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تاري��خ ص��د و بيس��ت 
س��ال گذش��ته اي��ران از 
نگاه تح��والت اجتماعي 
داراي درس ه��اي زيادي 
اس��ت .تحوالت��ي ك��ه با 
بازگشت دانش آموختگان 
خارج از كش��ور آغاز ش��د 
باع��ث روي كار آم��دن 
دولت هايي گش��ت كه تالش براي توسعه داشتند 
اما نمي توانستند انتظارات نخبگان را برآورده كنند. 
تفاوت در تحليل هاي دولت و نخبگان به كشمكشي 
دايمي ميان اين دو بدل ش��د .از هم��ان زمان يك 
مس��اله جدي دايما مورد بحث و اختالف نظر ميان 
نخبگان و دولت ها بود .نگاهي به عملكرد دولت هاي 

پس از انقالب... 

گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|
اگ��ر قيمت گ��ذاري كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز 
4200 توماني را به عن��وان يكي از بزرگ ترين 
مش��كالت ام��روز اقتص��ادي كش��ور بدانيم، 
اغ��راق نكرده اي��م. مش��كلي ك��ه به واس��طه 
چند الي��ه تصميم گي��ري در س��طوح كالن 
اقتصادي، ضرورت تغيير پي��دا كرده اما امروز 
با پافش��اري وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
عوض نمي شود.  در واقع از روزي كه مشكالت 
ارزي و افزايش نرخ دالر و يورو بازارهاي ديگر 
را تحت تاثير قرار داد، دول��ت در چند مرحله 
تصميم گيري و تغيي��رات تصميم گيري بازار 
ثانوي��ه ارزي را راه اندازي ك��رد و اجازه داد كه 
توليد كنندگان، ارز حاص��ل از صادرات خود را 
به اين بازار بياورن��د و عمال نزديك به نرخ دالر 
ب��ازار آزاد، درآمدهاي ارزي خ��ود را دريافت 
كنند. از سوي ديگر ارز دولتي 4200 توماني از 
بخش هاي مختلف مانند مس��افرت و كاالهاي 

غيرضرور حذف شده است ...
كنكور س��د محكم و نفوذ ناپذير نظام آموزشي 
كشور سال هاس��ت كه قرار اس��ت حذف شود تا 
آرامش به دانش آموزان بازگردد اما بعد از گذشت 
اين همه سال از ش��روع زمزمه هاي حذف، هنوز 
هم كنكور به قوت خود پابرجاس��ت و همچنان 
طرح ه��ا و برنامه هاي مختلفي ب��راي حذفش از 
سوي مسووالن ارايه مي ش��ود، با وجود اين ميخ 
كنكور چنان محكم كوبيده ش��ده كه هيچ كدام 
از اين طرح ه��ا تاكنون راه به جاي��ي نبرده اند،  از 
جايگزيني سوابق تحصيلي تا برگزاري چندين 
كنكور در سال در فهرس��ت بلند باالي طرح ها و 
برنامه هاي حذف اين س��د محكم ديده مي شود 
و به تازگي هم يك برنامه جديد از س��وي يكي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، مطرح شده 

كه البته نه سخنگوي كميسيون ...

ظريف: آمريکا از دنيا 
می خواهد قانون شکنی کند

خبر

وزير امور خارجه گفت: آمريکايی ها در برجام نه تنها 
خودشان قانون شکنی می کنند بلکه از دنيا هم می 
خواهند قانون ش��کنی کند . اگر امروز دنيا در مقابل 
آمريکا ايس��تادگی نکند هزينه های گسترده تری از 
برجام خواهد پرداخت. به گزارش ايرنا، محمد جواد 
ظريف روز گذشته در حاشيه مراسم امضاء تفاهم نامه 
بين وزارتخانه های امور خارجه و بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی درباره گفت وگوهای سياس��ی 
بين معاونان وزير خارجه ايران و انگليس گفت: ما با 
کش��ورهای مختلف گفت وگوه��ای دوره ای داريم.

با انگليس ه��م گفت وگوه��ای دوره ای در س��طح 
معاونان وزير خارجه برگزار می ش��ود. امروز هم اين 
گفت وگوها توسط آقای عراقچی و معاون وزير خارجه 
انگليس برگزار ش��د. وی اضافه کرد: چند ماه پيش 
آقای دکترعراقچی در انگليس حضور داشتند، هيچ 
اتفاق خاصی نيفتاده، وظيف��ه وزارت خارجه انجام 
اين گفت وگوها اس��ت که امروز هم اين گفت وگوها 
انجام می ش��ود. وزير امور خارجه ادامه داد: در همه 
جلسات راجع به مسائل منطقه ای، روابط دو جانبه، 
مس��ائل بين المللی بح��ث و تبادل نظر می ش��ود. 
ظريف درخصوص موضوعات اين گفت وگوها يادآور 
شد: موضوعاتی که ما و دولت انگليس به عنوان يک 
از کشورهای باقی مانده در برجام يعنی 1+4 داريم، 
اجرای برجام اس��ت که يکی از مهم ترين موضوعات 
برجام هم دسترس��ی به منابع بانکی و بحث فروش 
نفت است. وی خاطرنشان کرد: قبال وزيران خارجه 
تعهد خود را در اين زمينه طی بيانيه ای که با سه وزير 
)آلمان انگليس و فرانسه( و خانم موگرينی داشتيم و 
هم در کميسيون مش��ترک اعالم کردند.روش های 
اجرايی متعددی را هم پيش��نهاد کردند، آنچه مهم 
است اين اس��ت که اين روش ها عملياتی شود. وزير 
امور خارجه تصريح کرد: قبال هم گفتيم که زمان آن 
شده که اروپايی ها عالوه بر اعالم تعهد سياسی، اقدام 
هم کنند. اين اقدامات ممکن است هزينه هم داشته 
باشد، به هرحال اگر کشورهای مختلف می خواهند از 
منافع برجام بهره مند شوند و اگر معتقدند که برجام 
يک دستاورد بين المللی است، حتما برای حفظ اين 
دستاوردها بايد آمادگی داشته باشند.  رئيس دستگاه 
ديپلماس��ی افزود: همانطور که جمهوری اسالمی 
عمال اين کار را انجام می دهد، آنها هم انجام بدهند 
و هزينه الزم را پرداخت کنند. وی ادامه داد: ضرورت 
دارد اروپايی ها و س��اير اعضای برجام اقدامات الزم را 
انجام دهند. آنچه مهم است اين است که آمريکا از دنيا 
می خواهد قانون شکنی کند، نه تنها خودشان قانون 
شکنی می کند بلکه به دنيا فشار می آورد که قانون 
شکنی کند و حتما دنيا نياز دارد در مقابل اين حرکت 
ايستادگی کند در غير اين صورت هزينه های بسيار 

گسترده تری از برجام بايد پرداخت کند.

فراز جبلي

رييس كل بانك مركزي در بيست و نهمين همايش بانكداري اسالمي:

بازار ارز كنترل مي شود نه قيمت دالر

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

تاريخ صد و بيست س��ال گذش��ته ايران از نگاه 
تح��والت اجتماع��ي داراي درس ه��اي زيادي 
اس��ت .تحوالتي كه با بازگشت دانش آموختگان 
خارج از كش��ور آغاز ش��د باعث روي كار آمدن 
دولت هايي گشت كه تالش براي توسعه داشتند 
اما نمي توانس��تند انتظارات نخبگان را برآورده 
كنند .تف��اوت در تحليل هاي دول��ت و نخبگان 
به كشمكش��ي دايمي ميان اين دو بدل ش��د .از 
همان زمان يك مساله جدي دايما مورد بحث و 
اختالف نظر ميان نخبگان و دولت ها بود .نگاهي 
به عملكرد دولت هاي پس از انقالب مشروطه تا 
انقالب اسالمي نش��ان مي دهد اكثريت دولت ها 
اولويت خود را بر توس��عه اقتصادي نهاده بودند 
در حالي كه محور توسعه از نظر نخبگان جامعه 
توسعه سياسي بود .دولت هاي مختلف در زمان 
قاجار اتفاقا تالش براي توسعه اقتصادي داشتند 
اما راه آن را به ط��رز واضحي بلد نبودند در حالي 
كه ريشه هاي تحوالت نخبگان آن دوره مسائل 
سياسي بود .در دوره صدارت و سپس پادشاهي 
رضا خ��ان ،اص��ول كار بر توس��عه اقتص��ادي با 
محوريت توسعه زيرس��اخت ها بود در حالي كه 
نخبگان آن دوران بحث ه��اي ايدئولوژي مطرح 
مي كردند و به دنبال آزادي و توس��عه سياس��ي 
بودند .زنداني سياسي آن دوران كمتر به مباحث 
اقتصادي ورود و اعتراض مي كردند مگر آنهايي 
كه تحت تأثي��ر آموزه هاي ايدئول��وژي به ويژه 
ديدگاه هاي چپ مباحث اقتصاد ماركسيس��تي 
را مطرح مي كردن��د .در دوران مصدق نيز بحث 
ملي كردن نفت كه از س��وي نخب��گان پيگيري 
مي شد بيشتر جنبه اس��تقالل سياسي را هدف 
قرار گرفته بود تا سود اقتصادي ،چه آنكه پيش از 
نخست وزيري مصدق ،رزم آرا بحث هايي جدي 
روي سودآوري اصالح قرارداد به جاي ملي شدن 

نفت مطرح مي كرد. 
در انق��الب اس��المي ني��ز بحث ه��اي انتقادات 
سياس��ي بس��يار پررنگ تر از انتقادات اقتصادي 
بود ،شاهد آن نيز شعارهايي است كه در انقالب 
اسالمي 57 داده مي شد و بسيار كم مي توان در 
شعارهاي پيش از انقالب بحث هاي اقتصادي را 
مشاهده كرد .با انقالب اسالمي اين روند تا حدي 
تغيير كرد .بعضي مديران جديد همان منتقدان 
ديروز با نگاه سياس��ي بودند و در مقابل بعضي از 
مديران فارغ از مباحث سياسي به دنبال توسعه 
اقتصادي بودن��د .در حقيقت دو ن��گاه در نحوه 
حاكمي��ت پس از انق��الب ديده مي ش��ود ،يك 
نگاه اقتصاد را لوكوموتيو قطار توس��عه مي داند و 
سوخت آن را سياست و نگاه دوم دقيقا به عكس 

مساله را مي نگرد.
مش��كل از جايي آغاز مي ش��ود كه تف��اوت اين 
دو نگاه ،تف��اوت در تحليل مس��ائل را به دنبال 
مي آورد .يك حركت اقتص��ادي مي تواند با نگاه 
علم اقتص��اد صحيح باش��د اما باع��ث تضعيف 
طبقه اي گردد ك��ه در سياس��ت هاي اقتصادي 
قرار به تقويت آن اس��ت .واقعي ش��دن قيمت ها 
براي كارايي اقتصاد ضروري به نظر مي رس��د اما 
آسيب هاي آن به وجه سياسي دولت قابل قبول 

نيست.
اين پارادوكس ه��ا باعث دو نوع خطا مي ش��ود. 
خطاي نوع اول اين اس��ت كه يك هدف سياسي 
با ابزارهاي اقتصادي توجيه ش��ود .نمونه واضح 
آن را مي توان در سياست هاي پوپوليستي دولت 
احمدي ن��ژاد ديد .پول پاش��ي هدف سياس��ي 
و انتخاباتي داش��ت اما مدي��ران و اقتصاددانان 
در خدم��ت دولت مه��رورزي از ضريب جيني و 

تخصيص بهينه منابع صحبت مي كردند.
خط��اي ن��وع دوم اين اس��ت كه ي��ك تصميم 
اقتصادي مورد تفسير سياس��ي قرار گيرد .مثال 
واض��ح آن را مي ت��وان در اس��تيضاح هفته قبل 
ديد .بحث اس��تيضاح مباحث اقتصادي بود فارغ 
از آنكه چه كس��ي وزير امور اقتص��ادي و دارايي 
اس��ت .گروه ه��اي اصالح طلب كه خ��ود منتقد 
شرايط اقتصادي كنوني هستند از وزير به دليل 
س��بقه اصالح طلبي دفاع مي كردند در حالي كه 
اگر يك ف��رد غيراصالح طلب وزير ب��ود احتماال 
موافق اس��تيضاح مي ش��دند .جالب آنكه حتي 
در ميان اس��تيضاح كنندگان ني��ز گروهي نگاه 
سياسي داشتند در حالي كه ماهيت بحث كامال 
اقتصادي بود .رسانه هاي جناح هاي مختلف نيز 
تالش كردند بحث اس��تيضاح را با نگاه سياسي و 
تئوري پردازي سياسي تفسير كنند در حالي كه 
اصوال اينگونه نگاه ما را به مس��يري كامال اشتباه 

مي برد.
خطاي ن��وع اول هرچن��د اين خط��ر را دارد كه 
واقعيت را به ش��كل ديگري به مردم عرضه كند 
اما به ان��دازه خطاي نوع دوم خطرناك نيس��ت. 
در خطاي ن��وع دوم تحلي��ل اش��تباه منجر به 
واكنش هاي اشتباه مي شود و اگر دولت دچار اين 
خطا باشد مطمئنا آس��يب آن مي تواند غيرقابل 
جبران باشد .ش��ايد اگر دولت پيش از استيضاح 
متوجه مي ش��د كه ريش��ه اعتراضات نه غرض 
ورزي سياس��ي كه انتقاد از سياس��ت اقتصادي 
است به جاي اس��تيضاح ش��اهد ترميم كابينه 
از درون بودي��م اما زماني كه دولتم��ردان با نگاه 
سياسي پست هاي اقتصادي را اشغال مي كنند 
نمي توان انتظار داشت كه عينك سياسي اجازه 

ديده شدن واقعيت هاي اقتصادي را بدهد.

مصايب اقتصاد با عينك سياست

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گف��ت كه پس 
از خ��روج امري��كا از برج��ام، اروپايي ه��ا از ايران 
خواستند كه از برجام خارج نشود؛ در مقابل آنان 

منافع ايران را تامين مي كنند.
به گزارش ايس��نا، عل��ي الريجاني در نخس��تين 
جش��نواره ملي تجارب موف��ق بيمارس��تاني در 
مديريت منابع و مصارف كه در سالن همايش هاي 
رازي برگ��زار ش��د، گف��ت: در نظرس��نجي هاي 
مرب��وط ب��ه دس��تگاه هاي دولت��ي و غيردولتي 
نارضايتي هاي��ي در بخش هاي��ي از خدم��ات ب��ه 
صورت جدي وجود دارد، اما در دو سه بخش نگاه 
مردم بهتر اس��ت. يكي خدمات پزشكي و سالمت 
ك��ه ارزيابي مثبت��ي درم��ورد آن وج��ود دارد و 
ديگري بخش امنيت كه نم��ره خوبي از نظر مردم 

دارد.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار كرد: 
شرايط امروز ما مصاف كالسيك با دشمن نيست 
بلكه جنس آن متفاوت و ش��رايط پيچيده است. 
جمهوري اس��المي حرف بلندپروازانه اي نمي زند 
كه قابل فهم نباشد. ما يك مس��ير پيشرفت را در 
فناوري پيش گرفتيم كه يك بخ��ش آن فناوري 
هس��ته اي بود و بارها اعالم شد كه به سمت سالح 
هس��ته اي نمي روي��م. رهبري هم فت��وا دادند كه 
سالح هسته اي را مش��روع نمي دانيم. بخش هاي 
مختل��ف اطالعات ما ه��م در اختي��ار آژانس قرار 
گرفت و آژانس اين بخش ه��ا را ديد و گزارش داد 

كه ايران متعهدانه عمل كرده است.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: ايران 
پذيرفت با 1+5 مذاكره كند و مذاكرات س��ختي 
هم ب��ود. دولت فعلي ه��م خيلي ت��الش كرد كه 
مذاكرات به نتيجه برس��د. من خ��ودم از نزديك 
پيگي��ر كارها ب��ودم كه دول��ت آق��اي روحاني و 
ش��خص ظريف زحمات زيادي براي رس��يدن به 
توافق كش��يدند. اگرچه كه در توافق مش��كالتي 
وجود دارد و اين طور نيس��ت كه همه خواسته ها 

به نتيجه برسد.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود يادآور شد: 
بعد از اينكه امري��كا از برجام خارج ش��د رهبران 
اروپا تماس گرفتند و گفتند شما خارج نشويد در 
حالي كه ما حق داشتيم از اين توافق خارج شويم. 
آنها از ما خواس��تند همكاري كنيم و گفتند ما به 
گونه اي تامين مي كني��م كه ش��ما در اين توافق 

خسارتي نبينيد. 
در واقع اي��ران پس از تماس س��ه ت��ن از رهبران 
اروپا اين را پذيرفت ك��ه دوراني را با اروپا طي كند 
كه ببين��د كه آنها ت��وان و تعلق خاط��ر براي اين 

كار را دارند ي��ا خير. اين يك مس��ير عقاليي بود؛ 
جمهوري اسالمي زمان را هم در نظر گرفت.

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه در 
اصل توافق و روش ها در كشور اختالف نظر وجود 
دارد، تصريح كرد: در زماني كه جمهوري اسالمي 
براي مذاكره با اروپا قائل بود حرف و حديث وجود 
دارد اس��تدالل اين بود تا جايي كه ممكن اس��ت 
در صيانت از توان هسته اي فشار كمتري به مردم 
وارد شود. البته اينكه آيا اروپايي ها در ميدان عمل 
هم حرف شان را به نتيجه مي رسانند ترديد وجود 
دارد به هرحال در گفت وگوه��اي كالن دورنماي 
خوبي عنوان ش��د ولي مشخص نيس��ت در عمل 

چقدر محقق شود.
الريجان��ي با بي��ان اينكه پس از پي��روزي انقالب 
بخش پزش��كي پيش��رفت خوبي داش��ته، اظهار 
كرد: اين بخش با احساس مس��ووليت كار كرده و 
طراحي ها س��نجيده بوده است. ما پيش از انقالب 
هم از نظر تعداد پزش��كان و هم خدمات پزشكي 
وضع بساماني نداش��تيم. مردم دسترسي آسان به 
پزشك نداش��تند، اما تفكر عدالت خواهي انقالب 
باعث ش��د نيروهاي پزشكي س��امان پيدا كنند. 
نيروي متخصص افزايش يافت و به حمداهلل امروز 
پزشكان زيادي به كشورهاي ديگر اعزام مي شود. 
روي هم رفته بخش پزش��كي الگوي موفقي بود و 

بخش هاي ديگر كمتر به اين شكل پيش رفت.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه پزش��كان در دوران جنگ 
مسووليت شناس��انه عمل كردند، اف��زود: بهترين 
پزش��كان در جبهه هاي جن��گ و از روي اخالص 
حضور پيدا كردند. آنها همپاي رزمندگان بودند و 
با شرايط ناگوار از نظر منابع مادي خدمات خوبي 
ارايه كردند كه حس مس��ووليت پذيري آنها قابل 

تقدير است.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي اضافه كرد: اگر 
ما بخواهيم درده��ا را بگوييم ممكن اس��ت روي 
روحيه افراد اثر بگذارد اما اگر از ابتكارات مختلف 
اس��تفاده ش��ود، مي توان فرصت هاي��ي را ايجاد 
كرد. همچن��ان كه در جنگ دش��من بخش��ي از 
سرزمين هاي ما را گرفت اما وقتي ابتكارات جديد 
پيش آمد و زمينه حضور مردم فراهم ش��د آبادان 
از حص��ر درآمد و خرمش��هر آزاد ش��د و فتوحات 
بع��دي رخ داد . ح��اال هم جنس ديگري اس��ت و 
ما بسترهاي رشد بيشتري در كش��ور داريم. بايد 
پرش هايي به وجود بياوريم و مش��كالتي كه براي 

حضور افراد صاحب فكر وجود دارد را رفع كنيم . 
همچنين براي فعال ش��دن بخش مردمي تالش 
كني��م. آن وقت اس��ت كه ب��ا خي��ل عظيمي از 

اراده ها مواجه مي ش��ويم. در بخش بهداشت بعد 
از انقالب تجربه خوبي داش��تيم. بيمارستان هاي 
خصوصي خوبي به وجود آم��د و در بخش دولتي 
هم بيمارستان ها توس��عه پيدا كرد. طرح سالمت 
هم در اين دولت پيگيري شد و وزير بهداشت هم 
با همت وارد ش��د و خدمات خوبي هم وارد شد و 

مردم هم قدرشناس آن هستند.
الريجاني با بي��ان اينكه بخش زي��ادي از بودجه 
كشور صرف س��المت، آموزش و پرورش، آموزش 
عالي و نيروهاي مس��لح مي ش��ود، اضافه كرد: از 
۳00 ه��زار ميليارد توم��ان بودجه ج��اري، ثقل 
اصل��ي روي اين س��ه دس��تگاه اس��ت و واقعا هم 
الزم اس��ت. ما بايد ب��راي اداره وض��ع موجود در 
شرايط فعلي و س��ال آينده وارد ابتكاراتي شويم. 
البته بخش��ي از مش��كل بدهي ب��ه داروخانه ها و 
بيمارستان هاست كه بايد جلساتي را براي سامان 

دادن آنها تشكيل شود.
وي با تاكيد ضرورت حماي��ت از بخش خصوصي 
در حوزه بهداش��ت و درمان، اظهار كرد: ما بايد بار 
كش��ور را روي بخش خصوص��ي بيندازيم اين به 
نفع كشور اس��ت، چرا كه باعث مي ش��ود فشار بر 

مردم از نظر هزينه كاهش يابد.
الريجاني با اش��اره ب��ه پيش بيني س��ازوكاري بر 
بودج��ه ۹7 ب��راي واگ��ذاري طرح ه��اي دولتي 
ب��ه بخ��ش خصوص��ي، اظه��ار ك��رد: م��ا باي��د 
بيمارستان هاي نيمه تمامي كه قدرت تكميل آن 

را نداريم به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي با تاكيد بر ضرورت ايج��اد درآمد پايدار براي 
بخش س��المت تصريح ك��رد: در همي��ن زمينه 
بخشي از ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سالمت 
اختصاص يافته و بايد ب��از هم براي آن فكري كرد 
كه نگراني از نظر تامين منابع وجود نداشته باشد. 
عالوه بر اي��ن بايد از ابتكارات جدي��د براي تامين 

منابع بخش سالمت استفاده شود.
رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر ضرورت 
توجه به توليد داخل در حوزه سالمت، اظهار كرد: 
در حال حاضر ممكن اس��ت برخي ش��ركت هاي 
كوچك با م��ا كار كنند ام��ا احتماال بس��ياري از 
شركت هاي بزرگ با ما كار نمي كنند. اگر رويكرد 
اين است كه به سمت ش��ركت هاي داخلي برويم 
اگرچه قدري ريس��ك دارد، اما تاب آوري كش��ور 
در حوزه مسائل بهداش��تي باال مي رود و در آينده 
مي تواني��م نيازهاي ض��روري را خودم��ان تامين 
كنيم. من ترديد ندارم كه با همت و تجربه ش��ما 
در ش��رايط س��خت اين دوره هم با ارايه خدمات 

درست به مردم سپري خواهد شد.

    نقل قول علي الريجاني از رهبران سه كشور اروپايي: 

در برجام بمانيد؛ منافع ايران را تامين مي كنيم 

گزارشسرمقاله



  برگ�زاري دور جدي�د گفت وگوه�اي 
ايران و انگليس؛ برنا| صبح روز شنبه دهم 
ش��هريورماه با حضور س��يد عب��اس عراقچي 
معاون سياسي وزير امور خارجه و آليستر برت 
مع��اون وزير خارجه انگلي��س در امور غرب و 
آسيا و ش��مال آفريقا دور جديد گفت وگوهاي 
دوجانب��ه اي��ران و انگلي��س برگ��زار ش��د. 
همكاري هاي اقتصادي دو جانبه در پي خروج 
امريكا از برج��ام، نحوه  تامين س��ازوكارهاي 
پولي و مالي بين دو كشور با وجود تحريم هاي 
امري��كا اصلي ترين محوره��اي گفت وگو اين 
دو دپيلمات ارش��د ايراني و انگليس��ي است. 
در اي��ن ديدار طرفي��ن همچنين در خصوص 
آخرين تحوالت منطقه به رايزني و تبادل نظر 
پرداختند. روزنامه گاردين پس از س��فر برت 
به تهران گزارش كرده اس��ت كه آليستر برت 
در س��فر خود به اي��ران گفت وگو در خصوص 
وضعيت نازنين زاغري و آينده توافق هسته اي 

ايران را در دستور كار خود قرار داده است.

  رواب�ط ب�ا ازبكس�تان ب�راي تحكي�م 
ثب�ات منطق�ه ت�داوم خواه�د ياف�ت-

پاد|رييس جمه��ور كش��ورمان در پيامي به 
»شوكت ميرضيايف« رييس جمهور ازبكستان، 
فرا رسيدن س��الروز اس��تقالل اين كشور را به 

دولت و ملت ازبكستان تبريك گفت.
روحاني با تبريك فرا رسيدن سالروز استقالل 
جمهوري ازبكستان به دولت و ملت اين كشور، 
اظهارداش��ت: روابط دوستانه دو كشور در پرتو 
سياس��ت خارجي تعاملي و تدابير و مس��اعي 
مش��ترك، بطور روزافزوني در حال توس��عه و 
تعميق اس��ت واطمينان دارم ك��ه اين روند در 
چارچوب تامين منافع مشترك و تحكيم امنيت 

و ثبات منطقه اي تداوم خواهد يافت.

  انه�دام يك تيم تروريس�تي درجنوب 
ش�رق كشور-س�پاه نيوز | روابط عمومي 
نيروي زميني سپاه از انهدام يك تيم تروريستي 
در منطقه مرزي سراوان و هالكت و زخمي شدن 

هفت تروريست در اين عمليات خبر داد.
روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
در اطالعيه اي اعالم كرد: در ساعات اوليه بامداد 
روز جمعه ۹ شهريور يك تيم تروريستي وابسته 
به استكبار جهاني كه از مرزهاي كشور همجوار 
قصد نفوذ به داخل و ارتكاب اقدامات خرابكارانه 
و ضد امنيتي داش��ت، با هوشياري رزمندگان 
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه مواجه و طي 
يك درگيري منهدم ش��د. اين اطالعيه افزوده 
اس��ت: اين درگيري در منطقه عمومي سراوان 
در استان سيستان و بلوچستان در منطقه صفر 
مرزي و حدفاصل ميل هاي ۱۵۸ تا ۱۶۰ رخ داد 
كه طي آن چهار تن از تروريس��ت ها به هالكت 

رسيدند و سه تن ديگر از آنان زخمي شدند.

 اس�تقبال از برگ�زاري كنس�رت هاي 
خياباني-ايسنا| رييس دفتر رييس جمهوري 
كش��ورمان در خصوص برگزاري كنسرت هاي 
خيابان��ي اظهار ك��رد: فك��ر مي كن��م ابتكار 
بس��يار خوبي اس��ت و بايد از برگزاركنندگان 
و هنرمندان��ي كه در اين كار مش��اركت دارند، 

تقدير شود.
محم��ود واعظ��ي، در حاش��يه برگ��زاري 
كنس��رت هاي رايگان اركستر س��ازهاي ملي 
ب��ا خوانندگي محم��د معتمدي، اظه��ار كرد: 
با توجه ب��ه محدوديت هايي ك��ه در برگزاري 
كنسرت در تهران و ساير شهرها داريم و هزينه 
بس��يار بااليي كه براي برگزاري هر كنس��رت 
صرف مي ش��ود، مردم هم متحمل هزينه هاي 
تهيه بليت مي ش��وند و معموال يك قشر خاص 

مي توانند از كنسرت ها استفاده كنند. 
او تصريح ك��رد: قطعا دولت هم بايد كمك كند 
و در حال حاضر هم مع��اون امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان حامي امشب 
اين جا هس��تند و اين نشان دهنده اين است كه 
دولت در برگزاري چنين فضاهايي جدي است.

  دشمن توان مقابله با قدرت دفاعي ايران 
را ندارد-باشگاه خبرنگاران|عزيزي دلشاد 
گفت: اينكه دشمنان كمتر از گزينه نظامي روي 
ميز صحب��ت مي كنند به دلي��ل تغيير مواضع 
نيست، بلكه توان مقابله با قدرت دفاعي ايران را 

در خود نمي بينند.
سردار محمد عزيزي دلش��اد با تاكيد بر اينكه 
افزايش ظرفيت هاي دفاعي ايران باعث ش��ده 
گزينه نظامي از روي ميز كش��ورهاي متخاصم 
برداشته ش��ود، اظهار كرد: ايران در طول تاريخ 
هيچگاه به كشوري هجمه نبرده و در حال حاضر 
نيز ايران مواضعي منطقي، اصولي و صحيحي 
در منطقه دارد و تحليلگران منصف ويژگي قابل 

اعتماد بودن ايران را تاييد مي كنند.

  طرح مجلس براي اصالح قانون سازمان 
تعزيرات حكومتي؛ تسنيم| يحيي كمالي پور 
عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسه مشترك 
اعضاي اين كميسيون با رييس سازمان تعزيرات 
حكومتي، اظهار داشت: رييس سازمان تعزيرات 
در اين جلسه عنوان كرد كه اين سازمان اختيارات 
الزم براي مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز را ندارد و 
قوانيني كه تاكنون در اين راس��تا تصويب شده 
جامع و كامل نيست.وي افزود: مسووالن سازمان 
تعزيرات حكومتي در اين جلسه پيشنهاداتي در 
زمينه اصالح قانون اين س��ازمان مطرح كردند. 
هيات رييسه كميس��يون پيشنهادات مذكور را 
براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش هاي پارلمان 
ارس��ال كردند تا پس از بررسي و جمع بندي در 

قالب يك طرح به كميسيون ارجاع شود.

روي موج خبر
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تعيين تكليف سوال از روحاني
گروه ايران|

دقايقي از جلسه سوال از رييس جمهور در پارلمان نگذشته 
بود كه اين پرس��ش پيش روي نماين��دگان قرار گرفت، 
وضعيت 4 سوالي كه مجلس از پاسخ هاي روحاني به آنها 
قانع نشد، چه مي شود. برداشت برخي نمايندگان ارجاع 
پرونده اين سواالت به قوه قضاييه بود؛ اما بخشي از مجلس 
اين موضوع را رد كردند. سخنگوي هيات رييسه مجلس 
اولين كس��ي بود كه چنين موضعي را اعالم كرد. بهروز 
نعمتي با بيان اينكه فعال بحث قانع نشدن نمايندگان از 
پاسخ هاي رييس جمهور درباره سواالت مطروحه و ارجاع 
آن به قوه قضاييه مطرح نيست، گفت كه اين موضوع منوط 
به جمع بندي و نظر حقوقي مجلس ش��وراي اسالمي و 

هيات رييسه است.
به گفته نعمتي »در تبصره ماده ۲۱۳ آيين نامه آمده است 
كه اگر نمايندگان مجلس از پاسخ هاي رييس جمهوري 
درباره پاس��خ هاي مطروحه قانع نشدند، موضوع مربوط 
به نقض و يا استنكاف از قانون باشد به قوه قضاييه ارجاع 
مي ش��ود« او نتيجه گرفت كه »فع��ال بحث قوه قضاييه 

مطرح نيست.« 

   موضع حقوقي قوه قضاييه
روز گذش��ته هم معاون قوه قضاييه تلويحا تاييد كرد كه 
س��وال از رييس جمهور به قوه قضاييه ارجاع نمي ش��ود. 
ذبيح اهلل خداييان گفت كه » اگر موارد نقض قانون در سوال 
از رييس جمهوري قيد شده بود، امكان ارسال پرونده به 
اين قوه در صورت قانع نشدن نمايندگان از پاسخ ها وجود 
داشت.« به باور او، سوال از روحاني در صورتي كه تخلف يا 
استنكاف از اجراي قانون باشد به اين قوه ارسال مي شود، 
در غير اين صورت اگر هيچ يك از اين موارد نباشد، طبيعتا 
پرونده س��وال از رييس جمهوري به ق��وه قضاييه ارجاع 

نمي شود.
خداييان در ادامه به نظر رييس مجلس شوراي اسالمي 
در اين باره اش��اره كرد و در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
مي توان صرفا اقناع نشدن نمايندگان مجلس نسبت به 
پاس��خ هاي رييس جمهوري را به منزله استنكاف آقاي 
روحاني از اجراي قانون تلقي كرد، افزود: بايد در زماني كه 

سواالت مطرح مي ش��ود، نمايندگان مشخص كنند كه 
رييس جمهوري از كدام قانون تخلف كرده يا كدام قانون 
را اجرا نكرده اس��ت، در اين صورت نمايندگان مي توانند 
پس از پاسخ هايي كه رييس قوه مجريه ارايه مي كنند به 

استنكاف يا تخلف از قانون راي دهند.
اشاره معاون حقوقي قوه قضاييه به نظر رييس مجلس، به 
بحث تني چند از نمايندگان با رييس مجلس در اين باره 
بازمي گردد. يك  روز پس از جلسه سوال از رييس جمهور، 
حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس مدعي 
نقض قانون توس��ط رييس جمهور و هيات دولت ش��د و 
از رييس مجلس خواست كه س��وال از روحاني را به قوه 
قضاييه بفرس��تد، اما الريجاني گفت كه»در محور هاي 
پنج گانه سوال از رييس جمهور استنكاف يا نقض قانون 
در محور هاي س��وال به صراحت آورده نش��ده است.« به 
باور علي الريجاني اگر نمايندگان سوال كننده در عناوين 
سوال از رييس جمهور صراحتا آورده بودند »استنكاف« 
يا »نقض قانون«، بايد عدم اقناع نمايندگان به قوه قضاييه 
ارسال مي شد، اما براي موارد فعلي اين امكان وجود ندارد.

يك حقوقدان هم نظر رييس مجلس را تاييد كرده است. 
بهمن كش��اورز كه با ايس��نا گفت وگو كرده، در اين باره 
گفت: در صورتي كه پس از استماع پاسخ رييس جمهور 
اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده 
باشند و موضوع سوال نقض قانون يا استنكاف از اجراي آن 
محسوب شود، آن سوال به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.
به باور كش��اورز آنچ��ه در مقام س��وال از رييس جمهور 
و پاس��خ هاي او مطرح ش��د، ظاهرا بحث نقض قانون يا 
استنكاف از اجرا مطرح نبود بلكه پاره اي ابهامات عنوان شد 
كه گفته هاي رييس جمهور ظاهرا اين ابهامات را رفع نكرد؛ 

بنابراين بحث ارسال سوال به قوه قضاييه مطرح نيست.

   نگاه معاون حقوقي رييس جمهور
دولت هم معتقد است سواالت نمايندگان معطوف به نقض 
قانون نبوده تا عدم اقناع اكثريت مجلس منجر به تشكيل 
پرونده در قوه قضاييه شود. لعيا جنيدي معاون حقوقي 
رييس جمهور در اين باره گفت: به قوه قضاييه رفتن اين 
موضوع امر بسيار خاصي اس��ت؛ بايد نقض قوانين شود. 

حتي ممكن است سوالي داشته باشد كه جنبه موضوعي 
داشته باشد؛ امر موضوعي را بايد از امر حكمي جدا كرد. 
اينكه به قوه قضاييه برود مستلزم امر حكمي و اثبات نقض 
قوانين است. براي موضوعي كه طرح كرديد مجلس بايد 
مساله اش نقض قانون باش��د . نقض قوانين يك داستان 

ديگري است.
جنيدي در توضيح گفت��ه هايش، تصريح كرد: فرض 
اينكه قيم��ت ارز اين طرف و آن طرف ش��ده يك امر 
موضوعي است، مگر اينكه مدعي اين باشد كه يك امر 
حكمي در كنار آن به نام نقض قانون اتفاق افتاده است. 
اين موضوع امروز در مجلس كار نشده بود. بايد ديد بعد 

از اين در مجلس طرح مي شود يا نه؛ چراكه آن موضوع 
است كه مي تواند روندي در مجلس طي كند يا نه. به 
اعتقاد معاون حقوقي رييس جمهور ضرورتي ندارد كه 
االن اين موضوع به ق��وه قضاييه ارجاع پيدا كند؛ مگر 
اينكه نقض قوانين شده باشد؛ كه بايد با داليلي با نقض 

قانون در مجلس همراه شود.
به گفته هيات رييسه مجلس، پس از بررسي حقوقدانان 
پارلمان و معاونت امور تقنيني مجلس، وضعيت ارجاع 
س��وال از روحاني در جلس��ه امروز يكشنبه مشخص 
مي شود. »چرا دولت روحاني در كنترل قاچاق كه يكي 
از مهم ترين عوامل فلج توليد ملي است، موفق نبوده 

است؟«، »علت استمرار تحريم هاي بانكي با گذشت 
بيش از دو س��ال با وجود اجراي همه تعهدات برجام 
چيست؟«، » چرا دولت تدبير و اميد نسبت به كاهش 
بيكاري مفرط اقدام شايسته اي ندارد؟«، »علت ركود 
اقتصادي شديد چندين س��اله در دولت جنابعالي با 
وجود وعده ها و اعالم هاي مكرر چيس��ت؟« و »علت 
افزايش شتابان نرخ ارز خارجي و كاهش شديد ارزش 
پول ملي چيس��ت؟«؛ پنج س��والي كه نمايندگان از 
روحاني مطرح كردند كه پاسخ هاي رييس جمهور تنها 
به سوال دوم درباره استمرار تحريم هاي بانكي، اكثريت 

نمايندگان را قانع كرد.

معاونتوسعهمديريتومنابعسازمانحجوزيارتخبرداد

تازه ترين اقدامات در پرونده شهداي منا و مسجدالحرام
۳ س��ال از فاجعه منا گذشته اما همچنان معادالتي در اين 
پرونده وجود دارد كه به دليلي عدم همكاري طرف سعودي 
بدون پاسخ باقي مانده است؛ از دوم مهر ماه سال ۹4 كه فاجعه 
منا همزمان با عيد قربان در مراسم رمي جمرات در منطقه 
مناي ش��هر مكه رخ داد و منجر به كشته شدن دست كم 
بيش از ۵هزار زائر شد )بيش از ۵۰۰ايراني( تا به امروز فراز و 
نشيب هاي فراواني در فرآيند بررسي و پيگيري اين حادثه 
رخ داده است؛ فراز و نشيب هايي كه از مرحله شناسايي و دفن 
شهداي حادثه منا تا موضوع پيگيري پرداخت ديه قربانيان 
و انتقال پيكر كشته شدگان به صورت متناوب در رسانه هاي 
گروهي بازتاب داده شدند و درباره آنها اظهارنظر شد؛ اما در 
شرايطي كه خانواده هاي قربانيان اين حادثه در برخي مقاطع 
نسبت به رفتار طرف سعودي و عدم پاسخگويي نسبت به 
خانواده هاي قربانيان معترض بودند. به گ��زارش ايرنا روز 
گذشته معاون توسعه مديريت و منابع سازمان حج و زيارت 
از حضور خانواده هاي معظم شهداي منا در موسم حج ۹7 
براي تكميل فرآيند شناسايي مدفن باقيمانده شهداي اين 
فاجعه خبر داد.رييس سازمان حج و زيارت پيش تر درباره 
وضعيت شهداي منا كه هويت نامعلوم دارند، توضيح داده 
بود: پس از آن حادثه و زماني كه هنوز روابط دو كشور قطع 
نشده بود، حدود 4۰ تن از شهدا در مقبره الشهداي مكه به 
خاك سپرده شده بودند كه با اعزام خانواده هاي آنها به مكه 
و انجام آزمايش هاي DNA شماري از آنها تعيين هويت و 
به كشور بازگردانده شدند، اما ۱۱ تن در مقبره الشهداي مكه 
باقي ماندند كه محل دفن نامشخص بود كه با قطع روابط و 
توقف عمره و حج، امكان پيگيري كار آنها ديگر وجود نداشت. 

در حج سال گذشته با وجود شرايط سخت، خانواده هاي آنها 
دعوت شدند كه براي تعيين هويت بازماندگان به عربستان 
اعزام شوند و هفت خانواده آمدند كه پس از طي تشريفات 
پليس و پزشكي قانوني عربستان، آزمايش هاي DNA انجام 
و هويت چهار تن مشخص شد و براي تعيين تكليف سه تن 
ديگر به DNA نفر دوم نياز بود كه براي حج آتي برنامه ريزي 

شده است و با اعزام آنها اين ابهام نيز برطرف شود.
   شناسايي محل دفن شهداي منا

همزمان با پايان حج ٩٧ محمد آزاد معاون توسعه مديريت 
و منابع سازمان حج و زيارت درباره روند اقدامات انجام شده 
براي شناسايي محل دفن شهداي منا درمقبره الشهداي 

مكه، توضيح داد: با هماهنگي هاي صورت گرفته به دعوت 
س��ازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري امس��ال 
١١ نفر از بس��تگان خانواده هاي شهداي منا براي تكميل 
فرآيند شناسايي مدفن باقيمانده ش��هداي اين فاجعه به 
حج تمتع مشرف شده اند.وي افزود: در موسم حج امسال 
با حضور نمايندگان سازمان حج و زيارت و ارگان هاي ذي 
ربط س��عودي از اعضاي اين خانواده ها آزمايش DNA در 
مكه مكرمه گرفته شد تا مشخص ش��ود بدن هاي مطهر 
شهيدان شان كجا دفن شده اند.او با بيان اينكه پيگير جواب 
آزمايش ها هستيم، گفت: در موسم حج امسال همچنين 
امكان زيارت قبور شهداي منا براي بستگان شهداي جا مانده 

در عربستان فراهم شد.آزاد با يادآوري اينكه درسال ۹4 در 
حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام ۱4 ايراني و در فاجعه 
منا 4۶۵ نفراز حاجيان عزيز شهيد شدند، اظهار كرد: از اين 
تعداد پيكر 4۳۸ ش��هيد به ايران منتقل و دفن شده است.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان حج و زيارت افزود: 
اس��امي ۱4 شهيد و ۶۸ مجروح حادثه سقوط جرثقيل در 
مسجدالحرام از طريق دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل 
متحد براي طرف عربستاني ارسال شد تا بنا بر قول پادشاه 

عربستان براي پرداخت هديه به بستگان شهدا اقدام شود.
   داليل پرداخت نشدن غرامت

حميد محمدي، رييس سازمان حج و زيارت ارديبهشت 
امس��ال درباره داليل پرداخت نش��دن غرامت به شهدا و 
آس��يب ديدگان حادثه مسجدالحرام گفته بود: با توجه به 
اقدام عربستان براي پرداخت اين غرامت به ساير كشورها، 
اين پرس��ش مطرح ش��د كه چرا پرداخت غرامت حادثه 
مسجدالحرام شامل حال شهداي ايراني  حادثه مذكور نشده 
اس��ت. بنابراين در ديدار با وزير حج عربستان اين مطالبه 
مطرح شد كه گفتند؛ چون سفارت عربستان در تهران فعال 
نيست، تاكنون اقدام نشده است كه پيگيري هاي متعدد به 
اين  منجر شد كه عربستان غرامت حادثه مسجدالحرام را 
از طرق دفتر نمايندگي خود در نيويورك پرداخت كند.او 
درباره مبلغ اين غرامت، گفته بود: از روز نخست، عربستان 
فقط يك مبلغ را براي غرامت حادثه مس��جدالحرام اعالم 
كرده، يك ميليون ريال سعودي براي شهدا و ۵۰۰ هزار ريال 
سعودي به آسيب ديدگان آن حادثه كه الزم بود اطالعات و 
مشخصات آن افراد به تاييد وزارت بهداشت عربستان برسد.

   سرانجام پرونده
اما پيش از اين سيد علي قاضي عسكر، نماينده، ولي فقيه در 
سازمان حج  وزيارت نيز در راستاي تأمين ديه جانباختگان 
حادثه منا در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ گفته بود: »ما درگير دو 
موضوع شهداي مسجدالحرام و ديگري شهداي منا بوديم. 
در مورد شهداي منا پادشاه عربستان قول هايي داده است، 
همچنين توافق شده است شركت بن الدن ديه شهداي 
مسجدالحرام را در دو مرحله پرداخت كند. براي پيگيري 
ديه شهداي منا وكيلي از كشور عربستان گرفته ايم تا به 
امور رسيدگي كند، همچنين اسناد و مداركي تهيه كرديم 
و در اختيار كميته حقيقت ياب قرار داده ايم تا ان ش��اءاهلل 
به نتيجه برس��يم.«او در ادامه به اين نكته اشاره كرده بود: 
»موضوع ديگر كه بين فقهاي شيعه و سني مطرح شده، اين 
است كه ديه افرادي كه در نماز هاي جماعت و اعمال ديني 
فوت مي شوند اگر مقصري براي آن وجود نداشت از طريق 
بيت المال پرداخت ش��ود، اميدواريم سقف ديه شهداي 
منا هم مانند شهداي مسجد الحرام تعيين شود.«با عبور 
از اين اظهارنظرهاي رس��انه اي به نظر مي رسد مشكالت 
و پيچيدگي هاي پرونده ش��هداي من��ا با همكاري طرف 
سعودي رفته رفته شكل و شمايل مشخص تري به خود 
مي گيرد و نقاط مجهول پرونده به وضعيت روش��ن تري 
مي رس��د. بايد منتظر ماند و ديد سعودي ها به مطالبات 
خانواده هاي قربانيان اين حادثه كه در اثر سوءمديريت و 
سهل انگاري طرف عربستاني به وجود آمده، پاسخ معقولي 
مي دهند يا اينكه گره هاي ناگشوده اين پرونده همچنان 

سردر گم باقي مي ماند. 

تاكيددوبارهكروبي
برقائممقاميالياسحضرتي

پس از آنكه وزارت كش��ور 
در نام��ه اي ب��ه دبي��ركل 
مل��ي  د عتما ا ب  ح��ز
خواس��تار برگزاري دوباره 
انتخابات ش��وراي مركزي 
و بازرس��ان اين حزب شد، 
حجت االس��الم كروب��ي از 
الياس حضرتي خواست كه مقدمات برگزاري انتخابات 
را فراهم كند.به گزارش ايلنا؛ دبيركل حزب اعتماد ملي 
الياس حضرتي را مخاطب نامه خود ق��رار داد و از او در 
كسوت قائم مقام خود در حزب اعتمادملي خواست تا با 
مشاركت اركان و اعضاي حزب، هرچه سريع تر نسبت 
به برگزاري انتخابات ش��وراي مركزي و بازرسان حزب 
اعتمادملي اقدام كند.حكم صادره از سوي حجت االسالم 
كروبي ديروز دهم شهريورماه توسط نماينده حزب در 
وزارت كشور، طي نامه اي رسمي، تقديم دبير كميسيون 
ماده ۱۰ احزاب شد. به نظر مي رسد نامه حجت االسالم 
كروبي به الياس حضرتي كه آشكارا بر قائم مقامي حضرتي 
در حزب اعتمادملي تاكيد دارد، منجر به پايان مناقشات 
اقليت داخل حزب نيز بشود. چرا كه بر اساس مستندات 
موجود از جلسات برگزار شده در ماه هاي اخير، الياس 
حضرتي چندين جلسه شوراي مركزي حزب اعتمادملي 
را با حضور قريب به 4۰ نفر از ۵۵ عضو ش��وراي مركزي 

برگزار كرده  است.

آخرينوضعيتلوايحمالياز
زبانرييسكميسيونقضايي
رييس كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس شوراي 
اسالمي آخرين وضعيت 
لواي��ح چهارگانه مرتبط 
ب��ا FATF را در مجل��س 
شوراي اس��المي تشريح 

كرد.
به گ��زارش ايرنا، الهيار ملكش��اهي درب��اره آخرين 
وضعي��ت لواي��ح چهارگان��ه مرتبط ب��ا FATF در 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي كه مورد 
ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، هفته گذشته در اين 
كميسيون بررسي شد و ايرادها با حضور كارشناساني 
از اين شورا برطرف شد؛ از اين رو اليحه براي تصويب 
اصالحات مجددا به صحن مجلس ارسال كرديم. وي 
افزود: اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم 
س��ازمان يافته فراملي موسوم به پالرمو از ديگر لوايح 
چهارگانه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس باقي 
مانده كه به جهت ايراد شوراي نگهبان در دستور كار 
قرار گرفته است و در جلسات آتي مورد بررسي قرار 
مي گيرد.رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: اليحه اصالح قانون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم در مجلس و شوراي نگهبان نيز 

تصويب و تاييد و توسط دولت ابالغ شد.

توضيحعليمطهريدرباره
حواشيسخنرانيدرگلپايگان
عل��ي مطهري با اش��اره به 
انتشار ويديويي از حواشي 
سخنراني خود در گلپايگان، 
توضيحاتي را در اين باره ارايه 
كرد. به گزارش ايسنا، علي 
مطهري در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام نوشت: 
»در سخنراني گلپايگان به مناسبت عيد غدير حدود 
۵۰ دقيقه درباره حديث غدير و مساله امامت صحبت 
كردم و بعد حدود يك ربع درباره مس��ائل روز و پاس��خ 
به سواالت. آن شخصي كه در ويديوي منتشر شده در 
فضاي مجازي بعد از آنكه م��ن تريبون را ترك كردم با 
تندي مي گويد چ��را درباره غدير صحبت كردي و بايد 
درباره گراني پرايد صحبت مي كردي، مي توانست قبل 
از آنكه صحبت من تمام شود سوال خود را شفاهاً يا كتبًا 
مطرح كند اما چون هدف او و همكارانش تهيه آن ويديو 
بود، بعد از آنكه من پايين آمدم نمايش خود را اجرا كرد 
و البته پاس��خ درخور را دريافت نمود. هر كس ويديو را 
كامل ببيند به سخافت انتقاد او كه چرا در عيد غدير درباره 
غدير صحبت كردي اذعان مي كند ولي همه مي دانيم كه 
ويديو را همراه با شيطنت هايي منتشر مي كنند، از جمله 
صحبت از روحاني همراه من به ميان آوردند، در حالي 
كه من روحاني همراه نداشتم و وي يكي از حضار بود كه 

به اقتضاي مبارزه با ظلم و نفاق عكس العمل نشان داد.

دونامهاقتصادي
بهرييسجمهورنوشتهام

ريي��س س��ازمان بس��يج 
مستضعفين گفت: دو نامه 
تاكنون ب��ه رييس جمهور 
نوشته ام كه پاراف هم شده 
اما تا به ام��روز اقدام جدي 
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت. 
منتظريم تا س��تاد اقتصاد 
مقاومتي ما را دعوت كند و طرح هاي ما را بش��نود. به 
گزارش مهر، سردار غالمحسين غيب پرور در نشستي 
خبري در پاسخ به س��والي پيرامون اقدامات بسيج در 
جنگ اقتص��ادي، تصريح ك��رد: از 4-۳ هفته قبل در 
موضوع مقابله با محتكران به ميدان آمديم و بر اساس 
آماري ك��ه امروز دادن��د، ١١٧١ ميليارد تومان حجم 
كاالهاي كشف ش��ده در اين مدت است كه بيشترين 
كش��فيات مربوط به آهن آالت و فلزات، مواد خوراكي 
و بهداشتي و لوازم خانگي است.او در ادامه تاكيد كرد: 
هدف رزمايش بزرگ بسيج با عنوان »سپاهيان محمد 
رسول اهلل ٢«، اميد بخش��ي به مردم، مايوس ساختن 
دشمن و كمك به دستگاه هايي است كه نيازمند كمك 
بسيج هستند.او افزود: اين كاالها بايد با تدبير مسووالن 
به بازار بيايد و به دست مردم برسد. ما نه ادعاي حل همه 
مش��كالت اقتصادي را داريم و نه ادعاي تصدي گري 
داريم؛ بلك��ه مي خواهيم بگوييم با روش هاي جهادي 

مي توان كارها را انجام داد.

روحانيبهدنبالوحدت
وانسجامملياست

يك فعال سياسي گفت: 
حس��ن روحاني به دنبال 
وح��دت و انس��جام ملي 
است و به همين علت هم 
از ايجاد تشنج در روز سوال 
نماين��دگان در مجل��س 

جلوگيري كرد.
محمد هاشمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسه 
سوال از رييس جمهور در مجلس، اظهار كرد: روحاني 
با آنچه در مجلس اتفاق افتاد، خيلي با متانت برخورد 
كرد و اشاره كرد كه دشمن در كمين است. در ضمن 
پاسخ به پرسش ها، اشاره كرد كه ريشه اين مشكالت 
مربوط به دولت دوازدهم نيست؛ آمارهايي مي دادند 
كه معلوم مي كرد ريشه مشكالت به دوران احمدي نژاد 
مربوط اس��ت. اين فعال سياسي گفت: راهكار را هم 
مطرح كردند؛ ايشان گفتند مشكالت كشور مربوط به 
يكي از سه قوه نمي شود و به كل نظام و قوا باز مي گردد 
و مهم وحدت است كه بر اساس آن همدلي و همكاري 
ايجاد مي شود. روحاني گفت مثل چهل سال گذشته 
كه هميشه مش��كالتي داش��تيم، با حضور مردم و 
مس��ووالن باز هم مي توانيم بر مشكالت فائق آييم؛ 
چرا كه دشمن خيز برداشته تا به كشور آسيب بزند. 
استراتژي امريكايي ها را هم كه بررسي كنيد متوجه 

اين موضوع مي شويد كه دشمن در كمين است.



اخبار كالن

كمك به فقرا يك دهم 
معافيت هاي مالياتي هم نيست!

ايسنا| يك استاد دانش��گاه با بيان اينكه مسائل 
مربوط به مس��كن، آموزش و بهداش��ت بيشترين 
تاثيرات را در تعيين سطح زندگي طبقات متوسط 
و پايين جامعه دارد، اين مس��ائل را در نهايت باعث 
تشديد بيشتر نابرابري ها و ريش��ه دواندن فقر در 

جامعه ارزيابي كرد.
رضا اميدي، با بيان اينكه بسياري از سياست هاي 
اقتصادي كه طراحي مي ش��وند در جهت تشديد 
ش��كاف طبقاتي هس��تند به برخي معافيت هاي 
مالياتي هم اش��اره كرد و گفت: در ش��رايط فعلي 
دس��تگاه هاي حمايتي م��ا مانند كميت��ه امداد و 
بهزيستي ساليانه حدود ۷۰۰۰ ميليارد تومان بودجه 
مي گيرند در حالي كه معافيت هاي مالياتي كه به 
طبقات باالتر تعلق مي گيرد ۱۰ برابر اين رقم است. 
اينكه سياست گذاران ما با منت زيادي اعالم مي كنند 
به طبقات ضعيف تر كمك مي كنيم در واقع يك دهم 
تسهيالت مالياتي به طبقات باالي جامعه هم نيست.
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ا بي��ان اينك��ه در نظام 
سياس��ت گذاري ما سياس��ت هاي توليد كننده و 
تشديد كننده فقر نسبت به سياست هاي مقابله با 
فقر مدافعان بيش��تري دارند، ادامه داد: كساني كه 
در داالن هاي سياس��ت گذاري هستند صداهاي 
بلندتري ه��م دارند به اين معني ك��ه قدرت اقناع 
بيشتري دارند و البيس��ت هاي موثرتر و قوي تري 
هس��تند و چه بسا رس��انه هاي قدرتمندتري هم 
در اختي��ار دارند. اينه��ا در حالي اس��ت كه براي 
سياس��ت گذار بايد منافع عمومي در اولويت باشد. 
حتي كارل پوپر به عنوان يكي از چهره هاي حامي 
تفكر ليبرالي معتقد است كه دولت نبايد حمايت از 
فقرا، آموزش و بهداشت رايگان را به بازار آزاد بسپارد، 
در حالي كه وزارت بهداشت و آموزش ما در سال هاي 
گذشته هر چه بيش��تر به سمت خصوصي سازي 

پيش رفته اند.
اميدي با اشاره به مس��اله بودن نابرابري ها در ايران 
بيان كرد: بر اس��اس اطالعات مرك��ز آمار نابرابري 
كل در ايران بين ثروتمندترين دهك و فقيرترين 
دهك يك به ۱۱ اس��ت، اين يعني كل هزينه هاي 
ثروتمندترين دهك ۱۱ برابر فقيرترين دهك است. 
اين آمار در حوزه بهداش��ت به حدود ۲۰ برابر و در 
آموزش به ۶۰ برابر مي رسد؛ در واقع هرچه به سمت 
حوزه هاي اجتماعي و عمومي تر مي رويم، جايي كه 
دولت بر اساس قانون اساسي مكلف به تامين كامل 

آنها است، شكاف بيشتر مي شود.
اميدي در ادامه صحبت هايش به طرح سالمت كه 
به عنوان طرحي براي بهداشت رايگان معروف شده 
بود هم اش��اره كرد و گفت: در حالي كه قرار بود اين 
طرح هزينه هاي سالمت مردم را كاهش دهد اما در 
عمل به علت همان تعارض منافعي كه به وجود آمد 
و پزشكان مسوول تعيين تعرفه براي خدمات خود 
شدند، برخي از تعرفه ها تا ۸۰۰ درصد افزايش داشت 
كه با اينكه مخارج دولت به خاطر اين طرح افزايش 
يافت اما هزينه ها آنچنان باال رفت كه در نهايت مخارج 

شهروندان هم براي درمان بيشتر شد.
گفتني است پيش از اين نيز حسين راغفر، كارشناس 
حوزه فقر ، با اشاره به رونق گرفتن سفته بازي ها در 
بازارهاي سرمايه اي و تاثير آن بر طبقات ضعيف تر 
گفته بود: م��ا در اليه هاي پايين و مثال چهار دهك 
درآمدي پايين جامعه يك سقوط درآمدي را شاهد 
هستيم. هر چند عده قليلي توانستند در اين اوضاع 
ارزي س��رمايه هاي خود را در كانال هاي س��ودآور 
س��رمايه گذاري كرده و به طبقات باالتر بروند، اما 
قدرت خريد اكثريت طبقات متوسط و پايين جامعه 

به شدت كاهش پيدا كرده است.

 وزير اقتصاد بايد توان 
فرماندهي اقتصادي را داشته باشد

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به ضرورت انتخاب فردي با برنامه 
مش��خص از س��وي دولت به عنوان وزير اقتصاد 
گفت كه در شرايط جنگ اقتصادي نيازمند كسي 

هستيم كه بتواند فرماندهي كند.
علي قرباني به ايسنا، اظهار كرد: نمايندگان از مدتي 
قبل در نامه اي خواستار تغيير تركيب تيم اقتصادي 
دولت بودند، اما اين تغيير تنها در بانك مركزي انجام 
شد. ما معتقد بوديم كه نيازمند يك تيم اقتصادي 
منسجم، هماهنگ و متناس��ب با شرايط فعلي 
هستيم و با توجه به اينكه اين تغيير از سوي دولت 
اتفاق نيفتاد نهايتا استيضاح وزير اقتصاد انجام شد.

وي با اشاره به موافقت مجلس شوراي اسالمي با 
استيضاح وزير اقتصاد، گفت: وزير آينده اقتصاد بايد 
هم سوابق اجرايي الزم را داشته باشد و هم مباني 
علم اقتصاد را بشناس��د و برنامه و اهداف كالن و 
منس��جم در حوزه اقتصادي داشته باشد. اينكه 
طبق قانون رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد وزير 
اقتصاد و تصويب هيات وزيران منصوب مي شود هم 
به اين معناست كه نهادهاي ديگر در دولت نيز بايد 
وزير اقتصاد را قبول داش��ته باشند و شيخوخيت 

او را بپذيرند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه وزير اقتصاد جديد بايد راه حلي 
براي برون رفت از وضعيت فعلي ارايه دهد، تصريح 
كرد: قطعا اين فرد بايد مورد وثوق اقتصاددان ها و 
تيم اقتصادي دولت باشد و برنامه هاي خوبي ارايه 
كند. ما در شرايط جنگ اقتصادي نيازمند كسي در 
اين سمت هستيم كه بتواند فرماندهي كند و نوعي 
هماهنگي و هم افزايي بين قواي سه گانه و نهادهاي 

ديگر ايجاد شود.
وي با بيان اينكه وزير جديد اقتصاد بايد نقش فعالي 
در س��تاد تدابير ويژه ايفا كند و برنامه هاي خود را 
براي مقابله با شرايط فعلي ارايه كند، افزود: با توجه 
به تجاربي كه از تحريم ها وجود دارد وزارت اقتصاد 
بايد با رويكرد فعاالنه و نه منفعالنه حركت كند و در 

جلسات سران قوا برنامه هاي خود را تبيين كند.
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فرصتي كه بايد از آن خوب بهره برداري كرد

بازار ايران در قرق گردشگران تاجر
گردش��گري همواره به عنوان فرصتي معرفي مي شود 
كه مي تواند درآمدهاي كش��ور را افزايش دهد و سهم 
مهمي در سرانه توليد ناخالص داخلي داشته باشد. با اين 
همه هنگامي كه بسترهاي الزم براي يك صنعت خاص 
وجود ن��دارد، آن گاه فرصت هاي آن تبديل به تهديدي 
براي اقتصاد مي شوند. موضوعي كه اين روزها در ماجراي 
افزايش تعداد گردشگران كشورهاي همسايه به ايران 
نيز قابل طرح است. كارشناسان هشدار مي دهند كه اين 
سيل گردشگراني كه به كشور وارد مي شوند در صورتي 
كه از آن به طور بهينه استفاده نشود به جاي آنكه فرصت  
به اقتصاد ايران بياورند مي توانند به يك تهديد تبديل 

شده و وضعيت بازار كاال در ايران را به هم بريزند.
به گزارش »تع��ادل«، گزارش هاي ميداني حاكي از آن 
است كه اين روزها تعداد گردشگراني كه به ويژه از كشور 
همس��ايه عراق به ايران مي آيند افزايش چش��مگيري 
يافته اس��ت. احتم��اال متعاقب افزايش قيم��ت دالر و 
كاهش ارزش ريال. هر چند هن��وز آمار دقيقي از تعداد 
گردش��گران خارجي در س��ال جاري اعالم نشده است 
اما معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري از رشد 9۰ درصدي ورود گردشگران 
عراقي در نيمه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته خبر داده اس��ت. افزايش 9۰ درصدي 
گردشگران عراقي البته به معناي آن نيست كه آنها به قصد 
سياحت وزيارت به ايران سفر مي كنند. اكنون بسياري 
از كارشناسان اين هشدار را مي دهند كه اين گردشگران 
احتماال براي بهره مندي از مزاي��اي كاهش ارزش پول 
ايران به كشور آمده و ممكن است با خريد چمداني و نيز 

بازارهاي مرزي وضعيت بازارهاي ايران را به هم بريزند. 
آنطور كه از برخي خبرها بر مي آيد، تعداد زيادي از اين 
گردشگران تنها با مراجعه به بازارچه هاي مرزي اقدام به 
خريد كاالهاي مورد نياز خود مي كنند و سپس كشور را 
ترك مي كنند. به بيان ديگر بخشي از اين گردشگران تنها 
براي استفاده از يارانه كاالهاي خاص و تهيه آنها با قيمتي 

ارزان تر فقط چند كيلومتر وارد خاك ايران مي شوند. 

    گردشگر يا تاجر؟
قاعدتا افزايش تعداد گردشگر در هر كشوري مي تواند 
فرصت هايي را براي هر اقتصادي فراهم كرده و زمينه هاي 
شكوفايي و توس��عه را به همراه آورد. هر گردشگري با 
خود پول به كشور مي آورد و با خريد خدمات مي تواند 
زمينه هاي ش��كوفايي اقتصاد يك كشور را فراهم كند. 
همچنانكه در كشور تركيه يكي از كانال هايي كه توسعه 
از مسير آن پيگيري مي ش��ود گردشگري است. با اين 
وجود هميش��ه هم رونق گردش��گري مايه خرسندي 
نيست، همچنانكه افزايش تعداد گردشگران ايران در سال 

جاري موجب افزايش نگراني ها شده است. دليل اين امر 
باز مي گردد به كاهش ارزش ريال. هنگامي كه از ارزش 
پول ملي كشور به اين شكل كاسته مي شود يعني قدرت 
خريد مردم كشورهاي همسايه از اقتصاد ايران باال رفته 
و آنها مي توانند با هزينه كمتر از بازار ايران خريد كنند. 
به هر روي با كاهش هزينه هاي سفر به ايران طبيعتا به 
تعداد مسافران افزوده مي شود. در نظر داشته باشيد كه 
سال گذشته يك دالر براي توريست خارجي سه هزار و 
5۰۰ تومان قدرت خريد داشت و االن ارزش آن به ۱۰ تا 
۱۱ هزار تومان رسيده است كه به معناي افزايش قدرت 
خريد كشورهاي همسايه است. به بيان ديگر افزايش ۲5۰ 
درصدي ارزش دالر امريكا در مقابل ريال ايران مهم ترين 

عامل افزايش تعداد گردشگران خارجي به ايران است.

    مساله تكراري تجارت چمداني 
نگراني اصلي بر مي گردد به فروخته شدن كاالهايي كه 
دولت به آنها يارانه ارزي مي دهد. مثال براي س��وخت يا 
گوش��ت و بطور كلي كاالهاي اساسي يارانه چهار هزار 
و ۲۰۰ توماني تعلق مي گيرد و گردش��گران به ويژه در 
مناطق مرزي مي توانند به راحتي اين كاالها را با قيمتي 

ارزان تهيه و به كشورهاي خود ببرند. اين روند به افزايش 
تجارت چمداني خود را نشان مي دهد. اين در حالي است 
كه در ماه هاي گذشته دولت با مشكل تامين منابع ارزي 
مواجه بوده و افزايش قيمت دالر و نوسانات بازار سبب 
تغييراتي در باالتري��ن بخش هاي تيم اقتصادي دولت 
شده اس��ت. حاال با ورود گردش��گراني كه مي خواهند 
كاالهاي��ي كه يارانه ارزي دارند، را به كش��ورهاي ديگر 
ببرند، بر سطح مشكالت قوه مجريه در اين بخش افزوده 
شده است. اين ميان بايد توجه داشت، نقاط مرزي ايران 
كه در جوار كشورهاي همسايه قرار دارد، جزو فقيرترين 
مناطق كشور است و در طرف مقابل هم غالب مناطق 
مرزي همجوار با ايران جزو فقيرترين مناطق كشورهاي 
همسايه هستند. درنتيجه همسايگان مرزي ايران كه با 
مشكالتي چون اشتغال مواجه هستند كافي است روزي 
يك بار وارد خاك ايران شوند و پس از خريد كاالهاي مورد 
نياز خارج شوند؛ آنها از اين راه مي توانند با صرف زماني 

اندك درآمدي نسبتا مناسب داشته باشند.
در همين رابطه وحيد شقاقي،  اقتصاددان به »تعادل« 
مي گويد: اگر مس��ائل و حواشي مطرح شده در رابطه با 
گردشگران كشورهاي همسايه را كنار بگذاريم، مهم ترين 

مساله مقابله با تجارت چمداني است. اين روش در مناطق 
مرزي كه مردم فقيرتر هستند بيشتر رواج مي يابد و حتي 
شنيده مي شود بخش مهمي از گردشگران كشورهاي 
همسايه وارد شهرهاي اصلي كشور نمي شوند بلكه تنها 
از مناطق مرزي كاالهاي مورد نياز خود را تهيه مي كنند 
و سپس به كشور خود باز مي گردند. همچنين حضور 
گسترده تر گردشگران كشورهاي همسايه در شهرهاي 
اصلي كشور مانند تهران را هم بايد در پرتو كاهش ارزش 
ريال بررسي كرد. جاذبه شهري چون تهران كه روزي به 
دليل گراني محل مناسبي براي گردشگران كشورهاي 
همس��ايه نبود، اكنون راحت تر شده است. عراقي ها به 
راحتي به تهران مي آيند و بسياري از كاالهاي مورد نياز 
خود را كه پس از جنگ داعش، كم ياب شدند به راحتي 
تهيه مي كنند. شهري چون مشهد نيز به عنوان مركز 
گردشگري مذهبي كشور هم همواره براي توريست هاي 

شيعه جذاب بوده و هست.

    از توريسم درماني تا بي برنامگي
متاسفانه در ايران برنامه مشخصي براي جذب توريست 
وجود ندارد. در گذشته بحث هايي چون توريسم درماني 

مطرح مي شد كه نيمه كاره رها شد. در ايران هنوز دولت ها 
و فعاالن اقتصادي موفق نش��دند ظرفيت هاي بالقوه را 
بشناسند و برنامه راهبردي جهت افزايش درآمدهاي 
كشور از اين حوزه وجود ندارد. حال آنكه بطور مثال كوبا 
در همان بحث توريسم درماني بسيار خوب عمل كرده 
و خود را به قطب پزشكي قاره امريكا تبديل كرده است. 

در شرايط امروز كه كشور با مشكالتي جهت تامين دالر 
مواجه است، صنعت توريسم مي توانست راه هاي زيادي 
را براي كشور باز كند و تصميمات كاخ سفيد را با اخالل 
مواجه كند. مي توان ادعا كرد مشكالت بخش توريسم در 
اقتصاد ايران مانند مشكالت مالياتي است؛ اين دو بخش 
به دليل وفور درآمدهاي نفتي همواره با بي توجهي مواجه 
مي شوند زيرا دولت ها در آمدهاي سهل الوصول نفتي را 
به درآمدهاي ديگر كه نيازمند برنامه ريزي و چشم انداز 

است، ترجيح مي دهد. 
هنگامي كه اقتصاد نتواند اش��تغال زايي كافي را هم در 
دستور داشته باشد، تجارت چمداني دو طرفه مي شود، 
يعني س��اكنان مناطق مرزي كه امكان يافتن شغل و 
درآمد مناس��ب ندارند اجناس را از بازارچه هاي مرزي 
تهيه مي كنند و به كشور همسايه مي برند و مي فروشند. 
در اين صورت ديگر مش��كالت دوچندان خواهد شد، 
چرا ك��ه برنامه ريزي براي تامين ياران��ه ارزي كاالهاي 
اساسي سخت تر مي ش��ود و امكان فرار سرمايه و ارز از 
كشور افزايش مي يابد. بايد توجه داشت در بخش زيادي از 
مناطق مرزي استان كردستان، كولبري به عنوان يكي از 
راه هاي جايگزين فرار از بيكاري رواج دارد و هر ساله تعداد 
زيادي از اين افراد براثر حوادث و س��وانح جان خود را از 
دست مي دهند. با رواج تجارت چمداني احتماال كولبران 
اين مناطق هم مي توانند با استفاده از روشي آسان تر بدون 

ريسك  جاني، درآمدهاي الزم را كسب كنند.
وحيد شقاقي، كارشناس امور اقتصادي در گفت وگو با 
»تعادل«، اظهار كرد دولت بايد برنامه اي براي مقابله با 
خروج كاالهايي از كش��ور داشته باشد كه با يارانه ارزي 
تهيه شدند. او گفت: اكنون  نبايد به سمت مقررات زدايي 
رفت. بلكه با برنامه ريزي هدفمند بايد كاري كرد كه يارانه 
ارزي به دست بخش هاي فرودست برسد تا آنها بيش از 
اين زير بار مشكالت و فشار قرار نگيرند و از سوي ديگر 
بخش هاي غيرنيازمند نيز از امكانات عمومي نيازمندان 
بهره مند نمي شوند. درنتيجه بدترين اشتباه اين است 
كه تصور كنيم راهكار وضعيت فعلي بازتر كردن اقتصاد 
و حذف يارانه بطور عام است. همچنين نمي توان و نبايد 
براي ورود گردش��گران مش��كل ايجاد كرد و بايد براي 
افزايش توانايي هاي اين بخش برنامه ريزي كرد و حتي 
يارانه اي معادل آنچه به بخش هايي چون صنعت تعلق 

مي گيرد، به اين بخش هم پرداخته شود.

تورم نقطه اي توليد به 25 درصد رسيد

ادامه هشدارهاي شاخص پيش نگر
گروه اقتصاد كالن  

گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ نقطه به نقطه 
توليدكنن��ده در فصل بهار به ۲5 درص��د و تورم كل به 
۱۶.۸ درصد رسيده است. در حالي كه انتظار مي رود اين 
افزايش قيمت با يك فاصله زماني س��ه تا شش ماهه به 

بخش مصرف كننده )خرده فروشي ها( برسد.
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور نرخ تورم توليدكننده 
در فصل بهار را منتشر كرد. بر اساس محاسبات اين نهاد 
رسمي، آماري شاخص كل قيمت توليدكننده، در فصل 
بهار ١٣٩٧، به عدد ۲۷۸.۱ رسيد كه نشان دهنده تورم 
١٠.٥ درصدي نسبت به ماه قبل و ۲5 درصدي نسبت 

به ماه مشابه سال قبل است. 
همچنين درصد تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت 
توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل بهار س��ال 
١٣٩٧ نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل )نرخ تورم 
توليدكننده( معادل ۱۶.۸ درصد بوده كه نسبت به تورم 
چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال ١٣٩٦ )۱۲.9 

درصد( 3.9 درصد افزايش داشته است.
ش��اخص بهاي توليدكننده يكي از معيارهايي اس��ت 
كه به منظور س��نجش عملكرد اقتصادي، از س��طح 
عمومي قيمت ها محاسبه و منتشر مي شود. از اين رو، 
تاثير قابل توجهي بر تصميم گي��ري صاحبان صنايع، 
سرمايه گذاران و حتي سياس��تمداران خواهد داشت. 
هدف از محاسبه شاخص بهاي توليدكننده، اندازه گيري 
تغييرات قيمت هايي است كه توليدكنندگان در ازاي 

فروش كاالها و خدمات خود دريافت مي كنند. به عبارت 
ديگر مي توان عنوان كرد كه اين شاخص، قيمت كاالها 
در كارخانه و مبداء توليد را در نظر مي گيرد. اين شاخص 
به صورت يك ش��اخص وزني از قيمت عمده فروش��ي 
كاالها يا قيمت هاي توليدكننده محاسبه مي شود؛ به 
همين دليل برخي شاخص بهاي توليدكننده را شاخصي 
مي دانند كه روندهاي قيمتي در بازارهاي عمده فروشي، 
صنايع توليدي و بازار كاالها را منعكس مي كند. در ادبيات 
اقتصادي از اين شاخص به عنوان يك شاخص پيش نگر 
)Leading Indicator( ياد مي ش��ود؛ به اين معني 
كه با بررسي اين شاخص مي توان از سطح تغيير قيمت ها 
در بازار كاال و خدمات مصرفي يا تورم اطالع كسب كرد. 
به بيان ديگر، هر افزايش يا كاهش قيمت در ش��اخص 
بهاي توليدكننده با يك وقفه زماني در ش��اخص بهاي 
مصرف كننده نيز مشاهده مي شود. از اين رو از تغييرات 
شاخص بهاي توليدكننده به عنوان ابزار پيش بيني تورم 
عنوان ياد مي شود. عالوه بر اين، شاخص بهاي توليدكننده 
روند تغييرات قيمت ها را از ديدگاه توليدكننده و خريدار 
در بخش هاي مختلف اقتصادي )كشاورزي، صنعت و 

خدمات( نشان مي دهد.
در گزارش مركز آمار نرخ افزايش قيمت در بخش هاي 
مختلف اقتصادي اعم از كش��اورزي، صنعت، معدن و 
خدمات نيز به صورت جداگانه اي محاسبه شده است. 
اين گزارش نشان مي دهد كه شاخص قيمت توليدكننده  
بخش كش��اورزي، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٠.٥ درصد 

افزايش نسبت به شاخص فصل قبل )۲۶۷.۲( به عدد 
۲95.3 رسيد. شاخص اين بخش در فصل مورد بررسي 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل ۱۶.4 درصد افزايش 
نشان مي دهد. درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت 
توليدكننده بخش كشاورزي در چهار فصل منتهي به 
فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)نرخ تورم توليدكننده بخش كشاورزي( معادل ١٥.٣ 
درصد بوده كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل 
زمستان سال ١٣٩٦ )١٤.٩ درصد( افزايش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده  بخش معدن نيز در فصل 
بهار ١٣٩٧، با ١٤.٣ درصد افزايش نس��بت به شاخص 
فصل قب��ل )۲5۲.۷( و 3۲.۱ درصد افزايش نس��بت 
به شاخص فصل مش��ابه س��ال قبل )۲۱۸.۶( به عدد 
۲۸۸.۸ رسيد. درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت 
توليدكننده بخش معدن در چهار فصل منتهي به فصل 
بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم 
توليدكننده بخش معدن( معادل ٢٢.٠ درصد بوده كه 
نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 

١٣٩٦ )١٧.٣ درصد( افزايش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده  بخش صنعت، در فصل بهار 
١٣٩٧، با ١٤.٠ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل 
قبل )٢٥٣.٦( به عدد ۲۸9.۰ رسيد. شاخص اين بخش 
در فصل مورد بررسي نسبت به شاخص فصل مشابه سال 
قبل )۲۱۰.3( 3۷.4 درصد افزايش نشان مي دهد. درصد 
تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش 

صنعت در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال ١٣٩٧ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم توليدكننده 
بخش صنعت( معادل ٢٢.٧ درصد بوده كه نسبت به تورم 
چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال ١٣٩٦ )١٥.٥ 

درصد( افزايش داشته است.
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 
١٣٩٧، با ١٦.١ درصد افزايش نسبت به شاخص فصل 
قبل )۱۱4.۷( به عدد ۱33.۲ رسيد. شاخص اين بخش 
در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ 
درصد افزايش نشان مي دهد. ميانگين شاخص قيمت 
توليدكننده بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار 
سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم 
توليدكننده بخش برق( معادل ٤.٦ درصد كاهش داشته 

كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان 
سال ١٣٩٦، )۸.۱- درصد( افزايش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي خدمات در 
فصل بهار ١٣٩٧، با ٤.٦ درصد افزايش نسبت به شاخص 
فصل قبل )۲5۰.۷( به عدد ۲۶۲.3 رسيد. شاخص اين 
بخش در فصل مورد بررسي نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۱۱.9 درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغييرات 
ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي 
خدمات در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال ١٣٩٧ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم توليدكننده 
بخش هاي خدمات( معادل ٩.٦ درصد بوده كه نسبت 
به تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال ١٣٩٦ 

)٨.٩ درصد( افزايش داشته است.

دفاع سازمان برنامه از كسري 76 هزار ميلياردي تراز عملياتي 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي درباره كسري ۷۶ هزار 
ميليارد توماني تراز عملياتي س��ال ۱39۶، در خطاب به 
فارس آورده است: وجود كسري در تراز عملياتي در اقتصاد 
ايران مسبوق به س��ابقه است كه با عنايت به بودجه ريزي 
سنتي و وابستگي اقتصاد ملي به صادرات نفت قابل تحليل 
است. اگر چه ترازها شاخص هايي براي ارزيابي بودجه هاي 
سنواتي هستند اما براي ارزيابي دقيق تر بودجه، بهتر است 
به اجزاء اين ترازها توجه كرد. تراز عملياتي حاصل »درآمدها 
منهاي اعتبارات هزينه اي« اس��ت. اگر چه كس��ري تراز 
عملياتي در دوره ۱39۶- ۱39۲ با رشد صعودي به بيش 
از ۷5 هزار ميليارد تومان رسيده است لكن سهم درآمدها 
در منابع عمومي كشور از 33 درصد به 3۶درصد رسيده و 
اين در حالي است كه سهم درآمدهاي نفتي از 4۱درصد به 
۲۸درصد رسيده است.در همين دوره سهم هزينه ها نيز 
5درصدكاهش داشته است. همچنين رشد متوسط ساالنه 
طي دوره مذكور براي درآمدها ۲5 درصد و رشد متوسط 

ساالنه اعتبارات هزينه اي ۱۶درصد بوده است.

گفتني است دولت طي سال هاي ۱39۲ تا ۱39۶ توانست 
بطور متوسط درآمدهاي عمومي را ۲5 درصد افزايش دهد 
كه يكي از داليل اصلي آن كوش��ش مالياتي بيشتر است. 
درصد بااليي از هزينه ها هم شامل حقوق و دستمزد است 
كه اجتناب ناپذير بوده و روند افزايشي تراز آن اگر چه مطلوب 
نيست ولي بايد به داليل افزايش هزينه ها به شرح ذيل نيز 
توجه كرد: توجه به بهبود معيشت كاركنان و بازنشستگان 
دولت  از طريق افزايش اعتبارات حقوق و مزاياي مس��تمر 
متناسب با تورم كه بطور متوسط از سال ۱39۲ تا ۱39۶ 
بالغ بر ۱۶درصد در هر سال رشد يافت، تامين اعتبار الزم 
براي پرداخت افزايشات مزاياي مندرج در قانون مديريت 
خدمات كشوري )بندهاي 5 و ۱۰ ماده ۶۸( و ساير مصوبات 
مراجع ذي صالح از جمله اجراي نظام رتبه بندي معلمان، 
توجه به همسان سازي حقوق و مزاياي نيروهاي مسلح با 

ساير كاركنان دولت و ....
همچنين يكي ديگر از م��وارد مهم توجه ويژه به تعهدات 
اجتماعي اعم از حمايتي، بيمه اي )بيمه درمان ايثارگران 

و اقش��ار فاقد بيمه و...( و س��اير تعهداتي اس��ت كه اسناد 
باالدستي تعريف كرده شامل رفاه اجتماعي، حمايت از اقشار 
محروم، معيشت و تامين اعتبار الزم براي رشد پرداختي 
مستمري بگيران و اقشار آسيب پذير جامعه در جهت كمك 
به ارتقا معيش��ت آنان. در اين راستا مستمري پرداختي از 
۷۰ هزار تومان در سال ۱39۲، به ۲4۰ هزار تومان در سال 
۱39۶ بالغ ش��ده   است. همچنين عمده بدهي هاي بيمه 

درمان ايثارگران پرداخت شده است.
در اج��راي قانون مديريت خدمات كش��وري و رش��د ۶5 
درصدي پايه حقوق بازنشستگان، منع استخدام رسمي در 
دولت و كاهش تعداد كسور پردازان به صندوق بازنشستگي 
كشوري، افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم رو به 
افزايش در دولت هاي قبل ) قبل از سال ۱39۲( و از طرفي 
منابع رو به كاهش صندوق هاي بازنشس��تگي، منجر به 
افزايش سهم دولت از پرداخت حقوق و بيمه بازنشستگان 
شده است. به گونه اي از سال ۱39۱ تا ۱39۶ پرداختي به 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري با رشد ۱۱5 

درصدي به 4۸/5 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
همچنين پرداخت مطالبات پاداش پايان خدمت فرهنگيان و 
بازنشستگان ساير دستگاه هاي اجرايي وجود دارد كه در اين 
راستا در سال ۱395، بالغ بر ۷۲۰۰ ميليارد تومان و در سال 
۱39۶ بالغ بر 4۷۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. در 
كنار آن، مي توان به جذب و تامين حقوق و مزاياي نيروهاي 
جديد اشاره كرد كه مجوز استخدام آنها در دولت قبل )قبل 
از س��ال ۱39۲( صادرشده  بود و تمامي مراحل گزينش و 
 اس��تخدام را طي كرده  بودند اما به كارگرفته نشده  بودند.

باي��د به اجراي طرح تحول س��المت هم توجه ش��ود كه 
به منظور كاهش مي��زان پرداخت از جيب م��ردم و ارايه 
خدمات به حاشيه ش��هرها و مناطق محروم براي تسهيل 
دسترسي عادالنه مردم به خدمات درماني، تامين مواداوليه 
واردات دارو و اج��راي طرح تحول س��المت براي كاهش 
س��هم م��ردم از هزينه هاي درم��ان به كار رف��ت. اجراي 
اين طرح منج��ر به رش��د ۱۱۰ درصدي اعتب��ارات اين 
بخش از س��ال ۱39۲ ت��ا ۱39۶ ب��وده  و پرداختي آن در 
 س��ال ۱39۶ به 34/5 هزار ميليارد تومان رس��يده است. 

توجه ب��ه آموزش و پرورش )س��رانه دانش آموزي، پاداش 
پايان خدمت معلم��ان، يارانه مدارس ش��بانه روزي و ...( 

و تس��ويه بدهي هاي گذش��ته، آموزش عمومي و فني و 
حرفه اي و آموزش عالي، افزايش سرمايه صندوق نوآوري 
وشكوفايي و حمايت از پژوهش و فناوري در كشور، توجه به 
صندوق هاي كشاورزي و صنعت با هدف تقويت توليد ملي، 
توجه به محيط زيست، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري و تقويت اعتبارات بخش هاي مربوطه و توجه به 
هزينه هاي اجتناب ناپذير بخش دفاعي، نظامي و انتظامي 
)شامل خوراك، پوشاك، سوخت و ...( و تقويت بنيه دفاعي 
كشور از ديگر مواردي است كه به منجر به افزايش كسري 

تراز عملياتي شده است.
اين گ��زارش در ادامه به برخي از نتاي��ج افزايش اعتبارات 
هزينه اي پرداخته است،  اعم از افزايش متوسط حقوق كل 
كارمندان دولت )رسمي و پيماني( از يك ميليون و 4۷۰ 
هزار تومان به دو ميليون و 9۷۰ هزار تومان، افزايش حداقل 
حقوق كارمندان دولت از49۰ هزار تومان به يك ميليون و 
35۰ هزار تومان، افزايش متوسط حقوق فرهنگيان از يك 
ميليون و ۲5۰ هزار تومان به دو ميليون و ۸5۰ هزار تومان، 
افزايش مستمري كميته امداد و بهزيستي ۷۱ هزار تومان 
به ۲4۰ هزار تومان، افزايش متوسط حقوق بازنشستگان 

از 9۲۰ هزار تومان به يك ميليون و ۸4۰ هزار تومان و... 
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 افزايش ۳۰ هزار توماني
قيمت سكه

احياي گروه ملي صنعتي فوالد 
ايران با كمك بانك ملي ايران

 افتتاح اولين باشگاه
كسب و كارهاي دانش بنيان

گروه بانك وبيمه| براس��اس آمار سامانه سنا، 
روز ش��نبه هر يورو در اين س��امانه ۹ هزار و ۲۸۶ 
تومان و هر پون��د ۱۳ هزار و ۶۶۰ تومان به فروش 
رسيد. دالر امريكا ۱۰ هزار و ۲۵ تومان داد و ستد 
شد و هر يوآن چين نيز به قيمت يك هزار و ۱۲۲ 
تومان در بازار قيمت خورد.به گزارش تعادل، در 
بازار طال نيز اونس جهاني به ۱۲۰۱ دالر رسيده و 
به دنبال افزايش نرخ دالر، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد روز ش��نبه در بازار تهران ۳۰ 
هزار تومان افزايش يافت و به 4 ميليون و 4۰ هزار 
تومان رسيد تا در كانال 4 ميليون تومان جا خوش 
كند.همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با ۲۰ هزار تومان رش��د نسبت به روز 
چهارشنبه به ارزش ۳ ميليون و ۶۲۶ هزار تومان 
داد و ستد شد. هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با 
۱۰ هزار تومان افت در مدت مش��ابه يك ميليون 
و ۸۳4 ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
بدون تغيير به ارزش ۹۸۳ هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه گرمي نيز با افزايش ۱۰ هزار توماني 
نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته به قيمت 
۵۳۲ هزار تومان معامله ش��د. هر گرم طالي ۱۸ 
عيار نيز با 4۰۰ تومان رش��د به ارزش ۳۰۸ هزار و 

۲۰۰ تومان فروخته شد.

مديرعامل گ����روه ملي صنعتي ف��والد ايران 
با تاكيد بر اينكه توليد محص��والت اين بنگاه با 
دريافت مواد اوليه آغاز ش��ده اس��ت، گفت: با از 
سرگيري توليد محصوالت، گروه ملي صنعتي 

فوالد به روزهاي اوج خود برمي گردد.
كس��ري غفوري در گفت وگو با روابط عمومي 
بانك مل��ي اي��ران با بي��ان اينكه اي��ن بنگاه 
اقتصادي پس از واگذاري به بانك ملي ايران به 
عنوان مطالبات ناشي از بدهي هاي گروه امير 
منصور آريا با مش��كالت متعددي مواجه شده 
بود، گفت: در دوره جديد مديريت اين بنگاه، با 
دستور مديرعامل بانك ملي ايران نقاط بحراني 
و چالش هاي اساسي فعاليت آن شناسايي شد.

وي با تاكيد ب��ر اينكه بانك ملي ايران در دوره 
مديري��ت حس��ين زاده با دقت مس��ائل گروه 
ملي صنعتي فوالد را رصد و به حل مش��كالت 
آن اهتم��ام كرده اس��ت، اظهار ك��رد: پس از 
رايزني هاي انجام شده با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مش��كل تامين مواد اوليه گروه ملي 
صنعتي فوالد از طريق فوالد خوزس��تان حل 
شده است. غفوري افزود: گ��روه ملي صنعتي 
ف��والد اي��ران روزانه دو ه��زار تن م��واد اوليه 
درياف��ت و آن را به محص��والت نهايي تبديل 
مي كن��د، در نتيجه عمال فعالي��ت مجدد اين 

بنگاه بزرگ اقتصادي آغاز شده است.
وي با اش��اره به اينكه هيات مديره و مديرعامل 
بانك ملي ايران مش��كل نقدينگي و سرمايه در 
گردش گروه ملي صنعتي فوالد ايران را نيز حل 
كرده اند، اظهار كرد: چهار ماه از حقوق كارگران 
و كاركنان اين بنگاه نيز به تعويق افتاده بود كه با 
همت بانك ملي ايران، دو ماه از اين حقوق معوقه 

پرداخت شده است.
به گفته غفوري، با ش��روع تولي��د در اين بنگاه 
اقتصادي و از محل سود حاصل از فروش، به زودي 

همه مطالبات كارگران تسويه خواهد شد.

باش��گاه كس��ب وكاره��اي دانش بني��ان با نام 
اختص��اري باكس ب��ا حمايت مالي ش��ركت به 
پرداخت ملت و با حضور معاون علمي و فناوري 
رييس جمهوري به صورت رسمي گشايش يافت.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، سورنا ستاري 
معاون رييس جمهوري در مراسم آغاز به كار اين 
باشگاه كه با مش��اركت دانشگاه صنعتي شريف 
راه اندازي ش��ده اس��ت، با قدرداني از شركت به 
پرداخت ملت بابت كمك به راه اندازي اين مركز 
علمي، اظهار داش��ت: اين مرك��ز، مركزي براي 
تزريق نوآوري به كشور است و بخش خصوصي را 

به صورت جدي، وارد كار علمي مي كند.
وي با بيان اين نكته كه تش��ويق كارآفرينان به 
انجام سرمايه گذاري در اين مراكز باعث افزايش 
رشد اقتصادي خواهد ش��د، اضافه كرد: باشگاه 
كس��ب و كارهاي دانش بنيان با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي ايجاد شده است و اميدواريم به 
محيطي تبديل شود كه دانشجويان دانشگاه هاي 
مختل��ف در آن حضور يافت��ه و ايده هاي خود را 

تجاري سازي كنند.
معاون علمي و فن��اوري رييس جمهوري اظهار 
اميدواري كرد كه ب��ا حمايت بخش خصوصي، 
تعداد اين مراكز افزايش يابد و بخش غيردولتي 

مشاركت جدي در اين مراكز داشته باشد.
شبيري، مدير باشگاه كسب و كارهاي دانش بنيان 
نيز از مجموعه ب��ه پرداخت ملت بابت كمك به 
راه اندازي اين فضاي علمي قدرداني كرد و اظهار 
داشت: ايجاد بستر فعال و پويا در راستاي توسعه 
كس��ب و كارهاي نوپا، ايجاد مرك��ز رويدادهاي 
فناورانه، حمايت و رش��د ش��ركت هاي نوپا و در 
حال رشد، كمك به توسعه فضاي سرمايه گذاري 
فناورانه و ايجاد مراك��ز نوآورانه صنايع از جمله 

اهداف راه اندازي اين باشگاه است.
بر اس��اس اين گ��زارش، مرتضي نج��ف معاون 
مديرعامل بانك مل��ت در امور فناوري اطالعات 
نيز با اش��اره به حمايت اين بانك و شركت هاي 
تابعه از مباحث علمي و تجاري سازي ايده هاي 
علمي، از آمادگي براي سرمايه گذاري و حمايت از 

شركت هاي دانش بنيان خبر داد.

»تعادل«ازبرگزاريبيستونهمينهمايشبانكدارياسالميگزارشميدهد
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رييس كل بانك مركزي: بازار ارز كنترل مي شود نه قيمت دالر 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
بيس��ت و نهمين همايش دو روزه بانكداري اسالمي روز 
شنبه ۱۰ شهريور ۹7 در حالي در مركز همايش هاي صدا 
وسيما برگزار شد كه نسبت به سال هاي قبل با حضور كمتر 
مديران عامل بانك ها و كارشناسان بانكي همراه بود و با 
استقبال كمتر كارشناسان نظام بانكي شروع به كار كرد .. 
اما مهم ترين نكات از سوي همتي رييس كل بانك مركزي 
مطرح شد كه بيانگر وضعيت كنوني بازار پول و چالش هاي 
آينده اقتصاد ايران و سياس��ت هاي جديد ارزي است . به 
گزارش تعادل، رييس كل بانك مركزي باتاكيد بر اينكه، 
هيچ دستوري براي افزايش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر 
نشده است، اظهار داشت: بانك مركزي در نرخ بازار ارز نيز 

دخالت ندارد اما آن را كنترل مي كند.
عبدالناصر همتي در افتتاحيه بيست و نهمين همايش 
دو روزه بانكداري اس��المي گفت: اتفاقي كه در بازار ارز 
افتاد محصول ناترازي سيستم بانكي، رشد نقدينگي و 
اصرار به تداوم رشد نقدينگي اس��ت وتا زماني كه اين 
وضعيت ادامه دارد اين مشكالت نيز تداوم خواهد داشت 
ضمن اينكه اين روند همراه با بي برنامگي سياست هاي 

پولي منجر به بروز اين معضالت شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه، به ش��رطي در اين همايش ش��ركت 
كردم كه اين نوع همايش ها كاهش يابد، اظهارداش��ت: 
بهتر است كمتر حرف بزنيم و بيشتر عمل كنيم. ايران از 
جمله كشور هايي است كه به حذف ربا متعهد شده است 
و برگزاري اين همايش به صورت مس��تمر نشان دهنده 
حداقل هايي در اين زمينه است البته اميدواريم با ارتقاي 
قانون عمليات بانكداري اس��المي به صورت بهتري اين 

بانكداري را اجرايي كنيم.

   تاكيد بر اجراي حاكميت شركتي
همتي با بيان اينكه موضوع همايش حاكميت شركتي 
اس��ت، گفت: عدم توجه به الزامات بانكداري شركتي به 
خصوص توسط سهامداران و بردن بانك ها به سمتي كه 
به صورت حرفه اي اداره نشوند، بسيار بحث مهمي است و 
بايد به آن توجه شود.وي افزود: اميدوار هستم افرادي كه 
امروز مقاله يا سخنراني دارند به موضوع مهم عدم مداخله 
سهامداران در امور بانك توجه كنند زيرا يكي از برنامه هاي 
من اعمال اين بحث مهم است.رييس شوراي پول و اعتبار 
اظهار داشت: دخالت سهامدار در اداره بانك در بانك دولتي 
و خصوصي بايد به حداقل برسد و بايد بانك توسط مديريت 
حرفه اي اداره شود. همه افراد چه در داخل نظام بانكي و چه 
خارج از آن به وضعيت فعلي اعمال حاكميت شركتي در 

بانك ها معترض هستند.

   هيچ اراده اي ب�راي كند كردن نقدينگي 
وحشتناك نمي بينم

همتي به ديدار اخير هي��ات دولت با رهبر معظم انقالب 
اسالمي به مناس��بت هفته دولت اشاره كرد و گفت: باور 
عميق من اين است كه اتفاقي كه در بازار ارز افتاد، محصول 
ناترازي سيستم بانكي و رشد وحشتناك نقدينگي و اصرار 
ما به تداوم نقدينگي اس��ت. هي��چ اراده اي نمي بينم كه 
بخواهد رش��د نقدينگي را كند كند يا فكري براي جمع 
آوري آن داشته باشد؛ تا زماني كه اين وضعيت ادامه دارد، 
شرايط در بازار ارز و ساير دارايي هاي قابل وصول براي حفظ 

ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.
وي اظهار داشت: دولت امريكا براي محروم كردن ايران از 
درآمدهاي نفتي خود تالش هاي فراواني مي كند و همزمان 
مي خواهد انتقال دارايي هاي ايران را سخت و محدود كند؛ 
به همين دليل دفاع از نرخ واحد براي ارز امكان پذير نبود و 
نبايد خود را در تله سياست هاي امريكا قرار مي داديم.همتي 
افزود: با هماهنگي سران سه قوه بسته جديد سياست ارزي 
را اجرا كرديم و حداقل ش��اهد تثبيت در بازار ارز بوديم و 
اميدوارم به تدريج نتايج اين سياست را در بازار ارز ببينيم. 
حفظ قدرت ارزي كشور برابر با حفظ منابع ارزي، كنترل 
تورم و اصالح ناترازي ترازنامه بانك ها و كنترل نقدينگي 
وحشتناك در كشور بايد در دستور كار باشد؛ در شرايط 
تحريم مهم ترين متغير اقتصادي براي ما نرخ ارز اس��ت 

و مهم ترين هدف جلوگيري از اتالف منابع ارزي است.

   ذخاير ارزي ناموس بانك مركزي است
همتي در ادامه درباره حف��ظ ذخاير ارزي بانك مركزي، 
گفت: ذخاير ارزي بانك مركزي، ناموس اين بانك است 
و همانطور كه در يك ماه گذش��ته در جهت تقويت اين 
ذخاير اقدام شد، بايد از هر وسيله اي استفاده كنيم تا اين 
روند ادامه داشته و اين ذخاير حفظ شود. رييس كل بانك 
مركزي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر 
حفظ ذخاير بانك مركزي افزود: سياست ما حفظ ذخاير 
بانك مركزي و اس��تفاده از ساير منابع در كشور از جمله 

منابع حاصل از صادرات غير نفتي است.
وي ادامه داد: با ورود ارز حاصل از صادرات غير نفتي قدرت 
تنظيم بازار ايجاد مي شود و از ارز بانك مركزي نيز مي توان 
در سرمايه گذاري هاي صنعت نفت و يا شرايط خاص در 
بازار استفاده كرد كه در حال حاضر ضرورتي براي اين اقدام 
وجود ندارد.رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: بازار ثانويه 

با منابع غير بانكي آغاز به كار كرده و روند بسيار خوبي دارد 
و به سرعت در حال شكل گيري و شفاف شدن است و ما 
نيز در بانك مركزي به صورت روزانه در حال بررسي اين 
روند هس��تيم.همتي تاكيد كرد كه رهبر معظم انقالب 
بطور خصوصي درباره دغدغه ها و مسائل مرتبط با نظام 
بانكي به وي تاكيداتي داشته است. اطمينان دارم عالوه بر 
دولت، قوه قضاييه و مجلس نيز بانك مركزي را در اجراي 

سياست هاي خود كمك خواهند كرد.

  القا پذير نيستم
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه القا پذير نيست و 
از نظرات و مشورت هاي بسياري از افراد استفاده مي كند، 
گفت: من با بس��ياري از افراد مشورت مي كنم؛ البته خود 
نيز در سي سال گذشته در بخش اقتصاد كالن و پول فعال 
بوده ام و نمي توان موضوعي را به من القا كرد؛ از نظرات چپ 

چپ تا راست راست استفاده مي كنم.
وي با بيان اينكه بسياري از نظرات كارشناسان داراي نقاط 
مشترك است، اظهار داشت: ما بايد از برآيند و نقاط مشترك 

نظرات افراد مختلف استفاده كنيم.
همتي ادامه داد: سياست هاي پولي ما مشكل دارد زيرا برخي 
از آنها قابل اجرا نيست؛ شايد با شوراي فقهي و شوراي نگهبان 
صحبت كنيم زيرا بانك مركزي دنبال سود و زيان نيست.

رييس شوراي پول و اعتبار گفت: بانك هاي مركزي در دنيا 
از ابزارهاي مختلفي مانند زيپو براي كنترل بازار پول استفاده 
مي كنند و ما نمي توانيم با روش هاي سنتي و گذشته تورم و 
بازار پول را كنترل كنيم.وي با بيان اينكه، روش هاي سنتي 
 و مقداري جواب نمي دهد و آن را پيش از اين نيز آزمايش 
كرده ايم، تصريح كرد: ما ني��از داريم تا روش هاي ديگري 
را پيگي��ري كنيم.همتي تاكيد كرد ك��ه بانك مركزي به 
عنوان مرجع سياست هاي پولي و ارزي كشور براي تمامي 

نظرات باز است.

   بانك مركزي در نرخ ارز دخالت ندارد 
اما بازار را كنترل مي كند

 رييس كل بانك مركزي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره 
دخالت در بازار، گفت: ما در نرخ بازار دخالتي نداريم اما در 
بازار نظارت و كنترل الزم را خواهيم داش��ت و اگر هم الزم 
باشد اقداماتي براي كنترل بازار انجام خواهيم داد.وي افزود: 
اكنون ۹7 درصد مبادالت ارزي در بازار ثانويه و ۳ درصد در 
صرافي ها در حال انجام است و نرخ سنا نيز كه برآيند دو نرخ 
نيما و بازار است، بيشتر ميل به نرخ نيما دارد.رييس شوراي 
پول و اعتبار ادامه داد: نكته بعدي كه بس��يار مهم اس��ت، 
بانك ها و ناترازي صورت هاي مالي بانك ها است، كه بيشتر 
مشكالت ما در اقتصاد كشور از همين جا نشات مي گيرد.

همتي گفت: برخي بانك ها نرخ س��ود مص��وب را رعايت 
نمي كنند و بدون توجه به آثار مخرب اين اقدام به اين روند 
ادامه مي دهند.وي با اشاره به اينكه يك ماه اول حضور من 
در بانك به مشكالت ارزي اختصاص يافت، گفت: رشد سريع 
شبه پول در تعيين نرخ سود و اضافه برداشت هاي بي قانون و 
قاعده از سوي برخي بانك ها قابل قبول نيست و با بانك هايي 
كه اين روش را در پيش بگيرند برخورد خواهد شد.همتي 
تاكيد كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد كردند، 
اگر مي خواهيم اقتصاد كشور درس��ت باشد بايد بانك ها 
منظم باشند و بايد جسارت جراحي را داشته باشيم زيرا اين 
روند كل نظام و سيستم بانكي را نابود خواهد كرد.عالي ترين 
مقام نظام در كشور به بانك مركزي تاكيد كردند كه موظف 
هستيد جلوي بنگاهداري، بي نظمي بانك ها و .. را بگيريد.

استقالل بانك مركزي به معناي آن است كه با استفاده از 
نظرات صاحبنظران بتوانيم تصميم گيري داشته باشيم.

   رشد 15 هزار ميليارد توماني پايه پولي 
وي با اش��اره به افزايش مطالبات بانك ها از بانك مركزي 
تصريح كرد: حجم پايه پولي ما به دليل برداشت بانك ها يا 
مطالبات بانك ها از بانك مركزي از تير ماه پارسال نسبت 
به تير ماه امس��ال ۱۸.۲ درصد افزايش يافته و ۱۵۰ هزار 
ميليارد ريال به بدهي بانك ها اضافه شود و برخي از افزايش 
حجم نقدينگي به اين مساله ارتباط دارد. ريسك بانك هاي 
ما به شدت در حال افزايش است و بايد سريعتر فرآيندهاي 

كاهش ريسك كه در دستور كار داريم، اجرايي شود.

   هي�چ دس�توري ب�راي افزايش نرخ س�ود 
به ۲۳ درصد صادر نكرده ايم

وي با اش��اره به انتش��ار برخي اخبار مبني بر دستور بانك 
مركزي براي افزايش نرخ س��ود سپرده هاي بانكي عنوان 
داش��ت: بانك مركزي در زمينه افزايش نرخ س��ود كه ۲۳ 

درصد شده هيچ دستوري ارايه و ابالغ نكرده و فقط ما تاكيد 
كرديم كه تمديد يك ماهه قراردادها، منحصر به سپرده هاي 
۲ تا ۱۱ شهريور ۹۶ بود اما معلوم نيست چرا اين خبر اعالم 
شد؛ قطعا يك سري از خبر سازي در اين حوزه منافعي در 
زمينه نرخ سود دارند كه اين صحبت را مي كنند. اين احتمال 
وجود دارد كه به سمت رايج كردن سپرده هاي دو ساله و سه 
س��اله برويم و دولت نيز اوراق چند ساله ارايه كند مي توان 
ريسك را كاهش داد و اين مسائل مي تواند راه حلي باشد تا 

مردم دارايي هاي خود را حفظ كنند.
وي تاكي��د كرد: ب��اور كنيد كه كش��ور در چارچوب يك 
جنگ اقتصادي از س��وي دولتي قرار گرفت��ه كه هر روز با 
سياست هاي جدي فشار بيشتري ايجاد مي كند و ما بايد 
يك سري سختي ها را قبول كنيم و نبايد مانند برخي بچه 
پولدارها زندگي كنيم تا بتوانيم از اين بازه فشار عبور كنيم.

    فروش ۶ هزار ميليارد تومان
اموال مازاد بانك ها 

همچنين امير باقري معاون امور بانك، بيمه و شركتي هاي 
دولتي وزير اقتصاد در مراس��م افتتاحيه بيست و نهمين 
همايش بانكداري اسالمي، گفت: در شش ماه گذشته تقريبا 
بطور ماهيانه حدود هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك ها 
فروخته ش��ده كه از اين رقم 4 هزار و ۶۰۰ ميليارد سهام 
شركت ها و يك هزار و 4۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بود و 
در ۶ ماه گذشته ۶ هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي هاي 

مازاد بانك ها به فروش رفته است.

   داليل عدم توازن ترازنامه بانك ها
 همچنين محس��ن خوش طينت رييس موسس��ه عالي 
بانكداري در بيست و نهمين همايش بانكداري اسالمي، 
گفت: همايش هاي بانكداري اسالمي قدمتي بيست و هشت 
ساله دارد به گونه اي كه هر سال، مقارن با هفته بانكداري 
اسالمي و همزمان با تصويب عمليات بانكداري بدون ربا در 
سال ۱۳۶۸ اين همايش برگزار مي شود و فرصتي براي ارايه 
نظرات خبرگان داراي فن در اين حوزه است.رييس موسسه 
عالي بانكداري درباره عدم توازن در ترازنامه بانك ها گفت: 
عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانك ها رابطه مستقيمي با 

ورشكستگي بانك ها و افزايش نقدينگي دارد.
رييس موسس��ه عالي بانك��داري ادامه داد: بيس��ت و 
نهمين همايش��ي كه پيش رو داريم با عنوان بانكداري 
اسالمي، چالش هاي حاكميت شركتي و مديريت منابع 
و مصارف اس��ت؛ واژه مديريت دارايي و بدهي يا همان 

مديريت منابع و مصارف از مهم ترين مقوله هاي مالي و 
بانكي است چرا كه ارزش دارايي ها به ريسك ها ارتباط 
مستقيم دارد و اين مساله آن را از ساير واحدهاي تجاري 

متمايز مي كند.

   رابطه بانك ها و مشتريان شفاف نيست
 همچنين آيت اهلل س��يدمصطفي محقق داماد در بيست 
و نهمين همايش بانكداري، با اش��اره به اينكه رابطه بين 
بانك ها و مش��تريان ش��فاف و همراه با آگاهي نيس��ت و 
»غرر« رخ مي دهد، گفت: هي��چ فعاليت اقتصادي بدون 
بانك امكان پذير نيس��ت.اين استاد دانشگاه تهران به بند 
۳۸ اصول راهنماي اعمال حاكميت ش��ركتي اشاره كرد 
و ادام��ه داد: در اين اصل »منع غ��رر« داريم و در معامالت 
بانك ها »غرر« رخ مي دهد.به گفته آيت اهلل محقق داماد، 
بند ۳۸ اصول راهنمايي حاكميت شركتي قانوني كه براي 
حاكميت شركتي تصويب شده، مي گويد موسسات بايد 
ش��يوه ها، رويه هاي اجرايي و حقوقي را مشخص كنند تا 
بطور كافي پاسخگوي هرگونه مس��اله اي بوده تا نوعي از 

غرر را ايجاد كنند.

   الزامات اجراي حاكميت شركتي
 در ادامه مراسم بيست و نهمين همايش بانكداري اسالمي 
پرويز عقيلي كرماني گفت: حاكميت شركتي از باالترين 
مقام هر موسس��ه و بانك گرفته تا شركت هاي توليدي و 
اعضاي هيات مدي��ره را در بر مي گيرد و رابطه بين هيات 
مدي��ره با تمامي ذي نفع��ان بانك از جمله س��هامداران، 
كاركنان، مش��تريان، نهادهاي نظارتي و دولت را شامل 
مي شود.مديرعامل بانك خاورميانه بر ضرورت مديريت 
ريسك، استقالل، پاسخگويي و مسووليت هاي اجتماعي 
در نظ��ام بانكي تاكيد كرد و گفت: تمام��ي بانك ها براي 
 IFRS شفافيت بايد صورت هاي مالي خود را با استاندارد
تطبيق دهند.وي يكي از وظايف بانك مركزي را ترجمه 
دقيق قوانين »بال« عن��وان كرد و افزود: بانك مركزي در 
اين زمينه مقداري عقب است زيرا دوران بال ۳ تمام شده و 
شروع اجراي مقررات بال 4 از سال آينده الزم االجرا خواهد 
بود.مديرعامل بانك خاورميانه موضوع كفايت سرمايه را 
از جمله مواردي اعالم كرد كه در بال ۳ بطور صريح درباره 
آن صحبت شده و گفت: كفايت سرمايه به معناي آن است 
كه چه ميزان از سرمايه خود بانك و چه ميزان از سرمايه 
سپرده گذاران براي سرمايه گذاري در قالب تسهيالت يا 

طرح ها استفاده مي شود.

   افزايش حساب هاي قرض الحسنه  
در نظام بانكي

همچنين س��يد عباس موسويان در بيس��ت و نهمين 
همايش بانكداري اس��المي با اشاره به اهميت شريعت 
در بانكداري گفت: از نظر ش��ريعت اسالم دو نوع قرض 
الحس��نه داريم؛ ن��وع اول قرض بدون هي��چ نوع اضافه 
اس��ت كه در بانكداري ما در قالب ه��اي مختلف مانند 
صندوق هاي قرض الحسنه و صنعت پياده سازي شده 
و نوع دوم قرض با اضافه است، در واقع قرض الحسنه اي 
كه قرض دهنده آن قرض را مي دهد و قرض گيرنده آن 
را دريافت مي كند با امتيازي بر مي گرداند.عضو شوراي 
فقهي بانك مركزي بيان داشت: طبق بررسي هاي انجام 
شده، بسياري از مش��تريان به دنبال ايجاد حساب هاي 

بدون سود قرض الحسنه در بانك ها هستند.

   پيش شرط هاي بهبود وضعيت 
تسهيالت دهي بانك ها

همچنين علي صال��ح آبادي در بيس��ت و نهمين همايش 
بانكداري اس��المي درباره بررس��ي چالش هاي پياده سازي 
حاكميت شركتي در بانك هاي توسعه اي و تخصصي ايران 
و ارايه راهكارهايي براي ارتقاي آن، اظهار داشت: حاكميت 
شركتي تعاريف متفاوتي دارد و به اعتقاد برخي سيستمي 
است كه شركت ها با آن هدايت و كنترل مي شوند، برخي آن 
را ساختارها، فرايندها، فرهنگ و سيستم هايي كه عمليات 
موفق سازمان را امكان پذير مي كنند.به گفته صالح آبادي، 
از نظر كميته بال، مسووليت اصلي حاكميت شركتي موثر 
ب�ر عه�ده هيات مديره، ناظران، سهامداران از طريق اعمال 
حق راي بطور موثر و آگاهانه، س��پرده گذاران و مش��تريان 
به وس��يله عدم ورود به معامالت تجاري يا بانكي ب�ه شيوه  
نادرست، حسابرسان مس��تقل از طريق اجرا و به كارگيري 
اس�تانداردهاي حسابرس�ي و تعام�ل ب�ا هيات مديره، هيات 
عامل و ناظران بانكي و كارمن��دان از طريق بازتاب مباحث 
مربوط به ش��يوه هاي غيراخالقي و غيرقانوني و ... است. وي 
در ادامه درباره اهميت و نتايج اجراي حاكميت شركتي در 
بانك ها، اظهار داش��ت: حاكميت ش��ركتي از چند جهت از 
جمله تسهيل تامين مالي بانك ها از منابع داخلي و خارجي 
به دليل رغبت باالي وام دهندگان و سرمايه گذاران، كاهش 
نرخ هزينه سرمايه بانك ها از طريق كاهش ريسك مربوط به 
سهامداران و سپرده گذاران، بهبود عملكرد عملياتي و افزايش 
شدت مقاومت بانك ها در برابر ش��وك هاي اقتصادي براي 

بانك ها اهميت دارد.

معاوناجراييشوراينگهبانتشريحكرد

جزييات تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي
معاون اجرايي شوراي نگهبان آخرين اخبار از اقدامات 
اين ش��ورا براي تشكيل ش��وراي فقهي بانك مركزي 
را تش��ريح كرد. به گزارش تس��نيم، سيامك ره  پيك 
معاون اجراي��ي و عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان با 
اش��اره به آخرين اخبار از تشكيل شوراي فقهي بانك 

مركزي و اقدامات شوراي نگهبان براي تأييد صالحيت 
فقهاي معرفي شده از سوي بانك مركزي به اين شورا، 
گفت: بانك مركزي در زمان رياس��ت س��يف بر بانك 
مركزي، ۶ فقيه را جه��ت تأييد صالحيت و عضويت 
 در ش��وراي فقهي بانك مركزي به ش��وراي نگهبان

 معرفي كرد. وي افزود: تعدادي از افرادي كه از س��وي 
بانك مرك��زي براي عضويت در ش��وراي فقهي بانك 
مركزي از س��وي اين بانك به شوراي نگهبان معرفي 
شده بودند، فقهاي اين شورا، از جهت اجتهاد متجّزي 
)توانايي اس��تنباط بخش مح��دودي از احكام فقهي 

  همت�ي: هيچ دس�توري ب�راي افزايش 
نرخ س�ود به ۲۳ درصد صادر نشده، بانك 
مركزي در نرخ بازار ارز نيز دخالت ندارد اما 
آن را كنترل مي كند - ضرورت عدم مداخله 
سهامداران در امور بانك ها - اراده اي براي 

كنترل نقدينگي وجود ندارد 

برش

به دليل ضعف مرتبه اجته��اد(، صالحيت تعدادي از 
فقها را قبول نكردند. معاون اجرايي شوراي نگهبان با 
اشاره به روند بررسي صالحيت فقهاي شوراي فقهي 
بانك مركزي در اين ش��ورا، گفت: صالحيت اين افراد 
مي بايست از سوي فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت 
در ش��وراي فقهي بانك مركزي تأييد ش��ود، پس از 
مصاحبه، اگر فقهاي شوراي نگهبان آنها را تأييد كردند، 
به عنوان عضو شوراي فقهي بانك مركزي به اين بانك 
معرفي مي شوند. ره پيك با تأكيد بر اينكه بانك مركزي 
۶ نفر را براي عضويت در ش��وراي فقهي بانك مركزي 

به شوراي نگهبان معرفي كرده است، اظهار داشت: از 
اين تعداد صالحيت 4 فقيه پس از انجام مصاحبه براي 
عضويت در شوراي فقهي بانك مركزي تأييد شده و فقط 
يك نفر باقي مانده كه پس از معرفي از س��وي شوراي 
نگهبان، جهت عضويت در شوراي فقهي بانك مركزي، 
به اين بانك معرفي مي ش��ود. معاون اجرايي شوراي 
نگهبان در پايان خاطرنشان كرد: يكي از اساسي ترين 
كاركردهاي شوراي فقهي بانك مركزي تعيين شروط 
و ضوابط شرعي براي ميزان سود بانك ها است كه پس 
از تكميل اعضاي اين شورا، فعاليت هاي آن آغاز مي شود.

مجي��د قاس��مي در افتتاحيه بيس��ت و نهمين 
همايش بانكداري اس��المي، اظهار داشت: سهم 
مناب��ع مالي به صورت س��االنه در برنامه شش��م 
توسعه بيانگر نقش تملك دارايي هاي سرمايه اي 
۱۲.۹ درصد، س��هم ۲4.7 درصدي تس��هيالت 
بانكي، صن��دوق توس��عه ملي به عن��وان نوعي 
بانك و صندوق مالي ۹.۳ درصد و بازار س��رمايه 
صرفا ۱۲.4 درصد اعالم ش��ده كه هدف كش��ور 
و سياست گذاران به ش��مار مي رود اين در حالي 
است كه نقش بازار س��رمايه در سهم منابع مالي 
هم اكنون كمتر از ۱۰ درصد است. وي خاطرنشان 
كرد: ما در س��ال اول برنامه از برنامه دور ش��ديم 
چرا ك��ه نقدينگي بايد ۱7 درصد رش��د مي كرد 

اما ۲۳ درصد رش��د كرد و از س��ويي ديگر تورم 
بايد ۸.۸ مي ب��ود اما به ۹.۶ درصد رس��يد و نرخ 
بيكاري كه ۱۰.۲ مي رسيد اما به ۱۲.۲ رسيد كه 
باعث شد تا شاخص ها به س��وي التهاب اقتصاد 
حركت كنند. همچنين كل س��پرده هاي بخش 
غير دولتي در س��ال ۸7 بالغ ب��ر ۱74۳ ميليارد 
تومان و ۱۸4۳ تسهيالت اعطايي بوده اما زماني 
كه نگاه  مي كنيم مي فهميم كه بانك هاي دولتي 
۱47 درصد از منابع خود را تسهيالت داده اند اين 
در حالي است كه بانك ها براي ارايه تسهيالت آن 
هم بيش از منابع خود با توجه به تاكيد سهامدار 
عمده تحت فش��ار قرار داش��ته اند ك��ه در ادامه 
مشكالت بزرگ تر را ايجاد كرده است.مديرعامل 

بانك پاسارگاد با اشاره به بحث بدهي هاي بانك 
مركزي به بانك ها، گفت: بانك هاي دولتي بابت 
سپرده قانوني از بانك مركزي بدهكار مي شوند و 
پول ها محبوس مي شود اما بانك  هاي خصوصي 
كه سپرده هاي بلندمدت جذب مي كردند دچار 
خس��ارت مي ش��وند و بال��غ ب��ر ۵۵۰۰ ميليارد 
تومان س��پرده قانوني تحميل��ي بانك مركزي را 
تامين كردند.مديرعامل بانك پاس��ارگاد، نتيجه 
ناترازي بانك ها را در تجهيز منابع با قيمت باالتر 
عنوان كرد و افزود: بانك ها با ۱۵ درصد س��پرده 
جذب مي كنند و با حداكثر ۱۸ درصد تسهيالت 
مي دهن��د در حالي كه در اي��ن زمينه هزينه ۱۳ 

درصدي سپرده قانوني در نظر گرفته نمي شود.

برش
 پول پاشي تاثير ندارد
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بازار سرمايه است؟
روزها سپري مي شود و 
همچنان شاهد سركوب 
محص��والت  قيمت��ي 
عرضه ش��ده در بورس 
كاال هس��تيم. سركوب 
قيمتي كه عمدتا از طرف 
وزارت صم��ت تحميل 
شده است. وزارتخانه اي 
كه با اش��تباهات مكرر 
خود طي چند ماه گذشته و با ناديده گرفتن نظرات 
كارشناسان، باعث رانت هاي بسيار در بازارهاي مهم 
كااليي از جمله فوالد، مواد پتروشيمي، خودرو و ... 
شده است. سركوب قيمتي فعلي محصوالت عرضه 
ش��ده در بورس كاال، ذهن ها را به سمت سركوب 
قيمت ارز طي چند س��ال گذشته مي برد كه دوام 
نياورد و نتيجه آن جهش افسار گسيخته قيمت بود.  
ذات بورس كشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضا 
اس��ت. در نتيجه هر گونه قيمت گذاري دستوري 
نتيجه آن شكس��ت خواهد بود. وقتي ارز 4200 
توماني فقط براي 25 كاال توسط دولت تخصيص 
داده مي شود و براي س��اير كاالها ارز سامانه نيما 
بايد مبنا قرار گيرد، هن��وز اصرار وزارت صمت به 
مبناي قيمت هاي پايه بر اساس ارز 4200 توماني 
مشخص نيست. تفاوت قيمتي فاحش در دو بازار 
)بورس كاال و ب��ازار خارج از بورس( قطعا به وجود 
آورنده رانت اس��ت. طي روزهاي گذشته شوراي 
عالي بورس و ش��وراي رقابت اعتراضات خود را به 
نحوه قيمت گذاري دستوري وزارت صمت عنوان 
كرده اند كه هنوز ثمره اي نداش��ته اس��ت. وزارت 
نفت نيز در روزهاي اخير و با دس��تورالعمل هاي 
روزانه خود بر قيمت هاي محصوالت پااليشگاهي، 
در ح��ال تكميل ك��ردن كار وزارت صمت، يعني 
ضربه زدن به بازار س��رمايه اس��ت. ج��دا از اينكه 
دستورالعمل هاي دستوري قيمت گذاري وزارت 
خانه ها براي محصوالت پذيرفته شده در بورس، 
آيا قانوني اس��ت يا خير، بايد اين نكت��ه را در نظر 
داشت كه تعدد رويه ها هر روز باعث افزايش ابهام 
در بازار سرمايه مي شود. بازار سرمايه اي كه دولت 
آن را هدف خود براي جذب نقدينگي معرفي كرد، 
اما خود دولتمردان با تصميمات غيركارشناسي 
و روزانه خود نه تنها مانع جذب نقدينگي توس��ط 
بازار سرمايه ش��ده اند بلكه باعث خروج نقدينگي 
فعلي نيز ش��ده اند. وزارت اقتص��اد هم كه متولي 
اصلي بازار سرمايه است هنوز اقدام خاصي در ابن 
باره انجام نداده است تا همچنان شاهد آن باشيم 
كه شركت هايي كه سهامداران آنها صندوق هاي 
بازنشستگي و سهامداران عدالت هستند، محصول 
خود را به صورت دس��توري كمت��ر از قيمت بازار 
به فروش برسانند. يكي از نتايج قيمت گذاري هاي 
دس��توري و كمتر از قيمت ب��ازار، كاهش عرضه 
كاال توس��ط توليد كننده اس��ت كه خ��ود باعث 
افزايش قيمت كاال مي شود. همانند آنچه در اين 
روزها در بازار خودرو شاهد آن هستيم اميد است 
دولتمردان كه بر خالف نظرات كارشناسان طي 
چند سال گذش��ته دس��ت به افزايش نقدينگي 
زدند و قيمت ارز را س��ركوب كردند كه نتيجه آن 
افزايش س��ه برابري قيمت ارز طي چند ماه شد، 
اين بار حلقه تصميم گيري خود را گسترش دهند و 
نظرات كارشناسان را مد نظر قرار دهند تا اين رويه 
قيمت گذاري دس��توري، مجدد آثار زيان باري را 

براي كشور به همراه نداشته باشد.

نگاه معامله گران 
به مذاكرات پيمان »نفتا«

ش��اخص اس اند پي آخرين روز معامالتي هفته را 
بدون تغيير خاصي به پايان برد در حالي كه شاخص 
داوجونز و نزدك با رشد نسبي همراه شدند. در اين 
بين كانادا و امريكا ني��ز مذاكرات تجاري خود را به 
هفته هاي آتي موكول كردند. ب��ه گزارش رويترز، 
مذاكرات مي��ان امريكا و كانادا بر س��ر پيمان نفتا 
ادامه دار ش��ده اس��ت و هر دو ط��رف مذاكره براي 
رس��يدن به نتيجه مطلوب، هفته هاي آتي را براي 
ادامه مذاك��رات انتخاب كرده ان��د. در بازار امريكا، 
قيمت سهام شركت آمازون با رشد 0.5 درصدي رو 
به رو شد و ارزش بازار اين شركت را به يك تريليون 
دالر رساند. افزون بر اين، قيمت سهام اپل با رشد 1.2 
درصدي به ركورد جديدي دست يافت و شاخص 
داوجون��ر نيز با اف��ت 0.09 درصدي مواجه ش��د. 
اس اند پي نيز رشد 0.01 درصدي داشت در حالي 
كه نزدك0.2 درصد مثبت شد. همچنين، قيمت 
س��هام كوكاكوال در پي توافق بر س��ر خريد سهام 
قهوه كوستا با رشد 0.8 درصدي رو به رو شد. گويا 
كوكاكوال در تصميمي جديد در نظر دارد تا شركت 
توليد زنجيره اي قهوه كوستا را به قيمت 5.1 ميليارد 
دالر خريداري كند. در ادامه، قيمت سهام شركت 
تس��ال موتورز نيز در پي تصميم شركت بلك راك 
به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره تس��ال، مبني 
بر تعويض مدير عامل اين شركت ايالن ماسك، با 
افت قيمت رو به رو شد. سهام شركت مواد غذايي و 
رستوران هاي زنجيره اي مكزيكي چيپوتله نيز با افت 
1.8 درصدي رو به رو شد در حالي كه در تازه ترين 
خبر ارسالي، ويليام آكمن از تركيب هيات مديره اين 
شركت خارج شده است. بر اين اساس، قيمت سهام 
شركت خودروسازي فورد نيز با افت 2.3 درصدي 
رو به رو شد. در حالي كه اين شركت تصميم گرفته 
است كه به دليل جنگ هاي تعرفه اي بين امريكا و 
چين، كارخانه تولي��د خودروهاي كوچك خود در 
چين را تعطيل كند. ام��ا در بحث كالن اقتصادي 
در امريكا، تازه ترين آمارها رس��مي نشان مي دهد 
كه كسري تجارت كاالي اين كشور در ماه جوالي 

به شدت افزايش داشته است.

»تعادل«آثارتداومقيمتگذاريمحصوالتبورسكاالباارز4200تومانيرابررسيميكند

سود 30 هزار ميليارد توماني بازنشستگان در جيب دالالن
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|

اگر قيمت گ��ذاري كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز 4200 
توماني را به عنوان يكي از بزرگ ترين مشكالت امروز 
اقتصادي كش��ور بدانيم، اغراق نكرده ايم. مش��كلي 
كه به واس��طه چن��د اليه تصميم گيري در س��طوح 
كالن اقتصادي، ضرورت تغيير پي��دا كرده اما امروز 
با پافش��اري وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، عوض 

نمي شود. 
در واقع از روزي كه مشكالت ارزي و افزايش نرخ دالر 
و يورو بازارهاي ديگر را تحت تاثير قرار داد، دولت در 
چند مرحله تصميم گيري و تغييرات تصميم گيري 
ب��ازار ثانوي��ه ارزي را راه اندازي كرد و اج��ازه داد كه 
توليد كنن��دگان، ارز حاصل از صادرات خود را به اين 
بازار بياورند و عم��ال نزديك به نرخ دالر ب��ازار آزاد، 
درآمده��اي ارزي خ��ود را دريافت كنند. از س��وي 
ديگر ارز دولتي 4200 توماني از بخش هاي مختلف 
مانن��د مس��افرت و كاالهاي غيرضرور حذف ش��ده 
اس��ت اما هنوز قيمت گذاري كاالهاي پتروشيمي و 
محصوالت فلزي با اين نرخ انجام مي شود. نتيجه اين 
نوع نرخگذاري اين اس��ت ك��ه فاصله قيمت بيش از 
50 درصدي ميان بورس كاال و بازار آزاد ايجاد شده و 
بسياري از دالالن و سودجويان تحت عنوان متقاضي 
پا به بورس كاال مي گذارند. عرضه ها كم مي ش��ود، به 
تقاضاي خريدار واقعي كه مي خواهد محصول پايين 
دستي توليد كند، مواد اوليه به اندازه كافي نمي رسد و 

در بهترين حالت تسهيم به نسبت مي شود. 
روز گذشته محمد ش��ريعتمداري، وزير صمت طي 
يادداشتي كه در يكي از روزنامه هاي صبح منتشر شد، 
اذعان كرد: »آنچه دولت براي ثبات بازار تصميم گرفته 
اين اس��ت كه درباره كاالهاي اساسي به عالوه دارو و 
تجهيزات پزشكي به س��مت كنترل برويم اما درباره 
ديگر اق��الم ضوابط قيمت گذاري را بخش خصوصي 
بايد وض��ع كنند و تنها مالحظه اي ك��ه دولت دارد، 

هماهنگي در اعالم قيمت است.« 
شايد بتوان اين موضوع را به عنوان شروع قيمت گذاري 
بر اس��اس دالر بازار آزاد تلقي كرد، اما تا زماني كه اين 
موضوع به صورت رسمي اعالم نش��ده، باز هم شاهد 
تقاضاي بي��ش از 10 براب��ري عرضه در ب��ورس كاال 
مي مانيم. به تبع آن سهام شركت هاي عرضه كننده در 
بازار نيز دچار بالتكليفي مي شوند و شاهد آن خواهيم 
بود كه يك روز ش��اخص ها صعود تندي داشته باشند 
و يك روز نزول تن��د. دليل آن هم به گفته فعاالن اين 
بازار، ناهمگوني و بالتكليفي در صورت هاي مالي است.

  منفعت 11 هزار ميليارد توماني
 دالالن در سال جاري

روزبه شريعتي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: اكنون تقاضا در بورس كاال به سمتي 
رفته است كه مي خواهند متقاضيان را پااليش كنند. 
اما از سوي ديگر مي بينيم كه متقاضي و عرضه كننده 
ب��ا هم تباني مي كنن��د كه قيمت را كنت��رل كنند و 
بطور مثال در ي��ك درصد مثبت، خريد انجام دهند. 
هرچند در برخي مواقع معامالت هم ابطال مي شود، 
اما در نهايت اين موضوع را متبادر مي كند كه جنس 
معامالت،  از جنس معامله سالم نظام عرضه و تقاضا 

نيست. 
وي افزود: دليل اين موضوع هم اين است كه دالالن 
زيادي در بازار وارد شدند. البته اكنون تصميم گرفته 
ش��ده كه تعاوني ها به عنوان خريدار وارد ش��وند، اما 
اين كار هم تنها دالالن را ي��ك اليه زياد مي كند. در 
واقع بايد اصل موضوع حل شود و قيمت گذاري با ارز 
4200 توماني كه باعث افزايش داللي شده، از ميان 

برداشته شود. 
وقتي كه قيمت ورق فوالدي در بورس كاال نسبت به 
شهريور س��ال قبل،  30 درصد زياده شده اما در بازار 
آزاد 100 درصد زياده ش��ده و محص��ول نهايي هم 
به اندازه بازار آزاد، افزايش قيمت داش��ته، يعني كه 
پايه گذاري قيمتي اش��تباه انجام شده است. اين كار 
از ابتداي سال تاكنون،  11 هزار ميليارد تومان رانت 
را به دالالن اعطا كرده است.  به گفته مديرمعامالت 
كارگزاري اقتص��اد بيدار، پس لرزه اي��ن اتفاقات در 
بازار س��هام، باع��ث بالتكليفي مي ش��ود. بطور كلي 
قيمت س��هام و ميزان س��ودآوري به ميزان فروش 
شركت بس��تگي دارد. بطور مثال نگاهي به شركت 
فوالد مباركه اصفهان نش��ان مي دهد كه اكنون 70 
درصد از محصوالت خود را در بورس كاال مي فروشد. 
رشدي قيمت سهام اين ش��ركت كه تاكنون داشته 
نيز به دليل رشد پايه اي دالر از پارسال تاكنون است 
كه به 4200 تومان رس��يده اما از سوي ديگر قيمت 
جهاني محصوالت فوالدي هم افزايش داشته اند. اما 
اينكه االن قيمت س��هام بالتكليف ايستاده، به دليل 
حساسيت شركت ها در حوزه نرخگذاري است. مثال 
اكنون اگر به فوالد مباركه تكليف ش��ود كه گندله را 
ب��ه نرخ بازار ثانويه بخرد و فروش در بورس كاال را نيز 
با همين نرخ داشته باش��د، فوالد مباركه نزديك به 
160 تومان سودآوري خواهد داشت و p/e  سهم نيز 
به زير 3 مي رسد. اما با همين منوال اگر با نرخ 4200 

قيمت گذاري شود، سود آن همين حدود 100 تومان 
در مي ايد. اما نرخ گذاري گندله كه بر اساس شمش 
فوالد خوزستان است، معلوم نيست فردا به چه شكل 
باشد. اكنون تمامي اين شركت ها صورت مالي هاي 
خود را به صورت علي الحس��اب منتش��ر مي كنند. 
فوالد خوزس��تان 50 درصد از محصول خود را صادر 
مي كند و نرخ گذاري آن بر اساس ارز بازار ثانويه است. 
بنابراين رشد درآمدي دارد و گندله نيز بر اين اساس 
نرخگذاري مي شود. حال آنكه اگر اجازه دهند مكانيزم 
بازار قيمت گذاري كند، س��ود آوري ف��والد مباركه 
تعديل مثبت مي شود و بازار آزاد هم كنترل مي شود. 
در نهاي��ت س��ود در صورت هاي مالي ش��ركت هاي 

مي نشيند و به نفع سهامداران مي شود. 
شريعتي در ادامه اشاره كرد كه سهامداران خرد در اين 
شركت ها، سهم كمي دارند و بيشترين ميزان سهام 
اين شركت ها در اختيار صندوق هاي بازنشستگي و 
تامين اجتماعي است. بنابراين اگر سودآوري در اين 

ش��ركت ها به حالت متعادل ب��ازار دربيايد، وضعيت 
صندوق هاي بازنشس��تگي بالطبع بهتر مي شود و از 
وضعيت فالكت بار فعلي خود رها مي شوند. در همين 
حال رانتي كه با همين مدل نرخ گذاري تا آخر سال 
به دالالن تعلق مي گيرد، 30 هزار ميليارد تومان است 
كه مي تواند به صندوق هاي بازنشستگي و سهامداران 

كمك كند. 

  سرمايه ملي به ثمن بخس مي رود
احس��ان مرادي، ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز در 
گفت وگو با »تعادل« گفت: تا آنجايي كه توان داشتيم، 
معايب قيمت گذاري با ارز 4200 تومان را با نهادهاي 
نظارتي در ميان گذاش��تيم. رانتي كه نصيب دالالن 
مي شود را نيز تش��ريح كرديم اما نمي دانم چرا هنوز 
جلوگري نمي ش��ود.  وي افزود: اكنون در بورس كاال 
سودي كه بايد نصيب توليدكننده شود، نصيب داللي 
مي شود كه رابطه اي يا ضابطه اي وارد بورس كاال شده 

است. يك كارخانه پروفيل با كمتر از 10 ميليارد تومان 
ياال مي  آي��د اما فوالد مباركه با آن عظمت كه حاصل 
سرمايه ملي پس از س��ال ها فعاليت است، محصول 
خود را به ثمن بخس مي دهد كه يك عده دالل منتفع 
شوند. از سوي ديگر سهامداران عمده فوالد مباركه 
صندوق هاي بازنشستگي هستند كه مي تواند افزايش 
سودآوري آنها نيز تضمين كند. مرادي در ادامه گفت: 
تاكنون يك سياست شفاف و روشن از سوي مسووالن 
كش��ور عنوان نش��ده و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، 
ابهام بازار را هدايت مي كند و نمادها در يك نوس��ان 
بي منطق قرار مي گيرند. اكنون حدود 4 الي 5 ماه از 
روند رو به رش��د بازار س��هام مي گذرد و افراد زيادي 
سرمايه هاي خود را به اين بازار آورده اند و مي توان از 
اين نقدينگي در حوزه توليد كشور و افزايش يرمايه 
براي توليدكنندگان اس��تفاده كرد. ام��ا اگر ابهام ها 
ادامه دار شود، اين نقدينگي از بازار خارج مي شود و در 
بازار سفته بازي به دنبال اسكناس دالر و يورو مي رود. 

امكان ثبت شماره شباي مشموالن در سامانه سهام 
عدالت از روز دهم شهريورماه تا پايان مهرماه براي 
مدتي مح��دود و براي آخرين نوبت فعال ش��د. به 
گزارش س��ازمان خصوصي سازي، دريافت شماره 
ش��باي بانكي مش��موالن جهت واريز س��ود سال 
مالي 1395 شركت هاي س��رمايه پذير به حساب 
مش��موالن از 30 فروردين ماه س��ال 96 تاكنون از 
طريق سامانه سهام عدالت در حال اجرا بوده است و 
چند نوبت ضرب االجل پايان اين مهلت اعالم شده 
است. بر اين اساس، بنا به اجازه شوراي عالي اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درآخرين 
جلسه اين شورا، اين مهلت حداكثر تا پايان مهرماه 
س��ال جاري براي مش��موالن تمديد شده است و 
پس از پايان مهرماه به هيچ وجه مش��مولين سهام 
عدالت كه ش��ماره ش��با بانكي اعالم نكرده باشند 
اجازه اين كار را نخواهند داش��ت. بر اين اس��اس با 

توجه به درخواس��ت هاي مكرر مش��موالن سهام 
عدالت، اين امكان از روز ش��نبه دهم شهريور ماه تا 
پايان مهرماه براي مدتي محدود فراهم شده است 
تا مش��موالن اقدام به ثبت ش��ماره شباي حساب 
 بانك��ي خود در س��امانه س��هام عدالت به نش��اني
 www.samanese.ir كنند. نكته قابل تاكيد 
اينكه پ��س از اين مدت دوباره امكان ثبت ش��ماره 
شبا در س��امانه سهام عدالت كامال غيرفعال شده و 
به هيچ وجه تمديد مدت نمي ش��ود. بر اساس اين 
گزارش، س��ازمان خصوصي س��ازي به مشموالن 
سهام عدالت كه تاكنون اقدام به ثبت شماره شباي 
بانكي خود نكرده اند اعالم مي كند كه از اين فرصت 
ايجاد شده زماني در جهت ثبت و وارد نمودن شماره 
ش��باي بانكي خود اس��تفاده كنند و در اسرع وقت 
شماره شباي بانكي خود را در سامانه وارد و تاييد آن 

را متعاقبًا از همين سامانه پيگيري نمايند.

ثبتشماره»شبا«درسامانهسهامعدالت
برايآخرينبارصورتميگيرد

گروه بورس|
 شاخص كل بورس تهران در معامالت روز گذشته 
با كاهش يك هزارو 362 واحدي همراه ش��د و در 
نهايت به رقم 136 هزارو 109 واحدي سقوط كرد. 
در همين حال، با نگاهي كالن به كليت بازار سهام 
مشاهده مي شود كه شاخص هاي هم وزن مثبت و 
اغلب نماد ها سبزپوش بودند كه اين موضوع بيان گر 
وزن زياد شركت هاي بزرگ منفي در نماگر اصلي 
تاالر شيشه اي است. از همين رو، شاخص بازار اول 
در معامالت روز ش��نبه با كاه��ش 1258 واحدي، 
رقم 100 هزار و 33 واحد را تجربه كرد. همچنين، 
شاخص بازار دوم با ريزش 1491 واحدي رقم 272 
هزار و 235 واحد را به ثبت رس��اند. از سويي ديگر، 
شاخص كل هم  وزن با افزايش 305 واحدي رقم 21 
هزار و 660 واحد را به نمايش گذاشت. بر اين اساس، 
شاخص سهام آزاد شناور با كاهش 1233 واحد در 

نهايت توانس��ت رقم 145 هزار و 165 واحدي را به 
خود اختصاص دهد.

  كاهش نماگر فرابورس
از سويي ديگر، شاخص كل فرابورس ايران ديروز با 11 
واحد كاهش در حالي در پله 1545واحدي ايس��تاد 
كه سه نماد »هرمز«، »زاگرس« و »ذوب« بيشترين 

تاثير منف��ي را بر اف��ت آيفكس بر جاي گذاش��تند. 
به عالوه، نماد ه��اي »حخزر«، »افرا« و »كاس��پين« 
شاهد بيش��ترين افزايش قيمت و نماد هاي »اوان« و 
»ريش��مك« بيش��ترين افت قيمت را تجربه كردند. 
عالوه بر اين، نخستين روز كاري اين هفته در فربورس 
با معامله بيش از 791 ميليون ورقه بهادار به ارزش 2 
هزار و 982 ميليارد و 647 ميليون ريال به پايان رسيد 
ك��ه 44 درصد از حجم و بي��ش از 32 درصد از ارزش 
اين معامالت به دو بازار اول و دوم اختصاص داش��ت. 
بر اس��اس اين گزارش، روز شنبه 67 ميليون سهم به 
ارزش 174 ميليارد ري��ال در بازار اول و 283 ميليون 
س��هم به ارزش 804 ميليارد ري��ال در بازار دوم ميان 
معامله گران دست به دست شد كه نماد »ذوب« با حجم 
معامالت بيش از 83 ميليون سهمي به ارزش افزون بر 
158ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالتي را 

در مجموع دو بازار اول و دوم در اختيار گرفت.

بورستهرانمنفيشد
مروريبرآمارمعامالتديروز

ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ريسك سيستماتيك در تمام بورس هاي دنيا وجود 
دارد و پيش بيني تاثير آنها به واكنش بازارها منجر 
مي شود. علي سعيدي، مشاور رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ضمن بيان مطلب ف��وق در رابطه با 
ريسك هاي سيستماتيك پيش روي بورس كشور 
گفت: اكنون در كشور ما فاكتور هاي سياسي داخلي 
و بين المللي بيش از هر م��ورد ديگري عامل ايجاد 
ريس��ك هاي سيس��تماتيك اقتصادي هستند. به 
گزارش سنا، وي با بيان اينكه رويكردهاي سياسي 
عرصه داخلي و جهاني روي تصميم سرمايه گذاران 
و مديران فعال در بازار س��رمايه نيز اثر گذار است، 
گفت: در ش��رايطي كه انتظارات سياس��ي دقيق و 
مش��خصي وجود نداش��ته باش��د ممكن است كار 
براي س��رمايه گذاران دشوار ش��ود. مشاور رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به مس��ائل سياسي 
داخلي اش��اره كرد و گفت: بحث سوال و جواب هاي 
مجلس از دولت، قيمت گذاري ارز و نرخ سود بانكي 
از مهم ترين مس��ائل داخلي مورد توجه اهالي بازار 
سرمايه اس��ت. به گفته علي س��عيدي از ميان سه 
موضوع مطرح شده، قيمت ارز و تعيين تكليف سود 
سپرده بانكي مهم ترين عوامل تاثيرگذار در عملكرد 

بازار سرمايه هستند.

  پرداخت سود بانكي بيشتر از گذشته
عضو سابق هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بيان اينكه بانك مركزي بايد هرچه سريع تر تكليف 

نرخ سود سپرده بانكي را مش��خص كند، گفت: در 
حال حاضر برنامه مش��خصي براي تعيين نرخ بهره 
بانكي ارايه نشده است. كاهش نرخ سود بانكي انتظار 
متعارف بازار است، اما آنچه در عمل مشاهده مي شود 
اينست كه بانك ها حتي با نرخ هاي بيشتر از قبل سود 
پرداخت مي كنند. سعيدي با اش��اره به اينكه ابهام 
در نرخ ارز نيز از مس��ائل مورد توجه سرمايه گذاران 
بازار سرمايه اس��ت، افزود: اين عوامل روي بورس و 
سرمايه گذاران اثر مي گذارد و اميدواريم هرچه زودتر 
شاهد اصالح نرخ س��ود بانكي و ثبات در قيمت ارز 
باشيم. مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به مس��ائل سياسي بين المللي اش��اره كرد و گفت: 
اكنون موضوع بازگش��ت تحريم ه��ا در آبان ماه به 
عنوان عامل بين المللي ريسك سيستماتيك پيش 
روي بازار سرمايه مطرح اس��ت و بايد به اين سوال 
پاسخ داد كه تحريم تا چه اندازه بازار سرمايه را متاثر 
مي كند؟ به نظر مي رسد تحريم ها نه تنها آثار منفي 
خيلي زيادي روي بورس ندارد بلكه مي تواند با آثار 

مثبت همراه باشد.
سعيدي با اشاره به اينكه در طول يكي دو سال اخير 
ب��ا حجم زياد واردات كاال مواج��ه بوديم، ادامه داد: 
آبان م��اه با اعمال تحريم تقاضا ب��ه قوت خود باقي 
خواه��د بود اما عرضه كاهش پي��دا مي كند. در اين 
ش��رايط تقاضاي داخلي وجود دارد و اگر ما بتوانيم 
توليد و عرضه كارخانه ها را به نقطه خوبي برسانيم، 
سود آوري شركت ها تداوم خواهد داشت. عضو سابق 

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
وجود تقاض��ا در بازار و صرفه اقتص��ادي با توجه به 
قيمت دالر، توليد كنن��دگان را متقاعد مي كند كه 
راه حلي براي محدوديت هاي مالي يا محدوديت هاي 
واردات مواد اوليه پيدا كنند و س��طح توليد خود را 
افزايش دهن��د. هم اكنون و پيش از تحريم ها نيز ما 
شاهد هستيم كه بعضي از شركت ها راه حل هايي را 

مطرح كرده اند.

  فضاي مثبت در سال هاي 91 و 92
وي ادامه داد: در فضاي تحريم شركت هاي توليدي 
داخلي مي توانند گپ بين عرضه و تقاضا را پر كنند. 
با توجه به بازده توليد، ش��ركت داخلي حاضر است 
براي آن هزينه كند. بنابراي��ن اگر يك برنامه ريزي 
درست در داخل كشور انجام شود و مشخص كنيم 
در چه كاالهايي كمبود داريم از آبان ماه و پس از آن 
به راحتي عبور خواهيم كرد. سعيدي با بيان اينكه 
لزومًا تحريم ها مهم تري��ن و اصلي ترين عامل موثر 
در بازار سرمايه نيس��ت، افزود: سال هاي 91 و 92 
با وجود اينكه تحريم هاي زيادي هم وجود داش��ت 
فضاي بازار سرمايه مثبت بود. بسياري از كاالها در 
داخل توليد و مصرف مي شوند و چرا بايد از مسائل 
بين المللي تاثير بپذيرد؟ درست است كه تحريم تا 
حدودي تاثيرگذار اس��ت ولي اين تاثير 100درصد 
نيس��ت. ما بزرگنمايي مي كني��م و 10 درصد تاثير 
پذيري از تحريم را 50 و 60 درصد نشان مي دهيم!

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه قيمت 
ارز در بازار ثانويه بايد بر اس��اس عرضه و تقاضاي 
نامحدود انجام ش��ود، اما در ح��ال حاضر قيمت 
ارز در بازار ثانوي��ه در نقطه اي خاص و با توجه به 
معامالت محدود يك پتروش��يمي خاص كشف 
مي شود كه اين موضوعات در معامالت بورس نيز 

تاثيرگذار است. 
به گزارش ايس��نا، فردين آقابزرگي در پاس��خ به 
اينكه بس��ته جديد ارزي بان��ك مركزي در چند 
هفته گذش��ته چقدر در معامالت بازار س��رمايه 
تاثيرگذار بوده اس��ت، اظهار كرد: بازار ثانويه ارز 
يعني بازاري كه به صورت مس��تمر حاكم باشد و 
حجم زيادي از ارز در آن معامله ش��ود و با توجه 
به مكانيزم عرضه و تقاضا، قيمت ارز كشف شود. 
معني اين بازار اين نيس��ت كه ما قيمت را در يك 
نقطه خاص كشف كنيم. بلكه اين معامالت بايد 

مستمر باشد. 
وي تاكيد كرد: عدم تعيي��ن تكليف معامالت در 
بازار ثانويه ارز باعث ش��ده اين ب��ازار كارايي كه 
انتظار مي رفت را نداشته باشد. چرا كه غالبا قيمت 
بر اس��اس مقدار بس��يار محدود درهم در يكي از 
بازارها توس��ط يكي از شركت هاي پتروشيمي بر 
اساس معامالت اندك ارز مشخص مي شود و پايه 
محاسبات بازار ثانويه ارز قرار مي گيرد در صورتي 
كه قرار نيس��ت در بازار قيم��ت در يك نقطه و با 
حجم محدود عرضه و تقاضا مش��خص شود. اين 

كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: تا زماني كه 
اختالف نظ��ر در راه اندازي يا كارات��ر كردن بازار 
ثانوي��ه ارز وجود دارد، آن ش��فافيت الزم و مورد 
انتظار تحقق پيدا نمي كند و طبيعي است كه در 
چنين شرايطي بورس با فراز و فرودهايي مواجه 
مي ش��ود هر از گاهي با يك شايعه به شدت رشد 
مي كن��د و بالفاصله با يك صحب��ت گذرا حالت 

منفي به خود مي گيرد. 
آقابزرگي افزود: اصل سياست ارزي كه به تازگي 
رخ داده بسيار خوب اس��ت ولي در اجرا نقصاني 
وجود دارد. متاسفانه ما در قوانين پيش بيني هاي 
خوبي انج��ام مي دهيم، ام��ا معم��وال در اجرا با 
مشكالتي همراه مي شويم. وي ادامه داد: در حال 
حاضر بازار س��رمايه روند مثبتي را طي مي كند 
اما نسبت به ابتداي سال و نسبت به ساير بازارها 
بازدهي عقب تري را داش��ته اما كم كم به جايگاه 

مناسب خود مي رسد.

مشاوررييسسازمانبورسواوراقبهاداربيانكرد
آثارمثبتتحريميدربورس

يككارشناسبازارسرمايهعنوانكرد
نقصاندرسياستارزي؛فرازوفرودهايبورسي

پيمان حدادي
كارشناس بازار سرمايه
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چيني ها به دنبال تسهيل 
تجارت با ايران 

ايرنا|رييس اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين گفت: 
چيني ها مانند سال هاي پيشين، تسهيل تجارت با 
ايران را دنبال مي كنند و در اين زمينه برخي كشورها 
براي جا نماندن از غافله حضور در بازار بزرگ ايران، 
دنباله رو چيني ها شده اند. حسن توانا افزود: چين به 
عنوان نخستين شريك تجاري كشورمان، همچنان در 
كنار ايران قرار دارد و از هيچ كشوري تبعيت نمي كند. 
به گفت��ه اين فعال تجاري، چيني ها در چند س��ال 
گذشته نيز براي تسهيل روابط تجاري بين فعاالن 
اقتصادي 2 كشور اقدام هاي الزم را به عمل آوردند. 
رييس اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين افزود: امروز 
فعاالن اقتصادي براين عقيده اند كه اروپايي ها هم از 
مدل چيني ها براي پشت سرگذاردن تحريم ها عليه 
ايران پيروي مي كنن��د و در واقع اروپايي هم بدنبال 
تس��هيل تجارت با ايران هستند. او پيرامون حضور 
يك دهه اي چيني ها در ب��ازار خودروي ايران اظهار 
كرد: چيني ها اكنون با عرضه محصوالت باكيفيت 
نسبي، سهم خوبي در بازار ايران دارند و تاكنون يكي 
دو برند چيني در پي فشار امريكايي ها احتياط هايي 
براي حض��ور در بازار ايران درپي��ش گرفته اند. توانا 
تصريح كرد: موضوع كاهش حضور چيني ها در بازار 
خودروي ايران در حد شايعه و بيشتر جنبه رواني دارد 

و غيرواقعي است.

16 پرونده احتكار در همدان 
تشكيل شد

ايرنا| رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان با بيان اينكه مرداد امسال 49 انبار كاال توسط 
بازرسان اين سازمان بازديد شد، گفت: 16 پرونده 
احتكار ش��امل 7 پرونده ارايه نكردن موجودي و 6 
پرونده مطابقت نداش��تن موجودي كاالهاي انبار 
در استان تشكيل شد. حميدرضا متين با اشاره به 
اينكه 60 هزار واحد صنفي در همدان فعاليت دارند، 
افزود: 60 بازرس اين اداره كل به همراه 60 بازرس 
از دستگاه هاي ديگر بر كنترل قيمت بازار همدان 
نظارت دارن��د.او با بيان اينكه 16 بازرس به صورت 
ميداني در س��طح شهر همدان قيمت ها را كنترل 
مي كنند، اضافه كرد: ماه گذش��ته تعداد شكايات 
به سامانه 124 افزايش چشمگيري داشت. متين با 
اشاره به اينكه محصوالت 24 گروه توليدي در بخش 
انبار كردن كاالها طبقه بندي مي شود، اظهار كرد: 
سه پرونده احتكار پكيج هاي گازي در استان ثبت 
شده است كه 2 مورد آن مربوط به شهرستان نهاوند 
مي شود. او گراني برخي كاالها را ناشي از افزايش نرخ 
ارز ارزيابي و اضافه كرد: در حال حاضر واردكنندگاني 
كه كارت بازرگاني دارند، مي توانند براي كاالهاي 
اساسي ارز دولتي به قيمت 42 هزار ريال دريافت 
كنند و همچنين براي برخي از كاال ها ارز شناور در 

نظر گرفته مي شود.

خروج ۳۰ ميليارد دالر
 سرمايه ارزي از كشور

ايسنا| عضو سابق اتاق بازرگاني ايران گفت: جهش 
نرخ دالر و قيمت فعلي آن اصال منطقي نيست كه 
در اين ميان خروج ارز از كش��ور ك��ه حدود 20 تا 
۳0 ميليارد دالر است و واسطه گران نقش اساسي 
داش��ته اند. اما با توجه به مناب��ع ارزي موجود اگر 
سياست ها درست اتخاذ شوند، دالر ارزان  مي شود. 
به گفته سيد كاظم دوست حسيني، اگر بخواهيم 
براي دالر نرخ واقعي تعيين كنيم بايد متغيرهاي 
اقتصادي زيادي را در نظر بگيريم. ضمن اينكه براي 
كشوري همچون ما كه دچار بحران هاي سياسي و 
اجتماعي است، متغيرها تاثيرگذار بر نرخ دالر است 
لذا بايد اين متغيرها را در محاسبات لحاظ كرد. آنچه 
مسلم است اين است كه جهش نرخ دالر، منطقي 
نبوده و متغيرهاي اقتصادي كشور طي شش ماه 
- يك سال اخير تغيير عمده اي نداشته كه سبب 
دو برابر ش��دن نرخ ارز شود. او تاكيد كرد: اگر واقعا 
التهابات شرايط سياسي و اجتماعي كاهش پيدا 
كند، نرخ ارز قطعا افت خواهد كرد. عالوه براين اگر 
سياست هاي درستي اتخاذ شود، قيمت دالر پايين تر 
هم مي آيد. او با بيان اينكه كمتر از 200 ميليارد دالر 
نياز كشور است كه موجود نيز هست، تصريح كرد: 
اگر دولت كل منابع ارزي و ريال را از س��طح كشور 
جمع كند و به ج��اي آن ارز جايگزين كند، قطعا 
مي تواند قيمت ارز را كاهش دهد و عمال آنچه تحت 

عنوان هيجانات رواني و اجتماعي است.

حمايت از »بنگاه هاي كوچك« 
در بودجه ۹۸ 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق 
اصناف ايران گفت: اصناف در تدوين بودجه سال 
آينده حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و حمايت 
از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط را مورد توجه قرار 
داده است. علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران به 
تازگي با حكم »محمدباقر نوبخت« رييس سازمان 
برنامه و بودجه كشور به عضويت ستاد تدوين اليحه 
بودجه س��ال 1۳9۸ منصوب شده است؛ اين براي 
نخستين بار است كه يك نماينده از حوزه اصناف 
در تدوين بودجه س��اليانه دولت هم��كاري دارد. 
رييس اتاق اصناف اي��ران در اين باره اظهار كرد: از 
اين موضوع خوشحالم كه بعد از چهار دهه از عمر 
انقالب اسالمي، بخش اقتصاد غيردولتي در تدوين 
بودجه مورد مشورت قرار مي گيرد. فاضلي افزود: 
حمايت از بنگاه هاي توليدي و خدماتي اعم از فني، 
توزيعي و خدماتي با هدف ايجاد اشتغال در اولويت 
اصناف قرار دارد كه يكي از راه هاي اين حمايت، ارايه 
تسهيالت به اين بنگاه ها است. او توضيح داد: حدود 
6۵0 هزار بنگاه توليدي كوچك و متوسط در كشور 
در رسته هاي گوناگون فعاليت مي كنند و تقويت 
1900 رسته صنفي در كش��ور جزو اولويت هايي 
است كه در تدوين بودجه سال آينده لحاظ مي شود.

در دومين نشست مشترك كميسيون هاي صنعت و معدن و تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني مورد تاكيد قرار گرفت

رانت زدايي از بسته حمايتي توليد
تعادل     

ضرورت حمايت از توليد امروز بيش از هميشه احساس 
مي شود و البته ظاهراً هنوز هم سياست گذاران در دو قوه 
مجريه و مقننه، از بايدها و نبايدهاي »حمايت گرايي« 
برآورد درستي ندارند. حمايت گرايي به روايت ايراني 
اما چندي پيش با تدوين پيش نويس بس��ته حمايت 
از توليد توسط دولت، وارد فاز تازه اي شد؛ بسته اي كه 
البته ش��رايط تازه اقتصاد ايران هم در آن لحاظ شده 
است. با اين همه، گويا سرعت تغيير شرايط در زمين 
اقتصاد بيش از س��رعت بازي سياس��ت گذار بوده و به 
همين جهت، نسخه نهايي بسته حمايت از توليد هنوز 
هم از نظرات فعاالن بخش خصوصي بي نياز نيس��ت. 
دومين نشس��ت مشترك كميس��يون هاي صنعت و 
معدن و تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران براي 
بررسي پيش نويس بسته حمايت از توليد، در همين 
راستا برگزار شد و طي آن، انتظارات بخش خصوصي از 
اين بسته فهرست شد. بر اين اساس، بخش خصوصي 
انتظار دارد حمايت از توليد ايراني، »بدون رانت و امتياز، 
براي يك دوره مش��خص و با رون��د كاهنده« صورت 
بگيرد. افزون بر اين، »اعالم عمومي جهت گيري هاي 
سياستي پيش از اجرا«، »احتراز از برخوردهاي پليسي 
و فيزيكي با متخلفان«، »در اولويت قرار گرفتن صنايع 
موفق و نيز ش��ركت هاي دانش بنيان«، »اس��تقالل 
ش��وراي رقابت از دولت و س��اير قوا«، »اعالم عمومي 
مشخصات استفاده كنندگان از معافيت ها و امتيازهاي 
ويژه«، »خروج دولت از تصدي گري و قيمت گذاري« 
و »ريالي نكردن منابع صندوق توسعه ملي«، از جمله 
ديگر انتظارات بخش خصوصي از بسته  نهايي حمايت 
از توليد بودند. از ديگر خواسته هاي فعاالن اقتصادي اين 
بود كه دولت از دخالت در تصدي گري و  قيمت گذاري 
خودداري كند.  قيمت گذاري براي كاالهاي با انحصار 
دولتي، انحصار طبيعي يا هر نوع انحصار ديگري نيز بايد 

توسط شوراي رقابت انجام شود.

   بررسي بسته حمايت از توليد
دومين نشس��ت مشترك كميس��يون هاي صنعت و 
معدن و تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران براي 
بررس��ي پيش نويس بسته حمايت از توليد كه توسط 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تهيه ش��ده، برگزار 
ش��د. اعضاي اين دو كميسيون به منظور هم انديشي 
درباره اين بسته حمايتي، در روزهاي گذشته، جلسات 
مشتركي را با نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار كردند. بررسي اين بسته حمايتي پس از آن در 
دستور كار فعاالن عضو اين دو كميسيون قرار گرفت كه 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت آن را 
از حدود دو هفته پيش به نظرخواهي بخش خصوصي 
گذاش��ت. حاال فعاالن اقتصادي سعي دارند، از طريق 
برگزاري جلس��ات مش��ترك با دولتي ها، انتظارات و 
خواسته هاي توليدكنندگان را با آنها در ميان بگذارند 
و نتيجه عملي تجربيات قبلي از بس��ته هاي حمايتي 

دولت ها را براي تدوين كنندگان مرور كنند.
در اين راستا، دو نشست مشترك توسط كميسيون هاي 
صنعت و معدن و كسب و كار اتاق تهران و چند نشست 
بين اعضاي دو طرف برگزار شده است. در پايان اين دو 
نشست و به پيشنهاد محمدرضا نجفي منش، رييس 
كميسيون تسهيل كس��ب وكار اتاق تهران، مقرر شد 

كارگروهي كوچك تر متش��كل از برخي از اعضاي دو 
كميسيون تشكيل ش��ود و از تركيب بسته حمايت از 
توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز پيشنهاداتي 
كه در جلسات ارايه شده است، راهكارهايي براي حمايت 
از توليد در ش��رايط تحريم به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارايه شود.
برخي پيشنهادات مطرح ش��ده در اين نشست ها نيز 
كه هنوز نيازمند بررس��ي و همفكري است، به گفته 
مري��م خزاعي، معاون بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
بازرگاني تهران، عبارت اس��ت از: حذف بند ۵ مصوبه 
مورخ 16 مرداد 97 هيات وزيران، تغيير مبناي زمان 
دريافت مابه التفاوت ارزي از 1۵ مرداد به 1۵ آبان سال 
1۳97، مخالف��ت با برقراري هرگونه معافيت مالياتي 
براي واحدهاي صنعتي و معدني و پيش بيني فرصت 
زماني تنفس شش ماهه براي پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده و حق بيمه، در نظر گرفتن مهلت ش��ش ماهه 
براي بدهكاران مالياتي كه داراي معوقه هستند، الزام 
دريافت ماليات ب��ر ارزش افزوده از حلقه آخر مصرف، 
مخالفت با در نظر گرفتن واردات بدون انتقال ارز براي 
برخي گروه ها به دليل دامن زدن به انتقال ارز و مواردي 
چون اجازه افزايش پلكاني قيمت محصوالت صنعتي 
طي مقاطعي از س��ال و كاهش نرخ سود تسهيالت به 
حداقل20 درصد براي واردات ماشين آالت كه از سوي 
نمايندگان بخش خصوصي حاضر در نشس��ت ها، به 

صورت اظهارنظر مطرح شده است.

    بايدها و نبايدهاي حمايت از صنعت
مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران در جمع بندي نظرات اعضاي كميسيون در مورد 
بسته حمايت از توليد، با اشاره به بايدها و نبايدها حمايت 
از صنايع، گفت: حمايت بايد بدون رانت و امتياز، براي 
يك دوره مشخص، با روند كاهنده و با اهداف مشخص 
باشد. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در 
نشست بررسي بس��ته حمايت از توليد، به بازخواني 
سياس��ت هاي كالن صنعتي در طول برنامه شش��م 
توسعه پرداخت و فضاي باثبات اقتصادي، حمايت ها، 
مشوق ها و يارانه، بخش هاي اولويت دار، فضاي رقابت، 
شفاف سازي در اقتصاد و سياست هاي پولي و مالي را از 

جمله موارد اثرگذار بر توسعه صنعتي برشمرد.
پورقاضي ادامه داد: الزم اس��ت طي برنامه شش��م از 
اع��الم و اجراي سياس��ت هاي اقتص��ادي به صورت 
ناگهان��ي، بدون اع��الم قبلي و به ش��كل غافلگيرانه 
خودداري شود. براي اجراي سياست هاي اقتصادي 
عادي فرصت س��ه ماهه و براي اجراي سياست هاي 
اقتص��ادي اضط��راري فرصت يك ماه��ه بين اعالم 
عمومي سياس��ت و اجراي آن درنظر گرفته ش��ود. 
همچنين ضرورت دارد، سياس��ت هاي اقتصادي از 
طريق يك س��خنگو اعالم عمومي شود و مسووالن 
از اع��الم سياس��ت هاي متناقض خ��ودداري كنند. 
ضمن آنك��ه، انتظار فعاالن اقتصادي اين اس��ت كه 
سياست هاي سنجيده و پخته اي كه حداقل شش ماه 
اعتبار داشته باشد اتخاذ شود. از اعالم سياست هاي 
غيرقابل اجرا مانند تخصيص ارز 4200 توماني پرهيز 
شود تا اعتماد عمومي به دولت و سياست گذاران كه 
به شدت كاهش يافته به تدريج بازسازي شود. او ادامه 
داد: فعاالن اقتص��ادي و توليدكنندگان انتظار دارند 

كه در فرآين��د تصميم گيري درباره سياس��ت هاي 
اقتصادي، از طريق تش��كل هاي خود مورد مشورت 
قرار گيرند. همچنين بايد به تشكل هاي ذينفع در يك 
تصميم اقتصادي، امكان طرح و دفاع از نظرات و منافع 
خود داده شود. در عين حال سياست هاي اقتصادي به 
نحوي تنظيم و اجرا شود كه نياز به دستگاه نظارتي، 
بگير و ببندهاي پليسي و كنترل هاي فيزيكي نباشد.

  لزوم »مدت دار بودن« سياست حمايت گرايي
پورقاضي همچنين با اش��اره به ويژگي هاي ضروري 
حمايتي  و تشويقي براي بخش صنعت گفت: در وهله 
نخس��ت، هدف از هرگونه حمايت بايد به طور واضح و 
شفاف تبيين  شود. همچنين نوع حمايت بايد متناسب 
با هدف تعريف شده باش��د. در عين حال، مدت دوره 
اعمال سياس��ت حمايتي بايد قبل از ش��روع حمايت 
تعيين شود و هيچ حمايتي بدون مشخص شدن پايان 
دوره حمايت انجام نگيرد. ميزان حمايت طي همين 
دوره مشخص نيز بايد ترجيحًا روندي كاهشي داشته 
باشد. پورقاضي در ادامه از تعيين بخش هاي اولويت دار 
براي توس��عه صنعتي گفت و ادام��ه داد: محصوالت 
صنعتي و صادراتي كه منجر به توسعه صادرات، توسعه 
بازارهاي مقصد صادراتي و تنوع محصوالت صادراتي به 
خصوص صادرات مبتني بر منابع پايدار )نه منابع معدني 
پايان پذير(  مي شوند، همچنين بخش هاي دانش بنيان 
مبتني بر فناوري هاي روز و هوشمند و بخش هاي داراي 
بهره وري ارتقاء يافته، مبتني بر پژوهش و داراي توسعه 

بايد در اولويت قرار گيرند.
رييس كميس��يون صنع��ت و معدن ات��اق بازرگاني 
تهران با بيان اينكه تامين فض��اي رقابت از مهم ترين 
پيش نيازهاي توسعه و از جمله مهم ترين سياست هاي 
توسعه صنعتي است، درباره الزامات ايجاد فضاي رقابت 

در كشور گفت: ساختار شوراي رقابت بايد تقويت شده 
و بطور مستقل از دولت عمل كند و دولت، قوه قضاييه 
و قوه مقننه نيز با تصميمات ش��وراي رقابت همراهي 
و همكاري كنند. البته، تصميمات شوراي رقابت بايد 
در جهت تضمين فضاي رقابت براي فعاالن اقتصادي 
و در جهت كوچك ش��دن رانت ها، امتيازهاي ويژه و 

معافيت هاي ويژه در اقتصاد باشد.
مهدي پورقاضي با اش��اره به اينكه توس��عه اقتصادي 
در فضاي فس��ادآميز و دور از شفافيت به كندي انجام 
خواهد شد، افزود: دولت، مركز آمار و بانك مركزي بايد 
شاخص هاي اقتصادي را بطور شفاف و در موقع مناسب 
اعالم عمومي كند و س��اماندهي دولت الكترونيك و 
پنجره واحد با سرعت اجرا شود. استفاده كنندگان از 
منابع دولتي-عمومي و امتياز هاي خاص، معافيت هاي 
خاص، همچنين استفاده كنندگان از منابع بانكي، مالي 

و ارزي نيز بايد اعالم عمومي شود.
 او در ادام��ه به ديگر الزامات شفاف س��ازي پرداخت و 
گفت: دولت از دخالت در تصدي گري و  قيمت گذاري 
خودداري كند.  قيمت گذاري براي كاالهاي با انحصار 
دولتي، انحصار طبيعي يا هر نوع انحصار ديگري نيز بايد 
توسط شوراي رقابت انجام شود. تشكيل انجمن هاي 
حماي��ت از حق��وق مصرف كنندگان توس��ط بخش 
خصوصي مورد حمايت دولت و قوه قضاييه قرار بگيرد. 
بانك مركزي نيز بايد بر عملكرد موسسات مالي-پولي 
كه سپرده هاي سرمايه گذاران را جذب كرده اند نظارت 
كافي داشته باشد و ميزان سالمت عملكرد آنان را اعالم 

عمومي كند.

    مشكل اصلي توليدكنندگان
پورقاض��ي در ادامه روي سياس��ت هاي پولي و مالي 
تقويت كننده توليد دست گذاشت و گفت: دولت بايد 

از ريالي كردن منابع صندوق توسعه ملي خودداري 
كند. همچنين بايد تالش شود كه منابع اين صندوق 
به صورت ارز به صندوق برگردد تا بتواند مورد استفاده 
ساير سرمايه گذاران قرار گيرد. در عين حال، نرخ بهره 
اين صندوق جذاب ترين در منطقه باشد. براي اين كار 
الزم است، دولت به مجلس اليحه بدهد. از ديگر موارد 
مهم در اين بخش، تك نرخي كردن ارز است. بطوري 
كه ارز ارزان براي هيچ كس در نظر گرفته نش��ود. اگر 
قرار اس��ت يارانه اي پرداخت ش��ود، بطور ريالي و در 
انتهاي كار به مصرف كننده نهايي پرداخت ش��ود. او 
همچنين به ضرورت تنش زدايي در سياست خارجي 
براي توسعه صنعتي و نيز حمايت از توليدكنندگان 
و صادركنندگان هم اش��اره كرد. پورقاضي با اش��اره 
به نظ��ر اغلب فعاالن حاضر در كميس��يون مبني بر 
اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي دخالت 
مستقيم در امور توليدكنندگان به بهبود فضاي كسب 
و كار بپردازد، توضيح داد كه فعاالن اقتصادي عقيده 
دارند كه دولت با تصميمات هيجاني و خلق الساعه، 

توليدكنندگان را در مضيقه قرار  مي دهد.
پورقاض��ي با اش��اره به بخش��نامه اي ك��ه دولت در 
نيم��ه مرداد م��اه در ح��وزه ارز صادر ك��رده، گفت: 
دول��ت در اين بخش��نامه اعالم كرد كه كس��اني كه 
قبل از تاريخ صدور اين بخش��نامه، اق��دام به واردات 
كرده ان��د بايد مابه التف��اوت ارزي بپردازند. س��پس 
بخش��نامه ديگري ص��ادر كرد و گف��ت: اين گروه ها 
مابه التف��اوت بپردازند و برخي گروه ه��ا نپردازند. يا 
برخوردهاي ش��ديدي كه به اس��م مبارزه با احتكار 
با توليدكنندگان صورت  مي گي��رد، به بي اعتمادي 
ميان فعاالن اقتصادي و دولت دامن  مي زند. بنابراين 
مش��كل اصلي توليدكنندگان بي��ش از آنكه تحريم 

باشد، سياست هاي داخلي است.

نايب رييس اتاق ايران تشريح كرد

دو گام تسهيل فضاي كسب وكار 
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب 
وكار اخيرا دو مصوبه مهم در مورد اصالح مبناي تعيين 
كارمزد ثبت س��فارش واردات براي س��ازمان توسعه 
تجارت و اصالح مبناي محاسبه كارمزد گواهي ارزيابي 
انطباق كاالهاي وارداتي مش��مول استاندارد اجباري 
براي س��ازمان استاندارد داشته اس��ت، كه در صورت 
اصالح و تصويب نهايي مي تواند گامي در بهبود فضاي 
كسب وكار كشور تلقي شود. نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق بازرگاني تهران، 
با ارايه توضيحاتي موضوعات مطرح شده در جلسه اخير 
هيات مقررات زدايي از اين مصوبات و ديگر مصوبات مهم 

نشست اخير اين هيات را تشريح كرد.
به گفته حسين سالح ورزي 4مصوبه در نشست اخير 
هيات مقررات زدايي اصالح ش��ده اند كه 2مصوبه آن 
مربوط به هزينه ثبت س��فارش و هزينه انطباق كاال با 
استانداردهاي اجباري است و مي تواند هم از نظر زمان 

و هم از نظر هزينه، در فرآيند تجارت خارجي تسهيل 
ايجاد كند. او توضيح داد: اين جلسه، داراي چند مصوبه  
بود يكي از اين مصوبات به گواهي نقل و انتقال امالك 
مربوط است. پيش از اين، سازوكار صدور گواهي نقل و 
انتقال امالك به اين صورت بود كه مودياني كه قصد  نقل 
و انتقال  ملك را داشتند بايد ابتدا به  دفترخانه مراجعه 
كرده و پس از دريافت برگه استعالم به ادارات مالياتي 
مراجع��ه  مي كردند و پس از رف��ت و آمد متقاضيان به 
بخش هاي مختلف، ماليات ب��ر نقل و انتقال آنها  مورد  
محاس��به  قرار  مي گرف��ت  و آنها ماليات خ��ود را  واريز 
 مي كردند و سپس گواهي اين نقل  و انتقال صادر  مي شد. 
او افزود: بنابراين آنها بايد  بار ديگر به اداره ثبت مراجعه 

 مي كردند تا اين فرآيند تكميل شود.
به گفته سالح ورزي، اين مساله جزو  موضوعاتي بود كه 
در هي��ات  مقررات زدايي به دليل فرآيند  طوالني مورد 
طرح قرار گرفت و مقرر شد، تمهيدي انديشيده شود 

تا هنگامي كه مودي به دفترخانه ثبت مراجعه  مي كند 
به صورت برخط يا آنالين، ماليات او  محاس��به شود و 
توسط  مودي پرداخت شود و سازمان مالياتي نيز پس از 
پرداخت ماليات، گواهي نقل و انتقال را صادر كند و اين  
فرآيند تسهيل شود. عضو هيات مقررات زدايي درباره 
مصوبه بعدي هيات مقررات زدايي نيز گفت: شركت هاي 
تعاوني پيش از اين، براي هر  تغيير در ثبت شركت خود 
بايد از نزديكترين اداره تعاون محل خود، مجوز  دريافت 
 مي كردند و اين مجوز را به اداره ثبت ش��ركت ها ارايه 
 مي كردند. به گفته سالح ورزي، در هيات مقررات زدايي 
چنين مقرر شد كه  شركت هاي تعاوني در ثبت تغييرات، 
ديگر ني��ازي به اخذ  مجوز از وزارت تع��اون، كار و رفاه 

اجتماعي نداشته باشند.
نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران در م��ورد دو مصوبه 
بعدي هي��ات مقررات زدايي با عن��وان »كارمزد ثبت 
سفارش سازمان توسعه تجارت« و »محاسبه كارمزد 

گواه��ي ارزيابي انطب��اق كاالهاي وارداتي مش��مول 
استاندارد اجباري« گفت: سازمان  توسعه تجارت براي 
صدور گواهي ثبت سفارش، مضربي از ارزش كاال را به 
عنوان كارمزد دريافت  مي كند كه البته ممكن اس��ت 
اين  ثبت س��فارش منتج به واردات نيز نشود و كارمزد 
پرداخت شده نيز ديگر قابل بازگشت نيست. از اين رو 
فعاالن اقتصادي معتقدند كه نحوه محاسبه اين كارمزد 
عادالنه نيس��ت. بر اين اساس در هيات مقررات زدايي 
پيشنهاد شد كه سازمان توسعه تجارت به جاي دريافت 
ضريبي از  ارزش  كاالي  وارداتي  ارزش  خدمات خود را 
محاسبه كرده و دريافت كند.  البته  در اين  مورد هنوز 
تصميم گيري نهايي صورت نگرفته و مقرر شده است 
كه سازمان توس��عه تجارت تا تاريخ دهم مهرماه سال 
جاري با هماهنگي سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نسبت به تعيين  تعرفه و ارايه مستندات 
قيمت تمام ش��ده خدمات خود اقدام كند و در هيات 

مقررات زدايي به تصويب برساند.
او افزود: همچنين سازمان اس��تاندارد نيز براي  صدور 
گواهي  انطباق با  اس��تاندارد  كاالهاي  وارداتي مشمول  
استاندارد اجباري، هزينه اي را معادل ۸ در هزار ارزش  
كااله��ا درياف��ت  مي كرد كه اين مس��اله در ش��وراي  

گفت وگوي  دولت  و بخش خصوصي  و  در كميته  ماده 
12  مطرح شد و مقرر شد كه اين سازمان، ارزش خدمات 
خود را محاس��به  كرده و دريافت كند. اين مصوبه نيز 
به سازمان استاندارد ارس��ال شده است و سازمان بايد 
پيشنهاد خود را ظرف يك ماه آينده به سازمان حمايت و 
دبيرخانه هيات مقررات زدايي اعالم كند. تا پس از بحث 
و بررسي به شوراي عالي استاندارد ارسال شود. ضمن 
اينكه اين مصوبه در تدوين بودجه سال آينده دولت نيز 
داراي اهميت اس��ت و در نتيجه بايد روند آن با دقت و 

سرعت بيشتري پيگيري شود.
رييس اتاق بازرگاني لرستان در ادامه به اين نكته اشاره 
كرد كه رتبه ايران در گزارش سهولت كسب وكار  بانك 
جهاني همواره تحت تاثير وضعيت زيرشاخص هايي 
مانن��د طوالني  ب��ودن  فرآيند ها و تع��دد مراجعات 
فع��االن اقتصادي و هزينه هاي  مترت��ب بر آن بوده و  
تصميماتي كه  در هيات  مقررات زدايي اتخاذ ش��ده 
بر تسهيل  فرآيند ها و كاهش هزينه ها و متعاقب آن 
بهبود فضاي كسب و كار موثر خواهد بود. او گفت: اگر 
اين مقرره هاي اضافي و دست و پاگير با سرعت و  بطور 
منظم مورد  بررسي قرار گيرد  مي تواند، فضاي  كسب 

و كار را بهبود ببخشد.

ضرورت ادغام بنگاه هاي كوچك 
بنگاه هاي بزرگ صنعتي با بي��ش از 1۵0 كاركن، اگرچه 
سهم حدود 10 درصدي از كل بنگاه هاي صنعتي را دارند، 
اما بيش از 90 درصد ص��ادرات صنعتي، ۸0 درصد ارزش 
افزوده صنعتي و 60 درصد اش��تغال صنعتي كش��ور را به 
خود اختصاص داده اند. يكي از چالش هاي بزرگ صنعتي 
در ايران به تعدد بنگاه هاي كوچك، متوسط و حتي بزرگ 
در هر حوزه اي مربوط مي شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
بازرگاني تهران، چندي پيش رييس اتحاديه توليد كنندگان 
ل��وازم خانگي گفته بود بيش از 200 برن��د در توليد لوازم 
خانگي در كشور فعاليت مي كنند در حالي كه اين عدد در 
كشور آلمان به كمتر از ۵ برند مشهور محدود مي شود. نكته 
مهم اين اس��ت كه تعدد بنگاه هاي صنعتي كوچك باعث 
مي شود كه رشد آنها بسيار كم باشد و عمال به استانداردهاي 
جهاني توليد نزديك نشوند؛ اما راه برون رفت از اين شرايط 
ادغام بنگاه ها و تبديل شدن آنها به بنگاه هاي قدرتمند بزرگ 
است. اتفاقي كه ساليان سال است در كشورهاي مختلف رقم 

خورده و نتيجه مثبتي به همراه داشته است.
جهاني شدن و تشديد فضاي رقابت اقتصادي بين كشورها 
موجب شده كه افزايش مقياس بنگاه ها از جمله از طريق 
ادغام بنگاه ها به ضرورتي اجتناب ناپذير براي بقا بدل شود. 
تجربيات متعدد بين المللي حاكي از اتخاذ سياست هاي 
مش��خصي از س��وي دولت جهت ترغيب ادغام بنگاه ها و 
شكل گيري بنگاه هاي بزرگ مقياس به ويژه در مقاطعي از 
توسعه است، به نحوي كه مي توان گفت كه بنگاه هاي بزرگ 
نقشي تعيين كننده در مسير توسعه صنعتي تقريباً تمامي 
كشورهاي صنعتي و نوصنعتي داش��ته اند. در اين ميان، 
كشورهاي شرق آسيا جايگاه ممتازي در رويكرد استفاده از 
صرفه هاي مقياس از طريق تشويق ايجاد بنگاه هاي بزرگ 
دارند و در هر سه كشور عمده اين منطقه، ژاپن، كره و چين، 
بنگاه هاي بزرگ نقشي پيش رو در مسير توسعه اقتصادي 
ايفا كرده اند ودولت ها نقش كليدي در ش��كل گيري اين 
بنگاه ها داشته اند. چين آخرين تجربه برجسته شرق آسيا 

محسوب مي شود كه با برنام هاي مدون و جامع به سمت 
ايجاد بنگاه هاي بزرگ براي دس��تيابي به قدرت رقابت با 
رقباي خارجي حركت كرده اس��ت و بعدها اين تجربه در 
ديگر كشورهاي منطقه همچون اندونزي مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در امريكاي التين هم از جمله در مكزيك، 
شيلي و برزيل در چند دهه گذشته مجتمع هاي صنعتي 
و گروه هاي اقتصادي و شركت هاي بزرگ، توسعه و تحول 
سريع و چشمگيري داشته اند و بعضًا از حمايت گسترده و 
پرهزينه دولت برخوردار بوده اند. اما در مقايسه با شرق آسيا، 
از جمله به جهت پيوندهاي خارجي ناهمسو با توسعه باثبات 

اقتصاد داخلي، كاميابي هاي كمتري يافته اند.
نگاهي به تجربيات جهاني نش��ان مي دهد، معموال از دو 
روش براي ادغام ش��ركت ها بهره گرفته ش��ده اس��ت كه 
شامل: » حمايت هاي نهادي: نظير انعطاف هاي قانوني و 
عملي در خصوص اجراي ضوابط رقابتي و تقدم سياست 
صنعتي بر سياست رقابتي از طريق حفظ رقابت مديريت 

شده، تمهيد زيرساخت هاي حقوقي و مالي، شفافيت هاي 
مقتضي و الگوهاي استخدامي منعطف مي شود. همچنين 
حمايت هاي مس��تقيم: در قالب معافيت ه��اي مالياتي، 
تخصيص ترجيحي مناب��ع، مجوزها، تس��هيالت مالي 
و تضمين ه��اي آن، حمايت ه��اي تعرف��ه اي ويارانه اي و 
سياست هاي قيمتي با وضع الزامات عملكردي به ويژه در 

صادرات صورت گرفته است.«
اما تاكنون در ايران چه گام هايي در اين زمينه برداشته شده 
است؟ در ايران نيز به جهت نازل بودن صرفه هاي مقياس كه 
قابليت رقابت بين المللي بنگاه ها را متاثر ساخته، ترغيب 
بنگاه ها به ادغام و يكپارچه سازي مورد توجه قرار گرفته است 
اما همچنان در گام هاي اوليه باقيمانده و نتايج ملموسي را 
به بار نياورده است. اين در حالي است كه بنگاه هاي بزرگ 
صنعتي ب��ا بيش از 1۵0 كاركن، اگرچه س��هم حدود 10 
درصدي از كل بنگاه هاي صنعت��ي را دارند، اما بيش از 90 
درصد صادرات صنعتي، ۸0 درصد ارزش افزوده صنعتي 
و 60 درصد اشتغال صنعتي كش��ور را به خود اختصاص 
داده اند. در حقيقت به علت عدم توجه كافي به اهميت اين 
موضوع در س��نوات گذشته، عدم ايجاد انگيزه كافي براي 

بنگاه ها، همچنين فقدان برنامه اي منسجم و هدفمند در 
اين خصوص و نبود زيرس��اخت هاي اقتصادي و حقوقي 
مكفي، اين سياس��ت توفيق چنداني نيافته به نحوي كه 
ادغام بنگاه هاي صنعتي ايران به مواردي بس��يار معدود، 

محدود مي شود.
سابقه توجه به سياس��ت ترغيب ادغام در ايران به بيش از 
يك دهه قبل باز مي گردد. در اوايل دهه 1۳۸0 اس��تفاده 
از ظرفيت مهم ادغام ها براساس مصوبه سال 1۳۸1 دولت 
مبني بر اصالح قانون تجارت مورد توجه سياست گذاران 
كشور قرار گرفت. همچنين سياست تشويق ادغام در مواد 
۳9 و 40 برنامه چهارم و 10۵ و 1۵0 برنامه پنجم انعكاس 
يافت و حتي در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مكلف به اجراي چنين سياستي شد. همچنين 
درحالي كه قانون تجارت فعلي كش��ور فاقد ضوابط ادغام 
است، اليحه اصالحي قانون تجارت پس از گذشت 12 سال 
از زمان تصويب آن در هيات دولت هنوز به تصويب نهايي 
مراجع قانوني نرسيده است. بعالوه مفاد مربوط به تشويق و 
تسهيل ادغام كه در دو قانون برنامه پيشين آمده بود در قانون 

برنامه ششم حذف شده است
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نوسان بازار، شكنندگي كشورهاي در حال توسعه را آشكار ساخت

اتحاديه اروپا نگران تصميم پوپوليست ها در رم است 

5 قرباني سقوط ارز در  بازارهاي نوظهور 

سقوط رتبه اقتصادي ايتاليا از »پايدار« به »منفي«

گروه جهان     طال تسليمي 
فشارهاي ناشي از سياست هاي نادرست داخلي و افزايش 
ارزش دالر بر ارزهاي نوظهور همچنان ادامه دارد و از پزوي 
آرژانتين گرفته تا لير تركيه، اين ارزها همچنان سير نزولي 
دارند. روپيه هند هم در معامالت روز پنجش��نبه در برابر 
دالر به شدت كاهش داشت و اين در حالي است كه كاهش 
ارزش روبل روسيه بازارهاي سهام اين كشور را دچار نوساني 

بي سابقه كرده است.
به نوشته س��ي ان ان ، اقتصادهاي آرژانتين و تركيه امسال 
به شدت دچار آشفتگي شد. ارزهاي اين كشورها در نتيجه 
فشار يك س��ري عوامل از جمله افزايش نرخ بهره امريكا، 
درگيري هاي سياسي و جنگ تجاري جهاني، فروپاشيد. در 
حقيقت، فشارها سبب شده اند مشكالت در چندين كشور 
از بازارهاي نوظهور به ويژه در رابطه با تامين مالي توس��ط 
سرمايه گذاران خارجي بيشتر خودش��ان را نشان دهند. 
نابساماني بازارهاي نوظهور از اوايل سال جاري ميالدي به بعد 
سبب شد بسياري از سرمايه گذاران پول هاي خود را از اين 
كشورها خارج و بر دارايي هاي مطمئن تري همچون اوراق 
قرضه امريكا سرمايه گذاري كنند. نگراني ها درباره آرژانتين 
و تركيه حتي س��بب شد س��رمايه گذاران نگران از ديگر 
اقتصادهايي كه آسيب پذير به نظر مي رسند، عقب نشيني 
كنند. ارزش پول ملي اندونزي جمعه به پايين ترين سطح 
در برابر دالر امريكا از زمان بحران مالي آس��يا در حدود 20 
سال پيش تاكنون، سقوط كرد. در بين اقتصادهاي در حال 
توسعه، پنج كشور بيشترين آسيب را در نتيجه نوسانات 

ارزي متحمل شدند: 
   تركي�ه- ارزش ارز مل��ي تركيه در نتيج��ه تركيبي از 
سياست هاي مناقشه  برانگيز داخلي، سياست گذاري هاي 
اقتصادي و دفعات افزايش نرخ بهره اياالت متحده، سقوط 
كرد. لير از ماه ژانويه تاكنون بيش از 40 درصد از ارزش خود را 
از دست داده است. بسياري از شركت هاي ترك در سال هاي 
اخير س��عي داش��تند هزينه وام گيري را از طريق تسويه 
استقراض ها به ارزهاي خارجي، كاهش دهند. اكنون ناظران 
نگران اين مساله هس��تند كه اين شركت ها از بازپرداخت 
اين وام ها عقب بيافتند، چرا كه درآمدهاي آنها به لير است. 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با مقاومت در 
برابر درخواست ها براي افزايش نرخ بهره در تالش براي تحت 
كنترل درآوردن نرخ تورم، نگراني سرمايه گذاران را تشديد 

كرده است. تحليل گران معتقدند مشكالت و آسيب ها همين 
حاال هم در آمارهاي اقتصادي قابل مشاهده است. سقوط 
لير سبب شده مردم و شركت هاي تركي ناگهان احساس 
نگراني كنند و اين مساله به كاهش هزينه مصرف كنندگان 
و اعتماد تجاري انجاميده است. جيسون تووي كارشناس 
اقتصادي بازارهاي نوظهور در موسسه تحقيقاتي »كپيتال 
اكونوميكز« در يادداشتي به مشتريانش نوشت: »نمي توان 
اين حقيقت را كه اقتصاد تركيه س��قوطي شديد را تجربه 

مي كند، ناديده گرفت.«
   آرژانتي�ن- پزوي آرژانتين هم از ابتداي س��ال جاري 
ميالدي تاكنون بي��ش از نيمي از ارزش خود را از دس��ت 
داده است. با سقوط بيشتر ارزش اين ارز در روزهاي اخير، 
دولت آرژانتين از صندوق بين المللي پول تسريع پرداخت 

بسته كمكي 50 ميليارد دالري را خواستار شده كه اوايل 
امسال بر سر آن توافق شده بود. بانك مركزي آرژانتين روز 
پنجش��نبه نرخ بهره را از 45 درصد به 60 درصد افزايش 
داد تا سرمايه گذاران را به نگهداري پزو ترغيب كند. گفته 
ش��ده بانك مركزي آرژانتين تصميم دارد اين نرخ بهره را 
دست كم تا ماه دسامبر حفظ كند، اما برخي تحليل گران 
معتقدند نرخ بهره دس��ت كم تا اواسط سال آينده كاهش 
نخواهد داش��ت. با اين حال، اين اقدام غيرعادي هم مانع 
سقوط بيشتر ارزش پزو نشد. به گزارش »موديز«، نزديك 
70 درصد از بدهي هاي دولت آرژانتين به ارزهاي خارجي 
است كه اين مساله ممانعت از كاهش بيشتر ارزش پزو را 

به شدت دشوار مي سازد.
   هند- در ادامه س��قوط كلي ارزهاي بازارهاي نوظهور، 

ارزش روپيه هند هم روز جمعه در برابر دالر به شدت كاهش 
يافت. روپيه از آغاز سال جاري ميالدي تاكنون 10 درصد 
افت ارزش داشته اس��ت. با اين حال، هنوز در اقتصاد هند 
نشانه هاي چنداني دال بر ركود مشاهده نشده است. هند در 
حال حاضر بيشترين سرعت رشد اقتصادي را در جهان دارد، 
اما با مخاطرات زيادي مواجه است. هند به شدت به واردات 
انرژي وابسته  است كه همين مساله آن را در برابر نوسانات 
در بازار نفت آسيب پذير مي كند. همين مساله سبب شده 
نرخ تورم هند به سطح ناخوشايند براي بانك مركزي افزايش 
يابد. از ديگر عواملي كه روپيه را تحت فشار گذاشته اند، جنگ 
تجاري جهاني و افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است 
كه سبب مي شود دارايي ها به روپيه و ديگر ارزهاي بازارهاي 
نوظهور در نظر سرمايه گذاران جذابيت كمتري داشته باشند.

   برزيل- در ماه هاي اخير، سياس��ت بيشترين فشار را 
بر رئال، پول ملي برزيل وارد آورده اس��ت. رئال از آغاز سال 
جاري ميالدي تاكنون 20 درصد از ارزش خود را از دست 
داده اس��ت. در حال حاضر نگراني سرمايه گذاران از نتايج 
انتخابات رياست جمهوري ماه اكتبر است. آنها اميدوارند 
كه رهبري حامي تجارت در برزيل روي كار بيايد كه قدرت 
انجام اصالحات بزرگ مالي همچون كاهش كسري بودجه 
كشور را داشته باشد. اما نظرسنجي هاي اخير از محبوبيت 
رهبران جناح چپ همچون لوال داس��يلوا حكايت دارند. 
گوستاوو رانگل كارشناس اقتصادي امريكاي التين در بانك 
س��رمايه گذاري »آي ان جي« اخيرا در يادداشتي نوشت: 
»شك و ترديدها درباره احتمال پيروزي نامزدي كه حامي 
سرمايه گذاري باش��د، بر دارايي هاي محلي سايه انداخته 
اس��ت.« او در ادامه به اين مساله اشاره كرد كه دست بانك 
مركزي برزيل در اس��تفاده از ابزار گوناگون براي مقابله از 
تضعيف بيشتر رئال در صورت لزوم، باز است. يكي ديگر از 
عواملي كه ارز ملي برزيل را اوايل امسال تحت فشار گذاشت، 
اعتصاب سراسري راننده هاي كاميون بود كه به افزايش نرخ 

تورم انجاميد و در رشد اقتصادي اختالل ايجاد كرد.
   روسيه- روبل روسيه هم در ماه هاي اخير و در مواجهه 
با تحريم هاي اقتصادي، دچار نوسان شد. ارز ملي روسيه 
از آغاز س��ال جاري ميالدي تاكنون 15 درصد ارزش خود 
را از دس��ت داده است. روس��يه از چند سال پيش و در پي 
مداخله در درگيري هاي داخلي در اوكراين با تحريم ها از 
سوي غرب درگير شده است. اما امسال پس از آنكه لندن 
از ارتباط كرملين با قتل جاس��وس دوجانبه پيش��ين در 
خاك بريتانيا سخن گفت، تحريم ها تشديد شدند. اياالت 
متحده هم چندين شخص و شركت روسي را تحريم كرده 
است. روسيه همچنين همانند شمار ديگري از كشورها از 
تعرفه هاي جديد اياالت متحده بر واردات فوالد و آلومينيوم 
متحمل ضرر و زيان شده است. سرمايه گذاران نگران اين 
مساله هستند كه تحريم هاي بيشتري عليه روسيه اعمال و 
تدابيري عليه بانك ها و شركت هاي انرژي اين كشور اعمال 
شود. كرملين در ماه هاي گذش��ته در جهت فروش اوراق 
قرض��ه وزارت خزانه داري اياالت متحده و خريد طال اقدام 
كرده است. با اين حال، تحليل گران بر اين باورند كه افزايش 
قيمت نفت در ماه هاي آتي خسارت هاي ناشي از افت ارزش 

روبل را جبران خواهد كرد.

گروه جهان    
رتبه بندي اقتصادي ايتاليا بر اساس آخرين گزارش آژانس 
رتبه سنجي فيچ، از پايدار به منفي سقوط كرده است. در 
سه ماهه دوم سال جاري ميالدي توليد ناخالص ملي تنها 
دو دهم درصد رشد كرد در حالي كه طي مدت مشابه در 
2017 ميالدي 4 دهم درص��د افزايش يافته بود. آژانس 
رتبه سنجي فيچ با وجود تاييد رتبه اعتباري BBB ايتاليا 
گفته دورنماي وضعيت اقتصادي اين كشور از ثابت به منفي 

تقليل يافته است. 
به گزارش بيزينس اينس��ايدر، فيچ همچنين با اشاره به 
شكل گيري دولت جديد ايتاليا و تفاوت هاي سياسي زياد 
ميان شركاي ائتالف دولتي و تناقض ميان هزينه بسيار باال 
براي اجراي تعهدات اتخاذ شده در قرارداد دولتي و هدف 
كاهش بدهي هاي ملي، بر اين عقيده است كه دولت جديد 
ايتاليا مي تواند اين كشور را به سوي كاهش سطح بودجه 
سوق دهد و بدهي هاي ملي بسيار زياد، اين كشور را بيشتر 

در معرض شوك هاي بالقوه قراردهد.
فيچ پيشتر نيز اعالم كرده بود كه اصالحات در ايتاليا بطور 
قابل توجهي سخت است و برنامه افزايش مخارج دولت ايتاليا 
مي تواند ميزان بدهي اين كشور را افزايش دهد. اين آژانس 
 رابطه ميان كس��ر بودجه و توليد ناخالص ملي در 2018 
را 1.8 درصد تخمين زده است. كندي اقتصاد ايتاليا بيشتر 
به دليل سقوط صادرات است. صادرات ايتاليا در ماه هاي 

آوريل تا ژوئن دو دهم درصد كاهش داشت كه يك ضربه 
س��خت به اقتصاد صادراتي اين كشور به ش��مار مي رود. 
همزمان واردات ايتالي��ا 1.8 درصد افزايش پيدا كرده، اما 
مصرف تغيير چنداني نداشت در حالي كه سرمايه گذاري ها 

2.9 درصد رشد كردند. 
به اعتقاد ناظران، حمايت نكردن بخش هاي مختلف دولت 
ايتاليا از اتحاديه اروپا و يورو نشان دهنده خطرات بيشتري 
براي ايتاليا است، با اين وجود احتمال اينكه دولت ايتاليا 
تهديد به خروج از اتحاديه اروپا كرده يا پولي موازي ايجاد 
كند بسيار كم است. البته شايد دولت كنوني ايتاليا نتواند تا 
آخر مدت ماموريت 5 ساله خود پيش برود و امكان برگزاري 

انتخابات زودهنگام در سال 2019 نيز وجود دارد. 
پيشتر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نيز اعالم كرده 
بود ايتاليا تنها كشور گروه 7 است كه رشد اقتصاد آن كند 
شده اس��ت. رش��د اقتصادي ايتاليا 6 درصد كمتر از آغاز 
سال 2008 اعالم شده است. )سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي داراي 35 عضو و عمده  ترين سازمان بين المللي 
تصميم گيرنده اقتصادي محس��وب مي شود و مقر آن در 

پاريس است.( 
چال��ش اقتصادي ايتالي��ا اكنون به يك��ي از بزرگ ترين 
مش��كالت منطقه يورو تبديل شده اس��ت؛ به ويژه اينكه 
در كنار ايتاليا شاخص اطمينان و بهاي مصرف كنندگان 
كش��ورهايي چون آلمان نيز كاهش يافته اس��ت. گونتر 

اتينگر مقام ارشد كميسيون اروپا، جمعه و پيش از انتشار 
رتبه بندي موسس��ه فيچ گفت��ه ب��ود: »در اتحاديه اروپا 
نمي توانيم بيش ازحد وارد بدهي ش��ويم. ما بايد اعتماد 
وام دهن��دگان را حفظ كنيم. ايتاليا بايد با وجود باال بودن 
سطح بدهي اش، بدهي هاي خود به اتحاديه اروپا را پرداخت 
كند.« اين در حالي است كه دولت دست راست  ايتاليا بارها 

خواستار بخشش بدهي ها شده اند. 
يك مقام دولتي ايتاليا با وجود درخواست بروكسل براي 
احتياط بيشتر رم در تخصيص بودجه، به يورونيوز گفته اين 
احتمال وجود دارد كه دولت ايتاليا قوانين اتحاديه اروپا را 
ناديده گرفته و يك بودجه كالن را براي سال مالي آينده 
در نظر بگيرد. جيانكارلو جورگتي وزير ايتاليايي، گفته نياز 
به سرمايه گذاري در زيرساخت ها مي تواند كسري بودجه 
اين كشور در سال 2019 ميالدي كه معادل سه درصد از 
توليد ناخالص داخلي است را توجيه كند؛ رقم حداكثري كه 
طبق قوانين اتحاديه اروپا تضمين كننده ثبات مالي است. 
پس از فروريختن پلي در جنوا در ماه گذش��ته ميالدي، 
مباحث مربوط به سرمايه گذاري در زيرساخت هاي ايتاليا 
به موضوعي جنجالي در اين كشور تبديل شده است. در اين 
حادثه 43 تن جان خود را از دست دادند. جورگتي گفته: 
»فقط پل ها نيستند كه نياز به رسيدگي دارند، مدارس و 
اماكن دولتي نيز وضعيت مش��ابهي دارند. اگر الزم باشد 
كه براي اطمينان از سالمت ايتاليا، بودجه ما از سطح سه 

درصد توليد ناخالص داخلي فرات��ر رود بايد با طرف هاي 
اروپايي مذاكرات جدي در اين باره داشته باشيم.« ايتاليا 
در حال حاضر بدهي اي معادل 130 درصد توليد ناخالص 

داخلي خود دارد. 
نگراني هاي اروپا در ش��رايطي اس��ت كه دولت ايتاليا تا 
30 س��پتامبر يك سري اهداف جديد مالي تعيين كند و 
پيش نويس برنامه بودجه را ب��راي بازبيني تا پيش از 15 
اكتبر، در اختيار اتحاديه اروپا بگذارد. پيرو ايگنازي استاد 
علوم سياسي در دانش��گاه بولونياف با اشاره به اختالفات 
رم و بروكسل درباره شدت و حدت سياست هاي رياضت 
اقتصادي به فايننشال تايمز گفته: »پيش بيني من اين است 

كه دولت ايتاليا از هيچ برنامه بودجه اي كه ش��رايط مالي 
مردم اين كشور را به خطر اندازد، حمايت نخواهد كرد.« 

دولت فعل��ي ايتاليا، نخس��تين دولت پوپوليس��تي در 
كشورهاي غرب اروپاس��ت. اين دولت ائتالفي است از دو 
حزب عوام گراي جنبش پنج س��تاره و ليگ. اين دوحزب 
از مخالفان سرسخت سياست هاي اتحاديه اروپا در مورد 
بودجه و پناهجويان هستند. در انتخابات پارلماني چهارم 
مارس سال جاري ميالدي هيچ كدام از احزاب سياسي اين 
كشور نتوانستند اكثريت كرسي هاي مجلس را كسب كنند 
و در نتيجه اين كش��ور به مدت چهار ماه از داشتن بازوي 

اجرايي محروم ماند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 دمشق: ادلب آزاد مي شود
چه با صلح، چه با زور

گروه جهان    وزير خارجه سوريه اعالم كرده بشار 
اسد رييس جمهوري اين كشور، اعالم كرده است كه 
اس��تان ادلب چه با صلح چه با جنگ بايد آزاد شود. 
وليد معلم در مصاحبه با ش��بكه روسيا اليوم گفته 
است: »بشار اسد تاكيد كرده اولويت ما آزادي استان 
ادلب است؛ چه با آشتي و چه با اقدام نظامي.« معلم در 
ادامه گفت سوريه به دنبال درگيري با تركيه نيست، اما 
تركيه بايد اين مساله را درك كند كه ادلب يك استان 
سوري و متعلق به سوريه است.  اين در حالي است كه 
مولود چاووش  اوغلو وزير امور خارجه تركيه، گفته 
است آنكارا براي جلوگيري از حمله ارتش سوريه به 
ادلب تالش مي كند و در اين راس��تا با ايران و روسيه 
مذاكرات و همكاري ه��اي الزم را انجام خواهد داد. 
چاووش اوغلو در گفت وگو با خبرنگاران گفته است: 
»تركيه نگران پيامدهاي حمله به شهر ادلب از سوي 
ارتش سوريه اس��ت و براي ممانعت از آن هر اقدامي 
الزم باشد، انجام مي دهد. هر عمليات يا اقدامي عليه 
ادلب، براي آينده اين شهر و آينده سوريه فاجعه بار 
خواهد بود و به همين دليل، اقدامات پيشگيرانه اي 
را آغاز كرده ايم كه س��فر وزير دفاع و رييس سازمات 
اطالعات ملي به روس��يه و س��فر وزير خارجه ايران 
به تركيه در همين راس��تا انجام شد و بي گمان طي 
برگزاري نشست سه جانبه روساي جمهوري روسيه، 
ايران و تركيه در تهران نيز مذاكراتي در اين خصوص 
انجام خواهد شد.« وليد معلم در ادامه اظهارات خود 
گفته: »سخنان جديدي را در كنفرانس مطبوعاتي 
سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه و عادل الجبير 
وزير خارجه عربستان درباره موضع رياض شنيديم و 
اين چيزي است كه از آن استقبال مي كنيم.« ادلب 
در شمال سوريه همچنان در كنترل نيروهاي مخالف 
و گروه هاي تروريستي است و دولت سوريه قصد دارد 
تا آنجا را از تصرف آنها آزاد كند. شماري از شهروندان 
عادي و شبه نظاميان شورشي و گروه هاي جنگجو 
براي نجات ج��ان خود به اين منطقه پن��اه آورده و 
گروهي از آوارگان نيز در چادرهايي در اطراف اين شهر 
زندگي مي كنند. تركيه كه از برخي گروه هاي شورشي 
در ادلب پشتيباني مي كند، چندين پايگاه ديدباني در 
اين منطقه دارد و وظيفه اين پايگاه ها گزارش حمله 
احتمالي نيروهاي ارتش سوريه به پشتيباني روسيه 
است. قرار است نشست سه جانبه سران ايران، تركيه 
و روسيه درباره بررسي تحوالت سوريه هفتم سپتامبر 
برابر با 16 ش��هريور ماه در تهران برگزار شود. محور 

اصلي اين مذاكرات وضعيت ادلب خواهد بود.

 تركيه كمك آي ام اف 
را نمي خواهد 

مش��اور رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، 
گفته آنكارا نبايد براي حل مش��كالتش به س��راغ 
صندوق بين المللي پول )آي ام اف( برود. به گزارش 
ايس��نا، جميل ارتم با اعالم اينك��ه تركيه در مقطع 
حساس اقتصادي و مالي قرار دارد، گفته يك بسته 
اصالح ساختاري ضروري تر از از يك برنامه اقتصادي 
ميان مدت است. اين مقام تركيه اي با اشاره به اينكه 
اردوغان از 2008 به سلطه صندوق بين المللي پول 
بر اقتصاد تركيه پايان داده تاكيد كرده آنكارا نبايد به 
گذش��ته بازگردد. دولت تركيه با چالش هاي جدي 
اقتصادي روبروس��ت كه تحليل گ��ران داليلش را 

سياست هاي اردوغان مي دانند. 

امير كويت به واشنگتن مي رود
امير كويت پنجم س��پتامبر به واشنگتن مي رود. به 
گزارش آسوشيتدپرس، شيخ صباح االحمد الجابر 
الصباح  براي گفت وگو درباره تجارت، سرمايه گذاري و 
همكاري هاي امنيتي به واشنگتن مي رود. كويت يكي 
از متحدان اصلي امريكا در منطقه به شمار مي رود. 
پنتاگون پيشتر اعالم كرده بود قرارداد فروش 300 
موش��ك ضد زره از نوع »هل فاير AGM-114« به 

ارزش 30 ميليون دالر به كويت را امضا كرده است.

تعطيلي كنسولگري پاكستان 
در جالل آباد 

دولت پاكستان سركنسولگري خود را در جالل آباد 
افغانستان به دليل آنچه اعتراض به دخالت والي واليت 
ننگرهار در امور خود مي ناميد، بست. به گزارش ايرنا، 
سفارت پاكستان در كابل دخالت دولت افغانستان 
در امور كنسولگري را نقض كنوانسيون وين خوانده 
اس��ت. س��خنگوي وزارت خارجه پاكستان گفته 
سركنسولگري در جالل آباد تا زماني كه وضع امنيتي 

به پيش از 28 اوت بازنگردد، بسته خواهد ماند.

قطر 24 بالگرد آپاچي امريكايي 
تحويل مي گيرد

يك مقام نظامي قطر گفته كشورش 2019 ميالدي 
24 فروند بالگرد تهاجم��ي آپاچي از امريكا تحويل 
مي گيرد. به گزارش الطالئع، با تحويل اين بالگردها 
قطر پس از امريكا دومين كشوري خواهد بود كه اين 
نوع بالگرد را در اختيار خواهد داشت. قرارداد خريد 
اين بالگردها 2014 به امضا رسيده و شامل خريد 24 
فروند بالگرد؛ تجهيزات مربوط، به همراه آموزش فني 

خدمه و تاسيسات از جمله شبيه سازهاست. 

رويگرداني آنكارا از جبهه نصرت 
تركيه گروه افراطي »هيأت تحرير الش��ام« يا همان 
جبه��ه نصرت را بطور رس��مي در زم��ره گروه هاي 
تروريستي قرار داد. اين گروه بخش بزرگي از استان 
ادلب سوريه را در اختيار دارد. به گزارش دويچه وله، 
اين اقدام تركيه همزمان با اعالم آمادگي ارتش سوريه 

براي حمله به ادلب صورت مي گيرد.

 »داسيلوا« از نامزدي 
در انتخابات محروم شد

گروه جهان|
دستگاه قضايي برزيل لوال داسيلوا رييس جمهوري 
سابق، را به دليل فس��اد مالي از شركت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري محروم كرد. به گزارش يورونيوز، 
ح��زب كارگران برزيل اع��الم كرده با هم��ه توان و 
امكانات براي اع��اده حق نامزدي لوال داس��يلوا، در 
انتخابات رياس��ت جمهوري مب��ارزه خواهد كرد. 
داس��يلوا همواره اتهام هاي مطرح ش��ده عليه خود 
را رد و آنه��ا را توطئه اي سياس��ي براي جلوگيري از 
ورود مجدد به عرصه سياسي خوانده است. هواداران 
رييس جمهوري سابق برزيل نيز ضمن اعالم حمايت 
از نامزدي داس��يلوا برگزاري انتخابات بدون حضور 
وي را فرايندي غيردموكراتي��ك توصيف كرده اند. 
داسيلوا از آوريل گذشته به دليل فساد، رسوايي هاي 
متعدد مالي و پولشويي بازداشت و به تحمل بيش از 
12 س��ال مجازات زندان محكوم شده است. حزب 
كارگران برزيل پيش از آنكه هفتمين قاضي دادگاه 
انتخاباتي راي خود را اعالم كند دس��تگاه قضايي را 
به در پيش گرفتن رويكردي خشونت آميز نسبت به 
چهره سرشناس جناح چپ متهم بود. حزب كارگران 
برزيل در ادامه با دروغ توصيف كردن بهانه سابقه پاك، 
اصلي كه بر اساس آن افراد داراي محكوميت قضايي 
از نامزدي محروم هس��تند، به 145 م��ورد خاص از 
نامزدهاي انتخابات شوراي شهر در سال 2016 اشاره 
كرده كه داراي وضعيتي مشابه لوال داسيلوا بودند و 

بيش از نيمي از آنها نيز پيروز انتخابات شدند.

توقف مذاكرات بي نتيجه 
تجاري امريكا و كانادا 

گروه جهان|
گفت وگوهاي تجاري امري��كا و كانادا بدون نتيجه 
متوقف شده اس��ت. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، تا جمعه به كانادا فرصت داده بود بر سر مفاد 
جديد پيمان نفتا كه مكزيك هم موافق آن اس��ت 
تصميم گيري كند. به گزارش بي بي س��ي، با وجود 
ناتمام ماندن مذاكرات و به س��ر آمدن مهلت تعيين 
شده، نمايندگان دولت امريكا در اين مذاكرات گفته اند 
هفته آينده دوباره با همتاي��ان كانادايي خود ديدار 
خواهند داشت. اين در حالي است كه مكزيك و امريكا 
چند روز پيش از توافق بر سر مفاد جديد يك پيمان 
تجارت آزاد موسوم به توافق اياالت متحده- مكزيك 
خبر دادند. اين توافق به گفته كارشناس��ان، همان 
نمونه بازنگري ش��ده پيمان تج��ارت آزاد امريكاي 

شمالي )نفتا( است.
كاخ سفيد اعالم كرده است كه فعال بر اساس توافقي 
كه با مكزيك به دست آمده جلو خواهد رفت و از كنگره 
 خواهد خواست در مدت زماني قانوني تعيين شده

 )90 روز( درب��اره آينده پيم��ان نفتا و امضاي توافق 
جديدي با مكزيك و كان��ادا تصميم گيري كند. اما 
هنوز معلوم نيست كه عدم توافق ميان سه عضو نفتا 
كه تجارتي به بزرگي يك تريلي��ون دالر دارند، چه 
نتيجه اي در بر خواهد داش��ت. مكزيك اعالم كرده 
است از اول ماه دسامبر و همزمان با آغاز به كار دولت 
جديد اين كشور، روابط تجاري خود با واشنگتن را بر 

اساس نتايج مذاكرات اخير تنظيم مي كند.

رشد اقتصادي هند 
از ۸ درصد گذشت

گروه جهان|
پنجمين اقتصاد بزرگ جهان در س��ه ماهه نخس��ت 
سال مالي 19- 2018 موفق شد رشد خيره كننده 8.2 
درصدي را به ثبت رساند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
اقتصاد هند در س��ه ماه پيش نيز رش��د 7.7 درصدي 
داشته است. اين نرخ رشد كه قوي ترين رشد اقتصادي 
هند در هشت فصل اخير محسوب مي شود اين كشور را 
در زمره كشورهاي داراي سريع ترين نرخ رشد اقتصادي 
قرار داده اس��ت. هند كه تا سال پيش ششمين اقتصاد 
بزرگ جهان بود اندكي پيش با دستيابي به اقتصاد 2.57 
تريليون دالري توانست با پشت سر گذاشتن انگليس 
به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان بدل شود. آرون جاتلي 
وزير دارايي هند، ابراز اميدواري كرده تا پايان سال 2030، 
هند جز سه اقتصاد برتر جهان شود. صندوق بين المللي 
پول پيش بيني كرده نرخ رشد امسال اقتصاد هند بين 
7.3 درصد تا 7.5 درصد باش��د. اين رقم تقريبا دو برابر 
متوسط رشد 3.9 درصدي اقتصاد جهاني است. با اين 
حال با وجود عملكرد درخشان اقتصادي، ارزش روپيه 
در برابر دالر باز هم كاهش يافته و ه��ر دالر به ازاي 71 
روپيه مبادله شده است. افزايش كسري حساب تجاري، 
خروج گسترده س��رمايه از هند و همچنين مناقشات 
بين المللي باعث ش��ده تا ارزش پول ملي هند به طرز 
بي سابقه اي تضعيف شود. از طرف ديگر كاهش ارزش 
روپيه ممكن است تورم هند را به سطحي باالتر از 4.97 
درصد هدفگذاري شده بانك مركزي هند برساند كه در 
اين صورت رشد اقتصادي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

واكنش ها به قطع حمايت مالي 
امريكا از آنروا 

گروه جهان|
تصميم اياالت متح��ده براي قطع كامل كمك مالي 
به آژان��س امداد و اقدام س��ازمان مل��ل متحد براي 
آوارگان فلسطيني در خاور نزديك )آنروا( واكنش هاي 
زيادي داش��ته است. آنروا كه از س��وي سازمان ملل 
مسوول امدادرساني و تامين تسهيالت و كمك هاي 
انساني جهت حمايت از ميليون ها پناهنده ثبت شده 
فلسطيني است، از مدت ها پيش بر سر تامين منابع 
مالي خود با واش��نگتن دچار مشكل ش��ده است.  به 
گزارش يورونيوز، تشكيالت خودگردان فلسطين اين 
تصميم اياالت متحده را محكوم كرده اس��ت. دولت 
آلمان نيز در واكنش به اقدام امريكا از افزايش كمك  به 
آنروا خبر داده و از همه شركاي اروپايي خود خواسته 
به اين تصميم آلمان اقتدا كنند. آلمان 2017ميالدي 
81 ميليون يورو به آنروا كمك مالي كرده بود. آنتونيو 
گوترش دبيركل سازمان ملل، نيز با ابراز تاسف از تصميم 
واشنگتن در بيانيه اي اعالم كرده، آنروا در سخت ترين 
شرايط به آوارگان فلسطيني كه بسيار نيازمند هستند، 
خدمات آموزش��ي، بهداش��تي و غير آن را با بهترين 
كيفيت ارايه كرده است. گوترش همچنين براي رفع 
باقي كسري بودجه آنروا از همه كشورها درخواست 
كمك كرده تا اين س��ازمان بتواند به ارايه كمك هاي 
حياتي خود ادامه دهد. جمال الخضري رييس كميته 
مردمي مبارزه ب��ا محاصره غزه، ه��م گفته تصميم 
واشنگتن در اين زمينه زندگي ميليون ها پناهجوي 

فلسطيني در داخل و خارج را به خطر مي اندازد. 

 اقرار به گناه يك امريكايي
در پرونده »روسيه گيت«

گروه جهان|
يك امريكايي كه شريك تجاري يك تبعه روس است و 
توسط رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت 
احتمالي روسيه در انتخابات امريكا، به داشتن ارتباط 
با آژانس هاي اطالعاتي روس��يه متهم شده به تخلفات 
خود اقرار كرده اس��ت. به گزارش رويترز، ساموئل پاتن 
همچنين موافقت كرده با تحقيقات رابرت مولر رييس تيم 
تحقيقات امريكا درباره دخالت روسيه در انتخابات امريكا 
همكاري كند. پاتن اذعان كرده هماهنگي الزم را انجام 
داده بود تا يك ش��هروند امريكايي بتواند 50 هزار دالر 
بابت خريد چهار بليت براي شركت در مراسم تحليف 
دونالد ترامپ از طرف يك ميلياردر اوكرايني بپردازد و اين 
اوكرايني از طريق يك حساب بانكي در قبرس اقدام به 
پرداخت كرد. بر اساس قانون امريكا خارجي ها نمي توانند 
به س��ازمان دهندگان مراس��م تحليف پولي پرداخت 
كنند. گرچه در اين اسناد نام تبعه روس برده نشده اما 
مشخصات او با كنستانتين كيليمنيك شريك تجاري 
پاتن، همخواني دارد كه ژوئن به همراه پل مانافورت مدير 
سابق كمپين ترامپ، به جرم ارتشاء رسما متهم شدند. 
به گفته رابرت مولر، كيليمنيك كه زماني مترجم ارتش 
روسيه بوده با آژانس هاي جاسوسي روسيه ارتباط دارد. 
توافق اقرار به گناه ساموئل پاتن اين احتمال را افزايش 
داده كه به عنوان شاهد در پرونده مانافورت حاضر شود. 
مدير كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ اخيرا در دادگاهي 
در ويرجينيا به فرار مالياتي و جعل بانكي محكوم شد و 

دومين دادگاه او ماه آتي در واشنگتن برگزار مي شود.
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 آخرين وضعيت خريد گندم
برنج و كلزا 

 برداشت رسمي پسته
طي روزهاي آينده

مديركل بازرگاني داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران گفت: تاكنون از ابتداي فصل برداشت 9 ميليون 
و 330 هزارتن گندم به ارزش 12 هزارو 380 ميليارد 
تومان از كشاورزان سراسر كشور خريداري شده كه 
تاكنون مبلغ هفت هزارو 700 ميليارد تومان )معادل 

63 درصد( به آنها پرداخت شده است.
»س��يد مومن نيافر« در گفت وگو با ايرنا افزود: طبق 
آمارها، استان خوزستان با يك ميليون و 130 هزارتن، 
كردستان با يك ميليون تن و گلستان با 930 هزارتن 
رتبه هاي اول تا س��وم توليد وخريد گندم را به خود 
اختصاص داده اند.وي ب��ا بيان اينكه عمليات خريد 
توسط يك هزارو 100 مركز خريد ملكي و غيرملكي 
و موقت درحال انجام است، اظهارداشت: امسال نيز 
مانند س��ال هاي گذشته پول گندمكاران با عامليت 
بانك كشاورزي از سوي دولت پرداخت مي شود و براي 
سهولت در كارها، گندمكاران در اقصي نقاط كشور كه 
شعب و خودپردازهاي بانك كشاورزي مستقر باشد، 
مي توانند پول خ��ود را دريافت كنند.به گفته وي، بر 
اساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال زراعي 97 نيز 
همانند پارسال، هر كيلوگرم گندم معمولي )نان( با 
افت مفيد چهار درصد و افت غيرمفيد 2 درصد به مبلغ 
13 هزار ريال )يكه��زار و 300 تومان( و گندم دوروم 
13 هزار و 300ريال )يكهزار و 330ومان( خريداري 
مي شود و خريد گندم از مناطق سردسير، غرب و شمال 
غرب تا اوايل مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.گندم از 
كاالهاي اساسي در ايران به شمار مي رود كه هر ساله 
خريد تضميني آن از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز 
در استان سيس��تان و بلوچستان و مناطق گرمسير 
آغاز و تا اواخر مهرماه در ديگر اس��تان هاي سواحل 
خزر و سردسير ادامه دارد.پيش بيني مي شود امسال 
13.4 ميلي��ون تن گندم در كش��ور توليد و نزديك 
به 10 ميليون تن آن توس��ط دولت خريداري شود.

پارسال نزديك به 9 ميليون تن گندم به ارزش بيش 
از 114 هزار ميليارد ريال از گندمكاران سراسر كشور 
خريداري شد و با توجه به ذخاير سال 1395 همچنان 
خودكفايي در توليد اين محصول استمرار پيدا كرد.
سال 1395 حدود 14 ميليون و 590 هزار تن گندم 
توليد و 11 ميلي��ون و 525 هزار تن به ارزش بيش از 
145 هزار ميليارد ريال خريداري شد.سال زراعي از 
ابتداي مهرماه هر سال آغاز مي شود و تا پايان شهريور 
سال بعد ادامه دارد.مديركل بازرگاني داخلي شركت 
بازرگاني دولتي ايران تصريح كرد: دولت براي حمايت 
از تولي��د كننده داخلي وارد بازار ش��د، اما تاكنون به 
دليل بازار خوب اين محصول، تاكنون موفق به خريد 
برنج در استان هاي شمالي كشور نشده است.به گفته 
وي، دولت قيمت هركيلوگرم برنج هاشمي و طارم )با 
8 درصد شكستگي( به قيمت 9 هزارو 828 تومان، 
برنج شيرودي )8 درصد شكستگي( به قيمت 5 هزارو 
886 تومان و برنج ندا و نعمت )با 8 درصد شكستگي( 
به قيمت پنج هزارو 238 تومان خريداري مي كند. وي 
اظهارداشت: اكنون قيمت هركيلوگرم برنج هاشمي و 
طارم بيش از 10 هزارو 500 تومان و شيرودي و نعمت 
و ندا بين 6 تا هفت هزارتومان در بازار معامله مي شود.

به گزارش ايرنا، مصرف ساليانه برنج در كشور حدود 
3.2 ميليون تن اس��ت كه 1.7 تا 2 ميليون تن آن در 
داخل كشور كشت مي شود؛ سهم واردات از بازار برنج 
س��اليانه 1.2 تا 1.5 ميليون تن در سال است و هند، 
بزرگ ترين تامين كننده برنج مورد نياز ايران است و 
پاكستان، تايلند و اروگوئه هم بخش ديگري از برنج 
وارداتي ايران را تامين مي كنند.نيافر درباره وضعيت 
خريد دانه هاي روغني گفت: تاكنون از ابتداي فصل 
برداشت 330 هزارتن كلزا به ارزش 9 هزارو 84 ميليارد 
و 873 ميليون ريال خريداري شده كه تاكنون 100 
درصد مطالبات كلزاكاران پرداخت ش��ده است.وي 
اضافه كرد: همچنين تاكنون 426 تن گلرنگ به ارزش 
10 ميليارد و 672 ميليون ريال خريداري ش��ده كه 
تاكنون 98 درصد مطالبات به حساب كشاورزان واريز 
شده است.وي افزود: تاكنون 934 تن آفتابگردان به 
ارزش 23 ميليارد و 362 ميليون ريال خريداري شده 
كه تاكنون 100 درصد پولشان پرداخت شده است.به 
گفته وي، فصل برداشت و خريد دانه سويا از آبان ماه 
جاري آغاز مي شود.توليد كلزا از 60 تا 70 هزارتن سال 
1395 به 180 هزارتن در سال 1396 افزايش يافت و 
براساس پيش بيني شده بود اين رقم امسال با رشد 2 

برابري به نزديك 350هزارتن برسد.

معاون وزير جهاد با بيان اينكه برداشت پسته چند 
روز ديگر آغاز و امكان برآورد دقيق ميزان توليد فراهم 
مي شود، بر توسعه صادرات اين محصول تأكيد كرد.

محمدعلي طهماسبي در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
بيان اينكه برداشت رسمي پسته هنوز شروع نشده 
است، اظهارداشت: ش��هريور تا مهر فصل برداشت 
آغاز مي شود و در مناطق گرم تر زودتر اين اتفاق رخ 
مي دهد.وي با بيان اينكه بخش��ي از محصول مانند 
پس��ته دامغان مصرف تازه خوري دارد، افزود: طي 
چند روز آينده برداشت رس��مي اين محصول آغاز 
خواهد شد.معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: تا 
زماني كه برداشت آغاز نشود نمي توان برآورد دقيقي 
از توليد پسته اعالم كرد، هنگامي كه شروع شد برآورد 
دقيق خود را از ميزان توليد اعالم مي كنيم هم درباره 
محصول تازه خوري و هم فرآوري.طهماسبي با اشاره 
به پرداخت خسارت پس��ته كاران گفت: آنهايي كه 
بيمه بودند از بيمه مي گيرند و باقي نيز به ستاد بحران 
مربوط مي شود و بايد از آنجا پيگيري شود.وي درباره 
اينكه در ص��ورت ادامه روند افزايش��ي قيمت، چه 
اقدامي براي كنترل بازار انجام مي شود؟، افزود: مگر 
قرار است بازار پس��ته را هم دولت كنترل كند؟ وي 
اضافه كرد: بايد به توسعه صادرات اين محصول فكر 
كرد، شرايط ارزي ايجاد شده به نفع صادرات است و 
افزايش صادرات موجب افزاي��ش ارزش افزوده و در 

نهايت رونق توليد مي شود.

5 شغل مزخرف در جهان 

داستانشغلهايبيمعني

موفقيت الگوي هند در مقابله با فساد اداري

مولف| ديويد گريبر|
مترجم| آرش رضاپور|

 گاردين|
يك روز كتابخان��ه ديواري دفترم ف��رو ريخت؛ كتاب ها 
همه جا پخش وپال شدند و چارچوب دندانه دار فلزي، كه 
زماني كتابخانه را سرجايش نگاه داشته بود، آويزان شد 
باالي ميزم. من استاد انسان شناسي هستم. يك ساعتي 
گذشت و س��ر و كله نجاري پيدا شد تا خسارت را برآورد 
كند، اما چشمش كه به تل كتاب ها افتاد، خيلي موقرانه 
گفت مقررات ايمني حكم مي كنند او نه به اتاق وارد شود و 
نه كاري انجام دهد. من بايد كتاب ها را جمع مي كردم و به 
چيز ديگري هم دست نمي زدم تا در اولين فرصت برگردد.

هيچگاه خبري از نجار نش��د. هر روز يك نفر از دپارتمان 
انسان شناسي، گاهي چند بار در روز، تماس مي گرفت تا از 
سرنوشت او خبردار شود؛ هميشه هم معلوم مي شد كاري 
فوري برايش پيش آمده اس��ت. بعد از يك هفته كاشف 
به عمل آمد كه واحد تعمير و نگهداري يك نفر را استخدام 
كرده كه تنها وظيفه اش اين است كه بابت نيامدن نجار 
عذرخواه��ي كند؛ به نظ��ر مرد خوبي مي آم��د، اما هيچ 

احساس نمي كردي از زندگي شغلي اش راضي است.
همه ما با مشاغلي كه وقتي از بيرون نگاه شان مي كني به 
نظر مي رسد كار زيادي انجام نمي دهند، آشناييم. مشاوران 
منابع انساني، هماهنگ كننده هاي ارتباطات، پژوهشگران 
روابط  عمومي، استراتژيست هاي مالي، وكالي سازماني 
و خالصه آن دس��ته افرادي كه تمام وقت ش��ان را صرف 
تشكيل كميته هايي مي كنند كه درباره معضل كميته هاي 
غيرضروري بح��ث كنند. اگر اين ش��غل ها واقعًا بيهوده 
باشند و شاغالنش��ان هم اين را بدانند چه؟ يعني چيزي 
دلسردكننده تر از اين هم وجود دارد كه آدمي بالغ، پنج 
روز در هفته صبح زود از خواب بيدار شود تا كاري را انجام 
دهد كه به نظرش نه تنها لزومي به انجام آن نيست، بلكه 
تنها اتالف زمان و منابع است و شايد حتي كاري است كه 
باعث مي شود جهان جاي بدتري شود؟ تحقيقاتي فراوان 
پيرامون رضايت شغلي افراد انجام شده است، اما تابه حال 
كس��ي به اين فكر افتاده كه بداند آيا افراد دليلي منطقي 
براي وجود شغل شان مي يابند يا نه؟ من تصميم گرفتم 
اين پديده را بررسي كنم. براي اين كار از 250 اظهارنامه 
از سرتاسر جهان استفاده كردم كه به دست افرادي نوشته 
شده بود كه يك وقت، يا همين حاال، كاري داشته اند كه 

من »شغل مزخرف« مي نامم.

 شغل مزخرف چيست؟
مهم ترين ويژگي ش��غل مزخرف اين است: كاري است 
آنقدر بي معني كه حتي ش��اغالن ب��ه آن نيز نمي توانند 
براي انجام دادنش دليل خوبي بيابند. شايد نتوانند چنين 
چيزي را به همكارانشان بگويند، كه البته قابل فهم است، 
اما در هرحال به اين نتيجه رسيده اند كه كار بي معني است.

نبايد بيهودگي را تنها معيار شغل مزخرف دانست، بلكه 
مي بايد به همراه آن مقداري تظاهر و حيله گري نيز وجود 
داشته باشد. ش��اغل بايد اين احساس را داشته باشد كه 
مجبور اس��ت پيش بقيه تظاهر كن��د كار مهمي انجام 
مي دهد؛ حتي اگر چنين ادعاي��ي در خفا براي خودش 

خنده دار باشد. 
آدم ها وقتي درباره شغل مزخرف صحبت مي كنند، عمومًا 
به انجام كار براي ديگران، اغلب به شكل مشاوره، در ازاي 
دريافت پول )خواه حقوق يا مزد( اشاره دارند. بااين حال 
مي دانيم آدم هاي خود-اشتغاِل فراواني هستند كه با وانمود 
كردن به اينكه مي توانند براي بقيه ارزش افزوده يا خدماتي 
فراهم كنند، از آنها پ��ول در مي آورند. معمواًل به چنين 
افرادي شياد، كالهبردار، شارالتان يا حقه باز مي گوييم. 
به همين ترتيب افراد خود-اشتغال ديگري نيز وجود دارند 
كه با تهديد كردن مردم پ��ول در مي آوردند؛ اين ها را هم 
عمومًا با نام هاي زورگير، دزد، اخاذ، يا سارق مي شناسيم. 
البته بهتر است درباره دسته اول اصطالح شغل مزخرف 
را به كار نبريم و به همان مزخرف تنها اكتفا كنيم؛ چرا كه 
اين ها به هر تقدير شغل نيستند؛ فريبكاري درواقع نوعي 
عمل است، نه حرفه. درست است كه مردم گاهي از عنوان 
شياد حرفه اي استفاده مي كنند اما، منظورشان صرفًا اين 

است كه منبع اصلي درآمد فرِد شياد، دزدي است.
با درنظرگرفتن مالحظات باال، مي توانيم تعريفي قاعده مند 
از آنچه شغل مزخرف مي نامم ارايه كنيم: گونه اي اشتغال 
در برابر دستمزد كه آنقدر بيهوده، غيرضروري يا زيان آور 
است كه حتي خود ش��اغل نيز نتواند وجود آن را توجيه 
كند؛ ولو آنكه ماهيت كار به گونه اي باشد كه شاغل ناچار 

به تظاهر برخالف آن گردد.

 پنج نوع شغل مزخرف 
پيشكارها

هرچند آنها، براي خالي نب��ودن عريضه، كارهايي انجام 
مي دهند، اما درواقع اين كارها تنها بهانه اي اس��ت براي 
توجيه وجود شغل ش��ان؛ چراكه تنها دليل، يا مهم ترين 
دليل، وجود شغل پيشكاري اين است كه شخص ديگري 
احساس كند فرد مهمي است. استيو مثال خوبي از يك 
پيشكار كالس��يك اس��ت. او چنين مي گفت: »من تازه 
فارغ التحصيل شده ام و شغل جديدم اين است كه رييس ام 
ايميل هايي را كه دريافت كرده به همراه جمله: ’استيو! اقدام 
شود.‘ برايم ارسال مي كند. من هم در پاسخش مي نويسم 

ايميْل نامتناسب يا هرزنامه است«.
دربان ها نمونه بهتري هستند. درحالي كه سيستم هاي 
الكترونيكي دست كم از دهه 1950 به خانه هاي مردم راه 
يافته است، اما دربان ها همچنان در خانه هاي ثروتمندان 
به چشم مي خورند. در برخي كشورها، مانند برزيل، بعضي 
از ساختمان ها هنوز مسوول آسانسوري يونيفرم پوش دارند 
كه تنها كارش فشاردادن دكمه ها براي شماست. مثال ديگْر 
كارمندان پذيرش در جاهايي هستند كه مشخصًا نيازي 
به وجود آنها نيست. خاصيت ديگر پيشكارها اين است كه 
نشان تشخص هستند. شاغالن تماس سرد را مي توان در 
اين دسته جاي داد، چراكه با اين منطق با مشتريان بالقوه 
تماس مي گيرند كه داللي كه براي او كار مي كنند خودش 
آنقدر سرش گرم پول درآوردن است كه فرصت تماس با 

مشتريان را ندارد.
قالتاق ها

اين ها افرادي هس��تند كه از س��ويي شغل شان ماهيتي 
تهاجمي دارد، و از س��وي ديگر تنها دليل بودن شان اين 
اس��ت كه آدم هاي ديگر هم چنين اف��رادي را، در همين 
سمت، اس��تخدام كرده اند. روشن ترين مثال ارتش هاي 
ملي هستند. كشورها به اين دليل به ارتش احتياج دارند 
كه بقيه كشورها هم ارتش دارند. اگر هيچ كشوري ارتش 
نداشته باشد، درنتيجه به ارتش نيازي نخواهد بود. درمورد 
البي گرها، كارشناسان روابط عمومي، بازارياب هاي تلفني 

و وكالي شركتي نيز دقيقًا به همين ترتيب است.
قالتاق ها به دو دليل از شغل شان ناراضي هستند؛ نخست 
اينكه كارشان را فاقد ارزشي مثبت مي دانند، ديگر اينكه 
ماهيتي تهاجمي دارد و مس��تلزم بازيچه قراردادن افراد 
است. بسياري از كاركنان مركز تماس اينچنين اند؛ يكي 
از همين افراد در اظهارنامه اش نوش��ته بود: »در اين كار 
شما فعاالنه انرژي منفي به آدم ها تزريق كرده و روزشان 
را خراب مي كنيد. خوِد م��ن با مردم تماس مي گرفتم تا 
آشغال هاي به دردنخور به آنها بفروشم، به ويژه بسته بهبود 
’اعتبار حساب!‘ اين چيزي بود كه مي توانستند رايگان از 
جاهاي ديگر تهيه كنند، اما ما تغييراتي بچگانه در آن داده 

و به قيمت 6 دالر و نود و نه سنت در ماه مي فروختيم.«
ماله كش ها

دليل پيدايش ش��غل ماله كش��ي، وج��ود نوعي نقص يا 
كژكاركرد در سازمان اس��ت. ماله كش ها به اين دليل در 
سازمان هستند تا مشكلي را برطرف كنند كه نمي بايست 
وجود مي داشت. آش��ناترين نمونه اين مشاغل، آنهايي 
هس��تند كه وظيفه ش��ان رفع  و  رجوع كردِن خرابكاري 

مديران نااليق و دست وپا چلفتي است.
بسياري از شغل هاي ماله كشي حاصل نقصي در سيستم 
هس��تند كه هيچكس زحمت اصالح اش را به خود نداده 
اس��ت. براي نمونه وظايفي كه به راحت��ي قابل خودكار 
شدن بوده، اما يا كسي به آنها اهميت نداده، يا مدير تمايل 
داشته تعداد بله قربان گوهايش بيشتر باشند، يا به دليل 

سردرگمي هاي ساختاري، هيچگاه حل و فصل نشده اند.
شغل ويرايش گزارش هاي تحقيقاتي اي بود كه ستاره 
تحليل آماري شركت شان مي نوشت: »مردك الفباي 
آمار را هم نمي دانس��ت و، ج��ان مي كند تا يك جمله 
درست بنويسد. اگر يك پاراگراف بي عيب پيدا مي كردم 
به خودم كيك جايزه مي دادم، نتيجه اين ش��د كه در 
مدتي كه آنجا كار كردم 5 كيلو وزن از دست دادم. كار 
من اين بود كه متقاعدش كنم بخش بزرگ ايرادات را 
خودش برطرف كند؛ معلوم است كه زير بار نمي رفت! 
بعد مي بايد گزارش را به مديران شركت مي دادم. آنها 
هم چيزي از تحليل آماري سرشان نمي شد، اما خب 
مديران را كه مي شناس��يد؛ تا مي توانستند لفت اش 

مي دادند.«
كاغذبازها

اين كاركنان، صرفاً يا در ابتداي امر، به اين دليل وجود دارند 
كه سازمان بتواند ادعاي انجام كاري را كند كه در واقع انجام 
نمي دهد. مصيبت بارترين مسأله درباره كاغذبازي اين است 

كه معمواًل خود كارمند مي داند كاغذبازي نه تنها به هدف 
اعالم شده اش نمي رسد، بلكه حتي آن را تحليل هم مي برد؛ 
چرا كه كاغذبازي زمان و منابع را از اهداف منحرف مي كند.

همه ما با چگونگي انجام كارهاي دولتي آشناييم. اگر 
يكي از كاركنان دولت حين ارتكاب جرم دستگير شود، 
براي مثال موقع رشوه گرفتن يا تيراندازي به شهروندان 
پشت چراغ قرمز، هميشه اولين كاري كه مي كنند اين 
است كه كميته حقيقت ياب تشكيل مي دهند تا اصل 
ماج��را را بفهمند. دو هدف براي اي��ن كار وجود دارد؛ 
نخست اينكه تأكيد كنند به غير از عده اي از خدا بي خبر، 
هيچكس ديگر حت��ي روحش هم از ماج��را خبردار 
نبوده )كه البته به سختي مي توان باور كرد(، دوم آنكه 
بدين ترتيب اين پيام را منتقل كنند كه به محض اينكه 
حقيقت كشف شد، مطمئناً ماجرا تعيين تكليف خواهد 

شد )اين را هم سخت مي توان باور كرد( .
مقامات محلي را با توالي بي پايان مناسك بوروكراتيكي 
مي شناسيم كه حول »اهداف و ارقام« ماهيانه مي گردند. 
شركت هاي خصوصي هم با روش ها و داليل گوناگون افراد 
را به كار مي گيرند تا به خودشان بقبوالنند دارند كاري را 
انجام مي دهند ك��ه در واقع انجام نمي دهند. براي نمونه 
بس��ياري از شركت هاي بزرگ، نش��ريات داخلي و حتي 
كانال تلويزيوني خود را دارند. ظاهراً هدف به روز نگاه داشتن 
كاركنان با ارائه اخبار جذاب و پيشرفت هاي جديد است، 
اما در واقع تنها دليل وجودي شان اين است كه آن حس 
دلنشيني را به مديران دهند كه وقتي تجربه اش مي كنيم 
كه مي بينيم رسانه اي دارد داس��تاني دلپذير درمورد ما 

پخش مي كند.
آقاباالسرها

اينها خود به دو دسته تقسيم مي شوند؛ دسته اول آنهايي 
هستند كه تنها نقش ش��ان واگذاركردن كار به ديگران 
است. توضيح اينكه اگر آقاباالسر به اين نتيجه برسد كه 
نيازي به مداخله او نيست، و اگر او نباشد هم زيردست ها از 
عهده وظايف شان بر مي آيند، مي توان شغل او را مزخرف 
دانست.درست است كه دسته اول آقاباالسرها كم وبيش 
بي مصرف اند، اما دس��ته دوم چيزي كم از سوهانِ روح 

ندارند. اين ها آقاباالسرهايي هستند كه كار اصلي شان 
تراشيدن كارهاي مزخرف براي ديگران، مديريت كردن 
چيزهاي مزخرف يا حت��ي از خ��ود درآوردن كارهاي 
مزخرف جديد است. بيراه نيست اگر بگوييم 75درصِد 
زماِن يك آقاباالس��ر صرف تعيين وظايف زيردستان و 
نظارت بر اجراي آن مي شود. اين قماش حتي اگر اطمينان 
داشته باشند زيردستان شان در غياب آنها هم وظايف شان 

را به درستي انجام مي دهند، باز همين كار را مي كنند.
»بيان��ه ماموريت اس��تراتژيك« )يا حتي بدت��ر از آن؛ 
»اسناد چش��م انداز استراتژيك«( وحش��تي خاص به 
جان دانشگاهيان مي اندازد. اين  دو مهم ترين ابزارهايي 
هس��تند كه فنون مديريت ش��ركتي به ي��اري آنها در 
زندگي دانشگاهي رسوخ مي كنند؛ فنوني مانند طراحي 
روش هاي س��نجش پذير ب��راي ارزيابي عملك��رد، يا 
مجبوركردن معلمان و دانشگاهيان به تخصيص زمان 
بيشتر به ارزيابي و قضاوت كارهايشان، و در نتيجه كمتر 

وقت گذاشتن براي خوِد كار.
بايد همين ج��ا اضافه كنم كه تنها ي��ك طبقه وجود 
دارد كه نه تنها بيهودگي شغل ش��ان را انكار مي كنند، 
بلكه ابايي هم از مخالفت با اين نظر ندارند كه اقتصاد 
ما سرش��ار از ش��غل هاي بيهوده اس��ت. چشم بسته 
هم مي توان گفت اين دس��ته صاحبان كسب وكارها 
و ديگراني هس��تند كه كارش��ان اس��تخدام و اخراج 
آدم هاس��ت. آنها اصرار دارند هيچكس پول شركت را 
صرف آدم هايي نمي كند كه نيازي به آنها نيست. تمامي 
آنهايي كه فكر مي كنند شغل ش��ان بي ارزش است يا 
فريب خ��ورده و خودبزرگ بين هس��تند، و يا كاركرد 
واقعي شغل ش��ان را، آنگونه كه به چشم باال دستي ها 
مي آيد، نمي فهمند. چنين استداللي ناخودآگاه آدم 
را به فكر مي اندازد كه اين طبقه همان هايي هس��تند 

كه حقيقتًا نمي دانند شغل خودشان مزخرف است. 

 آيا شغل شما مزخرف است؟
ش��اغالن ش��غل هاي مزخرف به درماندگي اي اش��اره 
مي كنن��د كه درس��ت زمان��ي دچارش مي ش��وند كه 
درمي يابند تنها چالش كاري شان كنار آمدن با اين واقعيت 
است كه كار آنها چالشي ندارد؛ آن وقت است كه مي فهمند 
تنها استفاده اي كه مي توانند از توانمندي هايشان بكنند 
اين است كه شيوه هاي خالقانه تري را به كار بگيرند براي 
فرار از اين واقعيت كه نمي توانند توانمندي هايشان را به 
كار گيرند؛ مي فهمند كه كاماًل برخالف ميل و اراده خود، 
تبديل به انگلي متقلب ش��ده اند. همه اين افراد تمايل 

داشتند ناشناس باقي بمانند: 
نگهباني از اتاقي خالي

من با س��مت نگهبان موزه براي يك شركت امنيتي 
بين المللي كار مي كردم. در موزه اي كه مشغول بودم، 
اتاقي بالاستفاده وجود داشت كه وظيفه من نگهباني 
از هم��ان اتاق خال��ي، و مطمئن ش��دن از اين بود كه 
هيچيك از بازديدكنندگان به چيزي دس��ت نزنند و 
كسي آتش س��وزي به راه نياندازد. براي آنكه حواسم 
جمع باشد و هوش��يار بمانم، از اس��تفاده از چيزهاي 

حواس پرت كن مانند كتاب و تلفن و غيره هم منع شده 
بودم. چون هيچ وقت هيچك��س آنجا نمي آمد، يكجا 
مي نشستم، انگشتانم را به هم گره مي زدم و هفت ساعت 
و نيم شست هايم را مي چرخاندم و گوش به زنگ آژير 
آتش مي ماندم. اگر آژير به ص��دا در مي آمد، تنها بايد 
خونس��ردي ام را حفظ كرده، از جايم بلند مي شدم و 

بيرون مي رفتم. همين!
كپي كردن ايميل ها

من تنها يك وظيفه داش��تم؛ ايميلي را كه مخصوص 
دريافت فرم هاي درخواست پشتيباني فناوري از سوي 
كاركنان بود بررسي مي كردم، و اگر فرمي رسيده بود 
آن را در ف��رم ديگري كپي مي ك��ردم. اين كار نه تنها 
در دفترچه راهنماي شركت به عنوان نمونه خوبي از 
كارهاي قابل خودكار ش��دن آمده بود، بلكه قباًل هم 
به شكل خودكار انجام مي گرفت. ظاهراً عدم توافقي 
ميان مديران وجود داشت كه منجر شده بود استاندارد 

جديدي به وجود آيد و خودكاري لغو گردد.
مشغول به نظررسيدن

من به شكل موقت اس��تخدام شدم، اما هيچ كاري به 
من داده نشد. گفتند مراقب باشم هميشه مشغول به 
نظر برسم، اما نمي بايد گيم بازي يا وب گردي مي كردم. 
به نظر مي رس��يد مهم ترين كارم نشستن پشت ميز 
و رعاي��ت آداب اداري بود. ابتدا فكر مي كردم س��اده 
اس��ت، اما خيلي زود متوجه ش��دم پرمشغله به نظر 
رس��يدن، وقتي واقعًا كاري براي انجام نداري، يكي از 
ناخوشايندترين چيزهاي ممكن است. براي وب گردي 
نرم اف��زاري متني به نام لينك��س10 نصب كردم كه 
محيطش شبيه به داس اس��ت. هيچ عكسي را نشان 
نمي دهد؛ تنها كلماتي چسبيده به هم در پس زمينه اي 
از سياهي بي انتها. حاال وب گردي هاي با حواس پرتي 
من به چشم بقيه همچون كاركردن تكنيسيني ماهر 
و فعال مي رس��يد كه با دقت دستورهاي سطح باالي 

كامپيوتري را تايپ مي كند. 
نشستن در جاي درست

من سه سال است تابستان ها در خوابگاه دانشگاه كار 
مي كنم، اما هنوز كه هنوز است نفهميده ام كارم چيست. 
به ظاهر وظيفه ام نشستن پشت ميز پذيرش است، اما در 
عين حال آزاد هستم تا كارهاي شخصي ام را هم انجام 
دهم. در كمد چند بسته كش پيدا كردم و شروع كردم 
به درست كردن توپ هاي كشي. وقتي حوصله ام از اين 
كار سر برود، شايد ايميل هاي دفتر را چك كنم )البته 
نه آموزش��ي ديده ام و نه اختياري دارم، بنابراين تنها 
كاري كه مي كنم اين است كه ايميل ها را براي رييسم 
مي فرستم( . كار ديگرم اين است كه بسته هاي رسيده 
را از دم در بر مي دارم، يا به تلفن ها جواب مي دهم )باز 
تأكيد مي كنم چيز زيادي نمي دانم و معمواًل نمي توانم 
جواب درستي به كسي كه تماس گرفته بدهم( بعضي 
وقت ها هم كشوها را زير و رو مي كنم و بسته هاي سس 
گوجه فرنگي اي پيدا مي كنم كه مال سال 2005 است. 

براي انجام اين كارها ساعتي 14 دالر مي گيرم.
منبع: ترجمان

شيوه هايي كه دولت هند در چند سال اخير براي مبارزه با 
فساد اداري و اقتصادي در پيش گرفته است مي تواند الگويي 
براي دولتمردان ما باشد. سياس��ت هاي »ناراندرا مودي« 
موجب شد رتبه شفافيت كش��وري كه فساد در آن امري 

عادي بود به ميزان قابل توجهي بهبود يابد.
گفته مي شود فساد در هندوستان نهادينه شده و براساس 
برخي برآوردها در 10 سال اخير رشوه و فساد اداري بيش از 
340 ميلياردالر به اقتصاد اين كشور آسيب وارد كرده است. 
در سال هاي اخير به ويژه در دوره نخست وزيري »ناراندرا 
مودي« اقدامات گسترده اي در هندوستان براي مقابله با 

فساد در پيش گرفته شد. 
اوضاع فساد در هند در گذشته بسيار ناگوارتر از امروز بود. اين 
عارضه چالشي مهم براي مردم اين كشور بود و اعتراضات 
گسترده اي نيز در مورد آن صورت گرفت. در پژوهشي در 
سال 2010 بيشتر از نيمي از مردم هند اعالم كردند كه در 
يك سال گذش��ته براي حل مشكالت اداري خود مجبور 

شده اند رشوه پرداخت كنند. 
فساد در هندوس��تان به ميزان بسيار خطرناكي رسيد به 
گونه اي كه حتي »كوشيك باشو«، يك مشاور اقتصادي 

ارشد هندي در سال 2011 در مقاله اي پيشنهاد داد دولت 
اين كشور برخي انواع رشوه دادن را قانوني كند. 

براساس قوانين در هند رش��وه دهنده و رشوه گيرنده بايد 
جريمه ش��وند و مبلغ��ي را معادل ميزان رش��وه به دولت 
پرداخت كنند. باشو پيشنهاد داد جريمه رشوه گيرندگان 
كه بيشتر مقام دولتي هستند دوبرابر شود اما رشوه دهنده 
جريمه نشود. از اين طريق درآمدهاي دولت كم نمي شود و 
فرد كارمندي كه رشوه دريافت كرده است مجازات سختي 
خواهد شد. همچنين در سال 2011 يك هندي با انتخاب 
مسيري مشابه راهكار غيرخشن )مسالمت آميز( ماهاتما 
گاندي توانست جنبش موفق ضدفس��اد را در اين كشور 
راه اندازي كند. »آنا هزاره« يك فعال اجتماعي شناخته شده 
در هندوستان است كه با هدف سخت تر كردن قوانين مبارزه 
با فساد و تاسيس يك نهاد جديد مستقل قدرتمند براي 
تحقيق و مجازات مرتكبين به فساد و اصالح قوانين انتصاب 
افراد در دستگاه هاي دولتي به اعتصاب غذاي نامحدود روي 
آورد. پي��روان وي نيز در يك ميدان در دهلي نو دس��ت به 
اعتصاب زدند. هزاره پيش از آن نيز در منطقه اي كه زندگي 
مي كرد كمپين هايي موفقي را در زمينه بهبود روش هاي 

كشاورزي، مقابله با سيگار و الكل و حتي سنت هاي ديرين 
اين كش��ور در بحث ازدواج راه اندازي كرده بود و تقريبا در 

همه آنها موفق شد. 
ايرنا با بيان اين مطلب افزود: رس��انه ها نيز در اين مسير به 
كمك هزاره آمدند تا اينكه وي پس از 12 روز با درخواست 
دولت به اعتصاب غذاي خود را پاي��ان داد. در همان زمان 
مجلس هند در واكنش به جنبش اجتماعي كه هزاره به راه 
انداخته بود اليحه جديدي را براي مبارزه با فساد اداري در 
دستور كار قرار داد. اين اليحه اعمال اقدامات قانوني براي 
مهار فساد اداري در اين كشور را همگام با قوانين بين المللي 

از جمله مقررات سازمان ملل متحد طراحي كرد. 
با وجود خواست عمومي مردم هند اما تازماني كه دولت اراده 
محكمي را براي بهبود اوضاع نشان نداد وضعيت تغييري 
نكرد. فساد امري غيرقابل كتمان و بخشي از فرهنگ هند 
شده بود؛ به همين دليل ريشه كني آن يكي از وعده هاي 
ناراندرا مودي در انتخابات سال 2014 بود. وي موفق شد 
منصب نخس��ت وزيري هند را كسب كند و از همان ابتدا 
اراده خود براي مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد. به 
 South China Morning Post نوشته روزنانه چيني

در دوره هاي اخير دولت هند اقدامات مهمي را براي مقابله 
با فساد در پيش گرفته است اما با توجه به بزرگي اين كشور، 
جمعيت فراوان و تقس��يم قدرت، دستاوردهاي حكومت 

مركزي به اندازه كافي چشمگير نبوده است. 
اين روزنامه اعتقاد دارد با وجود اين در چند سال اخير رتبه 
بسيار بد اين كشور به تدريج در حال ترميم است و جايگاه 
دهلي نو در حوزه شفافيت بهبود پيدا كرد. يكي از راهكارهاي 
دولت هند اي��ن بود كه تالش كرد به صورت نرم اما عميق 
به داخل جامعه نفوذ كند و مزاياي مبارزه با فس��اد را براي 
همگان روشن سازد. اگرچه نبود شفافيت در برخي حوزه ها 
كار را سخت كرده بود اما سياست هاي مودي در حوزه هاي 
اقتصادي موجب توسعه و در عرصه سياسي، تقويت حكومت 

مداري و درنهايت موفقيت نسبي وي را به همراه داشت. 
از سوي ديگر مودي قوانين سختگيرانه اي را براي جلوگيري 
از رشوه دهي و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در پيش گرفت. 
به نوشته روزنامه فايننشال تايمز مصادره امول مقامات و 
تاجران بزرگ اين كش��ور يكي از راه كارهايي بود كه براي 
پاسخگو كردن اين افراد نسبت به اقداماتشان در پيش گرفته 
شد. بازگردادن كالهبرداران بزرگ به كشور، دادگاهي سريع 

مجرمان اقتصادي و مص��ادره اموال آنها در صورت حضور 
نيافتن در دادگاه تنها بخشي از سياست هاي مودي براي 

پاسخ دادن به خواست افكار عمومي هند بوده است. 
همچنين از دو سال قبل دولت تغييراتي را در قوانين اين 
كشور در زمينه اعالم ورشكستگي بنگاه ها به تصويب رساند 
كه بر اس��اس آن طلبكاران اجازه يافتند ب��راي يك دوره 

مشخص تعهدات قانوني خود را عملي سازند. 
اگرچه كسب نمره 40 و رتبه 81 در زمينه ميزان فساد اداري 
در هندوستان چندان نكته افتخار آميزي براي ناراندرا مودي 
نيست اما تحليلگران عملكرد دولت اين كشور را در سال هاي 
اخير مثبت و امي��دوار كننده مي دانند. مودي از زمان آغاز 
دوره نخست وزيري خود در سال 2014 اقدامات مثبتي را 
براي پايان دادن به روند فساد در اين كشور كه به يك موضوع 
عادي تبديل شده بود به كار بست. وي تقريبا بدون توجه به 
جايگاه، نفوذ و روابط سياسي مجرماِن اقتصادي، قوانين را 
عليه آنها به اجرا گذاشت. به همين دليل وي تاكنون ضمن 
جذب افكار عمومي توانسته است به موفقيت هاي نسبي در 
زمينه رشد اقتصادي، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و 
بهبود اوضاع معيشتي مردم عادي اين كشور دست پيدا كند. 

  مردي كه مي خواس�ت نامش را كس�ي 
ندان�د، براي انسان شناس�ي امريكايي كه 
داش�ت درب�اره ش�غل هاي بي معن�ي كار 
مي كرد، نوشت: »من در سمت نگهبان موزه 
كار مي كردم. در موزه اي كه مشغول بودم، 
اتاقي بالاستفاده وجود داشت كه وظيفه من 
نگهباني از همان اتاق خالي، و مطمئن شدن 
از اين بود كه هيچي�ك از بازديدكنندگان 
به چيزي دس�ت نزنند و آتش س�وزي راه 
نياندازند. براي آنكه حواس�م جمع باشد و 
هوشيار بمانم، از استفاده از كتاب و تلفن و 
غيره هم منع شده بودم.« نكته اينجاست 

كه آدم هايي شبيه او كم نيستند

برش
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دهم شهريور روز بانكداري 
اسالمي و خانه تكاني بانكي

وهاب قليچ، كارشناس بانكي|
نظام پولي و بانكي كش��ور نيازمند يك خانه تكاني 
اساسي است. اين حركت مي تواند با اصالح قوانين و 

مقررات مرتبط، آغازي درخشان داشته باشد.
بنا به اعالم تقويم رسمي كشور، ديروز روز بانكداري 
اس��المي بود. علت اين نامگذاري به س��ال ۱۳۶۲ 
برمي گردد. هش��تم ش��هريور ۱۳۶۲ بود كه قانون 
عمليات بانكي بدون ربا مشتمل بر بيست و هفت ماده 
و چهار تبصره، به تصويب مجلس شوراي اسالمي و 
سپس در تاريخ دهم شهريور به تأييد شوراي نگهبان 

رسيد.
گرچه پس از تصويب آيين  نامه  ها و دستورالعمل هاي 
مربوطه در زمستان اين سال، قانون عمليات بانكي 
بدون ربا از ابتداي سال ۱۳۶۳ در كليه بانك ها به اجرا 
گذاشته شد، اما تقويم كش��ور روز دهم شهريور هر 
سال را به عنوان روز بانكداري اسالمي معرفي مي كند.

روزي كه شايد بتوان آن را يادآور خانه تكاني در نظام 
بانكي با هدف اجراي بانكداري اس��المي دانس��ت. 
ويژگي خانه تكاني آن است كه به صورت دوره اي تكرار 
مي شود و تاخير در آن نتايج  خوبي براي ساكنين آن 
منزل به همراه ندارد. حال پرسش اينجاست، آيا دوباره 

نوبت خانه تكاني نظام بانكي فرارسيده است؟
از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا ۳۵ س��ال 
مي گذرد؛ در اين مدت همواره در محافل تخصصي 
اين سوال مطرح بوده است كه عدم تحقق بانكداري 
اس��المي در كش��ور به نحو جامع و كامل، از نقص 
قانون عمليات بانكي بدون ربا نشات مي گيرد يا كه 
قانون بدون اشكال بوده و در صحنه اجرا، نظام بانكي 

كوتاهي هايي داشته است؟
امروزه به صراحت مي توان پاس��خ داد كه هم قانون 
عمليات بانكي بدون ربا كه البته در دوره خود ابداع 
چشمگيري بوده است، نياز به تقويت و بازبيني دارد 
و هم در عرصه اجرا، نيازمند اصالح رفتارها و رويه ها 

هستيم  .
در سال هاي اخير مجلس با شناسايي اين نياز، اقدام به 
بازبيني قانون نموده كه در آخرين اقدام طرح »قانون 
جامع بانكداري جمهوري اسالمي ايران« با ۱۹۹ ماده، 
از تجميع »طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران«، 
»طرح بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران«، »طرح 
تاسيس بانك توسعه جمهوري اس��المي ايران« و 
»اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كش��ور« تهيه و 
تدوين شده است. در حال حاضر اين طرح كه مدت ها 
مورد كار مطالعاتي قرار داشته است، در كميسيون 
اقتصادي مجلس تحت بررسي قرار دارد و پس از آن 

به صحن مجلس برده خواهد شد.
بديهي است بررسي و بحث در خصوص مفاد اين طرح 
در اين يادداشِت مختصر نمي گنجد، اما در همين حد 
مي توان اشاره داشت كه در صورت تصويب اين طرح، 
تغيير در ساختار بانك مركزي و استفاده از نهاد هيأت 
عالي به عنوان باالترين مرجع سياست  گذاري، وضع 
مقررات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در 
بانك مركزي و همچنين تغيير و تقويت شوراي فقهي 
بانك مركزي از جمله تحوالت اين قانون خواهند بود.

بنا به نامگذاري بانكداري اس��المي، خوب است 
از اين زاويه به طرح جديد قانون نگاهي داش��ته 
باشيم. از منظر بانكداري اسالمي تحوالت قانون 
بانكي در هر سطح و حوزه اي حائز اهميت است، 
اما در اين بين توجه قانوني به كاركرد ش��وراي 
فقهي بانك مركزي با هدف حصول اطمينان از 
اجراي صحيح عملي��ات بانكي بدون ربا در نظام 
بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي 
و اظهارنظر نس��بت به رويه ه��ا و ابزارهاي رايج، 
شيوه هاي عملياتي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، 
چارچوب قرارداده��ا و نحوه اجراي آنها از جهت 
انطباق با موازين فقه اسالمي از اهميت باالتري 

برخوردار است.
بنا به مف��اد اين طرح، مصوبات ش��وراي فقهي 
الزم الرعايه خواهد بود و رييس كل بانك مركزي، 
اج��راي مصوبات ش��ورا را پيگيري و بر ُحس��ن 
اجراي آنها نظارت مي كند. همچنين مقرر شده 
است كه حكم اين شورا نافي اختيارات و نظارت 
فقهاي ش��وراي نگهبان در اص��ل چهارم قانون 
اساسي نباش��د. از سويي ديگر، پيش بيني شده 
كه ش��وراي فقهي در صورت اط��الع از هرگونه 
تخطي عملكردي بانك مركزي از مصوبات اين 
شورا، مراتب را به رييس كل اعالم نمايد؛ اين در 
حالي است كه مسووليت نهايي پاسخگويي در 
اين زمينه بر عهده رييس كل گماشته شده است.
گرچه ُحس��ن توجه به ش��وراي فقهي و تقويت 
جاي��گاه و نقش اين ش��ورا در قانون جديد نظام 
بانكي كشور ارزشمند و درخور تقدير است، اما به 
نظر مي آيد جهت بهبود اجراي اين نقش نياز است 

نكات ذيل مدنظر قانونگذاران قرار داشته باشد: 
ضروري است رابطه حقوقي و كاري شوراي فقهي با 
ساير نهادهاي پيش بيني شده در اين طرح، جهت 
ممانعت از موازي كاري و تداخل امور به روش��ني 
مشخص شود. كما آنكه در اين طرح نهادهايي با نام 
كميته »مقررات گذاري و نظارت بانكي« و سازمان 
»نظارت بر موسسات اعتباري« نيز پيش بيني شده 
كه نياز به تفكيك وظايف و اختيارات اين نهادها 
با شوراي فقهي احس��اس مي شود.مناسب است 
جهت اثربخش��ي بهتر، دبيرخانه اي براي شوراي 
فقهي بانك مركزي تدارك ديده شود تا اين شورا 
را از حيث محتوايي و كار پژوهش��ي پش��تيباني 
نمايد. اين در حالي است كه در اين طرح، تشكيل 
دبيرخانه براي برخ��ي از نهادها همچون كميته 
»سياس��ت گذاري پولي و ارزي« پيش بيني شده 
اس��ت. به نظر مي رس��د توجه به تجرب��ه موفق 
دبيرخانه كميته تخصصي فقهي سازمان بورس 

و اوراق بهادار مي تواند در اين مسير راهگشا باشد.
به هر تقدير، شايد اصالح و تقويت قوانين بانكي 
نتواند يك تنه و ب��ه تنهايي موجب اجراي كامل 
بانكداري اسالمي در كشور شود، اما اميد مي رود 
اين اصالح بتواند قدمي مثبت در اين مسير باشد.

تمديد يك ماهه سود ۲0 درصدي بلندمدت منحصر به سپرده هاي ۲ تا ۱۱ شهريور ۹۶ است

اجراي قانون بانكداري بدون ربا زيرساخت هاي بانكداري اسالمي را فراهم مي كند

زيان افزايش نرخ سود بانكي به بانك ها و اقتصاد كشور
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تمديد يك ماهه قراردادهاي سپرده گذاري صرفًا معطوف 
و منحصر به قراردادهاي س��پرده  سرمايه گذاري مدت دار 
يكس��اله اي است كه طي ۲ ش��هريور الي ۱۱ شهريور ۹۶ 
منعقد شده و سپرده هاي بلندمدت يكساله جديد با همان 

نرخ مصوب ۱۵ درصدي بايد پذيرفته شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو بخشنامه ۲۹ 
مرداد ۹7، موضوع اعالم ام��كان تمديد يك ماهه قرارداد 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و با توجه به پرسش ها 
و برداش��ت هاي متفاوت شبكه بانكي كش��ور از مفاد اين 
بخشنامه، بانك ها و موسسات اعتباري الزم است مواردي را 
در نظر بگيرند و همچنان كه پيش تر اعالم شد سياست هاي 
جديد بانك مركزي درخصوص نرخ  سود سپرده هاي بانكي 
متناسب با شرايط و اقتضائات روز در دست تدوين بوده و به 

زودي به شبكه بانكي كشور ابالغ خواهد شد.
تمديد يك ماهه قراردادهاي سپرده گذاري صرفًا معطوف 
و منحصر به قراردادهاي س��پرده  سرمايه گذاري مدت دار 
يكس��اله اي است كه در سال گذش��ته و در بازه زماني ۲ تا 
۱۱شهريور ۹۶ منعقد شد.قراردادهاي سپرده گذاري مذكور 
با همان شرايط قرارداد و صرفاً حداكثر تا مدت  يك ماه ديگر 
قابل تمديد است. لذا تمديد قراردادهاي سپرده گذاري مورد 

اشاره براي مدتي بيش از يك ماه به هيچ وجه مجاز نيست.
 افتتاح س��پرده س��رمايه گذاري مدت دار جديد با رعايت 
نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار ابالغي 
طي بخش��نامه ۵ ش��هريور و حداكثر به ميزان ۱۵ درصد 
مجاز اس��ت. اين بانك همچنان بر اي��ن مهم كه بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي بايد در تعيين و اعالم نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي مذكور با تحليلي جامع و برآورد 
شرايط و روندهاي آتي اقتصادي، ابتدا نرخ سود مورد انتظار 
سپرده هاي سرمايه گذاري در پايان دوره را پيش بيني كرده 
و س��پس درصدي از آن را به عنوان نرخ سود علي الحساب 
سپرده هاي سرمايه گذاري تعيين كنند و بدين لحاظ نرخ 
سود علي الحساب مي بايد همواره كمتر از نرخ سود قطعي 
پايان دوره باشد، تأكيد دارد.اين بخشنامه نشان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه بانك مركزي در نظر دارد همچنان نرخ 
سود سپرده هاي بانكي را ۱۵ درصد در نظر بگيرد و به دنبال 
افزايش نرخ س��ود به ۲0 درصد و باالتر نيست. هر چند كه 
پذيرش باالي ۵00 هزار ميليارد تومان س��پرده با نرخ ۲0 
درصد كه در ۱۱ روز اول شهريور ۹۶ تمديد شده، به معناي 
قبول ۵ درصد سود بيشتر و هزينه سنگين نرخ سود باالتر 
در شرايط سخت بانك ها است، اما مي تواند در اين شرايط كه 
بسياري از بانك ها زيان ده هستند اميد بخش باشد و حداقل 
از رشد هزينه بانك ها تاحدودي جلوگيري كند زيرا مطالبات 
معوق ۱40 هزار ميليارد توماني، بدهي ۲۱0 هزار ميليارد 
توماني دولت به بانك ها، تسهيالت تكليفي دولت، رقم باالي 
پرداخت سپرده موسسات غيرمجاز عمال بانك ها را با شرايط 
سخت و ش��كننده اي مواجه كرده و عمال بانك ها زيان ده 
شده اند و سال ها ممكن است با اين مشكالت همراه باشند. 
مقايس��ه دو دوره دوماه آخر سال ۹۶ و سه ماه اول سال ۹7 
نشان مي دهد كه تغييرات حجم سپرده ها تابع نرخ سود 
بانكي نيست بلكه تابع التهابات بازار ارز بوده و لذا نبايد به 
خاطر التهاب بازار ارز، نرخ س��ود بانكي بيش از ۱۵ درصد 
افزايش يابد و هزينه هاي بسياري را به بانك ها و اقتصاد كشور 
تحميل كند. دردوماه آخر ۹۶ با وجود نرخ سود ۱۵ درصدي 
به صورت رسمي، به دليل انتشار ۲۳0 هزار ميليارد تومان 
اوراق سپرده ۲0 درصدي در اسفند، و همچنين در شرايطي 
كه نقدينگي ۶7 هزار ميليارد تومان بيشتر شده به سپرده 
بلندمدت ۱0۶ هزار ميليارد تومان اضافه شده و از كوتاه مدت 
۶۳- هزار ميليارد تومان كاسته شده و به حساب جاري ۵0 

هزار ميليارد تومان افزوده شده است. 
اما در سه ماه اول سال ۹7 كه التهاب بازار افزايش يافت و نرخ 
دالر از باالي 4 هزار تومان به حدود ۱0 هزار تومان رسيد، 
با وجود رش��د ۵۳ هزار ميليارد توماني نقدينگي، سپرده 
بلندمدت 4- هزار ميليارد تومان كمتر ش��د و كوتاه مدت 

4۵ و حساب جاري ۱۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 
در حالي كه در هر دو مقطع، نرخ س��ود رسمي ۱۵ درصد 
بوده اما در دوره اول به دليل انتشار ۲۳0 هزار ميليارد تومان 
اوراق سپرده و رشد كمتر نرخ دالر نسبت به مقطع سه ماهه 
اول ۹7، به س��پرده بلندمدت افزوده شده است. اما در سه 
ماهه اول ۹7 و مقطع دوم، به دليل التهاب شديد بازار ارز و 
۲.۵ برابر شدن نرخ دالر، از بلندمدت كم شده و كوتاه مدت 
و جاري رش��د كرده ان��د. اين موضوع نش��ان مي دهد كه 
مهم ترين عامل تغيير حجم سپرده ها، التهاب بازار ارز بوده 
و نه نرخ سود ۱۵ يا ۲0 درصدي.همچنين وضعيت ركود 
بخش ساختمان و مسكن و ركود بخش هاي اقتصادي باعث 
شده كه دارايي هاي مازاد بانك ها، وثيقه هاي مشتريان و 
شركت هايي كه روي دست بانك ها باقي مانده، به سادگي 
فروخته نشود و در نتيجه بانك ها با وجود دارايي هاي سرشار 
خود نمي توانن��د نقدينگي مورد ني��از را تامين كنند و با 
گردش آن به سودآوري برسند و به جاي زيان دهي، عمال 

به بانك هاي سود ده تبديل شوند. 
از سوي ديگر، با رشد س��ود بانكي، هزينه توليد و فعاليت 
اقتص��ادي باال مي رود و هزينه هاي بس��ياري را به اقتصاد 
توليدي و مولد تحميل خواهد كرد و سود شركت ها و فعاالن 
اقتصادي نيز كاهش مي يابد. اما در مقابل تنها بخش��ي از 
سپرده گذاران به سود بيشتري دسترسي خواهند داشت 
كه گفته مي شود 8۵ درصد نقدينگي كشور در اختيار ۲۵ 
درصد جامعه است و همين موضوع به معناي كاهش سطح 
توليد و اشتغال و اقتصاد مولد، به قيمت كسب سود بدون 
فعاليت براي سپرده گذاران در شرايطي است كه اقتصاد با 

تحريم ها، ركود، مشكالت معيشتي و... مواجه است. 
در شرايط كنوني كه بازارها با التهاب نرخ ارز و طال و سكه، 
خودرو، و... مواجه است بانك ها از يك سو بايد هزينه سنگين 
سود س��پرده هاي ۲0 درصدي تمديد ش��ده را پرداخت 
كنند و خود را براي س��ود ۲0 درصدي ۲۳0 هزار ميليارد 
تومان اوراق سپرده ريالي اسفندماه آماده كنند و در عين 
حال نگران آن هستند كه با كاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، 
س��پرده هاي موجود از بانك ها خارج و به بازار سوداگري 
سرازير ش��ود و بازارهاي ارز، قاچاق كاال، موسسات مالي، 
بورس، خودرو، مسكن و... اين نقدينگي عظيم را از سپرده 
بلندمدت به سمت بازارهاي ديگر منتقل كند. اين موضوع 
نش��ان مي دهد كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، به 
شرايط سخت بانك ها در وضعيت كنوني آگاهي دارد و در 
شرايطي كه تحريم ها، ركود برخي بخش هاي اقتصادي، 
كاهش رشد اقتصادي، نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي 
و تسهيالت بانكي را شاهد هستيم نبايد بيش از اين هزينه 
و خس��ارت و زيان دهي بانك ها را افزايش دهند. زيرا فشار 
بيشتر بانك ها يا زيان دهي بيشتر بانك ها را به همراه خواهد 
داشت و اثرپذيري و كارايي آنها را كاهش مي دهد يا عمال 
باعث انتشار پول و خط اعتباري بانك مركزي، بدهي بيشتر 
بانك ها و دولت و مطالبات معوق بيشتر خواهد شد و رشد 

نقدينگي و تورم بيشتر را براي كشور به همراه دارد. 
از اين رو، بانك ها قادر نيس��تند كه نرخ سود باالي بانكي را 
تحمل كنند و تحميل اين همه هزينه كه بيش از ۲00 هزار 
ميليارد تومان به بانك ها هزينه تحميل مي كند، قابل تداوم 
نيست و بانك هايي كه در شرايط زيان دهي هستند و قادر 
به كس��ب وكار و درآمد بيشتر نيستند و با كمبود سرمايه، 
مطالبات معوق ۱40 هزار ميليارد توماني،  بدهي دولت به 
بانك ها به ميزان ۲40 هزار ميليارد تومان، اضافه برداشت 
به ميزان ۱40 هزار ميليارد تومان و... مواجه هستند، عمال 
امكان پرداخت اين همه س��ود بانكي ۲0 درصدي را ايجاد 
نخواهد كرد. از س��وي ديگر، بايد توجه داشت كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه ۲۵ درصدي در مرداد ۹7 نس��بت به مرداد 
۹۶ به اين معني اس��ت كه به زودي كشور با تورم باالي ۲0 
درصد مواجه خواهد بود و لذا تا فرصت باقيست بايد از طريق 
كاهش هزينه توليد و اقتصاد با نرخ سود تسهيالت كمتر، 
هم به توليد و معيشت مردم كمك شود و هم با نرخ سود ۱۵ 
درصدي كه باالتر از تورم دوازده ماهه ۱۱.۵ درصدي مرداد 

۹7 است مي توان رضايت نسبي و تعادل بهتري را در بازار 
پول ايجاد كرد. همچنين بايد توجه داشت كه در سال هاي 
اخير باالتر بودن نرخ س��ود ۲0 درصدي نسبت به تورم زير 
۱0 درصد، اثري ب��ر كاهش التهاب بازار ارز و طال و رش��د 
قيمت كاالهاي وارداتي و كاالهاي داخلي وابس��ته به مواد 
اوليه خارجي نداش��ته است و نبايد به بهانه كنترل التهاب 
بازار، بيش از هزينه توليد و تسهيالت بانكي را افزايش داد 
زيرا وقتي در بازار ارز و طال التهاب وجودداشته باشد صاحبان 
نقدينگي به خاطر نرخ س��ود ۲0 درصدي، سپرده خود را 
حفظ نمي كنند بلكه برعكس حتي از سپرده بلندمدت نيز 
برداشت كرده و به بازار ارز و سكه مي روند. شاهد مدعا رشد 
۵۳ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در سه ماه اول سال 
۹7 است كه جذب حساب جاري و كوتاه مدت شده و حتي از 
مبلغ سپرده بلندمدت نيز كاسته شده است و نشان مي دهد 
تحت تاثير التهاب بازار، نقدينگي جديد جذب كوتاه مدت و 
جاري شده تا براي خريد و فروش سكه و ارز، خودرو و ساير 
كاالها استفاده شود و نرخ سود سپرده بلندمدت جذابيت 
كافي نداشته و حتي ۲۳0 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده 
۲0 درصدي اس��فندماه نيز نتوانسته جذابيت كافي براي 
افزايش سپرده بلندمدت باشد. بانك مركزي براي كنترل 
نگراني بانك ها و جلوگيري از خروج سپرده ها، اجازه داده كه 
اين سپرده ها را براي يك ماه ديگر و به درخواست مشتريان 
خود با همان نرخ ۲0 درصد تمديد كنند. اما واقعيت اين است 

كه اين موضوع تنها هزينه بانك ها، دولت و بانك مركزي را 
افزايش مي دهد و اثري بر كنترل التهابات بازار ارز و كاالها و 
دارايي هاي ديگر ندارد. زيرا نگاهي به روند رشد نقدينگي و 
جذب آن به سپرده هاي بانكي در سه ماه اول بهار ۹7 نشان 
مي دهد كه بعد از جذب نقدينگي در سپرده هاي بانكي در ۱۱ 
روز اول شهريور ۹۶ و جذب ۲۳0 هزار ميليارد تومان براي 
اوراق س��پرده ۲0 درصدي در اسفند ۹۶، كه منجر به رشد 
سپرده بلندمدت تا رقم 840 هزار ميليارد تومان در اسفند 
۹۶ شده است، از اسفند به بعد، رشد سپرده بلندمدت نه تنها 
ادامه نيافت بلكه كاهش نيز داش��ته است. به عبارت ديگر، 
باوجود جذب 840 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سپرده 
بلندمدت و صرف هزينه سنگين سود بانكي براي آن، عمال 
التهاب در بازار ارز و طال و ساير دارايي ها و كاالها از بين نرفته 
است و جذب سپرده در بانك ها نتوانسته التهاب ها را كاهش 
دهد يا كامال مهاركند. براين اساس، در بهار ۹7 كه بر التهاب 
بازارها افزوده شد و نرخ دالر از 4 هزار تومان دراسفند به باالي 
۱0 هزار تومان رسيد و قيمت ارز و طال و سكه دو تا سه برابر 
شده، با وجود سود ۲0 درصدي براي سپرده هاي بانكي، از 
رقم سپرده بلندمدت كاسته شده است. در سه ماه فروردين، 
ارديبهشت و خرداد ۹7 با وجود رشد ۵۳ هزار ميليارد توماني 
نقدينگي، رقم سپرده بلندمدت نه تنها بيشتر نشد بلكه 4- 
هزار ميليارد تومان نيز كمتر شد و از 840 هزار ميليارد تومان 
در اسفند ۹۶ به 8۳۶ هزار ميليارد تومان در خرداد ۹7 رسيد. 

اما رقم س��پرده كوتاه مدت و جاري و پول افزايش يافت. به 
عبارت ديگر، صاحبان نقدينگي ترجيح داده اند كه نقدينگي 
جديد كسب شده را به صورت حساب جاري، و كوتاه مدت 
نگه دارند تا در صورت نياز، از آن براي خريد و فروش و كسب 
وكارها اس��تفاده كنند. اين موضوع باعث ش��د كه سپرده 
كوتاه مدت 4۵ هزار ميليارد تومان بيشتر شود و از ۳۹۳ به 
4۳8 هزار ميليارد تومان برسد و حجم پول يعني اسكناس به 
اضافه سپرده جاري از ۱۹4 به ۲0۵ هزار ميليارد تومان رسيد 
و ۱۱ هزار ميليارد تومان بيشتر شد. اين نكته نشان مي دهد 
كه هزينه هاي سنگين حداقل ۱0۳ هزار ميليارد تومان براي 
پرداخت سود سپرده بلندمدت تا ۱۱ شهريور ۹7، و هزينه 
4۶ هزار ميليارد تومان سود اوراق سپرده ريالي ۲0 درصدي، 
نتوانسته موثر واقع شود و با افزايش نقدينگي، جذب سپرده 
كوتاه مدت و جاري شده و در عين حال نقدينگي سرگردان 
جذب التهابات بازار شده اس��ت و پديده هاي قاچاق كاال، 
خروج سرمايه، خريد ارز و دالر براي حفظ ارزش پول و... ادامه 
دارد. از اين رو، اين پرسش اساسي مطرح است كه اوال چنين 
هزينه سنگين ۲00 هزار ميليارد توماني براي سود سپرده 
بلندمدت ۲0 درصدي، ۱۵ درصدي و اوراق سپرده ريالي ۲0 
درصدي چگونه بايد تامين شود و در اين شرايط، كه بانك ها 
زيان ده هستند، اين سود عظيم چگونه بايد تامين شود و 
همچنين چنين سود عظيمي با توجه به درآمد كم بانك ها 
از محل تسهيالت بانكي، مطالبات معوق و دارايي هاي قفل 
شده و بدهي هاي باالي دولت به بانك ها تا كي مي تواند ادامه 
يابد. دوما، وقتي اين سياس��ت ها اثرگذاري مورد انتظار را 
ندارد و با وجود اين همه هزينه، همچنان نقدينگي سرگردان 
در بازارهاي مختلف التهاب ايجاد مي كند، چه لزومي دارد 
كه اين نرخ س��ود باال پرداخت شود و باز هم، نرخ ارز و طال و 
سكه، خودرو، مسكن و... رشد كند؟از نظر ميزان هزينه هاي 
تحميل شده به بانك ها در شرايط كنوني كاهش درآمدها، 
مطالبات معوق، زيان دهي برخي بانك ها و... سابقه موضوع 
نشان مي دهد كه به دنبال تمديد قراردادهاي سپرده ها با 
نرخ ۲0 درصد در ۱۱ روز اول شهريور ۹۶ و همچنين انتشار 
اوراق سپرده ريالي ۲۳0 هزار ميليارد توماني در اسفند ۹۶ 
با هدف كنترل بازار ارز و سكه و طال، بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه اين نرخ س��ود باال تعهدات گسترده اي را روي 
دوش بانك ها گذاش��ته و بانك ها بابت بيش از ۱۱00 هزار 
ميليارد تومان سپرده با نرخ باال بايد حدود ۲00 هزار ميليارد 

تومان سود به سپرده ها پرداخت نمايند. 

بانكداري اس��المي ب��ه عنوان 
زيربن��اي اقتصادمقاومت��ي، 
توس��عه بخِش واقعي اقتصاد، 
كارآمدي و عدالت اجتماعي را 
مبتني بر تجهيز مشاركتي منابع، 
تسهيم س��ود و زيان و خدمات 
كارمزدي جست وجو مي كند. 
هدف كليدي بانكداري اسالمي 
رون��ق اقتص��ادي در بس��تر 
عدالت اجتماعي و اعتالي مادي- معنوي جامعه متكي به 
روحيه خداباوري است و براين اساس، ترديدي نيست كه 
بانكداري اسالمي بدون فراهم شدن الزامات، شرايط و شروط 

بسيار، ميسر ومحقق نمي شود. 
 شايد بتوان يكي از الزامات نيل به بانكداري اسالمي را اجراي 
كامل قانون عمليات بانكداري بدون ربا در شبكه بانكي كشور 
دانست، زيرا اين قانون بسترهاي حقوقي، مادي و فرهنگي 
موردنياز بانكداري اسالمي را به عنوان سطحي عالي تر در 
مناسبات تجاري- مالي جامعه اسالمي فراهم مي كند. اين 
قانون كه در سال ۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيده، مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف 
نخست آن، »استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و 
عدل )با ضوابط اسالمي( به منظور تنظيم گردش صحيح 

پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد كشور« است.
شهيد مطهري عدالت و حق را كه در هدف نخست قانون 
عمليات بانكداري بدون ربا آمده است، به هم مربوط مي داند. 
او مي گويد: »عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعيض است. افراد 
بشر در دنيا برحسب خلقت و فعاليت هايي كه مي كنند و 
استعدادهايي كه از خود نشان مي دهند، استحقاق هايي 

پيدا مي كنند. عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و 
آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب 
كار و فعاليت خودش به دس��ت آورده است به او داده شود. 
اين نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد 
به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو 
فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي 

دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند«.
محققان بانكداري اسالمي نيز س��ه قاعده را براي نيل به 
عدالت م��داري در اينگونه از بانك��داري درنظرمي گيرند. 
نخستين آنها، »حق« اس��تفاده و برخورداري از امكانات، 
من�ابع و ث�روت هاي عموم��ي و همگاني به صورت برابر و 
يكس��ان براي تمامي افراد اس��ت. در قاعده دوم، هركسي 
بيشتر و بهتر فعاليت نمايد، سهم بيشتري از ارزش افزوده 
ايجاد ش��ده را به خود اختصاص مي دهد و از اس��تحقاق 
برخوردارمي شود و قاع�ده س�وم برتأمين ني�از و احتياج 

اقشار ضعيف و ناتوان به معناي واقعي، متمركز است.
ايجاد تس��هيالت الزم براي گس��ترش تعاون عمومي و 
قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها 
و پس اندازها و س��پرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت 
تامين شرايط و امكانات كار و س��رمايه گذاري به منظور 
اجراي بند “۲ “ و “۹ “ اصل چهل و س��وم قانون اساس��ي 
يكي ديگر از هدف هاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا 
والجرم الزامات ايجاد بانكداري اسالمي است؛ زيرا با اجراي 
آن، آيات شريف »وتعاوُنوا على اْلِبرِّ والتْقوى وال تعاوُنوا على 
اْلِْثِم واْلُعْدواِن« و »لْن تناُلوا اْلِبّر حّتى ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحبُّون « 
محقق و موجبات هم افزايي و بركت افزايي نظام مالي جامعه 

اسالمي فراهم مي شود. 
حفظ ارزش پ��ول و ايجاد تعادل در موازن��ه پرداخت ها و 

تس��هيل مبادالت بازرگاني هدف ديگ��ر قانون بانكداري 
بدون رباست كه بي ترديد زمينه ساز احساس اميد به آينده 
است و سرمايه گذاران را به پيگيري استقرار سيستم هاي 
توليد و مبادله كاال و خدمات ترغيب مي كند. همچنين، 
تسهيل در مبادالت بازرگاني زمينه مصرف كاالها وخدمات 
توليدشده را در جامعه فراهم مي سازد كه به معناي رونق 

اقتصادي و رشد رفاه عمومي است.
تسهيل در امور پرداخت ها، دريافت ها، مبادالت، معامالت 
و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته 
مي شود، هدف آخر قانون عمليات بانكداري بدون ربا است 
كه بدون آن تحقق بانكداري اس��المي ميسر نخواهد شد. 
به عبارت ديگ��ر، بانك هاي داراي مطالبات معوق، گرفتار 
امالك تمليكي و ناتوان از تجهيز منابع و همچنين متأثر از 
معضالت اقتصاد مبتال به ركودتورمي، نمي توانند به بانكي 
اسالمي و كارآمد تبديل ش��وند، زيرا جريان فعاليت هاي 
بانك اسالمي بايد روان، قانوني، شفاف و مبتني بر اجراي 
دقيق عقوداس��المي و مس��اعدت بانك در حل معضالت 
اجرايي باشد.افزون براين، اگر براساس ديدگاه صاحبنظران 
در شرح ويژگي هاي بانكداري اسالمي، شروط هماهنگي 
اين بانكداري با ش��ريعت اس��الم، كارآمدي، سازگاري با 
س��اير امور جامعه و ايفاي نقش كامل به عنوان موسس��ه 
تجاري سودآور را درنظر بگيريم، بازهم مي توان ادعا كردكه 
اجراي قان��ون عمليات بانكداري ب��دون ربا باعث انطباق 
بانكداري با م�وازين شريعت، كارآمدي و سازگاري با ساير 
امور جامعه مي شود، زيرا در اين قانون به صراحت بر انجام 
معامالت براساس عقوداسالمي نظير مشاركت، مضاربه، 
اجاره به شرط تمليك، معامالت اقساطي، مزارعه، مساقات 
و... مبتني بر سود و زيان متقابل تأكيد شده است. از سوي 

ديگر، ناكامي در پياده سازي كامل قانون بانكداري بدون ربا 
طي سال هاي اخير در كشور كه با موانع و مشكالت عديده اي 
همراه بوده، تأسيس بانكداري اسالمي مبتني بر حذف ربا را 
دشوار كرده است. به عبارت ديگر، براساس ماده ۲۱ قانون 
عمليات بانكداري بدون ربا »بانك مركزي با هريك از بانك ها 
و نيز بانك ها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي 
نيستند«. اين ماده لزوم تبعيت كليه آحاد انساني شبكه 
بانكي از نظام ارزشي- رفتاري اسالم، از يكسو ميان مديران و 
كاركنان و از سوي ديگر در مناسبات اجتماعي را ايجاب كرده 
و بنابراين پرهيز از رويه ها، شيوه ها وعادات رفتارسازماني 

ربايي و خودمحورانه را ضروري ساخته است.
نظام رفتاري در درون بانك بدون هيچ ترديدي بر مناسبات 
بيروني تأثير داشته و از آن نيز تأثيرمي گيرد. اگرمنظومه 
مديريتي در درون بانك بر اساس عدالت، حذف ربا و حقوق 
اسالمي شكل بگيرد و در آن افراد متعهد به آرمان هاي الهي 
و رستگاري عمومي براي دستيابي به اهداف، همه توان و 
انرژي خود را به كارگيرند، زمينه براي اعتمادسازي بيروني 
و تشويق ذينفعان به تداوم وگس��ترش مناسبات خود با 
بانك فراهم  مي ش��ود؛ هرچند كه الزمه تش��كيل چنين 
مناسباتي پياده سازي مديريت جهادي مبتني برباورهاي 
اسالمي باشد.در ُبعد برون سازماني بانك كه رابطه مديران 
وكاركنان با سهامداران، سرمايه گذاران، مشتريان، رسانه ها، 
رقبا، بانك مركزي و عموم مردم تنظيم مي ش��ود، شبكه 
بانكي نيازمند مقررات قانوني، تفاهم نامه ها و احكام فقهي 
روزآمد و نظارت هاي فقهي بر روندها و فرايندهاي عمليات 
بانكي است. در اين حوزه، همچنين مقوله مسووليت هاي 
اجتماعي بانك اسالمي و نحوه وكيفيت برخورد با اموري 
مانند محيط زيس��ت، مس��اعدت به ثب��ات اجتم�اعي- 

اقتصادي، احت�رام ب�ه ارزش ها و هنجارها شكل مي گيرند 
كه تقويت كننده مناس��بات مبتني ب��ر ارزش هاي الهي 
واسالمي است. براي تأييد و تبيين چنين ديدگاهي، مي توان 
دستاوردهاي ارزشمند اجراي اين قانون در بانك انصار را به 
عنوان شاهد مثال ارايه كرد. اين امر در بانك انصار باعث شده 
تا كليه عمليات بانكداري اين بانك براساس عقود اسالمي 
انجام شود و زمينه ساز آن آموزش منابع انساني بوده است 
كه بطوركامل نسبت به عقوداسالمي اشراف پيدا كرده اند. 
همچنين، از طريق ايجاد سازوكارهاي دقيق نظارتي اجراي 
اين قانون پيگيري و مشكالت عملي آن برطرف شده است. 
افزون براين، طي سال هاي گذشته راهبردها و سياست هاي 
بانك به گونه اي تنظيم وتدوين ش��ده اند كه براساس آن 
تمامي مقررات مرتبط با اجراي اين قانون و ازجمله كاهش 
نرخ سود علي الحساب پرداختي پيگيري شده و درحالي 
كه برخي بانك ها و موسسات مالي- اعتباري خود را درگير 
مسابقه افزايش اين نوع سود كرده اند، اين بانك در راستاي 
تقويت سنت قرض الحسنه گام برداشت و بخش عمده اي از 

منابع خود را به شكل ارزان قيمت تأمين مي نمايد.
بنابرآنچه گفته شد، پياده سازي بانكداري اسالمي نيازمند 
اجراي كامل قانون بانكداري بدون ربا در بستر فعاليت هاي 
بانكداري حرفه اي و مبتني بر مسووليت هاي اجتماعي در 
شبكه بانكي كشور اس��ت. تحقق اهداف اين قانون كه در 
اين گفتار به آنها اش��اره شد، زمينه ساز وضعيتي است كه 
در آن امكان ورود به فضاي بانكداري اسالمي بدون ربا و در 
راستاي ايفاي نقش فعال در اقتصادمقاومتي فراهم مي شود 
و بانك هاي ايران از بحران كنوني خارج شده و بركات حاصله 
از اقدامات مبتني بر عقود اسالمي بانك ها، سراسر جامعه را 

فرامي گيرد.

آيت ا... ابراهيمي 
مديرعامل بانك انصار

سپرده نقدينگيتاريخ 
بلندمدت

سپرده 
كوتاه مدت

پول شامل حساب 
جاري و اسكناس 

1463734456144دي 96

1530840393194اسفند 96

50+63-106+67+اثر دوماه آخر 96 و سياست كنترل نقدينگي

1583836438205خرداد 97 

11+45+4-53+تغييرات بهار 97 و بحران ارزي 

  مقايسه دو دوره دوماه آخر س�ال 96 و سه ماه اول سال 97 نشان مي دهد كه تغييرات حجم 
سپرده ها تابع نرخ سود بانكي نيست بلكه تابع التهابات بازار ارز بوده و لذا نبايد به خاطر التهاب 
بازار ارز، نرخ سود بانكي بيش از 15 درصد افزايش يابد و هزينه هاي بسياري را به بانك ها و اقتصاد 

كشور تحميل كند.

برش
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محدود كردن بازي  رايانه اي 
براي سالمت كودكان

 ديلي ميل    دولت چين تصميم دارد براي مقابله 
با رشد نزديك بيني ميان كودكان، تعداد بازي هاي 

آنالين و مدت زمان استفاده از آنها را محدود كند.
دولت چين تصمي��م دارد براي مقابله با كاهش ديد 
كودكان، ب��ا بازي هاي رايان��ه اي مقابله كند. طبق 
بيانيه اي كه در وب س��ايت وزارت آموزش و پرورش 
اين كش��ور منتشر شده اس��ت، قانونگذاران چيني 
تصميم دارند تعداد بازي ه��اي آنالين و مدت زمان 
بازي را محدود كنند و عالوه بر آن سيس��تم اعمال 
محدوديت سني در صنعت بازي هاي رايانه اي اعمال 
كنند. مقامات قانون جدي��د را راهي براي مقابله با 
كاهش قدرت بينايي ميان كودكان اعالم كرده اند. اين 
درحالي است كه شي جين پينگ رييس جمهور چين 
در يك سخنراني خواهان توجه ملي به سالمت بينايي 
شد. البته پس از ابراز نگراني مقامات چين درباره اعتياد 
به بازي هاي رايانه اي و محتواي خشن آنها، اين اقدام 
نشانگر برنامه اي وسيع تر براي كنترل شيوع فرهنگ 
بازي هاي رايانه اي در اين كشور است. از سوي ديگر 
بيانيه وزارت آموزش و پرورش چين، در ۷ وزارتخانه 
ديگر نيز منتشر شده اس��ت. اين وزارتخانه ها اعالم 
كرده اند قوانين جديد را اجرا و تعداد بازي هاي آنالين 
را كنترل مي كنند. همچنين ارايه بازي هاي رايانه اي 
جديد محدود مي شود. البته هيچ بازه زماني براي آغاز 

اجراي طرح اعالم نشده است. 

خودروي خودران »اپل « 
تصادف كرد

بيزينس اينسايدر    يكي از خودروهاي خودران 
اپل، براي نخستين بار دچار سانحه رانندگي شد.

يك��ي از خودروهاي خودران ش��ركت اپل در حين 
رانندگي، دچار س��انحه ش��د. اين خ��ودرو، يكي از 
خودروهاي آزمايشي اپل بود كه هنگام ورود به آزادراه 

“ساني ويل “ ايالت كاليفرنيا، تصادف كرد.
در گزارش مربوط به اين رخداد آمده است: خودرو در 
حالت خودران قرار داشت و با سرعت كمتر از يك مايل 
بر ساعت در حال راندن بود و قصد داشت راهي براي 
ورود به آزادراه پيدا كند كه يك خودروي نيسان 2016 
با سرعت 15 مايل بر ساعت از عقب به آن برخورد كرد. 
هر دو خودرو آسيب ديدند اما به سرنشينان، صدمه اي 
وارد نشد. شركت اپل تا ماه مه، 55 خودروي خودران 
به جاده هاي كاليفرنيا وارد كرده كه اين تعداد به جز 
ش��ركت “كروز “ )Cruise( با 104 خ��ودرو، از هر 
شركت ديگري بيشتر است. اين سانحه، نخستين 
تصادف رانندگي واحد خ��ودروي خودران اپل بوده 
است و در مقايسه با تصادفات خودروهاي شركت هاي 
رقيب، تقريبا جزئي به شمار مي رود.اپل، هنوز واكنشي 

به اين خبر نشان نداده است.

»شفق قطبي« در زحل
ايس�نا   آژانس فضاي��ي اروپا اخيرا در ش��بكه 
اجتماعي خود ويديويي ديدني از تصاوير گرفته 

شده از سياره زحل را منتشر كرد.
 اختر شناسان با اس��تفاده از »تلسكوپ فضايي 
هاب��ل« ناس��ا و آژان��س فضايي اروپ��ا موفق به 
ثبت ي��ك س��ري از تصاوير ديدن��ي و جذاب از 
شفق هاي قطبي در قطب ش��مال زحل شدند. 
اين تصاوير بي نظير در نور فرا بنفش ثبت شده اند. 
تصاوير مذكور اخترشناس��ان را قادر مي س��ازد 
تا اطالع��ات جامع تري از ش��فق هاي قطبي در 
قطب ش��مال زحل به دست آورند. شفق قطبي 
يكي از پديده هاي جوي كره زمين اس��ت. شفق 
قطبي پديده ظهور نوره��اي رنگين و متحرك 
در آس��مان شب اس��ت و معموال در عرض هاي 
نزديك به دو قطب زمين كه بر اثر برخورد ذرات 
باردار باد خورشيدي و يونيزه شدن مولكول هاي 
موجود در يون س��پهر زمين به وجود مي آيد. در 
مشتري و زحل قطب هاي مغناطيسي قوي تري 
وجود دارد و هر دو آنها كمربند تشعشع بزرگي 
دارند. در اورانوس و نپتون نيز شفق قطبي وجود 
دارد. ش��فق هاي قطبي در مكان��ي مانند زمين 
توسط بادهاي خورشيدي ايجاد مي شود ولي در 
مشتري، اقمار آن به خصوص قمر lo علت وجود 

اين پديده هستند.

 تقويت آنتن دهي »واي فاي«
با اسپيكرهاي هوشمند

ورج    به تازگي ش��ركت  Net Gear با همكاري 
هارم��ن كاردن از يك اس��پيكر هوش��مند جديد 
رونمايي كرده اند كه پوشش دهي و آنتن دهي مودم 
اينترنت واي فاي كارب��ران را تقويت مي كند. اين 
روزها كه بازار رونمايي از گجت هاي هوشمند نظير 
اسپيكرهاي هوشمند به شدت داغ و پرتب و تاب شده 
اس��ت، حاال معرفي يك اسپيكر مبتني بر دستيار 
صوتي الكس��اي آمازون كه قادر اس��ت آنتن دهي 
و پوش��ش دهي روتر اينترنت وايرل��س )واي فاي( 
كارب��ران را افزايش داده و به آنها اين امكان را بدهد 
در فضاهاي دورت��ري از مودم هاي موردنظر خود، 
همچنان به اينترنت متصل باشند. اين اسپيكرهاي 
 )Orbi Voice( هوشمند و جديد كه اوربي وويس
نام دارد، بدنه اي س��فيدرنگ و پالستيكي دارد كه 
ظاهري ش��بيه به يك تخم مرغ را ب��راي كاربران 
تداع��ي مي كند. برروي اين اس��پيكرها كليدهاي 
لمس��ي و رنگي قطع صدا و عالمت ميكروفون در 
كنار كنترل ص��دا وجود دارد كه مي توان به منظور 
كنترل صدا از اپليكيشن موبايل اين گجت هوشمند 
نيز استفاده كرد. برروي اين اسپيكر همچنين حلقه 
نور LED نيز براي نمايش وضعيت اتصال اينترنت 
واي فاي و همچنين دستيار صوتي الكسا نيز وجود 
دارد. شركت سازنده اين گجت هوشمند هدف خود 
را براي رونماي��ي از چنين محصولي، بهبود تجربه 
كاربران براي اتصال به اينترنت واي فاي و تسهيل 
اس��تفاده لذت بخش آنها از اسپيكرهاي هوشمند 

معرفي كرده است.

سوءاستفاده قاچاقچيان از عدم اتصال سامانه تشخيص اصالت پاسپورت و گمرك 

ورود گوشي   قاچاق با شماره پاسپورت  جعلي
گروه دانش و فن   

در حالي ك��ه طبق ادع��اي وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات پس از انجام رجيستري ورود گوشي قاچاق به 
كشور كه ارزشي معادل 2 ميليارد دالر در سال داشت 
به صفر رسيده اس��ت برخي از فعاالن بازار تلفن همراه 
از ورود محموله ه��اي بزرگ قاچاق با پاس��پورت هاي 
مسافري و همچنين پاسپورت هاي جعلي خبر مي دهند. 
اين در حالي اس��ت كه طبق گفته فعاالن بازار قرار بود 
با اتصال سامانه گمركي گوشي مسافري به سامانه ناجا 
تا پايان مرداد، نيروي انتظامي امكان تشخيص اصالت 
گذرنامه ها را براي گمركات كشور فراهم كند و بساط انواع 
سوءاستفاده  قاچاقچيان از گوشي  مسافري برچيده شود 

كه اين وعده محقق نشد.
پس از اجراي كامل طرح رجيس��تري گوش��ي تلفن 
همراه، ضعف در ثبت و رجيستري گوشي هاي مسافري 
آسيب هايي را به بازار زده است كه مشكالت در بخش 

گوشي هاي مسافري هنوز ادامه دارد.
سامانه اظهارنامه گمركي كاالي مسافري تلفن همراه 
پس از اجراي رجيستري براي پاسخگويي به نياز محدود 
و شخصي مس��افران راه اندازي شد تا به هر مسافر يك 
عدد گوشي در سال با معافيت 80 دالري اجازه واردات 
شخصي داده شود.  اشكال كار در ثبت و رجيستر كردن 
گوشي هاي مسافري ابتدا از موضوع ثبت كردن چند صد 
يا چند هزار گوشي با يك كد ملي يا شماره پاسپورت در 
سامانه مسافري آغاز شد كه راهي را براي دور زدن الزام 

واردات قانوني كاالهاي عمده فراهم مي كرد.
يك فروشنده موبايل در پاسخ به اينكه چگونه ثبت تعداد 
زيادي گوش��ي به اسم يك نفر ممكن است در حالي كه 
اعالم شده در سامانه رجيستري مسافري تنها هر نفر اجازه 
ورود يك گوشي در س��ال با معافيت 80 دالر را دارد؟ به 
فارس، گفت: »محدوديتي روي سامانه از نظر تعداد ثبت 
گوشي نيست، دولت حق گمركي 16 تا 20 درصد را روي 
هر گوشي مي گيرد و اجازه ورود مي دهد، از نظر گمرك 
هم هر كااليي كه از گمرك عبور كند قانوني محس��وب 
مي ش��ود.« به اين ترتيب در حالي كه قرار بود س��امانه 
اظهارنامه گمركي گوشي مسافري تنها براي مسافران 
باشد و هر مسافر بتواند در سال يك دستگاه با معافيت 80 

دالري وارد كند اما محموله هاي بزرگ از اين راه وارد و به 
نام گوشي با گارانتي  اينترنشنال عرضه شدند.

حميدرضا دهقاني نيا س��خنگوي طرح رجيس��تري و 
مديركل فن��اوري اطالعات و ارتباطات س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با تاييد وقوع اين سوءاستفاده درباره روش 
كار قاچاقچيان، گفته بود: »متاسفانه به دليل آنكه گمرك 
توانايي كنترل اين س��امانه را ن��دارد، گهگاه چند صد يا 
چند هزار گوش��ي با يك كد ملي يا شماره پاسپورت در 
سامانه مسافري، رجيستر مي شوند و اين قاچاقچيان با 
سوءاستفاده از اين وضعيت، گوشي هاي تلفن همراه را به 
اين شيوه با معافيت 80 درصدي )دالري( حق گمركي 

در نظر گرفته ش��ده براي گوش��ي هاي مسافري ثبت و 
رجيستر مي كنند.«

در نهايت راه اين سوءاس��تفاده با اطالعيه گمرك مبني 
بر رعايت واردات حداكثر يك گوشي روي هر پاسپورت 
بسته شد اما متخلفان راه جديدي را براي سوءاستفاده پيدا 
كردند.  فعاالن بازار تلفن همراه گفتند كه با وجود الزامي 
شدن ثبت يك گوش��ي روي هر پاسپورت اما همچنان 
سامانه اظهارنامه گمركي گوشي مسافري باگ ديگري 
دارد. ب��ه گفته آنها، سوءاس��تفاده كنندگان با ثبت يك 
گوشي روي هر شماره پاسپورت محموله هاي گوشي را از 
سامانه گمركي گوشي مسافري وارد مي كنند. آنها به جاي 

شماره پاسپورت حتي يك شماره جعلي به تعداد ارقام 
شماره هاي اصلي پاسپورت وارد مي كنند كه حتي اين 
شماره پاسپورت وجود خارجي ندارد و اصالت اين شماره 

بررسي نمي شود. 

  ثبت گوشي  قاچاق با سوءاستفاده از
 كپي كارت ملي 

همچنين برخي گزارش ها از ب��ازار موبايل از بروز تخلف 
جدي��دي در رجيس��تر كردن گوش��ي هاي قاچ��اق، با 
سيم كارت رايگان حكايت دارد. براي ثبت و فعال سازي 
گوش��ي مسافري نياز به سيم كارت اس��ت و پيش از اين 

امكان رجيس��تركردن 1000 گوشي با يك سيم كارت 
وجود داشت كه به دليل سواستفاده قاچاقچيان، از ابتداي 
مرداد محدوديت 10 گوشي براي هر سيم كارت وضع شد.

براس��اس اين گزارش، برخي واردكنن��دگان موبايل با 
همكاري برخي فروشندگان سيم كارت، روش جديدي 
را براي تهيه س��يم كارت پيدا كرده اند كه در اين روش 
فروشنده، س��يم كارتي به رايگان به مشتري مي دهد و 
براي فعال سازي سيم كارت كپي كارت ملي مي گيرد اما 
پس از فعال  شدن سيم كارت، آن را به واردكننده تحويل 
مي دهد تا گوش��ي  هاي قاچاق را به نام گوشي مسافري 
رجيستر كند. در اين معامله سودي نيز نصيب فروشنده 
سيم كارت مي شود و فروشنده سيم كارت پس از چند 
روز و انجام نقل و انتقال گوش��ي در سامانه رجيستري، 
سيم كارت را به مش��تري تحويل مي دهد. در پيگيري 
از كميته اجرايي رجيستري اين مشكالت ناشي از عدم 
اتصال سامانه گمركي گوشي مسافري به سامانه ناجا و 
بررسي نشدن اصالت پاسپورت ها و صحت سنجي ورود 

و خروج ها به كشور اعالم شد.
مجريان طرح رجيس��تري اعالم كردند: »مرجع صدور 
پاسپورت در كشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمركي 
گوشي مسافري به سامانه ناجا، راهي براي تشخيص اصالت 
شماره پاسپورت اعالمي يا در سفر بودن يا نبودن صاحب 
پاسپورت وجود ندارد. البته نيروي انتظامي وعده داده اين 

مشكل را ظرف يك هفته حل كند.«
سخنگوي طرح رجيس��تري در پنجم مرداد ماه، اتصال 
سامانه گمركي گوشي مسافري و سامانه ناجا تا پايان مرداد 

را وعده داده بود.
وي گفت: در هفته گذشته در جلسه اي با حضور وزير 
ارتباطات، مس��ووالن نيروي انتظامي و گمرك، مقرر 
ش��د به زودي، نيروي انتظامي اطالع��ات گذرنامه اي 
را در اختيار گمركات كش��ور قرار دهد ت��ا زمينه اين 
سوءاستفاده قاچاقچيان از س��امانه مذكور از بين رود. 
با محقق شدن اين امر، هر مسافر با يك كد ملي يا يك 
شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط يك گوشي تلفن 
همراه را به صورت مسافري در سامانه ثبت كند و الزاما 
ثبت گوشي در س��امانه با اين روش تنها با محرز شدن 

مسافر بودن افراد امكان پذير خواهد بود.

ديلي ميل | محققان دانشگاهي نخستين تبلت قابل لوله 
شدن را ساخته اند. اين گجت هنگام باز شدن نمايشگر ۷.5 
اينچي و مولتي تاچ دارد. محققان نخستين تبلت قابل لوله 
شدن دنيا را ساخته اند. اين تبلت MagicScroll نام دارد 
و يك نمايشگر لمسي انعطاف پذيري است كه دور يك بدنه 
سيلندري مي چرخد يا باز و به يك نمايشگر مسطح تبديل 
 مي شود. نمونه اوليه اين دستگاه توسط گروهي از محققان
 Human Medai Lab در دانش��گاه كويين��ز كانادا 
ساخته شده است. MagicScroll هنگام باز شدن به 
يك تبلت ۷.5 اينچي تبديل مي شود. همچنين وضوح 
تصوير تبلت 2K است و تصاوير و ويدئوها را با رنگ هاي زنده 
نمايش مي دهد.  محققان درباره اين محصول مي گويند: 
MagicScroll هنگام باز شدن يك تبلت ۷.5 اينچي با 

نمايشگر مولتي تاچ و وضوح باالست. 
نمونه اوليه اين دستگاه به اندازه اي كوچك است كه درون 
جيب كاربر جا مي گيرد و حمل و نقل آن آسان است.  اين 

دستگاه قابليت كنترل شبكه هاي اجتماعي و برقراري 
تماس صوت��ي را دارد اما به گفته محققان مي توان از آن 
به عنوان دستگاه ضبط صدا نيز استفاده كرد. همچنين 
تبلت داراي دوربيني اس��ت كه به وسيله حركات دست 
كنترل مي شود.  محققان اميدوارند در آينده نسخه اي از 
دستگاه را بسازند كه به كوچكي يك قلم باشد و بتوان آن 

را در جيب لباس حمل كرد.

في�ز | يك تي��م از محققان موسس��ه تحقيقات مواد 
دانشگاه ايالتي پنس��يلوانيا  و  دانشگاه يوتا  امريكا، يك 
دستگاه اس��تخراج انرژي پوشيدني كه مي تواند انرژي 
را از نوس��ان بازو طي راه رفتن يا دويدن استخراج كند، 

توسعه دادند.
دس��تگاه مذكور به اندازه يك س��اعت مچي است و قادر 
به توليد قدرت كافي براي اجراي يك سيس��تم نظارت 
بهداشت شخصي است.  س��وزان تروليرمك كينستري  
استاد علوم مواد و مهندسي برق دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا 
گفت: دستگاه هايي كه ما با استفاده از مواد بهينه سازي 
ش��ده توس��عه داده ايم، پنج و حتي 50 براب��ر بهتر از هر 
دس��تگاه ديگري است.  برخي از بلورها مي توانند جريان 
الكتريكي را هنگام فشرده سازي توليد كنند و هنگامي كه 
يك بار الكتريكي بر آنها اعمال مي شود، مي توانند تغيير 
شكل دهند. اين “اثر فشار برقي در دستگاه هاي فراصوت 
و س��ونار )س��ونار يا ناوبري و فاصله يابي صوتي دستگاه 

ردياب زيردريايي اس��ت( نيز همانند اس��تخراج انرژي 
عمل مي كند. يكي از ويژگي هاي غيرمعمولي كه برخي 
سراميك ها از خود بروز مي دهند، پديده پيزوالكتريك يا 
اثر فشاربرقي است. با اعمال نيروي خارجي، دوقطبي هاي 
اين سراميك ها تحريك مي شوند و ميدان الكتريكي ايجاد 
مي شود. وارونه كردن اثر نيرو )مثال از كششي به فشاري( 
جهت ميدان را معكوس مي كن��د. از مواد پيزوالكتريك 

در مبدل ها و وس��ايلي كه انرژي الكتريك��ي را به انرژي 
مكانيكي تبديل مي كنند يا برعكس استفاده مي شود.  در 
اين مطالعه، تروليرمك كينستري و يكي از دانشجويان او 
به نام »هنگ گوي يئو « ، از يك ماده پيزوالكتريك شناخته 
شده به نام “PZT “ استفاده كردند و دو طرف آن را نيز با 
يك فويل فلزي انعطاف پذير به ضخامت چهار يا پنج برابر 
بيشتر از دستگاه هاي قبلي پوشاندند. حجم زيادي از مواد 
فعال سبب توليد انرژي بيشتر مي شوند. با هدايت و توسعه 
ساختار بلوري به منظور بهينه سازي قطبش، استخراج 

انرژي افزايش مي يابد. 
فشار وارده بر فويل فلزي انعطاف پذير بدان معني است 
كه ماده پيزوالكتريك PZT مي تواند بدون شكس��ته 
شدن، س��ويه هاي باال را حفظ كند. اين دستگاه از يك 
چرخانه يا روتور برنجي آزادكننده چرخشي كه درون 
آن ي��ك آهن ربا تعبيه ش��ده، براي اس��تخراج انرژي 

استفاده مي كند. 

ميزان     سومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان 
واردكننده گوشي تلفن همراه كه از طريق گرانفروشي 
در نظام اقتصادي اخالل كرده بودند، در ش��عبه يك 
دادگاه ويژه مب��ارزه با اخاللگ��ران در نظام اقتصادي 

به صورت علني و به رياست قاضي موحد برگزار شد.
در ابت��داي اين جلس��ه قاضي موحد اظه��ار كرد: در 
اين جلس��ه 12 نفر از متهمان به اتف��اق وكالي خود 
حضور دارند. در اين جلس��ه تعداد ديگري از متهمان 
اخالل در نظ��ام اقتصادي كش��ور از طريق اخالل در 
نيازمندي ه��اي عموم��ي حضور دارند كه براس��اس 
محتويات و كيفرخواس��ت با گرفتن ارز دولتي و وارد 
كردن گوش��ي تلفن هم��راه به ص��ورت هماهنگ به 
قيمتي باالتر و خارج از ضوابط، اين گوشي ها را به فروش 
رسانده اند كه منجر به اخالل در توزيع اين نيازمندي 

عمومي شده است.
وي در ادامه رسيدگي از نماينده دادستان خواست در 

جايگاه حاضر شده و به قرائت كيفرخواست بپردازد.
نماينده دادس��تان با كس��ب اجازه از رياست دادگاه 
در جايگاه حاضر ش��ده و در قرائت كيفرخواست اين 
12 متهم گفت: نوس��انات اخير بازار ارز موجب ش��د 
كه اقتصاد كشور دچار التهاب شود و قيمت ارز تغيير 
كند كه دولت به منظور ثبات قيمت برخي از كاالها، 
ارز دولت��ي را به قيمت 42 هزار ريال در اختيار برخي 

شركت هاي واردكننده گوشي قرار داد.
وي گفت: گوش��ي هاي تلفن همراه ج��زو كاال هايي 
هس��تند كه نيازمندي عمومي حساب مي شوند و به 
همين دليل به آنه��ا ارز دولتي اختصاص يافت؛ اما ارز 
تخصيصي عمال تاثيري در ثبات قيمت نداشت و قيمت 

آن باال رفت.
وي گفت: بنابر گزارشات، عده اي سودجو با سوءاستفاده 
از برخي خال هاي قانوني و عدم نظارت برخي مسووالن 
كشور، تاثير زيادي بر افزايش قيمت اين كاال ها داشتند. 
بطوري كه با عدم توزيع مناس��ب آن موجب شده اند 
قدرت خري��د مردم كاهش يابد و ل��ذا فعاليت برخي 
باعث شد كه امكان استفاده بهينه از اين ارز تخصيصي 

فراهم نشود.

وي افزود: اقدامات اين افراد موجب شد كه ارز دولتي 
تاثيري بر قيمت كاال ها نداشته باشد و به نوعي موجب 

هدر رفت منابع ارزي شود.
نماينده دادستان در ادامه اسامي و مشخصات اين 12 

متهم و عنوان اتهامي آنها را به شرح ذيل قرائت كرد: 
1. حميد ميرزايي زرين كالهي بازداشت از تاريخ 14 
مرداد ۹۷، متولد 56، اهل و س��اكن كرج، مديرعامل 
شركت خصوصي پارس تل قشم، متهم است به اخالل  
در نظام توزيع نيازمندي هاي عمومي مردم از طريق 
گرانفروش��ي به صورت كالن با تحصيل وجه به مبلغ 

4۷ ميليارد و 64۹ ميليون ريال.
2. علي اصغر كاوياني فرزند مس��لم بازداشت از تاريخ 
14 م��رداد ۹۷، متولد 1۳۳8،  اهل و س��اكن تهران، 
مديرعامل شركت خصوصي كاريان همراه متهم است 
به اخالل  در نظام توزيع نيازمندي هاي عمومي مردم 
از طريق گرانفروشي به صورت كالن با تحصيل وجه 

به مبلغ 2۳ ميليارد و ۷08 ميليون ريال.
۳. مجيد فالحي فرزند محمد، بازداش��ت از تاريخ 14 
مرداد ۹۷، متولد 1۳۳8، اهل قزوين، س��اكن تهران، 
مديرعامل شركت خصوصي مديا پردازش متاهل و با 
سواد متهم است به اخالل  در نظام توزيع نيازمندي هاي 
عمومي مردم از طريق گرانفروشي به صورت كالن با 
تحصيل وجه به مبلغ 15 ميليارد و 555 ميليون ريال.

4. محمد م��رادي فرزند رضا، بازداش��ت از تاريخ 14 
م��رداد ۹۷، متولد 1۳65، اهل اراك، س��اكن تهران، 
مديرعامل شركت خصوصي ارتباط همراه ويژن داراي 
مدرك كارشناس��ي، متاهل، متهم است به اخالل  در 
نظام توزي��ع نيازمندي هاي عمومي م��ردم از طريق 
گرانفروش��ي به صورت كالن با تحصيل وجه به مبلغ 

1۳ ميليارد و 4۷6 ميليون ريال.
5. جعفر بهش��تي فروتن فرزند منوچهر، بازداشت از 
تاريخ 14 مرداد ۹۷، مديرعامل شركت خصوصي ايما 
همراه، متاهل، داراي مدرك كارشناسي،  اهل و ساكن 
تهران متهم به اخ��الل  در نظام توزيع نيازمندي هاي 
عمومي مردم از طريق گرانفروشي به صورت كالن با 
تحصيل وجه به مبلغ 1۳ ميليارد و 221 ميليون ريال.

6. سيدمحمد كاوياني فرزند سيدرسول، بازداشت از 
تاريخ 15 مرداد ۹۷، متولد 1۳6۳، اهل اراك، ساكن 
تهران، مجرد و ديپلم،  مديرعامل ش��ركت خصوصي 
همراه تج��ارت بزرگمهر متهم اس��ت ب��ه اخالل  در 
نظام توزي��ع نيازمندي هاي عمومي م��ردم از طريق 
گرانفروشي به صورت كالن با تحصيل وجه به مبلغ 5 

ميليارد و 21 ميليون ريال.
۷. فريدون امين آبادي، فرزند محمدعلي بازداشت از 
تاريخ 14 مرداد ۹۷، متولد 1۳۳8، اهل قزوين، ساكن 
تهران، مديرعامل شركت هماهنگ پرداز هوشمند، 
متاهل، داراي مدرك كارشناس��ي متهم به اخالل  در 
نظام توزي��ع نيازمندي هاي عمومي م��ردم از طريق 
گرانفروشي به صورت كالن با تحصيل وجه به مبلغ ۳ 

ميليارد و 6۳1 ميليون ريال.
8. اميرميثم گياهي، فرزند حبيب، بازداشت از تاريخ 
16 م��رداد ۹۷، متولد 1۳6۳، اهل و س��اكن تهران، 
مديرعامل شركت توسعه سرمايه گروه آروند، متاهل، 
داراي مدرك كارشناسي ارشد، متهم است به اخالل  
در نظام توزيع نيازمندي هاي عمومي مردم از طريق 
گرانفروشي به صورت كالن با تحصيل وجه به مبلغ ۳ 

ميليارد و 245 ميليون ريال.
۹. مس��عود ميكاييلي گردوني، بازداشت از تاريخ 14 
مرداد ۹۷، متولد 1۳42، اهل قزوين، س��اكن تهران، 
مديرعامل ش��ركت خصوصي رايان ش��ناس ايرانيان 
متهم اس��ت به اخالل  در نظام توزيع نيازمندي هاي 
عمومي مردم از طريق گرانفروشي به صورت كالن با 

تحصيل وجه.
10. رضا افتخاري فرزند احد، بازداشت از تاريخ 16مرداد 
۹۷، متولد 1۳5۷ اهل تبريز، ساكن تهران، مديرعامل 
شركت خصوصي پرشين الماس سيستم، داراي مدرك 
كارشناسي متهم به اخالل  در نظام توزيع نيازمندي هاي 
عمومي مردم از طريق گرانفروش��ي به صورت كالن با 

تحصيل وجه.
11. سيدمهدي ياسيني فرزند سيدحسن، بازداشت با 
قرار بازداشت موقت، متولد 1۳6۳،  اهل و ساكن تهران، 
مدرك كارشناسي ارشد، مديرعامل شركت خصوصي 

توس��عه اقتصاد توان متهم به اخ��الل  در نظام توزيع 
نيازمندي هاي عمومي مردم از طريق گرانفروشي به 

صورت كالن با تحصيل وجه.
12. فرخ اسكندري نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاريخ 16 
مرداد ۹۷، متولد 1۳46، اهل و ساكن تهران، مديرعامل 
شركت دلفا همراه پرداز شرق، متاهل و فوق ديپلم متهم 
به اخالل  در نظام توزيع نيازمندي هاي عمومي مردم 

از طريق گرانفروشي به صورت كالن با تحصيل وجه.
نماينده دادس��تان ادامه داد: پس از تامين ارز به نرخ 
دولتي ش��ركت ها مبادرت ب��ه واردات موبايل كردند 
كه به دنبال اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مبني بر فروش كاال به قيمت آزاد و افزايش قيمت در 
بازار اس��امي 40 شركت را منتشر مي كند و با گزارش 
مرجع انتظامي پرونده تش��كيل مي ش��ود. وي ادامه 
داد: تحقيقات انجام ش��ده و اعالم س��ازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان حكايت از آن 
دارد كه متهمان براي كس��ب درآمد بيش��تر اقدام به 
واردات گوش��ي هايي با ارز دولت��ي و فروش به نرخ ارز 

آزاد مي كردند.
حسيني در ادامه به بيان ادله انتساب جرم به متهمان 
پرداخت و گفت: براس��اس اع��الم وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در م��ورخ ۹۷/4/16 مبني بر اينكه 
برخي شركت ها با وجود دريافت ارز دولتي گوشي ها را 
با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصيص يافته و تامين يافته 
را در اين لحظه قرائت مي كنم. در اين لحظه نماينده 
دادس��تان به ارايه اطالعاتي راجع به جزييات مبالغ 
تخصيص يافته و تامين شده به اين شركت ها پرداخت.

وي گفت: گزارش هاي مورخ 4/16، /4/25، ۹۷/4/2۳ 
و ۹۷/5/6 از س��وي پليس آگاهي تهران و تحقيقات 
انجام شده، تحقيقات صورت گرفته از سوي بازپرس 
براي چگونگي تشكيل شركت ها، واردات، فروش كاال ها 
و ... و مردود دانس��تن آن قسمت از مدافعات متهمان 
كه گوشي را جزو نيازمندي هاي عمومي ندانسته اند، 
انجام شده است. حسيني ادامه داد: همچنين گزارش 
كارشناسي ش��ده در تاريخ ۹۷/5/۹ سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت مبن��ي بر اينكه ش��ركت هاي فوق 
گوشي هايي را به قيمت باال به فروش رسانده اند، است. 
نماينده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان 
توضيح داد: بررس��ي هاي انجام شده از سوي سازمان 

حمايت از مصرف كنن��ده و توليدكننده و س��ازمان 
صنعت، معدن و تج��ارت و بازديد اوليه از دفاتر و انبار 
از سوي نمايندگان و اعالم نظر سازمان مذكور نسبت 
به اعالم قيمت هاي گوشي تلفن همراه از جمله داليل 

انتساب جرم به متهمان است.
نماينده دادستان تصريح كرد: به نظرمي رسد با توجه 
به اعالم موارد فوق اخالل به امر توزيع مايحتاج عمومي 
از طريق گرانفروشي جرم بوده و به لحاظ تمثيلي بودن 
موارد پرونده، عمليات انجام ش��ده از سوي متهمان با 
جرم مذكور انطباق دارد. وي افزود: اگرچه س��ازمان 
تعزيرات مسوول رسيدگي به امور صنفي پرونده است؛ 
اما رسيدگي صنفي مانع بررسي توسط محاكم قضايي 
نمي شود و چنانچه گرانفروشي موجب اخالل در توزيع 
نيازمندي هاي عموم مردم گردد يا به صورت عمده و 
جزئي باشد به نحوي كه موجب اخالل شود، به عنوان 
صالحيت رسيدگي در محاكم قضايي است. حسيني 
ادامه داد: همانطور كه مسووالن اذعان كردند به دليل 
وضعيت پيش آمده در اقتص��اد و جنگ اقتصادي هر 
عمل نسنجيده كه با سوءاستفاده از منابع در اختيار، 
باعث اخالل شود مي تواند از مصاديق اخالل در نظام 

كشور تلقي شود.
نماينده دادستان ادامه داد: افزايش قيمت ها به حدي 
اس��ت كه نيازي به اس��تعالم از مراجع ذيربط نيست، 
گرچه اين اس��تعالمات انجام شده است، به نحوي كه 
رفتار اين متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. 
همچنين با توجه به نيازمندي هاي عمومي ترديدي 
بر اين وجود ندارد كه گوش��ي تلفن هم��راه در حال 
حاضر جزو نيازمندي هاي عمومي است و با استناد به 
موارد فوق، درخواست تعقيب كيفري و صدور حكم بر 

محكوميت متهمان را دارم.
در اين لحظه نماينده دادس��تان كيفرخواس��ت را به 
پايان رس��اند و قاضي از نماينده س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده خواس��ت در جلسه آينده راجع به تك 

تك متهمان توضيحات الزم را ارايه بدهد.
همچنين قاضي موحد در پايان گفت: اين جلسه صرفا 
براي اس��تماع كيفرخواست بود و رسيدگي و بررسي 
اتهامات متهمان در جلسه آينده با حضور وكال انجام 
خواهد شد و زمان بعدي جلسه دادگاه متعاقبا اعالم 

خواهد شد.

رويداد

دريچه

فراسو

ساخت نخستين تبلت لوله شدني دنيا دستگاهي كه از حركت بازو انرژي توليد مي كند

كيفرخواست ۱۲ واردكننده تلفن همراه با ارز دولتي قرائت شد
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كافي شاپ عرضه كننده گاز 
خنده در شيراز تعطيل شد

ش�يراز| نماينده وزير بهداشت در كميسيون 
م��اده ۱۱ تعزي��رات حكومت��ي دانش��گاه علوم 
پزشكي ش��يراز گفت: يك مغازه كه قليان هايي 
با تركيب گازهاي اكسيژن و نيتروس )گاز خنده( 
عرضه مي كرد در شيراز تعطيل شد. عبدالخالق 
كش��اورزي عل��ت تعطيلي اين واح��د صنفي را 
تهديد سالمت عمومي مردم اعالم و اضافه كرد: 
براساس گزارش هاي مردمي يك واحد كافي شاپ 
قليان هايي را با تبليغ كمك به تس��ريع در ترك 
اعتياد عرضه مي كرد كه حاوي تركيبي از اكسيژن 
و گاز خنده بود.او با اشاره به بازديد سرزده بازرسان 
تعزيرات دانشگاه علوم پزشكي شيراز با هماهنگي 
دستگاه قضايي، گفت: گاز نيتروس )خنده( مصرف 
طبي دارد و استفاده از آن خارج از مراكز درماني 

غيرقانوني محسوب مي شود.

 مرگ كوهنورد ۵۷ ساله 
در ارتفاع ۳۶۰۰ متري قله دماوند

آمادگي براي خدمات رساني 
به زائرين حسيني

س�اري| كوهنورد ۵۷ س��اله در ارتفاع ۳۶۰۰ 
متري قله دماوند به علت ايست قلبي جان خود 
را از دست داد. سرهنگ نعمت اهلل آزادي فرمانده 
انتظامي شهرس��تان آمل گف��ت: در پي اعالم 
امدادگ��ران هالل احمر شهرس��تان آمل مبني 
بر مرگ يك كوهن��ورد آملي حين صعود به قله 
دماوند، بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامي رينه 
به محل حادثه اعزام شدند.او افزود: در اين حادثه 
فردي ك��ه به همراه دختر خود در حال صعود به 
قله دماوند بوده در طول مسير راه در ارتفاع ۳۶۰۰ 
متري به علت فش��ار هوا دچار ايست قلبي شد و 

جان باخت.

رش�ت|معاون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي 
اس��تاندار گيالن، گردهمايي اربعين حسيني را 
بزرگ ترين گردهمايي مذهبي جهان دانس��ت و 
گفت: داشتن آمادگي الزم براي استقبال و خدمات 

رساني مناسب به زائرين حسيني ضروري است .
علي اصغر جمشيد نژاد در چهارمين نشست ستاد 
اربعين حسيني با اشاره به زائرين متعدد حضرت 
علي ابن موس��ي الرضا )ع( از مليت و كش��ورهاي 
مختلف و تبليغات گس��ترده اخير تنها عليه اتباع 
عراقي زائر حضرت ثامن الحجج )ع( تصريح كرد: 
از جمله داليل ب��روز اين رفتارها را مي توان روابط 
حس��نه زائرين دو كش��ور ذكر كرد كه دشمنان 
از طري��ق مختلف درصدد ايجاد گسس��تگي اين 
ارتباط هس��تند. او افزود: عراق كشوري با قوانين 
خاص خود اس��ت كه در زمان حضور خود بايد آن 

را رعايت كنيم .

بوشهر|مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
بوشهر گفت: س��االنه افزون بر صد ميليارد تومان 
براي توسعه زيرساخت هاي توزيع برق اين استان 
سرمايه گذاري مي شود. امراله پاراد، شركت توزيع 
نيروي برق را خط مقدم صنعت برق معرفي كرد و 
افزود: تالش مي كنيم با اجراي طرح هاي توس��عه 
بخش، پاسخگوي مطالبات مردم باشيم.او با اشاره به 
خاموشي هاي ناشي ازكمبود توليد برق در تابستان 
امسال بيان كرد: با تغيير ساعات كار اداره ها بخشي 

از مشكالت اين حوزه كاهش يافت.

كرج| اس��تاندار البرز گف��ت: دولت از حضور 
و پوياي��ي تعاوني ه��ا در عرصه تولي��د، توزيع 
و خدم��ات، اس��تقبال مي كند ل��ذا تعاوني ها 
مي توانن��د با جدي��ت وارد عرص��ه اقتصادي 

كشور شوند.
محمدعلي نجف��ي در جش��نواره تعاوني هاي 
برتر اس��تان البرز با تاكيد ب��ر اينكه باور جدي 
بر اهميت تعاوني ها داريم، افزود: بر اين اساس 
با اهتمام ويژه اي درصدد تعامل با تعاوني هاي 
توليدي، توزيعي و خدماتي هستيم.وي ادامه 
داد: در قان��ون، بخش بزرگي از اقتصاد كش��ور 
در اختيار تعاوني ها است بنابراين از تعاوني ها 
انتظار مي رود كه در اين راستا جدي وارد عمل 
شوند.نجفي گفت: برخي تعاوني ها تنها به ايجاد 
شاكله اصلي خود اكتفا كرده و فعاليت مثمري 

ندارند كه اين امر قابل قبول نيست.

اراك| مديركل ميراث فرهنگي استان مركزي از 
۱8۳ مورد بازديد نظارتي از تاسيسات گردشگري 

اين استان خبرداد.
سيد محمد حسيني، با اعالم اين خبر گفت: » در 
اين بازرسي ها جمعا ۶۵ مورد تذكر و اخطار توسط 
بازرسان اداره كل صادر شده و پرونده هايي جهت 
بررسي و بازرسي مجدد تشكيل شده تا با صراحت 
عزم خود را در باال بردن كيفيت خدمات دهي در 
اين تاسيسات نشان داده و در عين حال حامي و 

پشتيبان تاسيسات نمونه و كيفي نيز باشيم.«

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

خانواده ها به دنبال »كارمند« شدن فرزندان هستند
گروهبنگاهها|

»اكثر خانواده ها به دنبال كارمند ش��دن فرزندانشان 
هستند.«اين عبارتي است كه معاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي درباره چشم انداز پيش روي اقتصادي 
ايران در زمينه نيروي انس��اني مطرح كرده است و به 
نوعي زنگ خطر را در اين زمينه به صدا درآورده است 
كه حجم كلي ساختار اجرايي در ايران )دولت( نه تنها 
حركتي در جهت كوچك تر ش��دن و چابك تر شدن 
نداش��ته اس��ت بلكه در برخي موارد به سمت و سوي 

حجيم تر شدن حركت كرده است.
 واقعيت آن است يكي از مهم ترين اركان توسعه پايدار 
بهره مندي از نيروي انس��اني مولد و كاراس��ت كه در 
بخش هاي اصلي اقتص��ادي ايده پردازي كند و ارزش 
افزوده ايجاد كند؛ به عبارت روش��ن تر س��اختارهاي 
اقتصادي بدون بهره مندي از نيروي انساني تاثيرگذار 
قادر نخواهند بود به اهداف��ي كه پيش بيني كرده اند 
دست پيدا كنند. نيروي انس��اني اثرگذاري كه بعد از 
آموزش هاي الزم و كس��ب مهارت ه��اي مورد نياز به 
بخش هاي مختلف اقتصادي تزريق مي شوند و زمينه 
توس��عه را در بنگاه هاي اقتص��ادي و خدماتي فراهم 

مي كنند.
 اما با وجود اين نقش اثرگ��ذار، طي دهه هاي اخير به 
جاي استفاده از نيروي انساني ماهر در بخش هاي مولد 
اقتص��ادي، نوع خاصي از فرهن��گ كارمند پروري در 
كشورمان باب شده كه به اعتقاد كارشناسان چنانچه 
هرچه سريعتر براي آن فكري نشود در ادامه آسيب هاي 

جدي به بخش هاي مختلف اقتصادي وارد مي كنند. 
در حال حاضر ايران 8۰ ميليوني، دو ميليون و ۶۰۰ هزار 
نفر كارمند دارد كه به لحاظ مديريت كالن كشور آمار 
بسيار بااليي به حساب مي آيد كه نه تنها موجب بهبود 
اوضاع امور اجرايي نشده، بلكه هزينه هاي فراواني را نيز 
براي دولت به همراه داش��ته است. اين در حالي است 
كه مثال ژاپن ۱۵۰ميليوني كمتر از يك چهارم حجم 
كارمندي ايران را در دستگاه هاي اجرايي خود جا داده 
است. با بررسي وضعيت مصرف منابع درآمدي كشور 
در سال هاي گذشته مشخص مي شود كه هزينه هاي 
جاري دولت همواره بيشتر از هزينه هاي توسعه اي آن 
بوده است. اعداد و ارقامي كه از منظر تحليلي زنگ خطر 

را براي اقتصاد ايران در بلندمدت به صدا در آورده است. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديروز با اش��اره 
به آس��يب اين نوع ن��گاه در فضاي اقتصادي كش��ور 
گفت: مشكالت اقتصادي موجب ش��ده تا خانواده ها 
تالش كنند فرزندان كارمند داش��ته باشند زيرا براين 
 باورند ك��ه كارمندان حت��ي دردوران ركود اقتصادي

»آب باريكه« اي براي گذران زندگي خواهند داشت.
س��ليمان پاك سرش��ت ديروز در گفت وگو ب��ا ايرنا 
اظهارداشت: نظام و ش��يوه آموزشي كشور مهم ترين 
عامل براي تبديل كردن نيروي انس��اني به كارمندان 

ايراني و افرادي پشت ميزنشين محسوب مي شود.
اين مقام مس��وول ادامه داد: نظام آموزشي درايران، 
منقط��ع و متمايز از فض��اي واقعي جامعه اس��ت به 

همين دليل نيروي انس��اني ما در س��نين كودكي، 
جواني و نوجواني در فضايي متمايز از واقعيات جامعه 
آموزش هايي مي بينند كه نس��بتي با فضاي جامعه 
ندارد. دانش آموزان ما پ��س از پايان دوران تحصيل، 
فضاي واقعي جامع��ه را از نزديك لمس كرده و درمي 
يابند كه از آموخته هاي خود نمي توانند استفاده كرده 
و بهره اي ببرند. رييس س��ازمان فني حرفه اي كشور 
ادامه داد: در فضاي دانش��گاهي نيز افراد براي پشت 
ميزنشيني تربيت مي شوند بنابراين نمي توان انتظار 
داشت روحيه كارمندي در جامعه تقويت نشود. البته 
بخشي از تشديد ميل كارمندي در ميان جوانان جوياي 
كار و خانواده هاي آنها ناشي از بي ثباتي هايي است كه 

در مقاطع مختلف تجربه كرده ايم. 

   درآمد كارمندي 
نقطه امن اقتصادي براي خانواده ها

پاك سرشت ادامه داد: كارمندي در ذهن اقتصادي و 
معيشتي خانوارها به منزله يك نقطه امن براي كسب 
درآمد و ام��رار معاش تلقي مي ش��ود به همين دليل 
خانواده ها و فرزندان آنها همواره تالش دارند بتوانند به 

اين نقطه دست يابند.
مع��اون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنش��ان 
ساخت: كمبود فضا براي كسب و كار و توليد بطوري 
كه اين فضا را بت��وان از داللي متفاوت كرد نيز از ديگر 
داليلي اس��ت كه تمايل به كارمند بودن را در جامعه 

تقويت مي كند.
رييس سازمان فني حرفه اي كش��ور گفت: جذابيت 

كارمند بودن براي جوانان به حدي زياد است كه هميشه 
عده اي مترصد انتشار آگهي هاي استخدام هستند تا از 
اين طريق بتوانند راهي ب��راي ورود به ادارات دولتي و 

پشت ميز نشيني پيدا كنند.

  راهكاري براي مقابله با روحيه كارمندي
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره بهترين 
راهكار براي مقابله با تقويت روحيه پشت ميزنشيني 
در جامعه، گفت: اگر دوره آموزش��ي را ت��ا پايان دوره 
متوس��طه الزامي كرده و ضرورت ورود به دانش��گاه را 
حذف كنيم، همچنين آموزش مهارت هاي الزم را در 
دوران مدرسه الزامي كنيم بدون شك آنها تا پايان دوره 
متوسطه توانايي و عاليق خود را شناخته و به مهارت 
كافي نيز مجهز مي ش��وند و ديگر براي كارمند شدن 
تالش نمي كنند.او افزود: اكنون مهم ترين ويژگي نظام 
آموزش و پرورش اين است كه فقط افراد منضبط تربيت 
مي كند اما اي كاش آموزش و پرورش به برخوردهاي 

خالقانه كودكان توجه بيشتري كنند.
»البته افراد منضبط افرادي بهنجار هس��تند اما نظام 
آموزشي به جاي تاكيد و توجه به نمره انضباط، به نمره 

خالقيت دانش آموزان توجه كند.«

 كاهش قدرت خريد 
 جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور اخيرا اعالم كرد كه مش��كالت اقتصادي و 
كاهش ارزش پول ملي س��بب كاهش ۳۰ درصدي 
 ق��درت خريد م��زد بگي��ران از جمل��ه كارمندان 

شده است.
او در ديدار با دبي��ركل و اعضاي هيات اجرايي خانه 
كارگر به مناس��بت هفته دولت و روز كارمند افزود: 
اگر در اين شرايط همدلي و همراهي كاركنان دولت 
نباش��د، نمي توان اميدي ب��ه پيش��برد باورمندانه 
برنامه ها ي توس��عه و حل مش��كالت مردم داشت. 
دولت بايد راه همدل و هم��راه كردن كاركنان خود 
را - به ويژه در راستاي ارتقاي قدرت خريد آنها - در 
پيش بگيرد و اين كار را با همكاري نهادهاي ديگر و 
شركاي اجتماعي خود براي كارگران و بازنشستگان 

نيز انجام دهد.

وزير صنعت مي گويد: دس��تاورد هاي سازمان صنايع 
دريايي افتخار جامعه صنعتي بوده و بايد در ساخت و 

توليد كشتي خودكفا باشيم.
به گزارش تعادل به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، 
محمد شريعتمداري در آيين رونمايي از طرح تحول 
صنعت دريايي كشور مبتني بر اقتصاد مقاومتي و خط 
توليد شناورهاي اين طرح كه در سازمان صنايع دريايي 
وزارت دفاع برگزار ش��د، اظهار داشت: دستاوردهاي 
سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع باعث افتخار كشور 
و جامعه صنعتي است و بسيار خوشحالم كه امروز در 
اين مراسم حضور دارم تا طرح تحول صنعت دريايي با 

پيشتازي وزارت دفاع آغاز شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رويكرد دولت 
براي نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي كشور افزود: با 
اجراي طرح تحول صنايع دريايي كشور، اتفاقات خوبي 
در صنعت دريايي كشور خواهد افتاد و خوشحاليم كه 
وزارت دفاع به عنوان پيشتاز و پيشرو اين طرح اقدامات 

و كارهاي بزرگي را انجام داده است.
او با اشاره به تدوين و پيگيري ابالغ سند برنامه راهبردي 
صنايع دريايي كشور با رويكرد حمايت از صنايع داخلي 
تصريح كرد: در اين طرح جايگزيني شناورهاي سنتي و 

فرسوده، جايگزيني شناورهاي پشتيباني خدمات نفتي 
استيجاري خارجي و شناورهاي صيادي مدنظر است.

شريعمتداري با اش��اره به بيانات مقام معظم رهبري 
درباره بهره مندي از مزاياي دريا خاطرنشان كرد: در اين 
سال ها اقدامات بسياري در راستاي خواست رهبر معظم 
انقالب در خصوص بهره مندي از مزاياي دريا برداشته 
شده است، اما بايد تالش بيشتري صورت بگيرد تا به 

هدف مدنظر ايشان برسيم.
او با اشاره به توانمندي هاي جمهوري اسالمي ايران در 
حوزه دريايي ادامه داد: براي بهره مندي بيشتر از دريا 
بايد در صنعت ساخت و توليد كشتي خودكفا باشيم و 
خداوند بزرگ را شاكريم كه به بركت انقالب اسالمي 
و تالش هاي متخصصان داخلي، توانسته ايم به دانش 

توليد و ساخت شناورهاي مورد نياز دست پيدا كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به ساخت چند 
كش��تي بزرگ در كشور يادآور شد: در اين حوزه وضع 
خوبي داريم اما بايد گام هاي بزرگ تري برداشته شود 
تا در عرصه جهاني در ح��وزه دريا حرفي براي گفتن 

داشته باشيم.
وي با بيان اينكه در حوزه شناورهاي نظامي بحمداهلل با 
فرماندهي رهبر معظم انقالب به عنوان فرمانده معظم 

كل قوا وضع بس��يار مطلوبي داريم، گف��ت: در حوزه 
شناورهاي نظامي با حركات جهادي گام هاي خوبي 
برداشته ش��ده و شناورهاي به روزي تحويل نيروهاي 
مسلح ش��ده اس��ت اما در حوزه ش��ناورهاي آزاد كار 
بيش��تري نياز داريم و همه بايد با وحدت در اين حوزه 
تالش كنيم.وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
ظرفيت عظيم خليج فارس و درياي عمان اظهار داشت: 
نيروهاي مس��لح به ويژه وزارت دفاع مي توانند از اين 
ظرفيت عظيم نهايت بهره را براي توسعه اين منطقه و 

حضور بخش خصوصي ببرند.
وي با بيان اينكه صنعت دريايي يكي از عرصه هايي است 
كه اگر فعال شود مي تواند ظرفيت اشتغال بااليي براي 
كشور داشته باشد، گفت: بايد با همكاري سازمان هاي 
مختلف، موانع پيش رو در اين حوزه را برداشت و مقدمه 

ساخت و توليد در عرصه دريا را ايجاد كرد.
شريعتمداري با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران از 
شمال و جنوب به دريا راه دارد، خاطرنشان كرد: بايد با 
گسترش صنايع كوچك و بزرگ وابسته به دريا، زمينه 
رشد، پيشرفت و بهره مندي بيش��تر از مزاياي دريا را 

فراهم آوريم.
وي با بيان اينكه مي توانيم در ساخت و توسعه صنايع 

دريايي و ارايه خدمات به س��اير كشورها اقدام كنيم، 
گفت: س��اخت و تحويل نفتكش ب��ه ونزوئال، يكي از 
نمونه ه��اي موفق اين حوزه اس��ت كه باي��د با قدرت 
ادام��ه يابد و معتقدم اين ظرفي��ت را با حمايت دولت 
خواهيم داش��ت.وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه كشورهاي توس��عه يافته از بودجه هاي عمومي 
براي توسعه بخش دريا استفاده اهرمي مي كنند، ادامه 
داد: در كشور ما هم بايد از بودجه عمومي براي توسعه 

زيرساخت هاي دريايي نهايت بهره را ببريم.
وي با تاكيد بر حمايت از صنعتگران داخلي خاطرنشان 

كرد: تا روزي كه در اين حوزه هستم به جد از توليدات 
صنعتگران دريايي كشور حمايت خواهم كرد و از تمام 
دستگاه ها مي خواهم در اين مسير ما را حمايت كنند 
تا بتوانيم جلوي واردات شناورهاي خارجي را بگيريم.

در پايان اين مراسم، تفاهم نامه همكاري ميان وزارت 
راه و شهرسازي، سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان صنايع دريايي وزارت 
 دفاع و پش��تيباني نيرو هاي مس��لح طراحي و توليد

۷۰ فروند شناور را در دستور كار خود قرار داد.

آخرين وضعيت انتقال 
حساب هاي معدني به كرمان

كرمان|رييس س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت 
اس��تان كرم��ان آخري��ن 
وضعيت انتقال حساب هاي 
شركت هاي بزرگ معدني به 
استان را تشريح كرد.مهدي 
حس��يني نژاد در گفت وگو 
با ايس��نا درب��اره آخرين وضعيت انتقال حس��اب هاي 
ش��ركت هاي بزرگ معدني به اس��تان اظه��ار كرد: با 
پيگيري هايي كه انجام داده بوديم، در آخرين جلس��ه 
شوراي معادن استان كرمان شوراي هماهنگي بانك ها و 
امور مالياتي گزارش هاي خود را ارايه دادند مبني بر اينكه 
بخشي از اين گردش مالي به استان انتقال پيدا كرده است.

او ادامه داد: اما مصوب ش��د با توجه به اينكه اهميت 
انتق��ال اين حس��اب ها و هم اينك��ه واحدهاي ما به 
واسطه عدم زيرساخت هاي مورد نياز جهت خدماتي 
كه سيستم بانكي بايد به آنها ارايه دهد، دچار چالش 
نشوند برنامه زمانبندي مطرح شد كه تا پايان امسال 
بتوانيم ۳۰ درصد از اين حساب ها و گردش مالي را در 

استان داشته باشيم.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان با 
بيان اينكه اين موضوع به عنوان يك ظرفيت استان طي 
سال هاي متمادي رخ نداده است، خاطرنشان كرد: با توجه 
به اينكه منابع و مصارف بانك هاي استان در حدي است 
كه عمومًا نمي تواند خدمات مورد نياز واحدهاي بزرگ 
صنعتي اس��تان را ارايه كند به همين دليل اين موضوع 
بر اس��اس نگاه كارشناسي دنبال مي شود تا هم بتوانيم 
اين گردش مالي را در اس��تان داشته باشيم و هم اينكه 

واحدهاي صنعتي بزرگ را دچار چالش نكنيم.

40طرح شاخص قرارگاه خاتم 
امسال به بهره برداري مي رسد
بوشهر| فرمانده قرارگاه 
س��ازندگي خات��م االنبيا 
گفت: 4۰ طرح ش��اخص 
اين قرارگاه ب��ا ۱۵۰ هزار 
ميلي��ارد توم��ان اعتب��ار 
تا پايان س��ال ج��اري به 

بهره برداري مي رسد.
به گ��زارش ايرنا، عب��اداهلل عبداللهي دي��روز در جمع 
خبرنگاران در بوش��هر اف��زود: اين طرح ه��ا به عنوان 
پروژه هاي اولويت دار قرارگاه خاتم در حوزه هاي نفت و 
گاز، سد و ساير حوزه ها است. از اين ميزان پروژه ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان در بخش صنعت نفت و گاز اجرا مي شود.

عبداللهي با اشاره به توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج 
فارس اظهار داشت: يكي از تحريم هاي اوليه امريكا عليه 
ايران در موضوع تامين بنزين بود كه با ساخت پااليشگاه 
ستاره خليج فارس اين تهديد برطرف شد. اين پااليشگاه 
در مح��دوده ۷۰۰ هكتاري اجرايي ش��ده كه خوراك 

موردنياز آن نيز در داخل تامين مي شود.
 او يادآور ش��د: پي��ش از راه اندازي پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس كه تاكنون 2 فاز آن اجرايي شده بخش قابل 
توجهي از ميعانات گازي كشور را به فروش مي رسانديم 
كه با راه اندازي اين پااليشگاه معضل خام فروشي اكنون 
برطرف شده است. با اجراي 2 فاز نخست پااليشگاه ستاره 
خليج فارس روزانه از ۳۶۰ هزار بشكه ميعانات گازي 28 
ميليون ليتر بنزين توليد مي شود.عبدالهي ادامه داد: با 
افتتاح فاز سوم پااليش��گاه خليج فارس ظرفيت توليد 
بنزين آن از 28 به 4۰ ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.

پااليشگاه ستاره خليج فارس ميعانات گازي تحويلي را 
به ۶ محصول كه يكي از آنها بنزين است تبديل مي كند.

بهره برداري از پروژه هاي نيمه 
تمام ورزشي كشور تا دهه فجر
آذربايجانشرقي|معاون 
ورزش بان��وان وزير ورزش و 
جوانان از تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام ورزشي كشور تا 
چهلمين سالگرد پيروزي 

انقالب اسالمي خبر داد.
فريبا محمدي��ان ديروز در 
گفت وگو با مهر با اشاره به سفر خود به شهرستان هاي اهر 
و هريس اظهار كرد: در راستاي هفته دولت در استان ها و 
شهرستان هاي مختلفي به صورت ادواري حضور مي يابيم 
و اولين برنامه ما در اس��تان آذربايجان شرقي بازديد از 
روند اجراي طرح ملي ساختار قامتي بانوان در روستاي 
گونجيك شهرستان اهر بود و اين طرح به خوبي در اهر 
به صورت هماهنگ و منسجم اجرا مي شد. معاون ورزش 
بانوان وزير ورزش و جوانان افزود: در طرح ملي ساختار 
قامتي بانوان در روستاي گونجيك شهرستان اهر، عالوه 
بر غبالگري بانوان، شرايطي ايجاد ش��ده كه آموزش و 

تست هايي نيز وجود داشت.
او ادام��ه داد: بازدي��د از پروژه هاي ورزش��ي نيمه تمام 
اهر و هري��س از ديگر برنامه ها ب��ود، اميدواريم بتوانيم 
بر اس��اس برنام��ه وزارت ورزش و جوانان دولت تدبير و 
 اميد تا چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي تعداد 
قابل توجهي از پروژه هاي نيمه تمام ورزش��ي كشور را 

تكميل و به بهره برداري برسانيم.
معاون ورزش بانوان وزير ورزش و جوانان، افزايش سهم 
بانوان در پر ك��ردن اوقات فراغت در ح��وزه ورزش را از 
سياست هاي دولت تدبير و اميد عنوان كرد و گفت: براي 
اينكه س��هم بانوان در تامين تندرستي و نشاط جامعه 

افزايش يابد الزم است تا منابع مورد نياز تامين شود.

صنعت فوالد شاهرگ حياتي 
اقتصاد است

اصفهان|نماين��ده مردم 
اصفه��ان در مجلس دهم 
گفت: صنعت فوالد شاهرگ 
حيات��ي اقتص��اد و صنعت 

كشور است.
حيدرعل��ي عاب��دي در 
گفت وگو ب��ا خبرنامه فوالد 
اظهار كرد: صنعت فوالد و به ويژه مجتمع فوالد مباركه 

يكي از نيروهاي محركه اقتصاد كشور است.
او افزود: صرفنظر از مشاغل مستقيم ايجادشده، نقش اين 
صنعت در ايجاد مشاغل غيرمستقيمي فوالدي قابل انكار 
نيست.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
صنعت فوالد را تبلوري عالي از اقتصاد مقاومتي دانست 
و گفت: صنعت فوالد نماد خودباوري و خوداتكايي ملي 
ماست.او با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري پيرامون 
توجه به ظرفيتهاي دروني ادامه داد: نقشي كه صنعت 
فوالد در اقتصاد كشور ايفا مي كند كمتر از صنعت نفت 
نيست.عابدي با ابراز تأسف از سياه نمايي هاي ايجادشده 
درباره مصارف آب صنعت فوالد در اصفهان خاطرنشان 
كرد: بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد مصرف آب فوالد 
مبارك��ه كمتر از مص��رف آب چند باغي اس��ت كه در 
باالدست استان قرار دارند. فوالد مباركه در ميدان عمل 
يكي از بهترين نهادها در عرصه صرفه جويي در مصرف 
آب است. اين شركت با خريد و بازيابي پساب فاضالب 
بسياري از نيازهاي آبي خود را تأمين كرده است.نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: صنعت 
فوالد فرصتي براي توسعه و رشد اقتصادي ايران است و 
پيشبيني مي ش��ود اين صنعت جايگاه خود را در حوزه 

خاورميانه و اروپا ارتقا دهد.

حوزه علميه هرگز مسير 
سكوالريسم را طي نمي كند

قم|مدير حوزه هاي علميه 
كش��ور با بيان اينكه راه نقد 
بر حوزه مس��دود نيس��ت، 
گفت: حوزه ما هرگز مسير 
سكوالريس��م و دوري از 
ارزش ه��اي بلند اجتماعي 
و سياس��ي اس��الم را طي 
نمي كند.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ آيت اهلل عليرضا 
اعرافي اظهار داشت: حوزه از گردنه هاي سختي عبور كرده 
و مراحل دشواري را پشت سر گذاشته است؛ اما همواره 
حوزه، علما و مراجع بزرگوار ما پايبند به رسالت الهي بوده 
و در اين راه جانفشاني نموده و امروز حوزه را به دست ما 

و شما سپرده اند.
امام جمعه قم تصريح كرد: آثار بزرگ فقهي، تفسيري، 
كالمي، فلسفي، اصولي و... و. در تاريخ حوزه وجود داشته 
و ما اين تراث عظيم را در اختيار داريم و همچنان جوشنده 

و در خدمت جامعه، اسالم و انقالب اسالمي است.
آيت اهلل اعرافي بيان داشت: ما بدون آنكه راه نقد را بر حوزه 
مس��دود بدانيم؛ آن را باز دانسته؛ اما بايد نقدي آگاهانه 
و منصفانه باش��د؛ حوزه و قم در قبل از ۵۰ س��الگي آن 
توليدكننده انقالب بزرگ جهاني بود و آن همه ابتكار و 
خالقيت علمي را به ايران و جهان نشان داد؛ حوزه ما هرگز 
مسير سكوالريسم و دوري از ارزش هاي بلند اجتماعي 
و سياسي اس��الم را طي نمي كند؛ حوزه پشتوانه مردم، 
جامعه، اس��الم و انقالبي اسالمي است.مدير حوزه هاي 
علميه ابراز داشت: ما حوزه اي بزرگ و جوشنده داريم و 
اين مسير بايد بالندگي خود را طي مي كند؛ حوزه جاي 
انديشه هاي بزرگ، علم و انديشه است كه بايد نيازهاي 

امروز جامعه را پاسخ دهد.

در آيين رونمايي از طرح تحول صنعت دريايي كشور اعالم شد 

لزوم خودكفايي در ساخت و توليد كشتي

سرمايه گذاري براي توسعه 
زيرساخت هاي برق

 تعاوني ها از فرصت هاي 
اقتصادي كشور استفاده كنند

18۳ مورد بازديد نظارتي از 
تاسيسات گردشگري مركزي
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جزئيات دو بسته حمايتي 
دولت از مردم

هزينه درمان،  ۸ برابر 
هزينه پيشگيري از اعتياد 

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
جزئيات دو بس��ته حمايتي در نظر گرفته شده 
براي مردم گفت: براي طراحي بسته حمايت هاي 
اجتماعي چندين جلسه برگزار شده است. برنامه 
اول برنامه »تامين كاالهاي اساسي« است كه يا 
مبلغ آن روي كارت هاي خود افراد مي آيد يا در 
قالب كوپن الكترونيك ارايه مي شود كه جزئيات 
آن ظرف يكي دو هفنه آينده مشخص مي شود. 
انوشيروان محس��ني بندپي افزود: اين كاالهاي 
اساسي شامل برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنيات 
و... مي شود. اين هنوز در حد ايده است اما شايد 
در روستاها حتي كارا كارت هم اعالم نكنيم و اين 

مبلغ را به يارانه نقدي خانوار اضافه كنيم.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان 
اينكه برنامه دوم »حمايت اجتماعي از پنج دهك 
اول« است كه مورد حمايت مالي قرار مي گيرند 
اظهار كرد: اقشار متوسط رو به پايين، بازنشستگان 
حداقلي بگير، مس��تمري بگيران تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي از جمله اين افراد هستند ولي 
هنوز رقم اين كمك حمايتي مش��خص نشده 
است. دكتر نوبخت روز پنج شنبه هر دو برنامه را 
اعالم كرده اما عدد ريالي و محتويات كه در كارت 
قرار مي گيرد بايد در هيات دولت تصويب شود. او 
افزود: تيم كارشناسي چند دستگاه دو برنامه را 
ارزيابي كردند و اين دو برنامه احصاء شده است. 
برخورداري هش��ت دهك از كاالهاي ضروري و 
يا برخ��ورداري همه آحاد جامعه از برنامه تامين 

كاالهاي اساسي هم هنوز محل بحث است.
سرپرست وزارت كار از تحويل و واگذاري ۱۵۷۳ 
منزل مسكوني به مددجويان بهزيستي در كشور 
خبر داد و گفت: ۵۸۰ م��ورد آن براي خانوار دو 
معلول به باالست و ۹۹۰ منزل هم مربوط به زنان 
سرپرست خانواده و خانوار داراي يك معلول است.

بندپ��ي با اش��اره به ت��الش اي��ن وزارتخانه در 
راستاي مبارزه با فقر و ايجاد عدالت اجتماعي و 
فراهم آوري شرايطي براي حمايت ويژه از اقشار 
آسيب پذير كه از حداقل معيشت برخوردار بودند 
گفت: افزايش مستمري ۲.۷۹ تا ۵.۱ برابري در دو 

نهاد امدادي انجام شد.
او افزود: پش��ت نوبتي ها در اين دو نهاد حمايتي 
مورد توج��ه ويژه قرار گرفتند و ب��راي اولين بار 
در بودجه امس��ال ۲۲۰۰ ميلي��ارد تومان براي 
كاهش فقر مطلق در بهزيستي تصويب شده كه 
تا امروز در هفت اس��تان پشت نوبتي هاي آن به 
صفر رسيده است. سرپرست وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با بيان اينكه از سال ۹۶ وزارتخانه 
توليت ايجاد اشتغال را پذيرفته و در ابعاد مختلف 
دنبال كرده است عنوان كرد: اشتغال روستايي 
و اعطاي تس��هيالت ب��ه ارزش ۱۲ هزار ميليارد 
تومان انجام ش��ده اس��ت. طرح كارورزي براي 
فارغ التحصيالن دانشگاهي نيز دنبال مي شود كه 
در نوع خود همراه با مشوق هايي بوده و از مزيت 
بااليي برخوردار است. كارآموزي در محيط كار و 
احياي شاگرد استادي از برنامه هاي اشتغال است 

و اين مسير باز است.
بندپي با اش��اره به اينكه راهبرد س��وم كاهش 
از  پيش��گيري  و  اجتماع��ي  آس��يب هاي 
معلوليت هاس��ت گفت: س��االنه ۲۵ تا ۳۰ هزار 
كودك معلول متولد مي ش��دند ك��ه اين آمار با 
غربالگري ژنتيك مي تواند كاهش يابد. اقدامات 
خوبي انجام ش��ده و س��ال قبل از همين طريق 
۱۴۸۰ س��قط قانوني انج��ام و از تولد اين تعداد 
كودك معلول جلوگيري كرديم. امروز گايدالين و 
راهنماي آزمايشات تشخيص طبي ژنتيك ازدواج 

رونمايي مي شود. 

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در حوزه 
مبارزه و كنترل مواد مخدر يك متولي خاص نداريم 
تا ضمن بررسي علت گرايش جوانان به مصرف مواد 
مخدر، فضايي را به وجود بياورد كه فرد معتاد بعد از 

بهبودي در ريل زندگي قرار بدهد.
حس��ن لطفي در رابطه با افزايش ش��ديد مصرف 
مواد مخدر ايران اظهار كرد: براي مديريت در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي و مخصوصا مواد مخدر بايد از 
راهكارهاي علمي استفاده كنيم به اين صورت كه 
ابتدا ريشه و علل گرايش جوانان جامعه به سمت مواد 
مخدر را بررسي و سپس براي رفع آن گام برداريم. 
بس��ياري از ارگان ها با اين نظر موافق هس��تند كه 
براي كنترل و كاهش مصرف مواد مخدر در كشور 

روش هاي تنبيهي و پليسي پاسخگو نيست.
نماينده مردم رزن در مجلس ش��وراي اسالمي، به 
خانه ملت گفت: هزينه درمان  در كش��ور ما هشت 
برابر هزينه پيشگيري است، اما متاسفانه ستادي 
براي پيش��گيري از مصرف مواد مخدر تش��كيل 
نمي دهيم، در اين ستاد بايد به عوامل گرايش يك 
فرد به مواد مخدر، خانواده، محيط مدرسه، محيط 
تفريحي، محيط كار، والدي��ن توجه كنند كه چه 
عواملي باعث مي شود يك فرد به مصرف مواد مخدر 
و اعتياد گرايش پيدا كند؟ به عنوان مثال اگر ضعف 
اقتصادي خانواده ها و فقر مطلق باعث شده كه خانواده 
به سمت مواد مخدر برود، راهكاري براي پيشگيري 
از فقر انجام دهيم ما تا زماني كه علل مسائل و گرايش 
جوانان به مواد مخدر را پيدا نكنيم، تنها پول هايمان 
را هزينه كرديم و نتيجه اي حاصل نخواهد شد. اين 
نماينده مجلس دهم اظهار كرد: بسياري نهادها در 
كش��ور با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر مبارزه 
مي كنند ولي غافل از اينكه بهتر است با هزينه كمتر 
علت هاي مختلف از جمله فقر و بيكاري و مهم تر از 
آن فقر فرهنگي كه باعث شده جوانان ما به اين سمت 
گرايش پيدا كنن��د را ظرفع كنيم. ما اگر بخواهيم 
ريشه مصرف مواد مخدر را خشك كنيم بايستي در 

علت ها سرمايه گذاري كنيم.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دنبال ارايه طرح جديد براي حذف كنكور 

معاون وزير آموز ش و پرورش: بايد چارچوب طرح مشخص شود

يخكنكورآبنميشود

از آبگيري تا تخليه درياچه مصنوعي تبريز

گروه اقتصاد اجتماعي | 
كنكور سد محكم و نفوذ ناپذير نظام آموزشي كشور 
سال هاس��ت كه قرار است حذف ش��ود تا آرامش به 
دانش آموزان بازگردد اما بعد از گذشت اين همه سال از 
شروع زمزمه هاي حذف، هنوز هم كنكور به قوت خود 
پابرجاست و همچنان طرح ها و برنامه هاي مختلفي 
براي حذفش از سوي مسووالن ارايه مي شود، با اين 
وجود ميخ كنكور چنان محكم كوبيده شده كه هيچ 
كدام از اين طرح ها تاكن��ون راه به جايي نبرده اند،  از 
جايگزيني سوابق تحصيلي تا برگزاري چندين كنكور 
در سال در فهرس��ت بلند باالي طرح ها و برنامه هاي 
حذف اين سد محكم ديده مي شود و به تازگي هم يكي 
برنامه جديد از سوي يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، مطرح شده كه البته نه سخنگوي كميسيون 
آموزش مجلس از آن خبر دارد و نه معاون متوس��طه 
وزارت آموزش و پرورش بطور دقيق درباره جزئيات آن 
اطالع دارد با وجود اين آنچه مسلم است توجه به اين 
نكته بوده كه متوليان اصلي حذف كنكور، يعني وزارت 
آموزش و پرورش،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
ستاد نقشه جامع علمي كشور، بر سر حذف اين آزمون 
پر تنش متفق القول هستند اما هنوز اتفاق نظر بر سر 

راه حل نهايي حذف كنكور ميان آنها وجود ندارد. 

  نگاه دو وزير به كنكور
بر اساس قانون مصوب س��ال ۸۶، مقرر شده بود كه 
كنكور تا سال ۹۰ كامال حذف شود اما اين قانون، سال 
۹۲ توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اصالح 
و چندين تكليف بر عهده س��ازمان سنجش آموزش 
كش��ور و آموزش و پرورش گذاشته ش��د. بر اساس 
ماده واح��ده طرح نمايندگان مجلس، پاي س��وابق 
تحصيلي در ورود به دانش��گاه باز شد و مطابق آنچه 
در طرح نمايندگان مجلس نوشته شده بود، منظور از 
سابقه تحصيلي، نمراتي از دروس دوره  سه ساله آخر 
متوس��طه بود كه مطابق اصول سنجش اندازه گيري 
توس��ط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري 
و نهايي و اس��تاندارد برگزار شده باشد. بر اساس اين 
قانون كه از سال ۹۳ اجرايي مي شد بايد طي ۵ سال، 
۸۵ درصد كل ظرفيت هاي آموزش عالي با س��وابق 
تحصيلي اعمال مي ش��داز طرف ديگر طبق مصوبه 
مجل��س در ماده ۱۰، قرار بر اي��ن بود آخرين كنكور 
به شيوه فعلي در س��ال ۱۳۹۳ برگزار شود و از سال 
۱۳۹۴ با اجرايي ش��دن اين قانون، به تدريج وزارت 
علوم، تحقيقات و ف��ن آوري موظف به حذف كنكور 
و افزايش تاثير س��ابقه تحصيلي در پذيرش دانشجو 
در دانش��گا ه ها ش��ود. اما با اين حال، تاكنون كنكور 
پابرجاست و تاثير ۲۵ درصد ديپلم و ۵ درصد معدل 
پيش دانشگاهي در آزمون سراسري لحاظ مي شود 
كه جزو سوابق تحصيلي دانش آموز به حساب مي آيد 
اما سهم سوابق تحصيلي هم نتوانست مقدمه اي براي 
حذف كنكور باشد و هنوز ميان سازمان هاي متولي 
اين موضوع نقطه مش��تركي ايجاد نشده است. سيد 

محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش معتقد اس��ت 
عمده چالش وزارتخانه متبوعش براي حذف كنكور 
نوع دروس��ي است كه براي امتحان نهايي بايد لحاظ 
شود او درباره اين موضوع گفت: »اصرار داريم تعداد 
اين دروس كم باشد اما وزارت علوم در برخي پايه هاي 
تحصيلي معتقد است كاهش دروس، اعتبار نمرات را 
براي حذف كنكور نخواهد داشت. با اين حال به نظر 
مي رس��د طرح حذف كنكور در آينده اي نزديك به 
سرانجام برسد و ما در حال رسيدن به نقطه مشتركي 
بين دس��تگاه هاي دخيل در اين موضوع هستيم. با 
وجود اين  براي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي 
حاضر هيچ تغيي��ري در كنكور ۹۸ به غير از آنچه در 
س��ال جاري اتفاق مي افتد به وج��ود نخواهد آمد و 
كنكور ۹۸ هيچ تفاوتي با كنكور ۹۷ نخواهد داشت.« 
با وجود اين وزير علوم درباره حذف كنكور در نشست 
خبري كه مرداد امسال داشت اعالم كرد: »ما از قانوني 
كه به دانشگاه ها در پذيرش دانشجو اختيار بيشتري 
بدهد استقبال مي كنيم ولي حذف آزمون سراسري 
مستلزم پيدا كردن يك معيار و شاخص تعريف شده 
و مورد تاييد وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش در 

رشته هاي پرطرفدار است.«
منصور غالمي افزود: » در حال حاضر آزمون سراسري 
در پذيرش فقط ۱۵ درصد از ورودي هاي دانشگاه ها 
نقش تعيين كننده دارد و بقيه از طريق تاثير س��ابقه 
تحصيلي رش��ته مورد عالقه خودرا تعيين مي كنند؛ 
براي حذف كنكور، وزارت آموزش و پرورش بايد بتواند 
يك كارنامه چندين ساله از دانش آموزان دبيرستاني به 
ما ارايه دهد تا ما بتوانيم استعداد داوطلبان را تشخيص 
دهيم و كارنامه متكي به يك سال آخر نباشد تا يك 
دانش آموز مس��تعد از حق تحصيل در دانشگاه برتر 
محروم شود كه متاسفانه هنوز اين سيستم طراحي 
نشده، اما اميدواريم هر چه زودتر اين سيستم تامين 

شود.«

  مجلسي ها و طرح جديدشان
با وجود تاثير سهم سوابق تحصيلي به عنوان راه حل 
جدي براي جايگزيني كنكور اما س��ال ۹۷ هم، سال 
پايان كنكور نب��ود و همچنان تالش براي يافتن يك 
طرح جايگزين معقول براي كنكور ادامه دارد. جبار 
كوچكي نژاد درباره اين موضوع بيان كرد: »در اواخر 
مجلس نهم قانوني تصويب شد كه تا سال ۹۷ كنكور 
حذف ش��ود. در قانون مصوب شده بود كه ۸۰ درصد 
نمرات دوران دبيرستان در كنكور اثر داشته باشد، اما 
با مشكلي مواجه ش��ديم كه آزمون ها بايد  استاندارد 
مي شد. از همين رو طرحي در مجلس وجود دارد كه 
سازماني مانند سازمان سنجش زير نظر رييس جمهور 
تشكيل ش��ود با اين حال در طرح اين مساله مطرح 
ش��د كه اين س��ازمان بايد كل آزمون هاي كشور را 

برگزار كند.
او با بيان اينكه در نهايت كنكور حذف مي ش��ود، اما 
آزمون حذف نمي شود، يادآور شد: دانشگاه صنعتي 

شريف و ديگر دانشگاه هاي معتبر آزمون هاي داخلي 
خودش��ان را دارند، همانطور ك��ه در دنيا هم خيلي 
از دانش��گاه ها براي ورودي دانش��جوهاي خودشان، 
مس��تقل كنكور برگزار مي كنند. طرح حذف كنكور 
ايرادات��ي دارد ك��ه بايد برطرف ش��ود، امكانات بايد 
براي س��نجش فراهم شود كه س��نجش عادالنه اي 
در هم��ه بخش هاي كش��ور و واحدهاي آموزش��ي 
داش��ته باش��يم و آن زمان مي توانيم معدل يا سابقه 
تحصيلي دانش آم��وزان را جايگزين كنكور كنيم.« 
اما كوچكي نژاد اي��ن روزها از طرح جديدي صحبت 
به ميان آورده است كه البته نه سخنگوي كميسيون 
آموزش مجلس چيزي درباره آن مي داند و نه معاون 
متوس��طه وزارت آموزش و پرورش جزئيات آن را به 
درستي مي داند. طبق اين طرح كه از سيستم آموزشي 
كشورهايي همچون فرانسه و آلمان الگو برداري شده 
اس��ت، اگر متقاضي براي ورود به يك دانشگاه بيش 
از س��قف مجاز باشد همان دانشگاه اقدام به برگزاري 
آزم��ون كند. ام��ا ميرحمايت ميرزاده، س��خنگوي 
كميس��يون آموزش مجلس، درباره اين طرح اظهار 
بي اطالعي كرد و به »تعادل« گفت: »چنين طرحي 
تاكنون در مجلس بررسي نشده است،  هر نماينده اي 
مي تواند طرح ارايه كند اما به معني اين نيست كه اين 
طرح ها در مجلس بررسي شده و در دستور كار است. 
در ش��رايط فعلي هيچ طرح و برنامه اي درباره كنكور 
و حذف آن در مجلس بررس��ي نشده و چيزي هم در 

نوبت بررسي نيست.«

اظهارات ميرزاده در حالي اس��ت كه علي زرافش��ان، 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش، هم درباره 
اين طرح بيان كرد: » من اين طرح را در فضاي رسانه اي 
شنيدم و چون در حد طرح است؛ بايد چارچوب و روش 
اجرايي اش مشخص و سپس به عنوان يك طرح مدون 
به صحن علني مجلس پيش��نهاد شود، اما هنوز هيچ 
گفت وگويي در مورد آن صورت نگرفته اس��ت. يكي 
از پيش��نهاداتي كه معموال مطرح مي شود، واگذاري 
پذيرش دانش��جو به دانشگاه ها اس��ت كه در گذشته 
دور هم مطرح بود. اما پيشنهاد حكايت از آن دارد كه 
كنكور برگزار نش��ود و دانش��گاه ها بر مبناي عملكرد 
تحصيلي دانش آموزان آنها را بپذيرند، لذا بايد بگذاريم 
اين طرح يك مقدار روش��ن تر و چارچوبش مشخص 

شود، بعد راجع به آن صحبت كنيم.«

  نمي توان كنكور را حذف كرد
با اين حال رييس س��ازمان سنجش آموزش كشور، 
معتقد اس��ت هر جايي كه متقاضي زياد باش��د بايد 
معياري براي پذيرش درنظر گرفت. ابراهيم خدايي 
درباره قانون سهم سوابق تحصيلي كه به عنوان يكي 
از راه هاي جايگزين براي كنكور مطرح شد، بيان كرد: 
»مجلس در اصالح قانون، چند تكليف ديگر برعهده 
اين س��ه وزارتخانه گذاش��ت. يكي از اي��ن تكاليف 
امتحانات نهايي استاندارد و مطابق اصول سنجش، 
همچنين آم��وزش و پرورش مكلف به ارايه س��وابق 
تحصيلي مطابق با آن تعريف اوليه شد. در واقع معيار 

جايگزين معرفي كرد. ضمن آنكه بايد طي ۵ سال، ۸۵ 
درصد بر اساس همان سوابق تحصيلي بدون كنكور 
وارد دانشگاه ها شوند. سال ۹۷، سال پنجم اجراي اين 
قانون است و ما تا سال ۹۵ به ميزان ۸۳.۱ درصد سوابق 

تحصيلي رسيده ايم.«
او افزود: » در واقع ما جايگزيني براي كنكور نداريم. 
بحث��ي كه آموزش پ��رورش و برخ��ي از نمايندگان 
مطرح مي كنند اين اس��ت كه با اين سوابق تحصيلي 
موجود، قانون را اعمال كنيد اما اين مساله امكان پذير 
نيست. نظرسنجي ما نش��ان مي دهد كه ۸۰ درصد 
داوطلب��ان به كنكور اعتم��اد دارند. چ��ون به ديگر 
سازوكارها، اعتماد كمتري دارند. سال ۹۶، حدود ۱۳ 
درصد رشته هاي روزانه بدون كنكور پذيرش داشتند 
و ۳۰ درصد رش��ته هاي شبانه نيز همين طور. پاسخ 
اين س��وال كه آيا با س��وابق موجود تحصيلي كه ۱۰ 
درس سال سوم متوسطه و ۵ درس پيش دانشگاهي 
اس��ت مي توانيم پذيرش بدون كنكور داشته باشيم 

خير است. «
او افزود: » قطعا نمي توانيم كنكور را در رش��ته هاي 
پرمتقاضي حذف كنيم. اما چرا نمي توانيم با سوابق 
موجود پذيرش بدون كنكور انجام دهيم. زيرا انباشت 
نمره هاي باال زياد است. تنها در سال ۹۶، از تعداد ۵۹۳ 
هزار نفر كه در علوم تجربي شركت كردند ۲۷ هزار نفر 
معدل باالي ۱۹.۷۵ هستند و با وجود ۸ هزار ظرفيت 
دكتري پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، نمي توان 

اين نمرات مساوي را بدون معيار پذيرش كرد. «

س��اخت و آبگيري »درياچه مصنوع��ي تبريز« روي 
رودخانه آجي چاي در روزهاي گذشته حاشيه هايي 
زيادي را براي استان آذربايجان شرقي ايجاد كرد. اين 
اقدام واكنش اعضاي س��تاد احياي درياچه اروميه، 
رييس سازمان محيط زيست، تعدادي از نمايندگان 
مجلس و كارشناسان تاالبي و حتي شهروندان مناطق 
مختلف كشور را برانگيخت و در نهايت منجر به تخليه 
درياچه مصنوعي و رهاس��ازي آب به سمت درياچه 
اروميه شد. هرچند كه درباره زمان رهاسازي آب نيز 

اختالف نظرهايي وجود داشت.
اعتراض اصلي به ساخت و آبگيري درياچه مصنوعي 
تبريز اين بود كه بايد پرداخت حق آبه درياچه اروميه 
اولويت اول استان آذرياجان شرقي باشد و در شرايطي 
كه حق آبه درياچه اروميه بطور كامل داده نشده است، 
آبگيري درياچه مصنوع��ي تخلف از مصوبات هيات 

وزيران به حساب مي آيد.
اظهارنظر رسمي در اين باره را مسعود تجريشي مدير 
دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه 
مطرح كرد و به ايسنا گفت: ستاد احياي درياچه اروميه 
هيچ موافقتي با ساخت اين درياچه مصنوعي نكرده 
اس��ت و آبگيري آن با مصوبات هي��ات وزيران براي 

احياي درياچه اروميه مغايرت دارد.
او همچنين ضمن انتقاد ش��ديد از وزارت نيرو اظهار 
كرد: از آنج��ا كه حق آبه درياچ��ه اروميه هنوز بطور 
كامل تامين نشده است بطور قطع نمي توانيم سهم 

آب درياچ��ه را به س��اير بخش ها اختص��اص دهيم. 
از وزارت ني��رو تعج��ب مي كنم چ��ون طبق مصوبه 
هيات وزي��ران حق آب��ه درياچه ارومي��ه بايد حتما 
تامين شود، درحالي كه هنوز سهم آبي درياچه بطور 
كامل داده نشده است. وزارت نيرو به عنوان مسوول 
آب كش��ور بايد از س��اخت و آبگيري اي��ن درياچه 
مصنوعي اطالع داش��ته باش��د چون بي اطالعي هم 
قصور محسوب مي شود. مس��عود باقرزاده كريمي، 
مدير دفتر اكوسيستم هاي تاالبي كشور هم ساخت 

درياچه مصنوعي تبريز را »ناقض سياست دولت در 
حوضه آبريز درياچه اروميه« دانست و به ايسناگفت: 
سياس��ت دولت در اين منطقه، كنترل مصرف آب و 
هدايت آن به س��مت درياچه اروميه است و ساخت 
درياچه مصنوعي اين سياس��ت را نقض مي كند. اين 
كارشناس سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو 
با ايسنا تاكيد كرد: سازمان حفاظت محيط زيست با 
س��اخت اين درياچه مخالفت كرده است. حتي اگر 
درياچه مصنوعي عدد قابل توجهي را از دريافت آب 

دربرنگيرد، ساخت درياچه مصنوعي ناقض سياست 
اصلي دولت يعن��ي هدايت آب به س��مت درياچه و 

احياي آن است.
پاي اين موضوع به مجلس شوراي اسالمي هم كشيده 
شد و هادي بهادري نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت اظهاركرد: 
بحران درياچه اروميه يك بح��ران منطقه اي و ملي 
است اما بسياري از مس��ووالن نسبت به اين موضوع 
بي توجه هستند و اين وضعيت گاهي باعث مي شود 
تصميماتي بر خالف منافع ملي و منطقه اي بگيرند. 
شهرداري تبريز بدون توجه به مسائل بحراني درياچه 
اروميه اقدام به ساخت درياچه مصنوعي كرده بود كه 

خوشبختانه اين پروژه متوقف شد.
منتقد ديگر درياچه مصنوعي فرهاد سرخوش مدير 
دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان 
غربي، اس��ت كه چند روز پيش ضمن اعالم اعتراض 
شديد نس��بت به آبگيري درياچه مصنوعي تبريز به 
ايس��نا گفت: پروژه پنهاني تبري��ز خيانت بزرگي به 
درياچه اروميه بود. آذربايجان غربي با چه سختي قطره 
قطره آب ذخيره مي كن��د تا وضعيت درياچه اروميه 
دچار بحران نشود اما آذربايجان شرقي اقدام به احداث 

آب بند و پارك آبي مي كند كه جاي تاسف دارد.
انتقادات تند نس��بت به آبگيري درياچه مصنوعي 
تبريز باعث شد آذربايجان شرقي به سرعت نسبت 
به تخليه آب جمع شده در درياچه مصنوعي تبريز 

به سمت درياچه اروميه اقدام كند. در نگاه اول غائله 
ختم به خير شد اما شواهد حاكي از آن است كه روي 
دو موضوع اختالف وجود دارد؛ يكي اينكه ميزان آب 
ذخيره شده در درياچه مصنوعي تبريز و ظرفيت آن 
درياچه چقدر بوده است و آيا تخليه و رهاسازي آب 
درياچه مصنوعي در چنين موقعيتي تصميم درستي 
بوده و آب به پيكر درياچه نيمه خشك اروميه رسيده 

است يا خير؟
به گزارش ايس��نا، درس بزرگ آبگيري و تخليه اين 
آب بند آن اس��ت كه مديران شهري و استاني در كل 
حوضه آبريز درياچه ارومي��ه بايد تامين حق آبه اين 
درياچه را در اولويت خود ق��رار دهند و از هر اقدامي 
خالف مصوبات هيات وزيران در زمينه احياي درياچه 

اروميه خودداري كنند.
مديران استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي 
و كردستان كه در حوضه آبريز درياچه اروميه فعاليت 
مي كنند، بايد آگاه باش��ند كه اقدامات آنها بيشتر از 
هر زمان ديگ��ري زير ذره بين  مردم اي��ران قراردارد 
چون احياي درياچه اروميه ديگر يك مطالبه محلي 
نيست بلكه طي سال هاي گذشته بازگشت حيات به 
پيكر درياچه اروميه به يك خواسته ملي تبديل شده 
است. به قطع مسووالن اين استان ها وظيفه سنگيني 
در اين زمينه ب��ر دوش دارند و بايد احياي درياچه را 
با هدف حفظ حيات و بقاي اين اس��تان ها در اولويت 

اول قرار دهند. 

وزير بهداشت: وزارت خارجه در افزايش صادرات لوازم پزشكي نقش داشت
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: وزير امور 
خارجه در طول پنج سال اخير، چه در دوره مذاكرات 
و چه بعد از توافق هسته اي، خدمات بزرگي را به حوزه 
سالمت ارايه داد و در افزايش ۲.۵ برابري صادرات دارو 

و تجهيزات پزشكي نقش اساسي داشت.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، سيد حس��ن هاشمي در نشست 
مش��ترك با وزارت امور خارج��ه و امضاي تفاهمنامه 
همكاري وزارت بهداش��ت و وزارت امور خارجه تاكيد 
ك��رد: وزارت امور خارجه در حوزه تامي��ن دارو و مواد 
اوليه دارويي، رونق صنعت دارويي كشور، ورود و ساخت 

تجهيزات پزشكي و همچنين صادرات دارو و تجهيزات 
پزشكي كه به ۲.۵ برابر افزايش پيدا كرده، بسيار نقش 
آفرين ب��ود.  وي گفت: هم��كاري وزارت امور خارجه 
با وزارت بهداش��ت، دغدغه مردم، بيماران، كودكان، 
بزرگساالن و س��المندان و زنان باردار، در حوزه دارو، 
واكسن و غذا و تجهيزات پزشكي را برطرف مي كند زيرا 
يكي از اولويت هاي وزارت امور خارجه كمك به حوزه 

سالمت در دوران تحريم است.
وي افزود: همچني��ن همكاري وزارت امور خارجه، در 
راستاي ارتقاي همكاري ها و اجراي مصوبات شوراي 
عالي سالمت و امينت غذايي، شروع شده است كه در 

نهايت به امضاي تفاهمنامه مشترك همكاري منجر 
خواهد شد.  هاشمي با بيان اينكه شرايطي كه در سال 
۹۲ دولت را تحويل گرفتيم با امروز كامال متفاوت است، 
خاطرنشان كرد: تالش و مجاهدت ظريف و مجموعه 
وزارت امور خارجه، در قالب برجام در حوزه س��المت 
كامال مشهود است، البته برخي از اقدامات اين وزارتخانه 
به صورت غيرمستقيم در حوزه سالمت موثر بوده، براي 
مثال در بحث مواد غذايي، سموم و نوع مواد اوليه اي كه 
از رهگذر اين توافقات حاصل ش��د نيز توانست ما را به 
منابع بهتر، اصلي تر و امن تر در حوزه غذا نزديك كند.  
وزير بهداشت درباره دفاتر نمايندگي وزارت امور خارجه 

در كشورهاي ديگر بيان كرد: در سال هاي اخير، دفاتر 
نمايندگي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
كمك بسياري به حوزه س��المت كرده است، به ويژه 
در ژنو كه محل استقرار سازمان جهاني بهداشت بوده 
است و در كشور ايتاليا كه فائو در آن مستقر است، كمك 
شايان توجهي داشته است، البته در تمام كشورها، به 
ويژه در كشورهاي منطقه امرو، شاهد اين همكاري ها 
بوده ايم. هاشمي با بيان اينكه زمينه هاي همكاري بين 
وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه زياد است، اظهار 
داشت: ديپلماسي س��المت در بسياري مواقع، مانند 
موضوع منا و حج مي بسيار كمك كننده بود، بنابراين در 

اين روزها نيز مي تواند نقش موثري ايفا كند. 
وزير بهداشت افزود: رابطه وزارت بهداشت در مقايسه با 
ساير دستگاه ها با كشورهاي همجوار و همسايگان مان 
بهترين است، يعني تقريبا با كشورهاي مختلف منطقه 
اجماعي وجود دارد و در س��طح بين المللي هم تقريبا 

مواضع يكساني اتخاذ مي كنيم.
وي ادامه داد: رقابت هاي معمول سياس��ي كه وجود 
دارد نيز خوشبختانه در حوزه سالمت هنوز ورود پيدا 
نكرده و در صورتي كه ضرورت پيدا كند، طبيعي است، 
وزارت بهداشت هم ش��ايد در حوزه ديپلماسي بتواند 

نقش آفريني كند. 
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خيز نظام مهندسي 
براي ابطال بخشنامه آخوندي

در پي توقف 2 ماهه نشس��ت هاي مشترك 
سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت 
راه و شهرس��ازي به نظر مي رس��د بار ديگر 
اختالف هاي اين دو نهاد باال گرفته اس��ت. 
دي��روز احمد خرم در نخس��تين نشس��ت 
خبري خود به عنوان رييس س��ازمان نظام 
مهندسي س��اختمان تهران از احتمال لغو 
بخش��نامه هاي عباس آخون��دي در رابطه 
با واگذاري سيس��تم ارج��اع كار به كارفرما 

خبر داد. 
او در بخش��ي از اين نشست خبري با اشاره 
به مساله ساز ش��دن بخش��نامه وزير راه و 
شهرس��ازي درباره عدم پرداخت 5 درصد 
حق الزحمه مهندس��ان به س��ازمان نظام 
مهندس��ي، اظهار كرد: اين اقدام باعث شد 
تا اعتماد به جامعه مهندس��ي خدش��ه دار 
ش��ود. به اتفاق آقاي بيطرف خدمت آقاي 
آخوندي رس��يديم همان زماني كه هجمه 
س��نگيني روي س��ازمان ب��ود. از وزير راه 
خواه��ش كرديم آتش بس اع��الم كند. در 
اين رابطه 5 نفر از سازمان نظام مهندسي و 
5 نفر از وزارتخانه راه روي آيين نامه كنترل 
و بازرسي ساختمان، نظارت، وجوه دريافتي 
و.. در قالب يك كميس��يون مش��ترك كار 
خود را روي بررسي مش��كالت و راه حل ها 

آغاز كردند. 
در اين رابطه س��ه جلس��ه برگزار ش��د، اما 
متاسفانه حدود 2 ماه است كه اين جلسات 
تعطيل ش��ده اس��ت، اين جلس��ات بايد به 
ص��ورت هفتگي برگ��زار ش��ود و حرف ها 
شنيده شود. مصوبه هيات وزيران است كه 
بايد حرف بخش خصوصي شنيده شده و در 

بخشنامه ها لحاظ شود.
وي تاكيد كرد: كميس��يون 5+5 به همين 
دليل تشكيل و مقرر شد هر هفته اين جلسه 
برگزار شود تا 8 مورد مناقشه انگيز بين ما و 

وزارت راه برطرف شود.
به گ��زارش مه��ر، ريي��س س��ازمان نظام 
مهندس��ي س��اختمان اس��تان ته��ران در 
پاس��خ به س��والي درب��اره احتم��ال ابطال 
بخشنامه هاي وزير راه و شهرسازي به نظام 
مهندسي، تأكيد كرد: در مالقاتي كه با يكي 
از كارشناسان ارش��د و يكي از مديران كل 
معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري داشتم 
اعالم كردم كه نظر كارشناسي ما اين است 
كه بخش��نامه وزير راه و شهرس��ازي مبني 
بر واگذاري سيس��تم ارجاع كار به كارفرما، 
محمل قانوني ندارد و اج��راي كار به عهده 
نظام مهندسي اس��ت. قرار است اين مساله 
درهفته هاي آتي اعالم و بخشنامه مربوطه 

كان لم يكن اعالم شود.
خ��رم همچنين با اعالم اينك��ه چند نفر در 
رابطه ب��ا اخت��الس 7 ميلي��ارد توماني در 
سازمان نظام مهندس��ي بازداشت شده اند، 
گفت: با جع��ل امضاي بنده و ي��ك فقره از 
چك ها هم كه بدون امضا بنده - چك ها در 

بانك صادرات نقد شده است.
او اضافه كرد: اول حدود 3.5 ميليارد تومان 
كشف ش��د. نايب رييس س��ازمان در بانك 
مس��تقر ش��د و به همراه حراس��ت و تمام 
چك هاي باالي 50 ميليون تومان را بازديد 
كردن��د كه 7 فقره چك ه��م در اين بازديد 
كشف شد كه مجموعا مبلغ 7 ميليارد و 200 
ميليون تومان تا عصر 5 ش��نبه به حس��اب 

سازمان برگشت. 
همزمان ش��كايت كردي��م منتها با صحبت 
با متخلف��ان و برخورد مثبت ب��ا آنها اعالم 
ش��د اگر پول را برگردانيد قطعا تخفيف در 
مجازات خواهيد داشت. تا االن تقريبا همه 

پول برگشت داده شده است.
خرم بيان كرد: در اين اختالس دو سه نفر از 
كاركنان دخيل بوده اند، اما هنوز مش��خص 
نيست بانك دخالت داشته يا خير. در انتهاي 
بازجويي مي توان در اين رابطه قضاوت كرد.

تامين الستيك؛ مشكل اساسي 
رانندگان حمل و نقل جاده اي 

رييس س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل 
جاده اي كش��ور گف��ت: تامين الس��تيك، 
قطعات و تعميرات مشكل اساسي رانندگان 

حمل و نقل جاده اي در كشور است.
عبدالهاشم حس��ن نيا در گفت وگو با ايسنا، 
افزود: ماهانه حدود صدهزار حلقه الستيك 
مورد نياز رانندگان اس��ت كه طي جلسات 
متعدد مقرر شد الستيك با ارز دولتي وارد 

گردد و در اختيار رانندگان قرار گيرد.
او ادامه داد: اكنون ۹0درصد از بار و مسافر 
در كشور از طريق 220 هزار كيلومتر جاده 
جابه جا مي ش��ود و اين مهم نشان  مي دهد 
مس��ووليت س��نگيني برعهده وزارت راه و 

شهرسازي قرار گرفته است.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي به عدالت در 
ح��وزه حمل و نق��ل جاده اي اش��اره كرد و 
گفت: اكن��ون ۶00 هزار رانن��ده در بخش 
حمل و نقل بار و مس��افر، 3۴0 هزار نفر در 
عرصه حم��ل و نقل بار با كاميون و 80 هزار 
نفر در جابه جايي مس��افر فعاليت دارند كه 
در اين مدت تالش شد تا بخشي از خدمات 

درخواستي آنها اجرا شود.
حسن نيا با اشاره به افزايش 20درصدي در 
ثبت نام بيمه تكميل��ي رانندگان بيان كرد: 
تاكن��ون حدود 700 هزار نف��ر از رانندگان 
كش��ور و همس��ران آنها براي بهره مندي از 

بيمه تكميلي ثبت نام كرده اند.

شركت هاي هوايي در نامه به رييس جمهور  با تشريح مشكالت اين صنعت 6  راهكار پيشنهاد كردند

نرخ ارز داغ دل ايرالين ها را تازه كرد

نشت نفت به مزارع باقرشهر از حد استاندارد باالتر است

گروه راه و شهرسازي|
باالگرفتن مشكالت ارزي شركت هاي هواپيمايي طي 
هفته هاي اخير، بهانه اي شد تا ايرالين ها براي رسيدگي 
به مطالبات ارزي و غير ارزي خود به رييس جمهوري 
نامه بنويس��ند. نامه اي ك��ه در آن ۶ راهكار براي حل 
مشكالت از سوي ش��ركت هاي هواپيمايي ارايه شده 
است. حذف عوارض، حقوق گمركي و ماليات بر ارزش 
افزوده قطع��ات هواپيما، حذف ع��وارض روي بليت 
هواپيما نظير عوارض شهرداري و هالل احمر و صدور 
گواهي معافيت از ارزش افزوده براي ايرالين، از موارد 
طرح شده از س��وي شركت هاي هواپيمايي براي رفع 

مشكالت صنعت هوايي مطرح شد.
راهكارهاي ارايه شده از سوي شركت هاي هواپيمايي 
درحالي است كه بحران فعلي صنعت هوانوردي با حذف 
ايرالين ها از ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي آغاز 
شد و دراين ميان اگرچه سازمان هواپيمايي، انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي و بانك مركزي مذاكراتي را 
براي كاهش مشكالت و موانع فعاليت هاي ايرالين ها 
برگزار كردند، اما اين رايزني ها بي نتيجه ماند و با وجود 
اينكه قرار بود شركت هاي هواپيمايي ارز مورد نيازشان 
را از سامانه نيما )نظام يكپارچه معامالت ارزي( دريافت 
كنند اما همچنان س��نا )س��امانه نظ��ارت ارزي(، ارز 

ايرالين ها را مشخص مي كند.
البته به نظر مي رسد كه بانك مركزي با وجود وعده هايي 
كه به ش��ركت هاي هواپيمايي داده اس��ت اما برنامه 
مشخصي براي حمايت از صنعت هوانوردي در شرايط 
كنوني ندارد و همين بي مه��ري بانك مركزي تلنگر 
اصلي را به شركت هاي هواپيمايي براي نوشتن نامه به 

رييس جمهوري وارد كرد.
در واقع با تأمين ارز مورد نياز شركت هاي هواپيمايي 
توسط سنا به علت باالبودن بودن نرخ ارز دراين سامانه، 
مشكالت ايرالين ها به شدت افزايش يافته است آنها در 
شرايط كنوني نه توان بهره گيري از خدمات فرودگاهي، 
استفاده از قطعات جديد براي تعمير هواپيماها و ... را 
دارند و نه اينكه به علت جهش قيمت بليت توانايي جذب 
مس��افر براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود را دارند و 
پيش بيني مي شود با ادامه اين مشكالت، ايرالين هاي 
كوچ��ك از چرخه رقابت خارج ش��وند و در اين ميان 
نگاهي به ۶ راهكار ايرالين ها به رييس جمهوري براي 
حل مشكالت صنعت هوانوردي هم به خوبي حكايت 
از وضعيت وخيم ش��ركت هاي هواپيمايي براي ادامه 

وضع موجود را دارد. 
البته موضوعي كه در نگاه نخس��ت به نامه ايرالين ها 
مشخص مي شود اين است، درحالي كه مشكل كنوني 
اين صنعت نوسانات بازار ارز و باالبودن هزينه هاي ارزي 
آنهاست، شركت هاي هواپيمايي به مشكالت ديگر اين 

صنعت هم اش��اره كرده اند، موضوعاتي كه در شرايط 
بحراني فعلي، حل آنه��ا چندان كمكي به حل بحران 
نمي كند و انتظار مي رفت كه شركت هاي هواپيمايي در 
نامه به رييس جمهوري تمركز خود را بر حل مشكل ارز 
گذاشته و خواستار حل اين مشكل شوند و در گام هاي 
بعدي و پس از حل مش��كل تأمين ارز به بحث حذف 

عوارض و ماليات و ... بپردازند.

  مشكالت و راهكارهاي حل آن 
در نامه شركت هاي هواپيمايي و انجمن شركت هاي 
هواپيمايي ب��ه رييس جمهوري ۶ مش��كل به عنوان 
مش��كالت اصلي ايرالين ها آمده است كه عبارتند از: 
عدم تخصيص ارز، دريافت عوارض و حقوق گمركي و ....

در اين نامه بحث عدم تخصيص ارز به موقع و به ميزان 
كافي و با نرخ هاي رس��مي به عنوان نخستين مشكل 
آمده است. به گفته ايرالين ها نرخ ارز گاهي تا ۱0 درصد 
مازاد بر نرخ هاي رسمي كارمزد به آن تعلق مي گيرد و 
زمان تخصيص از ثبت تا پرداخت بسيار طوالني است 
و همين موضوع مشكالت عديده اي را براي ايرالين ها 

به همراه داشته است. 
ايرالين ها براي حل اين مشكل راهكاري را هم پيشنهاد 
داده اند. به گفته شركت هاي هواپيمايي كل ارز مورد 
نياز صنعت در يك س��ال بدون در نظر گرفتن خريد و 
توسعه ناوگان و فقط براي پوشش هزينه هاي عملياتي 
مبلغ يك ميليارد دالر است، تخصيص اين مبلغ از سوي 
بانك مركزي با نرخ ثابت و ترجيحي براي جلوگيري از 
نوس��ان قيمت بليت و افزايش هزينه   و داللي در اروپا 
بسيار ضروري است و با توجه به اينكه هزينه هاي ارزي 
اين صنعت عمدتًا به صورت پيش پرداخت است، اين 
ارز بايد به صورت تنخواه به ش��ركت هاي هواپيمايي 

پرداخت شود.

  حذف عوارض و حقوق گمركي 
اما مشكل ديگري كه ايرالين ها به آن اشاره كرده اند 
بحث دريافت ع��وارض و حقوق گمرك��ي و ماليات 
ب��ر ارزش افزوده ب��راي قطعات، ل��وازم و اجزا اصلي 
هواپيما در حالي كه طبق قانون، هواپيما از حقوق و 
عوارض گمركي معاف است،  شركت هاي هواپيمايي 
پيشنهادي هم براي حل اين مشكل ارايه داده اند كه 
تسري معافيت و حذف همه عوارض، حقوق گمركي 
و ماليات بر ارزش افزوده به هواپيما و لوازم و قطعات و 
اجزاي آن و با توجه به اينكه فعاليت هواپيماها پشت 
نقطه صفر مرزي است. براس��اس پيشنهاد آنها الزم 
اس��ت اين معافيت فقط به ش��ركت  هاي هواپيمايي 
و نمايندگان رسمي آنان تخصيص يابد تا از داللي و 

واسطه گري جلوگيري شود.

  پرداخت عوارض فرودگاهي به ريال
سومين معضلي كه درنامه ايرالين ها به رييس جمهوري 
آمده است، محاسبه و پرداخت هزينه تعرفه خدمات 
فرودگاهي و پروازي حتي در پروازهاي داخلي برمبناي 
دالر در حالي كه درآمد و فروش خدمات شركت هاي 
هواپيماي��ي بر اس��اس »ريال« اس��ت، مش��كلي كه 
كارشناس��ان صنعت هوايي هم طي يك ماه اخير به 

آن اشاره كرده اند و خواستار رسيدگي به آن شده اند.
ايرالين ها در س��ومين پيشنهاد خود خواستار اصالح 
ماده ۶3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت شدند 
تا همه تعرفه هاي خدم��ات فرودگاهي و پروازي براي 
شركت هاي هواپيمايي داخلي براساس ريال محاسبه 

و پرداخت شود و دالر به طور كامل حذف شود.

  حذف عوارض شهرداري
اما وضع عوارض متعدد روي بلي��ت از جمله عوارض 
شهرداري )5 درصد(، عوارض هالل احمر )يك درصد( 
يا عوارض ايمني، از ديگر نارضايتي هاي شركت هاي 
هواپيمايي است، آنها درباره دريافت اين عوارض اعالم 
كرده اند كه در هيچكدام از كشورها چنين عوارضي به 
خدمات هوايي وضع نمي شود، زيرا اين موضوع موجب 

گران تر ش��دن نرخ خدمات و كاهش تقاضا مي ش��ود 
و برهمين اساس خواستار حذف اين عوارض شدند.

درواقع بحث حذف همه ع��وارض غير ضروري وضع 
شده، روي بليت هواپيما از جمله عوارض شهرداري، 
هالل احمر و غيره ديگر پيشنهادي است كه شركت هاي 
هواپيمايي خواستار حذف آن توسط رييس جمهوري 

شدند.

  صدور گواهي معافيت از ارزش افزوده
بحث ديگري كه ايرالين ها نس��بت به آن گاليه دارند 
اين اس��ت كه حمل ونقل هوايي مع��اف از ماليات بر 
ارزش افزوده است. درحالي كه شركت هاي هواپيمايي 
باي��د بابت خريد همه كاال و خدم��ات و حتي عوارض 
گمركي، ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند و چون 
بليت معافيت دارد نمي توانند ماليات هاي پرداختي را 
از مش��تريان دريافت و آن را به عنوان هزينه در دفاتر 

ثبت كنند.
پيش��نهادي كه ايرالين ها مطرح كردند اين است كه 
حمل ونقل هوايي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است 
و ضرورت دارد مانند ساير كشورها براي شركت هاي 
هواپيمايي گواهي معافيت از ارزش افزوده صادر شود 

تا با ارايه اين گواهي بتوانند همه مايحتاج خود را بدون 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تأمين كنند، همچنين 
 ورود هواپيما و لوازم و قطعًا هم مش��مول اين معافيت 
شود كه با اين روش  بهاي تمام شده خدمات شركت هاي 

هواپيمايي كاهش مي يابد.

  معافيت از ثبت سفارش اجزاي اصلي
اما آخرين مش��كلي كه شركت هاي هواپيمايي به آن 
اش��اره كرده اند، كاهش حدود بي��ش از 50 درصدي 
درآمد شركت هاي هواپيمايي ناش��ي از افزايش نرخ 
رسمي ارز اس��ت، با توجه به اينكه بيش از ۶0 درصد 
هزينه هاي ش��ركت هاي هواپيمايي ارزي اس��ت و با 
محاس��به نرخ برابري ح��دود ۱۱000 ريالي دالر، در 
س��ال ۱3۹0 قيمت هر ساعت صندلي پرواز مبلغ ۴۶ 
دالر بود اما امروز نرخ هر ساعت صندلي پرواز با توجه 
به عدم تخصيص ارز كافي تقريبًا به زير 2۶ دالر كاهش 
پيدا كرده است. برهمين اساس براي حل مشكل آنها 
پيش��نهادي ارايه داده اند كه به دليل وجود تحريم ها، 
ورود هواپيما و اجزاي اصلي آن از ثبت سفارش معاف 
ش��ود و براي ملزومات مصرفي و غيره مانند قبل ثبت 

سفارش به صورت تنخواه انجام شود.

گروه راه و شهرسازي|
 تاسيسات نفتي جنوب شهر تهران واقع در باقرشهر به 
دليل فرس��ودگي، نشت داشته و همين موضوع باعث 
آلودگي چاه هاي آب اطراف پااليشگاه نفت شده است. 
اين موض��وع خبري بود كه چن��دروز پيش كيومرث 
كالنتري مديركل اداره محيط زيس��ت استان تهران 
اعالم كرد و گفت كه بخشي از اراضي كشاورزي واقع 
در ضلع غربي پااليشگاه نفت تهران به دليل نشت نفت 

به 3 چاه آب كشاورزي آلوده به نفت شده است.
انتش��ار اين خبر نگراني ها بابت س��المت محصوالت 
كش��اورزي ش��هر تهران را چند برابر كرد. براس��اس 
گزارش هاي مردم منطقه باقرشهر و كهريزك، نشت 
نفت اين پااليشگاه موجب خش��ك شدن بسياري از 
مزارع كشاورزي نيز ش��ده است. شدت نشت نفت به 
گونه اي است كه كش��اورزان با احداث حوضچه هايي 
مواد نفتي را از آب مصرفي جدا كرده و از آب باقي مانده 

براي آبياري مزارع خود استفاده مي كنند.
روز گذشته نيز آرش ميالني عضو كميسيون سالمت 
محيط زيس��ت خدمات شهري ش��وراي شهر تهران 
ضمن تاكيد بر نش��ت نفت به مزارع س��بزي جنوب 
تهران گفت: ۱5 سال است كه اين مشكل وجود دارد 
اما اخيرا ميزان نشتي از حد استاندارد باالتر رفته و اداره 

محيط زيست نيز در حال پيگيري است.
البته بايد گفت، بخشي از زمين هاي مربوط به كشت 
سبزيجات و صفي جات در سال هاي گذشته با فاضالب 
آبياري مي شدند كه معضل نش��تي نفت پااليشگاه و 
خشك شدن اين مزارع نيز بر مشكالت منطقه افزود.

ب��ا وجود اينك��ه ميالني در نشس��ت خب��ري عنوان 
كرد كه ميزان نش��ت نفت به مزارع كش��اورزي بيش 
از حد اس��تاندارد اس��ت و قطعا نشس��ت نفت باعث 

آلودگي محصوالت كشاورزي تهران خواهد شداما در 
مصاحبه اي ديگر عنوان كرد كه محصوالت كشاورزي 
توليد تهران مشكل خاصي ندارد. او درباره آبياري مزارع 
با آب فاضالب گفت: آزمايش هاي��ي در ارتباط با اين 
موضوع در كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
ش��هري انجام شده كه نش��ان مي دهد در محصوالت 
كشاورزي توليدي تهران مشكل خاصي وجود ندارد. 
با وجود اين بررسي ها، تنها به اين آزمايش ها اكتفا نشد 
و سري دوم آزمايش ها نيز انجام شد تا براساس نتايج به 
دست آمده تصميم گيري شود. اين عضو شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه حدود 30 تا 35 هزار هكتار اراضي 
كش��اورزي در جنوب تهران وج��ود دارد، اظهار كرد: 
بخشي از آبياري اين مزارع، توسط حق آبه اي  است كه 
به صورت طبيعي، انجام مي شود و بخشي هم توسط 
آب هاي سطحي و فاضالب هاي شهري كه از كنار مزارع 

عبور مي كنند، آبياري مي شوند.
حس��يني ميالني با تاكيد بر ض��رورت همراهي همه 
دس��تگاه ها براي مقابل��ه با آبياري م��زارع با فاضالب 
ش��هري، تصريح ك��رد: تم��ام مجموعه ها اع��م اداره 
محيط زيست، جهاد كشاورزي، سازمان آب منطقه اي، 
شهرداري و فرمانداري و... بايد براي مقابله با آبياري با 

فاضالب هاي شهري بسيج شوند.
وي با يادآوري اينكه در دوره چهارم ش��وراي ش��هر 
تهران، برخي مزارعي كه با فاضالب ش��هري آبياري 
ش��ده بودند توس��ط اداره كش��اورزي، امحا شدند، 
خاطرنشان كرد: شهرداري نمي تواند مستقيم به اين 
كار ورود پي��دا كند اما اين موض��وع به صورت علمي 
و كارشناس��ي پيگي��ري و پايش مي ش��ود. تاكنون 
گزارش هاي رسمي موضوع نگران كننده اي را نشان 
نمي ده��د ولي در ش��رايط بحراني ممكن اس��ت به 

صورت قاچ��اق و پنهاني، اس��تفاده از آب هاي آلوده 
افزايش پيدا كند.

رييس كميته محيط زيست با تاكيد بر لزوم نظارت 
بر كيفي��ت محصوالت كش��اورزي و تعيين متولي 
اين نظارت گفت: محصوالت كش��اورزي كه توليد 
مي ش��وند، كيفيت شان توس��ط چه كسي نظارت 
مي شود؟ در اين راستا بايد شاخص و مرجع وجود 
داشته باشد. مثال برچس��بي وجود داشته باشد كه 
كيفي��ت محصول تولي��دي را تاييد كن��د اما براي 
محصوالت كشاورزي تاكنون چنين چيزي فراهم 
نشده است.قطعا چرخه توليد محصوالت كشاورزي 
طوالني و پيچيده است و اس��تانداردهاي بسياري 
بايد در اين چرخه رعايت ش��ود. بر همين اس��اس 
است كه در مقطعي با توجه به سنجش شاخص هاي 
كيفي��ت، برخي محص��والت صادر ش��ده به قطر، 
برگش��ت خورد چون در قطر كنترل ميزان سموم 

بسيار جدي است.
وي با اش��اره به اينكه محصوالت توليدي كشاورزي 
زنجيره بزرگي دارد، بيان كرد: شهرداري تهران تنها 
در حوزه ميادي��ن ميوه و تره ب��ار مي تواند در زمينه 
پايش موردي تا حدي ورود موثر داشته باشد اما جهاد 
كشاورزي بايد سخت گيري هاي الزمه را اعمال كند. 
متاسفانه در حوزه محصوالت كشاورزي حتي برآورد 
و آمار هم وجود ندارد تا ميزان خس��ارت مش��خص 
شود.رعايت اس��تانداردهاي محيط زيستي به ناچار 
هزينه توليد محصوالت كشاورزي را افزايش مي دهد، 
در وضعيت فعلي س��هم مصرف ميوه در سبد خانوار 
كاهش پيدا كرده و بايد تدابيري انديشيد تا با كاهش 
فاصله عرض��ه محصول تا ب��ازار، افزايش هزينه هاي 
محيط زيستي جبران ش��ود. حسيني ميالني افزود: 

ب��راي تحقق نظ��ارت، نياز اس��ت همانن��د آلودگي 
هوا به صورت جزئي ترموض��وع آلودگي محصوالت 
كش��اورزي مورد بررس��ي قرار گيرد. در ش��هر ري و 
جنوب ش��هر تهران در گام نخست، بايد تحقيقي در 
مورد خس��ارت هاي بهداشتي اين معضل انجام شود 
و در نهايت جهاد كشاورزي استفاده از آب هاي آلوده 
را بر اساس يك چارچوب دراز مدت جلوگيري كند.

برخ��الف صحبت ه��اي ميالن��ي كه معتقد اس��ت 
محصوالت كش��اورزي تهران مش��كل خاصي ندارد 
همكاران وي در كميته محيط زيس��ت شورا از جمله 
ناهي��د خداكرمي و زه��را صدراعظم ن��وري بارها در 
صحبت ه��ا و مصاحبه هاي خود عن��وان كرده اند كه 
آبياري م��زارع جنوب ش��هر تهران ب��ا آب فاضالب، 
باعث آلودگي محصوالت كش��اورزي شده و سالمت 
ش��هروندان را تهديد مي كند. زهرا صدر اعظم نوري 
رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران نيز 
در اين نشست خبري از انجام مطالعات و امكان سنجي 
براي ايجاد قبرس��تان در ش��رق و غ��رب تهران خبر 
داد و گف��ت: بهش��ت زهرا هم ظرفيت��ي دارد و حتما 
بايد ظرفيت افزايش يابد. در اين خصوص جلس��ه اي 
با مس��ووالن س��ازمان بهش��ت زهرا )س( داشتيم تا 
زمينه هاي توس��عه بهشت زهرا بررسي ش��ود .البته 
قس��مت هايي در خود بهشت زهرا توسعه داده شد اما 

كافي نيست.

  درآمد ۸۱ ميلياردي از محل تخريب باغ ها 
نوري با اش��اره به اينكه 8۱ ميليارد تومان درآمدزايي 
شهرداري از محل شرايط جرايم فضاي سبز بوده است 
كه توانستيم با 50 درصد اين رقم دو باغ را در مناطق 
مختلف تملك كنيم، گفت : در 5 ماهه نخست امسال 

از محل تخريب باغات 8۱ ميليارد تومان درآمد نصيب 
شهرداري تهران شده است.

وي خاطرنش��ان كرد: آب مصرفي در تهران س��الم و 
با كيفيت اس��ت هر چند كه ممكن است در مناطقي 
ايراداتي وجود داش��ته باش��د، اما مش��كلي در شبكه 
آبرس��اني وجود ندارد.درصدد آن هستيم كه در 37۴ 
نقطه از تهران ش��بكه آبرس��اني اضطراري را با كمك 
آبفا ايجاد كنيم، بيان  كرد: اين مخازن آب اضطراري از 
طريق پرداخت هزينه مردمي از راه قبوض آب ذيل دو 

تبصره قانوني امكان پذير است.

  بنياد مستضعفان ۴۰ پالك باغ دارد نه ۱۵ پالك
وي در م��ورد تعامل و همكاري ش��هرداري با بنياد 
مس��تضعفان، گفت : بنياد مستضعفان امالكي را در 
اختيار داشت كه در طول زمان به تجاري، مسكوني 
و اداري تبديل شده بود و بخشي از ارزش هاي شهر 
را از بين برده اس��ت. رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري ش��وراي ش��هر 
تهران با اشاره به اينكه جلس��ه اي را با رييس بنياد 
مستضعفان داشتيم و اين بنياد اعالم كرد كه حاضر 
است پانزده پالك باغ خود را به مساحت حدود ۱5 
هكتار به صورت باغي بگذارد، خاطرنش��ان كرد: اما 
كارشناسان ما حين شناسايي درختان در راستاي 
ايجاد شناس��نامه باغ��ات عنوان كردند ك��ه بنياد 
مس��تضعفان ۴0 پالك باغ دارد نه ۱5 پالك و اين 
اختالف نظر را بايد حل كنيم. هر چند كه از همين 
تريبون به دس��تگاه هاي حقيق��ي و حقوقي اعالم 
مي كنم كه ديگر اجازه بارگذاري به ش��يوه قبلي در 
باغات را نخواهيم داد و به شيوه قبلي اجازه ساخت 

و ساز را نمي دهيم.

نصب فيلتر دوده، قانون است و راه فرار ندارد
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران گفت: پس از ۴-3 سال با فشارهايي 
كه از سمت س��ازمان محيط زيست وارد 
شد مسووالن را توجيه كرديم نصب فيلتر 
دوده مصوبه اس��ت و راه فرار ندارد و آنها 
هم در حال تدوين برنامه اجرايي هستند.

به گزارش فارس وحيد حس��يني، با بيان 
اينكه روي خودروهاي نو از ابتداي س��ال 
۹۶ فيلت��ر دوده نصب و وارد بازار ش��ده 
اس��ت، گفت: خودروسازها هم آمار نصب 

فيلتر دوده را مي دهند. 
وي با بيان اينكه در سازمان محيط زيست 
فقط به اين موضوع اكتفا نمي كنيم، گفت: 

دوباره خودروه��ا را دبل چك مي كنيم و 
حتي از برخ��ي راننده ها در اي��ن باره نيز 

سواالتي پرسيده مي شود.
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران در خص��وص خودروهاي در حال 
تردد كه فيلتر دوده هم ندارند، گفت: نصب 
فيلتر دوده وظيفه سازمان شهرداري ها و 
دهياري ها اس��ت كه باره��ا از آنها دعوت 
كرديم كه در كارگروه هاي آلودگي هوا و 
زيركميته هاي تخصصي آن شركت كنند 
اما اق��دام جدي صورت نگرفت.س��ه الي 
چهار سال است با فشارهايي كه از سمت 
سازمان محيط زيست وارد كرده ايم آنها 

را توجيه كرديم كه اين مصوبه است و راه 
فرار ندارد و آنها هم در حال تدوين برنامه 

اجرايي هستند.
وي با اش��اره به وضعيت موجود، گفت: با 
وضعيت تحريم ها و مباحث ارزي نوسازي 
ناوگان ديزلي بسيار دور از ذهن است چرا 
كه پول نداريم يك ميليارد تومان بابت هر 
اتوبوس، ۶00 ميلي��ون براي كاميون و 2 
ميليارد هزينه براي اتوبوس هاي بي آر تي 
بدهيم، بهتر است همين وضعيت موجود 
را خوب نگهداري كرده، تعمير و بازسازي 
كنيم، فيلتر دوده نصب و آلودگي را صفر 

كنيم.

توقف صدور پيش فاكتور»تاكسي هاي جديد« 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري 
كشور ضمن تشريح آخرين وضعيت نوسازي 
ناوگان تاكسيراني از ثبت نام 850 دستگاه 
تاكس��ي برليانس از خردادماه سال جاري 

خبرداد.
به گزارش ايس��نا مرتضي ضامني، آخرين 
وضعيت نوسازي تاكس��ي هاي فرسوده را 
تش��ريح كرد و گفت: هفته گذش��ته دولت 
مصوبه اي داد كه  براساس آن نرخ ارز قطعات 
وارداتي خودرو از نرخ دولتي به نرخ توافقي 
تغيير كند، يعن��ي از حدود ۴200تومان به 
حدود ۱0هزار توم��ان تغيير يابد برهمين 
اساس نيز شركت خودروساز از هفته گذشته 

صدور پيش فاكتور را متوقف كرده اس��ت. 
وي ادامه داد: شركت هاي خودروساز ايران 
خودرو و س��ايپا كه صدور پيش فاكتور را با 
روندي كند انجام مي دادند بعد از اعالم اين 
مصوبه براي مشخص شدن قيمت نهايي ارز 
وارداتي تا اعالم نهايي آن، صدور پيش فاكتور 

را متوقف كردند.
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري 
بابيان اينكه گفته ش��ده دولت اين مصوبه 
را اص��الح كرده اس��ت و هم��ان ارز دولتي 
براي واردات قطعات خودرو تخصيص داده 
مي شود گفت: بايد منتظر نتيجه آن بعد از 

تعطيالت اخير باشيم.

وي در بخش��ي ديگ��ري از صحبت هايش 
به ثبت نام تاكس��ي برليان��س و آريو كه از 
خردادماه س��ال جاري آغاز شد اشاره كرد و 
گفت: تاكنون 850 نفر براي دريافت تاكسي 
برليانس و آريو ثبت نام كردند كه از اين تعداد 
280دستگاه تحويل متقاضي شده است و 
مابقي متقاضيان نيز در حال تكميل فرآيند 

ثبت نام خود هستند.
ضامن��ي درپايان صحبت هاي��ش تصريح 
كرد: اگر ن��رخ ارز توافقي بر واردات قطعات 
خودرو گذاشته شود طبيعتا قيمت خودرو 
باالتر خواهد رفت و اگر ارز دولتي تعلق گيرد 

قيمت تغييري نخواهد كرد.



اخبار
 Sun. Sep 2 . 2018  1187   صنعت،معدن و تجارت14 يك شنبه  11 شهريور 1397   21  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

سوريه عرصه حضور 
كاالهاي ايراني

شاتا| مدير كل دفتر عربي آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت ايران از مش��اركت جمهوري اسالمي ايران 
در نمايشگاه بازسازي سوريه خبر داد. فرزاد پيلتن 
با اشاره به اينكه كشور سوريه به عنوان يك شريك 
اس��تراتژيك اقتصادي ايران اس��ت، گفت: سازمان 
توسعه تجارت ايران از طريق برنامه ريزي براي حضور 
شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي بازسازي سوريه 
درصدد فراهم سازي زمينه هاي مشاركت شركت هاي 
ايراني در بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي و صنعتي 
اين كشور است. او افزود: حضور شركت هاي ايراني 
در نمايشگاه بازس��ازي س��وريه از يك سو فرصت 
مناسبي براي نمايش توانمندي هاي كشور در زمينه 
صنايع و خدمات فني و مهندس��ي است و از سوي 
ديگر زمينه ساز شناسايي نيازهاي دقيق سوريه در 
حوزه هاي مختلف صنعتي و خدمات فني و مهندسي 
اس��ت. مدير كل دفتر عربي و آفريقايي با ذكر اينكه 
صادرات كشورمان به سوريه طي سال ها اخير رشد 
چشمگيري داشته است و از اقالم عمده صادراتي به 
اين كشور مي توان مواد شيميايي، مكمل هاي دارويي 
و اقالم و مصالح ساختماني و صنعتي نام برد و افزود: در 
رويكرد جديد همكاري ها با سوريه مشاركت در تأمين 
نيازها و اجراي پروژه هاي مربوط به بازسازي سوريه و 
توليد مشترك در دستور كار قرار گرفته است. گفتني 
است، چهارمين نمايشگاه بازسازي سوريه از ۱۰ تا ۱۴ 

مهر ماه سال جاري در دمشق برپا خواهد شد.

3 نكته درباره كارت بازرگاني
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: 
تا زماني كه زيرساخت ها براي فعاليت شركت ها در 
زمينه »تجارت بدون نظارت« فراهم نش��ده، كارت 
بازرگاني بايد بماند. سيده فاطمه مقيمي در گفت وگو 
با پايگاه خبري ات��اق تهران، در خصوص كارت هاي 
بازرگاني كه از سوي اتاق بازرگاني صادر مي شود نكاتي 
را مورد توجه قرار داد. به گفته او كارت بازرگاني يك بار 
مصرف وجود ندارد؛ دبيركل اتاق تهران بطور هفتگي 
آمار صدور كارت بازرگاني را اعالم مي كند. او افزود: 
بنابراين كارت يك بار مصرف موضوعيت ندارد و وجود 
آن را به هيچ عنوان تاييد نمي كنيم. دومين نكته از نگاه 
مقيمي اين است كه در فرايند صدور كارت بازرگاني 
بطور سيستماتيك يا ريشه اي مشكلي وجود ندارد 
كه به تخلف آتي از آن دامن بزند. به گفته عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني تهران، اگر بر حسب تصادف در 
اين مرحله مش��كلي پيش آمده اتاق بازرگاني بطور 
جدي پيگير بوده و مشكل را حل و فصل كرده است. 
مقيمي افزود: اتاق تهران پيشتاز پيگيري و نظارت 
بر فرايند صدور كارت اس��ت و زودتر از دستگاه هاي 
حاكميتي، حقوقي و قضايي مشكالت در اين زمينه 
را رصد و منعكس كرده است. او اظهار كرد: با توجه به 
همه تالش هاي انجام شده نمي پذيريم كه كسي از 
صدور كارت يك بار مصرف بگويد يا برخي تخلف ها 
را به فرايند صدور كارت نس��بت دهد؛ در اتاق تهران 
هوشيارانه نظارت مي كنيم كه مشكلي رخ ندهد.  اما 
سومين نكته اي كه عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني 
تهران به  آن اشاره كرد، اين بود كه بسياري معتقدند 
كه كارت بازرگاني يك مجوز زائد در فضاي كس��ب 
وكار ايران است و در بس��ياري از كشورهاي توسعه 
يافته چنين مجوزي براي تجارت وج��ود ندارد. به 
گفته مقيمي، هيچ فعال بخش خصوصي حامي تعدد 
و تكثر مجوزها نيست اما در مورد كارت بازرگاني با 
توجه به شرايط زيرساخت ها و بعضي مسائل فرهنگي 
نمي توان به راحتي حكم به حذف كارت داد. او تاكيد 
كرد: در ايران با توجه به واقعيت ها بايد جايگاه و ابزاري 

براي رصد تجارت وجود داشته باشد. 

صادرات محصوالت معدني 
روي ريل توسعه

شاتا| دبير ميز محصوالت معدني گفت: طي ۴ ماهه 
نخست سال جاري اقالم فلزي و غير فلزي بيش از 3.۱ 
ميليارد دالر و وزن ۱8.7 ميليون تن صادر شده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده  35 
درصد رشد ارزشي است. الهه مكري با اعالم اين خبر 
افزود: مواد معدني فلزي طي ۴ ماهه منتهي به تير 
ماه، به ارزش 2238 ميليون دالر و وزن 7752 هزار 
تن و همچنين اقالم عمده معدني غير فلزي )عمدتًا 
مصالح س��اختماني( به ارزش 523 ميليون دالر به 
وزن 6969 هزار تن صادر شده است. او اظهار كرد: در 
صادرات شمش فوالد، به عنوان مهم ترين محصول 
صادراتي بخش فلزي با ارزش ۱۰25 ميليون دالر 
و وزن 2۴87 هزار تن، ش��اهد رش��د 5۱ درصد در 
ارزش و ۱6 درص��د در وزن بوده اي��م. همچنين، با 
وجود افزايش قيمت هاي جهاني، تقاضا نيز افزايش 
يافته كه به دنبال آن در بين بازارهاي عمده صادراتي 
شمش فوالد كشور، تايلند و امارات به ترتيب رشد 3۱ 
درصد و 7۱ درصد را رقم زده اند. دبير ميز محصوالت 
معدني در ادامه افزود: كاتد مس كش��ور طي چهار 
ماهه سال جاري با رشد 27۰ درصدي ارزش و 268 
درصدي وزن به رق��م 2۱3 ميليون دالر به ازاي ۴۴ 
هزار تن صادر گرديده است. او رشد ارزشي صادرات 
به بازار عراق را در مقايسه ۴ ماهه سال جاري با مدت 
مشابه سال گذشته حدود ۱37 درصد اعالم كرد و 
افزايش تقاضا را به پشتوانه حاكم شدن آرامش نسبي 
در آن كش��ور و تاثير بر روند فعاليت هاي عمراني و 
ساخت و ساز دانست. مكري افزود: صادرات شمش 
آلومينيوم نيز به عنوان يكي از محصوالت عمده فلزي 
صادراتي كشور به ارزش 89 ميليون دالر به وزن ۱۱8 
هزار تن، به دليل نياز صنايع پايين دست داخلي به 
مواد اوليه و از سوي ديگر به دليل نياز توليد كنندگان 
شمش كشور به ماده اوليه )پودر آلومينا و ...( با كاهش 
25 درصد در ارزش و 29 درصد در وزن مواجه بوده 
است. دبير ميز محصوالت معدني آمار صادرات اقالم 
عمده غير فلزي طي دوره مذك��ور را به ارزش 523 
ميليون دالر و وزن 7 ميليون تن، با رشد نسبي ۱۰ 

درصد ارزشي و ۱7 درصد وزني اعالم كرد.

رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق خبر داد

»دينار« عراق به صورت ارز رسمي در سيستم بانكي ايران پذيرفته شود

پايان سلطه »دالر« در تجارت با عراق

سازمان حمايت به افزايش قيمت خودرو واكنش نشان داد

گام اول در برخورد با احتكار خودرو

عضو هيات رييسه اتاق ايران مطرح كرد

رانت و فساد با وجود ارز 4200 توماني از بين نمي رود

تعادل     فرشته فريادرس 
سلطه دالر بر روند مبادالت تجاري ايران با عراق پايان 
يافت. بنابراعالم رييس اتاق بازرگاني ايران وعراق، پول 
قدرتمند امريكايي در چرخه تجارت ايران با اين همسايه 
غربي ديگر جايي نخواهد داشت. از اين رو، صادر كنندگان 
ايراني مي توانند با ارزهاي »يورو، ريال يا دينار« كاالهاي 
خود را روانه بازارهاي اين كش��ور كنند. بخش ديگري 
از مبادالت تجاري با عراق نيز به ش��كل تهاتر يا توافقي 
خواهد بود. اگرچه مطابق آمارها، تجار ايراني، سال 96 
حدود 7 ميلي��ارد دالر و در 5 ماه منته��ي به مردادماه 
سال 97 حدود 3.5 ميليارد دالر كاال به بازار عراق صادر 
كرده اند، اما انتقال پول بين دو كشور از طريق سيستم 
بانكي بسيار اندك است كه يك چالش جدي به شمار 
مي رود. حال، فارغ از حذف دالر از گردونه تجارت ايران 
با اين كشور، موضوع مهمي كه در اين ميان وجود دارد 
اينكه آيا اساسا صدور كاال به عراق براي كشورمان ارزآور 
است؟ برخي فعاالن اقتصادي در پاسخ به اين پرسش 
معتقدند با وجود تحريم هاي بانكي، وصول عايدي هاي 
صادراتي ايران از اين محل، مبهم و با چالش مواجه است. 
به گفته آنها از آنجايي كه هنوز دينار عراق در سيستم 
بانكي ايران به رسميت شناخته نشده واز آن سو دالر از 
چرخه تجارت ايران حذف شده، واسطه هاي عراقي كه 
عمدتا صرافي هاي اين كشور هستند، معموال ترجيح 
مي دهند، به صادركنندگان ايراني »ريال« بدهند. اين 
يك چرخه معيوب در مراودات مالي و تجاري با عراق به 
شمار مي رود كه در قبال اين حجم از صادرات عمال ورود 
ارز به چرخه ارزي كشور معلوم نيست. برهمين اساس، 
بايد شرايطي فراهم ش��ود تا اين چرخه معيوب اصالح 
شود. از همين رو، فعاالن اقتصادي، راه حل اين موضوع 
را به رسميت شناختن »دينار« عراق در سيستم بانكي 

ايران مي دانند.

   دالر ممنوعه در تجارت
اسفندماه 96 براساس سياست گذاري هاي كالن تجاري 
كشور و براس��اس ابالغيه رسمي بانك مركزي، »ثبت 
سفارش واردات با نوع ارز دالر امريكا« ممنوع اعالم شد. 
براساس آن، از نهم اسفندماه 96 ثبت سفارش با نوع ارز 
»دالر امريكا« ديگ��ر براي تجار ايراني امكان پذير نبود. 
هدف دولتم��ردان از اتخاذ چنين تصميمي، »انضباط 
ارزي، واردات و سياس��ت هاي س��خت گيرانه امريكا« 
عنوان شد. با حذف اين پول قدرتمند از چرخه تجارت 
خارجي كشور، به منظور ايجاد رونق در تجارت جهاني 
نياز است كه به سمت انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه 
يا چند جانبه پولي با ش��ركاي تجاريمان گام  برداريم. 
پيمان تاخت پولي دوجانبه قراردادي است كه بين بانك 
مركزي كشورها براي مبادالت تجاري با ارزهاي ملي خود 
استفاده مي شود. در چنين وضعيتي، صادركنندگان و 
واردكنندگان دو كشور براي مراودات تجاريشان ديگر 
نيازي به استفاده از ارز كشور ثالث ندارند. اين اقدام موجب 

ايجاد ثبات ارزي براي دو طرف پيمان پولي مي ش��ود؛ 
چراكه مي توان از اين ابزار براي تامين نقدينگي در مواقع 
وقوع بحران ارزي و كنترل نوسان نرخ ارز استفاده كرد. 

حال در همين راستا، رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق روز 
گذشته از پايان سلطه دالر بر تجارت ايران با عراق خبر داده 
است. البته نيمه مردادماه 97 بود كه سخنگوي دولت عراق، 
در گفت وگو با خبرگزاري اسپوتنيك تحريم هاي امريكا 
عليه ايران را »اشتباه فاحش« خواند و طي اظهاراتي گفته 
بود: »عراق به تحريم هاي خود عليه ايران پايبند خواهد بود؛ 
زيرا ما قبل از هر چيز به منافع ملي خود فكر مي كنيم، اما 
عراق در آينده به دنبال مكانيزم مشخصي براي تعامالت 
تجاري با اي��ران خواهد ب��ود؛ به طوري ك��ه در تعارض با 
تحريم هاي امريكا نباشد.« »سعد الحديثي« در عين حال 
صريحا اعالم كرد: »ع��راق از اين پس براي معامالت مالي 
و تجاري با ايران از دالر اس��تفاده نخواهد كرد.« چند روز 
پس از اظهارات سخنگوي دولت عراق )2۱ مرداد ماه 97( 
بانك مركزي عراق ممنوعيت اس��تفاده از دالر در تجارت 
با ايران را ابالغ كرد. بان��ك مركزي عراق به بانك هاي اين 
كشور اعالم كرد، در تجارت با بانك هاي ايران از دالر امريكا 
استفاده نكنند. اما در مورد واحد پولي »يورو«، اين مساله 
منوط به مستلزمات تعامل با بانك مركزي اروپا و بانك هايي 
است كه با »يورو« كار مي كنند.  حال رييس اتاق بازرگاني 
ايران و عراق، روز گذشته از حذف دالر در گردونه مبادالت 
تج��اري ايران و عراق خبر داد. به گ��زارش مهر، يحيي آل 
اسحاق درباره چگونگي مبادله پول بين ايران و عراق عنوان 
كرد: معامالت دالري بين ايران و عراق حذف شده و بيشتر 

مبادالت با ارزهاي»يورو، ريال و دينار« عراق انجام مي شود. 
بنابه اظهارات اين فعال اقتصادي، بخش ديگري از مبادالت 
بين صادركنندگان ايراني با تجار عراقي به شكل تهاتر كاال يا 
توافقي است. آل اسحاق، همچنين در مورد اينكه چه ميزان 
از مبادالت تجاري ايران و عراق از طريق سيستم بانكي انجام 
مي شود، اظهار كرد: باوجود حجم 8 ميليارد دالري تجارت 
بين ايران و عراق، انتقال پول بين دو كشور از طريق بانك ها 

بسيار كم است. 

   چالش تجارت با عراق 
اما موضوعي كه به گفته فعاالن اقتصادي در تجارت با عراق 
همچنان ب��ه عنوان يك مانع وچال��ش بزرگ خودنمايي 
مي كند؛ تاسيس بانك مش��ترك مابين طرفين است. از 
اين رو، بنابه اظهارات آل اسحاق حل مسائل بانكي بايد جزو 
اولويت هاي اصلي اقتصاد ايران باشد؛ زيرا در بدترين شرايط 
ميزان تجارت ايران با عراق به 8 ميليارد دالر مي رس��د. از 
طرفي با توجه به اينكه »عراق« جزو عمده ترين ش��ركاي 
تجاري ايران بعد از چين به ش��مار مي رود، سياست گذار 
پولي بايد تغييرات جدي را در ساختار روابط بانكي با شركاي 

تجاري ايران به ويژه عراق در دستور كار خود قرار دهد. 
چراكه آمارها به ما مي گويد كه بازار عراق نقش مهمي را در 
تجارت ايران بازي مي كند؛ به طوري كه مطابق جديدترين 
آمار گمرك، ع��راق با خري��د كاال ب��ه ارزش 3 ميليارد و 
۴۱7ميليون دالر و س��هم ارزش��ي 69/ ۱7 درصد از كل 
صادرات، رشد وزني بيش از ۱7 درصد و رشد ارزشي بيش 
از 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در رتبه سوم 

مقاصد عمده صادراتي قرار گرفته اس��ت. اين در شرايطي 
اس��ت كه با وجود حذف دالر از چرخ��ه تجارت خارجي 
وحركت به سمت پيمانهاي منطقه اي با تاكيد بر به رسميت 
شناختن واحد پول ملي كشورهاي طرف تجاري ايران، اما 
هنوز »دينار« عراق از سوي بانك مركزي ايران به رسميت 

شناخته نشده است. 
از همي��ن رو، اعضاي اتاق مش��ترك ايران و ع��راق بر اين 
باورند كه به منظور ايجاد ثبات و نظم بخشي به تجارت با 
اين همسايه غربي، بايد »دينار« عراق در سيستم بانكي از 
سوي بانك مركزي ايران به رسميت شناخته شود. اين در 
حالي است كه به گفته آل اسحاق، اگرچه حسن روحاني 
رييس جمهور، اس��حاق جهانگيري معاون اول او و محمد 
نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور، بر حل مشكالت 
بانكي بين ايران و عراق براي توسعه صادرات تاكيد دارند، 
اما اين موضوع همچنان در حاشيه قرار گرفته است. از نگاه 
اين فعال اقتصادي، صادرات ايران به عراق بسيار متفاوت از 
صادرات به چين است؛ زيرا بيشتر صادرات ايران به چين را 
محصوالت پتروشيمي تشكيل مي دهد؛ ولي تجار ايراني 
از رب گوج��ه فرنگي تا مصالح س��اختماني به عراق صادر 

مي كنند كه اشتغال زايي بااليي دارد.

   تجارتي بدون ارز آوري!
از آن س��و، دبيركل ات��اق بازرگاني اي��ران و عراق نيز در 
گفت وگو با »تعادل«، به تشريح وضعيت تجارت ايران با 
عراق مي پردازد ودر عين حال بر لزوم به رسميت شناختن 
واحد پول ملي اين كشور از سوي بانك مركزي ايران تاكيد 

مي ورزد. سيد حميد حس��يني، با بيان اينكه صادرات 
ايران به عراق از 75۰ ميليون دالر از سال ۱38۴ به حدود 
6 ميليارد و5۰۰ ميليون دالر در س��ال ۱396 مي رسد، 
مي گويد: در شرايط كنوني ايران در حال صادرات روزانه 
گاز به ارزش 5 ميليون دالر به كش��ور عراق است. سال 
گذش��ته صادرات حدود 2۰ ميلي��ون دالر بوده كه اين 
ميزان تا امروز به 3۰ميليون دالر رسيده است. همچنين 
بنابه اظهارات حسيني، آمارها حكايت از توسعه روابط 
تجاري با عراق دارد و هر اندازه بتوانيم براي حضور بيشتر 
در بازار اين كشور تالش كنيم و ضريب نفوذ تجار ايراني 
در بازار عراق را باال ببريم، امكان اينكه تجارت ايران با اين 
كشور از مرز ۱۰ ميليارد دالر عبور كند، بسيار زياد است. 
اما با وجود مانور دادن بر حذف دالر از چرخه تجارت با 
عراق، مساله اي كه در اين زمينه همچنان مبهم باقي 
است اينكه آيا اساسا صدور كاال به اين كشور براي ايران 
ارز آور بوده يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش حسيني بر 
اين باور اس��ت كه با توجه به تحريم هاي بانكي، وصول 
عايدي ه��اي صادراتي ايران از اين ب��ازار مهم، مبهم و 
در عين حال با چالش جدي مواجه اس��ت؛ چراكه در 
اين بين واس��طه ها عمدتا صرافي هاي عراق هستند، 
كه آنها معموال نيز ترجيح مي دهند، به صادركنندگان 
ايراني ريال بدهند. به گفته دبيركل اتاق بازرگاني ايران 
و ع��راق، اين يك چالش جدي اس��ت؛ زيرا مادامي كه 
صادركننده ايراني كاالي خود را روانه بازار اين كش��ور 
مي كند، مشتري ياهمان خريدار دالر يا دينار را به صراف 
مي دهد؛ كه پس از آن اين »ريال« اس��ت كه به دست 
صادركننده ايراني مي رسد. حسيني، اين را يك چرخه 
معيوبي در مراودات مالي و تجاري با عراق ميداند؛ زيرا 
در قبال اين حجم از ص��ادرات عمال ورود ارز به چرخه 
ارزي كشور معلوم نيس��ت. از نگاه اين فعال اقتصادي 
حتي اين نگراني نيز وجود دارد كه ارز صادراتي، صرف 
قاچاق كاال به كشور شود. دبيركل اتاق مشترك ايران 
وعراق البته اين نكته را نيز يادآور مي شود، عراق نيز نظام 
بانكي خوبي ندارد. از همين رو، بايد شرايطي را فراهم 
كرد كه اين چرخه معيوب اصالح شود. حسيني، تنها 
راه حل اين موضوع را نيز به رس��ميت شناختن دينار 
عراق از س��وي ايران مي داند. او در اين رابطه مي گويد: 
اين پيشنهاد به عبدالناصر همتي سكاندار بانك مركزي 
ارايه ش��ده تا دينار عراق به  صورت رسمي در سيستم 
بانكي ايران پذيرفته ش��ود؛ زيرا دينار پول قدرتمندي 
است و قابل تبديل به ساير ارزها است. از طرفي نيز تا به 
امروز شاهد كاهش ارزش آن در بازار نبوده ايم. براساس 
آنچه گفته شد؛ به نظر مي رسد، متوليان بانك مركزي 
در شرايطي كه مقرر شده كه دالر ديگر جايي در عرضه 
تجارت خارجي ايران نداشته باشد، بايد تغييرات جدي 
در ساختار روابط بانكي ايران با شركاي تجاريش را در 
دستور خود كار قرار دهد ودر گام نخست »دينار« عراق 
را به منظور توسعه هر چه بيشتر تجارت با اين كشور به 

رسميت بشناسد. 

گروه خودرو     
افزايش بي محاباي قيمت خودرو در سكوت متوليان امر به 
آشفتگي بيش از پيش در بازار خودرو كشور دامن زده است 
و هر لحظه شاهد سير صعودي قيمت خودرو در پس عدم 
عرضه اين محصول در بازار هستيم. حال به تازگي، سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به موضوع احتكار 
خودرو واكنش نشان داده و اعالم كرده كه با احتكار خودرو 
برخورد مي كند. به اين ترتيب، اقدام س��ازمان حمايت را 
مي توان نخستين برخورد نهادي با افزايش قيمت انفجاري 
خودرو در هفته هاي اخير دانست. افزايش قيمت خودرو اما 
تا جايي پيش رفته كه حتي برخي از مدل هاي خودرويي كه 
تا چندي پيش خبر از توقف خط توليد آنها شنيده مي شد، 
حاال افزاي��ش قيمت دوبرابري به خ��ود گرفته اند. اين در 
حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، عامل مهم 
گراني خودرو، وجود دالالن و محتكران است و نه تقاضاي 
واقعي از س��وي مصرف كننده.  رييس س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان در واكنش به اخبار 
احتكار خودرو توسط توليدكنندگان گفت: طبق گزارشي 
كه خودروسازان داده اند، تعدادي از خودروهاي توليد شده 
هنوز به مرحله تجاري نرسيده اند و توليدكننده مجبور است 
اين خودروها را تا كامل شدن فرآيند توليد در انبار نگهداري 
كند. دليل وارد نش��دن اين خودروها به بازار هم نقص در 
تعدادي از قطعات اس��ت. در واقع، اگر اين قطعات وصول 
شوند، هرچه س��ريع تر اين خودروها در اختيار مشتريان 

قرار خواهد گرفت. محم��ود نوابي افزود: با اين حال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در هر موردي اگر به اين نتيجه برسد 
كه احتكاري صورت گرفته است به صورت جدي برخورد 
خواهد كرد و مطمئناً در اين زمينه اطالع رساني خواهد شد.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
همچنين با رد عرضه قطره چكاني خودرو به بازار توضيح 
داد: در حال حاضر خودرو در كشور يك كاالي صرفا مصرفي 
محسوب نشده و بسياري از اقشار جامعه به عنوان كاالي 
س��رمايه اي به آن نگاه مي كنند. او در رابطه با پرونده هاي 
تشكيل شده در زمينه خودرو با بيان اينكه اكثر اين پرونده ها 
مربوط به خودروهاي وارداتي است، گفت: اكثر شكايات و 
پرونده هاي حوزه خودرو به خودروه��اي وارداتي مربوط 
مي شود. در اين زمينه، افرادي شكايت كرده اند مبني براينكه 
شركت ها وجه بااليي را براي فروش خودرو از آنها دريافت 
كرده اند اما در حال حاضر پاسخگوي مشتريان خود نيستند. 
شكايت هايي كه در رابطه با خودروهاي داخلي تنظيم شده 
اس��ت عموما حاكي از تاخير در تحويل و يا نقص فني در 

ساختار خودرو است.

   مافيا و انحصار؛ 2عامل گراني 
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز به آشفته بازار 
خودرو واكنش نشان داده و عامل گراني خودرو را »مافيا« و 
»انحصار« عنوان مي كنند. به گفته عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اس��المي، وضع كنوني خودرو 

محصول انحصار و مافيا در اين صنعت است. رضا انصاري در 
اين زمينه گفت: از اواخر سال ۱396 در جلسات متعددي 
كه با خودروسازان داشتيم، آنها درخواست افزايش قيمت 
مي كردند. خودروس��ازان با توجه به تحليل��ي كه از وضع 
امروز داش��تند از ماه ها قبل خودرو به بازار عرضه نكردند و 

مي خواهند در اين شرايط به هدف افزايش قيمت برسند. 
به گفته او، حربه خودروس��ازان در چنين مواقعي كه بازار 
به  دليل انحصار مافيايي اس��ت توقف عرضه خودرو براي 
افزايش قيمت است. انصاري افزود: با توجه به اينكه حدود 
7۰ هزار خودرو در انبارهاي خودروس��ازان وجود دارد آنها 
به  بهانه آنچه كه نبود يك قطعه يا دو قطعه اعالم مي كنند 
از عرضه اين خودروها خودداري كرده اند كه اين گفته آنها 
واقعي نيست. به گفته انصاري، اكنون مشخص شده است 
بحث هاي بومي سازي صنعت خودرو كه خودروسازان مدعي 
آن مي شدند نادرست و حاشيه اي بوده و گزارش ها در اين 
زمينه دقيق نبوده است. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: مديران خودروساز در 
جلسه با نمايندگان مجلس قول داده اند در هفته آينده عرضه 

خودرو را بيشتر كنند.
از سوي ديگر، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي، مش��كالت موجود در ترخيص قطعات 
خودرو، مافياي دالالن و هجوم مردم براي خريد را از عوامل 
گراني خودرو دانست و گفت: پرايد توسط كارخانه با قيمت 
22 ميليون تومان وارد بازار مي شود اما در اين بين مافياي 

دالالن 23 ميليون تومان يعني رقمي بيشتر از كارخانه  با 
اين همه كارگر، سود مي برند. عزير اكبريان با اشاره به نقش 
مردم در گراني خودرو افزود: در همه جاي دنيا وقتي چيزي 
گران مي ش��ود مردم آن را نمي خرند اما در ايران برعكس 
است. اكبريان ادامه داد: اميدواريم با دستورالعمل جديدي 
كه دولت ابالغ كرده 7۰ تا 8۰ درصد مش��كالت گمركي 
حل و كاالهاي مانده در گمرك ترخيص شود تا مشكالت 

كارخانجات به خصوص خودرو حل شود.
با اين وجود، برخي نيز معتقدند كه در آشفتگي پيش آمده 
در بازار خودرو برخي آدرس غلط داده اند. آنها بر اين باورند 
كه خودروسازان محصوالت خود را احتكار نكرده اند و دليل 
عدم عرضه خودرو در بازار كس��ري قطعات تجاري نشده 
اس��ت و دليل افزايش دوبرابري قيمت خودرو نيز دالالن 
و واسطه گرها هستند. به گفته دبير انجمن خودروسازان 
ايران، طبق قانون، خودروسازان ۱8 درصد سود مشاركت به 

پيش پرداخت واريزي مشتريان به صورت روزشمار تا روز 
تحويل خودرو پرداخت مي كنند كه عالوه بر اين در صورت 
تاخير در تحويل خودرو نيز به صورت روزشمار ۱2 درصد 

جريمه تاخير در تحويل به مشتريان پرداخت مي شود.
 احمد نعمت بخش افزود: بنابراين خودروس��ازان در 
صورت تاخير در تحويل خودروهاي پيش فروش شده 
ملزم به پرداخت 3۰ درصد سود به صورت روزشمار به 
مشتريان هس��تند. در چنين شرايطي از نظر منطقي 
و اقتصادي توجيهي ندارد كه خودروس��ازان خودرو 
را احتكار كرده و از تحويل آن به مش��تريان خودداري 
كنند. او در خصوص افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ 
در بازار آزاد، اظهار كرد: متاسفانه دالالن و واسطه ها كه 
تعداد زيادي خودرو را خريداري و انبار كرده اند، در فكر 
كسب س��ودهاي آنچناني بوده و خودروهاي خود را با 

قيمت هاي نجومي آگهي مي كنند.

عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: در حال حاضر بازار ارز سه 
نرخي است و همين سه نرخي بودن با تفاضل قيمت ارزي 
باال باعث وجود مشكالتي شده كه مهم ترين آنها سردرگمي 
واردكنندگان و عدم توسعه صادرات است. كيوان كاشفي در 
گفت وگو با پايگاه خبرثي اتاق ايران، در ارزيابي خود از بسته 
جديد ارزي دولت و بانك مركزي كه از ۱5 مرداد سال جاري 
اجرا شده است، اظهار كرد: شكي نيست كه سياست ارزي 
جديد يك گام روبه جلو محسوب مي شود كه توانست از منابع 
ارزي كشور صيانت كند، اما نكته اي كه عماًل باعث نابساماني 
در بازار شده، سه نرخي بودن ارز است؛ اول ارز ۴2۰۰ توماني 

براي گروه هاي كااليي مش��مول، دوم ارز تعريف شده در 
س��امانه نيما و درنهايت ارز موجود در بازار با نرخ ۱۰ تا ۱2 
هزار توماني. بر همين اساس يك نوع به هم ريختگي درروند 
واردات كاال وج��ود دارد كه ضروري اس��ت در كوتاه مدت 

راهكارهاي فوري براي حل آن  انديشيده شود.
به گفته كاشفي برخي بخشنامه هاي ابالغ شده در خصوص 
واردات كاال، ناهماهنگي و ع��دم توافق ميان دولت، بانك 
مركزي و سازمان توسعه تجارت در ابالغ اين بخشنامه ها، 
فعاالن اقتصادي به ويژه واردكنندگان را دچار سردرگمي 
كرده و باعث ش��ده تا بي��ش از 6۰ هزار كانتينر در گمرك 

كشور بالتكليف باشند. به اعتقاد عضو هيات رييسه اتاق 
اي��ران، اولين اقدام ض��روري كه بايد انجام ش��ود كاهش 
بروكراسي هاي اداري و صدور مجوزهاي الزم براي ترخيص 
كاالهايي اس��ت كه در گمرك انبارشده تا كمبودي كه در 

خصوص برخي كاالها در بازار وجود دارد، جبران شود.
او در ادامه تأكيد مي كند: تا زماني كه يك گروه كااليي و يك 
ارز ۴2۰۰ توماني وجود دارد، نمي توانيم مطمئن باشيم كه 
رانت شكل نگيرد و ادعا كنيم بازار يك بازار منطقي است. 
بدون ش��ك اين نوع شيوه تخصيص ارز توسعه صادرات را 
با مشكل مواجه خواهد كرد. كما اينكه در حال حاضر هم 

صادرات برخي محصوالت با مش��كل مواجه ش��ده است. 
به عقيده من تا وقتي كه اي��ن ارز ۴2۰۰ توماني در گردش 
باشد همچنان بايد شاهد مشكالتي باشيم كه حوزه هاي 
پتروش��يمي ، نفت و فوالد در خصوص عرضه محصوالت 
خود در بازار دارند. به اعتقاد كاشفي سازوكار اجرايي دولت 
در صادرات بايد به نحوي باشد كه اوال قيمت گذاري به نحو 
مناسب صورت بگيرد و از طرف ديگر نظارت تا زماني كه كاال 

به دست مصرف كننده مي رسد، صورت بگيرد.
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران افزود: االن مانند 2۰ س��ال 
گذشته نيس��ت كه بخواهيم با ابزارهايي مانند اختصاص 
كوپن كاالهاي اساسي را توزيع كنيم. تا سال گذشته تفاضل 
قيمت بين ارز آزاد و ارز دولتي حدود ۴۰۰ الي 5۰۰ تومان 
بود. درحالي كه االن اين تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسيده 
اس��ت. با اين حال، با حذف ارز ۴2۰۰ توماني در نهايت دو 
نرخ مش��خص داريم؛ يكي در سامانه نيما و ديگري هم در 

بازارآزاد كه تفاضل قيمت ميان آنها معقول است. به گفته 
كاشفي اجراي اين سياست خالي از تبعات نيست و ممكن 
است فشار بيش��تري بر مردم تحميل شود. اما باز اين طور 
نيست كه براي حل اين موضوع راهكاري وجود نداشته باشد.

عضو هيات رييس��ه اتاق ايران پيش��نهاد داد: الزم اس��ت 
دولت براي افزايش قدرت خريد مردم در نيمه دوم س��ال 
اقدامي ويژه در دس��تور كار قرار دهد تا عبور از اين شرايط 
سخت تسهيل شود. بر همين اس��اس، مي توان براي يك 
دوره محدود با افزاي��ش يارانه هاي نقدي براي دهك هاي 
مشخص، از اقشار آس��يب پذير حمايت كرد و با باال بردن 
پايه هاي حقوقي بازار را به تعادل رساند. چون برخالف قبل 
و با افزايش ن��رخ ارز، بالطبع درآمدهاي دولت هم افزايش 
داشته و مابه التفاوت قابل توجهي در درآمدهاي ريالي دولت 
ايجادشده است كه مي تواند بخشي از اين درآمد را به حمايت 

از اقشار آسيب پذير اختصاص دهد.
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بيشترين برق چه روزي 
مصرف شد؟ 

ظرفيت پااليشگاه آبادان 
براي جذب نيرو

آخرين وضعيت ذخيره سدها 

تاسيس صندوق حمايت از 
پژوهشگران نفتي 

»ميني ال ان جي« 
به مناقصه رفت 

تسنيم| بيشترين مقدار لحظه اي مصرف برق 
كشور در روز بيس��تم تيرماه در ساعت ۱۶ و ۳۸ 
دقيقه به ميزان ۵۷ ه��زار و ۹۷ مگاوات به ثبت 
رس��يد كه در مقايس��ه با پيك ۵۵ هزار و ۴۴۲ 
مگاواتي س��ال ۹۶ كه در تاريخ هشتم مردادماه 
س��ال گذش��ته به ثبت رس��يده بود، رشدي ۳ 
درصدي داشت. در دو ماه نخست تابستان ۹۷، 
دو نوع پيك مصرف برق طي شبانه روز داشتيم. 
يكي پيك روزانه كه بين ساعات ۱۲ تا ۱۷ به ثبت 
 مي رس��يد و ديگري پيك شبانه كه بين ساعات

۲0:۳0 تا ۲۳:۳0 ثبت مي شد.
در اين ماه، بيش��ترين مق��دار لحظه اي مصرف 
 برق كش��ور در روز بيس��تم تيرماه در س��اعت
۱۶ و ۳۸ دقيق��ه به ميزان ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات 
به ثبت رس��يد كه در مقايس��ه با پيك ۵۵ هزار 
و ۴۴۲ مگاواتي س��ال ۹۶ كه در تاريخ هش��تم 
مردادماه سال گذشته به ثبت رسيده بود، رشدي 

۳درصدي داشت..

شانا| مديرعامل پااليشگاه آبادان گفت: اكنون 
۴ هزار نفر در پااليش��گاه آب��ادان و بخش هاي 
وابسته به آن مانند قيرسازي، روغن سازي و بندر 
صادراتي شاغل هستند كه با اجراي طرح هاي 
توسعه اي، اين تعداد دو برابر مي شود. سيدعلي 
اكبر ميرق��ادري گف��ت: با اج��راي طرح هاي 
پايين دستي در پااليش��گاه، تعداد افراد شاغل 
در اين مجموعه و بخش هاي وابس��ته به آن به 
۳0 هزار نفر مي رس��د. برخ��ي واحدهاي اين 
پااليشگاه با استفاده از قديمي ترين فناوري هاي 
تصفيه نفت خام فعال است و برخي واحدها نيز 
روزآمد شده و با فناوري هاي نوين پااليش نفت 
خام در حال توليد فرآورده هايي مانند گاز مايع، 
روغن موتور، بنزين، انواع سوخت هواپيما، نفت 
سفيد، گازوئيل، قير، گوگرد و ديگر فرآورده هاي 

نفتي هستند.

ايلنا| در حالي به روزهاي پاياني سال آبي جاري 
نزديك شده ايم كه از ميان ۱۷۷ سد بزرگ موجود 
در ۶ حوضه آبريز اصلي كشور ۹0 سد بزرگ از جمله 
سدهاي زاينده رود، ش��هيدرجايي، ساوه، كوثر و 
مالصدرا كمتر از ۴0 درصد آب ذخيره شده دارند.

كاهش بي سابقه بارش ها در پاييز و زمستان سال 
گذش��ته و در پي آن افت روان  آب ها موجب شده 
است تا با وجود رشد ۱۲ درصدي بارش ها در فصل 
بهار امسال، حجم ذخيره آب سدهاي موجود در 
۶ حوضه آبريز درياي خزر، خليج فارس، درياچه 
اروميه، فالت مركزي، هامون و سرخس به ۲۱.۲۹ 
ميليارد مترمكعب برس��د كه در مقايس��ه با سال 
گذش��ته آب موجود در مخازن س��دهاي كشور 

كاهش ۱۵ درصدي پيدا كرده است.
ورودي و خروجي آب از س��دها ني��ز متاثر از افت 
ن��زوالت جوي با كاهش هاي محسوس��ي مواجه 
ش��ده اند بطوري كه ورودي به اين سازه هاي آبي 
۳۳ درصد و خروجي از آنها نيز نس��بت به س��ال 
گذش��ته ۲۷ درصد افت داشته است و هم اكنون 
بطور ميانگين ۴۳ مخازن سدهاي ياد شده داراي 

منابع آبي است.

ايرن�ا| پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت و صندوق 
حماي��ت از پژوهش��گران و فن��اوران ب��ا هدف 
افزاي��ش توان علم��ي و فناوري پژوهش��گران 
و توس��عه همكاري هاي دوجانب��ه، تفاهم نامه 
امض��ا كردن��د. فلور ش��ايق، رييس فن��اوري و 
نوآوري اين پژوهش��گاه گفت: صندوق حمايت 
از پژوهش��گران و فناوران به منظور توليد علم، 
فناوري و تجاري س��ازي و بهره من��دي از نتايج 
حاصل از كمك ها، خدم��ات حمايتي، مادي و 
معنوي به پژوهشگران و فناوران پايه گذاري شده 
است. رييس فناوري و نوآوري پژوهشگاه صنعت 
نفت اظهار كرد: امضاي تفاهم نامه پژوهش��گاه 
صنعت نفت با صندوق حمايت از پژوهش��گران 
و فناوران مس��ير تازه اي است كه پژوهشگران و 
نخبگان مي توانند به منظور طرح هاي پژوهشي 
پژوهشگاه، مسائل تحقيقاتي موردنياز صنعت را 
دنبال كنند و سطح علمي خود را افزايش دهند و 
پژوهشگاه كه هم اكنون امكان استخدام نيروهاي 
جديد را ندارد از توان نيروهاي نخبه براي پيشبرد 

طرح هاي تحقيقاتي خود بهره مند مي شود.

ايس�نا| نماين��ده و معاون پژوه��ش و فناوري 
شركت ملي گاز ايران از برگزاري مناقصه تكميل 
نخستين واحد ميني ال ان جي در كشور خبر داد. 
پاك سرش��ت در نخستين نمايشگاه بين المللي 
صنعت گاز ايران از امضاي سه قرارداد ميان مدت 
با دانشگاه ها خبر داد و گفت: قرار است با همكاري 
دانشگاه تهران واحد ميني ال ان جي تكميل شود 
كه در حال برگزاري مناقصه آن هستيم. همچنين 
با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت در حال بومي 
س��ازي فناوري هاي ف��راورش گاز و همچنين با 
همكاري يكي ديگر از دانشگاه ها در حال توسعه 
ابزارهاي هوشمندسازي براي صنعت گاز هستيم.

نماينده و معاون پژوهش و فناوري شركت ملي گاز 
ايران در ادامه از راه اندازي نهاد صدور گواهي كيفيت 
در صنعت نفت خبر داد و افزود: اين گواهي نامه با 
همكاري سازمان استاندارد و راهبردي وزارت نفت 

از طرف معاونت پژوهشي راه اندازي خواهد شد.

»تعادل« با توجه به نخستين ديدار مقامات خارجه ايران با دولت جديد پاكستان بررسي كرد 

سياست هاي تجاري ترامپ، عدم قطعيت را در بازار نفت حاكم كرد

عباس ملكي: نبايد انتظار تغيير ويژه اي را در مناسبات ايران و پاكستان داشت 

عمران خان، منجي خط لوله صلح؟ 

تجديد نظر تحليل گران در پيش بيني از قيمت نفت 

تكاپوي مشتريان نفتي ايران براي فرار از تله تحريم 

گروه انرژي|  فرداد احمدي|
پنج شنبه هفته گذشته، محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران به پاكستان سفر كرد 
تا با عمران خان، نخست وزير تازه انتخاب شده اين 
كشور و چند تن از مقامات سياسي و نظامي پاكستان 
رايزني كند. س�فر ظريف به پاكس�تان نخستين 
س�فر يك مقام بلندپايه خارجي به اين كشور پس 
از روي كار آم�دن دولت جديد اس�ت. عمران خان 
پيش از پيروزي در انتخابات وعده افزايش روابط با 
همسايگان، به خصوص جمهوري اسالمي ايران را 
داد و پس از پيروزي نيز در نخستين نطق تلويزيوني 
خود اين وعده را تكرار كرد. يكي از گره هاي موجود 
در روابط ايران و پاكستان در چند سال اخير، اجراي 
پروژه خط لوله گازي ايران- پاكس�تان بوده است . 
در حالي كه ايران زودتر از موعد مقرر سهم خود از 
لوله گذاري تا مرز پاكس�تان را انجام داد، پاكستان 
تاكنون هيچ اقدامي در جهت پيشرفت اين پروژه 
انجام نداده است و اكنون سرنوشت خط لوله گازي 
ايران-پاكس�تان در هاله اي از ابهام به سر مي برد. 
حال با توجه به آنكه عمران خان و دولت تحت رهبري 
وي نسبت به گسترش روابط پاكستان با ايران ابراز 
تمايل كرده اند، اين پرسش مطرح مي شود كه اگر 
تحريم هاي امريكا عليه ايران را نيز مد نظر داشته 
باشيم، آيا ديدار محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران با مقامات پاكس�تاني مي تواند نقطه شروعي 
براي باز شدن گره خط لوله گازي ايران-پاكستان 
باشد؟ وزارت خارجه پاكستان چندي پيش اعالم 
كرد اسالم آباد اين حق را براي خود محفوظ مي داند 
كه با وج�ود تحريم هاي اي�ران، به رواب�ط تجاري 
مشروع خود با اين كش�ور ادامه دهد. همچنين در 
مقامات جديد دولت پاكس�تان ني�ت و اراده براي 
جفظ و گس�ترش روابط با ايران مشاهده مي شود. 
اما با وجود اين، عباس ملكي، محقق ارشد در پروژه 
سياست گذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي در 
موسسه تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( اعتقاد 
دارد به دليل آنكه پاكستان در فهرست خاكستري 
گروه ويژه اقدام مالي در پولشويي )FATF( است و به 
راحتي نمي تواند منابع مالي از بيرون از كشور جذب 
كند، نمي توان انتظار يك معج�زه در روابط ايران و 
پاكس�تان را داشت. مش�روح گزارش »تعادل« در 

خصوص اين مساله را در ادامه مي خوانيد. 
    

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اس��المي 
ايران در سفري ۲ روزه به كشور پاكستان كه در پنج شنبه، 

۸ شهريورماه شروع شد با »اسد قيصر« رييس مجلس ملي، 
ژنرال »قمر جاويد باج��وا« فرمانده ارتش، »عمران خان« 
نخست وزير جديد، »شاه محمود قريشي« وزير امور خارجه 
و »اسد عمر« وزير امور اقتصاد و دارايي پاكستان بصورت 
جداگانه ديدار و گفت وگو كرد. يكي از مباحثي كه انتظار 
مي رود در اين س��فر مورد رايزني قرار گرفته باشد، بحث از 
سر گيري پروژه معوق خط لوله گازي ايران- پاكستان در 

داخل خاك پاكستان است.
به گزارش روزنامه تعادل، در س��ال ۱۹۹0 ميالدي بحث 
انتقال گاز ايران به پاكستان و هند از طريق لوله گذاري زميني 
از داخل خاك س��ه كشور به صورت جدي مطرح شد. اين 
پروژه۲۷00 كيلومتري خط لوله صلح نام گرفت، زيرا عالوه 
بر تأمين بخش بزرگي از انرژي هند و پاكستان، به عنوان 
عامل كاهش تنش ميان اين دو كشور شناخته شد. در سال 
۲00۲، ايران بخش اجرايي اين پروژه را از منطقه عسلويه 
به س��مت مرز پاكستان ش��روع كرد. برنامه ريزي ها زمان 
بهره برداري از پروژه و انتقال گاز به هند و پاكستان را سال 
۲0۱۴ مشخص كرده بودند، اما كشور هند در سال ۲00۸ 
ميالدي به دليل اختالفات با پاكستان از پروژه كنار كشيد 
و بدين ترتيب، پروژه به »خط لوله گازي ايران–پاكستان« 
تغيير نام داد. پس از مدتي دولت پاكستان نيز با وجود آنكه 
هرگز به صورت رسمي از اين پروژه كناره گيري نكرد، اعالم 
كرد كه نمي تواند هزينه هاي بخش لوله گذاري در خاك خود 
را تأمين كند و اگر ايران مي تواند، اين كار را خودش انجام 
دهد. در چند سال اخير هرگز راهكار قطعي و مشخصي براي 

ترغيب پاكستان به انجام تعهداتش پيدا نشد. 
با وجود آنكه كشور پاكس��تان قرارداد واردات گاز از ايران 
از طريق احداث خط لوله صلح را امضا كرده اس��ت، اكنون 
نزديك به چهار سال است كه از ضرب االجل تعيين شده در 
اين قرارداد مي گذرد و اسالم آباد تاكنون هيچ گام عملي براي 
احداث خط لوله گاز در خاك خود برنداشته است. ايران پيش 
از پايان ضرب االجل اين قرارداد )پايان دسامبر سال ۲0۱۴( 
به تعهدات خود عمل كرد و خط لوله صادرات گاز به پاكستان 

را تا نزديكي مرزهاي پاكستان احداث كرد.
اما انتخابات پارلماني اخير پاكستان كه به پيروزي حزب 
»تحريك و انصاف« با كسب بيشترين كرسي منجر شد، 
عمران خان، قهرمان ملي اين كشور در ورزش كريكت را به 
سمت نخست وزيري رساند. عمران خان پيش از پيروزي 
در انتخابات با تاكيد بر صرفه اقتصادي گاز ايران نسبت به 
گاز مايع وارداتي از قطر، از اهميت بهبود روابط كش��ورش 
با كش��ورهاي همس��ايه به ويژه ايران صحبت كرده و اين 
مساله را »اولويت سياست خارجي پاكستان« نام نهاده بود. 
عمران خان پس از پيروزي در انتخابات نيز در اولين سخنراني 
تلويزيوني خود نسبت به گسترش روابط خوب با كشورهاي 

همسايه، به ويژه ايران ابراز اميدواري كرد. 
اما پرسش اين است كه با توجه به سفر دو روزه محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارجه كش��ورمان به پاكستان و رايزني 
پيرامون بزرگ ترين چالش ميان گسترش روابط دو كشور، 
يعني پروژه نيمه تمام خط لوله گازي ايران-پاكس��تان، و 
همچنين با توجه به فش��ارهاي اخير امريكا به كشورهاي 
جهان براي قطع همكاري با ايران و نيز آغاز مجدد تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، آيا مي توان انتظار داشت كه سرنوشت خط 

لوله ايران-پاكستان تغييري مثبت به خود ببيند؟
عباس ملكي، محقق ارشد در پروژه سياست گذاري انرژي، 
مركز مطالعات بين المللي در موسسه تكنولوژي ماساچوست 
)ام اي تي(، در پاس��خ به اين پرسش به »تعادل« مي گويد: 
»منافع پاكستان در روابط با ايران قابل توجه است، اما در نظام 
بين الملل جديد كه پاكستان آن را يك نظام سلسله مراتبي به 
رهبري امريكا درك مي كند، اتفاق قابل مالحظه اي در روابط 

ايران و پاكستان نخواهد افتاد.« 
ملكي در توضيح چرايي اين امر بيان مي كند: »زيرا در درجه 
نخست تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران در حال شروع 
شدن است. دوم، پاكستان خود در فهرست خاكستري گروه 
ويژه اقدام مالي در پولشويي )FATF( قرار دارد و به راحتي 

نمي تواند منابع مالي از بيرون از كشور جذب نمايد. سوم، 
سياست خارجي پاكستان رابطه نزديكي با ارتش پاكستان 
دارد و ارت��ش از عمران خان در انتخاب��ات حمايت كرد و 
بنابراين تصور نمي شود كه در سياست خارجي پاكستان 
تغيير عمده اي رخ دهد. چهارم، عمران خان نيز همچون 
ديگر رهبران پاكستان به روش هاي چيني توجه ويژه نشان 
مي دهند. يعني مدل مبتني بر فضاي سياس��ي محدود و 
گسترش فعاليت هاي اقتصادي با قوانين بازار براي رفع فقر 
در جامعه. بنابراين احتمال يك معج��زه در روابط ايران و 

پاكستان كم است.«
وي پيش تر نيز به تعادل گفته بود كه پاكس��تان امروزه در 
موقعيتي قرار گرفته است كه فقط با يكي از همسايگانش 
مي تواند روابط نزديكي برقرار كند كه آن كشور ايران است. 
ملكي در ادامه گفته بود: »در بخش شرقي پاكستان هند 
قرار دارد كه اختالفات ديرينه بر س��ر كشمير باعث وقوع 
جنگ هايي ميان اين دو كشور بوده است، در شمال پاكستان 
افغانس��تان قرار دارد كه با اين كشور نيز مسائل مختلفي 
مانند بحران افغانستان، خط ديورانت، مساله پشتون ها و 
همچنين حمايت از گروه هاي شبه نظامي تندرو هميشه 
بين كابل و اسالم آباد فاصله انداخته است. البته پاكستان 

يك مرز محدودي نيز با چي��ن دارد كه به دليل آنكه اين 
مرز در ارتفاعات باال قرار دارد، تاكنون استفاده كمي از آن 

شده است.«
عباس ملكي درباره تأثير انتخاب عمران خان به س��مت 
نخست وزيري بر پيشرفت پروژه خط لوله ايران-پاكستان 
به تعادل گفته بود: »به نظر مي رسد پاكستان توجه بيشتري 
به خط لوله صلح كند. اگر پاكستان سهم خود براي احداث 
خط لوله در خاك خود را انجام دهد، طبيعي اس��ت كه به 
پاكستان گاز فروخته مي شود. ادامه اين خط لوله در داخل 
خاك پاكستان مي تواند توسط دولت پاكستان يا ايران يا 
با مشاركت شركت هاي چندمليتي بزرگ در صنايع نفت 
و گاز انجام ش��ود. با اين وجود، تا قبل از آمدن دولت جديد 

اراده محكمي از طرف دولت پاكستان ديده نشده است.«
ملكي درباره احتمال پيوستن دوباره كشور هند به پروژه 
خط لوله ايران پاكس��تان نيز به تعادل گفت: »با توجه به 
موضع گيري هاي آقاي عمران خان و گرايش هاي ايشان به 
سمت ارتش پاكستان، بعيد است به زودي مسائل و مشكالت 
پاكستان با هند به يك نتيجه مشخص و مطلوبي برسد و اين 
مساله بر انتقال گاز ايران به هند از طريق خاك پاكستان اثر 

منفي مي گذارد.«

گروه انرژي|  عليرضا كياني |
دو ماه اخير روزگار خوبي براي بازار نفت نبود تا جايي 
كه وس�ت  تگزاس اينترمديت تنها دوبار توانست 
افزايش هفتگي را به ثبت رس�اند. از قضا هفته اي 
كه گذشت يكي از همين دو بار بود. برنت نيز هفته 
گذشته را با سود به پايان برد. اما روز آخر كاري هفته 
يعني جمعه، روز ريزش قيمت دو ش�اخص جهاني 
نام گرفت. كاهش 35 س�نتي هر بشكه برنت و 45 
سنتي هر بش�كه نفت خام امريكا در روز جمعه به 
دليل افزايش تنش هاي تجاري ميان اياالت متحده و 
چين بود. از طرفي، وضعيت اقتصادي كشورهاي در 
حال توسعه نيز به كاهش تقاضا اثر گذاشته است. با 
اين همه، نگراني ها از بازار بدون ايران و كاهش توليد 
ونزوئال نگذاش�ت قيمت نفت در روز جمعه بيش از 

اين كاهش يابد. 
    

روند هفتگي قيمت نفت تا همين دو هفته پيش بسياري از 
تحليلگران را نگران كرده بود؛ نفت خام امريكا و برنت براي 
هفته ها روي سود هفتگي را نديده بودند. نهايتا دو هفته 
پيش، قيمت اين محصول استراتژيك تحت تاثير كاهش 
ذخاير تجاري و نشانه هاي محدوديت عرضه افزايش يافت 
تا طالي سياه از ركود هفتگي خارج شود. اين روند در هفته 

گذشته نيز ادامه يافت. 
قيمت نفت روز جمعه زير س��ايه نگراني هاي تازه درباره 
جنگ تجاري ميان چين و امريكا كاهش يافت؛ هرچند 
كه تحريم هاي نفت��ي قريب الوقوع امريكا علي��ه ايران و 
كاهش توليد نفت خام در ونزوئال، از ريزش شديد قيمت 
جلوگيري كرد. قيمت شاخص نفت جهاني، برنت، در بازار 
نقل و انتقاالت اوراق آتي در لندن ۳۵ سنت كاهش يافت 
و به بش��كه اي ۷۷ دالر و ۴۲ سنت رسيد و رشد هفتگي 

۲.۱ درصدي را ثبت كرد. قيمت ديگر شاخص نفت يعني 
وست تگزاس اينترمديت نيز ۴۵ سنت سقوط كرد و در بازار 
تجارتي نيويورك )نايمكس(، بشكه اي ۶۹ دالر و ۸0 سنت 
معامله شد. قيمت نفت خام امريكا در كل هفته حدود ۳.۲ 

درصد افزايش يافت. 
در مقياس ماهانه، قيمت نفت خام درياي شمال ۴.۳ درصد 
رشد داش��ت؛ حال آنكه قيمت نفت خام امريكا تنها ۱.۵ 
درصد افزايش يافت. ريشه اين افزايش قيمت را مي توان در 
نگراني بازار از نوسان شديد در توليد نفت ونزوئال و كاهش 
انتقال نفت ايران پيش از شروع تحريم هاي نفتي اياالت 

متحده عليه اين كشور در ماه نوامبر جست وجو كرد. 
روز جمعه، »قيمت نفت از قيمت ساير كاال ها تبعيت كرد«. 
جيم ريتربوش، رييس شركت خدمات انرژي ريتربوش و 
ش��ركا با عنوان كردن اين نكته در يادداشتي كه به دست 
رويترز رسيده است نوشت: »قيمت كليه كاالها در روز كار 
آخر ب��ازار كاهش يافت كه دليل آن هم افزايش نگراني ها 
درباره جنگ تعرفه اي ميان اياالت متحده و امريكاست. اين 
نگراني ها به سادگي رويه هاي بازار كاال را برهم زده و رشد 
اقتصادي را كاهش مي دهند«. وي در ادامه يادداشت خود 

آورده است: »قيمت نفت نيز از اين امر مستثني نيست«. 

  روزهاي ناخوش بازارهاي نوظهور
در اواخر ماه اوت، بح��ران مالي تركيه و كاهش ارزش لير، 
نگراني هايي را درباره شيوع بحران به ساير بازارهاي نوظهور 
و اقتصادهاي در حال توس��عه و كاه��ش ارزش ارز در اين 
كشورها ايجاد كرد. شركت نفتي آي ان جي چندي پيش 
در يادداش��تي در وبسايت خود نوشت: »س��اير بازارهاي 
نوظهور تا همين جاي كار هم صدمه ديده اند كه اين آسيب 
را مي توان در كاهش ارزش ارز و تقاضاي سرمايه گذاران براي 
دريافت عوايد بيشتر از وام هاي اعطايي به اين كشورها، به 

وضوح مشاهده كرد«. اين شركت مي افزايد: »با وجود تمام 
اين عوامل، به نظر مي رسد كه بانك مركزي امريكا ميلي به 
تخطي از سياست پولي انقباضي كه پيش گرفته ندارد. اين 
سياس��ت در عمل، ارزش دالر را افزايش مي دهد. از طرف 
ديگر، افزايش ريسك بازارهاي نوظهور نيز به افزايش قدرت 

دالر كمك مي كند«.
در هفته  گذشته آثاري واضح از شيوع بحران تركيه به ديگر 
كشورهاي در حال توسعه مشاهده شد. در انتهاي هفته، 
انتشار گزارش هايي از عزم دونالد ترامپ براي افزايش سطح 
مناقشات تجاري با پكن، اشتهاي ريسك بازار را كور كرد 
و تمام منافع حاصل از روزهاي پرشور ابتداي هفته را بر باد 
داد. در واكنش به همين اخبار، شاخص بازارهاي در حال 
توسعه در بازار نيويورك، MSCIEF، براي دومين روز پياپي 
سقوط كرد. در كل، نگراني ها به خصوص درباره تضعيف 
نرخ ارز آرژانتي��ن، دورنماي اقتصادي بازارهاي نوظهور را 

مخدوش كرده است.

  چنبره ترامپ بر بازار نفت
دو هفته پيش، اخبار مذاكرات مجدد امريكا و چين در سطح 
معاونان وزير منتشر شد تا بازار نفت خام به آينده خوش بين 
ش��ود. اما اين اميد ماندگاري كوتاهي داش��ت. به گزارش 
رويترز، روز سه ش��نبه، ترامپ تهديد كرد ك��ه امريكا را از 
سازمان تجارت جهاني خارج خواهد ساخت و تحريم هايي به 
ارزش ۲00 ميليارد دالر را بر واردات چين وضع خواهد كرد. 
تحليل گران نفتي اي كه رويترز نظر آنها جويا شده بود، براي 
نخس��تين بار در يك سال گذشته پيش بيني خود درباره 
قيمت نفت را مورد تجديدنظر قرار دادند و به دليل نگراني ها 
درباره تبعات مقابله دو قدرت اقتصادي جهان، برآورد خود 

از قيمت نفت در اوت ۲0۱۸ را كاهش دادند. 
همچنين در نظرسنجي مجزا كه توسط همين خبرگزاري 

انجام شد، ۴۵ اقتصاددان و تحليل گر بازار نفت پيش بيني 
كردند كه قيمت برنت در س��ال ۲0۱۸، به ۷۲ دالر و ۷۱ 
سنت برسد كه اين ميزان ۱۶ سنت كمتر از پيش بيني ماه 
ژوئيه يعني ۷۱ دالر و ۹۶ س��نت بود اما از متوسط قيمت 
ساليانه پيش بيني شده در سال گذشته يعني ۷۱ دالر و 
۹۶ سنت بيشتر بود.  كميسيون تبادالت اوراق آتي كاال در 
امريكا نيز در گزارشي كه روز جمعه منتشر ساخت نشان داد 
كه سفته بازان نيز براي اولين بار در يك ماه گذشته، رفتاري 
محافظه كارانه اي از خود نش��ان مي دهند. عالوه بر اين، در 
هفته گذش��ته، حجم ذخاير نفت خام در جهان كاهشي 
بيش از انتظار را تجربه كرد. برعكس هفته هاي گذش��ته، 
حجم واردات نفت خام افزايش خاصي نداشت اما تقاضا براي 
بنزين افزايش چشمگيري يافت. اويل پرايس اين دو عوامل 

را نشاني از محافظه كاري بازار مي داند.

  ركورد زني دوباره امريكا
در همين حال، آمارهاي شركت خدمات انرژي بيكرهيوز 
نش��ان مي دهد كه شمار دكل هاي حفاري در امريكا براي 
اولين بار در ۳ هفته گذش��ته افزايش يافته اس��ت. شمار 
دكل هاي حفاري كه نشان گر دورنماي توليد نفت خام است.

اداره اطالعات انرژي امريكا در گزارش ماهانه خود كه روز 
جمعه منتشر شد، خبر داد كه توليد نفت امريكا در ماه ژوئن 
ركورد بيشترين توليد ماهانه خود را شكسته و به ۱0 ميليون 

و ۶۷۴ هزار بشكه در روز رسيده است. 
همچنين روز جمعه، اداره انرژي امريكا در گزارشي جداگانه 
عنوان كرد كه صادرات نفت خام امريكا در ماه جاري ۲00 
هزار بشكه در روز افزايش يافت و نه تنها ركورد ۲ ميليون 
۲00 هزار بشكه را از خود به جاي گذاشت، بلكه به ۲ برابر 

ميزان صادرات در ماه ژوئن رسيد. 
باب ياگر، مدير ش��ركت اوراق آتي انرژي ميزوهو در اين 

باره ب��ه رويترز گفت كه تفاوت قيمت دو ش��اخص نقت 
جهاني در ماه گذش��ته بيش از ۳0 درصد افزايش يافت و 
اين امر »عامل افزايش صادرات نفت اياالت متحده« بود. 
در همين پيمايش كه رويترز به تازگي به پايان رس��انده 
نشان مي دهدكه س��ازمان كشورهاي توليدكننده نفت، 
اوپك، ۲۲0 هزار بش��كه در روز توليد خ��ود را در ماه اوت 

افزايش داده اند.

  خار چشم شيل
در پايان بايد اشاره كرد كه مشكل خط لوله هنوز خاري در 
پاي بزرگ ترين حوضچه نفت شيل دنيا يعني پرمين است. 
در غرب اين حوضچ��ه و نزديك به مرز ايالت هاي تگزاس 
و نيومكزيكو در امريكا، يعني همان جايي كه قلب ش��يل 
مي تپد، قيمت نفت بيش از ۲0 دالر در هر بشكه پايين تر 
از قيمت طالي سياه در هيوستون است. اين مساله بدان 
معناس��ت كه توليد كنندگان در غرب تگزاس كه س��هم 
كمتري از خط لوله دارند نف��ت خود را با قيمت لحظه اي 
حدود ۴۵ دالر در هر بشكه مي فروشند، در حالي كه ۷۶۷ 
كيلومتر آن طرف تر و در نزديكي خليج مكزيك، نفت خام 
امريكا با قيمت هاي جهاني معامله مي ش��ود. به گزارش 
اويل پرايس، افزايش اين شكاف به بيش از ۲0 دالر در هفته 

اخير رخ داده است. 
پيش بيني ها از اين مي گويند كه مشكل خط لوله در ادامه 
سال جاري و افزايش حجم توليد، وخيم تر خواهد شد و از 
همين رو، بعيد نيست كه شكاف قيمتي افزايش يابد. ناگفته 
پيداست كه اين امر مشكالتي را متوجه جريان نقدي در 
دسترس شركت هاي استخراج كننده نفت در پرمين خواهد 
كرد. با اين وجود زمان روش��ن خواهد كرد كه آيا عملكرد 
پرمين از حوضچه هاي ديگر شيل در امريكا يعني ايگل فورد 

و باكان عقب مي ماند يا خير.

گروه انرژي| 
با وجود اينكه مدت زمان زي��ادي تا ضرب االجل اعالم 
ش��ده براي وضع دور جديد تحريم هاي نفتي از سوي 
امريكا بر ايران باقي نمانده است، مشتريان عمده نفت 
خام ايران هنوز همراهي خ��ود با اين تحريم ها را اعالم 
نكرده اند. در همين راستا ديروز يكي از مسووالن ارشد 
دولت هند اعالم كرد كه دهلي نو پس از مشخص شدن 
نتيجه مذاكرات با امريكا، راهبرد خ��ود براي مقابله با 

تحريم هاي ضد ايراني را مشخص مي كند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاري رويت��رز از دهلي ن��و، يكي از 
مس��ووالن ارش��د دولت هند اعالم كرد: دهلي نو بطور 

كامل خريد نفت از ايران را متوقف نمي كند و راهبرد خود 
درباره خريد نفت از ايران را پس از مالقات با مس��ووالن 

امريكايي در روزهاي آينده، نهايي مي كند.
قرار است مايك پمپئو، وزير امور خارجه، و جيم متيس، 
وزي��ر دفاع اياالت متحده امريكا، اين هفته با سوش��ما 
سواراج، وزير امور خارجه و نيرماال سيتهارامان، وزير دفاع 
هند، ديدار كنند.مس��وول ياد شده كه از سياست هاي 
نفتي هند درباره ايران مطلع است و خواست كه نامش 
فاش نشود، گفت: بي گمان )واردات نفت از ايران را( به 

صفر نخواهيم رساند.
وي همچني��ن اعالم كرد پ��س از ديدار با مس��ووالن 

امريكايي، آينده خريد نفت هند از ايران شفاف تر خواهد 
شد. در دور پيشين تحريم هاي امريكا ضد ايران، هند از 
معدود كشورهايي بود كه به خريد نفت از ايران ادامه داد.

همچنين پالتس نوشت كه يكي از مسووالن ارشد ژاپني 
اعالم كرد كه اين كشور براي اخذ معافيت از تحريم هاي 
امريكا ضد صادرات نفت ايران، مصمم است. به گزارش 
پايگاه خبري پالتس از توكيو، يكي از مس��ووالن ارشد 
دولتي ژاپن اعالم كرد كه اين كشور همچنان به تالش 
براي دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا ضد صادرات 
نفت ايران مصمم است، زيرا اين كشور عرضه نفت ايران 
را براي امنيت انرژي و تج��ارت خود، مهم مي داند. ريو 

مينامي، مدير كل بخش نف��ت، گاز و منابع معدني در 
وزارت اقتصاد، بازرگاني و صنعت ژاپن گفت: حتي پس از 
دور دوم مذاكرات )با دولت امريكا(، موضع ژاپن همچنان 
محكم هس��ت. وي افزود: اصل بنيادين ما اين است كه 

براي معافيت )از تحريم هاي امريكايي( تالش كنيم.
اين مدير ژاپني با اش��اره ب��ه دور دوم مذاكرات ژاپن و 
امريكا در اين زمينه در ماه گذشته، گفت: در دور دوم 
مذاكرات، ژاپني به روش��ني موضع خ��ود براي ادامه 
واردات نفت از ايران را به امريكا توضيح داد تا با مسووالن 
امريكايي به تفاهم برسد. مينامي گفت: از ديد دولت 
ژاپن، ما براي ادامه امنيت ان��رژي ژاپن و همچنين با 

توجه به تأثير تحريم ها بر شركت هاي ژاپني، واردات 
نفت از ايران را ضروري مي دانيم. وي در شرايطي اين 
اظهارنظر را كرد كه پااليش��گران ژاپن��ي از دولت اين 
كشور خواسته اند از تحريم هاي امريكايي معاف كنند، 
زيرا آنها خواهان حفظ س��طح واردات خود هس��تند. 
اين مدير ژاپني اعالم كرد: تصميم نهايي درباره ادامه 
واردات نفت از ايران، به عهده ش��ركت هاي خصوصي 
ژاپن اس��ت. واردات نفت ژاپن از ايران در ماه هاي مه و 
ژوئن امسال افزايش يافت. ميانگين واردات نفت ژاپن 
از ايران در نيمه نخست سال جاري ميالدي به بيش از 

۱۶۲ هزار بشكه در روز بوده است.
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عكسروز

چهرهروز

عليزاده:دستكسانيراكهدرخيابانبخوانندميفشارم
»من شخصا دست تمام كساني را كه در خيابان ساز بزنند و بخوانند مي فشارم«، اين را حسين عليزاده مي گويد. اين استاد موسيقي به بيان 
اعتقادش در زمينه اجراي موسيقي در خيابان پرداخت و به ايسنا گفت: به نظر من هر نوع و هر شكل موسيقي به هر انگيزه اي در شهر جريان 
داشته باشد، خوب است. البته هر چيزي را مي توان مثبت يا منفي ديد. اين عقيده من است كه مردم به روحيه نياز دارند. او ادامه داد: تمام نوازندگان 
مترو پاريس مجوز دارند. البته مجوز آنها ارشادي نيست، بلكه كيفي است. نظر من كامال مثبت است كه اين تابو شكسته شود و در تمام شهر 
ساز ديده شده و موسيقي شنيده شود. زيرا تلويزيون كه ساز را نشان نمي دهند. عليزاده گفت: اميدوارم تمام مسووالن به مردم اعتماد كنند. 
نداشتن اعتماد مي تواند دو طرفه باشد كه نتيجه خوبي در پي ندارد. من شخصا دست تمام كساني را كه در خيابان ساز بزنند و بخوانند مي فشارم.

ايستگاه

بازيگرتلويزيونبهدستپليسامريكاكشتهشد
ونسا ماركز بازيگر سريال پرطرفدار 
تلويزيون��ي »بخ��ش فوريت هاي 
پزش��كي« پنجش��نبه با ش��ليك 
پليس پاس��ادناي جنوبي كش��ته 
ش��د. به گزارش هاليوود ريپورتر، 
بازيگر سريال »بخش فوريت هاي 
پزشكي« بر اثر شليك پليس امريكا 

جان باخت. ونسا ماركز ۴۹ ساله بازيگر فيلم هايي چون »ايستادن و تحويل 
دادن« بود كه در عين حال در س��ه فصل اول »بخش فوريت هاي پزشكي« 
)ER( كه از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ پخش مي شد در نقش پرستار وندي گلدمن 
ظاهر شده بود. گفته ش��ده افراد پليس حدود ظهر به خانه اين بازيگر سابق 
رفتند تا يك مورد رفاهي را بررسي كنند اما از آنجا كه ماركز بسيار متشنج بود 

درخواست ارسال پرسنل پزشكي به محل را كردند.
ب��ه گفته مقامات حاضر در صحنه در حالي كه چند مامور در حال صحبت با 
ماركز بودند وي ناسازگاري را شروع كرد و رفتار او چنان بود كه به نظر مي رسيد 
از بيماري رواني رنج مي برد. پليس و كارش��ناس پزشكي حدود ۹۰ دقيقه با 
ماركز صحبت كردند و آنجا بود كه او برافروخته شد و با برداشتن اسلحه به سوي 
افسران نشانه گرفت. در همين زمان به او شليك و او كشته شد. اين افسران 
مي گويند بعدا معلوم شد كه اسلحه اي كه وي برداشت از نوع بادي بود. ماركز 

به بيمارستان محلي اعزام شد اما درگذشت.
پليس در اين ماجرا از يك سالح نيمه اتوماتيك استفاده كرده اما گفته نشده 
چند گلوله به س��ينه اين زن شليك شده اس��ت. به گفته لس آنجلس تايمز 
صاحبخانه او از ماموران رفاه خواستار بررسي وضعيت سالمت وي شده بود 

كه ماجرا به اين ترتيب ادامه يافت.
در اكتبر س��ال پيش ماركز در توييتر چند پست منتشر كرد كه مدعي شده 
بود جرج كلوني از جمله افرادي بوده كه به قرار گرفتن نام او در ليست سياه 

كمك كرده است.

بازارهنر

ايرانكدامفيلمرابهاسكارميفرستد؟

انيميشن»نقشه«در۴جشنوارهخارجي

با توجه به قوانين آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي 
اس��كار در مجم��وع ۶۰ فيلم ايراني حايز ش��رايط 
انتخاب به عنوان نماينده سينماي ايران در شاخه 
بهترين فيلم غيرانگليسي س��ال ۲۰۱۹ هستند؛ 
البته قطعا تعداد فيلم هايي كه با توجه به حضورهاي 
بين المللي شان و شانس اكران در امريكا گزينه هاي 

بهتري هستند و شانس دارند، زياد نيست.
جايزه اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي هر ساله از 
سوي آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا به 
فيلم بلندي اعطا مي شود كه خارج از امريكا و به زبان 

غيرانگليسي ساخته شده باشد.
زماني كه اولين مراسم جوايز اسكار در ۱۶ مي ۱۹۲۹ 
برگزار شد، هيچ بخش ويژه اي براي تقدير از بهترين 
فيلم خارجي وجود نداش��ت. آكادمي اس��كار بين 
سال هاي ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۵ جايزه اي افتخاري را براي 
بهترين فيلم خارجي اكران ش��ده در امريكا در نظر 
گرفت، گرچه اين جوايز بطور مرتب اعطا نمي شد 
و براي مثال در س��ال ۱۹۵۲ هيچ فيلمي به عنوان 

بهترين فيلم خارجي معرفي نشد.
همچنين هي��چ رقابتي ميان فيلم ه��اي خارجي 
وجود نداشت و تنها يك فيلم به عنوان برنده جايزه 
افتخاري بهترين فيلم برگزيده مي ش��د. اما از سال 
۱۹۵۶ و همزمان با بيست ونهمين دوره جوايز اسكار، 
بخش رقابتي ويژه اي ب��راي بهترين فيلم خارجي 
)غيرانگليسي( ايجاد شد كه تا كنون هر ساله جايزه 

اسكار بهترين فيلم را به اثر برگزيده اعطاء مي كند.
پس از اينكه تمامي كش��ورهاي نماينده خود را به 
آكادمي معرفي كردند، نسخه اي از تمامي فيلم ها 
با زيرنويس انگليس��ي به آكادمي ارسال مي شود و 
اعضاي كميته بهترين فيلم خارجي پس از تماشاي 
آثار، با رأي گيري پنهان خود در ابتدا فهرست بلند 
نامزدها متش��كل از ۱۰ فيلم و در نهايت فهرست ۵ 
فيلم به عنوان نامزدهاي نهايي اين ش��اخه معرفي 
مي كنند. بر اس��اس اعالم اكادمي علوم و هنرهاي 
سينمايي اسكار تمامي فيلم ها براي كسب شرايط 
الزم براي حضور در ش��اخه بهترين فيلم خارجي 
جوايز سينمايي اسكار در سال ۲۰۱۹ بايد نه زودتر 
از تاريخ ۹ اكتب��ر ۲۰۱۷ )۹ مهر ۱۳۹۶( و نه ديرتر 
از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ )۸ مهر ۹۷( حداقل به مدت 
۷ روز پياپي در سينماهاي كشور مبدا اكران تجاري 
شده باشند.  با توجه به فهرست اكران سينماي ايران 
در اين ب��ازه زماني يك  س��اله در مجموع ۶۰ فيلم 
سينمايي كه شامل سه انيميشن و يك مستند نيز 
مي شود واجد شرايط حضور به عنوان نماينده ايران 
در اس��كار پيش رو هس��تند )تاريخ آغاز اكران اين 
فيلم ها در مقابل آنها آورده ش��ده است( اما قطعا با 

توجه به حضورهاي بين المللي و اكران جهاني تعداد 
معدودي از اين فيلم ها حائز شرايط هستند، در ادامه 

فقط نام فيلم ها را تيتروار اعالم مي كنيم.
فيلم هاي »بدون تاريخ بدون امضاء« به كارگرداني 
وحيد جليلوند، »عصباني نيستم« از رضا ُدرميشيان، 
»سد معبر« ساخته محسن قرايي، »آنسوي ابرها« به 
كارگرداني مجيد مجيدي، »خفگي« به كارگرداني 
فريدون جيراني، »خانه دختر« شهرام شاه حسيني، 
»اسرافيل« از آيدا پناهنده، »التاري« به كارگرداني 
محمد حسين مهدويان، »به وقت شام« از ابراهيم 
حاتمي كيا، »خوك« ساخته ماني حقيقي، »فراري« 
به كارگرداني عليرضا داوودنژاد، »چهارراه استانبول« 
از مصطف��ي كياي��ي، »داركوب « ب��ه كارگرداني 
بهروز شعيبي، انيميشن »فيلشاه« ساخته هادي 
محمديان، »دلم مي خواد« از بهمن فرمان آرا، »تنگه 
ابوقريب« از بهرام توكلي و »شعله ور« به كارگرداني 
حميد نعم��ت اهلل را مي توان از ش��انس هاي اصلي 
انتخاب به عنوان نماينده اسكار ايران در سال ۲۰۱۹ 
برشمرد.  فيلم اس��پانيولي زبان »همه مي دانند« 
جديدترين ساخته اصغر فرهادي و محصول مشترك 
سينماي اسپانيا، ايتاليا و فرانسه آن طور كه از سوي 
رسانه هاي اسپانيايي اعالم شده، يكي از سه نامزد 
اصل��ي براي معرف��ي به عنوان نماينده س��ينماي 
اسپانيا اس��ت، در نتيجه با توجه به اكران نشدن در 
ايران و نداشتن شروط الزم، از سوي كشور خودمان 

نمي تواند به اسكار معرفي شود.
اصغر فرهادي دو بار براي س��ينماي ايران اس��كار 
را ب��ه ارمغ��ان آورد؛ يك ب��ار براي فيل��م »جدايي 
نادر از س��يمين« و ب��ار ديگر براي »فروش��نده«. 
البته فيلم هاي��ي كه در ادامه و ت��ا تاريخ ۸ مهر ۹۷ 
در س��ينماهاي ايران اكران ش��وند نيز به فهرست 
فيلم هاي واجد شرايط انتخاب براي اسكار ۲۰۱۹ 

اضافه خواهند شد. 
آخري��ن مهلت ارس��ال و معرفي فيلم ها از س��وي 
كش��ورهاي مختلف براي رقابت در شاخه بهترين 
فيلم خارجي اسكار ۲۰۱۹ روز اول اكتبر ۲۰۱۸ )۹ 

مهرماه( اعالم شده است.

انيميشن »نقشه« به نويسندگي و كارگرداني آزاد 
جنتي همزمان در چهار جش��نواره فيلم خارجي 
پذيرفته شد. انيميشن »نقشه« به كارگرداني آزاد 
جنتي با مدت زمان ۷ دقيقه، محصول سال ۱۳۹۷ 
در ايران اس��ت كه در شانزدهمين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم سانتا كروز در امريكا، دوازدهمين 
دوره جشنواره بين المللي فيلم سايكس در امريكا، 
در بخش رقابتي سومين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم س��ليمانيه در عراق و در بخش رسمي جايزه 
فيلم مس��تقل ملبورن در اس��تراليا كه ماهانه به 
صورت آنالين برگزار مي شود، پذيرفته شده است. 
ش��انزدهمين دوره جشنواره فيلم س��انتا كروز ۳ 
اكتبر برابر با ۱۱ مهر ماه در ايالت كاليفرنياي امريكا 
برگزار مي ش��ود. دوازدهمين دوره جشنواره فيلم 
سايكس در امريكا ۱۲ سپتامبر برابر با ۲۱ شهريور 
در شهر سايكس در ايالت ايوا برگزار مي شود. اين 
جش��نواره س��ال ۲۰۰۲ در ايالت ايوا پايه گذاري 
شده است. سومين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
سليمانيه نيز يك اكتبر برابر با ۹ مهر در كردستان 
عراق افتتاح مي ش��ود كه اين انيميشن در بخشي 

رقابتي جش��نواره حض��ور دارد. همچنين جايزه 
فيلم مستقل ملبورن ۱۴ اكتبر برابر با ۲۲ مهرماه 
برگزار مي شود. انيميشن »نقشه« روايت آخرين 
لحظات زندگي يك زن فرش��باف س��نتي است 
كه هنگام فرشبافي ش��هر آنها بمباران شيميايي 
مي شود. اين اثر به تبعات زيانبار حمله شيميايي 
از دريچه هنر انيميشن مي پردازد. ساير عوامل اين 
انيميشن عبارتند از ساخت موسيقي و تصويرگري 
ديجيتالي: ك��ژوان ضياالديني، صداگذاري: آرش 
قاسمي، انيماتور: آزاد جنتي و مدل سازي: محمد 

آذين جنتي.

میراث

ردمعضالتاجتماعيدرحصاركشيسيوسهپل
بخشي از حصاركشي سي وسه پل 
ب��راي جلوگي��ري از س��قوط 
ن  ندا ش��هرو و  ن  گردش��گرا
موضوعيت��ي ن��دارد و ب��ه دليل 
ممانعت از بروز معضالت اجتماعي 
در كنج هاي اين پل تاريخي طرح 
ش��ده اس��ت. طرح حصاركش��ي 

سي وسه پل بعد از كش و قوس هاي فراوان، در نهايت با استفاده از ميله هاي 
فلزي و سيم هاي بوكسل در حال اجرا است اما بخش هايي از اين حصار مانع 
سقوط نيست و تنها تردد بر روي عرشه هاي جانبي پل را محدود مي كند. 
در طرحي كه در بخش غربي پل تا حدي پيشرفت فيزيكي داشته، مشخص 
است كه رواق هاي جانبي پل در فاصله ميان هر دهانه با سيم هاي بوكسل 
مسدود شده است. اين بخش از حصار مانعي براي سقوط نبوده و تنها تردد و 
نشستن شهروندان و گرشگران در مسيرهاي جانبي پل را كه در تمام طول 

روز آسايش اقليمي ايجاد مي كند، محدود كرده است.
جعفر كس��اييا، كارش��ناس عمران و س��ازه كه در اواخر دهه ۴۰ هجري 
شمسي مرمت و استحكام بخش��ي اين پل تاريخي را انجام داده است به 
ايسنا مي گويد: طرحي كه تا اينجا اجرا شده است مردم را از عبور و مرور 
و نشس��تن در اين رواق ها محروم مي كند. علت شايد اين است كه مانع از 
ديوار نويسي و يادگار نويسي بر روي پل شوند. اين مساله جنبه اجتماعي 

دارد و با اعمال محدوديت بر طرف نخواهد شد.
علي محمد فصيحي، مدير پايش پل هاي تاريخي استان اصفهان در رابطه 
با علت اعمال محدوديت براي عبور از مسيرهاي جانبي مي گويد: اين طرح 
را ش��وراي فني ميراث تاييد كرده بود. علت اين بود كه مسيرهاي جانبي 
»هزار و يك گرفتاري« ايجاد مي كرد. بارها اتفاق افتاده بود كه از رواق هاي 
جانبي به عنوان س��رويس بهداشتي استفاده مي شد. وضعيت وخيمي از 

يادگاري نويسي يا تجمع زباله در رواق هاي اين پل وجود داشت. 

تاريخنگاري

آغازجنگجهانيدوم
يازردهم ش��هريور ۱۳۱۸، به دنبال حمله آلمان به لهس��تان و آغاز جنگ دوم 
جهاني، دولت ايران اعالم بيطرفي كرد.  اين جنگ بسياري از كشورهاي جهان 
از جمل��ه تمامي ابرقدرت ه��اي روز را درگير خود كرد تا جايي كه دو دس��ته از 
كشورهاي مختلف با تشكيل اتحادهاي نظامي به نام هاي مّتحدين و مّتفقين در 
مقابل يكديگر صف آرايي كردند. اين جنگ گسترده ترين جنگ جهاني تاريخ 
بش��ر بود كه در آن بيش از ۱۰۰ ميليون نفر از قريب به س��ي كشور مختلف به 

صورت مستقيم در آن جنگيدند. 
در طول اين جنگ كه حالت يك جنگ تمام عيار به خود گرفته بود، كشورهاي 
مختلف تمامي توان اقتصادي، صنعتي و علمي خود را صرف جنگ كردند تا حدي 
كه تفاوتي بين منابع نظامي و غيرنظامي در آن نبود. اين جنگ همچنين باعث 
كش��تار جمعي غيرنظاميان و بمباران هاي راهبردي نابودكننده گسترده عليه 
مقاصد صنعتي و مراكز تمركز مردم )كه به مرگ بيش يك ميليون نفر از جمله 
در حمالت اتمي به دو شهر ژاپني انجاميد( شد. در طول جنگ جهاني دوم بيش 
از ۷۰ ميليون نفر كشته شدند كه اين آمار خونين ترين درگيري انسان در طول 
تاريخ بشريت است.  اگر چه ژاپن تهاجم خود به جمهوري چين را از سال ۱۹۳۷ 
آغاز كرد اما عموما حمله آلمان نازي به نيمه غربي لهستان در اول سپتامبر سال 
۱۹۳۹ كه به اعالم جنگ فرانس��ه و بريتانيا به اين كشور انجاميد، تاريخ شروع 

جنگ جهاني دوم خوانده مي شود. 
در طول جنگ آلمان نازي موفق شد با تشكيل اتحاد نظامي تحت عنوان قواي 
محور با ايتاليا و ژاپن، از طريق اعمال قوه قهريه يا انعقاد پيمان ضميمه، بخش 
عمده اي از قاره اروپا را تحت كنترل خود درآورد. در حالي كه ايران همان ابتداي 
آغاز جن��گ جهاني اعالم بيطرفي كرده بود، به دنبال اتحاد بريتانيا و ش��وروي 

پس از حمله آلمان نازي به شوروي و لزوم ارسال كمك هاي بريتانيا و امريكا به 
جبهه هاي نبرد در شوروي، متفقين تصميم گرفتند از داالن ايران نيز استفاده 
ش��ود و به موجب آن نيروهاي متفقين در ۲۵ اوت ۱۹۴۱ از شمال و جنوب به 

ايران حمله كرده و اين كشور را به اشغال خود درآوردند.

كیوسك

نفتابدونكانادا
نيويوركتايمز:
ترامپ به كانادا ۹۰ روز 
مهلت داد تا ش��رايط 
جديد پيم��ان نفتا را 
بپذي��رد. نيوي��ورك 
تايم��ز در صفحه اول 
خود، ب��ا اع��الم اين 
خبر، گزارشي درباره 
مذاك��رات بي نتيجه 

امريكا و كانادا منتش��ر كرد. طبق اين گزارش، 
دونالد ترامپ، به دنبال جنگ تجاري و در ادامه 
سياست هاي مبتني بر تحريم كشورها، به كانادا 
۹۰ روز مهلت داد تا شرايط جديد نفتا را قبول 
كند. اين در حالي است كه در توافق جديد نفتا، 
ترامپ با مكزيك، بدون كانادا مذاكره و نتيجه را 
به اطالع كنگره رساند. كانادا نيز در مقابل اعالم 
كرده ك��ه دوباره با امريكا در اي��ن باره مذاكره 
خواهد كرد. مذاكرات بر سر معاهده نفتا بيش از 
يك سال پيش بين امريكا، كانادا و مكزيك آغاز 
شد. در اين مدت تهديدهاي مكرر دونالد ترامپ 
در مورد فس��خ اين معاهده كه در سال ۱۹۹۴ 
امضا ش��ده، بازار مالي را آش��فته كرد و باعث 
كاهش ارزش واحد پول مكزيك و كانادا ش��د. 
در نهايت، امريكا و مكزيك در خصوص بازبيني 

و تغييرات در معاهده نفتا به توافق رسيدند. 
اين مذاكرات روي مقررات صنايع خودروسازي 
متمركز بود. پس از اين توافق، دونالد ترامپ به 
كانادا تا روز جمعه مهلت داد تا با شروط مربوط 
به تجارت خودرو و ساير موضوعات توافق كند 
و تهديد كرد كه اگر توافق س��ه جانبه حاصل 
نش��ود ممكن اس��ت براي خودروهاي ساخت 
كانادا كه مقص��د عمده آن بازار امريكاس��ت، 

تعرفه وضع كند.

الپايس
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خب��ري از 
قطع كامل كمك هاي 
مال��ي امري��كا ب��ه 
آوارگان فلس��طيني 
منتشر كرد. طبق اين 
گزارش، س��خنگوي 
وزارت  ام��ور خارج��ه 

امريكا روز جمعه با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد 
پس از بررس��ي دقيق موض��وع تصميم گرفته 
ش��د كه امريكا ديگر در كمك رس��اني مالي به 
آژانس امداد و اقدام س��ازمان ملل متحد براي 
آوارگان فلس��طيني در خاور نزديك مشاركت 
نكند. تش��كيالت خودگردان فلس��طين نيز، 
تصميم امري��كا براي قطع كام��ل كمك هاي 
خ��ود به آژان��س ام��داد و اقدام س��ازمان ملل 
متحد براي آوارگان فلسطيني را محكوم كرد.  
همچنين، از س��وي ديگر اس��تفان دوجاريك، 
سخنگوي دبيركل س��ازمان ملل متحد نيز با 
انتشار بيانيه اي از رويكرد تازه دولت امريكا در 
قبال »يو.ان. آروا« ابراز تاسف كرده و اين آژانس 
را نهادي تاثيرگذار در ارايه خدمات به آوارگان 
فلسطيني و مشاركت در ثبات منطقه خوانده 
است. آنطور كه گفته ش��ده، بيش از ۵۰۰ هزار 
نفر از فرزندان آوارگان فلس��طيني در مدارس 
تحت مديريت »يو.ان.آروا« در نوار غزه و كرانه 
باختري رود اردن تحصيل مي كنند. اين سازمان 
بين المللي همچنين وظيفه كمك رس��اني در 
حوزه بهداشت و س��المت و نيز مساعدت هاي 
اجتماعي به آوارگان فلس��طيني را نيز برعهده 
دارد. با وجود مخالفت هاي بسياري كه با تصميم 
امري��كا در خص��وص قطع كمك ب��ه آوارگان 
فلسطيني صورت گرفته، رژيم صهيونيستي از 
تصميم امريكا براي قطع كمك مالي به آژانس 

امداد و كار پناهندگان فلسطيني تمجيد كرد.

پيشبينيرشدجمعيتسالمندانبريتانيايينيازمندبهمراقبتويژه

گروهگوناگوندر ماه هاي گذشته، 
اداره ملي آمار بريتانيا، رشد جمعيت 
اين كش��ور را پايين تري��ن ميزان در 
۱۳ سال گذش��ته اعالم كرد و كارشناسان، درباره 
پيري جمعيت هشدار دادند. آنطور كه گفته شده، 
اين بحران نه تنه��ا در بريتانيا، كه گريبان گير اروپا 
شده و بزودي قاره سبز با رشد منفي جمعيت روبرو 
خواهد ش��د. از طرفي، عمر طوالني باعث مي شود 
كه س��المندان در اروپا به مراقبت هاي بهداش��تي 
بيشتر نيازمند بوده و در نتيجه، هزينه هاي بيشتري 
براي بهداش��ت و درمان عمومي به دنبال خواهند 
داش��ت. همانطور كه گفته شد، پير شدن جمعيت 
در بريتانيا از ساير كش��ورهاي اتحاديه اروپا پيشي 
گرفته و ب��ه يكي از چالش هاي مهم پيش روي اين 
كشور تبديل شده است. آنطور كه گفته شده، اين 
امر ارتباط مس��تقيمي با باال رفتن استانداردهاي 
زندگي در بريتانيا و س��اير كشورهاي توسعه يافته 
دارد. جمعيتي كه در اين مناطق س��اكن هستند، 
تغذيه بهتري داشته و در شرايط اقتصادي بهتري به 
سر مي برند. در نتيجه افزايش مراقبت هاي بهداشتي 
و ش��يوه زندگي باكيفيت، منجر به باال رفتن اميد 
به زندگي در اين مناطق ش��ده است. بر اين اساس، 
مقامات بريتانيايي تالش بسياري براي حل بحران 
پيري جمعيت در كشورش��ان داش��ته و برخي از 
نمايندگان مجلس عوام براي غلبه بر اين مش��كل، 
فرزندآوري بيشتر را جهت موازنه جمعيتي پيشنهاد 
داده اند؛ چرا كه پيري جمعي��ت در درازمدت، اين 

كشور را در وضعيت نامناسبي قرار خواهد داد. 
طبق آمار منتشر شده، تا سال ۲۰۲۵، جمعيت بالغ 
جهان به بيش از ۸ ميليارد نفر مي رس��د كه حدود 
يك هشتم آن را افراد باالي ۶۵ سال تشكيل خواهند 
داد. در اي��ن ميان، در كش��ورهاي توس��عه يافته، 
سالمندان، يك چهارم جمعيت را تشكيل مي دهند. 
بر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از 
موسس��ه تحقيقاتي كينگس��تون، تا سال ۲۰۲۵، 
بي��ش از ۳۰۰ هزار نف��ر از بريتانيايي ها، باالي ۸۵ 

سال و نيازمند مراقبت ويژه اطرافيان خواهند بود. 
به گفته تحليل گران اقتصادي، با پيرش��دن افراد و 
جايگزين نشدن جمعيت جوان، پرداخت مستمري 
به سالمندان و تامين هزينه هاي مراقبت و بهداشت 
و درمان، بح��ران قابل توجهي براي اقتصاد بريتانيا 
به هم��راه خواهد داش��ت. اين در حالي اس��ت كه 
پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۳۵، جمعيت سالمند 

بريتانيا به بيش از ۴۴۰ هزار نفر برسد. 
طبق آمار منتشر شده از سوي موسسه كينگستون، 
در سال ۲۰۱۵، سالمندان باالي ۸۵ سال در بريتانيا 
حدود ۲۳۳ هزار نفر بودند كه پيش بيني  مي شود در 
سال ۲۰۳۵، به دوبرابر افزايش يابد. همچنين، طبق 
بسياري از گزارش هاي منتشر شده، در حال حاضر، 
بيش از ۴ ميليون بريتانيايي، دچار بيماري ديابت 
هستند و حدود دو سوم بزرگساالن اين كشور نيز، 

با اضافه وزن مواجه هستند.
 بر اين اس��اس، متخصصان پيش بيني كرده اند تا 
سال ۲۰۳۵، از هر ۱۰ بزرگسال بريتانيايي، حدود ۴ 
نفر با اضافه وزن و چاقي مواجه خواهند بود؛ بحراني 
ديگر براي ميانسال هاي بريتانيايي. همچنين، در 

بسياري از گزارش ها گفته شده تعداد سالمنداني كه 
به دليل زمين خوردن و شكستگي فوت مي كنند، 
رو به افزايش اس��ت. اين آم��ار نگراني ها را در مورد 
محدوديت ها در حوزه خدمات اجتماعي و كمبود 
نيرو در بيمارستان ها و آسايشگاه هاي سالمندان در 

اين كشور بيشتر كرده  است.
از طرفي، وزارت خزانه داري بريتانيا پيش بيني كرده 
كه تا سال ۲۰۶۰، سن بازنشستگي از ۶۴ سال، با ۱۰ 
سال افزايش به ۷۴ سال برسد تا شهروندان بتوانند 
از مزاياي بازنشستگي بهره مند شوند. براساس اين 
طرح، مردم بطور ميانگين نبايد بيش از يك س��وم 
از زندگي بزرگسالي خود را در دوران بازنشستگي 

سپري كنند.
بر اساس مطالعاتي كه از سوي موسسات تحقيقاتي 
انجام شده، پير شدن جمعيت تهديدي براي اقتصاد 
كشورها و همچنين اقتصاد جهان است كه مشكالت 
بس��ياري را در زمينه هاي بهداش��تي و پزشكي به 
وجود م��ي آورد. بنابراين، دولت ه��ا موظفند با در 
پيش گرفتن سياست هاي مناسب با اين مشكالت 

مقابله كنند.

گردپيريبراروپا
آمارنامه
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