شركت هاي 
هواپيمايي  براي انجام پروازهاي عتبات در ايام اربعين، 

مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري دريافت كنند.
او با اش��اره به اينكه ن��رخ  پروازهاي داخلي بر اس��اس 
اختص��اص ارز نيما، در س��ايت انجمن ش��ركت هاي 

هواپيمايي درج ش��ده، تأكيد كرده است: اين نرخ ها بر 
اساس قيمت هاي ارز س��امانه نيما است،  شركت هاي 
هواپيماي��ي با توجه ب��ه نوع و كيفي��ت خدمات خود 
مي توانند حداكثر ۱۰ درصد بيشتر از نرخ هاي تعيين 
شده بفروشند، همچنين كمتر از نرخ هاي تعيين شده 

هم امكان فروش وجود دارد.
اي��ن مقام مس��وول اضافه كرده اس��ت: هم��ه عوامل 
فروش موظف به رعايت نرخ هاي تعيين ش��ده از سوي 
ش��ركت هاي هواپيمايي خواهند بود و در صورت بروز 
تخلف و عبور از نرخ هاي تعيين شده، دستگاه نظارتي، با 

متخلفان برخورد قانوني انجام خواهد داد.
پيش��تر و درجلس��ه اي كه   با حضور رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري، انجمن شركت هاي هواپيمايي و 
مديران عامل شركت هاي هواپيمايي، جلسه هماهنگي 
پروازهاي اربعين برگزار شد براي جلوگيري از سوءاستفاده 
برخي واسطه گران از افزايش تقاضاي سفر عتبات در ايام 
اربعين، مقرر شد كه با هماهنگي شركت هاي هواپيمايي، 

نرخ گذاري بليت پروازهاي اربعين انجام شود.
در اين جلسه مقرر شد كه قيمت بليت پرواز تهران � نجف 
� تهران و تهران � بغ��داد � تهران ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار 

تومان تعيين شود.
همچنين قيمت پروازهاي مشهد � نجف � مشهد و مشهد 
� بغداد � مش��هد ۲ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار تومان تعيين 
شد، قيمت بليت عتبات براي پروازهاي اربعين در ساير 
شهرها هم ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت رفت 

و برگشت است.
دراين جلسه نرخ بليت يكطرفه تهران � نجف يك ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان و يك طرفه مشهد � نجف يك ميليون و 

۴۰۰ هزار تومان تعيين شد.
ناگفته نماند كه براساس گفته دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيمايي نرخ بليت پروازهاي خارجي آزاد است اما در 
راستاي جلوگيري از سودجويي، نرخ هاي تكليفي براي 
ايام اربعين اعمال ش��د كه اين نرخ ها از دوم  تا دوازدهم 

آبان ماه اعمال مي شود.
اسعدي ساماني اضافه كرده بود: شركت هاي هواپيمايي 
بايد از سازمان هواپيمايي كشوري و فرودگاه هاي مبدأ و 
همچنين فرودگاه هاي مقصد )نجف و بغداد( مجوزها را 

اخذ كنند و سپس به فروش بليت اقدام كنند.
او با تأكيد بر اينكه نرخ بليت كالس تجاري صندلي هاي 
هواپيما تابع نرخ شركت هاي هواپيمايي است، گفته بود 
كه نرخ صندلي كودكاِن ۲ تا ۱۲ س��ال ۷۵ درصد نرخ 

صندلي بزرگسال تعيين شده است.

گروه راه و شهرسازي| 
ترافيك و آلودگي هوا هرس��ال همزمان با شروع اولين 
ماه پاييز و بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها افزايش 
چشمگيري مي يابد. شرايط جوي ناشي از بارش باران 
و سرد ش��دن هوا نيز به اين موضوع دامن مي زند و در 
مجموع همواره ميزان آلودگي هواي كالن ش��هرها به 
خصوص تهران در فصول سرد سال با افزايش رو به رو 
مي ش��ود. آلودگي هوا تبعات گوناگوني در كالن شهر 
تهران دارد؛ بر اساس آمار ساالنه ۵ هزار نفر در تهران بر 
اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند و به گفته 
محسن پورس��يدآقايي تاوان اقتصادي آلودگي هوا در 

تهران، ساالنه ۲.۶ ميليارد دالر است. 
همچنين مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت 
شوراي شهر نيز در گفت وگويي ميزان هزينه هاي وارد 
شده به شهر تهران بر اثر آلودگي هوا را به تفكيك موارد 
اين گونه اعالم كرد: هزينه تعطيلي هاي روزانه پايتخت 
كه بر اثر آلودگي هوا صورت مي گيرد ۱۰۰ ميليارد تومان 
اس��ت كه به طور ميانگين حدود ۴۱۰ ميليارد تومان 
هزينه هاي شيوع امراض، بيماري ۲۱۰ ميليارد تومان و 
تاثير آلودگي هوا بر مرگ و مير ۵۱۰ ميليارد تومان و هر 
روز تعطيلي ۱۰۰ ميليارد تومان است كه اينها بخشي از 

هزينه هاي برآورد شده است.
هزين��ه اقتصادي آلودگي هواي تهران بر اس��اس آمار 

منتشر شده بين ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان محاسبه 
شده است و اين يعني پايتخت معادل بودجه شهرداري 

تهران هزينه اقتصادي آلودگي هوا را مي پردازد.
به گفته فرش��يد باباخاني، معاون فني شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران جديدترين اندازه گيري هاي انجام 
شده نشان مي دهد ميزان آالينده سرطان زاي بنزن در 
هواي پايتخت بيش از ۳.۵ برابر حدود مجاز در دنياست. 
بنزن از جمله آالينده هاي خطرناك در هواي تهران است 
كه منجر به بروز سرطان و بيماري هاي مشابه مي شود. از 
اين رو شناسايي و كنترل اين آالينده از الزامات تمهيدات 

زيست محيطي شهري است.
به گزارش مهر، باباخاني در اين باره گفت: براي اين مهم 
با انتخاب تعدادي از نقاط آلوده ش��هر تهران به منظور 
بررسي مناطق آلوده تر امكان مدلسازي و برآورد دقيق تر 
آلودگي ش��هر تهران ممكن مي شود. غلظت محيطي 
تركيبات آلي فرار )بنزن( با روش نمونه برداري غيرفعال 
در ۲۲ منطقه شهر تهران در سال هاي گذشته به طور 

گسترده اي در بازه زماني يكساله بررسي شده است.
به گفته اين كارش��ناس شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، نمونه  برداري ب��ه روش غيرفعال، يك تكنيك 
بس��يار مرس��وم براي اندازه گيري س��طح تركيبات 
آروماتيك – بن��زن، تولوئن، اتيل بنزن، زايلن ها و تري 
متيل بنزن ها – در محي��ط داخل، محل كار و محيط 

بيرون است. چرا كه روش آسان و مقرون به صرفه بوده و 
فاقد الزاماتي چون تامين برق و تعمير و نگهداري است. 
همچنين، اين روش، مطالعات انجام شده را با نظارت 
و پايش بيش��تر براي سنجش و شناس��ايي تغييرات 
آالينده ها در ي��ك محيط كوچك و ب��زرگ مقياس، 
تس��هيل مي كند. از طرفي در حال حاضر آنااليزرهاي 
آنالين براي نمونه برداري مداوم و صحيح اين آالينده 
خطرناك و س��رطان زا در ش��هر تهران وج��ود ندارد. 
بنابراين بهترين مرجع و روش براي شناسايي اين گروه از 
تركيبات آلي فرار استفاده از روش نمونه برداري غيرفعال 
خواهد بود كه از گستردگي، سهولت در نصب و راه اندازي 
و دقت و صحت بااليي برخوردار اس��ت. نمونه برداري 
فراگير با اين روش در سال هاي ۱۳۹۴-۱۳۹۳به انجام 
رسيد و نتايج مطلوب حاصله به وضوح صحت اين روش 

را اذعان مي دارد.
وي افزود: در حالي به روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد 
و بازگشايي مدارس نزديك مي شويم كه كارشناسان و 
مسووالن با پيش بيني افزايش آلودگي هواي پايتخت و بر 
اساس نتايج نمونه برداري مشابه با دوره يكساله در بيش 
از ۱۷۰ نقطه در شهر تهران اعالم كردند كه جديدترين 
اندازه گيري هاي انجام شده نشان مي دهد ميزان آالينده 
سرطان زاي شناخته شده بنزن در هواي پايتخت بيش از 

۳.۵ برابر حدود مجاز توصيه شده در دنياست. 

باباخاني با بيان اينكه در تمام كشورهاي توسعه يافته، 
توس��عه حمل و نقل عمومي و ارايه گسترده خدمات 
الكترونيكي و اينترنتي به عن��وان مهم ترين راهكارها 
در كاهش آلودگي هوا ش��ناخته شده اند، تصريح كرد: 
نحوه س��وخت گيري صحيح و جلوگيري از هدر رفت 
بنزين و مشتقات نفتي در هنگام سوخت گيري، اصالح 
الگوي مصرف سوخت و رانندگي نيز از جمله اقدامات 
شهروندان در كاهش مواجهه با اين ماده سرطان زا است.

از سوي ديگر، شهرداري تهران نيز از محل بودجه مصوب 
خود، اقدام به توسعه ش��بكه حمل و نقل سريع السير 
اتوبوسراني و ايجاد خطوط ويژه كرده است كه در صورت 
حمايت دولت اين اقدامات از نقطه اثر بيشتر و مفيدتري 

برخوردار خواهد شد.
در حال حاضر، بيش از ۲۰ س��ازمان و نه��اد دولتي و 
غيردولتي در اين بحث درگير هستند، اما تا زماني كه 
بحران آلودگي هوا در اولويت تمام دستگاه هاي نظارتي 
از جمله مجلس، دولت و شهرداري تهران قرار نگيرد، 
نمي توان اميدي به حل مشكل داشت. در حقيقت بايد 
همزمان با تكميل ش��بكه حمل و نقل عمومي درون 
شهري مانند كشورهاي ديگر سفرهاي درون شهري را 
مديريت كنيم و از طريق افزايش عوارض هاي استفاده از 
خودرو شخصي و افزايش قيمت سوخت هزينه استفاده 
از حمل و نقل عمومي كم و هزينه اس��تفاده از خودرو 

شخصي باال باشد.

بررسی ۱۶ پرونده برج - باغ در شورای شهراستدالل حقوقي شوراي شهر براي ماندن افشاني

افزايش ميانگين تراز صوت در ايام عزاداری تا ۲ دسی بل 

رئيس شورای اسالمی ش��هر تهران در نامه ای به وزير 
کشور اس��تدالل های حقوقی اجماعی اعضای شورای 
ش��هر پايتخت مبنی بر ضرورت ادامه فعاليت شهردار 

تهران را تشريح کرد.
به گزارش مهر، در متن اين نامه آمده است: پيرو تصويب 
»طرح اصالح قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان« 
در مجلس شورای اس��المی و تأييد آن توسط شورای 
نگهبان و با توجه به گمانه زنی های انجام ش��ده درباره 
شمول اين قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذيل از 

نظر حقوقی به استحضار می رسد: 
نخست: »قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهردار« مصوب سال ۱۳۷۵ 
درماده ۷۱ خود به صراحت اولين وظيفه شورای اسالمی 
شهر را انتخاب ش��هردار برای مدت ۴ سال بيان داشته 
است و در تبصره ۳ نيز پيش بينی شده است که شورای 
شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صالحيت شهرداران، 
اين وظيفه را انجام می دهد و پس از تشخيص دارا بودن 
شرايط از سوی وزير کشور، حکم شهردار تهران از سوی 

وی صادر می شود.
به موجب تبصره ۴ اين ماده، دوره خدمت شهردار صرفًا 
در صورت استعفای کتبی وی و تصويب شورا، برکناری 
به وسيله شورا وفق قانون، تعليق طبق مقررات قانونی و 
فقدان هر يک از شرايط احراز به تشخيص شورای شهر 

خاتمه می پذيرد.
دوم: م��اده واح��ده »قان��ون ممنوعي��ت به کارگيری 

بازنشستگان« در سال ۱۳۹۵ به تصويب مجلس رسيده 
که در تبصره ۵ آن پيش بينی شده است که به موجب اين 
قانون صرفاً ماده ۴۱ »قانون الحاق موادی به قانون تنظيم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت« مص��وب ۱۳۸۴، ماده 
۹۱ »قانون استخدام کش��وری« مصوب ۱۳۴۵، ماده 
۹۵ »قانون مديريت خدمات کشوری« مصوب ۱۳۸۶ 
و بند ب ماده ۶۵ »قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 

جمهوری اسالمی ايران« مصوب ۱۳۸۹ نسخ می شود.
س��وم: در تيرماه ۱۳۹۶ »قانون اصالح موادی از قانون 
شوراها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصالحات 
بع��دی« به تصويب می رس��د ک��ه م��اده ۷۱ »قانون 
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهردار« مصوب سال ۱۳۷۵ پس از تنقيح، دقيقًا 

در ماده ۸۰ اين قانون قرار می گيرد.
چهارم: اخيراً »طرح اصالح قانون ممنوعيت به کارگيری 
بازنشس��تگان« به تصويب مجلس می رسد که صرفًا 
تبصره ۱ اين قانون را دربر گرفته و معاونين وزرا، سفرا و 
استانداران از مستثنيات اين قانون خارج شده و اصالحات 
ديگری در تبصره فوق انجام می ش��ود، منتهی س��اير 
مقررات قانون »ممنوعيت بکارگيری بازنشستگان« سال 

۹۵ دست نخورده باقی می ماند.
با توجه به سير قانونگذاری اين قانون به روشنی و وضوح 

نمايان است که: 
۱- »قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان« مصوب 
۱۳۹۵ در تبص��ره ۵ خود به صراح��ت قوانينی را که به 

موجب آن نس��خ می ش��ود را بيان داشته که هيچ گونه 
اشاره ای به ماده ۷۱ »قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهردار« سال ۱۳۷۵ 

و اصالحات بعدی آن ننموده است.
۲- يک سال بعد از تصويب قانون »ممنوعيت به کارگيری 
بازنشس��تگان« مصوب ۱۳۹۵ يعنی در س��ال ۱۳۹۶ 
»قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شهردار« مجدداً اصالح شده و ماده ۷۱ 
که فرايند و شرايط انتخاب شهردار را بيان کرده، بدون 
کم و کاست در ماده ۸۰ بيان می شود که اين خود حاکی 

از اراده صريح قانونگذار بر بقای اين ماده است.
۳- در اصالحيه اين قانون که اخيراً به تصويب رس��يده 
اس��ت، صرفًا تبصره ۱ اصالح شده و متعرض تبصره ۵ 
قانون که موارد منسوخه پيش بينی شده، نگرديده است.

با توج��ه به مرات��ب ف��وق و اينکه »اصالحي��ه قانون 
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
و انتخاب شهردار« بعد از »قانون ممنوعيت بکارگيری 
بازنشستگان« به تصويب رسيده است که حاکی از اراده 
قانونگذار مبنی بر بقای فرايند و شرايط انتخاب شهردار 
به وسيله شورای شهر می باشد، لذا هيچ گونه ترديدی در 
اعتبار ماده ۸۰ اين قانون به عنوان مخصصی بر »قانون 
ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان« باقی نمی ماند. 
مراتب به عنوان نظر اجماعی اعضاء شورای اسالمی شهر 
تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نيز مؤيد آن است، 

جهت استحضار ايفاد می گردد.

عضو کميس��يون شهرسازی ش��ورای اسالمی شهر 
تهران از تعيين تکليف ۱۶ پرونده ساختمانی در باغات 

طی دو هفته آينده خبر داد.
به گزارش ايس��نا، علی اعطا درباره آخرين وضعيت 
پرونده های برج - ب��اغ که در پی لغو مصوبه برج باغ 
معطل مانده اند، اظهارکرد:  يک تعداد از پرونده هايی 
که در آن بحث باغات وج��ود دارد، با ابطال مصوبه 
ب��رج - باغ معط��ل مانده اند و هن��وز تعيين تکليف 

نشده است.
وی با بيان اي��ن که در اين پرونده های س��اختمانی 

مالکان عوارض را پرداخت کرده اند، اما هنوز پروانه ای 
دريافت نکرده بودند که مصوبه لغو شد، گفت : مصوبه 
برج - باغ در ۲۲ اس��فند ماه سال گذشته ابطال شد و 
تا آن زمان نيز هر مالکی که پروانه س��اختمانی اخذ 
کرده بود، می توانست س��اختمان خود را بسازد، اما 
کسانی که پروانه ای دريافت نکرده اند ظاهرا و منطقا 
اين است که عمال اجازه س��اخت ندارند، ولی در اين 
ميان، تع��دادی پرونده وجود دارد که عوارض خود را 
پرداخت کرده بودند و در مرحله اخذ پروانه بودند که 

اين مصوبه لغو شد.

يک کارشناس صوت شرکت کنترل کيفيت هوای 
تهران ضمن تش��ريح وضعيت صوتی پايتخت طی 
روزه��ای اخي��ر و همزمان با تاس��وعا و عاش��ورای 
حسينی، از افزايش يک تا دو دسی بلی ميانگين تراز 
صوت در تهران در روز نهم و دهم محرم)تاس��وعا و 
عاشورای حسينی( به دليل حضور مردم در مراسم 

عزاداری خبر داد.
به گزارش ايس��نا اله��ام کريمی، درب��اره وضعيت 
ميانگين تراز صوت تهران در روزهای ۲۷، ۲۸، ۲۹ و 
۳۰ شهريور ماه که هم زمان با ايام عزاداری و تاسوعا 
و عاشورای حسينی بود، گفت: طبق نتايج ثبت شده 
توسط ايس��تگاه های سنجش صوت شرکت کنترل 

کيفيت هوا، ميانگين تراز صوت در روز چهارش��نبه 
)تاسوعای حسينی( از س��اعت ۱۰ الی ۱۳ ظهر، با 
توجه به حرکت دس��ته های عزاداری روند افزايشی 
داش��ته و ب��ه ترتي��ب ۶۹.۴۶؛ ۷۱.۸۴؛ ۷۱.۷۶ و 
۷۲.۵۴ دسی بل بود. شدت صوت در اين روز نسبت 
به روز قبل سه شنبه )هشتم محرم( حدود يک تا دو 

دسی بل افزايش را نشان داد.
کريم��ی ادامه داد: در روز چهارش��نبه )تاس��وعای 
حسينی( از ساعت ۱۳ به بعد ميانگين تراز صوت در 
تهران روند کاهشی داشت و اوايل شب دوباره روند 
افزايشی يافت، تا جايی که در ساعات ۲۳ ميانگين 

تراز صوت به ۷۴.۲۱ دسی بل رسيد.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
كاهش قيمت فوالد  با آزادسازي 

سقف رقابت در بورس
 مهر| مديركل صنايع معدني وزارت صنعت گفت: 
آزاد س��ازي س��قف رقابت در معامالت بورس كاال 
براي  فوالدي ها، قطعا در كوتاه مدت تاثير مثبتي 
بر بازار خواهد داشت و باعث كاهش قيمت خواهد 
ش��د. س��يف اهلل اميري تصريح كرد: با اينكه آزاد 
سازي س��قف رقابت در بورس دست فوالدي ها را 
باز گذاش��ته ولي در عين ح��ال قيمت پايه اي هم 
تعيين شده است. بدون شك در چند عرضه بعدي 
در بورس، قيمت به راحتي شكس��ته مي شود. او با 
بيان اينكه هدف ما تامين نياز داخل است، تاكيد 
كرد: با توجه به شرايط ايجاد شده، تنها شركت هاي 
فوالدي اجازه ص��ادرات دارند كه محصول خود را 
در ب��ورس عرضه كنند. اميري اطمينان داد كه در 
ماه ه��اي آتي فوالد به حد كافي در كش��ور عرضه 
مي شود و مشكل مصرف كنندگان فوالد نيز حل 
خواهد ش��د. او با تاكيد بر لزوم قطع دست دالالن 
بازار فوالد گف��ت: اگر بتوانيم دس��ت دالل ها را از 
اين بازار قطع كنيم و كاال را بدون واسطه به دست 
توليد كننده برسانيم بدون شك تاثير بسيارمثبتي 
در كاهش قيمت ها مي گ��ذارد. اميري اضافه كرد: 
دالالن و احتكاركنندگان عامل ايجاد مش��كالت 
موجود بازار هستند چرا كه توليد فوالد حتي بيشتر 
از سال هاي قبل هم بوده است؛ البته سازمان هاي 
حمايتي و نظارتي در اين موضوع بسيار فعال هستند 
و احتكاركنندگان نيز با شناس��ايي از س��وي اين 
سازمان ها مجبور به عرضه فوالد در بازار مي شوند.

توسعه روابط تجاري ايران و هند
 ش�اتا|  رييس ميز هند گفت: حجم تجارت 
جمهوري اسالمي ايران و هند در سال ۲۰۱۷ 
بالغ بر ۱۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر گزارش 
شده اس��ت كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ 
)۱۲ ميلي��ارد و ۸۰۰ ميلي��ون دالر(، ح��دود 
۷درص��د رش��د نش��ان مي دهد. س��يده رويا 
س��يدزاده درباره صادرات اي��ران به هند بيان 
ك��رد: از مجم��وع روابط تج��اري دوجانبه در 
سال ۲۰۱۷، كل صادرات ايران به هند بالغ بر 
۱۱ ميليارد و 5۷ ميليون دالر بوده كه نسبت 
به س��ال قبل )۸ ميليارد و ۲5۳ ميليون دالر( 
۳4درصد رشد نش��ان مي دهد. اين در حالي 
اس��ت كه صادرات اي��ران به دني��ا در همين 
س��ال ۶۶ ميليارد دالر گزارش ش��ده است؛ از 
اين ميزان، ص��ادرات محص��والت غير نفتي 
كش��ورمان به هند ۲ ميلي��ارد و 5۸۷ ميليون 
دالربوده و نسبت به س��ال ۲۰۱۶ حدود يك 

درصد رشد نشان مي دهد.
او با اش��اره ب��ه اهمي��ت ترس��يم برنامه هاي 
راهبردي براي استفاده از ظرفيت هاي موجود 
در راستاي توسعه صادرات مهم ترين كاالهاي 
صادرات��ي اي��ران )۷ كاالي اول( را به هند به 
ترتيب نف��ت و س��وخت هاي معدن��ي، مواد 
ش��يميايي ارگانيك، كودهاي شيميايي، مواد 
شيميايي غير ارگانيك، مواد پالستيكي، ميوه 
و خش��كبار، نم��ك، گوگرد، آهك و س��يمان 
عنوان كرد. سيدزاده در خصوص تركيب گروه 
كااليي واردات اي��ران از هند نيز گفت: غالت، 
چاي، قهوه و ادويه، مواد ش��يميايي ارگانيك، 
ماش��ين آالت و تجهيزات مربوط به بويلر ها و 
رآكتورهاي هس��ته اي، الياف مصنوعي، آهن 
و فوالد و اس��انس ها، رزين ها و لوازم آرايش��ي 
در س��ال ۲۰۱۷، مهم ترين كاالهاي وارداتي 
ايران )۷ كاالي اول( از هند را شامل مي شد.او 
افزود: بررسي جداول آماري حاكي از واردات 
يك ميلي��ارد و 9۰۰ ميلي��ون دالري ايران از 
هند است كه اين مقدار نسبت به سال ۲۰۱۶ 
)۲ ميليارد و ۷5 ميليون دالر( حدود 9 درصد 

كاهش نشان مي دهد.

 جديدترين  وضعيت  توليد
 در سواري سازان

 ايسنا|  مرداد ماه امس��ال توليد خودروهاي 
سواري در برخي خودروسازان داخلي افزايش 
و در برخي نيز كاهش يافته اس��ت. براس��اس 
جديدتري��ن گ��زارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، توليد انواع خودروهاي سواري از ۱۳5 
هزار و ۶۸۰ دس��تگاه در مرداد س��ال گذشته 
به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دس��تگاه در مرداد امس��ال 
رسيد. در اين مدت توليد انواع سواري در گروه 
بهمن صعودي بود و از ۶54 دستگاه در مرداد 
ماه س��ال گذشته به ۱۳49 دس��تگاه افزايش 
يافت. توليد اين محص��والت در كرمان موتور 
نيز افزايش يافته و از ۳۳۳۷ دستگاه در مرداد 

ماه ۱۳9۶ به 4۱59 دستگاه رسيد.
مرداد ماه امسال توليد انواع سواري در صنعت 
خودرو آذربايج��ان نيز با افزايش همراه بوده و 
از هش��ت دس��تگاه در مرداد ماه سال گذشته 
ب��ه ۳۲۲ دس��تگاه افزايش ياف��ت. توليد اين 
محصوالت در خودروس��ازان ب��م هم به ۳4۲ 
دستگاه رسيد. مرداد ماه ۱۳9۶ توليد سواري 
در اين ش��ركت متوقف بود. ام��ا در اين مدت 
تولي��د انواع س��واري در گ��روه صنعتي ايران 
خودرو نزولي بوده و از ۶۷ هزار و ۶۰4 دستگاه 
در مرداد ماه ۱۳9۶ به 4۰ هزار و 4۷۰ دستگاه 
كاهش يافت. توليد اي��ن محصوالت در گروه 
خودروسازي س��ايپا نيز كاهش يافته و از 5۷ 
هزار و ۸۶4 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته 
به ۳۲ هزار و ۷۰۰ دس��تگاه رسيد. مرداد ماه 
امس��ال توليد انواع س��واري در خودروسازي 
مدي��ران ب��ا كاهش هم��راه ب��وده و از ۶۰۷4 
دستگاه در مرداد ماه ۱۳9۶ به 4۳5۷ دستگاه 
كاهش يافت. توليد اين محصوالت در كارمانيا 
نيز نزولي بوده و از ۱۳9 دستگاه در مرداد ماه 

سال گذشته به ۸۸ دستگاه رسيد.

اجراي سياست پيمان سپاري ارزي به افزايش صادرات غير رسمي محصوالت پتروشيمي ختم شد

رانت  ارزي   و »معماي پتروشيمي ها«
تعادل|

هشدارهاي فعاالن بخش خصوصي نسبت به اجراي 
سياست پيمان سپاري ارزي )يا همان بازچرخاني 
ارزهاي حاصل از صادرات( كم كم مصداق هاي خود 
را پي�دا مي كند. طي چند ماه گذش�ته و همزمان با 
افزايش نگراني هاي در باب قطع يا كاهش ش�ديد 
درآمدهاي ارزي ايران، دول�ت مصوبه اي را به اجرا 
گذاشت كه بر اساس آن، ارزهاي حاصل از صادرات، 
در سه سطح دولتي، شبه دولتي و خصوصي، بايد به 
كشور بازگردند. در كنار اين مصوبه، بانك مركزي، 
س�تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و نيز گمرك كشور 
نيز جهت جلوگيري از خروج ارز از كشور تدابيري 
طراحي كردند. نامه ريي�س اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران به معاون اول رييس جمهور 
كه پيش از اين منتش�ر ش�ده بود اما نشان دهنده 
مخالف�ت اصولي بخ�ش خصوصي با اج�راي اين 
سياست بود. از ديگر س�و، شواهد نشان مي دهند 
كه اجراي اين سياست در عمل به نفع شركت هاي 
پتروشيمي، به عنوان اصلي ترين منابع درآمدهاي 
ارزي غير نفتي، تمام شده است و معمايي را شكل 
داده كه با منطق اقتصادي همخواني ندارد. گزارشي 
كه چندي پيش توسط مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي منتشر شد، نشان دهنده آن است كه 
در پنج ماه نخست سال 1397، با وجود كاهش عرضه 
محصوالت پتروشيمي، تقاضا براي اين محصوالت 
افزايش چش�م گيري پيدا كرده و به عنوان نمونه، 
در مورد محصوالت پليمري، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود 3 برابر شده است. بر اساس اين 
گزارش، رانت ايجاد شده در بازار محصوالت پليمري 
موجب ش�ده بخش زي�ادي از محصوالت پليمري 
عرضه شده در بورس كاال )حدود 60 درصد( به عنوان 
مواد اوليه توليدات داخلي به مصرف نرس�يده و به 

صورت غيررسمي صادر يا احتكار شود. 

    غولي كه  دوباره  از چراغ بيرون آمد
پيمان س��پاري ارزي، يا بازگردان��دن ارزهاي صادراتي به 
چرخه اقتصادي كش��ور، سياستي اس��ت كه براي مدت 
چندين دهه در ايران اجرا ش��ده و البته، بس��ته به رويكرد 
اقتصادي دولت ها، اجراي آن گاهي هم متوقف شده است. 
به عنوان نمونه، به دليل رويكرد نسبتاً مثبت دولت هشتم به 
اقتصاد بازار، سال ۱۳۸4 زماني كه اسحاق جهانگيري، وزير 
صنايع و معادن، وزارتخانه را به دولت و وزير بعدي تحويل 
مي داد، يكي از افتخارات دوران وزارت خود را حذف پيمان 
سپاري ارزي اعالم مي كرد؛ دستاوردي كه البته در دولت دوم 
محمود احمدي نژاد به دنبال نوسان هاي ارزي از دست رفت. 
در دولت دهم اما مجددا اين سياست اقتصادي در دستور كار 
محمود قرار گرفت. در دولت يازدهم، اين سياست از دستور 
كار خارج شد و حاال يك بار ديگر با نوسان ارزي اتفاق افتاده 
اخير، سياس��ت گذاران اقتصادي دولت دوازدهم تصميم 
گرفته اند تا اين سياست اقتصادي را اجرايي كنند. اكنون اما 
به نظر مي رسد تبعات اجراي سياست پيمان سپاري ارزي، 
بدون توجه به زيرساخت هاي دقيق براي عملياتي كردن 
آن، روشن تر از گذش��ته شده باشد؛ سياستي كه محسن 
جالل پور، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران، از آن به عنوان 
»بيرون آمدن غول از كوزه سياست گذاري« ياد كرده بود. 

پيمان سپاري ارزي معموال در شرايط كمبود ارزي برقرار 
مي ش��ود و هدف آن بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به 

كشور و جلوگيري از خروج سرمايه است. شواهد هم نشان 
مي دهند كه اجراي اين سياست در دوره هايي كه دولت با 
عدم دسترسي مناسب به درآمدهاي نفتي مواجه بوده، عماًل 
موجب افزايش دسترسي دولت به ارز شده است. با اين همه، 
مي توان پرسيد آيا تمامي منابع تأمين كننده ارزهاي حاصل 
از صادرات )اعم از دولتي، شبه دولتي و خصوصي( به يكسان 

در معرض اجراي اين سياست قرار مي گيرند؟

     شفافيت نيست،  ارز   بر نمي گردد
پيمان سپاري ارزي هم مانند هر سياست گذاري اقتصادي 
ديگري، برندگان و بازندگان خود را دارد. نكته اما اينجا است 
كه عدم توانايي دولت براي اعمال فش��ار يكس��ان به همه 
بازيگران صادراتي، موجب ش��ده تنها برخي از آنها از اين 
سياست نفع ببرند. در اصالحيه كنوني قانون پيمان سپاري 
ارزي براي برگشت ارز حاصل از صادرات تمامي كاالهاي 
توليد شده در شركت هاي كوچك و بزرگ، مهلت در نظر 
گرفته شده است. پتروشيمي ها، فلزات رنگي و فوالدي ها 
نيز مشروط بر تاييد وزارت صنعت مي توانند به غير از عرضه 
ارز در سامانه »نيما«، به روش »واردات در مقابل صادرات«، 
»واگذاري اظهارنامه ارزي به واردكننده« يا »سپرده گذاري« 
رفع تعهد كنند كه قبال فقط براي صادركنندگان كوچك و 

متوسط امكان پذير بود.
از ديگر سو اما چندي پيش رييس اتاق بازرگاني ايران طي 
نامه اي به معاون اول رييس جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر 
الزم براي اجراي دستورالعمل طرح پيمان سپاري ارزي، 
خواستار اعمال اصالحاتي در اين طرح شد. غالمحسين 
شافعي با تاكيد بر »ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه هاي 
پياپي بدون توجه به س��ازوكارهاي اجرايي آن ها«، با ارايه 
هشت راهكار خواستار اصالح دستورالعمل ابالغي بانك 
مركزي شد كه در آن با اشاره به كاستي هاي موجود، صراحتا 
اعالم كرد كه اتاق بازرگاني ايران با اجراي طرح پيمان سپاري 

موافق نيست. 
اكنون نيز محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق 
بازرگاني ايران، مي گويد اجراي پيمان سپاري ارزي به شيوه 
فعلي، تنها به سود شركت هاي پتروشيمي تمام شده است 
و به همين جهت، خالف قوانين تجارت است. الهوتي در 
اين مورد گفت: ما بطور كلي با پيمان سپاري مخالف هستيم 
و فكر مي كنيم پيمان س��پاري و اخذ تعهد براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات براي صادرات غير پايه نفتي، خالف 
قانون صادرات و واردات است. به گزارش ايسنا، او افزود: اگر 
انتظار اين است كه كل ارز صادراتي از طريق سامانه »نيما« 
وارد و مصرف شود، پس بانك مركزي بايد تدابيري را اتخاذ 
كند كه نرخ ارز در سامانه »نيما« و بازار آزاد به هم نزديك 
شوند، چراكه در غير اين صورت صادركنندگان كاالهاي غير 
پايه نفتي، بايد مواد اوليه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهيه 
كنند، چرا كه با تعهد ارزي با نرخ »نيما« كه 5۰ درصد كمتر 

از قيمت آزاد است، صادرات عمالً  امكان پذير نخواهد بود.
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران ادامه داد: در حال 
حاضر نيز نرخ دالر در سامانه »نيما« با نرخ بازار آزاد متفاوت 
است و همين امر مي تواند جذابيت واردات را مجددا افزايش 
دهد و موضوعات قبلي تكرار شود. عضو شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي گفت: اين در حالي است كه بازار بايد 
براساس سياست شناور مديريت شود و دولت در آن نقش 
نظارتي و تاثيرگذار داشته باشد كه بتواند شكاف بين ارز بازار 
آزاد و »نيما« را با تفاوت حداكثر يك يا دو درصد حفظ كند. 
در غيراين صورت، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد 
ارزي، عالوه بر اينكه بازار ارز را كنترل نخواهد كرد بلكه دولت 

را در رسيدن به اهداف خود با مشكل مواجه خواهد كرد.
از ديگر سو، نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين 
هم معتقد اس��ت كه چنانچه اقتصاد كش��ور شفاف باشد 
بطور حتم ارز حاصل از صادرات به كشور بازخواهد گشت. 
مجيدرضا حريري گفت: راهكار مناسب، ايجاد تعهد براي 
برگشت ارز حاصل از صادرات پيمان سپاري ارزي نيست. 
بخش خصوصي نيز با برگش��ت ارزها و استفاده در جاي 
درس��ت كامال موافق اس��ت اما ملزوماتي هم دارد كه بايد 
درنظر گرفته شود و مهم ترين آن عدم شفافيت اقتصاد كشور 
اس��ت. حريري ادامه داد: ريشه اصلي مشكالت اقتصادي 
كش��ور، صادرات كاال و صرف كردن ارز آن به امور ديگر، به 
نبود شفافيت در اقتصاد كشور بازمي گردد. همچنين هيچ 
ترديدي وجود ندارد كه بخش قابل توجهي از ارزي كه صرف 
خروج سرمايه از كشور شده يا صرف واردات كاالي قاچاق 

مي شود، از ارز حاصل از صادرات تامين مي شود. 
 او با بي��ان اينكه ۸۰ درص��د ارزش كااله��اي صادراتي
در اختي��ار دولت اس��ت، افزود: ارز حاص��ل از ۸۰ درصد 
كااله��اي صادرات��ي در اختي��ار دولت يا ش��ركت هاي 
خصولتي همچون پتروشيمي ها و شركت هاي فوالدي 
است. عالوه  براين عمده ترين سهامداران اين شركت ها نيز 
نهادهاي نظامي و صندوق هاي بازنشستگي هستند. لذا 
بايد دولت با خصولتي ها جلسه گذاشته و مشكل بازگشت 

ارز را حل كند.
حريري گف��ت: از كل صادرات ايران كه ح��دود ۸۰ تا 9۰ 
ميليارد دالر در سال است، حدود هشت تا ۱۰ ميليارد دالر 
در اختيار بخش خصوصي است كه با توجه به نوع و تركيب 
كاالها و همچنين زمان بندي آنه��ا، امكان بازگرداندن ارز 
براي بيشتر آنها طي سه ماه وجود ندارد. او افزود: بسياري از 
كاالهاي صادراتي مانند فرش يا صنايع دستي بطور امانتي 
فروخته مي شوند كه ممكن است تا شش ماه طول بكشد تا 
آن كاال در كشور مقصد فروخته شود. تازه از آن زمان به بعد 
مراحل انتقال ارز آن آغاز مي شود كه چون از مسير بانكي 

نيست، خود بسيار زمان بر است.

     پتروشيمي ها،   برندگان    هميشگي
اين اما در حالي اس��ت كه انتفاع شركت هاي پتروشيمي 
از اجراي پيمان س��پاري ارزي به شيوه فعلي، در برخي از 
گزارش هاي اقتصادي نيز نمود پيدا كرده است. گزارشي كه 
توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي منتشر 
شده، نشان دهنده تاثير سياست هاي اجرايي، بر تقاضا براي 
محصوالت پتروشيمي در كشور است، موضوعي كه مي توان 

از آن به عنوان »معماي پتروشيمي ها« ياد كرد.
 بر اساس اين گزارش كه چندي پيش منتشر شده است، بازار 
محصوالت پتروشيمي در نيمه اول سال ۱۳9۷ با التهاب 
همراه بود. همچنين در 5 ماه اول امسال، قيمت محصوالت 
پتروش��يمي، همزمان با كاهش عرضه اين محصوالت در 
بورس كاال، با افزايش مواجه بود. كاهش عرضه محصوالت 
پتروش��يمي در كنار افزاي��ش تقاضا تا حد س��ه برابر اما 
نشان دهنده آن است كه شركت هاي پتروشيمي، تمايل 
دارند از فض��اي به وجود آمده جهت بهره مندي از ارزهاي 
صادراتي استفاده كنند. افزون بر اين، براساس آمار موجود، 
در پنج ماهه نخس��ت س��ال ۱۳9۷ تقاضاي محصوالت 
پليمري نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. 
اين در حالي است كه بررسي پروانه هاي بهره برداري صادره 
در برخي از صنايع پايين دستي پتروشيمي در سه ماهه اول 
سال ۱۳9۷ نشان از رشد منفي آن نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل دارد. همچنين ميزان توليد كاالهاي منتخب 
صنعتي پايين دستي پتروشيمي در س��ه ماهه اول سال 
۱۳9۷ تغيير چنداني نداشته و در مواردي هم كاهش داشته 
است. به عبارت ساده تر، بخش زيادي از محصوالت پليمري 
عرضه شده در بورس كاال )حدود ۶۰ درصد( به عنوان مواد 
اوليه توليدات داخلي به مصرف نرسيده است و به صورت 
غيررس��مي صادر يا احتكار شده است. اين نشان مي دهد 
كه اجراي سياست پيمان س��پاري ارزي، موجب افزايش 
تقاضا براي محصوالت پتروشيمي و به ويژه پليمري شده و 
متقاضيان اين محصوالت، به جاي تأمين نياز داخل، عمده 
آنها را به شكل غير رسمي به خارج از كشور صادر كرده اند. 

اين در حالي اس��ت كه اگر نارضايتي بخش خصوصي را از 
اجراي اين مصوبه در كنار صادرات غيررسمي محصوالت 
پتروشيمي قرار دهيم، تصوير واضح تري از شكست سياست 

پيمان سپاري ارزي حاصل مي شود.

     خبري كه  تاييد شد
زمزمه احت��كار فرآورده هاي پتروش��يمي در كش��ور اما 
روز گذش��ته با صحبت هاي دادس��تان تهران تأييد شد. 
عباس جعفري دولت آبادي در حاش��يه نشست با مديران 
پتروش��يمي ها، در اين مورد گفت: حدود دو يا سه هفته 
پيش، در شورآباد انباري كه صد تن مواد پتروشيمي در آن 
نگهداري مي شد را كشف كرديم كه همان لوازمي بود كه 
به قيمت مصوب دولتي خريداري و نگه داشته بودند تا به 
قيمت آزاد بفروشند. او افزود: مديران اين شركت ها، سال 
۱۳9۶ و ۱۳9۷ را از لح��اظ ميزان تقاضا براي محصوالت 
مقايسه كردند كه بر اين اساس مشاهده شده كه در سال 
۱۳9۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در س��ال ۱۳9۷ تقاضاها به 
يك مرتبه چندين برابر افزايش يافته ك��ه اين افزايش از 
سوي ش��ركت هاي واس��طه اي كه در بورس كاال شركت 
مي كنند، صورت گرفته اس��ت. دادستان تهران ادامه داد: 
از آنجايي كه شركت هايي كه مي توانند به نحوي در فروش 
كاالي پتروشيمي نقش ايفا كنند، احساس كردند كه تعادل 
بازار به هم خورده وارد اين بازار ش��ده، سهميه ها را خريده 
و در بازار آزاد فروختند. جعف��ري دولت آبادي ادامه داد: بر 
اساس اظهارات مسووالن پتروشيمي ها، اساسا در فروش 
مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به لحاظ اختالف قيمت، 
رانت شديدي وجود دارد و عده اي تالش مي كنند كه بتوانند 
اين محصوالت را به دست آورده و بفروشند و اين فسادي 
كه اخيرا رخ داد و توليد كنندگان واقعي و بزرگ نتوانستند 
اين محصوالت را به دست بياورند مجبور شدند به بازار آزاد 
رجوع كرده و به قيمت كاال ها را نه به لحاظ قيمت خود كاال، 
بلكه به لحاظ لوازمي كه مربوط به مواد پتروشيمي است مثل 

ظروف يك بار مصرف، افزايش دهند.
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عضو هيات نمايندگان اتاق تهران خواستار شد

رفع محدوديت  در بازگشت ارز صادراتي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است 
صادرات محصوالت كش��اورزي و صناي��ع غذايي اغلب 
ريالي است و بايد به كل از چرخه تعهد بازگشت ارز كنار 

گذاشته شود. 
چن��دي پيش علي اكب��ر مهرفرد، مع��اون وزارت جهاد 
كش��اورزي طي نامه اي از بانك مركزي درخواست كرد 
كه تا مصوبه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات محصوالت 
كشاورزي براي مدت زمان يك ماه متوقف شود. مهرفرد 
در نامه خود چنين استدالل كرده بود كه مصوبه مذكور 
موجب توقف كانتينرهاي كشاورزي فسادپذير در گمركات 
كشور شده اس��ت و صادركنندگان اين اقدام ناگهاني را 
مغاير با تعه��دات قبلي خود اعالم كردن��د. بنابراين او از 
بانك مركزي درخواس��ت كرد تا براي جلوگيري از فساد 
محصوالت مذكور، اجراي ابالغيه فوق براي محصوالت 
كشاورزي به مدت يك ماه متوقف ش��ود. در عين حال، 

برخ��ي فعاالن اقتصادي اين وقفه ي��ك ماهه را نيز براي 
صادرات محصوالت كش��اورزي كافي نمي دانند. حسن 
فروزان فرد در اين رابطه به پايگاه خبري اتاق تهران گفت: 
در شرايط فعلي با توجه به حجم صادرات صنايع تبديلي 
محصوالت كشاورزي، زمينه تعطيلي بخشي از واحد هاي 
فعال در اين حوزه فراهم شده است. عمده اين كاال بطور 
عمده به كشورهاي همسايه صادر  مي شوند و معامالت آنها 
اغلب با ريال انجام  مي گيرد. بنابراين بازگرداندن ارز از ناحيه 
صادركنندگان اين حوزه، وجاهت خود را از دست  مي دهد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: از طرفي، 
فروشندگان ايراني با خريداران حرفه اي معامله نمي كنند. 
شكل معامالت به صورت دستي بوده و صادرات حرفه اي 
در اين بخش بسيار محدود است؛ به اين شكل كه مشتريان 
مشخصي وجود داشته باشد و قابليت دريافت منظم مبالغ 
در قالب قراردادهاي بلندمدت حاصل ش��ود، نيز وجود 

ندارد. محصوالت اغلب در اندازه هاي كوچك و متوسط 
صادر  مي شود. البته نمونه هايي از صادرات عمده از جمله 
در حوزه لبنيات نيز ش��كل گرفته است. اما بطور عمده، 
صادرات در ابعاد كوچك و متوس��ط صورت  مي گيرد. در 
عين حال، فروش محص��والت غذايي و دريافت وجه آن 
در داخل كشور كه حمل و نقل با سهولت بيشتري انجام 
 مي پذيرد و تشريفات گمركي نيز وجود ندارد، حداقل دو 
تا سه ماه زمان  مي برد. بنابراين تعيين زمان مشخص براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات بنابراين درخواست بازگشت 
ارز صادرات در يك زمان مش��خص به تعطيلي اين نوع از 

صادرات منتهي  مي شود.
او در ادام��ه ب��ه ارزش��گذاري غيرواقع��ي محص��والت 
صادراتي نيز اش��اره كرد و گفت: نگاهي به قيمت برخي 
از اقالم صادراتي نش��ان مي دهد كه اين قيمت صادراتي 
ب��ا واقعيت هاي موج��ود هماهنگي ندارد و اين مس��اله 

بازگش��ت ارز حاصل از صادرات اين محصوالت را نيز در  
هاله اي از ابهام قرار  مي دهد. در واقع، مشكل از جايي آغاز 
 مي شود كه سياست گذاران، مفاهيم اثبات شده و روشن 
اقتصاد را به چالش  مي كش��ند و پس از پديدار شدن آثار 
تصميمات شان ناگزير  مي ش��وند، در اقتصاد مداخالت 

بيشتري داشته باشند.
فروزان فرد افزود: قيمت هاي نسبي در داخل كشور با آنچه 
در كشورهاي هدف تجاري حاكم است، همخواني ندارد؛ 
اين عدم تطابق در قيمت س��وخت، حامل هاي انرژي و 
نيروي انساني مشهود است. در حالي كه دولت بايد تالش 
كند به جاي ايجاد محدوديت براي فعاليت هاي تجاري 
كه به شدت فسادزاست، به سمت واقعي كردن قيمت ها 

حركت كند و از بگير و ببندها بكاهد. 
در اين راستا بايد نظام چندگانه ارزي را حذف كرده و قيمت 
تعادلي ارز را مبنا قرار دهد. در عين حال با اتخاذ تدابير ويژه 

از دهك هاي كم درآمد حمايت كند. 
اين عضو كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران با 
اشاره به اينكه نقطه ضعف تصميمات دولت، عدول از قانون 
بهبود مستمر فضاي كسب و كار است، ادامه داد: اين قانون 
تاكيد دارد كه قوانين يا بخشنامه هايي كه بر فعاليت هاي 
اقتصادي و س��ازو كارهاي موجود در فضاي كسب و كار 
اثرگذار اس��ت، حتما بايد با مش��ورت فعاالن اقتصادي و 
نمايندگان تشكل ها اتخاذ شود. متاسفانه فضاي كسب 
و كار روي ريلي ق��رار گرفته كه تصميمات مترتب بر آن 
بسيار شكننده است و در معرض تغييرات پي درپي قرار 
 مي گيرد؛ به نحوي كه فعاالن اقتصادي بايد چندين ماه 
تالش كنند كه صدايشان را به بخشي از دولت كه چنين 
تصميمي را اتخاذ كرده برس��انند. حال آنكه، هزينه اين 
خطاها را همه كش��ور  مي پردازند و بدين ترتيب اعتماد 

عمومي نيز افول  مي كند.

ريي��س اتاق مش��ترك ايران و س��وييس اظه��ار كرد: 
شركت هاي كوچك اروپايي و استارت آپ ها به فعاليت 
در ايران به ويژه در زمينه هاي كشاورزي، معدن و سالمت 
تمايل دارند اما عالقه بيشتر براي فعاليت در ايران بايد از 
سوي ما براي آنها ايجاد شود. به عقيده شريف نظام مافي، 
نمي توان گفت اروپا هيچ حركتي به نفع پويايي اقتصاد 
ايران در روزهاي پ��س از خروج اياالت متحده امريكا از 
برجام انجام نداده اما اقدام��ات اتحاديه براي اطمينان 
بخشي به كشورمان براي گذر از بحران كافي نيست. به 
گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، نظام مافي افزود: اروپا 
هنوز بطور واضح درباره راه حل هاي مالي اظهارنظر نكرده 
است. مشخص نيس��ت كه كدام بانك يا چه بانك هايي 
پس از نوامبر و تمديد تحريم ها با ايران همكاري خواهند 
كرد و از سوي ديگر معلوم نيست كه خريد نفت ايران از 
سوي شركت هاي اروپايي پس از اين تاريخ به چه شكل 
ادامه خواهد يافت. او ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه 

نفت ش��اهرگ اقتصاد ايران است و هر نوع تهديد آن به 
منزله بروز گرفتاري هاي بزرگ براي اقتصاد ايران است.

ب��ه گفته رييس اتاق مش��ترك ايران و س��وييس، ايده 
همكاري بخش خصوصي با شركت هاي كوچك اروپايي 
در دوره تحريم خوب است اما زيرساخت هاي متناسب 
با جذب اين شركت ها در كشور وجود ندارد. بايد به اين 
موضوع از منظر نياز مالي و فضايي براي رشد نگريست. 
شركت هاي كوچك اروپايي و استارت آپ ها به فعاليت 
در ايران به ويژه در زمينه هاي كشاورزي، معدن و سالمت 
تمايل دارند اما عالقه بيشتر براي فعاليت در ايران بايد 
از سوي ما براي آنها ايجاد شود. شريف نظام مافي افزود: 
بررسي نمونه هاي موفق در اين زمينه نشان مي دهد كه 
به يك صندوق حمايت از شركت هاي كوچك خارجي 
در ايران نياز داريم. به گفته او، ايجاد اين صندوق مي تواند 
زمينه سرمايه گذاري از سوي صاحبان و دريافت سرمايه 
از س��وي كسب وكارها براي ش��روع فعاليت در ايران را 

فراهم كند. حضور شركت هاي كوچك و كسب وكارهاي 
نوپاي خارج��ي در ايران منوط به ش��كل دهي قوانين 
براي روان س��ازي امور است. رييس اتاق مشترك ايران 
و سوييس اظهار كرد: ش��ركت ها بايد بتوانند در عرض 
چند روز در ايران دفتر راه بيندازند، نيرو استخدام كنند، 
در چند س��اعت كار بازرگاني بگيرند، حساب بانكي باز 
كنند و در مدت زمان محدودي شركت راه اندازي كنند. 
مقررات بايد به گونه اي ش��كل يابد تا فعاالن اقتصادي 
ديگر كشورها با رايانه هاي ش��ان به ايران بيايند، كار را 
ش��روع كنند و ادامه دهند. او افزود: اين حركت مفيدي 
براي اقتصاد ما خواهد بود و كسب وكارهاي ايراني هم از 
اين روانسازي بي نصيب نمي مانند. روان سازي مقررات 
و ايجاد صندوق هاي سرمايه اي مي تواند مجموعه هاي 
صنعتي را هم دخيل كند. شركت هاي بزرگي با نقدينگي 
باال در كش��ور فعاليت مي كنند كه براي حفظ سرمايه 

خريد ملك، طال و ارز را دنبال مي كنند.

رييس اتاق مشترك ايران و سوييس مطرح كرددر نشست خسروتاج با نمايندگان اروپا بررسي شد

ابهام در فعاليت شركت هاي كوچك اروپايي در ايران مشكالت شركت هاي ايراني و اروپايي در مبادالت تجاري
مش��كالت ش��ركت هاي ايراني و اروپايي در امر مبادالت 
تجاري توليدي في مابين، در نشست رياست كل سازمان 
توسعه تجارت ايران، سفير اتريش در ايران و رايزنان تجاري- 
اقتصادي كش��ورهاي اروپايي مورد بح��ث قرار گرفت. به 
گزارش پايگاه خبري سازمان توسعه تجارت ايران، مجتبي 
خسروتاج در اين نشست خواستار گزارش اقدامات اجرايي 
صورت گرفته اين كشورها در موضوع خروج امريكا از برجام 
و تدابير انديشيده شده براي حفظ روابط گرديد. بخشي از 
مشكالت مطرح شده در اين جلسه مربوط به امور بانكي در 
زمينه كمبودهاي يورو بود كه خسروتاج در اين خصوص 
گفت: بايد موضوعات كليدي ارتباطات بانكي هرچه سريع تر 
توسط كشورهاي اروپايي اجرايي شود تا منابع يورويي براي 
اختصاص به امر تجارت با اروپا فراهم گردد و محدوديتي در 
كار تامين پيش نيايد.  در اين نشست طرف هاي اروپايي به 
موضوع سرمايه گذاري خارجي و مشكالتي كه در انتقال 
سود س��رمايه وجود داشت اش��اره كردند كه رياست كل 

سازمان توسعه تجارت ايران در تشريح داليل به وجود آمده 
اظهار كرد: تحريم و محدوديت بانكي باعث مي شود منابع 
الزم در اختيار نباشد. در ضمن نرخ رسمي ارز كشور در حال 
حاضر صرفا براي كاالهاي يارانه اي و سوبسيدي پرداخت و 
نه پرداخت ديگري، منظور شده است. همچنين، داليل و 
سياست هاي دولت براي ممنوعيت برخي از اقالم وارداتي و 
صادراتي توضيح داده شد. در اين جلسه اعالم شد استفاده از 
ارز صادراتي با ترتيباتي براي صادركننده بالمانع است، مجوز 
دولت در مورخه ۱۳9۷/۰۶/۲۱ براي واردات بدون انتقال ارز 
كاالهاي موجود در گمركات موجب تسريع در ترخيص و 
حل و فصل برخي از مشكالت واردكنندگان كاالهاي اروپايي 
خواهد بود. از آن س��و، طرف هاي اروپايي در اين جلسه بر 
قابل پيش بيني بودن سياست ها و شفافيت آن براي فعاليت 
بخش خصوصي و برنامه ريزي آنها، تاكيد داشتند تغييرات 
در فهرست اقالم ممنوعه با اعالم و فرصت كافي باشد تا براي 

فعالين اقتصادي ايجاد مشكل نكند.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 بودجه 600  ميلياردي

براي انرژي هاي نو
ايس�نا|  معاون وزير نيرو و مديرعامل سازمان 
انرژي هاي تجديدپذير ايران گفت: با وجود اينكه 
سال گذشته س��ازمان برنامه و بودجه عوارضي را 
كه از مردم براي برق رس��اني روس��تايي و توسعه 
تجديدپذيره��ا در نظر گرفته ش��ده ب��ود، براي 
هزينه هاي جاري صرف كرد، اما امسال مقرر شد 
كه ۶۰۰ ميلي��ارد تومان از اين منابع را تخصيص 
دهد. سيد محمد صادق زاده با بيان اينكه از ابتداي 
سال تاكنون مجموعا ۱۵۰ ميليارد تومان پول را 
از خزانه بابت صورت حس��اب به صورت كامل به 
شركت هاي توليد كننده برق پرداخت كرده ايم، 
اظهار كرد: بر اس��اس مذاك��رات صورت گرفته با 
س��ازمان برنامه و بودجه قرار ش��ده است تا ۱۰۰ 
ميليارد تومان ديگر را به س��اتبا پرداخت كند تا 
صورت حس��اب ها دچار تاخير نشوند. وي افزود: 
با س��ازمان برنامه و بودجه توافق كرده ايم كه اگر 
پرداخت صورت حساب هاي شركت برق با تاخير 
مواجه شد، طبق قانون برنامه ششم توسعه جريمه 
تاخير به آنها تعلق بگيرد. صادق زاده تاكيد كرد: 
با سخت گيري هايي كه ديوان محاسبات كشور 
در اين موضوع اعمال كرده اس��ت، اميدواريم كه 
مشكلي ايجاد نشود و اين مساله بطور كامل حل 
شود. وي با اشاره به اينكه در سال ۹۶ جرايم تاخير 
تعلق گرفت كه تاكنون بالتكليف اس��ت، گفت : 
اكنون منتظر هستيم تا از طريق سازمان برنامه و 
بودجه اين مساله تعيين تكليف شود و اميدواريم 

كه اين تجربه تلخ ديگر در سال ۹۷ تكرار نشود.

 برداشت از سد »ماملو «
براي جنوب تهران

باش�گاه خبرنگاران|  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب روستايي استان تهران گفت: مصوبه بسيار 
خوبي براي برداشت ۱۰ ميليون مترمكعب آب در 
س��ال از س��د ماملو براي تأمين آب در روستا هاي 
جنوب استان تهران تصويب شده است و اميدواريم 
مراحل بهره برداري آن تا پايان سال انجام شود. رضا 
پوررجب با اشاره به افزايش كيفيت آب در جنوب 
استان تهران تصريح كرد: از ۴ سال گذشته با تأمين 
منابع مالي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و 
تسويه در مجتمع آبرساني شهيد تهراني با ظرفيت 
۳۵۰۰ متر مكعب با روش نانو فيلتراسيون كيفيت 
آب در قسمت هاي جنوبي اس��تان تهران افزايش 
پيدا كرده و فلزات سنگين و مواد مضر آن حذف شده 
است.  به گفته وي در روس��تاي گل حصار از توابع 
شهرستان ري تا پايان سال با روش نانو فيلتراسيون، 
كيفيت آب افزاي��ش مي يابد. پوررجب تأكيد كرد: 
كيفيت آب در اس��تان تهران بس��يار باال اس��ت و 
دستگاه هاي تصفيه آب كلسيم و منيزيم موجود در 
آب را از بين مي برد، بنابراين استفاده از دستگاه هاي 

تصفيه آب را توصيه نمي كنيم.

كاهش 23 درصدي بارش تهران
ايس�نا|   مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران 
گفت: با توجه به آنكه ديروز آخرين روز از سال آبي 
۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ بوده است، بايد گفت كه متاسفانه 
شاهد ۲۳ درصد كاهش بارندگي در تهران بوده ايم. 
محمدرضا بختياري با بيان اينكه از اول مهرماه وارد 
سال آبي جديد خواهيم ش��د، اظهار كرد: در حال 
حاضر ميزان ذخاير س��دهاي تهران نيز نسبت به 
سال گذشته ۲۵۰ ميليون مترمكعب كاهش داشته 
است. سال گذش��ته ميزان ذخاير سدهاي تهران 
۹۰۰ ميليون مترمكعب و امسال اين عدد تنها ۶۵۰ 
ميليون مترمكعب بوده اس��ت. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب تهران با تاكيد بر اين  مساله كه ميزان 
ذخاير برف نيز ۹۰ درصد كاهش داشته است، عنوان 
كرد: از اكنون نگراني ها براي سال آبي آينده آغاز شده 
است، چراكه اگر شرايط همانند سال آبي ۹۶-۹۷ 
باشد قطعا با مشكالتي مواجه خواهيم شد. بختياري 
اظهار كرد: اميدواريم ع��الوه بر افزايش بارندگي و 
باالرفتن ذخيره برق در تهران ميزان صرفه جويي 
مش��تركان نيز افزايش يابد تا بتوانيم چالش هاي 
پيش رو را پشت سر بگذاريم. استان تهران با داشتن 
س��هم س��رانه آب تجديدپذير غيرمتعارف ۳۵۰ 
مترمكعب در سال، از مرز بحران عبور كرده است؛ 
اين در حالي است كه اين ميزان در كل كشور ۱۶۶۶ 

و در دنيا ۶۶۶۰مترمكعب در سال است.

افزايش قيمت نفت در پايان هفته
ش�انا| قيمت نفت در پايان هفته گذشته پس از 
نوسان هاي شديد به دليل نزديك شدن به نشست 
كميته مش��ترك وزارتي نظارت ب��ر توافق اوپك و 

غيراوپك در الجزاير، اندكي افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز از نيويورك، در پايان 
معام��الت روز جمع��ه، )۳۰ ش��هريورماه( قيمت 
ش��اخص نفت خام برنت با ۱۰ س��نت افزايش، به 
۷۸ دالر و ۸۰ س��نت و قيمت شاخص دبليوتي آي 
امريكا با ۴۶ س��نت افزايش به ۷۰ دالر و ۷۸ سنت 
براي هر بشكه رسيد. قيمت نفت در معامالت روز 
جمعه بخشي از رشد اوليه خود را از دست داد، زيرا 
برخي منابع اعالم كردن��د در واكنش به اظهارات 
ضد اوپكي دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا، 
برخي توليدكنندگان نفت عضو و غير عضو سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( تصميم دارند 

توليد خود را افزايش دهند.
جين مكگيلي��ان، از مديران موسس��ه امريكايي 
ترديشن انرژي گفت: مس��اله اين است كه در پي 
تحريم هاي امريكا ضد ايران، چقدر نفت از بازار خارج 
مي شود. به گفته اين كارشناس، كاهش توليد نفت 
ايران مي تواند در كنار افت توليد ونزوئال، دورنماي 
عرضه نفت را بسيار محدودتر كند. وي گفت: به نظر 
من، بازار انرژي الزم براي رسيدن به يك اوج چند 

ساله را تجميع مي كند.

»تعادل«گزارشمركزپژوهشهايمجلسپيرامونالتهاباتبازارپليمريرابررسيميكند

كارشناساندرآستانهنشستنظارتياوپكوغيراوپكپيشبينيكردند

پاكسازيپتروشيميازداللبازي؟

تهديدرهبرينفتيعربستاندرصورتاطاعتازترامپ

گروه انرژي  |
آيا بايد در انتظار تغييراتي جديد در سياست هاي 
مرتبط با محصوالت پتروش�يمي باش�يم؟ روند 
انتشار اخبار در روزهاي اخير در رسانه هاي رسمي 
و همچنين تعدد نظراتي كه در اين رسانه ها پيرامون 
مسائل پتروشيمي مطرح شده است، سيگنال هاي 
احتمال تغيير در برخي پارامترها از جمله »نرخ ارز 
در قيمت پايه«، »س�قف رقابت« و مسائلي از اين 
دست را ارس�ال مي كرد. ديروز نيز در همين فضا 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي گزارشي 
را به قلم فاطمه مير جاللي با عنوان »داليل التهاب 
بازار محصوالت پتروشيمي در نيمه اول سال 97« 
منتش�ر كرد. ميرجاللي كه در چند سال گذشته 
پژوهش هاي ديگري را نيز در حوزه پتروش�يمي 
انجام داده و همواره مخالف ايده دخالت دولت در 
تنظيم اين بازار بوده است، در اين گزارش نيز ورود 
دولت به كنترل بازار محصوالت پليمري در مرداد 
ماه سال جاري از طريق دستورالعمل وزارت صمت 
را مورد انتقاد قرار داده و اين موضوع را ريشه التهاب 
در ب�ازار پليمرها معرفي كرده اس�ت. در گزارش 
پيش رو به فضاي حاكم بر پتروشيمي ها در روزهاي 
اخير و پيشنهادهاي مركز پژوهش ها براي ساز و كار 
اين بازار پرداخته  و به اين پرسش پاسخ داده ايم كه 
چه چيز در انتظار پتروشيمي است و آيا در نهايت 

دالالن از اين بازار كنار خواهند رفت؟ 

در حالي كه پتروش��يمي ها در روزهاي اخير عملكردي 
مثبت را در بازار سهام به ثبت رسانده و سهامداران خرد 
و كالن توانس��ته اند از اين وضعيت منتفع شوند، به نظر 
مي رس��د موجي عليه اين وضعيت در راه است. از هفته 
اخير ۲ خبرگزاري تندرو كه تاكنون سابقه پرداختن به 
اين سبك در زمينه پتروشيمي ها را نداشتند تهيه و انتشار 
بسته هاي خبري را در انتقاد از »رانت خواري« و »داللي« 
پتروشيمي ها كليد زدند. در ميان اين بسته هاي خبري 
برخي اظهارنظرها تازگي داشته و برخي دال بر چالش هاي 
كهنه و هميش��گي عرضه محصوالت پليمري توس��ط 
باالدستي هاي پتروشيمي به صنايع پايين دستي داشت. 
در ادامه و پس از چند روز اين موج متوقف شد اما واضح بود 
كه اين روند آبستن اتفاقاتي در آينده خواهد بود. درست 
چند روز قبل تر از آغاز اين وضعيت، شريعتمداري وزير 
صنعت، معدن و تجارت از برداش��ته شدن سقف رقابت 
محصوالت پتروشيمي در بورس كاال خبر داده بود كه در 
ادامه مشخص شد اين سقف صرفا از ۵ درصد افزايش يافته 

و كال برداشته نشده است. 
به دنب��ال اين وقاي��ع دي��روز محمد الهوت��ي  رييس 
كنفدراس��يون صادرات اتاق بازرگاني ايران نيز به جرگه 
منتقدان پتروشيمي ها پيوس��ته و به ايسنا گفت كه با 
اصالحات صورت گرفته در »طرح پيمان س��پاري ارز« 

باز هم اوضاع به نفع پتروشيمي ها شده است. به گزارش 
»تعادل« طرح پيمان سپاري ارزي ساز و كاري براي كنترل 

تحويل ارز صادركنندگان به بانك مركزي است. 
در چنين وضعيتي كه به نظر مي رسد »نفع« پتروشيمي ها 
به يك ناهنجار تبديل شده اس��ت، مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارش ريشه التهابات 
نيمه نخست سال در بازار محصوالت پتروشيمي را دخالت 

دولت در تنظيم بازار در مرداد ماه دانسته است.
فاطمه ميرجليلي كارشناس ارشد اين مركز در گزارشي 
در همين زمينه نوشته اس��ت كه در حالي كه تقاضاي 
محصوالت پليمري در ۵ ماه نخس��ت سال ۹۷ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۳ برابري را تجربه 
كرده است آمارها نشان مي دهد ۶۰ درصد اين محصوالت 

احتكار شده يا به صورت غير رسمي صادر شده است. 
از س��ويي در اين گزارش عنوان ش��ده اس��ت كه عرضه 
محصوالت پليمري در اين مدت نيز كاهشي ۱۷ درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه كرده است. 
اتفاقي كه پژوهش��گر مركز پژوهش ه��ا آن را نتيجه و 
خروجي دس��تورالعمل ۱ مرداد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت براي تنظيم بازار پتروشيمي مي داند. 
البته دستورالعمل ارايه شده از سوي وزارت صمت در اين 
تاريخ خود واكنشي به وضعيت ناهنجار بازار به تبع افزايش 

نرخ دالر بود. اين دستورالعمل سقف رقابت محصوالت 
پليمري در بورس كاال را ۵ درصد تعيين كرده و قيمت پايه 
را نيز حاصل ضرب قيمت جهاني يا فوب خليج فارس در 
نرخ تسعير ارز بانك مركزي تعيين كرد.  در گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين خصوص آمده است: »نتايج 
اين مطالعه حاكي از آن است كه دستورالعمل وزارت صمت 
 درخصوص تنظيم بازار محصوالت پتروش��يمي مورخ

۱ / ۵ / ۱۳۹۷، به ش��دت آثار نامطلوبي بر بازار داشته و با 
دامن زدن به تقاضاي سوداگري بر شكاف هرچه بيشتر 
عرضه و تقاضاي محصوالت پتروشيمي به ويژه محصوالت 

پليمري افزوده است.« 
اين گزارش در ادامه با استناد به آمارهاي عرضه و تقاضاي 
محصوالت پتروشيمي از فروردين ماه سال ۹۶ تاكنون 
مي نويسد كه روند عرضه محصوالت شيميايي در اين مدت 
همواره با نوساناتي همراه بوده اما در مجموع روند صعودي 
داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بيشتر بوده است اما 
اين شرايط با اعالم دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت 
پتروشيمي ملتهب شد، بطوريكه تقاضاي محصوالت 
شيميايي در مردادماه امسال به چهار برابر تقاضا افزايش 
يافت. گزارش مركز پژوهش ها بر تفاوت قيمت محصوالت 
پليمري در بورس كاال و بازار آزاد نيز انگش��ت گذاشته و 
مي نويسد: »عالوه بر اعمال سقف قيمت، تعيين قيمت 

پايه با نرخ كمتر از نرخ بازار دوم نيز موجب آشفتگي بازار 
مي شود. اعمال اين سياست موجب تفاوت چشمگير ميان 
قيمت محصوالت پتروشيمي در بورس كاال و بازار آزاد و در 
نتيجه هجوم تقاضا براي خريد از بورس كاال شده است.«

واضح است كه پژوهش��گر اين گزارش طرفدار ايده هاي 
ب��ازار آزاد و دخالت حداقلي دول��ت در بازار محصوالت 
پتروشيمي است. چيزي كه مي تواند معاني مختلفي براي 

پتروشيمي ها در وضعيت فعلي داشته باشد. 
ميرجليلي در بخشي از گزارش خود انگيزه دولت از دخالت 
در قيمت گذاري را ارايه خوراك گازي با نرخ دالر ۳۸۰۰ 
توماني به واحدهاي پتروشيمي عنوان كرده و خواستار 
آزاد شدن اين نرخ طبق بازار ثانويه براي آزاد شدن دولت 
از قيد و بند قيمت گذاري محصوالت پليمري شده است. 
به گزارش »تعادل« پيش تر فريبرز كريمايي قائم مقام 
انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي پتروشيمي عنوان 
كرده ب��ود كه نرخ خ��وراك اين واحدها از زمان بس��ته 
جديد ارزي دولت با نرخ جديد ارز تعيين خواهد ش��د و 
فاكتورتمامي دوره با همين نرخ خواهد بود. وزارت نفت 
تاكنون در اين خصوص كه چه نرخي را براي ارز اين واحدها 

در نظر خواهد گرفت اعالم نكرده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي در گزارش 
خود  در خصوص التهابات بازار محصوالت پليمري در نيمه 

نخست سال نوشته است: »براساس صورت هاي مالي سال 
۱۳۹۶ هزينه خوراك مجتمع هاي باالدستي پتروشيمي 
بيش از ۷ ميليارد دالر برآورد مي شود. با فرض عدم تغيير 
هزينه خوراك مجتمع هاي باالدستي پتروشيمي در سال 
جاري و لحاظ نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ريال در بازار ثانويه، عدم النفع 
دولت از اتخاذ سياس��ت مذكور حدود ۳۰۰ هزار ميليارد 
ريال برآورد مي شود.« اين گزارش با استناد به همين اعداد 
اضافه مي كند كه آزادسازي قيمت خوراك مي تواند يكي 
از چالش هاي اساسي در باب قيمت گذاري خوراك كه هر 
ساله در فصل بررسي بودجه هاي سنواتي موجب تنش در 

بازار سرمايه كشور مي شد را براي هميشه برطرف كند. 
از منظر طرفداران ايده بازار آزاد، برداش��تن قيد و بندها از 
رقابت در بورس كاال باعث كنار رفتن دالالن و تقاضاهاي غير 
واقعي نيز مي شود. پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس كه 
در همين دسته قرار مي گيرد در گزارش خود نوشته است 
كه در حالي تقاضا براي محصوالت پليمري در نيمه نخست 
سال ۳ برابر شده است كه پروانه بهره برداري صادره صنايع 
پايين دست پتروشيمي منتخب در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ 
نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ رشد منفي داشته است. 
بنابراين افزايش تقاضاي سه برابري در بورس كاال نمي تواند 
ناشي از ايجاد ظرفيت توليد در سال ۱۳۹۷ باشد. عالوه بر 
اين بنابه اظهارات موجود نس��بت بهره برداري واحدهاي 
موجود صنايع پايين دستي پتروشيمي حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد است. اين بدان معناست كه حدود ۴۰درصد تقاضاي 

موجود در بازار صرف توليد داخلي مي شود. 
اين گزارش پيشنهاد مي كند با تش��ديد ساز و كارهاي 
تفكيك توليدكنندگان با دالالن در سامانه بهين ياب و 
وارد كردن پارامترهايي چون قبض برق و آب واحدهاي 
توليدي، تقاضاهاي كاذب كنار زده شوند تا شفافيت به 

بازار پليمري ها وارد شود. 
هدف كلي اغلب بررس��ي و نقدهاي نگاشته شده از اين 
دست، بس��تن راه براي ورود دالالن به بازار پتروشيمي 
است؛ هر چند به نظر مي رس��د پيچيدگي هاي فراوان 
فعاليت اين واحدها در نهايت مي تواند راهي را براي ورود 
سودجويان باز بگذارد. در نهايت چنانچه پيشنهادهاي 
اين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
مبناي تصميم گيري در خصوص بازار پتروشيمي قرار 
گيرد، بايد منتظر تغييراتي شگرف هم در نرخ خوراك هم 
در سقف رقابت و هم در كشف قيمت هاي جديد در نبود 
فضاي كنترلي بود. مسائلي كه در نهايت نشان مي دهند 
بازار پتروشيمي ها در سال جاري بازاري دستخوش تغيير 

و تحول خواهد بود. 
تجربه سال هاي گذشته و شواهد موجود نشان داده است 
كه با ابزارهاي نظارتي و كنترلي نمي توان از بخش توليد 
و فعاالن واقعي اقتص��اد در مقابل آثار مخرب اين فضاي 
ناسالم حمايت كرد و امكان انتقال رانت به انتهاي زنجيره 
يا صنايع پايين دستي و درنهايت مصرف كنندگان تقريبا 

غيرممكن است.

ايسنا| 
تحليلگران انتظار ندارند عربستان سعودي و متحدانش 
در نشست هفته جاري كشورهاي توليدكننده نفت در 
الجزاير تصميم سياستي مهمي بگيرند اما سعودي ها با 
چالش ديگري روبه رو هستند كه جلب رضايت دونالد 
ترامپ و همزمان حفظ اتحاد توليدكنندگان نفت است.

ترامپ مي خواهد سعودي ها توليدشان را افزايش دهند 
تا از جهش قيمت هاي نفت به دليل تحريم هاي دولتش 
عليه ايران جلوگيري شود. اگر عربستان سعودي نسبت 
به انتظ��ارات ترامپ ترديدي داش��ت، رييس جمهور 
امريكا با توييتي كه صبح روز پنج شنبه ارسال كرد، اين 

موضوع را به اوپك يادآوري كرد.
اما اگر كشورهاي مشاركت كننده در پيمان نفتي به اين 
باور برسند كه عربستان سعودي، از درخواست واشنگتن 
به ضرر آنها اطاعت مي كند، رياض با تهديدهايي براي 
نقش رهبري خود در ميان ده ها كشور توليدكننده نفت 

مواجه مي شود.
در نشس��ت هفته جاري الجزاير سعودي ها اميدوارند 
به هدفش��ان ب��راي دايمي ك��ردن هم��كاري ميان 

توليدكنندگان بزرگ در آستانه نشست بزرگ بعدي اين 
گروه در دسامبر دست پيدا كنند. اين توليدكنندگان 
دو س��ال پيش در مواجهه با ريزش قيمت نفت توافق 
كرده بودند توليدش��ان را محدود نگه دارند. اوپك كه 
متشكل از ۱۵ عضو است و ۱۰ توليدكننده خارج از اين 
سازمان به سردمداري روسيه، با هدف تقويت قيمت ها، 
از ژانويه سال ۲۰۱۷ توليدشان را ۱.۸ ميليون بشكه در 
روز محدود كردند. اكنون سعودي ها و اوپك مي خواهند 

اين اتحاد را نهادينه كنند.
به گفته رابرت مك نالي، رييس و موس��س ش��ركت 
»راپيدان انرژي«، سعودي ها مي خواهند تا حد امكان 
مذاكرات دوستانه اي داشته باشند و براي راه اندازي اين 
سازمان در دسامبر آماده شوند و اتهامات مبني بر اينكه 
تالش مي كنند س��هم ايران در ب��ازار نفت را تصاحب 

كنند، رد مي كنند.
از س��وي ديگر واقف هس��تند كه ترامپ ممكن است 
رهبري عربستان را زير سوال ببرد و اگر نتوانند سيگنال 
روشني را به رييس جمهور امريكا ارسال كنند، اوپك 

ممكن است مغضوب ترامپ واقع شود.

اين رويداد با مطرح ش��دن مجدد يك قانون با هدف 
جلوگي��ري از اعمال نفوذ اوپك ب��ر قيمت هاي نفت 
در كنگره امريكا، همزمان ش��ده اس��ت. تحليلگران 
مي گويند س��عودي ها احتماال نگران اين هستند كه 
ترامپ اگر ببيند مورد بي اعتناي��ي اوپك قرار گرفته 
است، برخالف روساي جمهور پيشين امريكا، از قانون 

مذكور حمايت كند.
ترامپ براي نخستين بار اوپك را در آوريل براي باال رفتن 
قيمت هاي نفت سرزنش كرد و حتي پس از اينكه اين 
گروه با افزايش توليد در ژوئن موافقت كرد، در آوريل 
و ژوئن مجددا اين موضع خود را تكرار كرد. مشكالت 
توليد در برخي از كش��ورها باعث شده ميزان كاهش 
توليد باالتر از سطح توافق شده ميان كشورهاي اوپك 
و غيراوپك شود و در نتيجه به تقويت قيمت ها كمك 
كرده اس��ت. اما تحليلگران مي گويند سياست ايران 
ترامپ نقش عمده اي در باال بردن قيمت ها و رساندن 

آنها به مرز بين ۷۰ تا ۸۰ دالر ايفا كرده است.
گزارش جديد مبن��ي بر اينكه س��عودي ها اكنون از 
افزايش قيمت نفت برنت به باالي ۸۰ دالر در هر بشكه 

راضي هستند ممكن است ترامپ را به ارسال پيام اخير 
برانگيخته باشد. افزايش توليد ممكن است به بسياري 
از توليدكنندگان نفت صدمه بزند زيرا شمار معدودي از 
آنها ظرفيت توليد شناور دارند. اين به معناي آن است 
كه بسياري از توليدكنندگان نفت با كاهش درآمدهاي 
نفتي روبه رو خواهند شد در حالي كه شماري ديگر نظير 
عربستان سعودي، روسيه و امارات متحده عربي سهم 

بازارشان را توسعه مي دهند.
تحليلگ��ران مي گويند احتمالي ترين روند نشس��ت 
هفته جاري اوپك، تاييد مجدد سياس��ت جاري اين 
گ��روه براي افزايش ان��دك توليد و بازگش��ت به نرخ 
پايبندي ۱۰۰درصدي به توافق كاهش توليد خواهد 
بود. سعودي ها و روس ها ممكن است سپس با تاكيد 
بر آمادگي ش��ان براي تامين هرگون��ه كمبود عرضه، 

قيمت هاي نفت را تحت فشار كاهشي قرار دهند.
به گفته جان كيلداف، از ش��ركاي موسس��ه صندوق 
»اگين كپيت��ا «، افت فصلي تقاضا براي س��وخت در 
پايان تابستان، رشد قيمت هاي نفت و بنزين را تا ششم 
نوامبر كه انتخابات ميان دوره اي كنگره برگزار مي شود، 

محدود مي كند. مهلت ترامپ براي خريداران نفت براي 
توقف واردات از ايران دو روز قبل از انتخابات امريكا به 
پايان مي رسد. وي انتظار دارد تاثير تحريم هاي ترامپ 
عليه ايران در هفته هاي بعد از انتخابات ميان دوره اي، 

روشن تر شود.
هليما كرافت، مدير جهاني استراتژي كاال در شركت 
»آربي سي كپيتال ماركتس« نيز معتقد است بخشي 
از بازار جديت دولت ترامپ براي مقابله با ايران را دست 
كم گرفته است. اين مس��اله كه چه ميزان از صادرات 
نفت ايران متاثر خواهد شد، تنها بخشي از اين معادله 
است و بازار به حد كافي به واكنش ايران توجه نداشته 
است. واكنش احتمالي ايران ممكن است تنش ها در 
خاورميانه را افزايش دهد و ريسك ژئوپليتيكي فزاينده 

در قيمت هاي نفت منعكس شود.
اگرچه عربستان سعودي مي گويد حدود دو ميليون 
بشكه در روز ظرفيت توليد شناور دارد اما تحليلگران 
بعيد مي دانند اين كشور قادر باشد اين ميزان توليد را 
به س��رعت احيا كند و براي حفظ آن دشواري خواهد 

داشت.

»بلومبرگ«تحركاتقيمتيشاخصهاينفتيبرنتودوبيرازيرذرهبينقراردادهاست

جنگ شاخص هاي نفتي در دعواي تحريم
گروه انرژي|  عليرضا كياني |

فشار تحريم هاي نفتي اياالت متحده بر ايران به تغيير 
رفتار دو شاخص اصلي نفت در جهان منجر شده است. 
با افزاي��ش تقاضا ب��راي نفت س��اير توليدكنندگان 
خاورميانه، ارزش شاخص نفت منطقه اي دوبي افزايش 
يافته است. با اين وجود اين شاخص نفتي هنوز در برابر 
نفت خام برنت لندن از جايگاهي ضعيف برخوردار است. 
وزن دوب��ي در برابر برنت از اين جهت اهميت دارد كه 
از نفت خام درياي شمال كه مشخصه هاي شيميايي 
متفاوتي را داراست، براي قيمت گذاري گريد هاي نفت 

حوزه اروپا، آفريقا و خاورميانه استفاده مي شود. 
افزايش قيمت برنت به دليل افزايش اوراق آتي و ساير 
ابزارهاي مالي اس��ت كه به پشتوانه اين شاخص نفت 
خام ايجاد ش��ده اند. اين ابزارهاي مالي در بازارهايي با 
نقدينگي باال و به سهولت در دسترس سرمايه گذاران 
مالي قرار دارد. اين درحالي اس��ت ك��ه نفت دوبي در 
فرابورس معامله شده و از زيرساخت هاي مالي خوبي 
برخوردار نيست. از همين رو هم نگراني هاي بيشتري 

درباره كمبود عرضه در بازار برنت تجلي مي يابد. 
جان دريس��كول استراتژيست ارشد شركت تبادالت 

انرژي جي تي دي در اين باره به بلومبرگ مي گويد: »با 
خارج شدن نفت ايران از بازار طالي سياه، نفت دوبي 
قوت بيشتري پيدا مي كند اما عملكرد برنت بدون شك 
بهتر خواهد بود. نهادهاي سفته بازي مانند صندوق هاي 
سرمايه گذاري، معامله گران و حتي شركت هاي بزرگ 
نفتي به سمت بازار فيزيكي و مالي برنت هجوم مي برند 
چرا كه تلقي بازار اين است كه اگر گريدي بخواهد رشد 
كند، آن برنت است«.  بر اساس داده هاي بازار مبادالت 
اوراق آتي در اروپا، ميزان خريد اوراق آتي برنت در ماه 
گذشته و پيش از شروع تحريم هاي نفتي اياالت متحده 
عليه صادرات نفت خام ايران، بيش از ۳۵ درصد افزايش 
يافته است. همچنين، قيمت ها نيز ۴۰ درصد نسبت به 
ماه پيش افزايش يافته اند و ب��ه حوالي ۷۹ دالر در هر 

بشكه رسيده اند.

  كمبود نفت خام
در حالي كه اقدامات تنبيهي امريكا عليه ايران از چهارم 
نوامبر يعني كمتر از ۶ هفته ديگر اجرايي خواهند شد، 
تا همين  جاي كار و پيش از شروع تحريم ها، بسياري از 
مشتريان ايران خريد خود از اين كشور را كاهش داده اند. 

اين امر به افزايش تقاضا براي گريد هاي نفتي مش��ابه با 
گوگرد باال و ترشي متوسط افزايش داده است. نفت دوبي 
به صورت سنتي، شاخص چنين گريد نفتي بوده است.  
همين حاال نيز بازار» نفت با گوگرد باال« با كمبود عرضه 
مواجه است چرا كه حتي پيش از ايجاد مشكل براي نفت 
ايران، توليد نفت ونزوئال كاهش چشمگيري را تجربه كرده 
بود. در چند ماه اخير و با كاهش واردات پااليش��گاه هاي 
ژاپن، هن��د و چين از ايران و روي آوري اين كش��ورها به 
ساير عرضه كنندگان در خاور ميانه، بازار اينگونه نفتي، با 
دشواري هاي بيشتري در طرف عرضه روبرو شده است. 

با اينكه در كوتاه مدت، ارزش شاخص نفتي خاورميانه 
افزايش يافت اما برنت كه شاخص نفت سبك شيرين با 
گوگرد كم است، افزايش ارزش بيشتري را تجربه كرده 
است.  ضعف نسبي شاخص نفتي دوبي باعث شده تا 
جايگاه شاخص ديگر نفت خام خاورميانه يعني عمان 
باال رود. در حال حاضر هر بشكه نفت عمان تحويل ماه 
نوامبر، بشكه اي ۲ دالر بيشتر از نفت دوبي قيمت گذاري 
مي شود.  در دو هفته ابتدايي ماه سپتامبر، فروش نفت 
خام ايران بطور متوسط به ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه 
در روز رسيد. اين در حالي بود كه به گزارش بلومبرگ، 

صادرات نفتي اين كش��ور در ماه آوري��ل ۲ ميليون و 
۵۰۰هزار بشكه در روز بود. دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده، در ماه مه از توافق ديپلماتيكي كه سلف 
او، باراك اوباما، بر سر برنامه اتمي ايران به دست آورده 

بود خارج شد. 
فارغ از تاثير تحريم ها، نگراني ها درباره ذخاير مازاد اف 
زايش يافته است. اما اين همه ماجرا نيست. عامل ديگر 
نگراني معامله گران، افزايش سودآوري توليد بنزين 
و نفت گاز و روي آوري به نفت خام س��بك و شيرين 
است كه در فرايند ساده تري مي تواند به محصوالت 

پرسودي مانند گازوئيل بدل شود. دل ساريل، تحليلگر 
ارشد در شركت مشاوره انرژي اف جي اي، در اين باره 
مي گويد: »سود توليد ميعانات نسبت به سوخت هاي 
نفتي در آسيا افزايش يافته است و اين مساله، ارزش 
نفت برنت را نس��بت به گريد هاي سنگين تر افزايش 
داده است. در حال حاضر، بازار نفت خام در توازن قرار 
دارد و به همين دليل هم معامله گران بي محابا به خريد 
و فروش مشغول هستند. نگراني اصلي اين است كه 
اين فعاليت ها نوسانات گسترده اي را در قيمت برنت 

ايجاد كند. «
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عكس: مهر ديروز»كالساوليها«بهمدرسهرفتند

عكسروز

چهرهروز

تكليف »آتش سوزي ها« مشخص نيست
محمدرضا خاكي با اشاره به مشخص نبودن تكليف اجراي نمايش »آتش سوزي ها« عنوان كرد در صورت ادامه اين شرايط ترجيح 

مي دهد نمايش را با گروهي از دانشجويان در مكاني غير از تاالر وحدت اجرا كند.
محمدرضا خاكي كارگردان تئاتر كه پيش از اين عنوان كرده بود قصد دارد نمايش »آتش سوزي ها« را در تاالر وحدت به صحنه ببرد در 
 اين باره به مهر گفت: طي صحبت هايي كه با آقاي صفي پور مديرعامل بنياد رودكي داشتم، قرار بر اين بود كه نمايش »آتش سوزي ها«

 نوش��ته وجدي معود را زمستان امس��ال در تاالر وحدت به صحنه ببرم اما بعد از آن مالقات ديگر موفق نشدم وي را ببينم تا درباره 
مقدمات اجرا صحبت كنيم. او ادامه داد: به تازگي بعد از بارها تلفن زدن موفق شدم مالقاتي با آقاي حسيني معاون هنري وزارت ارشاد 
داشته باشم و درباره اجراي نمايش با او صحبت كنم و نامه اي هم در اين باره خطاب به او نوشتم اما تاكنون پاسخي دريافت نكرده ام. 

ايستگاه

ورود فرانسه به اسكار با اقتباسي از مارگريت دوراس
فرانس��ه فيلم »خاط��رات جنگ« 
س��اخته امانوئل فينكيل برگرفته 
از رم��ان »درد« نوش��ته مارگريت 
دوراس را براي شركت در اسكار نود 

و يكم انتخاب كرد.
به گزارش ورايتي، كش��ور فرانسه 
فيلم » خاطرات جنگ« اقتباس��ي 

از رمان »درد« نوش��ته مارگريت دوراس را كه عنوان فرانسوي اش نيز همان 
»درد« است، براي رقابت در بخش اسكار بهترين فيلم خارجي زبان انتخاب 
كرد. در اين فيلم تصوير واضحي از فضاي اشغال فرانسه در زمان جنگ جهاني 
دوم و رنج نويسنده در آن دوران كه در انتظار و بي خبري از وضعيت همسر از 

دست رفته اش است نمايش داده مي شود.
 در اي��ن فيلم ميالني تيري در نقش مارگري��ت دوراس جوان بازي مي كند.

»خاطرات جنگ« در ۲۴ ژانويه ۲۰۱۸ در فرانس��ه به نمايش درآمد. از ديگر 
 فيلم هاي امانوئل فينكيل مي توان به »يك مرد نجيب«، »مس��افرت ها« و 
»مادام ژاك در كروآزت« اشاره كرد. »خاطرات جنگ« در حالي از سوي اعضاي 
كميته اسكار فرانسه انتخاب شد كه ۴ رقيب ديگرش فيلم هاي »كاليمكس« 
ساخته گاسپار نوئه، »بازداشت« اثر خاوير لگراند، »مادام دوژونكيه« ساخته 
امانوئل موره و »چهار خواهر« آخرين اثر كلود لنزمن بودند. تيري فرمو دبير 
هنري جش��نواره كن، آلن ترزيان رييس آكادمي سزار، كلر دني كارگردان 

صاحب نام و نيكول گارسيا بازيگر از اعضاي برجسته كميته انتخاب بودند.

بازارهنر

نمايش مستند ايراني در جشنواره حقوق بشر برلين

نمايش فيلم كوتاه ايراني »ِمه« در انگلستان

فيلمبرداري »زهرمار« به پايان رسيد

نمايش »اسكي باز« و »بيست و يك روز بعد« در تركيه

مس��تند »روياه��اي دم صب��ح« به 
عنوان يكي از فيلم هاي بخش اصلي 
جش��نواره بين المللي حقوق بش��ر 
در ش��هر برلين آلمان ب��ه روي پرده 
مي رود. جشنواره بين المللي حقوق 
بش��ر برلين ك��ه از تاري��خ ۲۰ تا ۲۶ 
سپتامبر )۲۹ ش��هريور تا ۴ مهرماه( 
برگ��زار مي ش��ود، در بخ��ش اصلي 

خود عالوه بر مس��تند »روياه��اي دم صبح« به 
كارگرداني و نويسندگي مهرداد اسكويي، ميزبان 
نمايش هش��ت فيلم ديگر از كشورهاي مختلف 
است و س��اخته اسكويي قرار اس��ت دو نمايش 
در روزهاي ۲۲ و ۲۳ س��پتامبر )۳۱ ش��هريور و 
اول مهر( در جش��نواره داش��ته باشد. همچنين 
قرار اس��ت محمد حدادي مدي��ر فيلمبرداري 
اين مس��تند به نمايندگي از گروه فيلم س��ازي 

در جش��نواره حضور پي��دا كند و با 
مخاطبين گفت وگو كند. »روياهاي 
دم صبح« كه پخ��ش بين المللي آن 
را نس��رين ميرش��ب برعه��ده دارد، 
روايت كنن��ده سرگذش��ت دختران 
نوجواني است كه در روزهاي پاياني 
سال، براي گرفتن حكم آزادي خود 
از كان��ون اص��الح و تربي��ت انتظار 
مي كشد. كسب جايزه عفو بين المللي از جشنواره 
بين المللي فيل��م برلين، اعط��اي جايزه بزرگ 
جشنواره »ترو فالس« امريكا به  مهرداد اسكويي 
به عن��وان بهترين مستندس��از س��ال ٢٠١٦، 
دريافت جايزه  بزرگ و ني��ز جايزه بهترين فيلم 
»الهام بخش« از جش��نواره »فول فريم« امريكا 
از جمله جوايز بين المللي مستند »روياهاي دم 

صبح« است.

فيلم كوتاه »ِمه« به عنوان نماينده ايران 
در بخش اصلي فس��تيوال بين المللي 
Crossing The Screen انگلستان 

به رقابت خواهد پرداخت. 
فيلم كوتاه داستاني »مه« به كارگرداني 
علي شورورزي و حسين محروقي كه 
در بخش اصلي فس��تيوال بين المللي 
Crossing The Screen حض��ور 

خواهد داشت، از ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر )۸ الي ۱۱ 
آذر( در شهر ساحلي Eastbourne انگلستان به 

رقابت خواهد پرداخت.
همچنين اين فيلم در ادامه حضورهاي بين المللي 
خ��ود ۳۰ – ۲۷ س��پتامبر )۵ ال��ي ۸ مه��ر( در 
جشنواره Bioscope و ۱۴ – ۱۲ اكتبر )۲۰ الي 
۲۲ مهر( در فستيوال Shimla هندوستان روي 

پرده مي رود. 
اين فيلم روايتگر زندگي زن غسالي است كه پس 

از مرگ كودك خردسالش مدتي است 
هيچ بچه اي را نشسته است، اما اكنون 
در موقعيتي ناچار به شس��تن جنازه 
كودكي كه تازه درگذش��ته، مي شود. 
اما تصميم ديگ��ري مي گيرد. نيلوفر 
خوش خلق، س��يامك اديب و قربان 
نجف��ي ازجمله چهره هايي هس��تند 
كه براي ساخت »مه« مقابل دوربين 
مهدي اصالني رفته اند. فيلمنامه اين فيلم به قلم 
رضا شيخالني، حسين محروقي و علي شورورزي 

نگاشته شده است.
 ديگ��ر بازيگران اي��ن فيلم س��ميرا نصرتي، دينا 
شاهين مقدم، پريسا رحيمي، صادق زارعي، الهه 
فخاري، زهرا همتي، جالل برفي، مهدي اميريان 
و محمد مهدي طبيب زاده هس��تند. اين فيلم به 
تهيه كنندگي مهدي اصالني در انجمن سينماي 

جوانان ايران تهيه شده است.

فيلمبرداري فيلم سينمايي »زهرمار« 
به تهيه كنندگي ج��واد نوروزبيگي و 
كارگرداني جواد رضوي��ان بعد از ۴۵ 
جلس��ه به پايان رس��يد. تدوين فيلم 
سينمايي »زهرمار« كه ۱۳ خرداد ماه 
كليد خورده بود، مدتي است كه توسط 
حسن حسندوست در حال انجام است.

»زهرمار« ج��واد رضوي��ان در قالب 
طنزي اجتماعي روايت مي شود و سيامك انصاري، 
شبنم مقدمي، شقايق فراهاني، سيامك صفري، 
نس��يم ادبي، ب��رزو ارجمند، علي اس��تادي، رضا 
رويگري، حس��ين محب اهري و س��يامك اديب 
از جمل��ه بازيگران اين فيلم هس��تند. در خالصه 
داس��تان اين فيلم آمده اس��ت: »حش��مت: فكر 

نمي كردم تاوان اشتباهم رو با تو پس 
بدم، لي��ال: زهرمار ...« س��اير عوامل 
توليد فيلم س��ينمايي »زهرمار« هم 
عبارتند از؛ نويس��نده: پيمان عباسي، 
مجري طرح: احسان درخشان، دستيار 
تهيه كننده: اميرحسين نوروزبيگي، 
برنامه ريز: پوپك مظفري، دستيار اول 
كارگردان: رضا بختياري، مديرتوليد: 
پروانه زبان فهم، مدير فيلمبرداري: تورج اصالني، 
طراح گريم: عبداهلل اس��كندري، ط��راح صحنه: 
مهدي موس��وي، ط��راح لباس: ثن��ا نوروزبيگي، 
صداب��ردار: محمود خرس��ند، مدي��ر هماهنگي: 
حسين به ش��گرد، عكاس: كوروش جوان، مدير 

روابط عمومي و مشاور رسانه اي: سپيده آماده.

فيلم هاي سينمايي »اس��كي باز« و 
»بيست و يك روز بعد« در جشنواره 
بين المللي فيلم كودك »يونيورسال« 

تركيه به نمايش درمي آيند.
فيلم »اس��كي باز« س��اخته فريدون 
نجف��ي كه پخ��ش بين المل��ل آن را 
س��ازمان س��ينمايي ح��وزه هنري 
برعه��ده دارد؛ تاكن��ون در چندين 

جش��نواره داخلي و خارجي حض��ور و جوايزي 
دريافت كرده اس��ت. درياف��ت ۷ پروانه زرين و 
عنوان پرافتخارترين و بهترين فيلم س��ينمايي 
سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوان��ان و همچنين نام��زدي جايزه بهترين 
فيلم جوانان آسيا پاسيفيك ۲۰۱۷ )اسكار آسيا( 

ازجمله اين جوايز است.
فيلم »بيست و يك روز بعد« ساخته 
محمدرضا خردمندان از محصوالت 
س��ازمان س��ينمايي ح��وزه هنري، 
تاكنون در بسياري از جشنواره هاي 
داخل��ي و خارجي حضور داش��ته و 
 جواي��ز متع��ددي را از آن خ��ود 

كرده است. 
جش��نواره فيلم كودك »يونيورس��ال« تركيه با 
هدف ترويج مهرباني و تبليغ براي دنيايي سرشار 
از صلح و دوستي و احياي حقوق كودكان برگزار 
مي شود. شش��مين دوره از اين جشنواره، از ۲۹ 
ش��هريور آغاز و تا دوم مهرماه در شهر استانبول 

تركيه برپاست.

میراثنامه

قنات هاي آسيب ديده يزد مرمت مي شوند
مديركل مديريت بحران استانداري 
در ديدار با بخشدار گاريزات و بازديد 
از قنات هاي اي��ن بخش، بر مرمت 
قنات هاي آسيب ديده  استان تاكيد 
كرد. هادي هادي نس��ب با اش��اره 
به اهميت آموزش ه��اي مديريت 
بحران، اظهار كرد: گسترش مباحث 

آموزش��ي  و آموزش هاي فراگير به منظور كاهش خسارات بالياي طبيعي و 
مديريت ريسك، ضروري است.

او با تاكيد بر اهميت موضوع بيمه، افزود: با توجه به قانون هاي مربوطه، بهترين 
راه براي جبران خسارت، تامين اعتبار از محل پوشش هاي بيمه اي است كه 
مردم و كشاورزان بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند . مديركل و كارشناسان 
اداره كل مديريت بحران استانداري يزد به جدي گرفتن موضوع پوشش بيمه 
در بالياي طبيعي اشاره كرد و گفت: به منظور تشويق شهروندان به استفاده از 
بيمه منازل در مقابل حوادث، تفاهم نامه اي با شركت بيمه تنظيم شده است 

كه ۵۰ درصد از مبلغ خريد بيمه توسط اين اداره كل پرداخت شود.
هادي نسب تاسيس پايگاه امداد جاده اي هالل احمر در اين بخش را ضروري 
دانست و گفت: اين موضوع از سوي مديريت بحران استان نيز پيگيري مي شود. 
او اظهار ك��رد: با توجه به وجود ناحيه صنعتي در گاريزات، تجهيزات اطفاي 
حريق موجود، كافي نيست و الزم است اين موضوع در اسرع وقت از سازمان 

آتش نشاني استان پيگيري شود. 

تاريخنگاري

خيزش عمومي عليه قرارداد 1919
يكم مهر ۱۲۹۸، اجتماع بزرگي در تهران به پيشنهاد سيد حسن مدرس در اعتراض 

به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله با انگليسي ها برگزار شد. 
در حي��ن جن��گ اول جهاني در روس��يه انقالب ش��د و بلش��ويك ها در۱۹۱۷ 
ميالدي /  ۱۲۹۶  شمسي قدرت را به دست گرفتند. نيروهاي روسيه تزاري از ايران 

خارج شدند و همين امر باعث شد تا انگلستان يكه تاز ميدان ايران شود. 
دولت بريتانيا بع��د از پايان جنگ جهاني تصميم گرفت ايران را تحت قيموميت 
خود درآورد و به بهانه جلوگيري از نفوذ كمونيسم وارد ميدان اخذ امتيازات شد. 
لردكرزن، وزير خارجه انگليس با همفكري كاكس وزير مختار آن كشور نقشه اي 
براي در اختيار گرفتن اداره ايران طراحي كردند كه در قالب قرارداد ۱۹۱۹ به سران 
ايران ارايه شد و منظور از اين قرارداد ايجاد نوعي نظام مستشاري بود و هدفي جز 
تحت الحمايه كردن ايران نداشت. بعضي از مفاد آن عبارت بودند از: حفظ تماميت 
ارضي ايران؛ اعزام مستشار مورد نياز براي ايران و تامين هزينه آنها از سوي ايران؛ 
تامين مهمات و اعزام صاحب منصب براي ايجاد قشون متحدالشكل؛ تامين وام 
و واگذاري قرضه از س��وي بريتانيا به دولت ايران براي اصالحات؛ اعزام متخصص 

جهت توسعه راه آهن و راه هاي ارتباطي و.. 
 طبق اين قرارداد، انگلستان اداره تمامي تش��كيالت از جمله قشون و ماليه را در 
اختيار مي گرفت و اتباع آنها به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ايران در 
مي آمدند. امتيازها و ديگر امور اقتصادي به سرمايه دارهاي انگليسي واگذار مي شد. 
در ازاي اين سخاوت ظاهري دولتمردان انگليس، ايران هم متعهد شد انحصار تأمين 
سالح، آموزش نظاميان و مشاوران كش��وري را به انگليسي ها واگذار كند. از نظر 
كرزن و همدستان ايراني اش، اين قرارداد ايران را با توجه به موقعيت استراتژيك، 
مخازن نفت و چشم انداز سرمايه گذاري از ورشكستگي نمايان و مخمصه مالي و 

توطئه بلشويكي نجات مي داد. پخش خبر مفاد قرارداد جامعه را به واكنش تندي 
واداش��ت و بطور كلي همه صنوف و اقشار مختلف اعم از مردم عادي، سياسيون، 
ناسيوناليست هاي متجدد، روحانيون، اصناف و حتي برخي از افسران ژاندارمري در 
كنار هم و يكصدا به اقدام وثوق  الدوله نخست وزير وقت اعتراض كردند. حتي تعدادي 
از رجال دولتي هم بطور انفرادي و البته پنهاني آتش مخالفت با وثوق الدوله را دامن 
مي زدند. از جمله شخصيت هاي برجسته مخالف مي توان به سيد حسن مدرس، 
امام جمعه خويي، مشير الدوله پيرنيا، مستوفي الممالك، محتشم السلطنه، ارباب 

كيخسرو شاهرخ، حسين عالء، مستشارالدوله و عده اي ديگر اشاره كرد.

كیوسك

 جهان در كابوس 
پوپوليستي ديگر 

 لوموند: 
برزي��ل در آس��تانه 
نگ��ران  انتخاب��ات، 
رشد راس��ت گرايان 
افراطي و دور ش��دن 
از دموكراس��ي است. 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود در اين باره 
نوشت كه پيش بيني 

مي ش��ود در انتخابات م��اه آين��ده برزيل، 
جير بولس��ونارو در اين انتخابات به پيروزي 
برسد. آنطور كه گفته ش��ده, اگر بولسونارو 
در برزيل به قدرت برس��د، يك پوپوليس��ت 
ديگر به پوپوليس��ت هاي فعلي جهان اضافه 
خواهد شد؛ گروهي متشكل از دونالد ترامپ 
در امري��كا، رودريگو دوترت��ه در فيليپين و 
ائتالف چپ ها و راست ها به سركردگي ماتئو 
س��الويني در ايتاليا. آنطور كه در بس��ياري 
نش��ريات گفته ش��ده, پيروزي بولسوناري، 
به فاجعه اي بزرگ براي برزيل ش��بيه است؛ 
كشوري كه روزهاي تلخي را از نظر اقتصادي 
مي گذراند. اگر او در برزيل به پيروزي برسد، 
آخرين آثار حيات دموكراسي در بزرگ ترين 
كش��ور امريكايي را در معرض خطر خواهد 

گذاشت. 
هفته پيش بولسونارو در گردهمايي انتخاباتي 
خود ب��ا چاقو مورد حمله ق��رار گرفت. حال 
عمومي بولسونارو كه گرايش راست افراطي 
دارد پ��س از اين حمله وخي��م، ولي باثبات 
گزارش ش��ده اس��ت. پزش��ك معالج نامزد 
پيشتاز در انتخابات رياست جمهوري برزيل 
گفت او حداقل بايد يك هفته در بيمارستان 
بس��تري باشد و بهبودي وي نيز دو ماه طول 

خواهد كشيد.

 ال پايس: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود گزارش��ي 
از واكن��ش ت��رزا مي، 
در مقاب��ل اظه��ارات 
اتحاديه اروپا منتش��ر 
كرد. طبق اين گزارش، 
ترزا مي نخس��ت وزير 
بريتانيا از اتحاديه اروپا 

خواست تا در مذاكرات برگزيت با بريتانيا با 
احترام رفتار كند. آنطور كه گفته ش��د، ترزا 
مي در س��الزبورگ اتريش در نشست سران 
اتحاديه اروپا شركت كرد و پيشنهاد خود را 

به آنها ارايه داد. 
 اتحاديه اروپا به صراحت گفت كه اين طرح 
را غي��ر قابل قبول و غير قاب��ل اجرا مي داند. 
در ادامه نخس��ت وزير بريتاني��ا نيز، با تاكيد 
بر غيرقابل قبول بودن پاس��خ اتحاديه اروپا 
به برنامه هاي لندن درباره »برگزيت« اعالم 
كرد: نه نتيجه همه پرسي را لغو و نه كشور را 
تجزيه مي كن��م. همچنين او اعالم كرد: »ما 
خواهان يك توافق هس��تيم؛ اما دو مش��كل 
مهم بر س��ر راه قرار دارد. يكي مساله روابط 
اقتصادي است كه اتحاديه اروپا ۲ گزينه پيش 
روي ما گذاشته اس��ت. گزينه اول اين است 
كه لندن بايد از تمامي قوانين تجاري اتحاديه 
تبعيت كند. اين به تمسخر گرفتن رأي مردم 
در همه پرس��ي برگزيت است.« ال  پايس در 
ادامه نوشت: موضوع خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا در حال حاضر ب��ه چالش جدي اروپا و 
بريتانيا تبديل شده است. اين چالش زماني 
جدي تر شد كه اتحاديه اروپا رسما اعالم كرد 
اين طرح غيرقابل قبول و غيرقابل اجرا است.  

بررسي ميزان موافقت شهروندان با پذيرش مهاجران كشورهاي جنگ زده

گروهگوناگون|
 بحران مهاجرت و خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، از مهم ترين موضوع هاي نشس��ت 
سران اتحاديه اروپا در بروكسل بود. در اين 
نشست دو روزه كه روز پنج شنبه به پايان رسيد، بيشترين 
بحث ها در مورد رسيدن به تفاهم با كشورهاي شمال 
آفريقا درباره پناهندگان بود. در سال هاي اخير، به دليل 
افزايش ناآرامي ها در بسياري كشورها، موج گسترده اي 
از پناهجويان به سمت كش��ورهاي اروپايي در حركت  
هس��تند. هرچند كه اتحاديه اروپا تالش هاي بسياري 
براي پذيرش آوارگان دارد اما برخي دولت ها، با پذيرش 
مهاجران مخالفت كرده و محدوديت هاي بسياري براي 
ورود آنها ايجاد مي كنند. طبق گزارش هاي منتشرشده، 
تع��داد درخواس��ت هاي پناهندگي در س��ال ۲۰۱۷، 
كاه��ش قابل توجهي يافته و به ۶۵۰ هزار نفر رس��يده 
است، در حالي كه در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵، درخواست 
پناهندگي به اتحاديه اروپا، از مرز يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
نفر گذشته بود. با اين حال، همچنان تنش هاي بسياري 
درباره موضوع مهاج��رت وجود دارد. از طرفي، با وجود 
بيكاري و بحران هاي اقتصادي ايجاد شده كه گريبان 
بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي را گرفته، شهروندان 
كشورهاي اروپايي نيز، در صورت پذيرش مهاجران، با 
مشكالت بسياري روبرو خواهند شد. با اين حال، هرچند 
كه مقامات بس��ياري از كش��ورها با پذيرش مهاجران 
از كش��ورهاي جنگ زده مخالفت مي كنند، اما درصد 
قابل توجهي از شهروندان اتحاديه اروپا، حاضرند آوارگان 

جنگ و قحطي را در كشورشان بپذيرند. 
تازه ترين تحقيقات موسس��ه پيو نش��ان مي دهد كه 
بسياري از كشورها، بيش��تر از آنكه با پذيرش آوارگان 
مشكل داشته باشند، مخالف راهكارهاي اتحاديه اروپا 
براي مهاجرپذيري هس��تند؛ چرا كه طبق گزارش ها، 
بس��ياري از ش��هروندان كش��ورهاي اروپاي��ي كه در 
نظرسنجي ش��ركت  كرده اند، تمايل دارند كه آوارگان 
را از كش��ورهاي جنگ زده بپذيرند. طبق اين گزارش، 
اس��پانيا، به عنوان كشوري مهاجردوست معرفي شده 
اس��ت. براس��اس آمار اعالم ش��ده، حدود ۸۶ درصد از 
اسپانيايي هايي كه در اين نظرسنجي شركت  كرده اند، 
از پذيرش پناهندگان حمايت مي كنند. در سال گذشته 
ميالدي ني ز، آمار رسمي اعالم شده نشان از افزايش ورود 
مهاجران به اسپانيا داش��تند. آلمان نيز، در ماه ها اخير 
اعالم كرد كه حدود ۱۰ هزار پناهجوي جديد را از ميان 
افراد آس��يب پذير و با شرايط بحراني مي پذيرد. اين در 

حالي است كه پيش از اين نيز، آلمان يكي از بزرگ ترين 
ميزبانان مهاجران در اتحاديه اروپا به ش��مار مي رفت. 
گزارش ها نيز نش��ان مي دهد كه از ميان آلماني هايي 
كه در نظرس��نجي موسسه پيو ش��ركت كرده بودند، 
حدود ۸۲ درصد موافق پذيرش آوارگان از كشورهاي 
جنگ زده هستند. در سوئد نيز، حدود ۸۱ درصد افراد 
موافق پذيرش مهاجران در كشورشان هستند. در حالي 
كه دولت سوئد، سياست هاي سخت گيرانه اي در مقابل 
پناهجويان اتخاذ كرده است، در ماه هاي اخير، فرانسه 
نيز، برنامه هايي براي اخراج گسترده پناهجويان ارايه 
داده اس��ت. آنطور كه در گزارش ها گفته ش��ده، بيش 
از ۹۵ ه��زار نفر در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي درخواس��ت 
پناهندگي در فرانس��ه داده  و حدود دو س��وم از آنها با 
پاسخ منفي وزارت كشور فرانسه مواجه شده اند. به گفته 
تحليل گران قوانين س��ختگيرانه و اخراج پناهجويان، 
حق پناهندگي را زير سوال مي برد. مخالفت هاي دولت 
فرانسه در حالي است كه طبق نظرسنجي موسسه پيو 
حدود ۷۹ درصد از ش��هروندان فرانسه، موافق پذيرش 
آوارگان در كشورش��ان هستند. اين ميزان موافقت در 
بريتانيا و استراليا نيز، به ترتيب حدود ۷۴ و ۷۲ درصد 
اعالم شده و اين در حالي است كه در بريتانيا، شهروندان 
نگراني هاي بس��ياري براي شرايط اقتصادي و اشتغال 
خود پس از برگزيت دارند. ژاپن نيز، از جمله كشورهايي 
است كه قوانين بسيار س��ختي براي پناهجويان دارد؛ 
اين سختگيري در حدي است كه جوامع بين المللي از 
دولت ژاپن خواس��ته كه براي بهبود وضع پناهجويان، 

قوانين مهاجرتي را تسهيل كند. با اين حال، حدود ۶۶ 
درصد از ژاپني ها ب��ا پذيرش آوارگان موافقت كرده اند. 
اين موافقت در ميان شهروندان امريكايي  نيز ۶۶ درصد 
اعالم شده و حدود ۵۶ درصد از ايتاليايي هايي كه در اين 
نظرسنجي شركت كرده اند نيز، آماده پذيرش پناهجويان 
از كشورهاي جنگ زده بودند. اين در حالي است كه در 
سال هاي گذشته، پذيرش آوارگان در ايتاليا با كاهش 
قابل توجهي روبرو بود. همچنين، با روي كار آمدن دولت 
جديد ايتاليا، مخالفت هاي بسياري با پذيرش مهاجران 
صورت گرف��ت. در واق��ع دولت ايتاليا، بطور رس��مي 
پذيرش آوارگان را متوقف كرده است كه اين موضوع با 

اعتراض هاي گسترده اي همراه بوده است. 
بر خالف كشورهايي كه در باال گفته شد، شهروندان 
روسيه، آفريقاي جنوبي و مجارستان، بيش از نيمي 
از اف��راد، تمايل چنداني براي پذي��رش مهاجران به 
كشورشان ندارند. اين در حالي است كه در كشوري 
مانن��د روس��يه، براي توس��عه بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي و توليدي، به جذب مهاجران خارجي نياز 
است. با اين حال، كمتر از نيمي از شهروندان روسيه 

موافق ورود پناهجويان به كشورشان هستند.  
همانطور كه گفته شد، پنجشنبه  در نشست بروكسل 
به بحران مهاجرت پرداخته ش��د. در اين نشس��ت، 
رهبران فرانسه و آلمان راه حل هايي براي حل بحران 
مهاجرت اراي��ه كردند. اين در حالي ب��ود كه ايتاليا 
و اتري��ش، مواضع تن��دي در زمينه مس��دود كردن 

مسيرهاي ورود مهاجران به اروپا اتخاذ كرده اند. 

 ميهمانان ناخوانده قاره سبز 

آمارنامه
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