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1- جه��ش قيمت ه��ا ط��ي ماه ه��اي اخير 
منج��ر ب��ه تح��رك دولتم��ردان، مدي��ران و 
نمايندگان مجل��س و ارائه راه حل هاي مختلف 
از تغيي��ر وزي��ران تا تغيير سياس��ت ها و حتي 
تغيير پارادايم هاي اقتصادي ش��ده و مي ش��ود. 
اين در حالي اس��ت كه به ب��اور اغلب ناظران، 
مس��ووالن دولت��ي ط��ي 3 س��ال گذش��ته به 
درستي از فرصت هاي پسابرجامي براي اصالح 
ساختارهاي معيوب اقتصاد استفاده نكرده اند و 
نتوانس��ته اند بر مشكالت دروني نظام اقتصادي 
غلبه يابند. تش��كيل ب��ازار ارز متمركز، اصالح 
قيمت حامل ه��اي انر ژي، اص��الح هدفمندي 

يارانه ها و... 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
ب��ه دنبال تصمي��م دولت براي ايج��اد بازار 
ثانوي��ه ارز ك��ه تنه��ا عرض��ه 20 درص��د كل 
ص��ادرات غيرنفت��ي را در اين بازار و براس��اس 
توافق صادركننده و واردكننده ش��امل مي شود 
و مهم تري��ن بخ��ش درآم��د ارزي حاص��ل از 
صادرات پتروش��يمي، ميعانات گازي، كاني هاي 
فل��زي آه��ن و م��س، همچنان با ن��رخ ثابت و 
ترجيحي ب��راي واردات اختصاص خواهد يافت، 
برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس با انتقاد 
 از اي��ن روش و اثر آن بر ايجاد رانت گس��ترده
40 ميليارد دالري و عدم نظارت بر آن، خواستار 
اصالح اين روش ش��ده اند و راهكارهايي نيز در 

اين رابطه مطرح شده است ...

مسكن و راه هاي نرفته

 5 توصيه براي بهبود
سيستم ارزي كشور

سرمقاله

گزارش

 صفحه 13   

 صفحه 4  

اقتصاد اجتماعي

12

تكرار يك تجربه ناموفق
ساماند هي وضعيت آس��يب د يد گان اجتماعي 
د ر س��ال هاي اخير تبد يل به گره كوري شد ه كه 
هر س��ازماني براي باز كرد ن آن ب��ه ماجرا ورود  
ك��رد ه و براي بهبود  اوضاع ، ط��رح و برنامه هايي 
مي ده��د، اما د ر بس��ياري از م��وارد  اين طرح ها 
تبد يل به موازي كاري با يكد يگر شد ه و د رنهايت 
ناموف��ق و شكس��ت خ��ورد ه برج��ا مي مانند  و 
ب��راي پيشبرد ش��ان خ��رج  بود جه ه��اي كالن 
مي ش��ود . با وجود  اين، هنوز هم مس��ائل مربوط 
به كود كان كار،  متكد يان،  معتاد ان و... حل نشد ه 
باق��ي ماند ه و حل معضل آس��يب هاي اجتماعي 
به ويژه اعتياد، تنها به افتتاح طرح هاي مختلف، 
هزينه ب��راي جمع آوري معتادان بدون داش��تن 
برنامه ري��زي براي بهب��ود و حمايت هاي پس از 
ترك و همچنين ايجاد مجمتع ها و قرارگاه هايي 
كه عملكردش��ان با يكديگر هم پوش��اني داش��ته 
و عموم��ا در عمل موفق هم نيس��تند، بس��نده 
مي ش��ود. اواي��ل س��ال 94،  فرماند ار ته��ران از 
تش��كيل قرارگاه مقابله با آسيب هاي اجتماعي، 

با حضور نمايند گان تام االختيار ...

 مجيد اعزازي   

سالگرد شهادت امام جعفر صادق عليه السالم را تسليت مي گوييم



 خري�د و بارگيري نفت اي�ران همچنان ادامه 
دارد؛ تعادل|  در حالي خبرگزاري رويترز روز جمعه 
15 تيرماه در گزارشي مدعي شد كره جنوبي، سومين 
مش��تري بزرگ آسيايي نفت ايران، خريد نفت از اين 
كش��ور را در ماه جاري ميالدي متوقف كرده اس��ت 
كه س��فارت كره جنوبي در تهران اين ادعا را رد كرد. 
س��فارت كره جنوبي روز ش��نبه در پيامي در صفحه 
توئيتر خود اعالم كرد: »سفارت جمهوري كره هرگونه 
ادعا مبني برعدم بارگيري نفت و ميعانات گازي ايران 
در م��اه جوالي را رد مي كند«. در اين پيام همچنين 
آمده اس��ت: »دولت ك��ره در حال مذاك��ره با اياالت 
متحده براي كس��ب معافيت از محدوديت در خريد 
نفت ايران اس��ت.« كره جنوبي در پنج ماه اول سال، 
روزانه نزديك 296 هزار بشكه نفت از ايران خريداري 
كرده و بعد از چين و هند، بزرگ ترين مشتري آسيايي 

نفت ايران بوده است. 
 خروج شركت حمل و نقل فرانسوي از ايران؛ 
ايلنا| گ��روه حمل و نقل CMA CGM فرانس��ه 
اع��الم كرده در پي تصميم ترامپ براي اعمال مجدد 
تحريم ها علي��ه كمپاني هايي كه با اي��ران در ارتباط 
هس��تند، از ايران خارج خواهد ش��د. بر اس��اس اين 
گزارش »رادولف س��اد« مديرعامل شركت فرانسوي 
CMA CGM روز ش��نبه در جريان يك كنفرانس 
اقتصادي در جنوب فرانسه گفت: ما تصميم گرفتيم 

كه به خدماتمان در ايران پايان دهيم. 
 جلسه كميسيون امنيت درباره برخورد پليس 
با معترضان بازار؛ ايرنا| كمي بعد از شروع اعتراضات 
در بازار تهران، تصاوير و فيلم هايي منتش��ر ش��د كه 
نشان مي داد برخي از عوامل نيروي انتظامي به اموال 
مردم خسارت وارد مي كردند. طبق اين تصاوير برخي 
س��ربازان در مقابل مغازه ها و پاساژهاي بسته، رديف 
شده و با باتوم بر در اين امالك خصوصي مي كوبيدند. 
حاال بعد از گذش��ت قريب دو هفت��ه از اعتراض هاي 
بازار تهران، عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي 
اعالم كرد كه نخستين جلسه بررسي ادعاي برخورد 
خشونت آميز پليس با معترضان بازار برگزار شده و قرار 
است جلسه ديگري در كميسيون امنيت ملي نيز در 
اين باره برگزار ش��ود. رحيمي گفت كه در اين جلسه 
برخي از مسووالن نيروي انتظامي نيز حضور داشتند. 
نماينده مردم تهران افزود: در جلسه دوم كه قرار است 
در كميسيون امنيت ملي برگزار شود، پاسخگويي به 
س��واالت نمايندگان در اين باره در دستور كار است و 

مسووالن نيروي انتظامي پاسخگو خواهند بود. 
 ورود كميس�يون حقوقي مجلس به موضوع 
سلطان سكه بعد از تعطيالت؛ ايسنا| سخنگوي 
كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجلس خب��ر داد كه 
اين كميس��يون بعد از تعطيالت به موضوع س��لطان 
س��كه ورود خواهد كرد. حس��ن نوروزي در خصوص 
ورود كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به موضوع 
سلطان سكه گفت: مجلس تعطيل است، هنگامي كه 
مجل��س كار خود را آغاز كند بايد با بررس��ي ببينيم 
اي��ن موضوع به چه صورت اس��ت، ما گزارش خاصي 
دريافت نكرديم بلكه موض��وع را از طريق مطبوعات 
و رسانه مطلع ش��ده ايم. او افزود: ما بايد گزارشاتي را 
از مراجع انتظامي و ش��عبه يي كه پرونده ارجاع شده 
دريافت كنيم تا موضوع را بررسي كنيم، نمي دانيم اين 
موضوع تحت چه عنواني از جرم اس��ت، بايد بررسي 
كنيم اين فرد اين سكه ها را جديدا خريداري كرده يا 

از قبل احتكار كرده است. 
 اح�زاب يك م�اه ب�راي اعتراض ي�ا تكميل 
نواقص پرونده  فرصت دارند؛ ايرنا|  بهرام سرمست 
مديركل سياسي وزارت كش��ور اعالم كرد: احزاب از 
14 تير تا 14 مردادماه فرصت دارند تا نسبت به نظر 
وزارت كشور درباره وضعيتشان نواقص پرونده شان را 
اعالم و اعتراض خود را اعالم كنند.  سرمس��ت گفت: 
پي��ش از اين به احزاب اعالم ش��ده بود، گزارش هاي 
تطبي��ق خود را با قان��ون جديد اح��زاب ارائه كنند. 
14خردادماه پايان زمان ارائه گزارش ها بود و اكنون ما 
نواقص پرونده ها را درآورده ايم.  دبير كميسيون ماده 
10 احزاب گفت: احزاب تا 14 مردادماه فرصت دارند، 
نواق��ص پرونده را برطرف يا اعت��راض خود را مطرح 
كنند. مديركل سياسي وزارت كشور در پاسخ به اين 
س��وال كه »بعد از پايان اين فرصت اگر حزبي خود را 
با قانون جديد تطبيق نداده باشد لغو پروانه مي شود؟« 
گفت: قانون چنين چيزي را پيش بيني كرده اما فعال 
در اين زمينه جمع بندي صورت نگرفته اس��ت و بايد 
منتظر نظر نهايي كميسيون ماده 10 احزاب باشيم. 

 تعيين شعبه ويژه  رسيدگي به پرونده بازار 
س�كه و ارز؛ ايسنا| رييس كل دادگستري استان 
تهران گفت كه به دس��تور رييس قوه قضاييه براي 
پيگي��ري پرونده بازار س��كه و ارز، ش��عبه ويژه يي 
در دادس��را پيش بيني ش��ده اس��ت.  غالمحسين 
اس��ماعيلي در اين باره اظهار ك��رد: در حوزه بازار 
س��كه و ارز در مراجع قضايي تشكيل پرونده شده 
و تاكنون كيفرخواس��تي ب��راي اين پرونده ها صادر 
نشده اس��ت.  رييس كل دادگستري استان تهران 
تصريح كرد: از ناحيه دادس��را دستوراتي خطاب به 
ضابطي��ن، بانك مركزي و بخش هاي مختلف صادر 
شده و اس��تعالماتي نيز از آنها به عمل آمده است. 
دس��تگيري هايي ه��م از ناحيه پلي��س در اجراي 
دس��تورات مقامات قضايي دادس��را صورت گرفته 

است. 
 وقت گله گذاري و تسويه حس�اب نيس�ت؛ 
ايلنا| يك عضو ش��وراي مرك��زي حزب موتلفه در 
خص��وص ل��زوم حمايت از دولت گف��ت: حتي اگر 
شخص رييس جمهور منتخب ما نباشد همه موظف 
هستيم به او كمك كنيم.  حسن غفوري فرد درباره 
اينكه با توجه به ش��رايط فعلي و وجود تهديدهاي 
خارجي چقدر ضرورت دارد كه همدلي و همراهي 
ميان اركان نظام و مس��ووالن وجود داش��ته باشد، 
گفت: : امروز زم��ان گله گذاري و بيان نقاط ضعف 
و تس��ويه حس��اب نيس��ت، وقت آن است كه تمام 
افرادي كه به نظ��ام و انقالب عالقه دارند، در كنار 
هم قرار بگيرند. او با تاكيد بر اينكه متاس��فانه برخي 
افراد به گونه يي عمل مي كنند كه سطح توقع مردم را 
باال مي برند و اين امر درست نيست، گفت: رسانه هاي 
عمومي، تريبون ها و صدا و س��يما سعي دارند مردم 
را ناامي��د و ناكارآيي نظام را ثاب��ت كنند كه اين كار 

خطرناكي است. 

روي موج خبر
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ايران از اروپا تضمين هاي عملي مي خواهد

عبور از توافق سياسي؛ حركت به تعهد حقوقي

گروه ايران|
اي��ران اعتماد خود را به غرب از دس��ت داده 
اس��ت، براي همين وقتي كه روحاني با »بس��ته 
سياس��ي« اروپايي ها براي حف��ظ برجام مواجه 
ش��د؛ آن را مايوس كنن��ده خواند. اي��ن طور به 
نظر مي آيد كه عزم سياس��ي غرب براي مقامات 
ايراني كافي نيست و آنان به دنبال راهكاري هاي 
حقوقي يا آنچه آن را تضمين عملي مي خوانند، 
هس��تند ت��ا منافع اي��ران از برج��ام را تضمين 
كن��د. راهكارهايي كه ظاهرا وج��ود دارد، اما تا 

به ام��روز اروپايي ها آن را در پيش��نهادات خود 
ق��رار نداده اند. اي��ن اذعان محمدج��واد ظريف 
اس��ت كه پس از ديدار روز جمع��ه تاكيد كرد: 
»آنچه ما از روش هاي عملياتي ش��نيديم، كامال 
روش هاي عملي اس��ت و اگر اين اراده سياس��ي 
ك��ه امروز اعالم ش��د، اعمال ش��ود مي توان كار 
را پي��ش ب��رد.« اين احتي��اط ايراني ها ناش��ي 
از بدعه��دي امري��كا در توافق برجام اس��ت كه 
همگ��ي آن را توافق سياس��ي مي��ان دولت هاي 
1+5 و ايران مي خوانند. برجام توافقي سياس��ي 

ش��د تا دولت اوباما بتواند كنگره اين كش��ور با 
اكثري��ت جمهوري خواه را دور بزن��د، از اين رو 
ب��ار حقوقي آن به  ش��دت كاه��ش يافت. حال 
اي��ران با اين تجربه به دنبال دريافت راه حل هاي 
حقوقي از سوي اروپاس��ت تا به گرفتاري توافق 
با امريكا مواجه نش��ود. راه حل هايي كه دست كم 
روش��ن كند، جمهوري اس��المي چقدر و به چه 
ش��كل نفت خود را مي تواند بفروش��د، پولش از 
طريق چه س��ازوكاري و با تضمين چه بانكي به 
سيستم بانكي ايران مي رسد و كدام شركت هاي 
بين المللي كش��تيراني تحريم هاي امريكا را دور 
مي زنن��د و چه ش��ركت بيمه ي��ي، نفتكش هاي 

حامل نفت ايراني را بيمه مي كنند. 
مقامات ايراني اين خواس��ته ها را به صراحت 
اعالم كرده اند؛ اروپايي ه��ا هم آن را دريافته اند، 
ام��ا ظاه��را تا رس��يدن به راه حل ه��اي حقوقي 
فاصله فراوان است. چنانكه در بيانيه روز جمعه 
ه��م بر مطالب��ات ايران تاكيد ش��د؛ آنجا كه در 
بند 8 تاكيد ش��د كه 1+4 بايد از طرق مختلف 
»حفظ و ارتقاي روابط گس��ترده تر اقتصادي در 
حوزه ه��اي مختلف ب��ا ايران، حفظ و اس��تمرار 
كانال هاي موثر مالي براي تعامل با ايران، تداوم 
ص��ادرات نف��ت و ميعان��ات گازي، محص��والت 
نفتي و پتروش��يمي؛ تداوم رواب��ط حمل و نقل 
درياي��ي )از جمله كش��تيراني و بيمه(، زميني، 
هواي��ي و ريل��ي، تقوي��ت پوش��ش هاي اعتبار 

صادراتي، حمايت روش��ن و موثر از كنش��گران 
اقتص��ادي كه با ايران تج��ارت مي كنند، به ويژه 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط كه شاكله اصلي 
بس��ياري از اقتصادها محسوب مي شوند، تشويق 
س��رمايه گذاري هاي بيش��تر در اي��ران، حمايت 
از كنش��گران اقتصادي در س��رمايه گذاري ها و 
ديگر فعاليت ه��اي تجاري و مالي ك��ه با، يا در 
رابط��ه با ايران انجام مي دهن��د، گرد هم آوردن 
كارشناس��ان بخش دولت��ي و خصوصي از جمله 
از طريق تقويت شوراهاي تجاري، حمايت عملي 
از تجارت و سرمايه گذاري در ايران و حمايت از 
ش��ركت ها در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي 

اياالت متحده« را تضمين كنند. 
ب��ا هم��ه اينها يك��ي از نماين��دگان مجلس 
معتقد است؛ اروپايي ها با وجود عزم سياسي كه 
ديپلمات ها از آن س��خن مي گويند، مالحظاتي 
دارند كه باعث شده بسته پيشنهادي آنها آنچنان 
چشمگير نباشد. حشمت اهلل فالحت پيشه كه به 
تازگي رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارج��ي مجلس ش��ده درب��اره اين ن��گاه خود 
توضيح مي دهد: اروپايي ها سه مالحظه در بسته 
پيش��نهادي خود دارند؛ نخستين مالحظه حفظ 
امريكا در س��طح كالن اس��ت كه كماكان آن را 
مد نظر قرار مي دهند؛ حت��ي باوجود اختالفات 
اقتص��ادي مي��ان امري��كا و اتحادي��ه اروپا اين 
مالحظه باز هم در قبال ايران رعايت شده است. 
او دومي��ن مالحظه را در مورد ش��ركت ها و 
بانك هاي اروپايي دانست و يادآور شد: اروپايي ها 
ت��الش كرده ان��د مانع آزادي عمل و نگاه س��ود 
محور اين بانك ها و ش��ركت ها نشوند. به اعتقاد 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس مالحظه س��وم آن��ان؛ برج��ام و به تبع 

آن جمهوري اس��المي ايران است كه متاسفانه 
ب��ه عنوان اولويت س��وم در بس��ته پيش��نهادي 

اروپايي ها وجود دارد. 
ام��ا در اين بين اي��ران نگراني هايي هم بابت 
زم��ان اج��راي تعه��دات احتمالي اروپ��ا دارد؛ 
تعهداتي كه مقام��ات ايراني معتقدند بايد پيش 
از اجرايي ش��دن تحريم ه��اي امريكا در مرداد و 
آب��ان به اجرا درآيد. اروپايي ها در اين باره ترديد 
دارن��د؛ چنانكه وزير امور خارجه فرانس��ه گفت: 
بعيد اس��ت بس��ته اقتصادي اروپا ب��راي حفظ 
برجام تا پيش از نوامبر آماده ش��ود. لودريان كه 
موضع مقامات ايران��ي مبني بر خروج از برجام، 
در ص��ورت عدم تامي��ن منافع اي��ران را تهديد 
تلق��ي كرده ب��ود؛ گفت كه نه تنه��ا قدرت هاي 
اروپايي بلكه روس��يه و چي��ن در حال كار روي 
يك س��ازوكار اقتص��ادي براي كاه��ش تاثيرات 
تحريم ه��اي س��خت امريكا هس��تند. ب��ه گفته 
لودري��ان اروپايي ها ت��الش مي كنند كه اين كار 
را پي��ش از وضع مج��دد تحريم ه��ا در ابتداي 
ماه آگوس��ت و تحريم هاي ديگ��ر در ماه نوامبر 
انج��ام دهند. اظهاراتي كه م��ورد انتقاد مقامات 
جمهوري اسالمي است و آنان مي خواهند پيش 
از به اج��را درآمدن تحريم هاي امري��كا از تاثير 

راه حل هاي اروپا مطمئن شوند. 
اين ط��ور به نظ��ر مي آيد، اگر ع��زم و اراده 
سياس��ي مقام��ات 1+4 در دور زدن تحريم هاي 
امري��كا ب��ه راه حل هاي حقوق��ي و اجرايي ختم 
نش��ود، برجام ش��انس زيادي براي زنده ماندن 
ندارد، چراكه چرخش هاي احتمالي سياس��ي در 
غرب هرگونه تضمين سياس��ي به ايران را بر باد 
مي ده��د، مگر اينكه اي��ن تضمين ها بار حقوقي 

داشته باشد. 

گروه ايران|
چهارمين جلس��ه ش��وراي عالي اقتصادي با 
حضور روس��اي قواي س��ه گانه دي��روز در حالي 
به ميزبان��ي رييس جمهوري در پاس��تور برگزار 
ش��د كه بعد از س��فر روحاني به اروپا و مشخص 
شدن بسته پيشنهادي اروپا براي تضمين منافع 
ايران در برجام، روس��اي قوا تصوير روشن تري از 
چش��م انداز برنامه ريزي هاي اقتصادي و ارتباطي 
در مقابل داش��تند و بر اس��اس اي��ن تصاوير به 
ارائه راهكارهاي اجرايي ب��راي گذار از تحريم ها 
پرداختن��د. جلس��اتي ك��ه دولتم��ردان اع��الم 
كرده اند با توجه به ش��رايط حس��اس كش��ور با 
حمايت مس��تقيم مقام معظم رهبري به صورت 
برنامه ري��زي ش��ده برگزار مي ش��ود و در نهايت 
مصوب��ات آن تاييد رهب��ري را نيز در پي دارد تا 
مصوبات اين جلس��ات از ضمانت اجرايي س��طح 

باال نيز برخوردار باشند. 
در جلس��ه ديروز كه ع��الوه بر رييس جمهور، 
ريي��س ق��وه قضايي��ه و رييس مجل��س، رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، ريي��س كل بان��ك 
مرك��زي، وزراي صنع��ت و اقتص��اد، معاون اول 
رييس جمهور، معاون اول قوه قضاييه، دادس��تان 
كل كشور، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
دهم و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
حضور داشتند، مهم ترين مسائل اقتصادي كشور 
روي ميز بررسي ها قرار گرفت و درباره آن بحث 
و تبادل نظر شد. موضوع معافيت هاي مالياتي آن 
دس��ته از بنگاه هاي اقتصادي كه بخشي از سود 
تقس��يم نشده خود را به حس��اب سرمايه گذاري 
منتق��ل كنن��د از جمل��ه مصوباتي ب��ود كه در 
جلس��ه ديروز س��ران قوا ابعاد و زواياي گوناگون 
آن بررس��ي ش��د و در نهايت اعض��ا در خصوص 
آن دس��ت به تصميم گيري زدن��د. مصوباتي كه 
راهبرده��اي دولت براي مه��ار نقدينگي و بهبود 
ش��اخص هاي اصلي اقتصادي را نمايان مي كند و 

راهكارهاي عبور از چالش ها را نشان مي دهد. 
رييس جمه��وري در اين جلس��ه با اش��اره به 
مذاك��رات خود ب��ا مقام هاي عالي رتب��ه اروپايي 
در س��فر اخير و گفت وگوهاي تلفني تاكيد كرد 
كه كش��ورهاي اروپايي اراده سياسي براي ادامه 
همكاري هاي اقتصادي بر اساس توافق هسته يي 

برجام دارند ولي تحقق اين امر نياز به برداش��تن 
گام ه��اي عملي و اتخ��اذ تصميم ه��اي اجرايي 
مش��خص دارد كه بايد در زمان تعيين ش��ده به 

نتيجه برسد. 
در چهارمين جلسه پيش��نهادهايي در جهت 
توس��عه اشتغال، رونق توليد و بازار سرمايه و نيز 
تامين تس��هيالت الزم براي اين ه��دف در بازار 

مالي كشور مطرح و تصويب شد. 

 گسترش فرصت هاي شغلي
در اين جلس��ه كه ديروز تشكيل و جمعي از 
مسووالن اقتصادي كش��ور نيز حضور داشتند، 
پس از گزارش مس��ووالن ذي ربط؛ در راستاي 
گس��ترش فرصت هاي ش��غلي ب��راي جوانان و 
اجراي طرح هاي اشتغال فراگير )كه در تبصره 
18 قانون بودجه س��ال 1397 پيش بيني شده 
اس��ت(، پيش��نهادهايي براي تامين بخش��ي از 

منابع مالي الزم بررسي و تصويب شد. 

همچنين در راس��تاي تش��ويق و حمايت از 
گس��ترش بازار س��رمايه و هدايت نقدينگي به 
سرمايه گذاري به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي 
و دارايي تصويب شد كه به مدت يك سال ، نرخ 
ماليات فروش س��هام و حق تقدم سهام از 0.5 
درصد ارزش فروش به 0.1 درصد كاهش يابد. 
در ادام��ه اين جلس��ه ب��راي حمايت عملي 

دولت از س��رمايه گذاري براي توسعه طرح ها و 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي بيش��تر توسط بخش 
خصوص��ي و غيرخصوصي مصوب ش��د تا »در 
صورتي كه ش��ركت ها تصميم بگيرند بخشي از 
س��ود تقسيم نش��ده خود را به حساب سرمايه 
منتق��ل كنند و با افزايش س��رمايه ش��ركت به 
اجراي طرح هاي توس��عه بپردازن��د، از ماليات 

ب��ر درآم��د آن بخش ك��ه به افزايش س��رمايه 
تخصيص يافته است، معاف خواهند شد.«

رييس جمه��ور در اين جلس��ه با اش��اره به 
مذاكرات خود ب��ا مقامات عالي رتبه اروپايي در 
س��فر اخير و گفت وگوهاي تلفن��ي تاكيد كرد 
كه كش��ورهاي اروپاي��ي، اراده سياس��ي براي 
ادام��ه همكاري هاي اقتصادي بر اس��اس توافق 
هس��ته يي برجام دارند؛ ولي تحقق اين امر نياز 
به برداش��تن گام هاي عملي و اتخاذ تصميمات 
اجرايي مش��خص دارد كه بايد در زمان تعيين 

شده به نتيجه برسد. 

 اروپا در برجام به تصميم هاي اجرايي برسد
 رييس جمه��وري تاكي��د ك��رد: كش��ورهاي 
اروپايي اراده سياس��ي ب��راي ادامه همكاري هاي 
اقتصادي بر اس��اس توافق هسته يي برجام دارند 
ول��ي تحقق اين ام��ر نياز به برداش��تن گام هاي 
عملي و اتخاذ تصميم هاي اجرايي مشخص دارد 

كه بايد در زمان تعيين شده به نتيجه برسد. 
به گزارش پاد، در چهارمين جلس��ه ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي با حضور رييس��ان قوه 
قضايي��ه و مجلس و به رياس��ت حس��ن روحاني 
پيش��نهادهايي در جهت توسعه اش��تغال، رونق 
توليد و بازار س��رمايه و نيز تامين تسهيالت الزم 
ب��راي اين ه��دف در بازار مالي كش��ور مطرح و 

تصويب شد. 
در اين جلس��ه كه روز شنبه تشكيل و جمعي 
از مس��ووالن اقتصادي كشور نيز حضور داشتند، 
پ��س از گزارش مس��ووالن ذي ربط در راس��تاي 
گس��ترش فرصت ه��اي ش��غلي ب��راي جوانان و 
اجراي طرح هاي اش��تغال فراگير )كه در تبصره 
18 قانون بودجه س��ال 1397 پيش بيني ش��ده 
است(، پيشنهادهايي براي تامين بخشي از منابع 

مالي الزم بررسي و تصويب شد. 
همچني��ن در راس��تاي تش��ويق و حمايت 
از گس��ترش بازار س��رمايه و هدايت نقدينگي 
به س��رمايه گذاري ب��ه پيش��نهاد وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي تصويب ش��د كه به مدت 
يك سال  نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم 
سهام از 0.5درصد ارزش فروش به 0.1درصد 

كاهش يابد. 
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چهرهها

سياس��ي  فع��ال  مبل��غ  مرتض��ي 
اصالح طلب در خصوص سياس��ت هاي 
اعالمي دولت براي مقابله با مش��كالت 
اقتصادي و تحريم ه��ا گفت: بايد كليه 
سياس��ت هاي مورد نظر دول��ت با هم 
ديده ش��ود؛ چراكه ممكن است برخي 
سياست هاي اعالم ش��ده بدون در نظر 
گرفتن كارهايي كه دولت تاكنون انجام داده است، موجب به وجود 
آمدن برخي نگراني ها ش��ود. نبايد بدون در كنار هم گذاشتن تمام 
سياست ها در اين خصوص قضاوتي انجام شود. به گزارش ايلنا مبلغ 
با اش��اره به دستور معاون اول رييس جمهور براي تشكيل كارگروه 
تهاتر نفت در برابر كاالهاي اساسي افزود: با توجه به مشكالتي كه 
در حوزه ه��اي بانكي وجود دارد و بعد از اين هم با اعمال تحريم ها 
اين موضوع تشديد خواهد شد، قطعا نمي توانيم پول نفت را مستقيم 
دريافت كنيم و همين موضوع ما را به س��مت تهاتر خواهد برد اما 
نبايد اين سياس��ت را به تنهايي قضاوت كنيم و س��اير راهكارها را 
نديده بگيريم.  مبلغ در خصوص اين موضوع كه برخي نمايندگان 
مجلس و فعاالن سياس��ي يكي از راهكارهاي بازگشت اطمينان و 
انتقال پيام به جامعه را ترميم تيم اقتصادي مي دانند، گفت: نفس 
تغيير در شرايط بحراني يك پيام مثبت را به جامعه انتقال مي دهد.

 تغيير كابينه در شرايط بحراني
پيام مثبتي به جامعه مي دهد

نماينده مردم ساوجبالغ در مجلس 
شوراي اسالمي درخصوص جلوگيري از 
ورود جمشيد بس��م اهلل ها در بازار ارز و 
همچنين باب��ك زنجاني ها در بازار نفت 
گفت: جمشيد بس��م اهلل يك نفر است 
نمي تواند ب��ازار ارز را در دس��ت گيرد، 
مگ��ر يك ف��رد مي تواند اقتص��اد ما را 
تحت تاثير قرار ده��د؟  محمود بهمني در گفت وگو با ايلنا، درباره 
اينكه در ش��رايط كنوني كشور و احتمال بازگشت مجدد تحريم ها 
چه بايد كرد تا بار ديگر ش��اهد ظهور بابك زنجاني ها و جمش��يد 
بسم اهلل ها نباشيم، گفت: جمشيد بسم اهلل يك نفر است به تنهايي 
كه نمي تواند ارز مملكت را به دست گيرد.  وي خاطرنشان كرد: 80 
درصد اقتصاد كش��ور ما دولتي است، 51 ميليارد دالر درآمد ارزي 
ماس��ت، مگر يك نفر مي تواند اقتصاد م��ا را تحت تاثير قرار دهد؟ 
نماينده مردم ساوجبالغ با اشاره به شرايط تحريم گفت: وقتي شما 
تحريم مي شويد، نفت تان را رسمي نمي خرند، مجبوري نفت خود 
را بفروشي؛ مجبوري اعالم كني هركسي مي تواند در داخل نفت را 
خري��داري كند.  وي افزود: مهم فروش نفت اس��ت و اينكه انتقال 
انجام شود. مهم اين است كه فساد نباشد، پول خورده نشود و منابع 

كشور از بين نرود. 

 »جمشيد بسم اهلل« نمي تواند به تنهايي
بازار ارز را به دست گيرد

وزير اطالعات مي گويد: نبايد تحت 
عن��وان برخورد ب��ا مفاس��د اقتصادي، 
آرامش فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران 
را به مخاطره انداخت. به گزارش ايسنا، 
س��يدمحمود علوي در جلس��ه شوراي 
اداري اس��تان لرس��تان با تقدير از همه 
مسووالن اس��تان براي خدمتگزاري به 
مل��ت گفت: اف��رادي كه كارنامه خود را با ظلم و بي عدالتي س��ياه 
نمي كنن��د، حق برخ��ورداري از امنيت در همه ش��ؤون را خواهند 
داش��ت.  علوي با تاكيد بر حفظ امنيت جان، مال و آبروي افراد و 
امنيت اخالقي جامعه براساس آيات و روايات معصومين عليهم السالم 
افزود: اسالم با هر كس كه امنيت جامعه را با هتك، توهين و افترا به 
خطر مي اندازد، برخورد مي كند.  وزير اطالعات با اش��اره به اذيت و 
آزار دادن مردم در فضاي مجازي كه در شأن جامعه ايماني نيست، 
گفت: بايد به گونه يي عمل كرد تا آرامش و امنيت از مردم س��لب 
نشود و همگان به ويژه مسووالن در اين زمينه بايد تالش كنند.  او با 
تاكيد بر تامين امنيت اقتصادي و تشويق به سرمايه گذاري افزود: با 
متخلفان اقتصادي نبايد برخوردهاي قهرآميز كرد بلكه بايد با توجيه 
و راهنماي��ي از انحراف فعاالن اقتصادي جلوگيري كرد و آنان را به 

سمت تامين مايحتاج كشور سوق داد. 

 نبايد آرامش فعاالن اقتصادي را 
به مخاطره انداخت

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه 
فعاليت هاي  ك��رد:  تاكيد  كش��ورمان 
موش��كي اي��ران عليه هيچ كش��وري 
نيس��ت و صرف��ا جنبه دفاع��ي دارد.  
بهرام قاسمي در گفت وگو با ايسنا، در 
مورد اظهارات اخير وزير امور خارجه 
فرانس��ه در ارتب��اط ب��ا فعاليت ه��اي 
صلح آميز موش��كي اي��ران تصريح كرد: ايران باره��ا اعالم كرده 
كه فعاليت هاي موش��كي ايران بخش��ي از سياس��ت بازدارندگي 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت و در جهت تامين منافع ملي و 
دفاع از كيان و قلمرو كشور مانند هر كشور مستقل ديگري مورد 
پيگيري قرار گرفته و مي گيرد.  اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان 
با تاكيد بر اينكه فعاليت هاي موش��كي ايران عليه هيچ كشوري 
نخواه��د بود و صرف��ا جنبه دفاعي دارد، اظه��ار كرد: جمهوري 
اس��المي ايران با توج��ه به تجربيات خ��ود در دهه هاي اخير از 
جمله جنگ هشت س��اله تحميلي آموخته است كه براي متوقف 
كردن و ممانعت از ش��كل گيري برخي نيات شوم معانديني كه 
بخواهند تماميت ارضي ايران را مورد تجاوز و تعرض قرار دهند 
بايد با تقويت قدرت دفاعي خود مانع شكل گيري اين نيات پليد 

در نزد بدخواهان و معاندان جمهوري اسالمي ايران شود. 

 فعاليت موشكي ايران
عليه هيچ كشوري نيست

كشورهاي اروپايي اراده سياسي براي ادامه همكاري هاي اقتصادي بر اساس توافق هسته يي برجام 
دارند ولي تحقق اين امر نياز به برداشتن گام هاي عملي و اتخاذ تصميم هاي اجرايي مشخص دارد 

كه بايد در زمان تعيين شده به نتيجه برسد
براي حمايت عملي دولت از سرمايه گذاري براي توسعه طرح ها و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر 
توسط بخش خصوصي و غيرخصوصي مصوب شد تا »در صورتي كه شركت ها تصميم بگيرند 

بخشي از سود تقسيم نشده خود را به حساب سرمايه منتقل كنند و با افزايش سرمايه شركت به 
اجراي طرح هاي توسعه بپردازند، از ماليات بر درآمد آن بخش كه به افزايش سرمايه تخصيص 

يافته است، معاف خواهند شد
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3 كالن
   حقوق تيرماه كارمندان 

با معوقات پرداخت مي شود
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در بخشنامه يي 
ب��ه دس��تگاه ها اعالم ك��رد: حق��وق و مزاي��اي كارمندان 
 در تيرم��اه براس��اس احكام جدي��د همراه ب��ا مابه التفاوت 
س��ه ماه گذش��ته پرداخت ش��ود. محمدباق��ر نوبخت در 
بخشنامه يي به تمام دس��تگاه هاي اجرايي اعالم كرد: تمام 
دس��تگاه هاي اجرايي  ملي و اس��تاني بايد احكام كارگزيني 
كاركن��ان رس��مي، پيماني و ق��راردادي خود را براس��اس 
مف��اد مندرج در مصوبات صادر و حق��وق و مزاياي آنان در 
تيرماه را براس��اس احكام جديد همراه با مابه التفاوت س��ه 
ماه گذش��ته پرداخت كنند. در اين بخش��نامه آمده است، 
در اج��راي قانون بودجه س��ال 97 و با اس��تناد به مصوبه 
ش��ماره 14896/ت55313ه��� مورخ 16 ارديبهش��ت 97 
 و اصالحي��ه آن ب��ه ش��ماره 32051/ت55313ه���  مورخ 
13 خ��رداد 97 هيات وزيران و نظر به اينكه منابع موردنياز 
براي اج��راي مصوبات مذكور در تخصيص اعتبار هزينه يي 
سه  ماهه اول سال 97 آن دستگاه تامين شده بود، ضروري 
اس��ت، تمام دس��تگاه هاي اجرايي ملي و اس��تاني، احكام 
كارگزين��ي كاركنان رس��مي، پيماني و ق��راردادي خود را 
براس��اس مفاد مندرج در مصوبات مذكور صادر و حقوق و 
مزاياي آنان در تير ماه را براس��اس اح��كام جديد همراه با 

مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت كنند. 

  ضرورت جلوگيري از تكرار 
مفاسد اقتصادي در زمان تحريم

خانه ملت| مسعود پزشكيان با اشاره به برگزاري دومين 
جلس��ه از س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي پس از ماه ها 
تعطيلي گفت: در ش��رايط كنوني دس��توركار اين جلسات 
شناخت وضعيت موجود و بررسي اتفاقات گذشته در زمان 
تحريم هاست تا مشخص شود كه چه عواملي سبب بروز اين 

مفاسد شده است. 
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه بايد 
بررسي ش��ود كه در دوران تحريم هاي گذشته چه عواملي 
سبب شكست و چه عواملي سبب دستاورد و موفقيت شده 
اس��ت، افزود: اگر اين اطالعات در دس��ترس باشد هيچگاه 
با شبهه و ش��ك تصميم نگرفته و با قاطعيت تصميم اخذ 
مي ش��ود لذا براي اينكه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
عمل قاطع انجام شود در گام نخست بايد سير گذشته را كه 
س��بب بروز مفاسد شده به درس��تي تحليل و ارزيابي كرده 
و ش��ناخت تا دوباره در چاله هايي كه كش��ور قبال دچار آن 
ش��ده، نيفتد. اقدامي كه در دو جلس��ه اخير ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي صورت گرفته مرور اشتباهات گذشته بود، 
اش��تباهاتي كه سبب ش��د عده يي از اين فضا سوءاستفاده 
كنند. وي با بيان اينكه مقرر شده كه مشكالت و اشتباهات 
گذشته مستند شود، يادآور ش��د: گاهي گزارش هايي ارائه 
ش��ده اما تنها به همان ارائه گزارش اكتفا مي شود اما گاهي 
گزارش ها تبديل به مستنداتي مي شود كه هر گاه اشتباهات 
فراموش ش��ود، مي توان به آن مراجعه كرد تا مشخص شود 

كه چه مسيري طي شده و به كجا رسيده ايم. 
وي اف��زود: س��پس با حض��ور كارش��ناس ها، نخبه ها و 
مديران وضعيتي كه س��بب چالش ش��ده، بررسي مي شود 
و پيش��نهادات جمع بن��دي ش��ده و از عق��ل جمعي براي 
پيش��گيري از اين مشكالت و سوءاس��تفاده ها بهره برداري 
مي ش��ود. پزش��كيان با بيان اينكه در ش��رايط كنوني گام 
نخست شناخت عوامل خطري بوده كه كشور با آن مواجه 
اس��ت، ادامه داد: گام دوم مستندس��ازي اين شناخت ها و 
اطالعات اس��ت كه بايد در اختيار مديران و سياست گذاران 
قرار گيرد تا بتوانند راه حل هاي خود را ارائه دهند. وي اظهار 
كرد: زماني عده خاصي درباره موضوعي نظري مي دهند اما 
گاهي مش��كالت به جامعه عرضه شده و ايده هاي مختلف 
دريافت مي ش��ود، تنها در اين صورت مي توان بهترين ها را 

انتخاب و اعمال كرد. 
پزش��كيان افزود: مقرر ش��ده، تيم هايي در ستاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي تشكيل ش��ود كه اشتباهات گذشته را 
مستند كرده و ايده ها را اخذ و اولوليت بندي كنند تا نهايتا 
در ستاد تصميم گري شود لذا اين تصميم ها بايد مبتني بر 
تجربه و شكست هاي گذشته باشد تا دوباره در چاله يي كه 

در گذشته افتاديم، سقوط نكنيم. 

   7 هزار دستگاه سواري 
امسال  وارد كشور شد

فارس| براس��اس آمار گمرك ايران طي 3ماهه نخست 
س��ال 97 تعداد 7هزار و 43دستگاه انواع خودرو سواري به 
ارزش 198ميليون و 950هزار دالر به كش��ورمان وارد شده 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 67/56 
درصد و از نظر ارزش 66/75  درصد كاهش را نشان مي دهد. 
واردات انواع خودرو سواري طي 3ماهه نخست سال 96 
به تعداد 21هزار و 714دس��تگاه ب��ه ارزش 598 ميليون و 
354هزار دالر بوده اس��ت. براساس ابالغيه سازمان توسعه 
تجارت به گمرك، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته 
پيش ممنوع ش��ده اس��ت بنابراين گزارش سال گذشته در 

مجموع 70هزار و 75دستگاه انواع خودرو وارد كشور شد. 
گمرك ايران براي انجام تش��ريفات گمركي انواع خودرو 
در دو مرحله تاييديه مجوزهاي ثبت س��فارش را از سازمان 
توس��عه تجارت به صورت الكترونيكي اخذ مي كند. تمامي 
خودروهاي وارداتي در س��ال 96 و 3ماهه سال جاري مجوز 
ثبت س��فارش معتبر دارند كه اين ثبت سفارش ها از سوي 
س��ازمان توس��عه تجارت به صورت الكترونيكي صادر و در 
سامانه بارگذاري ش��ده و اطالعات مجوز ثبت سفارش اين 
خودروها در س��امانه جامع گمرك��ي و پنجره واحد تجارت 
فرامرزي در دس��ترس اس��ت. عالوه بر معتب��ر بودن ثبت 
سفارش هاي دريافتي از طريق سامانه ثبت سفارش، هنگام 
خروج نيز گمركات كش��ور ضمن ارائ��ه VIN خودروهاي 
وارداتي به س��ازمان توس��عه تجارت نسبت به اخذ تاييديه 
مج��دد در زمان خروج خودروها از س��ازمان مزبور به طور 
سيستمي مبادرت مي كنند.  تشريفات گمركي انواع خودرو 
در سال 96 و در 3ماهه سال جاري در چارچوب مقررات و 
ضوابط واردات خودرو قانوني و به طور كامل انجام و پس از 
اخ��ذ حقوق و عوارض گمركي، پروانه الكترونيكي براي اين 
خودروها صادر ش��ده اس��ت. در زمان اظهار انواع خودرو به 
گمرك بدون ارائه مجوز ثبت س��فارش معتبر امكان اظهار 
وجود ندارد و متول��ي تاييد يا عدم تاييد اصالت مجوز هاي 
ثبت سفارش به تفكيك ثبت سفارش هاي جديد يا تمديدي 
گمرك نيست و مسووليت ثبت سفارش هاي صادره بر عهده 

سازمان توسعه تجارت است. 

اخبار

»تعادل« از مقاصد بهينه نقدينگي در كشور گزارش مي دهد

ابزار دولت براي هدايت نقدينگي به راه راست 
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

شبح نقدينگي بر اقتصاد كشور سايه انداخته 
و احتمال تحرك آن، نگراني از بروز يك ابرتورم 
را به وجود آورده اس��ت. اين تحرك در مقياسي 
كوچك بعد از كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي 
از اواخ��ر ش��هريور ماه رخ داد و در مس��ير خود 
قيمت هاي مسكن، طال، سكه و ارز را دچار شوك 
قيمتي كرد و به دنبال آن كارشناسان و مسووالن 
دولت��ي تالش كردن��د كه راهي ب��راي كنترل و 
هداي��ت نقدينگي پيدا كنن��د كه از ايجاد بحران 
جلوگيري ش��ود. روز گذش��ته ي��ك اقتصاددان 
برآورد كرد ك��ه تاكنون 600هزار ميليارد تومان 
از نقدينگي وارد بازارهاي مس��كن، خودرو و طال 
ش��ده و 400 هزار ميليارد تومان ديگر به صورت 
انتظ��اري براي حرك��ت وج��ود دارد. البته بايد 
اضافه كرد كه براس��اس آماره��اي بانك مركزي 
تا پايان س��ال 96 به ميزان 1530 هزار ميليارد 
تومان نقدينگي انباش��ت شده است و باتوجه به 
اي��ن آمار پس بايد گفت كه بخش بزرگ ديگري 
از نقدينگي در تب و تاب يك حركت س��يل گونه 

است، اما نمي داند كجا بريزد. 

 دو برابر شدن نسبت نقدينگي به توليد
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، نقدينگ��ي در وجه 
ش��به پولش يك ثروت انباش��ته مال��ي يا همان 
پس انداز محس��وب مي شود كه يك هدف اصلي 
تمام اقتصادها و تنها انگيزه هر فعاليت اقتصادي 
اس��ت اما همين ارزش واال كه خ��ود ابزار اصلي 
رشد و توسعه اس��ت، اگر توان هدايت آن وجود 
نداش��ته باش��د به ضدارزش تبديل مي ش��ود به 
اين ترتي��ب زماني كه اين نقدينگي س��يل وار و 
مجنون به سمت بازارهاي مختلف گسيل مي يابد 
و به صورت يك تقاض��اي انفجاري واجد تورمي 

غيرقابل كنترل مي شود. 
براس��اس اظهارات ولي اهلل س��يف رييس كل 
بان��ك مرك��زي، نقدينگي با 22.1درصد رش��د 
در س��ال 96 به رقم 1530 ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت. همچني��ن پاي��ه پولي با رش��د 
19.1درصدي در سال گذشته، 214هزار ميليارد 

تومان محاسبه شده است.
 باتوجه به اينكه نقدينگي اساس��ا يك متغير 
اسمي است، براي بررسي دقيق تر آن بايد نسبت 
اي��ن متغير را با متغيرهاي ديگ��ري مانند توليد 
ناخال��ص داخلي به قيمت جاري مقايس��ه كرد. 
طبق گزارش بانك مركزي، حجم توليد ناخالص 
داخلي در پايان س��ال 96 به 1480 هزار و 710 

ميليارد تومان بالغ شده است. 
بنابراي��ن ب��ا ي��ك حس��اب س��اده، مي توان 
دريافت كه نقدينگي در س��ال گذشته از ميزان 

توليد ناخالص داخلي فراتر رفته و نس��بت آن به 
103.3درصد رسيده است. 

حج��م نقدينگ��ي درحال��ي در س��ال 97 به 
1530ه��زار ميليارد رس��يده كه آمارها نش��ان 
مي دهد اين ش��اخص در همين 7 سال پيش به 
ميزان 357 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني 
در اين 7 سال بيش از چهار برابر افزايش داشته 
اس��ت. در مقابل در همين بازه زماني رقم توليد 
ناخالص داخلي تنها كمي بيش از دوبرابر رش��د 

كرده است.
 اين شاخص در سال 90 به ميزان 610 هزار 
ميليارد تومان بوده كه در سال 97 به رقم 1480 
هزار ميليارد تومان مي رسد. به همين دليل است 
كه نس��بت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در 
س��ال 90 به ميزان 58درصد ب��وده و اكنون به 
103درصد رسيده است. بنابراين از سال 1390 
تاكنون نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي 
تقريبا دو برابر ش��ده است. كارشناسان معتقدند 
كه حجم عظيم��ي از نقدينگي نامرتبط با بخش 
حقيقي اقتصاد )در دست گروه هاي خاص( وجود 
دارد و بديهي است كه با فضاسازي و سفته بازي، 
ن��رخ ارز مي تواند تا بي��ش از ارقام كنوني صعود 

كند. 
از نظر كارشناسان نقدينگي تا جايي مي تواند 
مفيد و براي رشد موثر باشد كه متناسب با توليد 
كاال و خدمات افزايش يابد. براي همين است كه 
اين رش��د ناموزون و يك طرفه نقدينگي در حال 
حاضر ب��راي اقتصاد به يك تهديد تبديل ش��ده 
اس��ت و مقصدهاي خود را ك��ه عمدتا بازارهاي 
دارايي قابل س��فته بازي مانند مسكن، طال و ارز 

هستند را متالطم مي كند. 

 راهكار براي كاهش نقدينگي
طهماس��ب مظاهري رييس كل اس��بق بانك 
مركزي در گفت وگو با تس��نيم ب��ه راهكارهايي 
اش��اره كرده كه دول��ت مي توان��د از طريق آنها 
خود را از اين ش��بح اقتص��ادي نجات دهد. وي 
گفت: با رشد نقدينگي در جامعه بيشتر از ميزان 
رشد توليد ناخالص ملي، اين مابه التفاوت موجب 
افزايش بالقوه تورم شده و دولت براي اينكه اين 
نقدينگي تبديل به تقاضاي كاال و خدمات نشود 
با يكس��ري ابزارهايي س��عي كرد تا نقدينگي را 
كنترل كند و با سياس��ت هايي مثل س��ود بانكي 
باال، س��ركوب نرخ ارز و يكسري محدوديت هاي 

دولتي جلوي اين نقدينگي را گرفت. 
رييس كل اس��بق بانك مركزي متذكر ش��د: 
تا حدي مي توان جل��وي اين نقدينگي را گرفت 
و اي��ن قانون طبيع��ي عرضه و تقاضا اس��ت كه 
دولت ه��ا تا حدي مي توانند ب��ا ابزارهايي كه در 
اختيارش��ان اس��ت جلوي تبديل ق��درت خريد 
نقدينگ��ي به تقاضاي كاال و خدم��ات را بگيرند. 
روزي كه اين كار از حد قدرت دولت خارج شود 
آن نقدينگي به صورت سيلي سرازير مي شود و به 
همه وسايل اقتصادي صدمه مي زند و اين اتفاقي 

است كه اكنون افتاده است. 
وي در بيان راهكارهايي كه مي توان در شرايط 
كنوني انجام داد، اظهار كرد: دولت بايد بر ناتواني 
خودش در كنترل نقدينگي غلبه كند، بايد رشد 
ش��تابان نقدينگ��ي را كاه��ش و به رش��د توليد 
ناخالص نزديك كند. از طرفي بايد كاري كند تا 
نقدينگي موجود كه خيلي بيش��تر از ميزان كاال 
و خدمات كش��ور است به س��مت سرمايه گذاري 
توليد و اش��تغال سوق دهد و اين سرمايه گذاري 

با يك فاصله زماني دو ساله، مي تواند آثار كاهش 
تورمي خودش را نشان دهد. 

مظاهري در بيان س��ومين راهكاري كه دولت 
مي تواند انجام ده��د، گفت: در فاصله يي كه اين 
تورم ذخيره ش��ده و س��ركوب ش��ده و در طول 
چهار سال اخير خودش را نشان داده و به جامعه 
آمده، دولت بايد تا هنگامي كه زمان كنترل اين 
تورم مي رس��د از مردم كم درآم��د و حقوق بگير 
مقابل اين ت��ورم حمايت كن��د. وي در ادامه به 
برخ��ي راه هايي كه مي توان باعث كاهش رش��د 
نقدينگي ش��د، اش��اره كرد و گفت: براي كاهش 
رش��د نقدينگ��ي اوال بايد كس��ري بودجه براي 
تامين منابع مورد نياز دولت را به حداقل برساند. 
دولت بايد هزينه ه��اي اضافه اش را حذف كند و 
درآمدهاي جديد ايجاد كند مثل درآمد مالياتي، 
گمرك، سود سهام، فروش شركت هاي دولتي در 

قالب خصوصي سازي با جديت بيشتر. 
ريي��س كل س��ابق بان��ك مركزي ب��ا اظهار 
به اينكه بودجه دولت از يك كس��ري ش��ديد و 
مزمني رنج مي برد، تاكيد كرد: دولت بايد س��عي 
كند اين كسري را به حداقل برساند چون يكي از 
ريشه هاي اصلي و دايمي و هميشگي و مهم رشد 

نقدينگي كسري بودجه دولت است. 
وي از كاه��ش ات��كاي فعاليت ه��اي دولت و 
ش��ركت هاي دولتي به منابع بانكي به عنوان كار 
دوم براي كاهش رشد نقدينگي ياد كرد و گفت: 
تس��هيالت ديكته ش��ده دولت به سيستم بانكي 
ازجمله تس��هيالت تكليفي، تسهيالت اجباري و 
تسهيالت دستوري بايد محدود شود و تعهداتي 
را هم ك��ه در مقابل اين تس��هيالت براي دولت 
ايجاد مي ش��ود، به موقع ايفا كند. مظاهري ادامه 
داد: دول��ت حجم بزرگي از بدهي هاي خودش را 
به بخش خصوصي يا به بانك ها، تامين اجتماعي، 
صندوق هاي بازنشستگي و ش��هرداري ها دارد و 
پرداخت نمي كند چون ام��كان پرداخت همه را 

ندارد اما مي تواند تعيين تكليف كند. 
وي متذكر شد: نقدينگي سنگين بايد به جاي 
تقاض��اي كاال براي حف��ظ ارزش دارايي افراد به 
زمينه هاي س��رمايه گذاري و توليد تبديل شود و 
براي اين مهم دولت بايد يكس��ري سياست هاي 
تشويق سرمايه گذاري ايجاد كند از جمله اصالح 
فض��اي كس��ب و كار، راحت ك��ردن مقررات و 
مهم ت��ر از همه گوش كردن به توصيه ها و نصايح 

كارشناسان و صاحب نظران. 

 600 هزار ميليارد از نقدينگي 
خنثي شده است

يك اقتص��اددان ديگر معتقد اس��ت: تاكنون 
600 ه��زار ميلي��ارد توم��ان از نقدينگي موجود 

در بازارهاي مس��كن، خودرو و طال خنثي شده و 
ميزان باقي مانده از سيل نقدينگي ها حدود 400 

هزار ميليارد تومان است. 
عبداهلل مشكاني در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
ب��ه تحوالت فعلي بازار ارز اين تحوالت را معلول 
س��يل نقدينگي ارزيابي كرد و گفت: واقعيت اين 
اس��ت كه افزايش نرخ ارز معل��ول افزايش حجم 
نقدينگ��ي در اقتص��اد اس��ت و نه عل��ت آن. در 
حالي كه در حال حاض��ر همه تالش ها معطوف 
به كنترل نرخ ارز به عنوان معلول ش��ده است كه 
اي��ن قضيه خود مي تواند باع��ث افزايش واردات 

كاالهاي قاچاق و تضعيف توليد ملي شود. 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بي��ان اينكه 
دولت بايد دست از سياست تخصيص نرخ ارز به 
كاالهاي لوكس بردارد، گفت: اقالمي مانند لوازم 
آرايشي نبايد توس��ط دولت يارانه ارزي بگيرند، 
چراكه اين به اتالف سرمايه ها منجر مي شود. وي 
با بيان اينكه برآورد مي شود حدود 500 تا 600 
هزار ميليارد تومان در بازارهاي خودرو، مس��كن 
و طال خنثي ش��ده باشند، ادامه داد: حدود 400 
هزار ميليارد توم��ان از اين نقدينگي باقي مانده 
اس��ت كه متاس��فانه در كوتاه م��دت راهي براي 
جذب آن وجود ندارد و حتي ممكن است منجر 

به تورم كااليي هم شود. 
مش��كاني با بيان اينكه دولت ب��راي افزايش 
درآم��د خود باي��د راه هاي ديگ��ري را پيدا كند، 
گف��ت: دولت بايد يك سياس��ت جام��ع مالياتي 
را در پي��ش بگيرد تا از آن طريق كس��ب درآمد 
داشته باشد و اتكاي صرف خود به نفت را كاهش 

دهد. 
وي با ارائه مثالي در توضيح داليل خود براي 
عدم اختصاص ارز دولتي به برخي كاالها اظهار كرد: 
 تصور كنيد دولت گندم، تخم مرغ و شكر را با ارز 
4200 تومان��ي وارد مي كند اما يك توليدكننده 
مي آي��د و اينه��ا را با هم تركيب ك��رده و كيك 
درس��ت مي كن��د و آن كيك را در ب��ازار معادل 
ارز 8000 تومان��ي ب��ه فروش مي رس��اند. اينجا 
اتفاقي ك��ه مي افتد فقط ات��الف منابع دولتي و 
رانت خ��واري عده يي از خواص اس��ت كه از اين 

اختالف قيمت ها سوءاستفاده مي كنند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در پايان با بيان 
اينكه ما در طول س��ال هاي گذش��ته در دوران 
دوم روس��اي جمهورمان هميشه جهش نرخ ارز 
را تجرب��ه كرده ايم، گفت: چ��ه ترامپ مي آمد و 
چ��ه نمي آمد، م��ا جهش نرخ ارز را كه از س��ال 
1395 آغاز ش��ده بود، تجربه مي كرديم. واقعيت 
اين اس��ت كه تحريم ها فقط يك ش��وك بيروني 
اس��ت كه باعث شده آن اتفاقي كه بايد مي افتاد، 

زودتر رخ دهد. 

ديدگاه

حي��در مس��تخدمين حس��يني اظهار ك��رد: يكي 
از مش��كالت اساس��ي اين اس��ت كه دولت ب��ه نظام 
برنامه ري��زي درون��ي و داخل��ي توجه نك��رده و همه 
تخم مرغ ه��ا در س��بد برج��ام چيده اس��ت. به اصالح 
س��اختار توجه نش��ده و از آن غفلت شده و اين غفلت 
ني��ز ادامه دارد. در حوزه سياس��ت هاي ارزي نيز دچار 
يك اش��كال پايه يي هستيم كه خود تيرخالصي بود بر 
همه مشكالت كه عمال س��بب شد تا اوضاع اقتصادي 

از تعادل خارج شود. 
وي ادام��ه داد: كار اكن��ون ب��ه جايي رس��يده كه 
تصميم اس��ت براي بهبود شرايط برخي اعضاي كابينه 
بهبود يابد. گرچه ب��ه نظر من با اين كار اتفاق خاصي 
ص��ورت نمي گيرد. ب��ا تغيير صرف ريي��س كل بانك 
مركزي نمي توان ش��رايط را بهبود بخش��يد مگر اينكه 
دول��ت و مجلس ن��گاه خود را به اقتص��اد تغييردهند. 
بهب��ود ش��رايط اقتص��ادي موج��ود در گ��رو پذيرش 

واقعيت هاست. 
او همچنين گفت: تغيير كابينه در بخش اقتصادي 
زماني موثر اس��ت كه اين انتصاب ها س��بب شود تا هر 
سازمان به وظايف اصلي اش بپردازد وگرنه با تغيير فرد 
اتفاقي نمي افتد. مثال وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ 
ارزش پول ملي اس��ت. تغيير صدها رييس كل، بدون 
حفظ ارزش پول، تغييري در ش��رايط ايجاد نمي كند. 
از ديگر وظايف بانك مركزي كنترل تورم اس��ت، آيا به 
اين وظايف به درس��تي عمل مي شود؟ در مثالي ديگر، 
وزارت اقتصاد مس��وول تنظيم روابط اقتصادي اس��ت. 
وزي��ر اقتصاد بايد بداند كه سياس��ت هاي پولي چطور 
تنظيم مي ش��وند؟ رابطه سياس��ت هاي پولي و مالي را 
بداند. به رابطه آنها با سياست هاي تعرفه يي آشنا باشد 

و... 
اين اقتص��اددان ادامه داد: ب��راي انتخاب يك وزير 
اقتصاد بايد از افراد برنامه خواس��ته ش��ود و ارجحيت 
ب��ا افرادي با برنامه هايي اس��ت كه بتواند ناجي اقتصاد 
در ش��رايط فعلي باش��د. اين برنامه ها باي��د به وضوح 
درمعرض ديد رس��انه ها قرار گيرد. انتخاب هاي مبتني 

بر جناح بندي، به نفع اقتصاد ملي نيست. 
وي ادام��ه داد: ه��ر روز س��فره م��ردم كوچك تر و 
گران تر مي ش��ود ولي كس��ي حاضر به پاس��خگويي و 
عذرخواهي نيس��ت. اي��ن همه رانت ب��ه واردكننده و 
صادركننده و برخي افراد داده مي شود و اين رانت هاي 
عجيب و غريب اطمينان را از مردم س��لب كرده است. 
در ش��رايط فعلي م��ردم در تنگنا هس��تند و در كنار 
كاهش اش��تغال، اين موارد بايد با حساس��يت ويژه يي 

مورد توجه قرار گيرند. 
مس��تخدمين  حس��يني با بيان اينكه دولت 5 سال 
را از دس��ت داده و بايد 3 س��ال باقيمان��ده را دريابد، 
اضافه ك��رد: بايد از رييس كل بان��ك مركزي فعلي و 

وزير اقتصاد س��وال شود چه كرده اند و عمال در مقابل 
پاسخ به جامعه برآيند. 

وي كه در كارنامه خود هم معاونت وزارت اقتصاد و 
هم بانك مركزي را دارد در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
افزايش نرخ سود بانكي مي تواند به بهبود شرايط فعلي 
كمك كند؟ گفته است: صرف افزايش نرخ سود بانكي 
مشكلي را حل نمي كند. اقتصاد سيستم است. سيستم 
اقتصادي مجموعه يي از اج��زاي بازارهاي مالي، پولي، 
كاال و... اس��ت. اين بازارها بايد به درستي برنامه ريزي 
ش��وند. وقتي خط مش��ي اجرايي وجود نداشته باشد، 
باعث اختالل در س��اير بازار مي ش��ود و سبب مي شود 

تا اقتصاد از تعادل خارج شود. 
وي ب��ه تس��نيم توضي��ح داد: در س��ود بانكي بايد 
تغييرات صورت گيرد. در بدترين شرايط سال گذشته، 
نرخ س��ود بانكي كاهش يافت. با كاهش آن )به عنوان 
ي��ك عامل موث��ر( در كمتر از يك ماه ن��رخ ارز و نرخ 
س��كه دچار افزايش ش��د. كاه��ش نرخ س��ود بانكي، 
ضربه بزرگي ب��ه اقتصاد زد. مردم ب��راي حفظ ارزش 
پول خود، منابع ش��ان را به سمت خودرو، مسكن، ارز 
و سكه و... هدايت كردند. از اواخر سال گذشته قيمت 
خودرو دچار افزايش شد و اين روند همچنان نيز ادامه 
دارد. اگر دولت جلوي اين روند را نگيرد، اين بار شاهد 
افزايش قيمت كاالهاي فيزيكي همچون لوازم خانگي 

خواهيم بود. 
وي همچني��ن بيان كرد: دولت دايم از اصالح نظام 
بانك��ي حرف مي زند ولي در عمل نيز اتفاقي نمي افتد. 
مجلس نيز در اين زمينه كوتاه آمده اس��ت. چرا براي 
بهبود ش��رايط فعلي به ويژه فضاي كسب و كار كاري 
نمي ش��ود؟ در شرايطي كه اقتصاد در تعادل نيست، با 
جدي ش��دن بحث ماليات، فعاليت بسياري از صنوف 
نيز زيرزميني ش��ده اس��ت. تغيير نرخ سود بانكي يك 
درمان كوتاه مدت است، ما نيز به اصالح ساختار بانكي 
داريم. كاهش نرخ س��ود بانكي عواقب بس��ياري براي 
اقتصاد كش��ور به دنبال داشت و حال بايد اين افراد در 

مقابل نتيجه تصميمات خود پاسخگو باشند. 
اي��ن اقتصاددان ادامه داد: تيم اقتصادي از ابتدا نيز 
هماهنگ نبود و سياس��ت هاي پولي، مالي، بودجه يي، 
تعرفه ي��ي و... با هم همخواني و هماهنگي نداش��ت و 
ب��ه خنثي كردن يكديگر منجر مي ش��د. نياز اس��ت تا 
دولت در حوزه ارز يك اس��تراتژي مناسب اتخاذ كند. 
پول نفت بايد فقط صرف زيرس��اخت هاي اقتصادي و 

نيازهاي بسيار اساسي مردم شود. 
وي در پايان پيش��نهاد كرد كه بايد يك بورس ارز 
ش��كل گيرد و هركس كه ارز دارد آن را در بورس ارز 
عرضه داش��ته يا از آن كان��ال دريافت كند و همچنين 
ارز نبايد به ام��ور غيرضروري اختصاص يابد، چرا بايد 

به ارز حج، سفر و... يارانه ارزي تعلق گيرد. 

اصغر فخريه كاشان معاون ارزي اسبق بانك مركزي با بيان اينكه 
شرايط موجود ارزي را بايد در عوامل مختلفي ازجمله عدم هماهنگي 
دس��تگاه ها با يكديگر جس��ت وجو كرد، گفت: اين تمايل وجود دارد 
كه سياس��ت گذار ارزي )بانك مرك��زي( مقصر بحران ارزي معرفي و 
نقش ساير بخش هاي اقتصادي و نهادهاي حاكميتي در اين خصوص 
ناديده گرفته شود، اين درحالي است كه دولت خود را متعهد مي داند 
و مردم نيز از او چنين انتظاري دارند كه به همه تقاضاهاي موجود در 
بازار براي دريافت ارز با نرخ رسمي پاسخ بدهد؛ در حالي كه در هيچ 
جاي دنيا، حتي در آزادترين اقتصادها نيز دولت  لزوما متعهد نيست 

كه همه تقاضاهاي ارزي را برآورده كند.
وي ب��ا بيان اينك��ه من اگرچه طرفدار اقتص��اد متمركز و كنترل 
ش��ده، نيس��تم اما بر اين باورم كه اجزاي اقتص��اد بايد هماهنگ با 
يكديگر عمل كنند، افزود: بنابراين نمي توانيم بخش��ي از اقتصادمان 
را به صورت متمركز اداره كنيم و بخشي ديگري كه بر بازار ارز تاثير 
مي گ��ذارد كام��ال آزاد بگذاريم و تقاضا ب��راي دريافت ارز را تحريك 
كنيم. در ايران، سياست هاي بازرگاني با سياست هاي ارزي هماهنگ 
نيست درحالي كه محدوديت هايي براي تامين ارز وجود دارد، اجازه 
داده مي ش��ود كه انواع كاالهاي لوك��س و مصرفي مانند خودروهاي 
گران قيمت، لوازم آرايش��ي يا گوش��ي موبايل بدون هيچ محدوديتي 

وارد كشور شود. 
معاون ارزي اس��بق بانك مركزي با اش��اره به كتابي كه »ريچارد 
نفيو« طراح تحريم هاي ايران با عنوان »هنر تحريم ها« نوشته است، 
گف��ت: او در اين كتاب مي گويد كه »ما مخصوص��ا مبادله كاالهاي 
لوكس با ايران را ممنوع نكرديم« و مقصودش��ان اين بوده كه ذخاير 
ارزي كش��ور به جاي اينكه صرف توليد شود براي خريد انگور شيلي 
يا انواع پوش��اك خارجي و خودروه��اي لوكس دو ميليون دالري به 

مصرف برسد. 
فخريه كاشان، ناكارآمدي نظامات كنترل قاچاق و برخي امتيازات 
اعطا ش��ده در مناطق ارزي را از ديگر عوامل موثر بر بازار ارز دانست 
و افزود: وقتي ما با پديده هايي مانند كولبرها و كاالهاي ته لنجي كنار 
مي آييم در واقع به قاچاق كاال رس��ميت مي بخش��يم و بخشي از ارز 
كش��ور را به اين مجاري هدايت مي كني��م. همچنين هنگامي كه به 
مرزنش��ينان اجازه مبادله كاال را اعطا مي كنيم يا به خدمه هواپيماها 
اج��ازه مي دهيم كه كاالهاي خارجي وارد كش��ور كنند، تقاضايي را 
بيش از ميزان درآمدهاي ارزي كش��ور- كه عمدتا وابسته به فروش 

نفت است- ايجاد مي كنيم. 
معاون اس��بق ارزي بانك مركزي با اش��اره به نقشي كه سازمان 
برنامه و بودجه مي تواند در آرامش يا التهاب بازار ارز داش��ته باش��د 
به ايس��نا گفت: نرخ ارز تابعي از نظام بودجه ريالي كش��ور اس��ت و 
مديريت توزيع منابع مالي كه برعهده س��ازمان برنامه و بودجه قرار 
دارد از اين رو بايد توجه داش��ته باشد كه چه ميزان از بودجه ساالنه 
به تقاضا براي دريافت ارز تبديل مي ش��ود و اين ميزان چه نسبتي با 
منابع ارزي دارد؟ بسياري از پروژه هايي كه توسط اين سازمان تعريف 
مي شود نيازمند ارز بوده و تقاضاي آن را باال مي برند. در اين صورت 
اگر حجم ارز درخواستي براي پروژه هاي دولتي متناسب با مقدورات 
ارزي كشور نباشد، موازنه بين عرضه و تقاضا بر هم مي خورد و موجب 
افزايش نرخ ارز خواهد ش��د. از سوي ديگر بسياري از پروژه هايي كه 

توسط س��ازمان برنامه و بودجه به صورت ارزي تعريف مي شود فاقد 
درآمدزايي ارزي هستند و در يك بازه چند ساله بدون آنكه ارزي را 
براي كش��ور فراهم بياورند، تعهدات ارزي قابل توجهي را به صورت 
س��االنه ايجاد مي كنند. بنابراين بخش��ي از تقاضاهاي ارزي در زمان 
حاضر ناش��ي از تعهداتي است كه در س��ال هاي گذشته براي برخي 

پروژه هاي دولتي ايجاد و اكنون سررسيد شده است. 
معاون اس��بق بانك مركزي در ادامه گف��ت: تعداد پروژه هايي كه 
توسط سازمان برنامه و بودجه تعريف مي شود بيش از ظرفيت منابع 
داخلي است و به نوبه خود باعث مي شود كه به جاي تخصيص بودجه 
كافي به چند پروژه مشخص و اجراي آنها در زمان كوتاه بودجه ها را 
به ش��كل ناكافي ميان چندين پروژه تقسيم كنند و آنها را در زمان 
طوالني تري به پايان ببرند. در نتيجه پروژه ها گران تمام مي ش��وند و 
اين گراني در اقتصاد كشور و ازجمله بازار ارز تاثيرگذار است. از سوي 
ديگر گاهي مي شود كه دولت براي يك پروژه خريدهاي ارزي انجام 
مي ده��د يا وام هاي خارجي دريافت مي كن��د اما پس از بهره برداري 
از پ��روژه، درآمدهاي حاصله در اختيار بن��گاه مربوطه قرار مي گيرد 
و دولت ناگزير مي ش��ود بدون آنكه از بابت آن پروژه درآمدي داشته 

باشد، اقساط آن را به صورت ارزي پرداخت كند. 
فخريه كاش��ان با اش��اره به نق��ش تصميم��ات اداري در افزايش 
تقاضاي ارز گفت: گاهي اوق��ات قانون گذاري هايي در مجلس انجام 
مي ش��ود كه حاصل تصميمات اداري يك يا دو دستگاه يا نظر چند 
نفر از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت اما نتايج آن كل 
اقتصاد كش��ور و ازجمله بازار ارز را تحت تاثي��ر قرار مي دهد. براي 
نمونه در برخي سال ها در قانون بودجه تصويب مي كردند كه دولت 
چ��ه ميزان وام خارجي بگيرد و هر س��اله چه ميزان از اقس��اط آن 
را پرداخ��ت كند؛ حال آنكه معلوم نبود ب��ا توجه به ميزان و قيمت 
ف��روش نفت، درآمدهاي ارزي دولت چق��در خواهد بود و آيا امكان 
پرداخت اقس��اط وام را دارد يا خير؟ اين نوع تصميمات نيز تكاليفي 
را در ح��وزه ارزي براي دولت ايجاد مي كند و بانك مركزي را تحت 

فشار قرار مي دهد. 
مشاور وزير راه و ترابري، بازار ارز را عالوه بر سياست هاي مالي و 
تجاري كشور تابعي از اوضاع سياسي دانست و اظهار كرد: وقتي روند 
اتفاقات و اخبار سياسي به گونه يي است كه مردم احساس نگراني و 
خطر مي كنند و ارزش پولشان هر روز كمتر مي شود و در عين حال 
وضعيت توليد به گونه يي نيست كه سودآوري را تضمين كند، پول ها 
به سمتي مي رود كه اوال از خطر كاهش ارزش مصون باشد و ثانيا از 
قابليت تبديل سريع تر برخوردار باشد. در نتيجه مردم پول هاي خود 
را سريعا به سمت مسكن، خودرو، طال و ارز مي برند و اينچنين است 
كه پيش فروش خودرو كه در همه جاي دنيا ممكن اس��ت چند ماه 

طول بكشد در ايران طي 3دقيقه به انجام مي رسد. 
وي در پايان يادآور ش��د: قيمت ارز تابعي است از عوامل مختلف 
و متع��ددي مانند ميزان نقدينگي، نرخ تورم، سياس��ت هاي تجاري، 
سياس��ت هاي مالي و مالياتي، تصميمات اداري، سياس��ت داخلي و 
خارجي كشور و... كه اگر هماهنگ با يكديگر عمل نكنند، نوسانات و 
التهاباتي كه طي 40سال گذشته شاهد آن بوده ايم، تكرار خواهد شد 
و حتي شكل حادتري به خود خواهد گرفت. در اين ميان همه عوامل 

در كنترل سياست گذار ارزي يعني بانك مركزي نيست. 

نقش بودجه در جهش ارزسياست هاي پولي و مالي و بودجه اي يكديگر را خنثي مي كنند!
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 پيگيري پيمان هاي پولي
با عراق، روسيه و آذربايجان

ريي��س كل بان��ك مرك��زي از پيگيري ها براي 
اجرايي ش��دن پيمان هاي پولي با كشورهاي عراق، 

روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد. 
ول��ي اهلل س��يف درب��اره وضعي��ت پيمان ه��اي 
پول��ي گفت: ب��ه ظرفيت هاي پيمان ه��اي پولي دو 
و چندجانب��ه آگاه هس��تيم و در اين رابطه با برخي 

كشورها پيمان هايي منعقد شده است. 
رييس ش��وراي پ��ول و اعتب��ار تصري��ح كرد: 
مدل��ي كه در خص��وص پيمان هاي پول��ي در دنيا 
اجرا مي ش��ود فضاي��ي در خص��وص كل عمليات 
تج��اري ايج��اد نمي كند؛ بنابراين انج��ام اين مهم 
تمام مش��كالت را حل نمي كن��د. از موضوع انعقاد 
پيمان ه��اي پولي غفلت نش��ده و حت��ي نوع نگاه 
كشورهاي مختلف به اين موضوع رصد شده است. 
پيمان پولي دوجانبه ايران و تركيه عملياتي ش��ده 
و در اين رابطه به چند ال س��ي نيز عمل شده و در 
آينده موضوع انعقاد پيمان هاي پولي با كش��ورهاي 

عراق، روسيه و آذربايجان پيگيري مي شود.

 تخصيص ارز زير ذره بين
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي از تشكيل 
تيمي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي بررسي 

چگونگي تخصيص ارز دولتي خبر داد. 
به گزارش خانه ملت »مسعود پزشكيان« با اشاره 
به دومين نشست س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
گفت: مقرر شده تيم هايي در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي تش��كيل ش��ود كه اش��تباهات گذشته را 
مس��تند و ايده ها را دريافت و اولويت بندي كنند تا 

نهايتا در ستاد تصميم گيري شود. 
تصميم ها بايد مبتني بر تجربه و شكس��ت هاي 
گذش��ته باش��د تا دوباره در چاله يي كه در گذشته 
افتاديم، س��قوط نكنيم. پزش��كيان با بيان اينكه در 
نشست اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره 
تخصيص ارزهاي 4هزار و 200 توماني بحث ش��د، 
ادامه داد: مقرر شده تيمي مجددا موضوع چگونگي 
تخصيص اين ارز را بررس��ي كرده و به اعضاي ستاد 
گزارش دهند كه چرا اين مشكالت ايجاد شده و براي 
پيشگيري از اين مشكل چه راه حل هايي وجود دارد. 
وي تصريح كرد: يكي از اساسي ترين و ساده ترين 
مشكالتي كه اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
درباره ارز 4 هزار و 200 توماني بيان مي كردند، لزوم 
شناخت خريدار و فروشنده است، چراكه اين افراد به 
راحتي در سامانه نيما معامله كرده و اقداماتي انجام 

مي دادند و اين سامانه نيز مركز رانت شده بود. 
پزشكيان گفت: در شرايط كنوني دستور كار اين 
جلس��ات شناخت وضعيت موجود و بررسي اتفاقات 
گذش��ته در زمان تحريم هاست تا مشخص شود كه 
چه عواملي سبب بروز اين مفاسد شده است. اگر اين 
اطالعات در دس��ترس باشد هيچ گاه با شك و شبهه 
تصميم گيري نمي ش��ود بلكه تصميمات با قاطعيت 
گرفته مي شود. براي اينكه در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي عمل قاطع انجام شود، در گام نخست بايد 
سير گذشته را كه سبب بروز مفاسد شده به درستي 
تحليل و ارزيابي كرد تا كش��ور دوباره در چاله هايي 
كه قبال دچار آن ش��ده بود، نيفتد. نماينده تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: اقدامي كه در دو 
جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت 
گرفته مرور اشتباهاتي در گذشته بود كه سبب شد، 

عده يي از اين فضا سوءاستفاده كنند. 

خروج سرمايه از بانك هاي 
منضبط به سمت غيرمنضبط ها

گروه بانك و بيمه| يك كارشناس بانكي گفت: 
رقابت بر سر جذب سپرده با افزايش نرخ سود موجب 
مي ش��ود نقدينگي از بانك هاي منضبط به س��مت 
بانك هايي برود كه انضباط مالي را رعايت نمي كنند 

و ارائه تسهيالت را با مشكل مواجه مي كند. 
ابوالقاسم رحيمي اناركي در گفت وگو با ايبنا درباره 
خروج سرمايه از بانك ها بر اثر كاهش نرخ سود اظهار 
داشت: خروج سرمايه، بانك ها را از ثبات مالي خارج 
خواهد كرد اما با توجه ب��ه اينكه بيش از ۹0درصد 
حج��م نقدينگي در سيس��تم بانكي اس��ت، وقتي 
نقدينگي وارد بازارهايي مانند مسكن يا سكه و دالر 
مي شود در نهايت دوباره به بانك ها باز خواهد گشت. 
وي ب��ا بيان اينكه تنها اتفاقي ك��ه در اين ميان 
رخ مي دهد، جابه جايي منابع بين بانك هاس��ت كه 
سياست گذاري بانك ها را با اختالل مواجه مي كند، 
ادام��ه داد: اكنون جذب نقدينگي در بورس افزايش 
يافته كه موجب مي ش��ود بين بانك ها رقابتي براي 
جذب اين نقدينگ��ي رخ دهد. وي تصريح كرد: اين 
رقابت موجب مي ش��ود بانك ها نرخ هاي باالتري را 
اعالم كنند و در نتيج��ه نقدينگي از بانك هايي كه 
انضباط را رعايت مي كنند به سمت بانك هايي مي رود 
كه انضباط مالي را رعايت نمي كنند و موجب مي شود 
ارائه تسهيالت با مشكل مواجه شود و اثر نامطلوبي 
بر كل اقتص��اد خواهد گذاش��ت. رحيمي اناركي در 
ادامه درباره وضعيت ارائه تسهيالت در بانك مسكن 
گفت: اكنون كمترين سود در شبكه بانكي مربوط به 
صندوق پس انداز مسكن يكم است كه نرخ سود اين 
حساب براي بافت فرسوده به ۶ درصد و ساير مناطق 

به ۸درصد كاهش پيدا كرده است. 
وي اف��زود: 4۵0هزار فقره حس��اب در صندوق 
پس انداز مسكن يكم افتتاح شده كه ۳40هزار فقره 
زنده است و مابقي حذف شدند كه ناشي از دريافت 
تس��هيالت يا كساني كه مشمول ش��رايط نبوده اند 
و حس��اب خود را بس��ته اند يا بنا به داليلي انصراف 

داده اند، بوده است. 
رحيمي اناركي با بيان اينكه مانده حساب صندوق 
۶۹00 ميلي��ارد تومان اس��ت، تاكيد كرد: تا به حال 
۵۳ هزار واحد مس��كوني از تسهيالت صندوق يكم 
اس��تفاده كرده اند كه بيش از ۱۷هزار واحد در قالب 
زوجين بوده و در مجموع حدود 4000ميليارد تومان 

تسهيالت به اين واحدها پرداخت شده است.

اخبار

3 اقتصاددان مجلس در نامه اي به رييس جمهوري مطرح كردند

5 توصيه براي بهبود سيستم ارزي كشور
كاهش 3۲ درصدي ارزش ريال در برابر دالر در سال 96

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
به دنبال تصميم دولت ب��راي ايجاد بازار ثانويه 
ارز كه تنها عرضه 20 درصد كل صادرات غيرنفتي 
را در اي��ن ب��ازار و براس��اس تواف��ق صادركننده و 
واردكننده شامل مي شود و مهم ترين بخش درآمد 
ارزي حاصل از صادرات پتروشيمي، ميعانات گازي، 
كاني هاي فلزي آهن و مس، همچنان با نرخ ثابت 
و ترجيحي ب��راي واردات اختصاص خواهد يافت، 
برخي كارشناس��ان و نماين��دگان مجلس با انتقاد 
از اي��ن روش و اثر آن بر ايجاد رانت گس��ترده 40 
ميليارد دالري و عدم نظارت بر آن، خواستار اصالح 
اين روش ش��ده اند و راهكارهايي نيز در اين رابطه 

مطرح شده است. 
ب��ه گزارش »تعادل« از جمله به دنبال تحوالت 
ارزي و س��كه و طال، و اظهارنظرها و هش��دارها و 
توصيه ه��اي مختلف نمايندگان مجلس، روس��اي 
كميس��يون هاي اقتص��ادي و برنام��ه و بودج��ه و 
رييس كميته پولي و بانكي مجلس نيز در نامه يي 
توصيه هاي ارزي به رييس جمهور براي كنترل بازار 

را يادآور شدند. 
محمدرضا پورابراهيم��ي، غالمرضا تاجگردون، 
محمد حسين زاده بحريني روساي كميسيون هاي 
اقتصادي و برنام��ه و بودجه و رييس كميته پولي 
بانك��ي مجلس در نامه يي ب��ه رييس جمهور، عدم 
ش��مول بازار ثانويه به ارائ��ه ارز حاصل از صادرات 
كاالهاي پتروش��يمي، ف��والدي وكاني هاي فلزي 
را چالش جديدي براي سياس��ت هاي ارزي دولت 

دانستند. 
در اي��ن تذك��رات به خاط��ر راه ان��دازي بازار 
متشكل ارزي، موسوم به بازار ثانويه ارز آمده است: 
بازار متش��كل ارزي موردنظر دولت، بازاري است 
با گس��تره و عمق اندك به اين معني كه تصميم 
گرفته ايد فقط ارز ناشي از صادرات كاالهاي گروه 
س��وم )همه كاالها غير از كاالهاي پتروش��يمي و 
كاني هاي فلزي همچون فوالد و مس( در اين بازار 
عرضه ش��ود. اين تصميم، عمال به معني استمرار 
تصميم نادرست 2۱ فروردين ۹۷ دولت است كه 
آثار توزيعي آن اكنون بر همگان آشكار شده است. 
تصمي��م ارزي جدي��د دول��ت در صورتي كار 
آم��د و اثرگذار خواهد بود كه از گس��تره و عمق 
كافي برخوردار باش��د. اينك��ه تصميم گرفته ايد 
منابع ارزي نس��بتا مطمئن دولتي و شبه دولتي 
را ب��ا نرخ ثاب��ت توزيع كنيد و تنه��ا حدود ۱0 
ميلي��ارد دالر منابع ارزي غير مطمئن ناش��ي از 
صادرات كاالهاي سنتي همچون فرش و پسته را 
به بازار متشكل ارزي ارجاع دهيد، قطعا تصميم 

نادرستي است. 

 توزيع رانت 40 ميليارد دالري
 مهم ترين دليل نادرستي تصميم دولت مبني 
بر تخصيص دستوري بيش از 40 ميليارد دالر ارز 
دولتي و شبه دولتي، عدم اشراف دولت بر زنجيره 
توزيع كاالهايي است كه با استفاده از ارز ترجيحي 
به كشور وارد شده، يا با مواد اوليه خريداري شده با 
ارز ترجيحي توليد مي شود. مطمئن باشيد هر گونه 
تخصي��ص ارز دولتي به واردات، جز در مواردي به 
توزيع بيشتر رانت در اقتصاد كشور خواهد انجاميد. 
تجربه س��ه ماهه اخير و فهرست كاالهاي وارداتي 
ك��ه اخيرا ب��ا اس��تفاده از ارز 4200 توماني ثبت 
سفارش ش��ده اند، و قيمت بازاري كاالهاي مزبور، 
گواه روش��ني بر اين ادعاست. مطمئنيم كه دولت 
محت��رم با هدف جلوگي��ري از گراني كاالها اقدام 
به اين كار كرده اس��ت؛ ام��ا اين واقعيت كه دولت 
بر زنجيره توزيع كاالهاي وارد ش��ده اشراف كافي 
ندارد، باعث ش��د تا با وجود حيف و ميل وس��يع 
ثروت ارزي كشور، مردم و مصرف كنندگان نهايي 

از نتايج آن هيچ استفاده يي نبرند. 

 قيمت ثابت ارز براي كاالهاي اساسي
 تخصي��ص ارز به قيمت ثاب��ت بايد محدود به 
واردات كاالهايي باشد كه زنجيره توزيع آنها تحت 
نظردولت اس��ت. بر اين اس��اس، گندم، نهاده هاي 

دام��ي و دارو مي توان��د مصاديق قطع��ي كاالهاي 
مش��مول و ارز با نرخ ترجيحي باشد. همچنان كه 
گفتيم، اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به ساير كاالها 
ك��ه زنجيره توزي��ع آنها در اختيار دولت نيس��ت، 

نتيجه يي جز توزيع گسترده رانت ندارد. 

 روش حق العمل كاري در كاالهاي اساسي 
حت��ي در مورد كاالهايي ك��ه منطقا مي توانند 
مش��مول دريافت ارز با نرخ ترجيحي باشند، بهتر 
اس��ت به جاي فروش ارز به وارد كنن��ده، از روش 
حق العمل كاري اس��تفاده ش��ود. به اين معني كه 
ش��ركت بازرگان��ي دولتي ب��ا وارد كنندگان بخش 
خصوص��ي در ازاي كاالي س��فارش داده ش��ده و 
تحويل آن به انبارهاي موردنظر دولت، ارز دريافت 
كنند. اين اقدام مي تواند گام موثري در جلوگيري از 

گران شدن كاالهاي اساسي باشد. 

 تغييرات قيمت سكه و طال در بازار 
قيمت س��كه به��ار آزادي در حال��ي كه هفته 
گذش��ته تا باالي ۳ ميليون تومان معامله شده بود 
اما اواخر هفته گذشته رو به كاهش گذاشت و البته 
روز شنبه ش��انزدهم تير ماه ۹۷ نيز در بازار تهران 
نس��بت به آخرين روز كاري هفته گذشته افزايش 
يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 

)امامي( با 4۶ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به 
روز پنج شنبه گذشته با رقم 2 ميليون و ۸44 هزار 
تومان به فروش رس��يد. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با 40 هزار تومان رشد 
قيمت نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته به ارزش 2 

ميليون و ۶۸4 هزار تومان داد و ستد شد. 
ب��ه گزارش »تعادل« هر قطعه نيم س��كه بهار 
آزادي با 40 هزار تومان افزايش نسبت به پنج شنبه 
گذشته يك ميليون و ۳۹۳ هزار تومان و هر قطعه 
ربع به��ار آزادي نيز با ۵ هزار تومان افت به ارزش 
۷2۷ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي 
ب��ا ۵ هزار تومان كاه��ش ۳۹۶ هزار تومان معامله 
شد و قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با افزايش 
۵ ه��زار و 4۷0 توماني به ارزش 2۳۳ هزار و ۹00 
تومان رس��يد. در بازار ارز ني��ز هر دالر امريكا با ۸ 
تومان افزايش نسبت به پنج شنبه گذشته 4 هزار و 
2۹۳ تومان قيمت خورد. همچنين هر يورو با ۵0 
تومان رشد نس��بت به پنج شنبه گذشته ۵ هزار و 
4۶ تومان و هر پوند نيز با 40 تومان رش��د ۵ هزار 

و 40۶ تومان ارزش گذاري شد. 

 ارزش ريال 3۲ درصد كاهش يافت
 از س��وي ديگر بر اس��اس محاس��بات موسسه 
رسانه يي و مطالعاتي اسپكتاتور ايندكس، عملكرد 

ارزي برخي پول هاي جهان در سال 20۱۷ ميالدي 
در برابر دالر امريكا نش��ان مي ده��د كه با تقويت 
ارزش دالر در براب��ر برخ��ي ارزها، ري��ال ايران نيز 
۳2 درصد كاهش ارزش داش��ته اس��ت و البته در 
صورت محاسبه اين كاهش ارزش در سال 20۱۸، 
ميزان كاهش ارزش ريال در برابر دالر بيش از اين 
گزارش خواهد ش��د. براس��اس اين گزارش، برخي 
ارزها در سال 20۱۷ ميالدي با روند نزولي در برابر 
دالر امريكا روبه رو شدند. پول هاي آر ژانتين، ايران، 
تركيه، برزيل، پاكس��تان، روس��يه، هند، اندونزي، 
مكزيك، اس��تراليا به ترتيب از بيش��ترين كاهش 

ارزش تا كمترين ارزش را در برابر دالر داشته اند.
ارزش پ��زو آرژانتين ني��ز ۶4 درصد افت كرده 
اس��ت. ارزش پول پاكس��تان، برزيل و تركيه هر 
يك ب��ه ترتيب ۱4درص��د، ۱۸درصد و 2۶درصد 
كاهش در مقابل دالر امريكا روبه رو شدند. ارزش 
دالر استراليا در برابر پول امريكا 2.۳درصد پايين 
آمد. همچنين روبل روسيه با 4 درصد روند نزولي 
روبه رو ش��د. پول مكزيك، هند و اندونزي هر يك 
به ترتيب با ۵ درص��د، ۷درصد و ۷درصد كاهش 
در براب��ر دالر امريكا به كار خود در س��ال 20۱۷ 
ميالدي پايان دادند. در منطقه آس��يا ارزش پول 
ايران ب��ا ۳2 درصد كاهش يك��ي از ضعيف ترين 
عملكرده��ا را به خ��ود اختص��اص داد و در قاره 
امريكا، پول آرژانتين با ۶4 درصد سقوط ارزش در 
برابر دالر امريكا يكي از بدترين عملكردهاي ارزي 

را در اين منطقه به خود اختصاص داد. 
از س��وي ديگر در سال 20۱۷ برخي از ارزهاي 
جهاني در برابر دالر امريكا عملكرد مثبت داشتند 
ك��ه در اين ميان برخي پول هاي ملي از قبيل پول 
مالزي در براب��ر دالر امريكا ۶ درصد و يورو هم در 
برابر دالر ۳ درصد تقويت شده است. اما كارشناسان 
در مورد روند س��ال 20۱۸ معتقدند كه ارزش دالر 
ب��ا توجه به گزارش ب��ازار كار امريكا و تقويت دالر 
در بورس ه��اي جه��ان، در براب��ر نفت و ط��ال و... 
نش��ان دهنده تقويت عمومي دالر در برابر پول هاي 
جهان است و در حال حاضر دالر سهم ۶2درصدي 
از ذخاير ارزي جهان دارد و برخي كش��ورها سعي 
دارند كه به خاطر تضعيف ارزش پول خود در برابر 
دالر به راهكارهاي ديگري از جمله پيمان هاي پولي 
ب��راي كاهش هزينه و خس��ارت قدرت خريد پول 

خود در برابر دالر توجه كنند
بر اساس اين گزارش، در سال 20۱۷ ميالدي 
ارزش ين ژاپن ۳درصد، پول نيجريه 2.۸درصد، 
ارز كره جنوب��ي 2.۷درصد، ي��وآن 2.۳درصد و 
دالر كانادا ۱.۶ درصد در برابر دالر امريكا جهش 

نشان مي دهد. 

ضرورت طراحي مكانيسم مديريت ريسك در بانك مركزي
اعظم احمديان|

بانك مركزي به دليل ماهيت فعاليت هاي خود 
و همچنين ب��ه دليل تحريم ه��اي بين المللي، در 
معرض ريسك هاي مختلف شهرت، عملياتي، مالي 

و استراتژيك قرار دارد. 
قبل از بحران مالي 200۸-200۷، مهم ترين 
وظاي��ف بانك مرك��زي اجراي سياس��ت پولي و 
ايجاد ثبات مالي بود. اما پس از بحران، مديريت 
ريس��ك در بانك مرك��زي و ممانع��ت از ايجاد 
ريس��ك سيس��تماتيك ب��راي آن داراي اهميت 
خاصي است. مديريت ريسك يكي از بخش هاي 
مس��تقل در بان��ك مركزي با منابع مس��تقل در 
جهان در حال گسترش اس��ت. براساس ادبيات 
نظ��ري تن��وع در س��بد دارايي و بده��ي بانك 
مرك��زي، آن را ب��ا ريس��ك هاي مختلفي مواجه 
مي س��ازد. ريس��ك هاي پيش روي بانك مركزي 
به پنج گروه ريس��ك هاي عملياتي، استراتژيك، 
پروژه، مالي و ش��هرت قابل تقس��يم است. البته 
در بس��ياري از بانك هاي مركزي دنيا نظير بانك 

مركزي فرانس��ه، ريسك پروژه، بخشي از ريسك 
عملياتي است. ريسك شهرت نيز ريسك جامعي 
اس��ت كه مش��تمل بر ه��ر چهار گروه ريس��ك 

عملياتي، استراتژيك، پروژه و مالي است. 
بنابراي��ن با توجه ب��ه تركيب داراي��ي و بدهي 
بانك ه��اي مركزي طراحي مكانيس��م شناس��ايي 
ريس��ك هاي پيش روي بانك  مرك��زي و مديريت 
مكانيس��م انتقال آن داراي اهميت است. البته بايد 
اذعان نمود، از الزامات مديريت ريس��ك موفق در 
بانك هاي مركزي ايجاد استقالل مالي بانك مركزي 
و تجديدنظر در ساختار حاكميت شركتي آن است. 
براس��اس اس��ناد منتشر ش��ده توسط صندوق 
بين المللي پول، ۶ اصل در ايجاد س��اختار مديريت 
ريس��ك در بانك هاي مركزي بايد موردتوجه قرار 
گيرد. اس��تقالل واحد مديريت ريسك، جداسازي 
حوزه سياست از حوزه سرمايه گذاري بانك مركزي 
)نقش مديريت ريسك(، ش��فافيت و پاسخگويي، 
كفايت منابع، مس��ووليت تقسيم ريسك، فرهنگ 

مديريت ريسك. 

بين مديريت ريسك در بانك ها و بانك مركزي 
تفاوت وجود دارد كه مي توان به موارد زير اشاره 

كرد: 
اهداف غيرمالي: اهداف بانك مركزي متفاوت 
از اهداف بانك ها است. بانك ها به دنبال ايجاد ارزش 
براي س��هامداران خود هس��تند. اين جهت گيري 
به ط��ور كامل توجي��ه مي كند كه تم��ام حوادث 
عملياتي، حتي آنهايي كه به جنبه هاي كيفي مانند 
شهرت يا كيفيت خدمات مرتبط هستند، درنهايت 
بايد در ارزش مالي در معرض خطر محاسبه شوند. 
بنابراي��ن مديريت ريس��ك عمليات��ي در بانك ها 

مي تواند و بايد برمبناي روش هاي مقداري باشد. 
در مقابل، اه��داف و دارايي هاي مهم بانك هاي 
مركزي داراي ماهيت غيرمالي هس��تند و الزامات 
قانوني و نه��ادي خاص براي آنها وج��ود ندارد. از 
آنجا كه تاثيرات شديد رويدادهاي ريسك عملياتي 
بانك مركزي را نمي توان به صورت پولي سنجيد، 
بانك هاي مركزي تمايل طبيعي و كامال قانوني براي 
تاكيد بر رويكردهاي كيفي دارند. مسلما، در مورد 

برخي موارد ريس��ك عملياتي نظير ريسك ناشي 
از تراكنش ه��اي بانكي را مي ت��وان به صورت كمي 
س��نجيد با اين حال، در پايان روز، بانك مركزي با 
ريسك هايي كه ماهيت كيفي دارند مواجه مي شود. 
ارزش ه�ا و انگيزه هاي غيرانتفاعي: دومين 
تفاوت بين ماهيت ريس��ك در بانك هاي مركزي و 
بانك هاي تجاري، در ماهيت پايه سيستم ارزش ها 
و مشوق ها اس��ت. الزامات جديد مانند بازل II كه 
باع��ث تش��ويق بانك هاي بخ��ش خصوصي براي 
س��رمايه گذاري در طراحي چارچوب و پياده سازي 

سيستم هاي مديريت ريسك مي شود. 
با اين حال، سيس��تم هاي ارزش��ي و انگيزشي 
بانكداران مرك��زي داراي ماهيت متفاوت اس��ت، 
هيچ الزام قانوني و نهادي براي طراحي مكانيس��م 
مديريت ريسك وجود ندارد. بلكه بانك هاي مركزي 
صرف��ا بنا به ارزش هاي غي��ر انتفاعي خود را ملزم 
به طراحي مكانيسم مديريت ريسك مي كنند. در 
كشور ما، بانك مركزي بنا به ماهيت فعاليت خود، 
با انواع ريسك هاي مالي و غيرمالي مواجه است. در 

اين راستا، براي اندازه گيري و مديريت ريسك هاي 
پيش رو، اداره مديريت ريسك تشكيل شده است. 
اداره مديري��ت ريس��ك زيرمجموعه ي��ي از بخش 
مديركل حسابرسي و ريسك است. با وجود وجود 
قدمت مديريت ريسك در بانك هاي مركزي دنيا، 
مديريت ريس��ك در بانك مرك��زي، دوران نوپايي 
خود را طي مي كند. بنابراين هنوز طراحي چارچوب 
مناسب آن نيازمند بازنگري در ماهيت استقالل اين 
واحد و نوع تامين مالي آن اس��ت. در اين راس��تا، 
بررسي نمونه هاي موفق در دنيا مي تواند به طراحي 

مكانيسم مناسب مديريت ريسك كمك نمايد. 
پيش��نهاد مي ش��ود، بخش مديريت ريس��ك 
بانك مركزي كش��ور، مكانيسم مناسب شناسايي 
ريس��ك هاي پيش روي بانك مرك��زي را طراحي 
و مديري��ت نمايد. به همين منظ��ور بهره مندي از 
تجارب موفق نظير تجربه كشورهاي توسعه يافته يي 
نظي��ر بان��ك مرك��زي كان��ادا، آلمان، فرانس��ه و 
كش��ورهاي در حال توس��عه نظير، تركيه و كويت 

مي تواند راهگشا باشد. 

يادداشت

مديرگ��روه پول و ارز پژوهش��كده پولي و بانكي گفت: بانك 
مركزي مي تواند در كوتاه مدت با فروش ذخاير خود جلو افزايش 
ن��رخ ارز را بگيرد، اما چنين قدرت��ي در ميان مدت و بلندمدت 
ندارد. سيد احمدرضا جاللي ناييني با بيان اينكه نرخ ارز قيمت يا 
سنجه يي است كه وضعيت اقتصادي يك كشور در ابعاد مختلف 
را نمايش مي دهد، اظهار داش��ت: ج��دا از نقش تخصيصي كه 
نرخ ارز در بازار كاال و خدمات و تعيين قيمت نس��بي آنها دارد، 
نمايانگر قيمت نس��بي دو دارايي ب��ادوام، يعني پول خارجي به 
نسبت پول داخلي است. عواملي چون نااطميناني، ريسك هاي 
اقتص��ادي و سياس��ي در تعيين قيمت دارايي ه��ا نقش دارند، 
بنابراين نرخ ارز منعكس كننده شرايط اقتصادي يك كشور مانند 
درجه رقابت پذيري، عملكرد بخش بودجه و بخش پولي- بانكي، 

قيمت نفت و ريسك هاي سياسي- اقتصادي است. 
مديرگروه پول و ارز پژوهش��كده پولي و بانكي با بيان اينكه 
نرخ ارز به مثابه يك ابزار سياس��تي كام��ال در اختيار و كنترل 
بانك مركزي نيست مگر آنكه ذخاير بسيار زياد نسبت به حجم 
تقاضا و امكان نقل و انتقال آن را در مقادير حجيم داشته باشد، 
تصريح كرد: عرضه ارز و نحوه تخصيص آن تا حد زيادي تحت 
تاثير سياس��ت ها و اقدامات بانك مركزي است اما تقاضا و رفتار 
خريداران و متقاضيان ارز در بازار كاال و س��رمايه تحت كنترل 
مس��تقيم بانك مركزي نيست و عواملي كه تقاضاي ارز را متاثر 
مي كن��د با عواملي كه عرض��ه آن را تعيي��ن مي كند، متفاوت 

هس��تند. اگر اقتصادي رقابتي و كارا باش��د، بنگاه هاي توليدي 
بتوانند كاالهاي باكيفيت با هزينه پايين عرضه كنند، سياست 
مالي منضبط باشد، محيط اجتماعي و شرايط كسب وكار مشوق 
توليد و سرمايه گذاري در داخل باشد و سياست خارجي بتواند 
ريس��ك هاي ژئوپليتيك را در سطح معقولي نگه دارد تا جريان 
خالص سرمايه به كش��ور مثبت باشد، حتما بايد انتظار داشته 
باش��يم كه بانك مركزي بتواند با اعمال سياس��ت هاي صحيح 

پولي- ارزي نرخ ارز را تثبيت كند. 
اگر ش��رايط محيطي فوق الذكر غايب باش��د، بانك مركزي 
مي توان��د در كوتاه مدت با ف��روش ذخاير خود جلو افزايش نرخ 
ارز را بگيرد اما چني��ن قدرتي در ميان مد ت و بلندمدت ندارد، 
اما رقابت پذيري ناكافي در بازار كاال و خدمات، نداشتن انضباط 
مالي كافي، تخصيص هاي ناكاراي سرمايه و اعتبار، نرخ هاي تورم 
باالت��ر از رقباي اقتصادي و... باعث ش��ده كه به صورت دوره يي 
نرخ ارز بعد از يك دوره ثبات به وضعيت بي ثباتي برگردد. چون 
سياس��ت گذار اغلب تمايل به حفظ ارزش پول ملي دارد در حد 
امكانات و محدوديت هاي خود از طريق عرضه ارز، سعي بر حفظ 
ارزش پول ملي دارد. اما چنانچه اصالحات س��اختاري جامع در 
بخش مال��ي و پولي و رقابت پذيري اقتصاد )كه گاهي در متون 
برنامه هاي پنج ساله آمده( اتفاق نيفتد، سياست گذار قدرت كافي 
ب��راي تثبيت نرخ ارز در بازه ه��اي زماني بلندمدت تر را نخواهد 

داشت و با تعديل هاي يك باره نرخ ارز مواجه خواهيم شد.

ثبات بلندمدت بازار با عرضه ذخاير بانك مركزي ممكن نيست
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران گفت: چنانچه اتحاديه اروپا خط اعتباري به صورت فاينانس 
براي ايران در نظر بگيرد، مي  توان تحريم هاي نفتي را خنثي كرد. 
فاينان��س به تامين منابع مالي مورد نياز اجراي پروژه ها و خريد 
تجهيزات طرح هاي توليدي )س��رمايه يي( و همچنين خدمات 
فني و مهندسي پروژه ها با استفاده از تسهيالت اعتباري خارجي 
ميان مدت و وفق قرارداد هاي مال��ي با اعتباردهندگان خارجي 

اطالق مي شود. 
كيوان كاشفي افزود: بسته پيشنهادي اروپا براي حفظ توافق 
هسته يي برجام بايد مشخص كند تا چه اندازه با جزئيات در نظر 
گرفته شده آن مي تواند ايران را در رسيدن به اهدافش ياري كند 

اما مهم تر، ضمانت اجرايي آن است. 
ايجاد يك فضاي مناس��ب براي رونق توليد و كس��ب و كار 
ب��ه تضمين براي ادامه تعهدات اروپايي ها در قبال ايران نيازمند 
است. در بسته پيشنهادي اروپا بايد مواردي مانند خريد تضميني 
نفت، ادامه ارتباط بخش خصوصي با بنگاه هاي كوچك و متوسط 
اروپا و همچنين ارائه خدمات آموزشي و مشاوره يي لحاظ شود. 
پيش از اين از سوي اروپا خريد تضميني يك ميليون بشكه 
نفت پيشنهاد داده ش��ده بود تا در اين بسته لحاظ شود كه در 
صورت عملي ش��دن، رقم قابل توجهي محسوب مي شود؛ زيرا 

اكنون نصف اين رقم به اروپا صادر مي شود. 
چنانچه بحث گروه ويژه اقدام مالي )اف اي تي اف( در مجلس 

به نتيجه مي رس��يد، االن مشكل خاصي در مبادالت بانك هاي 
مختلف با ايران نداش��تيم. بنابراين بحث مراودات بانكي بايد در 

اين بسته به شكل جدي مورد توجه قرار گيرد. 
مي توان به ج��اي بانك هاي امريكايي ب��ا بانك هاي چين و 
روس��يه ارتباط برقرار كرد و چنانچه اتحاديه اروپا براي تسهيل 
ارتب��اط به بانك هاي خود تضميني بدهد، مي توانيم جدي تر در 
بحث اف اي تي اف وارد ش��ويم؛ در غير اين صورت حضور در اين 
گروه نه تنها براي ما منفعتي ندارد، بلكه فقط تعهداتي را تحميل 

مي كند. 
گ��روه ويژه اق��دام مالي در س��ال ۱۹۸۹ ميالدي از س��وي 
كش��ورهاي گروه ۷ ش��كل گرفت و كاركرد كنون��ي آن، وضع 
اس��تانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و 

ساير جرايمي است كه سالمت نظام مالي را تهديد مي كند. 
ايران از س��ال 200۷ ميالدي در فهرست س��ياه گروه ويژه 
اقدام مالي قرار گرفت و از س��ال 200۹ نام آن به طور رسمي در 
بيانيه هاي آن اعالم و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع 
شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. 

از هم��ان زم��ان موضوع خ��روج ايران از فهرس��ت س��ياه 
»اف اي تي اف« در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع 
در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصويب شد و از سال ۱۳۸۹ 
با تصويب »نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي« برنامه هاي 

اصالحي در دستور كار دولت است. 

فاينانس اروپا راهي براي خنثي سازي تحريم هاست
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5 بورس و فرابورس
 »وبص�ادر« درخص�وص عملك�رد يك ماهه 
توضيح داد: بانك صادرات گزارش فعاليت يك ماهه 
خود را منتش��ر و از كاهش تراز منفي اين ش��ركت 
در 3ماهه ابتدايي س��ال نسبت به مدت مشابه خبر 
داد. بر اين اس��اس بانك صادرات با انتش��ار اطالعيه 
در ك��دال عملكرد خرداد را تش��ريح كرد. بر همين 
اس��اس جمع درآمد 3ماه نخس��ت س��ال اين بانك 
مبلغ 23هزار و 980ميليارد ريال اعالم ش��ده است. 
اين درحالي اس��ت كه شركت »وبصادر« در اين بازه 
زماني مبلغ 35هزار و 377ميليارد ريال سود سپرده 
نيز پرداخت كرده اس��ت. در واقع س��ود پرداختي به 
سپرده گذاران بيش از درآمدي است كه نصيب بانك 
از اين محل شده است. با اين وجود ميزان تراز منفي 
بانك صادرات نس��بت به مدت مش��ابه كمتر ش��ده 
اس��ت. براساس اين گزارش بانك صادرات براي سال 
مالي 96 مبل��غ 151هزار و 341ميليارد ريال درآمد 
تسهيالت پيش بيني كرده بود كه با كسر هزينه سود 
س��پرده ها به مبلغ 9هزار و 486ميليارد ريال خالص 
درآمد تس��هيالت رس��يد. با اين وجود با لحاظ ساير 
عوام��ل به ويژه هزينه هاي عموم��ي،  كارمزد، هزينه 
مالي و مطالبات مش��كوك الوصول در نهايت به مبلغ 
36هزار و 242ميليارد ريال زيان خالص رسيده است. 
گفتني اس��ت، پيش بيني سود هر س��هم »وبصادر« 
مبلغ 627ريال زيان اس��ت. اين بانك در جديدترين 
گزارش خود پيش بيني درآمد تسهيالت اعطايي خود 
را افزايش و زي��ان خود را 161ريال كاهش داد تا به 

مقدار 627 ريال زيان هر سهم برسد. 
 رونمايي از يك قرارداد جديد در »حفاري«: 
شركت حفاري شمال با انتشار اطالعيه درخصوص 
يك قرارداد جديد اين ش��ركت شفاف س��ازي كرد. 
اين درحالي اس��ت كه »حف��اري« در اطالعيه يي از 
تامي��ن يك دس��تگاه دكل حف��اري HP2000 به 
همراه خدمات جانبي در ميادين ش��ركت ملي نفت 
مناط��ق نفتخيز جن��وب به مدت 19م��اه خبر داد. 
براساس اين اطالعيه مبلغ اين قرارداد 396ميليارد 
و 659 ميليون ريال است. همچنين نحوه تسويه اين 
قرارداد به صورت ماهانه و براساس جداول نرخ روزانه 
و س��رويس هاي جانبي اس��ت. افزون بر اين شركت 
حفاري ش��مال كه از ابتداي تير با تقاضاي سنگين 
از س��وي سهامداران همراه ش��ده بود پس از انتشار 
اطالعيه شفاف س��ازي در شبكه كدال)5 تير( مبني 
بر عدم تحوالت با اهميت در مس��ير اصالح قيمتي 

قرار گرفت. 
 رونمايي تايدواتر خاورميانه از تعديل مثبت 
ش�ركت: ش��ركت حمل و نقل تايدواتر خاورميانه 
ام��روز در اطالعيه ي��ي از افزايش س��ود خالص اين 
شركت خبر داد و سود خالص را براي سال مالي 97 
از 418ميليارد ريال به 702ميليارد ريال افزايش داد. 
بر اين اساس »حتايد« در اين اطالعيه علت تعديل 

مثبت اين شركت را اينچنين بيان كرده است. 
 افزاي��ش س��ود عمليات��ي نس��بت ب��ه آخري��ن 
پيش بيني)34درصد( مربوط به افزايش درآمد اجاره 

تجهيزات و فروش اقالم داغي است. 
 افزايش درآمدهاي غيرعملياتي در سرفصل درآمد 
حاصل از س��رمايه گذاري ها ناش��ي از افزايش درآمد 
حاصل سپرده بانكي و سود مصوب سرمايه گذاري در 

شركت هاي زيرمجموعه و ساير شركت هاست. 
 خال��ص درآمده��اي متفرق��ه ناش��ي از ف��روش 
دارايي هاي ثابت مشهود از قبيل زمين، ماشين آالت 
و تجهيزات، وسايل نقليه و اثاثه منصوبات نيز افزايش 

يافته است. 
 مالي��ات در س��ال مال��ي 96 نس��بت ب��ه آخرين 

پيش بيني كاهش يافته است. 
 سهم در 3ماه نخست سال 97 مبلغ 559 ميليارد 
ريال درآمد داش��ت كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 15درصد رشد داشته است. 
 ميانگين فروش ش��ركت در 3ماه نخس��ت سال 
ج��اري كمتر از ميانگين فروش ش��ركت در طول 

سال 96 است. 
اين درحالي اس��ت كه تايدواتر خاورميانه از ابتداي 
خرداد تاكنون رشد قيمتي بيش از 13درصد داشته 
و از قيمت 287تومان به 325تومان رس��يده است. 
اين ش��ركت همچني��ن در گ��زارش 12ماهه مبلغ 
70تومان سود محقق كرده است. اين درحالي است 
كه پيش بيني سود سال مالي براساس عملكرد واقعي 
6 ماهه 41تومان بوده اس��ت. افزون بر اين در زمينه 
تغيير مالكيت نيز در مدت مزبور بازيگران بزرگ بازار 
با حمايت بيش��تر خود در اكث��ر روزهاي معامالتي 

تغيير مالكيت را در اختيار داشته اند. 
 شفاف سازي »پكرمان« درخصوص آتش سوزي: 
طي روزهاي گذشته خبرهايي مبني بر آتش سوزي در 
كارخانه الستيك بارز شنيده شد. اين شركت با انتشار 
اطالعيه ي��ي در اين زمينه شفاف س��ازي كرد. بر اين 
اساس گروه صنعتي بارز پيرو خبر منتشر شده مبني 
بر آتش سوزي توضيحاتي را در كدال ارائه داده است. 
به گفته »پكرمان« بخش��ي از انبار ضايعات كارخانه 
در ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 12تير ماه سال 
جاري دچار آتش سوزي شده كه تاثير مالي با اهميتي 
در عملكرد شركت ندارد. اين شركت همچنين عنوان 
كرده كه انبار مذكور تحت پوش��ش بيمه بوده و اين 
حادثه هيچ خللي در روند فعاليت ش��ركت به وجود 
نياورده و با گذش��ت س��اعتي كوتاه، كارخانه فعاليت 
عملياتي خود را به  طور عادي در پيش گرفته اس��ت. 
افزون بر اين بررسي سابقه معامالتي اين نماد حاكي 
از آن است كه اين شركت از 5 خرداد ماه تا 9تير ماه 
بي وقفه در مسير رشد قرار داشته است. به  طوري كه 
از قيمت 250تومان به 328تومان رسيده و بعد از آن 
نيز تنها 2روز معامالتي منفي را پش��ت سر گذاشته 
اس��ت. اما در بح��ث تغيير مالكيت در روز گذش��ته 
حمايت قابل توجه بازيگر حقوقي قابل توجه است. در 
اين زمينه حقوقي ها ديروز مالكيت بيش از 94درصد 
از س��هم خريد را در اختيار داشتند. در سمت فروش 
اما وزن حقيقي ها س��نگين تر بود و 74درصد از سهم 
ف��روش را به خود اختصاص دادند. افزون بر اين نكته 
قابل توجه طي معامالت اين س��هم مربوط به تغيير 
مالكيت بيش از يك ماه گذش��ته اس��ت، بررسي اين 
مدت نش��ان مي دهد كه به اس��تثناي معامالت روز 
گذش��ته طي مدت اخير تغيير مالكيت تماما به نفع 
بازيگران حقيقي بوده و تقاضاي س��هام در اين گروه 

بسيار قابل توجه بوده است.

رويخطشركتها

سهامداران در انتظار واكنش ايران به بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا

فراز و فرود هاي هيجاني بورس
گروه بورس|

ش��اخص كل ب��ورس اوراق و به��ادار تهران 
مدتي اس��ت كه ف��راز و فرود هاي س��نگيني را 
در معام��الت روزانه تجربه مي كند به طوري كه 
برخي از كارشناس��ان بازار س��هام بر اين باورند 
كه اغلب س��رمايه گذاران ت��ازه  نفس بدون هيچ 
اس��تراتژي مش��خصي در تاالر شيشه يي حافظ 
حاضر ش��ده اند و اين دست از س��رمايه گذاران 
ب��ا رفتار هاي��ي همانن��د صف نش��يني و پيروي 
از س��اير افراد اق��دام به خريد و فروش س��هام 
مي كنن��د. اين درحالي اس��ت ك��ه بدترين نوع 
رفتار س��رمايه گذاري در بورس بر خالف س��اير 
بازار ه��اي مالي رفتار هاي��ي مبتني بر هيجان و 
خريد و فروش بدون در نظر گرفتن تحليل هاي 
بنيادي و صورت   هاي مالي شركت  هاست. به هر 
ح��ال ريزش به يك باره نماگر و تش��كيل طرف 
عرضه ب��دون هيچ توجيهي در يك روز و خريد 
س��هم هايي بدون پش��توانه منطقي در روز بعد 
و فقط با هدف پيروي از س��اير س��رمايه گذاران 
مي تواند طي مرور زمان به ته  نشين شدن برخي 
از سهم ها در پرتفوي سرمايه گذاران منجر شود. 
بر اين اس��اس با توجه به گمانه زني هاي مثبتي 
كه در حوزه برنامه جامع اقدام مش��ترك وجود 
دارد ام��ا پيش بيني مي ش��ود كه س��هامداران 
قديمي با احتياط بيش��تري ب��ه خريد و فروش 
س��هام در معامالت روزانه بورس تهران تا زمان 
مشخص  شدن واكنش ايران به بسته پيشنهادي 

اتحاديه اروپا بپردازند. 

 رشد بورس همگام با رشد دالر
در همين رابطه يك كارش��ناس بازار سرمايه 
بهتري��ن راهكار ب��راي جذب نقدينگ��ي در بازار 
س��رمايه را ش��فافيت اطالعات��ي و مبتني بودن 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي بورسي با واقعيت 
درون��ي آنها دانس��ت. ب��ه گزارش س��نا، محمد 
صفري بيان كرد: در دوره هاي گذش��ته مسائلي 

ازجمله مش��كالت نظام بانكي و عدم س��ازگاري 
صورت ه��اي مالي با واقعيت ش��ركت هاي بانكي 
باعث ايجاد محدوديت در جذب دارايي هاي مالي 
مردم به بازار س��رمايه ش��ده است. وي در پاسخ 
به اين س��وال ك��ه دولت براي انتق��ال و هدايت 
نقدينگي به س��مت ب��ورس چه س��ازوكارهايي 
در اختي��ار دارد، اظهار كرد: مهم ترين پيش��نهاد 
جهت تحقق ت��الش دولت براي انتقال و هدايت 
نقدينگي به س��مت ب��ورس در درجه اول پرهيز 
از تصميم��ات غيركارشناس��انه، خلق الس��اعه و 
بدون مطالعه اس��ت ك��ه از آن جمله مي توان به 
تحميل تس��هيالت تكليفي به بانك هاي بورسي، 
تعيين نرخ دس��توري ارز، تعيين دس��توري نرخ 

س��ود علي الحس��اب بانك��ي و... اش��اره كرد كه 
س��رمايه س��هامداران را در معرض ريس��ك قرار 
داده و در بس��ياري م��وارد با زي��ان مواجه كرده 
اس��ت. اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: البته 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر 
بازار س��رمايه نق��ش مهمي در اي��ن زمينه دارد 
كه خوش��بختانه در س��ال هاي اخير تالش هاي 
شايس��ته تقديري در ب��اال بردن ش��فافيت بازار 
سرمايه داشته اس��ت. صفري همچنين در پاسخ 
به سوالي در مورد افزايش نسبت ريسك به بازده 
در اكث��ر بازارهاي موازي ازجمله طال و مس��كن 
و اينكه پتانس��يل رش��د تا چه ان��دازه در بورس 
فراهم اس��ت، گفت: ب��ا توجه به رش��د بيش از 

100درص��دي نرخ دالر در ب��ازار آزاد و افزايش 
ن��رخ طال به عن��وان دو بازار م��وازي، انتظار اين 
است كه بازار سرمايه كشورمان كه بالغ بر نيمي 
از ارزش آن را ش��ركت هاي صادر كننده و دالري 
محور تش��كيل مي دهد، متناسب با افزايش نرخ 
دالر رشد كند. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه 
داد: اما درحال حاضر بازار سرمايه در ابهام ناشي 
از پيامده��اي مورد انتظار از س��رمايه تصميمات 
غيراقتصادي و تحميلي مس��ووالن قرار دارد كه 
مانع از افزايش بيش��تر قيمت ها شده است. وي 
اظه��ار كرد: پيش بيني مي ش��ود در صورت عدم 
بروز ريسك هاي سياسي جديد پس از رفع موانع 

ذكر شده شاهد رشد بازار سرمايه باشيم. 

 اشتغال زايي از مسير بازار  سهام
از س��ويي ديگ��ر به��رام ش��كوري، رييس 
كميس��يون مع��ادن و صناي��ع معدن��ي اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
عنوان كرد: حجم نقدينگي س��رگردان كشور 
نزديك به 400ميليارد دالر برآورد مي شود كه 
در صورت هدايت شدن به بخش هاي اقتصادي 
مول��د مي تواند به ارتقاي آن بخش كمك كند 
كه در غير اين صورت التهاب آفرين خواهد بود. 
التهابات اين روزهاي نرخ بازارهاي ارز، مسكن 
و س��كه در همين زمينه قابل تفسير است. به 
گفته وي امروز نيازمند مس��اعد كردن فضاي 
كس��ب وكار هس��تيم و بايد به گونه يي رفتار 
كنيم ك��ه فعاالن بخش خصوص��ي در بخش 
توليدي از بازدهي مناس��بي برخوردار باشند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، وي با تاكيد ب��ر اينكه بازار 
س��كه و ارز نمي تواند اشتغال و رونق اقتصادي 
ايجاد كند و حتي در مواردي تهديدكننده نيز 
اس��ت، ادامه داد: اگر نقدينگي هاي سرگردان 
را به س��مت ب��ورس و بازاره��اي مالي هدايت 
كني��م ضمن تامين نقدينگي مورد نياز فعاالن 
اقتصادي مي تواند س��ود مناسبي به آنان داده 
و ب��ا اش��تغال زايي بيش��تر ب��ه افزايش قدرت 
اقتصادي كش��ور كمك كند. ش��كوري اضافه 
كرد: اگر دولت به وظايف حاكميتي خود عمل 
كرده و به تكميل زيرس��اخت ها از جمله حمل 
و نقل، بنادر، كش��تيراني و... بپ��ردازد و بازده 
س��رمايه گذاري ها در بورس افزايش يابد، همه 
اي��ن عوامل مي توانند جذاب تر ش��دن هر چه 
بيش��تر بخش معدن را براي سرمايه گذاران به 
دنبال داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: به اين 
ترتيب بخش خصوص��ي نيز مي تواند محصول 
خ��ود را ب��ا قيمت ه��اي رقابت��ي در بازارهاي 
جهان��ي ب��ه فروش برس��اند و از س��ود خوبي 
بهره مند ش��ود كه در ادامه به توليد و اشتغال 

بيشتر مي انجامد. 

گروه بورس|
در معامالت روز ش��نبه بورس ته��ران نماگر اصلي بازار با 
ريزش يك هزارو 438واحدي همراه ش��د و به رقم 111هزار 
و 51 واح��دي س��قوط ك��رد. از همين رو ش��اخص كل هم 
 وزن ب��ا كاهش 39واح��دي رقم 18ه��زار و 665 واحد را به 
نمايش گذاش��ت. عالوه بر اين ش��اخص س��هام آزاد ش��ناور 
ني��ز با كاهش يك ه��زار و 374واحدي به رق��م 121هزار و 
907واحد دس��ت يافت. همچني��ن معامله گران بورس تهران 
امروز با وج��ود افزايش حجم عرضه و تش��كيل  صف فروش 
در نمادهاي معامالتي ش��اهد اصالح قيمت ها يك روز پس از 
راه اندازي بازار ثانويه ارزي بودند. به گزارش فارس، ش��اخص 
كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران)تدپيكس( 
در پاي��ان معامالت روز ش��نبه 16تير م��اه 97 با كاهش يك 
ه��زار و 438واحدي به رقم 111هزار و 51 واحدي رس��يد. 
اين درحالي اس��ت كه شاخص بازار اول با كاهش يك هزار و 
99واحدي به رقم 81 هزار و 509 واحد افت كرد و ش��اخص 
ب��ازار دوم ب��ا كاهش 2هزار و 653 واح��دي رقم 222هزار و 

535 واحد را تجربه كرد. براساس اين گزارش ديروز معامالت 
س��هام در نماد معامالتي ش��ركت هاي هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس با 285واحد، فوالد مباركه با 264واحد و تاپيكو 
با 153واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص 
كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت س��هام 
در نماد معامالتي شركت هاي بانك صادرات ايران با 42واحد، 
ارتباطات س��يار ب��ا 31واح��د و مخابرات ايران ب��ا 26واحد 
افزاي��ش بيش��ترين تاثير مثبت را در محاس��به اين نماگر به 
دوش كشيدند. افزون بر اين ارزش كل معامالت ديروز بورس 
ته��ران درحالي به بيش از 282ميليارد و 336ميليون تومان 
نمايش داده ش��د كه ناشي از دس��ت به دست شدن بيش از 
ي��ك ميليارد و 171ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 68 هزار و 645 نوبت داد و ستد بود. 

 عرضه 800 كيلويي زعفران
افزون بر اين تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران 
روز ش��نبه ميزبان عرضه 22ه��زار و 100تن گندم خوراكي، 
3هزار و 908تن ش��كر، 500 تن روغن خام س��ويا، يك هزار 
و 200تن خرماي مضافتي و 800 كيلوگرم زعفران رشته يي 
ب��ود. همچني��ن ديروز 2ه��زار و 200تن تيرآه��ن، 2هزار و 
200تن س��بد ميلگرد و 20كيلوگرم شمش طال نيز در تاالر 

محصوالت صنعتي و معدني عرضه شد. اين درحالي است كه 
تاالر صادراتي بورس كاالي ايران نيز در اين روز شاهد عرضه 
35ه��زار و 70تن قير و عايق رطوبتي ب��ود. همچنين ديروز 
107ه��زار و 564 تن قير، وكيوم بات��وم، مواد پليمري، مواد 
شيميايي و س��الپس واكس نيز در تاالر فرآورده هاي نفتي و 

پتروشيمي بورس كاالي ايران عرضه شد. 

 2 عرضه بلوكي در فرا بورس
از س��ويي ديگر ش��اخص كل فراب��ورس اي��ران در روند 
معامالتي روز گذش��ته با كاهش 8 واح��دي رقم يك هزار و 
244واحدي را به خود اختصاص داد. اين درحالي اس��ت كه 
فراب��ورس اي��ران در روزهاي 19و 27تير م��اه ميزبان عرضه 
بلوكي س��هام دو ش��ركت  پتروش��يمي داراب و كشاورزي و 
دامپروري مالرد ش��ير خواهد بود. بر اين اساس يك شركت 
كارگزاري در نظر دارد تعداد 215ميليون و 678 هزار و 810 
سهم شركت پتروشيمي داراب را كه متعلق به بانك صادرات 
ايران اس��ت به طور يكجا و به صورت نقد از طريق عرضه در 
بازار »پايه ب« براس��اس مقررات بازار س��وم فرابورس ايران 
به فروش برس��اند. بدين ترتيب نوزده��م تير ماه در بازار پايه 
فرابورس ايران نزديك به 6.32 درصد از س��هام غيرمديريتي 
شركت پتروشيمي داراب در نماد »داراب4« با قيمت پايه هر 

سهم 1124ريال عرضه مي ش��ود. همچنين شركت خدمات 
مديريت صبا تامين به وكالت از شركت سرمايه گذاري صنايع 
عمومي تامين در نظر دارد 99.99درصد از س��هام ش��ركت 
كشاورزي و دامپروري مالرد شير را به طور يكجا و به صورت 
نقد يا نقد و اقس��اط از طريق عرضه در بازار س��وم فرابورس 
به فروش برس��اند. بر اين اساس قيمت پايه هر سهم شركت 
كش��اورزي و دامپروري مالرد شير 2974ريال در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت و بدين ترتي��ب 299ميليون و 998هزار س��هم 
اين ش��ركت كه موضوع فعاليت آن كش��اورزي و دامپروري، 
صناي��ع غذايي، ايجاد صنايع جنبي براي تهيه، توليد و توزيع 
و فروش محصوالت كش��اورزي عنوان ش��ده است اواخر تير 
ماه عرضه مي ش��ود. اين درحالي است كه چهارشنبه 27تير 
ماه بازار س��وم فرابورس ميزبان عرضه اين بلوك است كه از 
سوي يك ش��ركت كارگزاري به عنوان كارگزار عرضه كننده 
روي مي��ز ف��روش م��ي رود. گفتني اس��ت، س��هامدار عمده 
شركت كش��اورزي و دامپروي مالرد شير كه آخرين سرمايه 
آن 300ميليارد ريال اس��ت، شركت س��رمايه گذاري صنايع 
عموم��ي تامين ب��ا دارا بودن 299ميليون و 998هزار س��هم 
اين شركت است و شركت هاي كشت و دامداري فكا و كشت 
و دام گلدش��ت نمونه اصفهان هر كدام دارنده 1000س��هم 

شركت كشاورزي و دامپروري مالرد شير هستند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس
عقب  نشيني شاخص  كل

بازار سرمايه

روز ش��نبه زنگ آغاز دومين دوره ليگ ستارگان بورس با 
حضور س��عيد فالح پور عضو هيات مدي��ره و معاون نظارت بر 
نهاد هاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، سيد مصطفي 
رضوي معاون اجرايي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ياس��ر 
فالح مديرعامل ش��ركت اطالع رس��اني و خدم��ات بورس و 
جمعي از مديران بازار س��رمايه و اساتيد دانشگاه در دانشگاه 
عل��م و فرهن��گ به صدا درآمد. به گزارش س��نا در افتتاحيه 
اين مراس��م ياس��ر فالح دبير اجرايي ليگ س��تارگان بورس 
گفت: ليگ س��تارگان ب��ورس ايران راهي به س��وي ارتقاي 
فرهنگ س��ازي و آم��وزش بازار س��رمايه اس��ت و اميدواريم 

بعد از اتمام اين دوره ش��اهد ارتقاي س��واد مالي گروه نخبه 
و دانش��گاهي كشور باش��يم. از سوي ديگر س��عيد فالح پور 
عضو هيات مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به پيشرفت هاي موجود در بازار 
س��رمايه گف��ت: امكانات در اين بازار به س��رعت تغيير كرده 
و س��رعت تغييرات بيش از گذش��ته اس��ت. وي با اش��اره به 
اينكه ش��روع اين دوره از ليگ ستارگان مي تواند عاملي براي 
تش��ويق به كارآفريني باشد، ادامه داد: در اين دوره مسابقات 
به صورت كشوري برگزار مي شود و محدوديت ها در قياس با 

سال گذشته كاهش يافته است. 

 حك�م نوازش�ريف هم نتوانس�ت ش�اخص را نزولي 
كند: دادگاه عالي پاكس��تان نخست وزير پيشين اين كشور را به 
اتهام فس��اد مالي به 10 س��ال زندان محكوم كرد اما با بازگشايي 
بازار س��هام در س��اعات معامالتي، با وجود نظر كارشناس��ان اثر 
منفي در بازار اين كش��ور مش��اهده نش��د. به گزارش س��نا، بازار 
پاكس��تان در روز جمعه با اعالم نتيجه دادگاه نوازش��ريف نه تنها 
 عكس العمل منفي نداش��ت بلكه با رش��د 45 واحدي ش��اخص 
100 ش��ركت برتر مواجه شد. براس��اس اين گزارش، در بازار روز 
جمعه در اين كش��ور 104 ميليون سهم جابه جا شد و بيشترين 
تقاضا مربوط به س��هام صنايع ژنراتوري برق بود كه با جابه جايي 
40 ميليون سهم همراه ش��د. اين در حالي است كه، ديوان ملي 
محاس��بات )NAB( ش��ريف و خانواده اش را به پولشويي متهم 
و اعالم كرده بود. ديوان عالي پاكس��تان در جوالي س��ال 2017 
ميالدي صالحيت نوازش��ريف را براي ادامه فعاليت هاي سياسي 
رد كرد. راي اين دادگاه پس از آن صادر ش��د كه وي درآمد خود 
به ارزش 10 هزار درهم امارات را كه ماهانه از ش��ركتي در امارات 

دريافت مي كرد، گزارش نداده بود. 
 افزايش ارزش معامالت بورس كاال: ارزش كل معامالت 
بورس كاالي ايران در 3 ماهه نخس��ت امس��ال در دو بخش بازار 
فيزيك��ي و مالي به بيش از 608هزار ميليارد ريال رس��يد. بر اين 
اس��اس، آمار معام��الت بازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران در بهار 

 امس��ال حاكي از آن اس��ت كه در اين بازار و در مجموع بيش از 
6 ميلي��ون و 574 هزار تن محصول به ارزش��ي بالغ بر 161هزار 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د كه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته رش��د 22درصدي حجم و 71درص��دي ارزش را تجربه 
كرده اس��ت. همچنين در 3ماهه اول امسال و در تاالر محصوالت 
كشاورزي 623هزار و 700 تن محصول به ارزشي بالغ بر 7هزار و 
842ميليارد ريال داد و س��تد شد كه حجم و ارزش معامالت اين 
تاالر در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهش 3 و 5درصدي 
مواجه شده است. افزون بر اين، در اين تاالر 525 هزار و 225تن 
گن��دم، 39هزار و 800 تن روغن خام، 34 هزار و 675تن ش��كر، 
22 هزار تن جو، هزار و 390 تن خرما، 550تن دانه هاي روغني و 
8 تن زعفران به فروش رسيده است. همچنين مقدار 883 هزار و 
500 عدد جوجه يك روزه گوشتي نيز طي دوره سال 1397 مورد 
معامله قرار گرفته اس��ت. از سويي ديگر، طبق آمار 3ماهه بورس 
كاال بيش از 3 ميليون و 270 هزار تن محصول به ارزش بيش از 
43 هزار ميلي��ارد ريال در تاالر فرآورده هاي نفتي به فروش رفت 
كه حجم و ارزش محصوالت معامله ش��ده در اين تاالر به نسبت 
مدت مش��ابه سال گذشته به ترتيب رش��د 66 و 175درصدي را 
تجربه كرد. همچنين، در اين ت��االر يك ميليون و 457 هزار تن 
وكي��وم باتوم، يك ميليون و 375 هزار تن قير، 243 هزار و 570 
تن ل��وب كات، 121هزار و 220 تن گوگ��رد، 53 هزار و 311تن 
روغن، 12 هزار و 550 تن س��الپس واك��س و 6 هزار و 640 تن 
عايق رطوبتي معامله شد. براساس اين گزارش، در تاالر محصوالت 
پتروش��يمي ب��ورس كاال نيز طي 3 ماهه امس��ال، يك ميليون و 

 110 ه��زار تن محصول به ارزش بي��ش از 54 هزار ميليارد ريال 
داد و س��تد ش��د كه حجم و ارزش معامالت اين بازار نيز رش��د 
22 و 75درصدي را نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته تجربه 
كرده اس��ت. به اين ترتيب در اين تاالر 800 هزار و 131 تن مواد 
پليم��ري، 310 هزار و 231تن مواد ش��يميايي و 260 تن گازها 
و خوراك ها به فروش رس��يد. بر اين اس��اس، آمار معامالت تاالر 
محصوالت صنعتي و معدني نيز نشان مي دهد كه در بهار امسال، 
بيش از يك ميليون و 532 هزار تن محصول به ارزش بيش از 54 
هزار ميليارد ريال مورد داد و س��تد قرار گرفت كه اين تاالر رشد 
40درصدي ارزش و كاهش 15درصدي حجم معامالت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته را تجربه كرد. در اين تاالر يك ميليون و 
354 هزار تن فوالد، 60 هزار تن آهن اس��فنجي، 54 هزار و 435 
تن مس، 27 هزار و 140تن آلومينيوم، 25 هزار تن س��نگ آهن، 
يك هزار و 540 تن كنس��انتره موليبدن، 9 هزار تن سيمان و 93 
تن كنسانتره معامله شد. همچنين 30 كيلوگرم طال به ارزش بيش 
از 61 هزار ميليارد ريال در اين تاالر مورد معامله قرار گرفت. عالوه 
بر اين، بررس��ي عملكرد بازار فرعي ب��ورس كاالي ايران در مدت 
مذكور نشان مي دهد كه در اين تاالر در مجموع 37 هزار و 801 
ت��ن محصول به ارزش يك هزار و 419 ميليارد ريال داد و س��تد 
ش��د كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 364درصدي 
ارزش و كاه��ش 28درصدي حجم معامالت مواجه ش��د. در اين 
بازار20 هزار و 129تن محصوالت كش��اورزي، 7 هزار و 533 تن 
م��واد پليمري، 5 هزار و 828 تن ضايعات، 2 هزار و 625تن مواد 
معدني، يك هزار و 598 تن فوالد، 78 تن مواد ش��يميايي و 10 

تن مس به فروش رفت. همچنين مقدار 6600 عدد بش��كه خالي 
و يك اصله تراورس چوبي )ضايعات( طي دوره سال 1397 مورد 

معامله قرار گرفته است. 
 اطالعيه درخصوص خريد س�هام شركت كنتورسازي 
ايران: براس��اس مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
مبني ب��ر اجازه انج��ام معامالت در خ��ارج از س��اعت معامالتي، 
س��هامداران حقيقي شركت كنتور سازي )آكنتور2( فوق مي توانند 
براي فروش س��هام خود عالوه بر فروش مرحله قبل مطابق شرايط 
زير، پس از مراجعه به يكي از ش��عب ش��ركت هاي كارگزاري عضو 
ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه و نسبت به ارائه دستور 
ف��روش و تكميل تعهدنامه واگذاري س��هام اقدام كنند. به گزارش 
پايگاه بورس تهران، شرايط ورود سفارش فروش به شرح زير است: 
 فروش حداكثر 5000 سهم است در صورتي كه منابع تامين شده 
از سوي خريداران كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش شروع 
و براساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد متناسب با 

ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران مشخص خواهد شد. 
 قيمت خريد هر سهم مبلغ 21،075 ريال است. 

 نوع س��فارش فروش از نظر اعتبار زماني سفارش بدون 
محدوديت زماني است. 

 ام��كان ورود س��فارش فروش ب��راي مش��تريان برخط 
امكان پذير نيست. 

 مهلت ورود س��فارش فروش از چهارشنبه سيزدهم تير ماه 
1397 الي س��اعت 12:30 روز يك شنبه هفدهم تير ماه 1397 

خواهد بود.

آغاز دومين دوره ليگ ستارگان بورس

نگاهي به تحوالت بازار

س��اعات كاري معامالت ب��ورس تهران ب��ه دليل قرار 
گرفتن در محدوده زماني تعيين شده تغيير نخواهد كرد. 
بر اين اس��اس حسن قاليباف اصل مديرعامل بورس تهران 
عنوان كرد: س��اعات كاري معامالت بورس تهران به دليل 
قرار گرفتن در محدوده زماني تعيين شده، تغييري نكرده 
و 9 الي 12:30 اس��ت اما ساعت كاري بخش اداري 6 الي 
14 خواهد بود. به گزارش س��نا، مديرعامل بورس تهران 
ادامه داد: اين تصميم براي همراهي با تصميمات سراسري 
و بخشنامه هاي ملي گرفته شده است، اما همكاران بخش 
عمليات و ح��وزه نرم افزاري و س��خت افزاري بورس براي 

نگهداري و انجام فعاليت ها مي توانند در ساعت غير اداراي 
تعيين شده حضور داشته باشند. 

از س��وي ديگر محس��ن خدابخ��ش مدير نظ��ارت بر 
بورس ها و بازارهاي س��ازمان بورس نيز بيان كرد: ساعت 
كاري معامالت بازار س��هام طي ماه جاري تغييري نكرده 
و مانن��د هميش��ه بي��ن 9 ت��ا 12:30 روزهاي ش��نبه تا 

چهارشنبه است. 
اين در حالي است كه احتماال ساعت اداراي بورس ها با 
تغييراتي روبه رو ش��ود كه در صورت تصميم نهايي توسط 

مسووالن مربوطه اعالم خواهد شد.

ساعت معامالت بورس تهران تغيير نمي كند
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 ۳ پيشنهاد براي حل 
مشكالت نانوايي ها

تس�نيم| رييس اتاق اصناف اي��ران از قول وزير 
صنعت براي تعيين تكليف مش��كالت نانوايي ها در 
نخستين جلس��ه س��تاد تنظيم بازار خبر داد. علي 
فاضلي با ابراز اينكه بحث نان دقيقا از يك سال پيش 
در دستور كار اتاق اصناف قرار گرفت و ما پيگيري ها 
و پيشنهادات مختلفي را در مورد قيمت نان به دولت 
ارائه كرديم، اظهار كرد: درباره قيمت نان، مولفه هاي 
مختلفي تاثيرگذار هس��تند كه اي��ن موضوع باعث 
افزايش قيمت تمام شده آن مي ش��ود. او با اشاره به 
اينكه نان، غذاي اساسي مردم بوده و بايد در افزايش 
قيمت آن تدبير خاصي اعمال شود، گفت: اگر قرار بر 
افزايش قيمت نان نيست بايد سياست هاي تشويقي 
براي كاه��ش هزينه ها از جمله »بحث ماليات، حق 
بيمه كارفرمايان و اختصاص يارانه به بخش��ي از آرد 
مورد نياز نانوايان« در نظر گرفته شود تا به دنبال آن 

هزينه ها كاهش پيدا كند. 
رييس اتاق اصناف ايران اضافه كرد: مسووالن همه 
اين موضوعات را قبول دارند، اما نمي دانم چرا تاكنون 
تصميم نهايي را براي وضعيت نانوايان كشور اعمال 
نكردند. فاضلي با اعالم اينكه در جلسه اخير خود در 
استانداري كه وزير صنعت هم حاضر بود موضوعات 
مختلفي از جمله قيمت نان مطرح شد، تصريح كرد: 
در آن جلسه تاكيد كرديم، »اگر نمي خواهيد قيمت 
نان را افزايش دهيد الاقل سياس��ت هاي تشويقي را 
ب��راي نانوايان مصوب كنيد« ك��ه هنوز اين موضوع 
م��ورد تصويب نهايي قرار نگرفته اس��ت. او در ادامه 
ب��ا اعالم اينكه وزير صنعت قول داده در نخس��تين 
جلسه س��تاد تنظيم بازار وضعيت نانوايان بررسي و 
تصميمات الزم اعمال ش��ود افزود: امروز نانوايان با 
مشكالت متعددي دس��ت و پنجه نرم مي كنند كه 

بايد در اسرع وقت اين موارد برطرف شود. 

 پارچه هاي وارداتي
پشت درهاي گمرك ماند

ايسنا| در پي نوسان بازار ارز، بازار پارچه و نخ نيز 
از قاعده افزايش قيمت ها مس��تثنا نمانده و در ركود 
به سر مي برد. در عين حال رييس اتحاديه بنكداران 
پارچه از عدم ترخيص پارچه هاي وارداتي از گمرك 
خبر مي دهد. امير قديمي نژاد درباره تاثير نوس��انات 
بازار ارز بر بخش پارچه اظهار كرد: به نس��بت آنكه 
نرخ دالر سير صعودي داشته، رنگ و نخ نيز افزايش 
قيمت داشته و از طرف ديگر ميزان موجودي آنها در 
بازار كاهش يافته است. عالوه بر اين در حال حاضر 
پروس��ه ترخيص كاال از گمرك بي��ش از يك تا دو 
ماه طول مي كشد؛ به طوري كه برخي واردكنندگان 
كه پارچه هايشان مناسب فصل بهار و تابستان بوده 
از ش��ب عيد به دليل تعرفه ه��ا، در گمرك مانده و 
همچنان در انتظار ترخيص هس��تند. ب��ه گفته او، 
اي��ن پارچه هاي وارداتي كه بيش��تر از چين و تعداد 
مح��دودي از تركيه وارد مي ش��ود، ديگر براي فصل 
پاييز و زمس��تان مناسب نيس��تند كه موجب زيان 

واردكنندگان شده است. 
قديمي نژاد با اش��اره به اينكه م��واد اوليه در بازار 
موجود نيس��ت و ب��ه همين دليل تولي��دات داخل 
كاه��ش داش��ته و كارخانه ه��اي توليدكنن��ده در 
حال تعطيلي هس��تند، اظهار ك��رد: ميزان عرضه و 
موجوديت جنس در بازار با يكديگر مرتبط اس��ت و 
زماني كه كاال در بازار يافت نشود،  ميزان عرضه نيز 
به تبع آن كاهش مي ياب��د. رييس اتحاديه پارچه و 
بنكداران و طاقه فروش��ان تاكيد كرد: در حال حاضر 
موضوع احتكار جنس در ب��ازار وجود ندارد، چراكه 
پارچه بايد به فصل مناسب خود عرضه شود؛ مساله 
احتكار مطرح نيس��ت و هر كس كه چنين قصدي 
داش��ته باش��د، خودش ضرر مي كند، زيرا نمي توان 
پارچه تابس��تاني و بهاره را در پايي��ز وارد بازار كرد. 
همچنين پارچه ها بسته به رنگ، طرح، مد و فصل به 
كار مي روند و اين چهار عامل مكمل يكديگر هستند. 
او افزود: اظهارات بيان ش��ده درباره نفروختن جنس 
از سوي بازاريان به مغازه داران درست نيست، زيرا به 
اين ترتيب بازار خالي از جنس خواهد شد، اما آنچه 
واضح و غيرقابل انكار اس��ت، مساله كسادي بازار به 

دليل نبود ثبات نرخ دالر است. 

ايجاد شغل در حوزه اصناف 
ارزان تر است 

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران| رييس 
مركز اصن��اف و بازرگان ايران با بيان اينكه ايجاد 
شغل در حوزه اصناف ارزان تر از ساير بخش هاست، 
گفت: در صورت هدايت بخشي از سرمايه گذاري 
به سمت اصناف مي توان بهره بيشتري در عرصه 
اش��تغال و توليد ببري��م. س��يدجواد احمدي در 
آيين گراميداش��ت روز ملي اصناف كه در همدان 
برگزار شد، به جايگاه قابل توجه اصناف در زمينه 
اش��تغال و توليد اش��اره كرد و اف��زود: ۱۸ درصد 
توليد ناخالص داخلي مربوط به واحدهاي صنفي 
اس��ت. او اظهار كرد: ۴۸۰ ه��زار واحد صنفي در 
زمينه توليد و خدمات فني فعاليت مي كنند و به 
لحاظ وابسته نبودن در تامين مواد اوليه با خارج، 
مي توانند در شرايط كنوني به كمك اقتصاد كشور 
بيايند. احمدي خاطرنشان كرد: واحدهاي صنفي 
تولي��دي و فني، حتي قادر ب��ه تامين برخي مواد 

اوليه كارخانه ها و صنايع كشور هستند. 
ريي��س مرك��ز اصن��اف و بازرگانان اي��ران به 
نوس��ازي واحدهاي صنفي تاكيد ك��رد وگفت: با 
همراهي و تعامل بانك ها در پرداخت تس��هيالت 
مورد نياز مي توان نيازمندي هاي واحدهاي صنفي 
را برآورده س��اخت. او يادآور ش��د: سرمايه گذاري 
در نوين س��ازي و ارتقاي بهره وري اصناف نه تنها 
هزينه نيست، بلكه سرمايه گذاري مفيد و سودمند 
محسوب مي ش��ود. احمدي به برخي نگراني هاي 
اصناف از توسعه فروش��گاه هاي زنجيره يي اشاره 
ك��رد و افزود: اقب��ال مصرف كننده ها به س��مت 
فروش��گاه هاي م��درن موج��ب كاهش مش��تري 

واحدهاي صنفي سنتي شده است. 

اخبار

معاون اقتصادي رييس جمهور در نشست با فعاالن اقتصادي كرمان مطرح كرد 

فصل جديد نظرخواهي از بخش خصوصي

افزايش همكاري اقتصادي ايران و ساحل عاج
رييس اتاق س��منان با كاردار س��فارت »س��احل 
عاج« در تهران گفت وگو كرد و در نشست مشترك، 
راهكارهاي همكاري مش��ترك را مورد بررس��ي قرار 
داد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
س��منان در اين نشس��ت گفت: استان س��منان در 
زمينه ه��اي مختل��ف ظرفي��ت و آمادگ��ي افزايش 
همكاري و مراودات اقتصادي با كشور »ساحل عاج« 
را دارد. علي اصغ��ر جمع��ه اي ادامه داد: س��منان در 
زمينه هاي معدني، صنعتي، كشاورزي و گردشگري 
ظرفيت هاي فراواني دارد كه با فراهم س��ازي بس��تر 
همكاري هاي كشور ساحل عاج و اين استان منجر به 

تقويت روابط تجاري- اقتصادي خواهد شد. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، او با بيان اينكه 
حوزه گردش��گري نقش ويژه ي��ي در رونق اقتصادي 
كش��ورها ايف��ا مي كند، اظهار ك��رد: اين اس��تان با 
وج��ود بناهاي تاريخي و تنوع اقليمي داراي ظرفيت 
و زيرس��اخت هاي مطلوب براي گردشگري است. به 
گفته او محور اصلي غربي- ش��رقي در مسير تهران- 
مشهد از استان سمنان عبور كرده و ترانزيت بسياري 
از كااله��اي صادراتي به كش��ورهاي ش��رق ايران به 

اس��تان اختص��اص دارد. علي اصغر جمع��ه اي افزود: 
قرارگيري در مسير راه آهن و كريدور شمال به جنوب 
و ش��رق به غرب از فرصت هاي ويژه اس��تان سمنان 
براي س��رمايه گذاري اس��ت. رييس اتاق س��منان با 
تاكيد بر اينكه واحدهاي صنعتي و توليدي در استان 
ظرفيت هاي ويژه يي براي س��رمايه گذاري محسوب 
مي شود، تصريح كرد: تنوع صنايع استان نظير صنايع 
عذايي، نساجي، خودروس��ازي و قطعه سازي است و 
بزرگ ترين اتوبوس س��ازي خصوصي كش��ور كه ۸۰ 
درصد ناوگان جاده يي و درون ش��هري كش��ور را به 

خود اختصاص داده در اين استان است. 
جمعه اي ادام��ه داد: محوريت اس��تان در بخش 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در ح��وزه مع��ادن و 
خودروسازي است و با ايجاد شرايط مناسب مي توان 
س��طح مبادالت اقتصادي و سرمايه گذاري را افزايش 
داد. در اين اس��تان ۱۸۰۰واح��د توليدي و صنعتي 
فعالي��ت دارد. او افزود: ۸ درصد قطعه هاي مورد نياز 
خودرو يعن��ي از 9هزار و ۱۸5قطع��ه 7۸۸قطعه در 
استان سمنان ساخته مي شود. شركت اتوبوس سازي 
اس��تان داراي خدمات پس از فروش در بس��ياري از 

كشورهاس��ت و كيفيت اين ش��ركت اتوبوس سازي 
زمينه مس��اعدي ب��راي صادرات اتوبوس به كش��ور 
س��احل عاج دارد. جمعه اي حوزه كشاورزي سمنان 
را داراي ظرفيت بالقوه خواند و گفت: اس��تان داراي 
محصوالت كش��اورزي نظير پس��ته، گ��ردو، انگور و 
صيفي جات است و با رايزني زمينه صادرات به كشور 

ساحل عاج فراهم مي شود. 
او گفت: در سال 2۰۰7 تفاهمنامه يي با ۱۰بند با 
س��احل عاج امضا شد. با وجود اعزام هيات استان به 
دليل مشكالت داخلي اين كشور، تحققي در بندهاي 
تفاهمنامه صورت نگرفت و مذاكرات بي نتيجه ماند. با 
سفر كاردار س��فارت اين كشور به استان سمنان در 
احيا آن تفاهمنامه تالش مي شود. رييس اتاق سمنان 
با تاكيد بر عالقه مندي اس��تان در برقراري روابط در 
بخش ه��اي مختلف به خصوص صادرات به س��احل 
عاج تصريح كرد: برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي 
در زمينه هاي صنعت و كشاورزي مي تواند به معرفي 
ظرفيت هاي ايران و اس��تان سمنان در اين زمينه ها 
به فعاالن اقتصادي س��احل عاج موثر باشد. در ادامه 
»تاماكولو واتارا« كاردار سفارت »ساحل عاج« گفت: 

روابط سياسي جمهوري اسالمي و ساحل عاج ۴۳سال 
قدمت دارد و اكنون اين روابط مطلوب است و با تمركز 
روي تجارت و اقتصاد بايد اين روابط تقويت ش��ود. او 
اظهار كرد: در زمان فعاليت دولت تدبير و اميد، سطح 
روابط سياس��ي و اقتصادي بين ايران و س��احل عاج 
با حضور فع��االن اقتصادي و ايج��اد تفاهمنامه هاي 
تجاري افزايش چش��مگيري داش��ته اس��ت. بعد از 
بحران هاي س��ال 2۰۱۰ در كشور ساحل عاج اكنون 
صلح و ثبات در كش��ور برقرار شده و زيرساخت هاي 

سرمايه گذاري بسيار قابل توجه است. كاردار سفارت 
كش��ور »س��احل عاج« در ايران تصريح  كرد: ساحل 
عاج ظرفيت الزم براي صادرات محصوالت كشاورزي 
ب��ه ويژه بادام هندي، كاكائو و قه��وه را به ايران دارد. 
بايد براي بهره گيري از ظرفيت هاي اقتصادي 2كشور 
برنامه ريزي كرد. »واتارا« گفت: اس��تان س��منان از 
زيرساخت هاي مهم گردش��گري و تجاري برخوردار 
است و سرمايه گذاران ساحل عاج آمادگي دارند براي 

رونق اقتصادي در ايران به اين استان سفر كنند. 

تعادل|
نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
اس��تان كرمان با حضور مع��اون اقتصادي رييس جمهور 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت فعاالن اقتص��ادي فرصت 
يافتن��د تا ديدگاه ها و دغدغه هاي خود را مطرح كنند. از 
ديد فعاالن بخش خصوصي »عدم پرداخت س��هم توليد 
از هدفمن��دي يارانه ها، تهيه نش��دن فرم هاي يكنواخت 
براي قراردادهاي پيمانكاري و قراردادهاي عقود اسالمي، 
تشكيل نشدن دادگاه هاي تجاري و عدم تشكيل سازمان 
نظام مش��اوره مديريت« را مي توان از جمله مش��كالت 
بهبود محيط كس��ب وكار عنوان كرد. همچنين آنها بر 
اين باور بودند كه نمايندگان بخش خصوصي و روس��اي 
اتاق هاي س��ه گانه بازرگاني، تعاون و اصناف در ش��وراي 
عال��ي تصميم گيري اقتص��ادي ح��ق راي ندارند و اين 
موض��وع بايد پيگيري و حق��وق بخش خصوصي اعمال 
شود. از آن سو اما معاون اقتصادي رييس جمهور در پاسخ 
به اين دغدغه، يكي از موارد اجراي قانون كس��ب وكار را 
مشورت دولت با بخش خصوصي عنوان كرد كه بايد در 
تمام جلسات دولت رس��ما نظر فعاالن اقتصادي مطرح 
و بيان ش��ود تا شاهد شكل گيري فصل جديدي در اين 

زمينه باشيم. 
 

 نهاونديان چه گفت؟ 
سي وسومين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان كرمان با حضور معاون اقتصادي 
رييس جمهور برگزار ش��د. محمد نهاوندي��ان در ابتداي 
س��خنان خود با بيان اينكه سياس��ت دولت در صادرات 
كامال بر اساس نظر صادركنندگان و جهت گيري اقتصاد 
كش��ور در حمايت از صادرات اس��ت، افزود: اين مهم راه 
استقالل اقتصادي كشور اس��ت و اگر نزديكي عملياتي 
بين دولت و بخش خصوصي وجود داشته باشد، بسياري 

از مشكالت برطرف خواهد شد. 
او با اشاره به اينكه در سال جاري بايد همه ظرفيت ها 
و فرازهاي قانون بهبود محيط كسب وكار به اجرا برسد، 
گف��ت: يكي از موارد اين قانون مش��ورت دولت با بخش 
خصوصي اس��ت كه بايد در تمام جلس��ات دولت رسما 
نظر فعاالن اقتصادي مطرح و بيان شود. اين تصميم دو 
ماه گذش��ته در دولت گرفته و مقرر ش��د با نظرخواهي 
از بخش خصوصي همه دس��تور جلس��ات به دبيرخانه 
شوراي گفت وگو منعكس و تصميم گيري شود. از اين رو 
نهاوندي��ان از فع��االن اقتصادي درخواس��ت كرد، فصل 
جديدي از حيات ش��وراهاي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي را رقم بزنند ك��ه اين مهم راهي براي اعتالي 

كشور خواهد بود. 
نهاوندي��ان ادامه داد: بايد فعاالن اقتصادي در فضاي 
عمومي داليل جهت گيري و تصميم امروز خود را شفاف 
به مردم بگويند و راه مبارزه اصلي با فساد شفافيت است؛ 
زيرا ش��فافيت هزينه هاي نظارت��ي را كاهش مي دهد، 
در ح��ال حاض��ر در ميدان جديدي ق��رار گرفته ايم كه 
مي توان از آن به عنوان »آمادگي براي جنگ اقتصادي« 
تعبير ك��رد؛ اين پيام آمادگي بهترين راه براي مبارزه با 
تحريم هاست و نااميدي دشمن را در پي خواهد داشت. او 
به مسائل ساختاري كشور نيز اشاره و گفت: اكنون عامل 
افزايش نقدينگي كشور، بدهي بانك ها به بانك مركزي 

اس��ت. به دليل بي انضباطي در صندوق ها و موسس��ات 
اعتباري نرخ س��ود در سيس��تم بانكي پايي��ن نيامد و 
25درصد سپرده هاي كشور را موسسات متخلف جذب 
كرده بودند. نهاونديان يكي از چالش هاي جدي كشور را 
اصالح نظام بانكي دانس��ت كه در حال حاضر مجلس و 
دولت اين موضوع را به طور جدي دنبال مي كنند و عزم 
دولت بر اين اس��ت كه قوه قضايي��ه نيز به اين موضوع 
ورود كند. او تصريح كرد: در مورد سياست ارزي جديد، 
تصميم گرفته شد كه ارز مورد نياز صادركنندگان براي 
صادرات عمده اقالم صادراتي كه تنوع آنها زياد و حجم 
آنها كم است، در اختيار صادركننده باشد، اما اجرا و نحوه 
اعمال آن طول كش��يد و صادركننده در شرايط صبر و 
انتظار قرار گرفت و اثر نامطلوب آن را در شكل گيري نرخ 
غير واقعي ارز ديديم. نهاونديان بابيان اينكه در ش��رايط 
دشوار يك رويكرد تحكم گرا و تمركزگرا مي تواند وجود 
داش��ته باشد، گفت: در جنگ اقتصادي امروز بايد مانند 
دوران جن��گ تحميلي رويكرد تعامل گرا را اتخاذ كرد و 
با مردمي كردن اقتصاد بس��ياري از مشكالت ساختاري 

اقتصاد را حل كرد. 

 انتظارات بخش خصوصي 
رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
كرمان در اين نشست ضمن ابراز گاليه از بدعهدي دولت 
در عمل به وعده ها و اج��راي مصوبات در حوزه فعاليت 
بخ��ش خصوصي گفت: دولت اگر نتوان��د اعتماد الزم را 
به بخ��ش خصوصي بازگرداند مش��اركت مردم و بخش 

خصوصي را به همراه خود نخواهد داشت. 
س��يدمهدي طبيب زاده افزود: برخ��ي موارد مانند 
مش��وق هاي صادراتي اعالم و بودج��ه آن نيز در نظر 
گرفته مي ش��ود، ام��ا پرداخت نمي ش��ود. پيمانكاران 
بس��ياري به دول��ت اعتم��اد ك��رده و كاال و خدمات 
فروختند اما دولت هزينه هاي آنها را پرداخت نمي كند 
و از س��وي ديگر بانك ها، س��ازمان تامين اجتماعي و 
اداره كل ام��ور ماليات��ي نيز طلب خ��ود را از پيمانكار 

مي خواهند. او افزود: ش��وراي عالي معادن در استان ها 
تشكيل شده و رييس اتاق بازرگاني عضو اين شوراست 
ام��ا هيچ گونه حق رايي ندارد. اتفاق��ات اخير در ارز و 
بازار مي توانس��ت با مشورت گرفتن از بخش خصوصي 
اتفاق نيفتد. اعتماد بخش خصوصي آس��يب ديده اما 
در صورتي كه بدانيم به گفته ها عمل مي ش��ود آماده 

هرگونه همكاري در هر شرايطي هستيم. 
نايب رييس اتاق ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه 
هدف بخش خصوصي از طرح مش��كالت اين نيست كه 
ماليات، حق بيمه يا تس��هيالت بانك��ي خود را پرداخت 
نكند، گف��ت: سياس��ت گذاري جزيره ي��ي و عدم تفكر 
سيستمي و استفاده از مهندسي معكوس باعث شده كه 
روي تحقق عدد و رقم سياس��ت گذاري مي كنيم و همه 

ابزار را براي وصول آن به كار مي بنديم. 
حس��ين س��الح ورزي افزود: مگر غير از اين است 
كه ماليات به عنوان ابزار كنترل در اقتصاد اس��ت، اما 
چرا در كشور ما در زمان بحران و غيربحران مكانيسم 
درياف��ت ماليات هي��چ تغييري نمي كن��د؟ همچنين 
كارك��رد مجامع حل اختالف چيس��ت؟ اگر نگاه برد - 
ب��رد در اي��ن مجامع وجود نداش��ته باش��د، برگزاري 

نشست هاي اين مجامع مشكلي را حل نمي كند. 
سالح ورزي تاكيد كرد: بخش خصوصي در ايران كم 
توقع اس��ت و تنها انتظار و خواس��ته آنها اجراي قوانين 
و مقررات اس��ت؛ اما متاسفانه اين خواسته ها به گونه يي 
منعكس مي شود كه زيادخواهي بخش خصوصي به نظر 
مي رسد. در سال گذش��ته ۱7۴ دستور كار به دبيرخانه 
ش��وراي گفت وگو رس��يد كه 75 مورد از آنها معادل ۴۳ 
درصد از مجموع دس��توركارها از دبيرخانه هاي ش��وراي 
گفت وگو اس��تاني بود. به گفته او سهم هر استان به طور 
ميانگين ۱.۱ در دس��تور كار بوده كه استان كرمان با 9 
مورد دستور كار پنج برابر ميانگين تمام استان ها فعاليت 
داش��ته كه البته كيفيت و موضوع��ات و نظم موجود در 
برگزاري نشست هاي شوراي گفت وگو استان كرمان نيز 

بسيار مناسب بوده است. 

 فضاي نامساعد كسب و كار 
از آن سو رييس كميسيون بيمه، بانك و امورمالياتي 
ات��اق كرمان نيز در مورد عدم بهبود فضاي كس��ب وكار 
گف��ت: عدم اج��ري م��اده ۳5 قانون بودجه س��ال 97 
مشكالتي ايجاد كرده كه راه حل آن اين است كه مديران 
بانك ها، موسس��ات مالي و اعتباري استان، كليه جرايم 
بانك��ي و وجه التزام تاخي��ر تاديه دين به صورت پلكاني 
را در استهمال و تقسيط بدهي حذف و ببخشند و هيچ 
بانك و موسس��ه مالي اعتباري ح��ق دريافت جريمه يا 
تقس��يط جرايم روي اقساط را ندارد. جليل كاربخش به 
س��پرده كردن بخشي از تس��هيالت از سوي بانك ها به 
عنوان يكي ديگر از موانع اش��اره كرد و افزود: بر اس��اس 
قانون مديران بانك ها و موسسات مالي و اعتباري موظف 
هس��تند از مس��دود كردن بخشي از تس��هيالت تحت 
ه��ر عنواني اجتناب كنند و در ص��ورت مبادرت به اين 
امر، دستگاه هاي بازرس��ي و قضايي با متخلفان برخورد 
كنند. به گفته او، براي سهولت اخذ تسهيالت واحدهاي 
تولي��دي، بانك ها محل اجراي ط��رح را حكما و قطعا تا 
سقف ارزش كارشناسي آن به عنوان وثيقه اول بپذيرند و 
صرفا در صورت عدم كفاف به دنبال وثايق ديگر بروند و 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان موارد عدم عمل 
به اين مصوبه را به ش��وراي گفت وگوي اس��تان گزارش 
كند. كاربخش افزود: انعقاد قراردادهاي بانكي سليقه يي 
ب��ا منافع بانك و به زي��ان توليد كننده، تخصيص ندادن 
به موقع منابع با نرخ مناس��ب براي توليدكنندگان، عدم 
توان تس��هيالت گيرندگان در پي كاهش ش��ديد توليد، 
رعايت نكردن قوانين از س��وي برخي بانك هاي استان، 
عدم صدور مفاصاحساب يا توقف عمليات اجرايي با وجود 
تحويل اسناد خزانه اسالمي به سازمان تامين اجتماعي و 
اعالم انتظار تا زمان سررسيد اسناد به كارفرمايان و اجرا 
نشدن صحيح دادرسي تشخيص مطالبات از ساير موانع 

در بخش هاي بيمه تامين اجتماعي و بانك هاست. 
او در بخ��ش مالي��ات ني��ز به ط��رح برخ��ي موانع 
پرداخت و گف��ت: عدم اجراي اعم��ال معافيت مالياتي 

براي صادركنندگان با وجود تس��ليم اظهارنامه در سال 
مال��ي ۱۳95، ثبت نش��دن تجميع��ي معامالت فصلي 
صادركنندگان محصوالت كش��اورزي، نپذيرفتن هزينه 
تنزيل توس��ط س��ازمان امور مالياتي، نقاط ضعف آيين 
دادرسي موجود و عدم رسيدگي تخصصي به پرونده هاي 

مالياتي از جمله اين موارد است. 

 تعيين تكليف مشاغل سخت 
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق كرمان نيز به 
ساير موانع پيش روي بهبود محيط كسب وكار اشاره كرد 
و گفت: مشكل عدم تمديد سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي در سررس��يد كه اگر بانك ها سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي را در سررس��يد صرفا با دريافت سود 
تمديد كنند از بخش قابل توجهي از معوقات بانكي و بد 
حسابي ناخواسته بنگاه هاي توليدي جلوگيري مي شود. 

 عباس جبال بارزي افزود: نمايندگان بخش خصوصي 
و روس��اي اتاق هاي سه گانه بازرگاني، تعاون و اصناف در 
شوراي عالي تصميم گيري اقتصادي حق راي ندارند و اين 
موضوع ني��ز بايد پيگيري و حق بخش خصوصي اعمال 
ش��ود. همچنين عدم پرداخت سهم توليد از هدفمندي 
يارانه ها، تهيه نشدن فرم هاي يكنواخت براي قراردادهاي 
پيمانكاري و قراردادهاي عقود اس��المي، تشكيل نشدن 
دادگاه هاي تجاري و عدم تش��كيل سازمان نظام مشاوره 
مديريت را از جمله مشكالت بهبود محيط كسب و كار 
دانست. او به مشكالت ناشي از افزايش ۴ درصد ديگر به 
۴ درصد مصوب قبلي حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور 
)جمعا ۸ درصد به عنوان حق بيمه مش��اغل س��خت و 
زيان آور( اشاره كرد و گفت: پيشنهاد مي شود براي تعيين 
تكليف اين موضوع حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور در 

مجموع ۳۴ درصد محاسبه و اخذ شود. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز در اين نشست 
گفت: عدم تعيين تكليف مشاغل سخت و زيان آور دغدغه 
مش��ترك اين سازمان و كارفرمايان است به طوري كه به 
دليل وضع برخي قوانين در گذش��ته، دريافت كنندگان 
بيمه بازنشستگي مشاغل س��خت و زيان آور، 25درصد 
كل مستمري بگيران را تشكيل مي دهد كه اين موضوع 
هزينه هاي بس��ياري را براي س��ازمان تامين اجتماعي 
در بر دارد. محمدتقي نوربخش تصريح كرد: متاس��فانه 
بازنشس��تگي مشاغل س��خت و زيان آور به بازنشستگي 
پيش از موعد تبديل ش��ده و هزينه هاي مالي بس��ياري 
را ب��راي كارفرما ايجاد مي كند. در اين رابطه راه حل اين 
اس��ت كه حق بيمه افراد در مشاغل سخت و زيان آور به 
تدريج و افزايش ۴درصدي هر س��ال اعمال ش��ود تا در 
پايان 2۰ س��ال و زمان بازنشستگي هزينه هاي بسياري 
به س��ازمان و كارفرما وارد نشود. او در مورد بخشودگي 
جرايم بيمه نيز اظهار كرد: در صورتي كه كارفرما قبل از 
ابالغ براي بخشودگي جرايم اقدام كند در شرايط عادي 
تا ۴۰درصد و در ش��رايط بحران تا 6۰درصد مش��مول 
بخشودگي جرايم خواهد شد. در مورد ماده ۳6 قانون نيز 
اگر كارفرمايي ليست بيمه خود را رد كند اما مبلغ آن را 
نپردازد و همچنان ضمن اينكه براي وي جريمه ديركرد 
لحاظ مي ش��ود، اما مي تواند از خدمات تامين اجتماعي 
اس��تفاده كند، اين مساله را به مديركل تامين اجتماعي 

استان كرمان تفويض اختيار مي كنيم. 

وزير اس��بق بازرگاني كش��ور گفت: براساس 
آماره��ا در هم��ه حوزه هايي كه م��ردم هزينه 
مي كنند ش��اهد افزايش قيمت هستيم بنابراين 
نمي ت��وان ادعا كرد، ميزان رف��اه مردم افزايش 

پيدا كرده است.
به گزارش تس��نيم، يحيي آل اسحاق ضمن 
تاكي��د بر لزوم اعتماد به آمارهاي بانك مركزي 
و مركز آم��ار گفت: اينكه گفته مي ش��ود، رفاه 
رش��د پيدا كرده اگر با واقعيت ها و شاخص هاي 
ديگ��ري مورد ارزيابي قرار بگيرند ش��ايد نتايج 
ديگري به دس��ت بيايد. او با ذك��ر مثالي ادامه 
داد: گفته ش��د يك چه��ارم از هزينه هاي مردم 
مرب��وط به خوراك اس��ت و بقيه مربوط به امور 
ديگري است. او گفت: در زندگي مردم 5 حوزه 
وج��ود دارد كه 7۰درص��د از هزينه هاي جامعه 
متوسط به پايين را تش��كيل مي دهد. او افزود: 
ي��ك حوزه مربوط به م��واد غذايي، حوزه ديگر 

اجاره مس��كن، حوزه ديگر پوش��اك، يك حوزه 
بهداش��ت و ح��وزه ديگ��ري آموزش اس��ت. او 
تصريح كرد: براساس آمارها در همه حوزه هايي 
كه مردم هزينه مي كنند ش��اهد افزايش قيمت 
هستيم بنابراين نمي توان ادعا كرد، ميزان رفاه 

مردم افزايش پيدا كرده است. 

وزير اسبق بازرگاني كشور عنوان كرد

رفاه خانواده ها افزايش نيافته است
ريي��س اتحادي��ه صن��ف توليد كنن��دگان و 
فروش��ندگان پوش��اك گف��ت: اصلي ترين عامل 
تعطيل��ي واحد ه��اي تولي��دي، واردات بي رويه 
پوش��اك بود كه ب��ا توجه به قواني��ن جديد اين 
رقم به كمتر از 2۰درصد رسيده است. ابوالقاسم 
شيرازي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با 
اشاره به ش��رايط مطلوب توليدكنندگان پوشاك 
در كش��ور اظهار كرد: پس از عبور از ركود 2ساله 
بازار پوش��اك ك��ه منجر به تعطيل��ي 7۰درصد 
واحد ه��اي توليدي ش��ده بود با توجه به ش��عار 
حمايت از كاالي ايراني و پش��يباني دولت و اتاق 
اصناف از توليدكنندگان پوشاك، جان تازه يي به 

كاليد فعاالن اين حوزه دميده شده است. 
او با اشاره به مشكالت توليدكنندگان پوشاك 
تصري��ح كرد: با توجه به نوس��انات بازار ارز تهيه 
مواد اوليه وارداتي و خرج كار با مشكالتي مواجه 
هس��تيم اما تالش هايي براي برطرف كردن اين 

موضوع صورت گرفته اس��ت ت��ا بتوانيم در كنار 
بازار ه��اي داخل��ي صادرات نيز داش��ته باش��يم. 
شيرازي با اشاره به ممنوعيت ورود برخي برند ها 
به بازار داخل تاكيد ك��رد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دس��تورالعملي براي ممنوعيت واردات 
برخ��ي برند ها را داش��ت كه با توج��ه به توانايي 
توليدكنندگان داخلي نياز ب��ه توليدات خارجي 
در كشور نيست و شركت هاي خارجي كه مجوز 
فعالي��ت واردات دارند ب��ا هدف تولي��د در بازار 
پوش��اك كشور فعاليت مي كنند. شيرازي با بيان 
اينكه مردم براي حمايت از توليدات داخلي بايد 
توقع خود را پايين بياورند و بيشتر حمايت كنند، 
بيان كرد: توليدكنندگان داخلي تمام تالش خود 
را براي ارائه پوش��اك با قيمت و كيفيت مناسب 
انجام مي دهند و در اين ميان مردم بايد در جهت 
حماي��ت از توليدات داخلي توق��ع خود را پايين 

بياورند تا صنعت پوشاك در كشور رشد كند. 

ريي��س اتحادي��ه صن��ف توليد كنن��دگان و 
فروشندگان پوش��اك با انتقاد از واردات بي رويه 
پوشاك طي س��ال هاي گذش��ته در كشور بيان 
ك��رد: اصلي تري��ن عام��ل تعطيل��ي واحد ه��اي 
توليدي، واردات بي رويه پوش��اك بود كه با توجه 
ب��ه قوانين جديد اين رقم ب��ه كمتر از 2۰درصد 
رس��يده است. او با اش��اره به نقش دولت تصريح 
كرد: ب��ا توجه به فعاليت دوب��اره توليدكنندگان 
پوش��اك دولت مي تواند در قالب برنامه حمايتي 
از درياف��ت مالي��ات و ع��وارض صرف نظر كند تا 
صنعت پوشاك در كش��ور شكل بگيرد. به گفته 
او، ارز ب��راي تامي��ن مواد اوليه وارداتي پوش��اك 
تخصيص داده ش��ده است. ش��يرازي با اشاره به 
وضعيت توليدكنندگان پوشاك پالسكو گفت: با 
كلنگ زني بنياد مس��تضعفين در روز عيد قربان 
قرار شده، ظرف 2۴ماه ساختمان پالسكو ساخته 

و تحويل ذي نفعان داده شود. 

رييس اتحاديه صنف توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك خبر داد

واردات پوشاك به كمتر از ۲۰ درصد رسيد
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7  جهان

آغاز پاكسازي نيروهاي مهاجر خارجي 
از ارتش امريكا

 ابرتورم ونزوئال 
صنعت هواپيمايي را فلج كرد

 نواز شريف به
۱۰ سال زندان محكوم شد

گروه جهان 
همزم��ان با ب��اال گرفتن بحث ه��اي مهاجرتي در واش��نگتن از جمله اجراي 
سياس��ت تحمل صفر در قبال آنها، دولت دونال��د ترامپ اين بار نظاميان مهاجر 
را نش��انه رفته و ارتش امريكا هم اخراج برخي نيروهاي خارجي جذب  ش��ده را 

آغاز كرده است. 
به گزارش راش��اتودي، وزارت دفاع امريكا )پنتاگ��ون( اخراج نيروهاي ذخيره و 
جذب ش��ده را كه تحت برنامه استخدامي س��ال ۲۰۰۲ در دوران رياست جمهوري 
جورج بوش به ارتش امريكا پيوسته بودند، آغاز كرده است. هدف اين برنامه موسوم 
ب��ه ماون��ي )ورود نيروهاي حياتي ب��ه ارتش براي منافع مل��ي( جذب متخصصان 
مراقبت هاي بهداش��تي و انفرادي با دانش در يكي از ۴۴ زبان خارجي براي تقويت 
اعض��اي ارت��ش امريكا بود. اين طرح بعدها از اجراي يك برنامه ويژه تا س��ر حد به 
رس��ميت ش��ناختن افرداد متولد خارج از امريكا در ارتش پيش رفت و مس��ير را 
براي ش��هروندي اين نيروها هموار كرد. طبق اين برنامه، اعضاي جديد تنها به يك 
»خدمت شرافتمندانه« در ارتش نياز داشتند تا وارد روند بومي سازي شوند و يك فرد 
مي توانست تنها پس از مدت كوتاهي وارد اين مرحله شود. طبق اظهارات يك وكيل 
مهاجرتي از آالسكا كه به شكل گيري برنامه ماوني كمك كرد، ده ها نيروي مهاجر 
قانوني به  صورت غيرمنتظره طي هفته هاي اخير از ارتش اخراج شده اند. افرادي كه 
كارت سبز، وضعيت پناهجويي يا مهاجرتي يا رواديد غيرمهاجرتي براي دست كم دو 

سال داشتند، براي شركت در برنامه ماوني مجاز محسوب مي شدند.

گروه جهان 
 انجمن هواي��ي ونزوئال اعالم كرده صنعت داخلي هواپيمايي اين كش��ور به 
دليل ابرتورم و كمبود قطعات يدكي با مش��كالت عديده يي براي عملياتي باقي 

ماندن مواجه است. 
ب��ه گزارش رويترز، انجمن صنايع هوايي ونزوئال اعالم كرده از س��ال ۲۰۱۴ 
تاكنون ۸۰ درصد ناوگان هوايي اين كش��ور زمين گير ش��ده اس��ت و مردم اين 
كش��ور براي سفرهاي درماني و ضروري خود با مشكالت زيادي مواجه شده اند. 
بسياري از ايرالين هاي بين المللي از سال ۲۰۱۶، سرمايه گذاري و فعاليت در اين 
كش��ور را كه زماني يكي از ثروتمندترين كشورهاي امريكاي التين بود، متوقف 
كرده اند. به گفته خورخه آلوارز رييس اين انجمن، در حال حاضر تنها ۸ ايرالين 
داخل��ي در ونزوئال فعال هس��تند. وي گفته: »به  دلي��ل ناتواني دولت در فراهم 
كردن ارز مورد نياز براي خريد قطعات هواپيمايي نمي توانيم، قطعات فرس��وده 
را جايگزين كنيم. زماني كه دالر داريم، نمي توانيم خدمات بهتري ارائه دهيم.«

به دس��تور دولت، قيمت ها بر حسب بوليوار- واحد پول اين كشور- ثابت نگه 
داش��ته شده و اين در حالي است كه قطعات مورد نياز بايد از بازارهاي خارجي 
و به دالر خريداري ش��وند. از س��وي ديگر در اين كشور به دليل تغييرات شديد 
قيمتي تنها بليت يك طرفه فروخته مي ش��ود و اين مس��اله مس��افران را براي 
بازگشت با مشكالت زيادي روبه رو كرده است. همچنين دالل ها معموال بليت ها 

را پيش خريد مي كنند و به دوبرابر قيمت به مردم عادي مي فروشند. 

گروه جهان 
دادگاه نواز ش��ريف نخس��ت وزير پيشين پاكس��تان، را به اتهام فساد مالي به 
۱۰ س��ال زندان محكوم كرد. به گزارش يورونيوز، دادگاه ويژه مبارزه با فس��اد 
اقتصادي پاكس��تان ش��ريف را در موضوع خريد آپارتمان ه��اي مجلل در لندن 
 مج��رم ش��ناخت و او را به صورت غيابي محاكمه و محك��وم كرد. انتظار مي رود 
نواز ش��ريف ۶۸ س��اله كه هم اكنون ب��ه همراه دخترش براي همراهي همس��ر 
بيمارش در لندن به سر مي برد، به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر 
كند. او پيش تر اعالم كرده بود كه اين اتهامات با انگيزه سياس��ي مطرح ش��ده 
اس��ت. كلثوم، همس��ر نواز شريف مبتال به سرطان اس��ت و از ماه گذشته به دليل 
حمله قلبي در كما به س��ر مي برد. با اجراي اين حكم، به زندگي سياس��ي يكي از 
 برجس��ته ترين سياستمداران پاكس��تان در چهار دهه گذش��ته كه سه بار به مقام 
نخست وزيري رسيده بود، پايان داده مي شود. مريم دختر نواز شريف و وارث سياسي 
پدرش نيز به هفت سال زندان و همسر او محمد صفدر كه نماينده پارلمان پاكستان 
هست، به يك سال زندان محكوم شدند. اين حكم باعث مي شود كه صالحيت مريم 
ش��ريف براي ش��ركت در رقابت هاي انتخاباتي ۲۵ جوالي رد شود. دادگاه عالوه بر 
صدور حكم زندان و مصادره اموال شريف در لندن، اعالم كرد كه او بايد جريمه يي 
۸ ميلي��ون پوندي و دخترش مريم نيز جريمه يي ۲ ميليون پوندي پرداخت كنند. 
چنانچه آقاي شريف به پاكستان برگردد، بازداشت خواهد شد. با وجود اين احتمال 
دارد كه بعدها توسط دادگاه ديگري تا زمان اعالم راي دادگاه تجديدنظر آزاد شود. 

 ژاپن پيمان تجاري 
اقيانوس آرام را امضا كرد

گروه جهان| دولت ژاپ��ن با وجود مخالفت هاي 
امريكا با امضاي پيمان تجديد نظر ش��ده تجارت آزاد 
اقيانوس آرام روز جمعه توافق ترانس پاسيفيك را در 
ساختار سياسي كشورش تصويب و امضاي نهايي كرد. 
ژاپن بعد از مكزيك دومين كشوري بود كه اين پيمان 

را تصويب كرد. 
به گزارش ژاپن تايمز، اين اقدام دولت ژاپن درست 
در روزي انجام شده كه اياالت متحده به طور رسمي 
دور نخست تعرفه هاي مازاد بر برخي از كاالهاي چيني 
را اجرايي كرد، اقدامي كه با نگراني شديد كشورهاي 
عض��و اين پيمان از احتمال باال گرفتن جنگ تجاري 

تمام  عيار اقتصادهاي بزرگ جهان همراه بود. 
پيمان ترانس پاس��يفيك ابتدا ۱ ۲عضو داشت كه 
ب��ا روي كار آمدن ترامپ، امريكا از آن خارج ش��د و 
۱۱عضو ديگر كه از مهم ترين آنها ژاپن اس��ت، اعالم 
كردن��د توافقنام��ه را ب��دون حضور واش��نگتن اجرا 
مي كنند. ترامپ اوايل س��ال جاري ميالدي بار ديگر 
تمايل خود را به پيوس��تن ب��ه اين پيمان اعالم كرد؛ 
ناظران بر اين باورند كه خس��ارت شديد نبرد تجاري 
امريكا با چين ترامپ را بر آن داشته تا به اين پيمان 
ملحق شود. اما ژاپن اعالم كرد، اعضاي باقي مانده در 
پيم��ان بر اين باورند كه تغيي��ر توافق اوليه و مذاكره 
مجدد بس��يار دش��وار خواهد بود. از تجديدنظرهاي 
صورت گرفته در پيم��ان در ماه مارس تاكنون ديگر 
اعضاي پيمان روندي را  پيش گرفته اند كه با خواست 
امريكا براي ايجاد تعرفه تجاري عليه ديگر كش��ورها 
مغايرت دارد. ش��ينزو آبه، نخست وزير ژاپن اين هفته 
عازم اروپاست تا اراده كش��ورش را براي آغاز تجارت 
آزاد ميان ژاپن و كشورهاي اين اتحاديه به طور رسمي 

اعالم كند. 
مكزيك نخس��تين كش��وري بود كه اين قرارداد 
تجدي��د نظر ش��ده را در س��اختار سياس��ي داخلي 
خود)دول��ت و پارلمان( تصويب و امض��ا كرد. دولت 
ژاپن نيز بع��د از تصويب كليات اين طرح در پارلمان 
كش��ورش آن را امضا كرد. براي اجرايي شدن پيمان 
هنوز الزم است دست كم ۶ دولت ديگر در كشورهاي 
عضو پيمان آن را به تاييد پارلمان هاي خود رسانده و 
ب��ا امضاي آن مرحله آخر تصويب را نهايي كنند. اين 
قرارداد بعد از تصويب، تجارت آزاد كاال و خدمات ميان 
كشورهاي عضو)منهاي امريكا( را كه شامل ۱3درصد 
اقتصاد و ۱۵درصد از تجارت جهاني مي شود، تسهيل 
مي كند. استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، 
مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور و ويتنام ۱۱عضو اين 

پيمان هستند. 

 آلمان در ماموريت ناتو 
در عراق شركت نمي كند

آلمان قص��د ندارد در ماموري��ت جديد پيمان 
آتالنتي��ك ش��مالي )ناتو( در عراق ش��ركت كند. 
ب��ه گزارش اش��پيگل، حزب سوس��يال دموكرات 
ك��ه در ائتالف دول��ت آلمان ش��ركت دارد، مانع 
حضور كش��ورش در ماموريت جديد ناتو مي شود. 
بنابراي��ن احتمال مي رود كه نشس��ت آتي ناتو به 
ميداني براي تاخت و تاز رييس جمهور امريكا عليه 
صدراعظم آلمان تبديل ش��ود. قرار اس��ت كه ناتو 
به زودي براي آموزش نظامي افسران عراقي ۵۵۰ 

كارشناس را به عراق بفرستد. 

عربستان بزرگ ترين خريدار 
سالح از غرب بالكان

كش��ورهاي  فهرس��ت  ص��در  در  عربس��تان 
وارد كننده س��الح، مهم��ات و تجهيزات نظامي از 
كشورهاي غرب بالكان در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. 
ب��ه گزارش النش��ره، در گزارش س��ازمان ملل 
درخصوص خريد س��الح توسط كشورهاي منطقه 
خاورميانه آمده، عربستان در ۲۰۱۶ با خريد سالح 
ب��ه ارزش ۱۱۸ ميلي��ون ي��ورو از مجموع فروش 
س��الح به ارزش ۵۰۰ ميليون يورو از كش��ورهاي 
غ��رب بال��كان، بزرگ ترين خريدار س��الح از اين 

منطقه بوده است. 

آغاز ساخت كنسولگري 
امريكا در اربيل 

با حضور مقامات عراقي و امريكايي، سنگ  بناي 
بزرگ ترين كنس��ولگري امريكا در اربيل گذاشته 
شد. به گزارش روداو، كن گراس سركنسول امريكا 
در اربيل، داگالس س��ليمان سفير امريكا در بغداد 
و نيچروان بارزاني نخس��ت وزير منطقه كردستان 

عراق، در اربيل در اين مراسم حضور داشتند. 
كنس��ولگري امري��كا هزينه ي��ي بال��غ بر ۶۰۰ 
ميليون دالر خواهد داشت و به وسعت ۲۰۰ هزار 
مترمربع در جاده اربيل- ش��قالوه احداث خواهد 

شد. 

با كابل   طالبان مذاكره 
در نشست علما را رد كرد

پ��س از اب��راز امي��دواري ش��وراي عالي صلح 
افغانستان درباره حضور طالبان در نشست علماي 
ديني در ارتباط با جنگ اين كش��ور كه اين هفته 
در عربس��تان برگزار مي ش��ود، اين گروه هرگونه 
مذاكره يي را رد كرد. به  گزارش ايرنا، نشس��ت دو 
روزه علم��اي دين��ي هفته ج��اري در مكه و جده 
برگ��زار مي ش��ود. طالبان گفته باره��ا اعالم كرده 
مشكل اصلي حضور اشغالگران است كه مادر همه 

مشكالت خوانده مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

»ترزا مي«  در برابر مخالفان اتحاديه اروپا قد علم كرد

چراغ سبز كابينه بريتانيا به »برگزيت نرم«
گروه جهان| طال تسليمي|

 ترزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا كه توانس��ت 
موافق��ت اعض��اي كابين��ه دولت را ب��ا طرح 
پيشنهادي خود مبني بر »برگزيت نرم« جلب 
كند، ش��نبه عرصه را بر اف��راد مخالف اروپا در 
كابين��ه تنگ ت��ر كرد و گفت هر كس��ي طرح 
مربوطه را به چالش بكش��د، اخراج مي ش��ود. 
ترزا مي  كه با جل��ب موافقت اعضاي كابينه با 
رويكرد حماي��ت از تجارت ها در برگزيت جان 
تازه يي گرفته، همچنين خطاب به قانونگذاران 
ح��زب محافظه كار خود نوش��ت، س��عي دارد 
حس مس��ووليت جمعي را احي��ا كند و ديگر 
به وزرايش اجازه نخواهد داد نظر شخصي شان 
درباره برگزيت را ابراز كنند. با اين حال انتظار 
مي رود سياس��ت برگزيتي نخس��ت وزير كه به 
معن��اي ماندن بريتانيا در ب��ازار واحد اروپايي 
براي هميش��ه اس��ت، با مخالفت و انتقادهاي 
اتحادي��ه  از  خ��روج  حام��ي  محافظ��ه كاران 
اروپ��ا مواجه ش��ود و حتي گفته ش��ده برخي 
محافظ��ه كاران رقابت بر س��ر رهبري حزب را 

غيرمحتمل ندانسته اند. 
فايننش��ال تايمز در گزارش��ي در اي��ن باره 
نوش��ته، ترزا م��ي  در جلب موافق��ت اعضاي 
كابينه دولت با طرح پيش��نهادي خود درباره 
برگزيت توانس��ت در برابر انتقادهاي مخالفان 
اروپ��ا همچون بوريس جانس��ون وزير خارجه 
بريتاني��ا بايس��تد. اين طرح ب��ه رابطه نزديك 
بريتاني��ا و بازار واحد اتحادي��ه اروپا در زمينه 
تجارت كاال و كش��اورزي منجر مي ش��ود و به 
 معناي ادامه عضويت در اتحاديه گمركي اروپا 

خواهد بود. 
به گفته ش��ركت كنندگان در جلس��ه خانه 
ييالقي ترزا مي وزراي مخالف اروپا در رابطه با 
طرح پيشنهادي نخست وزير شكوه و شكاياتي 
داش��تند، اما دريافتند كه قدرت متوقف كردن 
يا حتي تغيير آن را ندارند. حتي گفته شده كه 
جانس��ون در اواخر نشست به نفع توافق سخن 
گفته است. يكي از شركت كنندگان در جلسه 
گفت: »مساله سياست صرف بود؛ حسي مشابه 

اينكه هر طور شده بايد بر موانع فائق آييم. «
احي��اي ح��س  م��ي  ب��ه  ت��رزا  تصمي��م 
مس��ووليت پذيري جمع��ي كابين��ه در قب��ال 
برگزي��ت با ه��دف ممانعت از ه��ر گونه اقدام 
احتمالي جانس��ون و ديگ��ر همكارانش براي 
به چالش كش��يدن توافقنام��ه حاصله پس از 
نشس��ت، اتخاذ شده اس��ت به اين معنا كه هر 
ي��ك از وزرا كه توافقنامه چك��رز را به چالش 

بكشد، مي تواند اخراج شود. 
پيش��نهادهاي ترزا مي  اگرچه با پذيرش از 
سوي بروكس��ل فاصله زيادي دارد، اما به طور 
گس��ترده در اتحادي��ه اروپا ت��الش  براي حل 
موانع بر س��ر مذاكرات انگاشته مي شود. ديويد 
ديويس وزير برگزيت بريتانيا هفته آينده براي 
قبوالندن اين طرح به طرف ديگر مذاكره، سفر 

به اتحادي��ه اروپا را آغاز خواهد كرد. ميش��ل 
بارني��ه مذاكره كننده ارش��د اتحادي��ه اروپا در 
توييتي درباره اين توافق نوش��ت: »از مذاكرات 
چكرز درب��اره روابط آتي اس��تقبال مي كنيم. 
بي صبران��ه منتظر گزارش هيات دولت بريتانيا 
هس��تم. پيش��نهادها را بررس��ي مي كني��م تا 
ببينيم كه آيا از ديدگاه اصول شوراي اروپايي 
عملي و واقع گرايانه هس��تند يا خير. « گزارش 
۱۲۰صفحه ي��ي دولت بريتانيا پيش��نهادي در 
رابط��ه با حفظ ارتب��اط بريتانيا و ب��ازار واحد 
اروپايي در زمينه كاال و كش��اورزي را از طريق 
»كتابچ��ه قواني��ن مش��ترك« و در چارچوب 
توافقنامه پيچيده تس��هيل امور گمركي شامل 
مي ش��ود كه هدف از هر دو جلوگيري از بروز 
دودستگي در مرزها از جمله مرز ايرلند است. 

همچني��ن احتم��ال در نظ��ر گرفت��ن يك 
»چارچ��وب جا به جايي« وجود دارد تا با وجود 
پاي��ان رفت و آم��د كام��ال آزادانه، ش��هروندان 
بريتانيا و اتحاديه اروپا بتوانند به سفر در حوزه 
اس��تحفاظي يكديگر ادامه دهن��د و براي كار 
و تحصي��ل اقدام كنند. كنفدراس��يون صنعت 
بريتاني��ا گفته برنامه چكرز اطمينان در فضاي 
تج��اري را افزاي��ش خواه��د داد. بخش ه��اي 
خدماتي در اقتصاد از جمله خدمات مالي طبق 
برنامه پيشنهادي ترزا مي  دسترسي كمتري به 
بازار واحد اروپايي خواهند داش��ت، اما بريتانيا 
در قانونگذاري انعطاف پذيري بيشتري از خود 
نش��ان مي دهد. جزئي��ات چگونگ��ي عملكرد 
اي��ن بخش از طرح چكرز هن��وز به طور دقيق 
مش��خص نيست. اما مايلز س��ليك مديرعامل 

يو كي« گفت: »اين  گروه البي گري »د س��يتي 
مس��اله اطمينان بخش اس��ت، به وي��ژه اينكه 
اهميت خدمات بار ديگر م��د نظر قرار گرفته 
است. اكنون منتظر جزئيات بيشتر در گزارش 
هيات دولت دس��ت كم در خصوص مس��ائلي 
هس��تيم كه براي سيس��تم كاري م��ا حياتي 

محسوب مي شوند. «
نگران��ي محافظ��ه كاران مخال��ف اتحادي��ه 
اروپا اين اس��ت كه تغيير رويك��رد ترزا مي  به 
اس��تراتژي نرم تر برگزيتي تنها آغاز يك روند 
باش��د و بروكس��ل در ماه هاي آت��ي امتيازات 
بيشتري مطالبه كند كه از نمونه آنها مي توان 
به رفت و آمد آزادانه ش��هروندان اتحاديه اروپا و 
سهم بيش��تر بريتانيا در بودجه اتحاديه اشاره 
كرد. آنها همچنين نگران اين مس��اله هستند 
كه ديوان دادگستري اروپا بر اساس اين طرح 
ح��ق اظهارنظ��ر در خصوص مس��ائل تجاري 
بريتانيا را داش��ته باشد؛ اگرچه دولت ترزا مي 
 تاكيد ك��رده كه ديوان اروپاي��ي ديگر قادر به 
ديكت��ه كردن قوانين به بريتاني��ا نخواهد بود. 
ترزا مي  بارها وعده داده كه دادگستري ديوان 
اتحاديه اروپا در بريتانيا پس از برگزيت خاتمه 
خواهد يافت. چارل��ز گرنت از مركز اصالحات 
اروپايي گفت: بروكسل برنامه گمركي ترزا مي 
 را »غير اجرايي« مي داند و منطقه تجارت آزاد 
اتحادي��ه اروپا و بريتاني��ا همچنان اين طور به 
نظر مي رس��د كه لندن قصد دستچين كردن 

جنبه هايي از بازار واحد اروپايي را دارد. 
دفتر نخس��ت وزيري خود را براي برون ريز 
خش��م مخالفان اروپ��ا در ح��زب محافظه كار 
در روزه��اي آتي آماده كرده اس��ت. ديلي ميل 
روز ش��نبه با انتش��ار گزارش��ي تح��ت عنوان 
»تهدي��د برگزيت نرم براي ت��رزا مي« در اين 
زمينه پيشقدم ش��د و نوشت رويكرد ترزا مي  
ممكن اس��ت در انتخابات آت��ي هزينه گزافي 
براي محافظه كاران داش��ته باشد و به شكست 
آنها منجر شود. ش��ماري از محافظه كاران نيز 
گفته ان��د رقابت بر س��ر رهبري ح��زب هنوز 

به كلي منتفي نشده است. 

گروه جهان|
 مقام ه��اي دولت امريكا مدعي هس��تند كه 
مذاكرات واش��نگتن و پيونگ يانگ كه با هدف 
خلع س��الح هس��ته يي پيونگ يانگ در جريان 
اس��ت به نتايج مثبتي رس��يده اس��ت. اين در 
حالي است كه برخي رسانه ها ازجمله سي ان ان 
و بلومبرگ از بي نتيجه بودن سفر مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا، به كره شمالي خبر داده اند. 
به گ��زارش رويت��رز، پمپئو ش��نبه پيش از 
ترك كره ش��مالي ب��ر مذاكرات س��ازنده اش با 
پيونگ يان��گ تاكي��د ك��رده و گفته: »مس��ائل 

پيچيده ي��ي وجود دارد ول��ي تقريبا روي تمام 
م��وارد كليدي به توافق رس��يديم. مواردي هم 
هس��تند كه بايد كار بيشتري روي آنها صورت 
بگي��رد.« وزير خارجه امري��كا از مكالمه تلفني 
خ��ود با ترام��پ در جريان اين س��فر نيز گفته 
اما حاضر نش��ده درباره جزئيات بيشتر در مورد 
مذاك��رات با طرف كره يي ازجمله جدول زماني 

خلع سالح كره شمالي صحبت كند. 
قرار اس��ت دور بعدي دي��دار دونالد ترامپ 
و كي��م جونگ اون در س��وييس برگزار ش��ود. 
خبرگ��زاري كيودوي ژاپن نوش��ته، يك هيات 

بلندپاي��ه كره ش��مالي عازم س��وييس ش��ده تا 
يكي از ش��هرهاي ژنو، برن ي��ا داووس را براي 
محل برگزاري دور دوم مذاكرات كيم و ترامپ 
انتخاب كنن��د. براس��اس گمانه زني هاي منابع 
ديپلماتيك كره ش��مالي، به احتم��ال زياد ژنو 
انتخ��اب نهاي��ي اين هيات خواه��د بود چراكه 
طرف امريكايي نيز مايل است مذاكرات دوجانبه 
خلع سالح كره شمالي در اين شهر برگزار شود. 
روزنامه چوس��ان ايلبو كره جنوبي نيز به نقل از 
منابعي در واشنگتن نوشته كه رييس جمهوري 
 امري��كا مايك پمپئ��و را با دو هدي��ه به ديدار 
كيم جونگ اون فرس��تاده است ازجمله سي دي 
ح��اوي ترانه هاي خوانن��ده انگليس��ي »التون 
جان« با عنوان »مرد موشكي« ترامپ همچنين 
نامه يي محرمانه را براي رهبر كره شمالي ارسال 
كرده است. گفته شده، رسانه هاي كره شمالي با 
تاخير اخبار مربوط به اين سفر را پوشش دادند. 
ماي��ك پمپئ��و ك��ه ب��راي س��ومين بار ب��ه 
كره شمالي سفر كرده، گفته واشنگتن به دنبال 
»خلع سالح كامل، بدون بازگشت و قابل تاييد« 
پيونگ يانگ است. به گفته وزير خارجه امريكا، 
اين كش��ور مي خواهد در س��ال جاري ميالدي 
به پيش��رفت هايي درباره خلع س��الح هسته يي 
كره ش��مالي دس��ت ياب��د و ازجمل��ه در حال 
رايزني با مقام هاي اين كشور درباره زمان بندي 
 نابودي تسليحات هسته يي كره شمالي به شكل 

قابل  تاييد و با راستي آزمايي است. 
پيش از سفر پمپئو نيز گفته شده بود در اين 

سفر احتمال كاهش تدريجي تحريم هاي وضع 
شده عليه كره شمالي در برابر پيشرفت در روند 
غيراتمي ش��دن آن كش��ور مطرح خواهد شد. 
حال س��خنگوي وزارت خارجه گفته دو كشور 
براي مذاكره درباره جزئيات برنامه خلع س��الح 
هس��ته يي كارگروه هايي را تش��كيل داده اند. به 
گزارش يونه��اپ، دو طرف اين كانال مذاكره را 
تش��كيل دادند تا به تعيين جزئيات عملي مهم 
ازجمله موارد مرتبط با دستيابي به خلع سالح 
هسته يي كامل از كره شمالي رسيدگي كنند. 

اين در حالي اس��ت كه مقام��ات اطالعاتي 
امريكا ب��ه رويترز گفته اند پمپئو در اين س��فر 
قصد داش��ته به توافقي بر س��ر دس��ت كم يك 
فهرس��ت يا فهرس��ت اوليه   از مراكز هس��ته يي 
قاب��ل تطبيق با منابع اطالعاتي موجود دس��ت 
يابد. به عالوه، قرار بوده بر س��ر موضوع بقاياي 
اجساد س��ربازان مفقود شده سربازان امريكايي 
در طول جنگ كره در سال هاي ۱۹۵3-۱۹۵۰ 
نيز گفت وگو ش��ود. دونالد ترامپ پس از جلسه 
س��نگاپور گفته بود كه كيم جونگ اون موافقت 
كرده بقاياي اين س��ربازان را ب��ه امريكا عودت 
دهد. پيش تر مقامات رس��مي كره شمالي گفته  
بودند كه بقاياي ۲۰۰ جسد سرباز امريكايي را 
در دست دارند. مقامات اطالعاتي امريكا گمان 
مي كنند اي��ن دو مورد تس��تي خواهد بود كه 
ميزان جديت كره ش��مالي در مذاكرات را نشان 

مي دهد. 
نشريه واشنگتن پست در گزارشي با اشاره به 
اظهارات خوش بينانه ترامپ درباره خلع س��الح 
هس��ته يي كره ش��مالي و گ��زارش آژانس هاي 
اطالعات��ي درب��اره ت��الش پيونگ يان��گ براي 
حفظ توان هس��ته يي خود و فريفتن واشنگتن 
نوش��ته : ترامپ خود را براي دور دوم ديدارش 

با كيم جونگ اون آماده مي كند، البته اگر آماده 
كردني در كار باش��د. واقعيت اين است كه اگر 
ديدار ترامپ با والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه كه قرار اس��ت در فنالند برگزار ش��ود 
به ان��دازه دي��دار اول رييس جمه��وري امريكا 
با رهبر كره ش��مالي در س��نگاپور بدون برنامه 
و آمادگي باش��د، نتيجه يك فاجع��ه  تمام عيار 
ديپلماتي��ك خواه��د بود. دي��دار اول ترامپ و 
 كيم كلكسيوني از اشتباهات بود كه كره شمالي 
به خوبي از آنها استفاده كرده و نتيجه اين شد 
كه اغلب كارشناس��ان متفق القول اعالم كردند 
كه پيروز اين ميدان كيم جونگ اون بوده است 
چراك��ه بدون هي��چ تعهد ملموس و روش��ني 
توانس��ت از فش��ارهاي جامعه جهاني كاسته و 

خود را از انزواي بين المللي خارج كند. 
سي ان ان با اشاره به سفر پمپئو به كره شمالي 
نوشته: »در ش��رايطي كه آژانس هاي اطالعاتي 
امريكا مي گويند كيم جونگ اون نه تنها به دنبال 
خلع سالح هسته يي نيست بلكه در تالش براي 
توس��عه و حفظ اين قدرت خود اس��ت، مايك 
پمپئ��و به پيونگ يانگ رفته ت��ا ببيند كه دقيقا 
چ��ه چيزي مي توان��د از اين ژري��م انحصارگرا 

به دست آورد.«
بلومبرگ نيز در گزارش��ي نوش��ته كه وزير 
خارج��ه امريكا بدون دس��تيابي به پيش��رفت 
چشمگيري به سفرش از كره شمالي پايان داده 
اس��ت. در اين گ��زارش آمده: »پمپئ��و در اين 
س��فر با مقام هاي ارشد كره ش��مالي به رياست 
كيم يونگ چول دس��تيار و مش��اور ارشد رهبر 
اين كش��ور درباره زرادخانه اتمي كره شمالي و 
ضمانت هاي امنيتي امري��كا گفت وگو كرده اما 
هنوز معلوم نيست كه آيا با كيم جونگ اون نيز 

ديدار داشته است يا خير.«

گمانه زني ها درباره دستاوردهاي سفر وزير خارجه امريكا به كره شمالي 

ترانه»مرد موشكي« ترامپ براي »كيم«
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جامجهاين8
 خداحافظ »ژوگوبونيتو«

ج��دال دو تيم تكنيكي ج��ام 2018 را ياران ادين 
ه��ازارد بردن��د. ديداري ج��ذاب كه ه��واداران فوتبال 
حين برگ��زاري مي گفتند  اي كاش به جاي 90 دقيقه 
اين ب��ازي 180 دقيقه يي بود. بلژي��ك قدرت نوظهور 
فوتبال اروپا در حالي برزيل را شكست داد كه بسياري 
پيش بيني كرده بودند، برزيل فاتح جام 2018 مي شود. 
اما چنين نش��د و اين م��ردان بلژيكي بودند كه جلوي 
»ژوگوبونيتو« قد علم كردن��د. اين باخت برزيل باعث 
ناراحتي طرفداران زياد اين تيم در ايران ش��د؛ در عين 
حال كه خوش��حالي جمع بيشتري از هواداران فوتبال 
را در پي داش��ت؛ آنهايي ك��ه برزيل را رقيب تيم خود 
مي دانستند و اصطالحا از اين تيم متنفر بودند. كاربري 
در اين باره نوش��ت: »اين حرفا چيه درباره برزيل؟ جام 
ب��دون برزيل فالنه و طرفدار هر تيمي باش��ي از باخت 
برزيل ناراحت ميش��ي؟ نه داداش، من ش��خصا دارم از 
خوش��حالي بش��كن ميزنم به هر چيز گذشته فوتبال 
برزيل بخواي بنازي، بلژيك بهترش��و داشت. « يا كاربر 
ديگري كه ظاهرا طرفدار تيم هاي اروپايي اس��ت: » تو 
ورژن جدي��د جام ملت هاي اروپا قراره اين تورنمنت به 
جاي چهار س��ال يك بار دو سال يك بار برگزار بشه و 
همين االنم داره برگزار ميش��ه!« كار بر ديگري هم به 
ب��ازي زيباي ادن هازارد و لوكاكو اش��اره و توييت كرد: 
»خداي��ي ادن و لوكاكو ميرفتن خونه بعد ژس��وس و 
فرناندينيو و اون نيمار بي خاصيت ميرفتن نيمه نهايي. 
وهلل كه اگه اينطوري مي شد انصاف نبود. « گزارش بازي 
هم مورد انتقاد بس��ياري قرار گرفت. فردوسي پور كه 
طرفدار سرسخت برزيل است، با گزارشش صداي خيلي 
از كاربران توييتر فارسي را درآورد: » فردوسي پور مي گه 
بدترين اتفاق واس��ه برزيل اينه كه عق��ب افتاده. روح 
استاد خياباني در جسمش حلول كرده گويا!« يا كاربر 
ديگري كه توييت كرد: »جناب فردوس��ي پور اصاًل ادن 
هازارد خداي فوتباليس��ت ها، نيمار هم بدترين بازيكن 
دنيا. خداوكيلي پدرمون رو درآوردي!« يك كاربر ديگر 
هم اين حرف تكراري فردوس��ي پ��ور در بازي را مورد 
اشاره قرار داد: » اونقدري كه عادل گفت هازارد برزيلي 
بازي ميكنه برزيلي ها، هازارد رو خودي فرض كردن!« 
انتقاد از ب��ازي برخي بازيكنان از هر دوتيم هم توييت 
بسياري از هواداران فوتبال بود. فردي درباره سه بازيكن 
خط مياني بلژيك نوشت: » بلژيك چيزي از برزيل كم 
نداره فق��ط ايرادش اينه كه به جاي چوب خش��ك از 
فليني و كمپاني و فرتونگن تو تركيب اصلي اس��تفاده 
 ش��ده. « ب��ازي نيمار هم ص��داي بس��ياري را درآورد:
»آقاي نيمار شما ماشاال ميليارد برات پول خرده ما رو 
20۶ روبيكا حساب كرده بوديم. چك داديم برو از كريم 
ياد بگير.« يا يك ه��وادار ديگر كه توييت كرد: »كاش  
مربي ها جرات نبردن مس��ي و نيمار رو به جام جهاني 
داش��تن يا حداقل تعويض كردنشون وقتي كه افتضاح  
هستن.« در ايران آباداني ها طرفداران سرسخت برزيل 
هستند. يك شخص هم در اين باره توييت كرده است: 
»آباداني ها ريزگرد ها رو تحمل مي كنند! گرماي باالي 
50 درجه رو تحمل مي كنند! بي آبي رو هم همينطور! 

اما باخت برزيل هرگز اصن يه وضعي شده.«

 تالش براي تاوارز
پي��ش از ب��ازي برزيل و بلژيك دو تيم فرانس��ه و 
اروگوئ��ه به مصاف يكديگر رفت��ه بودند كه اين بازي 
كم افت و خيز به برد راحت فرانسه ختم شد. اروگوئه 
كه در بازي قبل توانسته بود ياران كريستيانو رونالدو را 
حذف كند، اين بار بازي درخوري به نمايش نگذاشت 
و مقابل خروس ها زانو زد. نتيجه يي كه ظاهرا همه آن 
را پيش بيني كرده بودند. چرا كه كس��ي نه از باخت 
اروگوئ��ه و ناراحتي از حذف اي��ن تيم گفت، نه بازي 
فرانس��وي ها را مورد تحس��ين قرار داد؛ گويي از ابتدا 
همه مي دانستند نتيجه چه خواهد شد. هرچند يك 
كاربر تالش اروگوئه اي ها را س��تود كه به اعتقاد او به 
دليل ش��رايط جسماني مربي شان اين تالش دوبرابر 
شده بود: »هنوز كسي نگفته فوتبال زمان ما مردونه تر 
ب��ود؛ چيه بابا جمع كنيد اين مس��خره بازي رو همه 
گريه مي كنن؟ من حس مي كنم اروگوئه اي ها يه ميل 
مضاعفي داشتن به خاطر تابارز برن باال؛ حضورش با 

اون شمايل دردناك بود و حذفش دردناك تر. «

  درآمد ۸۰ ميلياردي ايران
از جام جهاني 

فدراسيون جهاني فوتبال دير يا زود پاداش هنگفتي 
كه تيم ملي ايران به واس��طه حضور در جام جهاني به 
دست آورده، پرداخت مي كند اما هنوز مشخص نيست 
چ��ه برنامه يي براي اس��تفاده از اين پول وجود دارد. به 
گزارش ايسنا، حضور درخشان تيم ملي فوتبال ايران در 
جام جهاني 2018روسيه عالوه بر كسب اعتبار و جايگاه 
براي فوتبال ايران درآمد بس��يار خوب��ي هم به دنبال 
داش��ته و فيفا به خاطر حضور تيم ملي در دور گروهي 
8 ميليون دالر به عن��وان پاداش به تيم ملي پرداخت 
مي كند كه با احتساب هر دالر به قيمت 8۳50 تومان، 
فدراس��يون فوتبال مبلغي در حدود ۶۷ ميليارد تومان 
به فدراس��يون فوتبال پرداخت مي ش��ود. در كنار اين 
مبلغ فيفا 1.5ميليون دالر هم بابت آماده سازي تيم ها 
براي جام جهاني در نظر گرفته كه به گفته مس��ووالن 
فدراسيون بخشي از اين مبلغ صرف هزينه كمپ، هتل 
و آماده س��ازي تيم ملي ش��ده و فيفا اين هزينه ها را از 
پاداش ايران كم مي كند. در مجموع فدراسيون فوتبال 
9.5ميليون دالر به خاطر حضور در جام جهاني به دست 
آورده كه معادل 80 ميليارد تومان مي ش��ود. اين مبلغ 
فراتر از بودجه فدراس��يون فوتبال در يك سال است و 
مهدي تاج و همكارانش عالوه بر اختصاص دادن مبلغي 
به آماده سازي تيم ملي براي جام ملت ها و جام جهاني 
مي توانند پروژه هاي نيمه كاره خود را هم پيگيري كنند 
و حداقل كمپ تي��م ملي را به امكانات روز دنيا مجهز 
كنند. البته هنوز مشخص نيست اين پول چه زماني به 
دس��ت فدراسيون مي رسد چراكه به خاطر تحريم هاي 
بانكي امريكا فيفا ب��ا محدوديت هاي زيادي براي دادن 
اين پول به ايران مواجه است اما نكته اميدوار كننده اين 
است كه با توجه به پرداخت دالري اين مبلغ چيزي از 

ارزش آن در آينده دور هم كاسته نمي شود.

جامجهانيدرفضايمجازي

تكخبر

»ال مارسيز« براي شخصيت هاي اجتماعي امتحان عالقه به ميهن محسوب مي شود

سرود ملي؛ آزمون وطن  پرستي!
سرود ملي فرانسه در مسابقات ورزشي كم حاشيه نيافريده است

عليرضا كياني|
اخبار نظام آموزش��ي كش��ورها معموال به ندرت 
خبرس��از مي شوند. اما همين دو هفته پيش خبري 
از آموزش و پرورش فرانس��ه منتشر شد كه بازتاب 
جهاني يافت. بر اساس اين خبر تمامي دانش آموزان 
دبستاني در فرانسه بايد هم سرود ملي را حفظ كنند 
و هم بتوانند آن را ريتميك بخوانند. البته اينكه هر 
دانش آموزي در هر جاي دنيا سرود ملي كشورش را 
بلد باش��د چيز عجيبي نيست. اما سوال پايه يي كه 
كمتر پرسيده مي شود اين است كه اصال سرود ملي 
از كجا آمده و آمدنش بهر چه بوده است. حتي پاسخ 
به همين دو س��وال، مي تواند عقايد ملي را نس��بت 
به سرود ملي يك كشور مخدوش سازد. سرود هاي 
مل��ي معموال ي��ا تصنيف��ي در ب��اب فداكاري هاي 
ميهن پرس��تانه اس��ت ي��ا توصيفي اس��ت از تاريخ 
سجايا و حس��نات ملي- ميهني. سرود ملي فرانسه 
 كه از اين به بعد به نام مش��هورش يعني ال مارسيز
)La Marseillaise( از آن ياد خواهد ش��د، از اين 
منظر با ديگر هم تايان متفاوت اس��ت. ال مارسيز در 
واقع سرودي براي شوراندن حس بقاي ملي در ميان 
انقالبيون فرانسه بود. متن آن در سال 1۷92و ۳سال 
پس از انقالب كبير نوشته شد؛ زماني كه انقالبيون 
خود را در جنگي تمام عيار با ديگر قدرت هاي اروپايي 
در خارج و مخالفان انقالب در داخل مي ديدند. متن 
اين سروده از مظالم دسيسه هاي خونبار ضد انقالب 
مي گويد:  »در برابر ما؛ بيرق خونين استبداد افراشته 
است/ آيا نعره سربازان موهن از حومه  را مي شنوي؟ 
مي آيند كه بتازند بر ش��ما؛ كه ببرند گلوي پسران 
و زنانت��ان را«. اما همين روز س��رخ، روز افتخار نيز 
هس��ت؛ چنان كه در اين »روز پر شكوه«، »فرزندان 
س��رزمين پدري« فراخوانده مي ش��وند ت��ا در برابر 
»س��ربازان هراسناك ضد انقالب« صف آرايي كنند. 
بع��د از همه اين تهديدها نوبت به ترجيع بند ش��عر 
مي رس��د: »سالح برگيريد، ش��هروندان، جوخه رزم 
بس��ازيد، ب��ه پيش بتازي��د و خون ناخال��ص را در 

ترك هاي دشت روان كنيد.«

 فرانسه انقالبي
هزاران سرباز داوطلب با اين وردها به جبهه هاي 
جنگ مي رفتند تا سلطنت را در پاريس، طرفداران 
آن را در خ��ارج از مرك��ز، و مخالف��ان خارجي آن 
را در مرزها از ميان بردارند و جمهوري فرانس��ه را 
پايه گذاري كنند. با بازگش��ت استبداد به فرانسه، 
اين بار، ال مارس��يز را جمهوري خواهان مي خواندند 
و از همي��ن رو ه��م در ابتداي ق��رن 19ام گاهي 
اين سروده توس��ط دولت هاي سلطنتي در فرانسه 
ممنوع مي شد اما از همين روزن بود كه ال مارسيز 
به س��رود بين المللي مبارزان ضد اس��تبداد و ذكر 

دهان راديكال ها بدل شد. نهايتا، ال مارسيز در سال 
18۷9 و در زمان جمهوري س��وم فرانس��ه، سرود 
ملي اين كش��ور عنوان گرفت. اگر فيلم كازابالنكا 
را ديده باشيد، حتما آن صحنه يي را يادتان هست 
كه در آن افس��ران آلماني در حال خواندن س��رود 
ضد فرانس��وي »ديدبان راين« هس��تند كه ريشه 
در دش��مني ديرين ميان فرانس��ه و آلمان دارد، و 
تعدادي از مشتريان ميخانه ريك كه بعضي از آنها 
از نازيس��م به آفريقا پناه ب��رده بودند، در جواب ال 
مارس��يز را مي خوانن��د. اگر اين فح��وا و معناي ال 
مارس��يز باش��د، آن گاه هيچ فردي عاقل و سليمي 
با اين سرود مش��كلي نخواهد داشت. اما بعضي از 
انسان هاي عاقل و سليم با اين سروده مشكل دارند!

 ميراث استعمار
ام��ا آن صحن��ه در فيلم كازابالنكا اتف��اق افتاد؛ 
ش��هري در مراكش كه پيش از جنگ جهاني اول و 
در كارزار به  دندان  كشيدن ممالك توسط قدرت هاي 
ب��زرگ با حربه چماق و هويج زير س��لطه فرانس��ه 
درآمد. همس��ايه مراكش يعني الجزاير دهه ها پيش 
از آن، عضو الينفك فرانس��ه خوانده مي ش��د. دقيقا 
همان روزي در س��ال 1945 كه س��ايه ديكتاتوري 
نازيس��م از س��ر اروپا باز ش��د، س��ربازان فرانسوي 
به قل��ب تظاهركنندگان اس��تقالل طلب الجزايري 
زدن��د تا موج��ي از درگيري ها ميان اس��تعمارگر و 
اس��تقالل طلبان به كش��ته ش��دن 100فرانسوي و 

هزاران الجزايري منجر ش��ود. در دو دهه بعد از آن 
فرانس��ه از دادن اس��تقالل به الجزاير امتناع ورزيد، 
سياس��تي كه به قيمت خون براي كشور رومانتيك 
تمام ش��د. امروز با نگاه به گذشته مي توان دريافت 
كه تاريخ امپرياليسم و ميراث آن يعني نژادپرستي و 
بي عدالتي، ال مارس��يز را افسون كرده است. در قرن 
بيست و يكم نيز حاشيه اين سرود ملي را رها نكرده؛ 
چنان كه از يك سو، ال مارسيز نماد يكپارچگي ملتي 
شد كه مورد حمله واقع شد، يك بار پس از حمالت 
تروريس��تي ژانويه 2015و بار ديگر پس از حمالت 
نوامبر همان س��ال، سرود ملي مايه اتحاد ملت شد. 
همان حمله هايي كه فرانسه را با سوال هاي اساسي 
درباره راديكال شدن جوانان فرانسوي آفريقايي تبار 
مواجه س��اخت. از سوي ديگر سرود ملي فرانسه در 
مسابقه هاي ورزشي كم حاشيه نيافريده به  خصوص 
در مس��ابقات فوتب��ال ك��ه وطن پرس��تي و ميزان 
ُعلقه به تي��م ملي در اروپايي كه هر روز بيش��تر و 
بيشتر با مس��اله مهاجرت درگير مي شود، هميشه 
جنجال آفرين بوده است. تيم ملي فرانسه با تركيبي 
متفاوت از س��اير تيم هاي اروپايي كه در زمان خود 
نمايش��ي از تنوع نژادي بود، ج��ام جهاني 98 را در 
خانه باالي سر برد. س��ه سال بعد تيم ملي الجزاير 
براي بازي فوتبال دوستانه به پاريس آمده بود. پيش 
از ش��روع بازي به رسم معمول سرود ملي دو كشور 
بايد خوانده مي ش��د. اما در طول خواندن ال مارسيز 
توسط خواننده تونس��ي تبار، آلم، تماشاچياِن غالبا 

الجزايري سرود را هو كردند. دست آخر هم با هجوم 
چند تن از تماشاچيان به زمين بازي نيمه كاره تمام 
شد. كاري كه ليلين تورام، هافبك دفاعي تيم ملي 
فرانس��ه آن را »ابلهانه« خواند. در مقاله يي طوالني، 
تاريخ دان فرانسوي، لوران دوبوا، تاريخ اين تنش ها را 
به تفصيل به رشته تحرير درآورده است. داستان از 
صحبت هاي رهبر پيشين جبهه ملي، حزب راست 
افراطي در فرانسه، شروع شد. سال 199۶ ژان ماري 
لوپن، فوتباليس��ت هاي رنگين پوستي كه پيش از 
مارس��يز هم خواني نمي كنند  ش��روع بازي ها با ال 
را »فرانس��وي قالبي« خوان��د. در آن زمان صداي 
بازيكنان پيشكسوت تيم ملي فرانسه كه مي گفتند 
»هيچ بازيكني س��رود ملي را واقعا نمي خواند« در 
ميان هياهو گم شد. لوپن كه مي خواست از جنجال 
خودس��اخته خود ماهي بزرگي بگيرد، كارزار خود 
براي شركت در انتخابات رياست جمهوري فرانسه 
را در برابر همان اس��تاديومي شروع كرد كه در آن 
بازي فرانسه در برابر الجزاير نيمه تمام مانده بود و به 
طور خاص به جمعيت رنگين پوستي اشاره كرد كه 
سرود ملي را هو مي كردند. با همين داستان، لوپن 
با كنار زدن كانديداهاي احزاب چپ خود را به دور 
نهايي رقابت هاي رياست جمهوري رساند. اگر اسم 
لوپن براي شما آشناست حتما دختر او را به خاطر 
داريد، همان كه سال گذشته در انتخابات عمومي در 
فرانسه ۳۳.9درصد از آرا را به  خود اختصاص داد اما 

از امانوئل ماكرون شكست خورد. 

 سرود انقالبي روشنگرانه، نژادپرستانه شده؟
تمام اي��ن هياهوها باعث ش��د ارتب��اط ميان 
مارس��يز و مس��اله نژاد پررنگ تر شود. در سال  ال 
2014 شبكه هاي اجتماعي ميدان نبرد كريستين 
توبي��را، وزير آفريقايي تبار دادگس��تري فرانس��ه 
با محافظه كاره��ا بود. اين مجادله زماني ش��روع 
ش��د كه در فيلم مراس��م يادبود الغاي برده داري، 
خانم توبيرا س��رود ملي فرانس��ه ب��ه همراه ديگر 
حض��ار نمي خوان��د. در دفاع از او، بس��ياري فيلم 
سياس��ت مداراني را در ش��بكه هاي اجتماعي قرار 
دادند كه با ال مارس��يز همخوان��ي نمي كردند اما 
مخالفان توبيرا فرصت مناسبي براي حمله به يكي 
از مهم ترين سياست مداران سياه پوست فرانسه را 
به دست آورده بودند و به راحتي دوست نداشتند 

آن را از دست بدهند. 
در واقع متن ال مارسيز به  خصوص آن قسمتي 
 »sang impur كه س��خن از »خون ناخالص ي��ا
به ميان مي آورد از نگاه بسياري نژادپرستانه است. 
پس از اتفاقاتي كه براي توبيرا افتاد، بازيگر ش��هير 
فرانسوي، لمبر ويلسون، سرود ملي را حاوي اشارات 
»افتضاح، خونين و دگرس��تيزانه« دانس��ت. حتي 
كارزار هاي��ي براي تغيير عبارات ال مارس��يز يا كل 
سرود ملي تشكيل شد. هر چند استدالل بسياري 
هم اين بود كه تغيير چند كلمه مساله نژادپرستي 

در بطن جامعه را حل نخواهد كرد. 
اما سلسله حمالت تروريستي كه از سال 2015 
در پاريس و ديگر ش��هرهاي فرانسه روح رمانتيك 
كش��ور را خراش داده بس��ياري را ب��ه خواندن ال 
مارسيز وا داشت. در آن زمان حتي كريستين توبيرا 
را ني��ز مي ش��د در ميان جمعي كه س��رود ملي را 
مي خواندند تشخيص داد. هرچند كه او چندي بعد 
و در اعتراض به طرح دولت براي تعليق شهروندي 

متهمان به تروريسم استعفا داد. 
انتخابات س��ال 201۷ كه پيش تر چند كالمي 
درباره بازنده آن گفته ش��د مح��ل نزاع دو طيف 
راست در نگاه به تاريخ فرانسه بود. هر دو طرف در 
انتخابات به درجات متفاوتي به وجوه مثبت تاريخ 
استعمارگري فرانس��ه اشاره كرده و امپرياليسم و 
انقالبي گري را دو رويه برس��ازنده تاريخ فرانس��ه 
معرفي  كردند. در همين حال هنوز هم مردمي از 
تبار مستعمرات سابق محله هاي حاشيه شهرهاي 
بزرگ فرانسه را پر مي كنند؛ همان محله هايي كه 
در فيلم دس��ت نيافتني ها يا Intouchables به 
تصوير كش��يده شد. در اين محله ها در هر دولتي 
كه بر س��ر كار باشد، مردم بي رحمي سياست ها و 
نديده  شدن را در كنار هم كيشان و هم نژادان خود 
زندگي مي كنند؛ مگر اينكه اس��تعداد و شانس از 

آنها زيدان و هانري بسازد. 

ه��ر چند س��ال يك  ب��ار زماني كه قرار اس��ت 
سهميه هاي قاره ها براي جام جهاني چند سال بعد 
تعيين شود، اين بحث مطرح مي شود كه سهميه ها 
عادالنه اس��ت يا خير. معموال در اين زمان به رتبه 
كشورها در رده بندي فيفا توجه ويژه مي شود اما در 
حقيقت عملكرد آنها در جام جهاني مهم تر اس��ت. 
نگاهي به 8 كشور برتر حاضر در جام جهاني تا پايان 
هفته گذشته به خوبي نشان مي دهد كه اروپايي ها 
سهم مهمي در جام جهاني دارند. حضور ۶ نماينده 
اروپا و دو نماينده از امريكاي جنوبي)كه البته آنها 
هم از صعود به مرحله نيمه نهايي بازماندند( جاي 
هيچ بحث��ي در اين خصوص نمي گ��ذارد كه اروپا 
سهم مهمي از فوتبال در جهان دارد. با هم نگاهي 
به عملكرد قاره ها نس��بت به س��هميه آنها در جام 

جهاني مي اندازيم. 

 اروپا و بيشترين سهميه قاره اي
س��هميه اروپا از جام جهان��ي 1۳تيم آن هم به 
صورت مستقيم بود كه از همه قاره ها بيشتر محسوب 
مي شود. اما اين عدد زماني كه به عدم حضور ايتاليا و 
هلند به دليل كمبود سهميه دقت مي شود چندان 
بزرگ به نظر نمي رسد. با احتساب ميزبان كه اين  بار 
از اروپا بود از مجموع 14نماينده اروپا در جام جهاني 
2018، 10تي��م از مرحله گروه��ي صعود كردند و 
تنها ايسلند، صربستان، لهستان و در نهايت ناباوري 
آلم��ان قهرمان جهان موفق به كس��ب جواز صعود 
نش��دند. اين يعني بيش از نيمي از تيم هاي مرحله 
يك هشتم  نهايي اروپايي هستند. عملكرد اروپايي ها 
در يك هشتم نهايي نيز خيره كننده بود. نخستين 
بازي اين مرحله دو تيم مدعي فرانسه و آرژانتين با 
سوت فغاني داور خوب كشورمان آغاز شد. اين بازي 
بي شك يكي از بهترين ديدارهاي اين دوره تا بدين 
جاي كار بود . در اين بازي، فرانسوي ها با استفاده از 
ضد حمالت مهلك و سرعت شگفت انگيز امباپه در 
يك بازي زيبا، جذاب و ديدني ۳-4 آلبي سلس��ته 

را شكس��ت داده تا مسي و يارانش را خيلي زود و با 
دس��تاني خالي روانه ديارشان كنند. فرانسه در اين 

بازي از سرعت تيمي فوق العاده يي برخوردار بود. 
جدال دو تيم اروپايي روسيه يعني ميزبان بازي ها 
و اس��پانيا يعني يكي از مهم ترين مدعيان قهرماني 
باعث وداع زودهنگام اسپانيا در پنالتي شد. دو پديده 
جديد اروپا يعني كرواس��ي و دانم��ارك چهارمين 
بازي اين مرحل��ه را مقابل هم برگ��زار كردند، اين 
ب��ازي در نيم��ه اول، چنگي به دل نزد ب��ه ويژه از 
س��وي كروات ها كه در بازي هاي گروهي فوق العاده 
عم��ل كرده بودند  و همه انتظار يك ديدار جذاب را 
مي كش��يدند. وايكينگ ها با پرس و دوندگي و بازي 
فيزيكي به خوبي خط كليدي و خالق كرواس��ي را 
از ب��ازي خارج كردند و نخس��تين گل ب��ازي را نيز 
به ثمر رس��اندند اما در ادام��ه اين مانژوكيچ بود كه 
بازي را به تساوي كشاند در نهايت با وجود عملكرد 
ديدني اشمايكل اين كرواسي بود كه به مرحله بعد 
راه يافت. همچنين در بازي بلژيك و ژاپن با وجود 
تمام تالش هاي نماينده آس��يا اين بلژيك بود كه 
توانس��ت 2 بر صفر باخته را به ب��رد ۳ در مقابل 
دو تبديل كند همچنين انگلس��تان كلمبيا را در 
ضربات پنالتي از ميان برداش��ت. سوئد و سوييس 
دو تيم ديگر اروپايي بودند تا شاهد حذف بسياري از 
اروپايي ها به دس��ت خودشان باشيم اين بازي نيز با 

برد سوئد پايان يافت. 

 ضعيف ترين آفريقاي ممكن
س��هميه قاره س��ياه 5 تيم به صورت مستقيم 
در نظر گرفته ش��ده كه از آس��يا، امريكاي جنوبي 
و كونكاكاف بيش��تر اس��ت. با اين وج��ود مي توان 
گفت، ضعيف ترين عملك��رد را آفريقايي ها در اين 
دوره برجاي گذاش��تند و از سوي آنها هيچ تيمي 
به مرحله حذفي نرس��يد. در مرحله گروهي هر 5 
نماينده قاره آفريقا از جام جهاني حذف ش��ده اند. 
براي نخستين  بار از جام جهاني سال 1982 اسپانيا 

تمام نمايندگان قاره آفريقا در همان مرحله گروهي 
حذف مي شوند. از سال 198۶و جام جهاني مكزيك 
در هر دوره حداقل يك تيم آفريقايي از گروه خود 
در جام جهاني توانس��ته به مرحله بعد صعود كند 
و همين موفقيت ها باعث ش��د در جام جهاني 98 
س��هميه قاره آفريقا به 5 تيم افزايش يابد و وقتي 
آفريقاي جنوبي ميزبان ج��ام جهاني بود ۶ تيم از 
قاره س��ياه در جام جهاني حاضر بود. با اين وجود 
شكست هاي پي در پي تيم هاي آفريقايي اين خطر 
را ك��ه در دوره بعد س��هميه آنها كاهش پيدا كند، 
بيشتر كرد. تونس، مصر و مراكش قبل از بازي هاي 
دور آخر گروهي حذف شده بودند و نيجريه و تيم 
شايس��ته س��نگال هم در پايان دور گروهي به اين 

جمع اضافه شدند. 

 آسيا و كارت زرد كمتر ژاپن
عملكرد تيم هاي آسيايي نسبت به دوره قبل بهتر 
بود اما در نهايت تنها ژاپن بود كه به مرحله حذفي 
راه پيدا كرد. قانون بازي جوانمردانه هر چقدر براي 
آفريقا ضرر داش��ت به نفع آسيا تمام شد چون ژاپن 
با اس��تفاده از همين قانون بهترين عملكرد آسيا در 
تاريخ جام  جهاني را عينيت بخشيد و تنها نماينده 
اي��ن قاره در مرحل��ه حذفي نام گرفت. آس��يا با 4 
امتياز ايران و ژاپن، ۳ امتياز عربستان و كره جنوبي 
و تك امتياز اس��تراليا بهترين عملكرد خودش را در 
دوره يي رقم زد كه براي نخس��تين بار 5 نماينده در 
جام داش��ت. همانطور كه گفته ش��د، سهميه آسيا 
در جام جهاني 4س��هميه مس��تقيم و يك سهميه 
غيرمستقيم اس��ت كه در اين دوره از تمام ظرفيت 
خود اس��تفاده كرد. با اين وجود همانطور كه گفته 
شد، ژاپن نتوانست موفقيت هاي آسيايي ها در سال 
2002 را تكرار كنند. در مرحله حذفي بازي ژاپن و 
بلژيك با شجاعت و جسارت ژاپني ها همراه بود آنها 
بدون ترس از نام و آوازه بازيكنان حريف با دو گل از 
تيم قدرتمند اروپايي و پرمهره بلژيك پيش افتادند. 

اما تعويض هاي طاليي مارتين��ز و عدم واكنش 
مناسب نيشينو، سرمربي ژاپن در قبال اين تعويض ها 
باعث ش��د كه بلژيكي ه��ا با اس��تفاده از آوراژ قد و 
ارسال هاي بلند از كناره ها ناگهان ورق را برگردانند 
و ژاپني ها در يك ديدار دراماتيك بازي 2-0 برده را 
در پاي��ان ۳-2 به بلژي��ك واگذار كنند و با افتخار و 

سربلندي روسيه را ترك كردند.
 

 امريكاي جنوبي هميشه مدعي
امري��كاي جنوبي از 4س��هميه مس��تقيم و يك 
س��هميه غيرمس��تقيم برخوردار اس��ت ام��ا از اين 
سهميه 4نماينده به مرحله حذفي راه يافتند. برزيل، 
آرژانتين، اروگوئه و كلمبيا 4 نماينده مهم امريكاي 
جنوب��ي در مرحله حذفي بودن��د. در اين ميان دو 
نماين��ده يعني برزيل و اروگوئه موفق به شكس��ت 
حريفان خود ش��دند تا كم��اكان دو تيم از امريكاي 
جنوبي در جمع 8 تيم نهايي حضور داش��ته باشند. 
بازي كلمبيا- انگلستان در نيمه اول چندان چنگي 
به دل نمي زد اما انگليسي ها نيمه دوم را خوب آغاز 
كردند و به سرعت صاحب ضربه پنالتي شدند و هري 
كي��ن طبق معمول آن را تبديل به گل كرد تا بازي 
رنگ و بوي جديدي به خود بگيرد. اواخر بازي طبق 
معمول اين ي��ري مينا بود كه مجددا ناجي كلمبيا 
ش��د. زيرا اين بازيكن بلند قامت از ضربه كرنر و در 
وقت هاي تلف ش��ده بازي با ضربه سر گل تساوي را 
وارد دروازه بيكفورد كرد تا بازي به وقت هاي اضافي 
كشيده شود كه دو وقت اضافي نيز تغييري در نتيجه 
بازي نداشت تا انگليسي ها برخالف سنت هميشگي 
اي��ن  بار از طريق ضربات پنالتي و از مس��ير كلمبيا 
راهي يك چهارم نهايي شوند تا در اين مرحله حريف 
سوئد ش��وند. آرژانتين نيز همان گونه كه گفته شد 
ب��ا حذف اين نماينده همراه ش��د تا فقط اروگوئه با 
شكست پرتغال و برزيل با شكست مكزيك به مرحله 
بعد راه يافته باش��ند( البت��ه اروگوئه و برزيل هم در 

مرحله بعدي از گردونه حذف شدند(. 

 سهميه زياد كونكاكاف
امري��كاي ش��مالي و مرك��زي و كاراييب كه به 
كونكاكاف معروف هس��تند از ۳سهميه مستقيم و 
يك سهميه غيرمستقيم برخوردارند اما در اين ميان 
فق��ط مكزيك بود كه موفق ش��د از مرحله گروهي 
صعود كند. مكزيك به لطف جاي گيري در منطقه يي 
با سهميه مناسب و تيم هاي به نسبت ضعيف معموال 
در اكثر جام هاي جهاني حض��ور دارد اما اين  بار در 
نخستين گام از مرحله حذفي با مدعي مهم قهرماني 
يعني برزيل روبه رو ش��د. مكزيكي ه��ا در20دقيقه 
ابتدايي نيمه اول به  ش��دت سلس��ائو را تحت فشار 
ق��رار دادند كه فقط تجربه خ��ط دفاعي و بازيكنان 
خط ميانه برزيل و بي دقتي مهاجمان آنها سبب شد 
كه برزيل از دس��ت آزتك ها ف��رار كند. اما بازيكنان 
سرزمين س��امبا كم كم فشار اوليه آزتك نشينان را 
خنثي كردند و آنگاه اين برزيلي ها بودند كه بر توپ و 
ميدان با استفاده از تكنيك فردي و پاس هاي كوتاه و 
بازي تدريجي كه براساس خالقيت هاي فردي استوار 
اس��ت، بازي خود را بر حريف مكزيكي خود ديكته 
و تحميل كردن��د كه اگر هنرنمايي اوچوا دروازه بان 
مكزيكي ها نبود، برزيل نيمه اول را با پيروزي راهي 

رختكن  مي شد. 
در نيم��ه دوم برزي��ل حاك��م زمين ب��ود كه با 
هنرنمايي ويليان، كوتينيو و نيمار و دفاعي مستحكم 
و منس��جم تيم تيته دو بار دروازه مكزيك توس��ط 
نيم��ار و فرمينو باز ش��د تا برزي��ل فارغ البال راهي 
مرحله يك چهارم  شود. شكل بازي برزيل در مقابل 
صربستان و مكزيك اين  بارقه اميد را بين هواداران 
اي��ن تيم به وجود آورد ك��ه مي توانند روي اين تيم 
براي قهرماني حس��اب باز كنند البته اميدي واهي 
چراكه اين تيم نيز جمعه ش��ب گذش��ته از بلژيك 

شكست خورد و حذف شد. 
به اين ترتيب تماش��اچيان و هواداران از اينجا به 
بعد در مس��ير بازي هاي جام جهاني 2018 روسيه 

شاهد فوتبالي تمام اروپايي خواهند بود. 

نگاهي به عملكرد قاره ها در جام جهاني روسيه به نسبت سهميه ها

نيمه نهايي تمام اروپايي
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»تعادل«نقشبازاربينبانكيدراجرايسياستهايپوليرابررسيميكند

ضرورتتناسبمعامالتبينبانكيباداراييبانكها
رشدبازاربينبانكيبهدنبالافزايشبدهيدولتبهبانكها

گروهبانكوبيمه| احسانشمشيري| 
اگرچهبازاربينبانكيميتوانددرتامين
نيازماليبانكهاوجبرانكس�ريش�بانه
وهفتگ�يآنهاموثرباش�دوبانكهاييكه
مازاددارندبهبانكهاييكهكس�ريدارند
وامكوتاهمدتيكش�بهي�ايكهفتهييو
ي�كماههميدهندواينرقمدرس�ال96
بهرق�معظيم6405هزارميلي�اردتوماني
رس�يدهودرنتيجهنيازبانكه�ابهاضافه
برداش�تازبانكمركزيورشدپايهپولي
ونقدينگ�يوخلقپ�ولراكنترلميكند
ام�اكارشناس�انمعتقدن�دك�هبراس�اس
توصيههايبالواستانداردهايجهانيالزم
اس�تكهميزاناس�تفادهبانكهاازمنابع
بازاربينبانكيونرخس�ودموجوددراين
بازاربينبانكي،باميزاننقدينگيودارايي
بانكهامتناس�بباش�دتااثرمعامالتبين
بانكيمنجربهخلقپولشديدونقدينگي
وتورمنش�ود،زي�راهرچندكهب�ازاربين
بانك�يدركنت�رلپاي�هپوليبس�يارموثر
اس�تاماضري�بفزايندهوخل�قپولدر
بانكه�اراافزاي�شدادهومنجربهرش�د
نقدينگيوپولاعتباريبينبانكهاشدهو
ميتواندآثارمختلفيرويتورمومعامالت
س�فتهبازيوس�وداگريوواردات،خريدو
فروشوفعاليتهايمولددربازارواقتصاد

داشتهباشد.
   

به گزارش »تع��ادل« به عبارت ديگر اگرچه 
تصور مي ش��ود كه بانك مرك��زي پول كمتري 
چاپ كرده و پايه پولي كنترل ش��ده و انضباط 
مالي به نسبت بهتر بوده است و تورم پولي نيز 
در سال هاي اخير كاهش يافته، اما اثر معامالت 
بي��ن بانك��ي بر رش��د فعاليت هاي غي��ر مولد، 
واردات، خريد و فروش،  معامالت، رشد ضريب 
فزاينده و گردش پ��ول مي تواند موجب هجوم 
نقدينگ��ي به بخش هاي مختل��ف از جمله بازار 
مس��كن، خودرو، طال و ارز و... شود و زمينه ساز 
ش��وك هاي قيمتي در برخي بازارها شود و اين 
موض��وع بايد به ش��كل هاي مختلف از س��وي 
كارشناس��ان و پژوهش��گران حرفه ي��ي و نخبه 

بانكي و پولي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 
برخي كارشناس��ان معتقدند كه براي بهبود 
عملك��رد معام��الت بي��ن بانكي، حداق��ل بايد 
تناسبي بين نقدينگي و دارايي ها و حضور موثر 
بانك ه��ا در اقتصاد با مي��زان وام هاي دريافتي 
بانك ها ايجاد ش��ود كه گ��ردش مالي بتواند به 
بخش ه��اي مولد كم��ك كند و رش��د توليد و 
اش��تغال را به همراه داش��ته باشد و باعث رشد 
داللي و س��وداگري و كس��ب س��ود و... نشود، 
زي��را وقتي فعاليت هايي مانند واردات خودرو با 
س��ود بسيار باال مورد توجه باش��د، منابع مالي 
ارزان قيم��ت زي��ر 20 درصد ب��ازار بين بانكي 
بس��يار مطلوب خواهد بود و حتي اگر به اضافه 
برداش��ت با جريم��ه 34درصدي تبديل ش��ود 
ب��از هم مي توان��د جذاب باش��د و عمال موجب 
معامالت بين بانكي بيش��تر و گ��ردش مالي و 
ضريب فزاينده باالتر و در نتيجه رشد سوداگري 
بيش��تر و رش��د طبقه نوظهور و مرفه و داراي 
نفوذ بيشتر شود و عمال نوسان و التهاب در بازار 
دارايي مانند ارز و طال و خودرو و مس��كن را به 
همراه خواهد داش��ت و دسترسي به پول با هر 
قيمتي را توجيه پذير كرده و سودهاي موهوم و 

غيرمجازها را رشد مي دهد. 
ب��ازار بين بانك��ي حداق��ل دو كاركرد مهم 
در نظام ه��اي مالي ايفا مي كنند، نخس��تين و 
مهم ترين كارك��رد آن ايفاي نقش فعال و موثر 
بانك مركزي در اجراي سياست پولي از طريق 
راهبري نرخ هاي س��ود است. كاركرد ديگر بازار 

بين بانكي، انتقال نقدينگي به شكل مطلوب از 
موسسات مالي داراي مازاد به موسسات داراي 
كس��ري وجوه اس��ت. بنابراين سياست گذاران 
انگي��زه بااليي براي ايجاد ي��ك بازار بين بانكي 
كار آم��د و قوي دارند تا بانك مركزي بتواند به 
نرخ سود مورد نظر خود دست يابد و موسسات 
مال��ي نيز بتوانند به ش��كل كارايي ب��ه مبادله 

نقدينگي در ميان خود بپردازند.
ب��ازار بي��ن بانك��ي اي��ران در تيرماه س��ال 
۱3۸۷ بر اس��اس سياست هاي پولي و اعتباري 
كش��ور و مطاب��ق با ماده 32 بس��ته سياس��ي 
نظارت��ي سيس��تم بانك��ي در اين س��ال، براي 
انجام معام��الت عمده بين بانك ه��ا راه اندازي 
ش��د. هدف از راه اندازي و توس��عه فعاليت اين 
ب��ازار، تقوي��ت مديري��ت نقدينگ��ي بانك ها و 
تس��هيل تامين مالي منابع م��ورد نياز بانك ها 
در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناس��ب 
بانكي و اجراي موثرتر سياست هاي پولي كشور 
بوده است. با اين حال بانك مركزي اعالم كرده 
ك��ه بازار بين بانكي از آنجا حايز اهميت اس��ت 
كه به عنوان تنظيم كننده بازار كليه امور مربوط 
به برنامه ريزي، س��ازماندهي، هماهنگي، تدوين 
مق��ررات، نظ��ارت، كنترل و تس��ويه معامالت 
مي پ��ردازد و از اي��ن جه��ت موج��ب تنظي��م 

سياست هاي پولي است
 بنابراين حمايت از نرخ س��ود مشخص شده 
توس��ط بانك مركزي از طريق مداخله در بازار 
س��بب تنظيم سياس��ت هاي پولي خواهد شد. 
در س��ال هاي اول فعاليت، بازار بي��ن بانكي از 
استقبال قابل قبول شبكه بانكي برخوردار بود. 
تع��داد اعضاي فعال در ب��ازار بين بانكي از ۱0 
بانك در س��ال ۱3۸۷ به 30 بانك و موسس��ه 

اعتباري در سال ۱3۹۶ رسيده است. 
 با افزاي��ش تدريجي عمق ب��ازار، معامالت 

بازار بين بانكي ريالي كه شامل سپرده گذاري يا 
سپرده پذيري اعضاي بازار نزد يكديگر است نيز 
از رشد قابل توجهي برخوردار شد، به طوري كه 
معام��الت بازار با افزايش بيش از ۱۸4۷ برابري 
از ۱۷ فقره در س��ال ۱3۸۷ به بيش از 3۱ هزار 

فقره در سال ۱3۹۵ رسيد. 
تعداد معام��الت بازار بين بانك��ي ريالي در 
۹ماهه ابتدايي س��ال ۱3۹۶ ني��ز معادل 2۷.۵ 
ه��زار فقره ب��ود. به عبارت��ي بازار بي��ن بانكي 
در س��ال ۱3۸۷ ب��ا تع��داد ۱0 عض��و و حجم 
عمليات ب��ازار، يعني مجموع س��پرده گذاري و 
س��پرده پذيري معادل ۸۵0 ميليارد تومان كار 
خ��ود را آغاز كرد. اين رقم در س��ال هاي بعد و 
با افزايش تعداد اعضا، روند فزاينده داشت و در 
سال ۱3۸۸ حجم كل معامالت بازار بين بانكي 
براب��ر با 24 هزار ميليارد تومان بود كه نس��بت 
به سال ش��روع فعاليت اين بازار 2۷2.4 درصد 

رشد داشت.
اين روند صعودي در سال هاي بعد نيز تداوم 
داش��ت و در س��ال ۱3۸۹ ارزش معامالت اين 
بازار برابر ب��ا ۸۷0۵۹ميليارد توم��ان و معادل 
رشد 2.۷ 2۶درصدي در مقايسه با سال ۱3۸۸ 
ب��ود و براس��اس آخرين آمار موجود متوس��ط 
ارزش روزان��ه معامالت بازار بين بانكي ريالي با 
افزاي��ش قابل توجهي از ۱۵.۷ ميليارد ريال در 
س��ال ۱3۸۷ به ۱0.۷ هزار ميلي��ارد تومان در 

سال ۱3۹۵ رسيد. 
همچني��ن مطابق با بررس��ي داده هاي ماهانه 
بازار بين بانكي، نرخ سود موزون بازار بين بانكي 
از 2۱.۱ درصد در س��ال ۱3۸۷ به ۱4.4 درصد 
در س��ال ۱3۸۹ كاهش يافت و در ادامه به دليل 
وج��ود تنگناي اعتب��اري بانك ها، نرخ س��ود با 
روند افزايش��ي به 2۷.۱ درصد در س��ال ۱3۹3 
رس��يد، اما در س��ال هاي اخير ب��ا مداخله موثر 
بانك مركزي در بازار بين بانكي ريالي، روند نرخ 
سود بازار با كاهش مواجه شده است. با مديريت 
فعاالنه نقدينگي بازار )س��پرده گذاري هاي صريح 
و ضمن��ي بانك مرك��زي در ب��ازار( و همچنين 
اقدامات��ي نظير كاهش نس��بت س��پرده قانوني 
و اعمال سياس��ت تبديل اضافه برداش��ت برخي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري به خطوط اعتباري 
و قرارداد س��پرده گذاري در بازار، نرخ سود بازار 
بي��ن بانك��ي با روند كاهش��ي مواجه ش��ده و از 
2۷.۱درصد در س��ال ۱3۹3 ب��ه ۱۸۶درصد در 

سال ۱3۹۵ كاهش يافته است. 
در نهاي��ت آنك��ه در ايران توس��عه ابعاد بازار 

بين بانكي در كنار حض��ور موثر بانك مركزي و 
مديريت فعاالنه نرخ س��ود بازار )به خصوص در 
س��ال هاي اخير(، اهميت نقش ب��ازار بين بانكي 
در تامين مالي كوتاه مل��ت بانك ها را دوچندان 

كرده است. 
گزارش عملك��رد كلي بازار بين  بانكي ريالي 
در س��ال ۱3۹۶ كه توسط بانك مركزي منتشر 
شده، نش��ان مي دهد كه در مجموع 3۸هزار و 
۱0۱ فق��ره معامله به ارزش ۶40۵ هزار و ۵۶۸ 
ميليارد تومان با محدوده نرخ ۱۶ تا 2۵درصد و 
با ميانگين نرخ ۱۸.۶۹درصد انجام ش��ده است. 
آمار نشان مي دهد كه در مقايسه با سال ۱3۹۵ 
ب��از هم ب��ازار بين  بانكي از رش��د قابل  توجهي 
برخوردار بوده و تعداد معامالت با 33.2۱درصد 
افزاي��ش و حج��م معام��الت با رش��د بيش از 

۱0۶درصد همراه بوده است. 
همچني��ن بررس��ي وضعي��ت س��پرده گذاري 
بانك ه��ا در ب��ازار بين  بانكي حاكي از آن اس��ت 
كه ۶۱.۹۹درصد كل معامالت در س��ال ۹۶ سهم 
بانك ه��اي دولتي با كمترين ميزان س��ود يعني 
۱۸.4۶درص��د ب��وده و بانك ه��اي خصوصي نيز 
20.44درص��د كل معامالت را به خود اختصاص 
داده اند كه ميانگين نرخ س��ود آن ۱۹.3۱درصد 

بوده است. 

همچني��ن ۱۷.23درصد حج��م معامالت 
س��هم بانك هاي اص��ل 44 از جمله بانك هاي 
مل��ت، ص��ادرات، تج��ارت و رف��اه كارگران و 
0.33درصد نيز سهم موسسات اعتباري بوده 

است. 
 اين در حالي است كه سهم سپرده پذيري 
كل  ۵2.۵۱درص��د  خصوص��ي  بانك ه��اي 
معامالت ب��وده و بانك هاي اص��ل 44 معادل 
دولتي ۷2.۱3درصد  بانك هاي  ۶4.2۶درصد، 
و موسسات اعتباري ۸.۱2درصد كل معامالت 

را به خود اختصاص داده اند. مقايس��ه س��هم 
س��پرده پذيري بانك ها در سال ۹۶ نسبت به 
سال ۹۵ مشاهده مي شود كه سهم بانك هاي 
خصوصي از س��پرده پذيري حدود ۵.۷درصد 
رش��د داشته و س��هم بانك هاي دولتي و اصل 
44 نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. 

نقشبازاربينبانكيدراجرايسياستپولي
بازار بين بانكي نقش��ي اساس��ي در اجراي 
سياس��ت هاي پولي دارد. بازار پول متشكل از 
بازار بين بانكي، بازار ثانويه اسناد خزانه، اوراق 
تجاري، گواهي س��پرده و بازار خريد و فروش 
اوراق به��ادار اس��ت كه با توج��ه به ضعف در 
زيرساخت هاي بازارهاي مالي و فقدان توسعه 
بازارهاي ثانويه در كش��ورهاي در حال توسعه 
همچون ايران، نقش بازار بين بانكي به عنوان 
ي��ك ابزار غير مس��تقيم سياس��ت پولي قابل 

توجه و حايز اهميت است. 
ب��ه عبارتي در صورت نياز بانك ها به منابع 
نقدينگ��ي مي توانند از طريق خ��ط اعتباري 
بان��ك مركزي اضافه برداش��ت از اين بانك و 
اس��تقراض از ساير بانك ها كس��ري نقدينگي 

خود را جبران كنند. 
استفاده از منابع بانك مركزي گرچه ممكن 
است براي بانك ها سهل ترين راه باشد، اما آثار 
و تبع��ات منفي آن بر رش��د نقدينگي كل در 
كشور كاهش قدرت خريد مردم و افزايش نرخ 
تورم را به همراه دارد. با وجود نامطلوب بودن 
اس��تقراض از بانك مركزي، تامي��ن نيازهاي 
بانكي از طريق مراجعه به بنگاه هاي مشابه نيز 
مشكالت عديده ديگري را فراهم مي آورد و در 
س��ودآوري و استفاده بهينه از منابع مازاد آنها 

سودمند خواهد بود. 
با وجود نامطلوب بودن اس��تقراض از بانك 
مرك��زي، تامي��ن نيازه��اي بانك��ي از طريق 
مراجع��ه به بنگاه هاي مش��ابه نيز مش��كالت 
عديده ي��ي ديگ��ري را فراه��م م��ي آورد و در 
س��ودآوري و اس��تفاده بهين��ه از منابع مازاد 
آنها سودمند خواهد بود. بنابراين براي اصالح 
رابطه بانك ها با بانك مركزي و افزايش قدرت 
اعتباري بانك ها و كنت��رل متغيرهاي پولي و 
مهار تورم توجه به بازار بين بانكي الزم است. 
در تغيي��رات قوانين و مقررات جديد بال 3 با 
تاكيد بر الزامات نقدينگي راهكارهاي موثري 
در زمينه سياست گذاري پولي ارائه شده است. 
كميته بال با تاكيد بر محاس��به اين نس��بت 
توسط بانك ها، كيفيت دارايي هاي نقد بانك ها 
را تحت عنوان الزام��ات نقدينگي مورد توجه 

قرار مي دهد. 
اين نسبت توس��ط بانك هاي مركزي براي 
نظ��ارت بر بانك ها مورد اس��تفاده قرار گرفته 
و چش��م انداز مش��خصي براي آن لحاظ شده 
است. سياس��ت گذار پولي مي تواند با توجه به 
ارتباط��ات ميان بازار بين بانك��ي و نقدينگي 
بانك ها در زمينه تامين مالي اقدامات موثري 
را در جه��ت ثب��ات پولي و مال��ي برقرار كند. 
ارتباط نس��بت پوش��ش نقدينگي و نرخ بازار 
بين بانكي در شبكه بانكي كشور مورد بررسي 
قرار گرفته و بانك مركزي با كنترل نرخ بهره 
بين بانكي به تامين نيازهاي نقدينگي در بازار 

پولي و مالي كشور اقدام مي كند. 
 ارتب��اط متقابل ن��رخ بهره بي��ن بانكي و 
نسبت پوشش نقدينگي در شبكه بانكي كشور 
مطابق با نتايج به دس��ت آمده نشان مي دهد 
كه نظارت بر نسبت پوشش نقدينگي مي تواند 
تاثيرات مهمي را بر سياست گذاري هاي بانك 
مركزي داش��ته باشد. نسبت پوشش نقدينگي 
در فراهم ك��ردن نقدينگي بانك ها نقش خود 

را ايفا مي كند. 

مهشيدشاهچرا| كارشناسبانك|
الزامات نقدينگي مي تواند در سياس��ت هاي پولي بانك 
مركزي تغيير ايجاد كند و در تعيين نرخ هاي سود تعادلي 
و انگيزه بانك ها براي شركت در بازار بين بانكي تاثيرگذار 

باشد. 
 روش ه��اي ج��ذب مناب��ع در بانك ه��ا فرآينده��اي 
پيچيده يي هس��تند كه ب��راي مديري��ت نقدينگي به كار 
مي رون��د و اندازه و مي��زان پيچيدگي بانك  در آن اثرگذار 
است. عالوه بر آن شيوه يا محل تامين  مالي)منابع داخلي 
يا خارجي( بر ساختار و هزينه هاي بانك اثرگذار است كه 
همه اين م��وارد انتخاب بانك ها براي تامين  مالي را تحت  
تاثير ق��رار خواهند داد. به  عبارتي نقدينگي، توانايي بانك 
در اصالح و كاهش بدهي ها و توانايي اش در افزايش دارايي 
را نشان مي دهد. يك بانك زماني نقدينگي كافي دارد كه 
بتواند وجوه كافي را هم از طريق افزايش بدهي ها و هم از 
طريق تبديل دارايي هاي غيرنقد به وجوه نقد به سرعت و 

با يك هزينه قابل قبول به دست آورد. 
اگ��ر بانك ها از اين طريق نتوانند پاس��خگوي نيازهاي 
نقدينگي مش��تريان خود باش��ند از طريق بازار بين بانكي 
ي��ا بانك مركزي اين نيازها را برطرف خواهند كرد. تامين 
مالي از محل اس��تقراض از بان��ك مركزي براي اقتصاد در 
وهل��ه اول و براي بانك  هزينه ه��اي مضاعفي دارد كه در 
ش��رايط بحراني بيش از پيش نمايان مي شود. بنابراين در 
ش��رايطي كه بانك از محل افزايش بدهي يا تبديل دارايي 

غيرنقد ب��ه نقد نتواند منابع مالي مورد نياز را تامين كند، 
ب��ازار بين  بانكي جايگزين مناس��ب و مطلوبي براي تامين 

نقدينگي خواهد بود. 
بازار بين بانكي نقش��ي اساسي در اجراي سياست هاي 
پول��ي دارد. بازار پول متش��كل از بازار بي��ن بانكي، بازار 
ثانويه اس��ناد خزانه، اوراق تجاري، گواهي س��پرده و بازار 
خريد و فروش اوراق بهادار اس��ت كه با توجه به ضعف در 
زيرس��اخت هاي بازارهاي مالي و فقدان توس��عه بازارهاي 
ثانويه در كش��ورهاي درحال توسعه همچون ايران نقش 
بازار بين  بانكي به عنوان يك ابزار غيرمس��تقيم سياست 
پولي قابل توجه و حائز اهميت است. به  عبارتي در صورت 
نياز بانك ها به منابع نقدينگي، بانك ها مي توانند از طريق 
خط اعتباري بانك مركزي، اضافه برداش��ت از اين بانك و 
استقراض از ساير بانك ها كسري نقدينگي خود را جبران 

كنند. 
استفاده از منابع بانك مركزي گرچه ممكن است براي 
بانك ها سهل ترين راه باش��د اما آثار و تبعات منفي آن بر 
رش��د نقدينگي كل در كشور كاهش قدرت خريد مردم و 
افزايش نرخ تورم را به همراه دارد. با وجود نامطلوب بودن 
اس��تقراض از بانك مركزي، تامين نيازهاي بانكي از طريق 
مراجعه به بنگاه هاي مشابه نيز مشكالت عديده يي ديگري 
را فراهم مي كند و در س��ودآوري و استفاده بهينه از منابع 
مازاد آنه��ا مفيد خواهد بود. بنابراين ب��راي اصالح رابطه 
بانك ها با بان��ك مركزي و افزايش قدرت اعتباري بانك ها 

و كنت��رل متغيرهاي پولي و مه��ار تورم توجه به بازار بين 
بانكي الزم به نظر مي رسد. 

از س��وي ديگر در تغييرات ب��ه وجود آمده در قوانين و 
مقررات ب��ال 3 با تاكيد بر الزام��ات نقدينگي راهكارهاي 
موثري در زمينه سياس��ت گذاري پولي ارائه ش��ده است. 
كميته بال با تاكيد بر محاس��به نس��بت پوشش نقدينگي 
توس��ط بانك ها، كيفيت دارايي هاي نق��د بانك ها را تحت 
عنوان الزامات نقدينگي مورد توجه قرار مي دهد. نس��بت 
پوش��ش نقدينگي در فراهم كردن نقدينگي بانك ها نقش 
خود را ايفا مي كند. اين نس��بت توسط بانك هاي مركزي 
ب��راي نظ��ارت بر بانك ه��ا مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و 

چشم انداز مشخصي براي آن لحاظ شده است. 
سياس��ت گذار پولي مي تواند با توجه به ارتباطات ميان 
بازار بين بانك��ي و نقدينگي بانك ها در زمينه تامين مالي 
اقدامات موثري را در جهت ثبات پولي و مالي برقرار كند. 
ارتباط نس��بت پوشش نقدينگي و نرخ بازار بين بانكي در 
ش��بكه بانكي كش��ور مورد تاييد بوده و بان��ك مركزي با 
كنت��رل نرخ بهره بين بانكي به تامي��ن نيازهاي نقدينگي 
در بازار پولي و مالي كش��ور اقدام مي كند. ارتباط متقابل 
نرخ بهره بين بانكي و نس��بت پوشش نقدينگي در شبكه 
بانكي كش��ور نش��ان مي دهد كه نظارت بر نسبت پوشش 
نقدينگي مي تواند تاثيرات مهمي بر سياس��ت گذاري هاي 
بانك مركزي داشته باشد. ذخاير بانك مركزي مي تواند در 
محاسبه نس��بت پوشش نقدينگي بانك ها تاثيرگذار باشد. 
وام بين بانكي مي تواند هم در صورت كسر و هم در مخرج 

كسر نسبت پوشش نقدينگي افزايش ايجاد كند. 
بس��ته به اينكه وام بين بانكي كوتاه يا بلندمدت باش��د 

ني��ز تاثيرات آن در محاس��به نس��بت پوش��ش نقدينگي 
متفاوت اس��ت. وام بين بانكي بلندم��دت تنها در صورت 
كسر نس��بت پوشش نقدينگي افزايش ايجاد مي كند و در 
مخرج كس��ر به دليل اينكه در خال��ص جريان وجوه قرار 
ندارد، تغييري ايجاد نمي كند. عالوه بر آن مي توان در نظر 
داش��ت كه الزامات نقدينگي مي توان��د از طريق بازار بين 
بانكي در سياست هاي پولي بانك مركزي تغيير ايجاد كند. 
به  عبارتي ذخاير بانك مركزي، ذخاير نقد محس��وب شده 
و الزام��ات نقدينگي جديد مي تواند بر انگيزه بانك ها براي 
ش��ركت در بازار بين بانكي تاثيرگذار باش��د. سياست هاي 
بانك مرك��زي در بازار بين بانك��ي مي تواند بر تصميمات 
بانك ها در زمينه نقدينگي تاثير داشته و رفتار بانكي را در 

بازارهاي مالي تغيير دهد. 
بنابراي��ن به طور كل��ي مي توان بيان ك��رد كه بانك ها 
با پش��توانه منابع مالي خود ي��ا تقاضاي نقدينگي در بازار 
بين  بانكي ش��ركت كرده و ميزان ذخاير خود را براس��اس 
شرايط بازار بين بانكي تغيير خواهند داد. بر همين اساس 
الزام��ات نقدينگ��ي مي تواند در سياس��ت هاي پولي بانك 
مركزي تغيير ايجاد كند و در تعيين نرخ هاي سود تعادلي 
و انگيزه بانك ها براي شركت در بازار بين  بانكي تاثيرگذار 
باش��د و همانند يك ابزار سياس��تي همراه با سياست هاي 
بانك مركزي در بازار بين  بانكي بر رفتار بانك ها در زمينه 
چگونگ��ي تامين يا تخصي��ص نقدينگي در اي��ن بازار اثر 
داش��ته باشد. عالوه بر آن سياس��ت هاي بانك مركزي در 
ب��ازار بين بانكي در زمينه نرخ ب��ازار بين  بانكي مقدمه يي 
براي پياده سازي الزامات نقدينگي بين المللي در بانك هاي 

كشور است. 

برداشتهاينادرستاز
سياستگذاريتورم

سجادابراهيمي|
گاهي برداش��ت هاي نادرس��ت درب��اره رابطه 
نقدينگي و تورم مطرح مي شود كه توجيهي براي 

رشد بيش از اندازه نقدينگي است. 
تورم ۱3.۷درصدي نقطه به نقطه نشان از عبور 
از دوران تورم تك رقمي و بازگشت به دوران تورم 
دو رقم��ي دارد. در اينكه ت��ورم در بلندمدت يك 
پديده پولي اس��ت، بين اقتصاددانان اشتراك نظر 
وج��ود دارد و با فرمول كنترل رش��د نقدينگي و 
متناسب كردن رش��د بخش پولي با بخش واقعي 
مي توان مشكل تورم را حل كرد. كاري كه بسياري 
از كش��ورهاي دني��ا كردند و ش��د. چه مش��كلي 
در كش��ور م��ا وج��ود دارد كه ما را ج��زو معدود 
كش��ورهاي با ت��ورم دورقمي قرار داده اس��ت. آيا 
سياست گذاران ما قادر به درك اين رابطه نيستند 
يا مشكالت ساختاري در برقراري عدم توزان رشد 
بخش پول��ي و حقيقي وجود دارد؟ در جواب بايد 
گف��ت كه مش��كالت س��اختاري در اين خصوص 
عامل اصلي اين اتفاق است كه مي توان به مشكل 
كسري بودجه دولت و مشكالت نقدينگي بانك ها 
اش��اره كرد. از طرف ديگر اذعان سياس��ت گذاران 
ب��ه وجود رابطه بين نقدينگ��ي و تورم حداقل در 
دولت فعلي اين فرضيه كه سياست گذار منكر اين 
رابطه اس��ت را رد مي كند. اما به نظر مي رسد كه 
در برخي موارد برخي برداش��ت هاي نادرس��ت در 
خصوص رابط��ه نقدينگي و ت��ورم وجود دارد كه 
توجيهي براي رشد بيش از اندازه نقدينگي )رشد 
بيش از رش��د بخش حقيقي اقتصاد( مي شود. در 
اين جا به س��ه برداشت نادرس��ت در اين خصوص 

اشاره مي شود. 

درنظرنگرفتنزمانبنديروابط
يكي از عواملي كه منجر به برداش��ت نادرستي 
در خصوص رابطه رش��د نقدينگي مازاد )بيشتر از 
رش��د اقتصادي( و تورم مي ش��ود، ناديده گرفتن 
دوره تحليل��ي در اين روابط اس��ت. همان طور كه 
گفته ش��د،  روابط رش��د نقدينگي، تورم و رش��د 

اقتصادي روابط بلندمدت است. 
يعن��ي اگر در يك بازه زماني كوتاه مدت ش��ما 
ديديد كه نقدينگي رشد مضاعفي داشت ولي تورم 
به آن اندازه رش��د نكرد نمي توانيد استدالل كنيد 
كه رابطه رش��د نقدينگي با ت��ورم در ايران برقرار 
نيس��ت بلكه زمان بندي در اي��ن روابط را در نظر 
نگرفتي��د، چرا كه اين رواب��ط در بلندمدت برقرار 
هستند و بر اساس مكانيس��م هايي كه در اقتصاد 
كار مي كند ممكن اس��ت بين رش��د در نقدينگي 
و رش��د در ت��ورم وقفه زماني به وج��ود بيايد. در 
اين خصوص ضرب المث��ل ايراني »دير و زود دارد 
ولي س��وخت و سوز ندارد« به خوبي تفسير كننده 

شرايط است. 

افسانههدايتنقدينگي
اين استدالل بعضا از زبان برخي سياست گذاران 
ش��نيده مي ش��ود كه اگر نقدينگي به سمت توليد 
هدايت شود، تورم زا نخواهد بود. در اينجا الزم است 
كه به رش��د نقدينگي به تفكيك نگاه كنيم. بخشي 
از رش��د نقدينگي كه به دليل رشد ضريب فزاينده 
و ناشي از عمليات اعتباردهي بانك هاست. بنابراين 
براي هدايت بخش��ي از نقدينگي مجبور به هدايت 
اعتبار بانك ها هس��تيم. تجربه نش��ان داده كه فشار 
سياست گذار براي جهت دهي به اعتبار بانك ها تنها 
منجر به مش��كالت مطالبات معوق در بانك ها شده 
اس��ت و عمال نقدينگي به سمت توليد هدايت نشد. 
بخش ديگر از رشد نقدينگي با پايه پولي است. حتي 
اگرسياس��ت گذار بخواهد با رشد پايه پولي از توليد 
حمايت كن��د، مي تواند چرخه اول پ��ول را هدايت 
كن��د )هر واحد پولي برابر ۵ واحد نقدينگي اس��ت( 
و چهار واحد نقدينگي ديگر كه به پش��توانه آن پايه 
پولي ايجاد مي شود دوباره در مسير تسهيالت بانك ها 
هدايت مي ش��ود كه در اختيار سياست گذار نيست. 
لذا رش��د نقدينگي برابر با رشد قيمت ها خواهد بود. 
ش��واهد در اقتصاد خود ما نش��ان مي دهد كه رشد 
اقتصادي در كشور ما هيچ تناسبي با رشد نقدينگي 
ندارد. اساس��ا مشكل توليد در ايران ساختاري است 

كه رشد نقدينگي مسكن آن است نه درمان آن. 

تفكيكنقدينگيخوب،نقدينگيبد
در سال هاي اخير رشد قابل توجهي از نقدينگي 
از كانال رش��د ضريب فزايند نقدينگي بوده است و 
رشد پايه پولي برخالف سال هاي قبلي نقش كمتري 
در رش��د نقدينگي داشته است. تحليل هايي بعضا از 
طرف سياس��ت گذار و در جهت توجيه رش��د باالي 
نقدينگي ش��نيده شد كه چون رشد نقدينگي منشا 
پايه پولي نداشته و به خاطر فرآيندهاي بانكي و رشد 
ضريب فزاينده بوده است، نقدينگي خوب است كه 
تورم زا نخواهد بود. اين تحليل با توجه به نظريه هاي 
اقتص��ادي هي��چ پايه و اساس��ي ندارد. ي��ك واحد 
نقدينگي فارغ از اينكه از كجا آمده باشد، يك واحد 
قدرت خريد ايجاد مي كند و تقاضاي اقتصاد را به آن 
ميزان باد مي كند و چون عرضه اقتصاد به آن ميزان 
رشد نكرده است، باعث افزايش در قيمت ها مي شود. 
تصور تورم زا نبودن رشد نقدينگي ناشي از ضريب 
فزاينده كه در س��ال هاي اخير مطرح ش��ده است را 
مي توان با دو استدالل رد كرد. اول اينكه اگر همزمان 
با رش��د نقدينگي )از هر منشايي( كه منجر به رشد 
تقاضاي اقتصاد و در نتيجه رشد در قيمت ها مي شود 
تغييرات ديگري باعث كاهش در تقاضاي كل ش��ود 
)مانند رشد سود سپرده بانكي در سال هاي اخير كه 
منجر به كاهش مصرف و سرمايه گذاري شد( ممكن 
است بخشي از رشد قيمتي كه بايد به خاطر افزايش 
در نقدينگي به وجود بيايد با اين كاهش ها در تقاضا 
خنثي شود و ما اين رابطه را به دليل ناديده گرفتن 
اثر متغير س��وم ضعيف تصور كنيم. دوم اينكه تمام 
اين تغييرات كوتاه مدت است در بازه بلندمدت رشد 
نقدينگي با رش��د تورم به صورت موازي در حركت 
خواهند بود و اگ��ر در بازه كوتاه مدت چنين اتفاقي 

نيفتاد، دال بر ضعيف بودن آن نيست. 

يادداشت

بازار بين بانكي ايران در تيرماه سال 
۱۳۸۷ بر اساس سياست هاي پولي و 
اعتباري كشور، براي انجام معامالت 

عمده بين بانك ها راه اندازي شد. هدف 
از راه اندازي و توسعه فعاليت اين بازار 

و تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز 
بانك ها در كوتاه مدت، برقراري انضباط 

پولي مناسب بانكي و اجراي موثرتر 
سياست هاي پولي كشور بوده است



براي بهبود عملكرد معامالت بين بانكي، 
حداقل بايد تناسبي بين نقدينگي و 

دارايي ها و حضور موثر بانك ها در 
اقتصاد با ميزان وام هاي دريافتي بانك ها 

ايجاد شود كه گردش مالي بتواند به 
بخش هاي مولد كمك كند و رشد توليد 

و اشتغال را به همراه داشته باشد و باعث 
رشد داللي و سوداگري و كسب سود 

و... نشود
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دانشوفن10
آينه هوشمند براي سفارش 

لباس به مشتري
انگجت| يك خرده فروشي آنالين آينه هوشمندي 
در فروش��گاهي نص��ب ك��رده كه رنگ، اس��تايل و 
ويژگي هاي فردي هر مشتري را تشخيص مي دهد و 
لباس هايي به او پيشنهاد مي كند كه مناسب هستند. 
خرده فروش��ي آنالي��ن علي بابا با همكاري ش��ركت 
Guess كه لباس توليد مي كند، يك سيستم هوش 
مصنوعي به ن��ام Fashion AI را به كار گرفته اند. 
اين سيس��تم به افراد كمك مي كند در فروشگاه ها 
لباس هايي بخرند كه با يكديگر تناس��ب دارند. اين 
سيستم هوش مصنوعي هنگام خريد كاربر تكه هاي 
لب��اس را كنار هم قرار مي دهد. سيس��تم مذكور در 
حقيقت يك آينه هوش��مند در فروش��گاه است كه 
مي توان��د رنگ، اس��تايل و ويژگي ه��اي فردي هر 
مشتري را تشخيص دهد و براساس آن لباس هايي به 
او پيشنهاد كند كه مناسب هستند.  اين آيينه حتي 
مي توان��د با توجه به لباس هايي ك��ه آنالين خريده 
شده اند نيز ظاهري مناسب براي مشتري فراهم كند. 
هر تكه لباس در فروشگاه مجهز به بلوتوث RFID و 
حسگرهاي حركتي است كه به طور خودكار آنها را در 
آينه هوشمند نمايش مي دهد. اگر مشتري بخواهد 
مي تواند آنها را به تن كند. كافي اس��ت يكي از آنها 
را در آينه انتخاب كند. كارمندان لباس مورد نظر را 

براي مشتري فراهم مي كنند. 

»جي ميل« بريدگي نمايشگر 
»آيفون ۱۰« را پوشش مي دهد

جي اس ام آرنا| گوگل با انتش��ار نس��خه جديد 
و به روزرس��اني ش��ده از برنامه پس��ت الكترونيكي 
جي مي��ل، به كاربران آيفون ۱۰ اعالم كرد كه از اين 
پس مي توانند از برنامه همگام س��ازي شده جي ميل 
با گوش��ي خود بهره ببرند. از آنجا كه گوگل همواره 
ثابت كرده اس��ت كه قابليت هاي مش��ابهي را براي 
هر دو سيس��تم عامل اندرويد و iOS ارائه و توسعه 
مي دهد، حاال تاييد كرده است كه با انتشار و دريافت 
نسخه به روزرساني شده از برنامه پست الكترونيكي 
گوگل يا جي ميل )Gmail(، كاربران گوشي آيفون 
۱۰ قادر خواهند بود پست الكترونيكي جي ميل خود 
را به صورت تمام صفحه مش��اهده و استفاده كنند. 
بسياري از كاربران گوش��ي هاي آيفون ۱۰ )ايكس( 
كه گوشي هاي ش��ان داراي يك بريدگي كوچك در 
 )notch( باالي صفحه نمايش موبايل موسوم به ناچ
اس��ت، از نصفه و نيمه نمايش دادن برنامه پس��ت 
الكترونيكي جي ميل بسيار ناراضي بودند و از گوگل 
درخواست كرده بودند كه هرچه زودتر حاشيه هاي 
خالي و مش��كي باال و پايين صفح��ه در آيفون ۱۰ 
را از بين ببرد. به عقيده آنها، اين حاش��يه و نوارهاي 
مشكي رنگ كه در باال و پايين صفحه نمايش آيفون 
۱۰ هن��گام باز و اجرا ك��ردن برنامه جي ميل ظاهر 
مي شوند، از لحاظ زيبايي شناسي اصال مناسب و قابل 
قبول نيس��تند و بايد در نس��خه به روزرساني بعدي 

جي ميل برطرف شوند. 

»زاكربرگ« سومين ثروتمند 
جهان با 8۱.6 ميليارد دالر

بلومب�رگ| ث��روت م��ارك زاكربرگ موس��س 
فيس ب��وك به 8۱.6 ميليارد دالر مي رس��د و به اين 
ترتيب او سومين فرد ثروتمند دنيا لقب گرفت. مارك 
زاكربرگ س��ومين ثروتمند بزرگ دنيا لقب گرفته و 
ارزش ث��روت او به 8۱.6 ميليارد دالر مي رس��د. اين 
درحالي است كه پيش از او وارن بافت )سرمايه گذار 
قديمي امريكايي( سومين فرد ثروتمند دنيا بود. اما 
اكنون ثروتمند زاكربرگ ۳۷۳ ميليون دالر بيش از 
بافت است. به اين ترتيب در فهرست ثروتمندترين 
افراد جهان، موس��س فيس بوك پس از جف بزوس 
)صاحب خرده فروشي آنالين آمازون( و بيل گيتس 
)صاحب مايكروس��افت( قرار دارد. حدود ۹8درصد 
ثروت زوك��ر برگ به س��هام او در فيس بوك تعلق 
دارد. اين نخستين بار اس��ت، سه مقام اول فهرست 
افراد ثروتمند دنيا در صنعت فناوري فعال هس��تند.  
اين درحالي است كه چندي پيش به دليل رسوايي 
افش��اي اطالعات كاربران، ارزش س��هام فيس بوك 
به شدت سقوط كرد و در 2۷ مارس به ۱52.22دالر 
رس��يد. اما اكنون ارزش س��هام فيس ب��وك به رقم 

بي سابقه 2۰.۳.2۳ دالر رسيده است. 

افتخار  تغيير لوگوي »گوگل« به 
زادروز پزشك حامي زنان 

اينديپندنت| گوگل به افتخار 8۹امين سالگرد 
تولد هل��ن رودريگز ترياس، پزش��كي كه به عنوان 
قهرمان و حامي بهداش��ت زنان و كودكان شناخته 
مي شود، لوگوي خود را تغيير داده است. دكتر هلن 
رودريگز ترياس در طول عمر خود تالش هاي زيادي 
را در مقي��اس بين المللي و به طور خس��تگي ناپذير 
براي اصالح مراقبت هاي بهداش��تي در خانواده هاي 
امريكاي مركزي و جنوبي، آفريقا، آسيا و خاورميانه 
انج��ام داد. هلن رودريگز ترياس هفتم ژوئيه س��ال 
۱۹2۹ در نيويورك متولد شد. او يك پزشك، معلم 
و زني پاك ضمير بود كه از حقوق زنان و كودكان در 
مراقبت هاي بهداشتي دفاع مي كرد. وي با خانواده اش 
به پورتوريكو رفت و در آنجا در دانش��كده پزش��كي 
دانشگاه پورتوريكو ثبت نام كرد و با باالترين احترام 
و نمرات فارغ التحصيل شد. وي در نيويورك ازدواج 
كرد و صاحب 4 فرزند ش��د. خانم رودريگز در كنار 
فعاليت هاي پزش��كي خود، همواره يك فعال مدني 
و مبارز اجتماعي بود. هلن انگيزه فوق العاده يي براي 
پيگيري حرفه پزشكي داشت و مي گفت: دو چيز را 
كه بيشتر از همه دوست داشتم، تركيب كردم، علم و 
مردم. وي براي اصالح كيفيت سالمت افراد جامعه، 
در حالي كه مديريت گروه اطفال بيمارستان لينكلن 
در برانكس جنوبي را بر عهده داش��ت، به س��ازمان 
بهداشت عمومي امريكا پيوست و پس از چندي به 

رياست اين انجمن رسيد. 

اخبار

كاربران اندرويد نسخه 7 و 8 مراقب باشند 

هشدار نسبت به بدافزار بانكداري موبايل
گروه دانش و فن|

مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگ��ي عمليات 
رخدادهاي رايانه اي، نسبت به ظهور بدافزار جديد 
بانك��داري موبايلي اندرويد هش��دار داد كه امكان 
دريافت ليست اطالعات تماس و ارسال پيامك به 

مخاطبان قرباني را دارد. 
محققان اخي��را يك تروجان بانك��داري جديد 
كشف كردند كه نسخه هاي ۷ و 8 اندرويد را هدف 
 C &( ق��رار مي دهد و از كارگ��زار فرمان و كنترل
 Threat و LokiBot مش��ابه با  تروجان هاي )C

Fabric استفاده مي كند. 
اين بداف��زار، خ��ود را به عنوان ي��ك برنامه  
فلش پلي��ر )Adobe Flash Player( تحميل 
مي كند و از قرباني مي خواهد تا »مجوز دسترسي 
اس��تفاده« ك��ه قابليت هاي نامطلوب��ي را فراهم 
مي كند، به آن اعطا كند. پس از آن تالش مي كند 
تا نام بسته هاي برنامه ها را در پيش زمينه نظارت 
 MysteryBot كند. اي��ن تروجان جديد ك��ه
ناميده مي شود، با اس��تفاده از هم پوشاني، بيش 
از ۱۰۰ برنامه از جمل��ه بانكداري تلفن همراه و 

برنامه هاي اجتماعي را هدف قرار مي دهد. 
مرك��ز مديريت ام��داد و هماهنگ��ي عمليات 
رخداده��اي رايانه ي��ي در اي��ن ب��اره اع��الم كرد: 
اين بداف��زار جديد عالوه  ب��ر ويژگي هاي عمومي 
تروجان هاي اندروي��دي، داراي قابليت هاي تماس 
با ش��ماره  تلفن داده  شده، دريافت ليست اطالعات 
تماس، تماس هاي انتقال يافته، كپي تمام پيامك ها، 
واردك��ردن ضروبات كليد، رمزگ��ذاري فايل ها در 
ذخيره سازي خارجي، حذف همه  مخاطبين، ارسال 
پيامك به تمام مخاطبين، تغيير برنامه  پيش فرض 
پيامك، تماس با يك شماره  USSD، حذف تمام 

پيامك ها و ارسال پيامك است. 

طبق نظري��ه  محققان، اين تروج��ان جديد يا 
ي��ك به روزرس��اني از تروج��ان LokiBot يا يك 
خانواده  جديد بدافزار از همان فعاالن تهديد است. 
اين تهديد جديد س��ايبري، چند تفاوت نسبت به 
LokiBot دارد. اين تفاوت ها شامل نام، دستورات 

بهبوديافته و ارتباطات شبكه  اصالح شده است. 
ع��الوه  بر اي��ن قابليت ها، اين تروج��ان از يك 
تكنولوژي جديد به منظور اطمينان از موفقيت در 
دستگاه هاي اندرويد ۷ و 8 استفاده مي كند؛ تكنيك 
جديدي كه MysteryBot از آن استفاده مي كند، 

Android PACKAGE_USAGE_« مجوز
STATS« )مجوز اس��تفاده  مجدد( را براي ازبين 
 بردن محدوديت ها دس��تكاري مي كند و همچنين 
از »Accessibility Service« ب��راي درياف��ت 

مجوزها سوءاستفاده مي كند. 
MysteryBot همچني��ن از روش جدي��دي 
ب��راي واردكردن ضروبات كليد اس��تفاده مي كند. 
اين بدافزار، محل كليدهاي روي صفحه را محاسبه 
مي كند )درنظر مي گي��رد كه هر كليد، داراي يك 
موقعي��ت مكاني روي صفحه اس��ت( و مختصات 

ديگري را روي هر يك از آنها قرار مي دهد )عرض و 
ارتفاع صفر پيكسل( كه به او اجازه مي دهد تا كليد 

فشار داده  شده را ثبت كند. 
به نظر مي رس��د كه كد اين بدافزار همچنان در 
حال توسعه است، زيرا هنوز قابليت ارسال ضروبات 

كليد وارد شده به كارگزار C & C را ندارد. 
قابليت هاي  MysteryBot همچنين شامل 
قفل كننده/باج افزاري اس��ت كه توسط داشبورد 
جداگانه ي��ي از اين تروجان مديريت مي ش��وند. 
اي��ن تروجان مي تواند هر فايل را به طور جداگانه 

در پوشه  ذخيره سازي خارجي رمزگذاري كند و 
سپس فايل هاي اصلي را حذف كند. 

اين بدافزار هر فايل را در بايگاني ZIP محافظت 
 ش��ده با گذرواژه قرار مي دهد، اما از گذرواژه  مشابه 
ب��راي همه  بايگاني ها اس��تفاده مي كند )اين كليد 
در طول زمان اجرا توليد مي ش��ود(. هنگام تكميل 
رمزگ��ذاري، اين بدافزار، ي��ك گفت وگو را نمايش 
مي دهد كه ادعا مي كند قرباني، موارد خطرناكي را 
مش��اهده كرده اس��ت و از او مي خواهد تا از طريق 

پست الكترونيكي، با مهاجم تماس بگيرد. 
محققان امنيتي دريافتند كه گذرواژه  اين بدافزار 
فقط 8 كاراكتر طول دارد و از حروف الفباي التين 
)ح��روف بزرگ و كوچك( همراه با عدد اس��تفاده 
مي كند. عالوه براين، شناسه  اختصاص داده شده به 
ه��ر قرباني، تنها مي تواند يك عدد بين ۰ و ۹۹۹۹ 
باش��د؛ به اين معني كه همان شناسه مي تواند در 

واقع به چندين قرباني اختصاص داده شود. 
متخصص��ان فناوري اطالع��ات هنگام تجزيه و 
 ،MysteryBot تحليل ويژگي ه��اي باج اف��زاري
چندين خطا را شناسايي كردند. از آنجا كه گذرواژه  
اين بداف��زار فقط 8 كاراكتر ط��ول دارد به راحتي 
مي توان آن را با حمله  جست وجوي فراگير به دست 
آورد. همچنين، اين احتمال وجود دارد كه شناسه  
منحصربه فرد داده شده به قرباني را بتوان با قرباني 
جديد با همان شناس��ه رونويس��ي كرد. بنابراين، 
قربانيان قديم ق��ادر نخواهند بود اطالعات خود را 

بازيابي كنند. 
به نظ��ر مي رس��د Mysterybot ي��ك گام 
جديد در توس��عه  نرم افزارهاي مخرب بانكداري 
براي اندرويد باش��د كه ه��م ويژگي هاي مخرب 
Lokibot و هم ويژگي هاي باج افزاري و دريافت 

ضروبات كليد را دارد. 

ايس�نا| با اعالم وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مبني بر 
جبران زيان افرادي كه با گرانفروشي مواجه شده اند، فروشندگان 
و خريداران از اين پس بايد نسبت به فاكتورهاي رسمي حساس 
باش��ند تا بتوانند با استناد به اين فاكتورها مشكالت مربوطه را 

پيگيري كنند. 
اتحادي��ه فناوران رايانه اعالم كرده اس��ت واردكنندگاني كه 
ارز دولت��ي دريافت كرده اند، موظفند كاالي خ��ود را با نرخ ارز 
دولتي محاسبه كنند. باتوجه به اينكه قيمت كاال مشخص است، 
واردكنندگان بايد هزينه هاي حمل، گمرك، س��ود قانوني و در 
صورت كاالي س��رمايه يي بودن، هزينه خدمات پس از فروش و 
هزينه ه��اي بانكي را به قيمت كاال اضافه كرده و آن را حتما به 
صورت فاكتور رسمي به مصرف كننده يا واحدهاي عرضه كننده 

ارائه دهند. 
طبق اعالم اي��ن اتحاديه، همچنين هر واردكننده يي كه ارز 
دريافت كرده، به هيچ عنوان غير از فاكتور رسمي با هيچ مدرك 
ديگ��ري نمي تواند كاال بفروش��د و فاكت��ور معمولي قابل قبول 
نيس��ت. در ضمن در واحدهاي صنفي كه كاالي خود را از اين 
واردكنندگان تامين مي كنند و به مصرف كننده مي فروشند، در 
صورت بررس��ي قيمت ها توسط مراجع ذي صالح و محرز شدن 
گران فروش��ي، تنها فاكتور رس��مي واردكننده مالك عمل قرار 

مي گيرد. 
باتوجه به اينكه فروش كاال بدون فاكتور رسمي خالف قانون 
است، بنابراين به عرضه كنندگان كاال در واحدهاي صنفي تاكيد 
ش��ده از واردكننده بدون دريافت فاكتور رسمي كاال خريداري 
نكنند تا با مش��كالت بررس��ي واردات كاال با ارز دولتي مواجه 
نش��وند؛ زيرا اتحاديه فناوران از واردكنندگان و فروشندگان در 
صورت نداش��تن فاكتور رسمي هيچ گونه حمايتي نخواهد كرد. 
واحده��اي صنفي نيز در صورت خري��د كاال از واردكنندگان و 
امتناع واردكننده از صدور فاكتور رسمي حتما بايد اتحاديه را در 

جريان گذاشته تا تمامي مسووليت ها از واحدهاي صنفي كوچك 
برداشته شود. در اين باره محمدمهدي ميرمهدي رييس اتحاديه 
فناوران رايانه تهران، با تاكيد بر لزوم ارائه فاكتور رسمي توسط 
فروشندگان، به ايسنا گفت: فاكتور بايد رسمي باشد، اسم، آدرس 
دقيق و شماره تلفن و كد اقتصادي فروشنده بايد در فاكتور درج 
شود. همچنين تمام مشخصات و حتي كد ملي، آدرس و تلفن 
خريدار بايد در اين فاكتور ثبت ش��ود كه اگر مسوولي خواست 
با خري��دار تماس بگيرد، بتواند اي��ن كار را انجام دهد و امكان 

فاكتورسازي با كد ملي هم وجود نداشته باشد. 
وي با بيان اينكه فاكتورهاي دس��ت نويس و هرگونه فاكتور 
معمول��ي كه قابل رديابي نباش��د به هيچ عنوان قابل اس��تناد 
نيس��ت، افزود: فاكتورهايي هس��تند كه در بازار چاپ مي شوند 
و مي ت��وان آنه��ا را از همه ج��ا ازجمله در تمام فروش��گاه هاي 
لوازم التحريرفروش��ي پيدا كرد. برخي حتي مهر جعلي درست 
كرده و پايين فاكتور مي زنند؛ اما اين فاكتور هيچ ارزشي از لحاظ 
رس��يدگي براي هيچ نهادي ندارد. فاكتور رسمي به هيچ عنوان 
فاكتور چاپي آماده ش��ده نيست. يعني بايد توسط پرينتر همان 
فروشگاه پرينت ش��ده و مشخصات خريدار و كارت گارانتي در 
آن ثبت ش��ود و جز امضاي فروشنده و خريدار و مهر شركت يا 

فروشگاه، تمام مشخصات پرينتري باشند. 
در ه��ر حال طبق اع��الم محمدج��واد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، افرادي كه تصور مي كنند در خريد 
گوشي به آنها گران فروشي شده است، عالوه بر مشاهده ليست 
واردكنندگان با ارز دولتي مي توانند از طريق سامانه *#۷۷۷۷ 
شماره س��ريال تلفن همراه را وارد كرده و درباره تامين گوشي 
تلف��ن همراه از طريق ارز 42۰۰ توماني اطمينان حاصل كنند. 
بدين ترتيب افرادي كه زيان  ديده اند مي توانند از طريق تعزيرات 
زيان خ��ود را جبران كنند و براي خريده��اي آتي نيز از نحوه 

واردات گوشي مطلع شوند. 

فون آرنا| تعداد مش��تركان پولي اپليكيش��ن پخش آنالين 
موسيقي اپل موزيك در اياالت متحده امريكا از بزرگ ترين رقيب 

خود يعني سرويس اسپاتيفاي بيشتر شده است. 
بدون ش��ك، كاربران منطقه امريكاي ش��مالي كه ش��امل 
اياالت متحده امريكا و كانادا مي ش��ود، از بزرگ ترين طرفداران 
و كاربران اپليكيش��ن هاي استريم موس��يقي به شمار مي روند. 
اياالت متحده به تنهايي حدود 4۰درصد از درآمد سرويس هاي 

موسيقي در جهان را به خود اختصاص داده است. 
حاال تازه ترين گزارش ها حاكي است كه سرويس اپل موزيك 
در اياالت متحده امريكا از بزرگ ترين رقيب سرسخت خود يعني 
اپليكيشن اس��پاتيفاي )Spotify( جلو افتاده و سبقت گرفته 
Sp o )سس��ت. اين در حالي است كه چند ماه پيش اسپاتيفاي 

tify( – يكي از برترين س��رويس هاي اس��تريم و پخش آنالين 
موس��يقي در جهان – با انتشار گزارشي اعالم كرد كه به ركورد 
جديدي در تعداد دنبال كنندگان، كاربران و مشتركان پولي خود 
دست پيدا كرده است. اسپاتيفاي با جذب ۷5 ميليون مشترك 
و ۹۹ ميلي��ون كاربر رايگان و همچنين ميزباني از ۱۷۰ ميليون 
كاربر فعال ماهانه و ۷5 ميليون مشترك پولي را توانست از رقيب 
ديرينه خود، اپل، پيشي بگيرد چراكه طبق آخرين آمار، تعداد 
كاربران رايگان اپل موزيك 4۰ ميليون است، اين در حالي است 
كه اس��پاتيفاي ۹۹ ميليون كاربر دارد ك��ه به طور رايگان از آن 

استفاده مي كنند. 
از ديگ��ر رقيب��ان اپ��ل موزي��ك و اس��پاتيفاي مي توان به 
س��رويس هايي نظير تيدال )Tidal(، پاندورا )Pandora( و 
سيريوس ايكس ام )Sirius XM( اشاره كرد. اين گزارش هاي 
جديد نش��ان مي دهد كه اس��پاتيفاي و اپل موزيك هر دو در 
مجموع 2۰ ميليون مش��ترك پول��ي در اياالت متحده امريكا 
دارند كه اپل موزيك با اختصاص دادن س��هم بيشتر در صدر 

اي��ن جدول قرار گرفته اس��ت. س��بقت گرفتن اپ��ل موزيك 
از اس��پاتيفاي امر عجيب و غريبي به ش��مار نخواهد آمد بلكه 
طبيعي است در كشوري كه اغلب شهروندان آن از محصوالت 
امريكايي اپل همچون گوش��ي آيفون و تبلت آي پد اس��تفاده 
 iOS مي كنند، س��رويس اپل موزيك مبتني بر سيستم عامل
از طرفداران بيش��تري برخوردار باش��د. اما نكته مهم آن است 
كه اس��پاتيفاي در جهان كاربران بس��يار بيش��تري را به خود 
اختصاص داده است و نزديك به ۱6۰ ميليون مشترك و كاربر 
را در پلتفرم خود جاي داده اس��ت. درآمد سرويس هاي پخش 
آنالين )اس��تريم( موسيقي در اين كش��ور از 2.5 ميليارد دالر 
در س��ال 2۰۱6 به بي��ش از 4 ميليارد دالر در س��ال 2۰۱۷ 
افزايش پيدا كرده اس��ت. برآورد مي ش��ود تعداد مش��تركين 
سرويس هاي استريم موسيقي در امريكا تا سال 2۰25 به بيش 
از ۹۰.۱ ميليون نفر خواهد رس��يد كه در مقايسه با آمار 4۹.۱ 
ميليون نفري كنوني، ش��اهد يك رشد دو برابري خواهد بود. 
محبوبيت سرويس هاي موسيقي عالوه بر اينكه توانسته درآمد 
اين صنعت را ش��كوفا كرده و افزاي��ش دهد، به رعايت حقوق 

كپي رايت و حق نشر آهنگ ها نيز كمك بسياري كرده است.

ديلي مي�ل| محققان امريكايي با اس��تفاده از رش��ته هاي 
DNA يك »شبكه عصبي مصنوعي در آزمايشگاه توليد كردند 

كه كارايي مغز را شبيه سازي مي كند. 
محققان »موسسه فناوري كاليفرنيا« )CalTech( در يك 
لول��ه آزمايش، از يك رش��ته »DNA«، »ه��وش مصنوعي« 
ساختند كه مي تواند با تشخيص صحيح اعداد دست نويس، يك 

مشكل قديمي »يادگيري ماشين« را حل كند. 
»يادگيري ماش��ين« به عنوان يكي از ش��اخه هاي وسيع و 
پركاربرد »هوش مصنوعي«، به تنظيم و اكتش��اف ش��يوه ها و 
الگوريتم هايي مي پردازد كه بر اس��اس آنها رايانه ها و سامانه ها 

توانايي تعلم و يادگيري پيدا مي كنند. 
دانش��مندان مدعي ش��دند كه اين اقدام آنها گامي مهم در 
نش��ان دادن تواناي��ي اين لوله آزمايش در ب��ه كارگيري هوش 

مصنوعي در جريان هاي ارگانيك ساخت انسان است. 
اين دانشمندان معتقدند اين تحقيق روزي مي تواند به ساخت 

روبات هايي منجر شود كه از مواد ارگانيك ساخته مي شوند. 
محقق��ان اميدوارند اين دس��تگاه به زودي بتواند س��اخت 
حافظ��ه خود را از نمونه هايي كه به لوله آزمايش افزوده ش��ده 
است، شروع كند. هدف نهايي آنها اين است كه بتوانند با ساخت 
»ش��بكه عصبي مصنوعي »از يك رشته« DNA « رفتارهاي 
هوش مصنوعي از قبيل توانايي محاسبه، انتخاب و موارد ديگر 
را برنامه سازي كنند. اين محققان امريكايي وظيفه »تشخيص 
دستخط« را براي دستگاه انتخاب كردند كه يك چالش قديمي 
براي شبكه عصبي مصنوعي الكترونيكي است. اين وظيفه يكي 
از روش هاي ايده آل براي نشان دادن قابليت هاي شبكه عصبي 

مصنوعي مبتني بر »DNA« است. 
دستخط  انسان ها دامنه گس��ترده يي دارد. بنابراين زمانيكه 
يك فرد توالي اعدادي را كه با خطي بد نوشته شده است بررسي 
مي كند، مغز وي وظايف محاسباتي پيچيده يي را براي شناسايي 

آنها انجام مي دهد. به دليل اينكه تشخيص دست  خط ديگران 
براي انس��ان امري دش��وار است، تش��خيص اعداد دست نويس 
آزموني رايج براي برنامه نويس��ي شبكه عصبي هوش مصنوعي 

است. 
اين ش��بكه ها بايد آموزش داده ش��وند كه چگون��ه اعداد را 

شناسايي كنند و دست خط هاي مختلف را تشخيص دهند. 
س��پس تعداد نامعلوم��ي از اعداد در حافظه اين ش��بكه با 
يكديگر مقايسه مي شوند و درنهايت عدد تشخيص داده مي شود. 
اي��ن تيم تحقيقاتي نش��ان دادند كه يك ش��بكه مصنوعي 
هوش مصنوعي كه از »DNA« طراحي شده است، قادر است 
واكنش هاي شيميايي را انجام دهد تا نشان دهد كه دست خط 

مولكولي را به درستي تشخيص داده  است. 
لولو قيان رهبر اين مطالعات گفت: گرچه كه دانشمندان فعال 
هنوز طريقه ايجاد هوش مصنوعي در ماشين مولكولي را كشف 

كرده اند، اما پتانسيل اين اكتشاف هنوز غير قابل انكار است. 
»ماشين مصنوعي مولكولي« مي تواند همه چيز را از مولكول 
بس��ازد و در چند صد سال آتي قادر است واكنش هاي بيشتري 
را در محيط زيس��ت انجام دهد. دست خط هاي مولكولي شكل 
هندسي اعداد را به خود نمي گيرد به جاي آن هر عدد مولكولي 
از 2۰ رشته منحصر به فرد »DNA« تشكيل شده است كه از 
۱۰۰ مولكول تشكيل شده  است. اين رشته هاي »DNA« در 
لوله آزمايش با يكديگر مخلوط مي ش��وند. با دادن مثال هايي از 
دست  خط هاي مولكولي، اين شبكه عصبي »DNA« مي تواند 
اين دس��ت خط ها را به ۹ دسته تقسيم بندي كند كه هر كدام 
از آنه��ا يكي از ۹ احتمال ممكن براي اعداد دس��ت نوش��ته از 
يك تا ۹ نشان مي دهند. اين تيم تحقيقاتي در ابتدا يك شبكه 
عصبي »DNA« براي تشخيص بين 6 و ۷ ساختند. سپس ۳6 
عدد دست نوشته را امتحان كردند كه اين »لوله آزمايش شبكه 

عصبي« توانست تمام اين اعداد را به درستي تشخيص دهد. 

فون آرن�ا| توييتر طي دو ماه گذش��ته بال��غ بر ۷۰ميليون 
حساب كاربري مشكوك را به حالت تعليق درآورده است. 

توييت��ر كه يكي از پلت فرم هاي بزرگ ش��بكه اجتماعي در 
جهان را داراس��ت، در گزارش��ي اعالم كرده است كه در دو ماه 
گذش��ته يعني ماه مه و ژوئن س��ال جاري 2۰۱8 ميالدي، ۷۰ 
ميليون اكانت و حساب كاربري مشكوك و مورددار را كه خالف 
قوانين و مقررات اين شبكه اجتماعي عمل كردند، مسدود كرده 

و به حالت تعليق درآورده است. 
واش��نگتن پس��ت به تازگي خبر داده كه توييت��ر در دو ماه 
گذش��ته تقريبا هر روز بالغ بر يك ميليون حس��اب كاربري در 
جهان را مس��دود كرده است كه در مجموع به عدد ۷۰ ميليون 
اكانت مسدودش��ده رس��يده اس��ت. اين آمار در مقايسه با ماه 
اكتبر س��ال گذش��ته 2۰۱۷ ميالدي تقريبا دو برابر شده است 
و به وضوح نش��ان مي دهد كه توييتر به شدت در برابر محتواي 
غيراخالق��ي، تروريس��تي و خش��ونت آميز و همچنين هرگونه 
پيامي كه محتواي مداخله گرانه و افراطي داشته باشد، واكنش 
نشان مي دهد. توييتر پس از اقدامات مداخله جويانه روسيه در 
انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا در سال 2۰۱6 
ميالدي، به ش��دت به باز گذاشتن فضاي مجازي و سوءاستفاده 
مداخله گران روس��ي از پلتفرم اين شبكه اجتماعي متهم شد. 
بس��ياري از تحليلگران پيش بيني كرده اند كه روند رو به رش��د 
تعليق و مسدود حساب هاي كاربري در توييتر در ماه جوالي نيز 

با همين روند افزايشي ادامه پيدا خواهد كرد. 
توييت��ر در اين گزارش از تمامي كاربراني كه در شناس��ايي 
حساب هاي كاربري مشكوك به آن كمك كرده اند، تشكر كرده 
و همچنين از س��اير افراد و كاربران در سراسر جهان درخواست 
كرده ك��ه درصورت مش��اهده هرگونه محتواي تروريس��تي و 
خشونت آميز آن را گزارش كنند. بنا بر اعالم، كمتر از ۰.2درصد 

مسدودسازي اكانت هاي توييتري به خاطر درخواست و گزارش 
دولت هاي مختلف در جهان رخ داده اس��ت و بيشتر آن توسط 
الگوريتم هاي پيشرفته به كار رفته در پلتفرم توييتر و متخصصان 
زبده فعال در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است كه البته 

در اين ميان، نقش كاربران مردمي نيز پررنگ بوده است. 
بس��ياري از اف��راد و هكرها، از پلتفرم و بس��تر آزادانه يي كه 
ش��بكه هاي اجتماعي نظير توييتر ايجاد كرده اند، سوءاستفاده 
كرده و به ارس��ال و انتش��ار تبليغات سياس��ي و نژادپرس��تانه 

گسترده يي اقدام كرده بودند. 
نزديك به يك س��ال پيش بود كه نمايندگان ش��ركت هاي 
فيس بوك، گوگل و توييتر، تحت تاثير مداخله سايبري روسيه 
در جريان انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا موظف ش��دند در 
مقابل نمايندگان مجلس كنگره اين كشور توضيح بدهند و در 

اين خصوص شفاف سازي كنند. 
اقدامات��ي ك��ه توييتر و س��اير ش��بكه هاي اجتماعي انجام 
مي دهند و بس��ياري از حساب هاي كاربري مشكوك را مسدود 
مي كنند، همگي بخشي از برنامه آنها براي شفاف سازي در قبال 

مقامات امنيتي اياالت متحده امريكاست. 

خريداران لوازم »آي تي« فاكتور رسمي بگيرند

پخش آنالين موسيقي »اپل« از رقيب جهاني اش جلو زد

خلق »هوش مصنوعي« با استفاده از رشته هاي »دي.ان. اي«

تعليق و مسدود شدن ۷۰ ميليون حساب كاربري در توييتر

كاربر

فراسو

دريچه

رويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 اش�ياي تاريخي پيدا شده در »خانه اميري« 
چه بودند؟ مشهد  

سرپرس��ت معاونت ميراث فرهنگي خراسان رضوي 
گف��ت: در جري��ان عمليات بازس��ازي خانه تاريخي 
اميري مشهد دو شيء تاريخي پيدا شده است. مرجان 
اكبري در خصوص اش��ياي پيدا شده در خانه اميري 
اظهار كرد: برخالف برخي شايعات در اين خانه هيچ 
ظرف يا ظروفي پيدا نشده و فقط يك كله شير و يك 
عدد كوزه توسط كارشناسان ما كشف شده است. او 
ادامه داد: ماجراي پيدا ش��دن اين اشيا به چند هفته 
قب��ل برمي گردد و كوزه پيدا ش��ده به پايگاه منتقل 
شده ولي كله شير همچنان در همان محل قرار دارد 
تا مكان دقيق قرارگيري آن مش��خص شود يا يگان 

حفاظت آن را تحويل بگيرد.
 ش�وري آب خس�ارت ج�دي به كش�اورزي 
خرمش�هر وارد كرد؛اه�واز| مدي��ر اداره جه��اد 
كش��اورزي خرمش��هر گفت: اگر روند شوري آب در 
خرمش��هر ادامه پيدا كن��د، كل محصوالت خرماي 
شهرستان از بين مي رود. محمد مطرودي با اشاره به 
وضعيتي كه آب شور براي نخيالت و كشت هاي اين 
شهرستان به وجود آورده است، اظهار كرد: آب شور 
خسارت هاي بس��يار جدي به نخيالت و كشت هاي 
س��بزي و صيفي در خرمشهر وارد كرد. او افزود: آب 
شور به كشت هاي سبزي و صيفي شهرستان حدود 
70درصد خسارت وارد كرد. همچنين به كشت هاي 
يونجه نيز حدود 80درصد خسارت وارد شده است.  

 آنچه مردم از آن رنج مي برند، تبعيض اس�ت 
ن�ه مشكالت؛رش�ت| فرماندار شفت با بيان اينكه 
اختالف س��اليق و ذائقه هاي سياسي نبايد منجر به 
اختالف و تزريق نااميدي در جامعه شود، گفت: القاي 
نااميدي بسترساز از بين رفتن اعتماد عمومي است. 
محمدرضا محس��ني در جلسه شوراي اداري با اشاره 
به اينكه مسووالن شهرستان بايد در عملكرد و بيان 
مطالب دقت و ظرافت هاي الزم را داشته باشند، افزود: 
مدي��ران بايد در بين مردم حضور يابند و فرصت ها و 
تهديدها را تبيين كنند و با آنها ش��فاف باشند؛ آنچه 
مردم از آن رنج مي برند، تبعيض اس��ت نه مشكالت. 
محسني با بيان اينكه در سال زراعي جاري 90 هكتار 
به سطح زير كشت برنج در شفت افزوده شده است، 
اظهار كرد: مديران دستگاه هاي ذي ربط تا پايان سال 

زراعي و آبياري مزارع در كنار مردم باشند. 
 جهش ه�اي قيمتي ربطي به تحريم ها ندارد؛ 
خرم آباد| نماينده اليگودرز در مجلس معتقد است: 
جهش هاي قيمت��ي ربطي به تحريم ها ندارد. محمد 
خدابخش��ي در مراس��م تكريم و معارفه مديران كل 
اطالعات استان اظهار كرد: بعضي تصميمات كه در 
اس��تان گرفته مي شود زمينه ناامني را در كل كشور 
فراهم كرده اس��ت. او با بيان اينكه كسي را نديده ايم 
كه به اس��تقبال تحريم ها برود، گف��ت: جهش هاي 
قيمت��ي ربطي ب��ه تحريم ه��ا ن��دارد و منطق تيم 
اقتصادي دولت غلط است. خدابخشي به تسهيالت با 
سود ۳۳درصدي اشاره كرد و با بيان اينكه در شرايط 
رك��ود كه تمام بازاره��ا دارند اين پول ها به س��مت 
توليد نمي رون��د، ادامه داد: تصميمات غلط تيم هاي 
اقتصادي دولت ها باعث به وجود آمدن اين ش��رايط 
ش��ده و ضربه هايي كه از اين  تصميم ها خورده ايم از 

امريكا و غرب نخورده ايم. 
 تعمي�رات ۳واح�د عمليات�ي مهم ش�ركت 
پااليش نفت اصفهان؛اصفهان| تعميرات اساسي 
واحدهاي تقطير، كاهش گرانروي و گاز مايع شماره 
دو ش��ركت پااليش نفت اصفهان كه اول تيرماه آغاز 
ش��ده بود ۲۵ تيرماه پايان مي يابد. مدير نگهداري و 
تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان افزود: همزمان 
ب��ا تعميرات اساس��ي، با توج��ه به راه ان��دازي واحد 
تقطير۳ در آينده نزديك و نياز به ارتباطات عملياتي 
بين ۳ واحد تقطير شركت، خطوط لوله ارتباطي طي 
اين تعميرات اساس��ي اجرا مي شود، همچنين پروژه 
روزميني كردن مسير آب هاي خنك كننده واحدهاي 
تقطير، كاهش گرانروي و گاز مايع نيز انجام مي شود. 
 پيش�رفت ۹۵درصدي پروژه احداث نيروگاه 
مجتمع فوالد سبا؛اصفهان| پروژه احداث نيروگاه 
CHP )توليد همزمان برق و حرارت( مجتمع فوالد 
س��با براي پش��تيباني و تامين برق مورد نياز نواحي 
مهم اين مجتمع از جمله ريخته گري و واحد اكسيژن 
در مواق��ع اضطراري در دس��تور كار قرار گرفت و در 
ح��ال حاضر با ت��الش همه جانب��ه مجموعه فوالد 
مباركه و پيمانكاران داخلي با پيشرفت 9۵درصدي، 
مرحله راه ان��دازي كامل را پيش رو دارد. مدير اجراي 
پروژه هاي انرژي و س��ياالت ف��والد مباركه افزود: در 
سال هاي اخير نصب پكيج هاي CHP با ظرفيت هاي 
نس��بتا كوچك و براي تامين نيازه��اي الكتريكي و 
حرارتي مناطق صنعتي به عنوان سيستم هاي ديزل 
ژنراتور )DG( داري مزيت اس��ت و اس��تفاده از آنها 

همچنان در جهان رشد فزاينده يي دارد. 
 صادرات دستگاه هاي مكانيزه پخت نان به ۴۵ 
كشور؛؟؟؟؟| گروه صنعتي بارك با بيش از ۳0سال 
سابقه در ساخت دس��تگاه هاي پخت نان هم  اكنون 
 ب��ا تامين نياز هاي بازار داخ��ل محصوالت خود را به

۴۵ كش��ور جهان ص��ادر مي كن��د. مديرعامل اين 
كارخان��ه گفت: بيش از ۳0 محصول در زمينه پخت 
نان ه��اي ايراني از جمله فرتونلي نان لواش خش��ك 
اتوماتي��ك، فرتونل��ي نان تافتون و برب��ري، فرتونلي 
نان برب��ري اتوماتيك، فرگردان ن��ان تافتون، بربري 
و لواش، فر مخصوص پخت نان س��نگك، دس��تگاه 
پخت نان فانتزي، فر تونلي نان لواش نرم با سيستم 
اكس��ترودري و غلطكي توليد مي كنيم كه همه آنها 
تاييديه هاي داخلي و اروپايي را كسب كرده اند. بيات 
افزود: محصوالت ما ۳۵درصد از دستگاه هاي موجود 
كمتر س��وخت مصرف مي كنند و آلودگي زيس��ت 
محيط آنها تقريبا صفر است و گواهي كشور آلمان در 
كم مصرف ترين دستگاه را نيز كسب كرده ايم ضمن 
اينكه در پخت از حرارت مستقيم استفاده نمي شود. 

اخبارشهرستانها

هيات اتاق بازرگاني ديوانيه عراق در نشستي اقتصادي ظرفيت هاي خوزستان را بررسي كرد

توريسم سالمت در خدمت صادرات

مديرعامل ايرانول در مراسم تقدير از اتو سرويس كاران برتر استان گيالن اعالم كرد

ايرانول به زودي روغن موتورهايي با باالترين سطح كيفي به بازار عرضه مي كند

گروه بنگاه ها|
رييس اتاق بازرگاني شهر ديوانيه عراق به همراه 
نايب ريي��س و اعض��اي اين ات��اق در قالب هياتي 
اقتص��ادي و بازرگاني ب��راي بازديد از ظرفيت هاي 
خوزس��تان و نحوه همكاري با اتاق بازرگاني ايران 
ديروز جمعه وارد خوزستان شد. هياتي كه با هدف 
بررسي، ظرفيت ها و قابليت هاي استان خوزستان و 
ترسيم چشم اندازهاي تازه از توسعه همكاري هاي 
اقتصادي وارد كشورمان شده است و تالش مي كند 
تا حجم مبادالت تجاري؛ بازرگاني، كش��اورزي و... 
دو ط��رف را ارتقا دهد و بس��ترهاي تازه يي را براي 

سرمايه گذاري هاي مشترك فراهم كند. 
اما هيات بلندپايه اقتصادي اس��تان قادسيه در 
حالي براي توس��عه مناسبات اقتصادي راهي اهواز 
ش��ده اند كه به گفته فعاالن تجاري ايران و عراق، 
نبود مديريت و بي ثباتي در مرز ها باعث مشكالتي، 
چ��ون افزايش عوارض گمرك��ي و تعرفه ها، توقف 
كاميون هاي حامل كاالهاي ايراني و درگيري هاي 

متعددي در گمركات شده است. 
ع��راق يك هزار و ۴۵8 كيلومتر مرز مش��ترك 
ب��ا اي��ران دارد كه ح��دود 600 كيلومت��ر آن در 
خوزس��تان قرار دارد. استان قادس��يه به مركزيت 
ديوانيه در مركز عراق قرار گرفته و مرز مش��تركي 
با خوزستان ندارد با اين حال اتاق هاي بازرگاني دو 
استان اميدوارند بتوانند روابط خود را در زمينه هاي 

مختلف افزايش دهند. 
حيوانات زنده، انواع روغن هاي نباتي و حيواني، 
ان��واع نوش��ابه ها، محصوالت معدن��ي، محصوالت 
ش��يميايي، محص��والت و مواد پالس��تيكي، انواع 
پوس��ت و چ��رم و كيف، چ��وب و اش��ياء چوبي، 
منسوجات، سنگ ساختماني، سيمان و... مهم ترين 
اقالمي است كه از ايران به استان هاي مختلف عراق 
صادر مي ش��ود. ضمن اينكه در زمينه صادرات به 
عراق كشورهايي چون تركيه در مقام اول و پس از 
آن به ترتيب چين، ايران، امريكا و كره جنوبي قرار 
دارند. اعداد و ارقامي كه نشان مي دهد سهم ايران از 
بازار همسايه غربي اش هيچ تناسبي با ظرفيت هاي 
ارتباطي و تاريخي دو كشور ندارد و بايد زمينه هاي 
تازه يي را براي بهبود صادرات به اين كش��ور فراهم 
كرد. بر همين اس��اس رييس اتاق بازرگاني ديوانيه 
مركز اس��تان قادسيه عراق با اشاره به ظرفيت هاي 
تازه صادراتي به عراق مي گويد: استان خوزستان با 
ظرفيت هايي كه دارد، مي تواند در زمينه گردشگري 

و به ويژه حوزه سالمت بازار هدف ديوانيه باشد. 

 توريسم سالمت و گردشگري
محمود عبدالحسن جبار الليثي ديروز در حاشيه 
برگزاري نشست با اعضاي اتاق بازرگاني اهواز بيان 
كرد: ديوانيه نيازمند و عالقه مند برقراري ارتباط با 

خوزس��تان در بحث توريس��م سالمت است كه در 
اي��ن صورت، بيم��اران ما كه به كش��ورهاي دورتر 
مانند هند و لبنان سفر مي كنند، مي توانند به اين 
استان سفر كنند. او افزود: اگر بتوانيم ظرفيت هاي 
درماني خوزستان و اهواز، هزينه ها و نوع تخصص ها 
را شناس��ايي و بررسي كنيم، مي توانيم در ديوانيه 
بازاريابي و مردم را عالقه مند آمدن به خوزس��تان 

كنيم. 
رييس اتاق بازرگاني ديوانيه بيان كرد: هيات 
عراقي ش��امل برخي اعضاي اتاق بازرگاني استان 
قادسيه و تجار و بازرگانان فعال در زمينه انرژي، 
حبوبات، پيمانكاري، مصالح س��اختماني، صنايع 
تبديلي شهرس��تان ديوانيه، براي نخستين بار به 
خوزس��تان آمده و هدف از اين سفر فعال سازي 

روابط تج��اري و افزايش مب��ادالت تجاري بين 
۲ كش��ور و اس��تان اس��ت.او ادامه داد: در اتاق 
بازرگان��ي ديوانيه رغبت زيادي به افزايش روابط 
با ايران وجود دارد و ملت عراق نيز با آس��ودگي 
خي��ال كاالهاي ايران��ي را مي پذيرند كه كيفيت 
خوب��ي دارند، به همين دليل ب��ه دنبال افزايش 

مراودات هستيم. 
الليثي يادآور شد: ظرفيت هاي زيادي در زمينه 
گردشگري، كشاورزي، انرژي و درمان در خوزستان 
وجود دارد ولي اميدواريم ارتباطات دو سويه باشد 
و س��فرهايي نيز از سوي هيات ايراني به ديوانيه و 
برگزاري نمايش��گاه هاي مش��ترك براي معرفي و 

بازاريابي كاالها صورت گيرد. 
او به برخي مش��كالت موجود در بين بازرگانان 

ايراني و عراقي اش��اره ك��رد و افزود: اختالفات بين 
تجار، وارد شدن كااليي با كيفيت پايين تر بر خالف 
توافق، نبود پايبندي ب��ه زمان براي تحويل كاال و 
اختالفات مالي از جمله مشكالتي هستند كه گاهي 
وجود دارند. رييس اتاق بازرگاني ديوانيه ادامه داد: 
اتاق بازرگاني اهواز با ايجاد مركز داوري گام مهمي 
در زمينه حل مش��كالت بين بازرگان��ان ايراني و 
عراقي برداش��ته كه بر اساس آن، بدون مراجعه به 
مراجع قضايي و از طريق مكاتبه و رس��يدگي اين 

مشكالت قابل حل خواهد بود. 
الليثي گفت: قص��د داريم يك مركز تجاري در 
ديوانيه براي بازاريابي و معرفي كاالهاي ايراني داير 
كنيم تا ميزان ارتباطات تجاري دو استان خوزستان 

و قادسيه را افزايش دهيم. 

 ايجاد بازارهاي جديد از اهداف اتاق 
بازرگاني اهواز است

در ش��رايطي كه رييس ات��اق بازرگاني ديوانيه 
عراق از ضرورت بازنگري در مناس��بات اقتصادي و 
ارتباطي دو كشور و ايجاد ظرفيت هاي تازه صادراتي 
س��خن مي گويد رييس اتاق بازرگاني اهواز به اين 
نكته اشاره مي كند: افزايش ميزان صادرات و ايجاد 
بازارهاي جديد براي فعاالن اقتصادي از اهداف مهم 

اتاق بازرگاني اهواز است. 
شهال عموري در حاشيه نشست با اعضاي اتاق 
بازرگان��ي ديوانيه عراق در گفت وگ��و با ايرنا افزود: 
ديوانيه مركز اس��تان قادسيه عراق منطقه يي بكر 
براي خوزس��تان به ش��مار مي رود كه مي تواند در 
زمينه توريس��م سالمت، گردشگري، صادرات مواد 
غذايي و مصالح س��اختماني با خوزس��تان ارتباط 
داش��ته باشد. او گفت: در اين نشست ظرفيت هاي 
خوزستان در زمينه هاي مختلف درماني، گردشگري 
و صنعت به هيات عراقي معرفي شد كه اميدواريم 
آغازي براي همكاري دو جانبه اين دو استان باشد. 
ريي��س ات��اق بازرگاني اه��واز بيان ك��رد: اين 
نخس��تين س��فر اين هيات عراقي به اهواز است و 
اميدواريم كه بتوانيم از خوزستان هياتي را به عراق 

اعزام و نمايشگاهي را در آن جا داشته باشيم. 
او ادام��ه داد: هم اكن��ون با اس��تان هاي بصره و 
ميسان عراق مراودات تجاري داريم و مي توانيم در 
ص��ورت آغاز همكاري، از طريق چذابه كاالهايي را 

براي ديوانيه بفرستيم. 
عموري با اشاره به برخي مشكالت تجاري بين 
ايران و عراق گفت: بيشتر مشكالت مربوط به طرف 
عراقي اس��ت از جمله اينكه بخش��نامه ها به موقع 
اعالم نمي ش��وند، ممنوعيت كاال به يك باره اعمال 
مي شود، متولي مش��خصي در مرزها وجود ندارد، 
جلسات مشترك به صورت ماهيانه برگزار نمي شود 
و تعرفه هاي بااليي از س��وي واسطه ها )نه گمرك 

عراق( بر كاالهاي ايراني اعمال مي شود. 
او درخصوص وضعيت مراكز داوري بين ايران و 
عراق توضيح داد: مراكز داوري در سال هاي گذشته 
در اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كش��ور ايجاد شده و 
در مركز داوري خوزس��تان نيز هفت نفر از وكالي 

مجرب استان همكاري مي كنند. 
ريي��س اتاق بازرگاني اهواز گفت: با اتاق العماره 
عراق دو س��ال پيش تفاهم نامه يي امضا ش��ده كه 
در صورت بروز مش��كالت، با داوري مشكالت حل 
مي ش��ود و در صورت حل نش��دن، به يكي از وكال 

معرفي مي شوند تا در دادگاه طرح دعوي كنند. 
ريي��س ات��اق بازرگاني اه��واز ادام��ه داد: اتاق 
بازرگاني ديوانيه براي تفاهم نامه ايجاد مركز داوري 
عالقه خود را نشان داده كه در صورت آغاز همكاري 

اين تفاهم نامه نيز امضا مي شود. 

مديرعامل ش��ركت نف��ت ايرانول گف��ت: ايرانول 
ب��ه زودي روغن موتورهايي با باالترين س��طح كيفي 
و پيشرفته ترين فرموالس��يون جهاني به بازار عرضه 
مي كند. به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي 
و تبليغات ش��ركت نفت ايرانول، عيسي اسحاقي در 
مراس��م تقديراز اتو سرويس كاران برتر استان گيالن 
گفت: ايرانول در راس��تاي افزايش كيفيت و تكميل 
س��بد كاالي اين شركت در س��ال حمايت از كاالي 
ايراني ۴محصول جديد به بازار عرضه مي كند كه اين 
۴روغن موتور عالوه بر باالترين س��طح كيفي داراي 
تاييديه هايي از مرس��دس بنز و رنو هستند كه از اين 
ميان ۳ محصول توليد ايرانول و يك محصول نتيجه 
همكاري مش��ترك ايرانول و پتروناس است. او ضمن 

تقدير از اتو س��رويس كاران استان گيالن گفت: طي 
۴سال گذشته توانستيم با حمايت اتو سرويس كاران 
كل كش��ور ركورد توليد، فروش، س��ود به خصوص 
تولي��د، فروش و ص��ادرات روغن موتور را بش��كنيم 
و بيش��ترين رش��د فروش روغن موتور و رشد سهم 
ب��ازار را به خود اختصاص دهيم و س��هم بازار فروش 
روغن موتور ايرانول را از 19درصد به حدود ۲7درصد 
برسانيم و خام فروشي را در سال 9۵، ۳0درصد و در 
سال 96، ۴0درصد كاهش دهيم كه اين امر موجب 
رشد ۲8درصدي سود عملياتي شركت نفت ايرانول 
در سال گذشته شد. اسحاقي تصريح كرد: در راستاي 
استراتژي 1۴0۴ ش��ركت نفت ايرانول10پروژه مهم 
در اين ش��ركت در نظر گرفته شده كه با اجراي اين 

پروژه ه��ا عالوه بر افزايش توليد و كيفيت محصوالت 
توليدي، خام فروشي در شركت نفت ايرانول به حداقل 
خواهد رس��يد. در اين مراسم كاظمي مديربازاريابي، 
فروش و صادرات ايرانول نيز گزارش��ي از برنامه هاي 
فروش شركت نفت ايرانول ارائه و بر عرضه محصوالت 
جديد براي افزايش كيفيت محصوالت و تكميل سبد 
كاال تاكيد كرد. گفتني است؛ در اين مراسم از 1۵نفر از 
اتوسرويس كاران برتر استان گيالن آقايان سيدمرتضي 
برازنده، اسداهلل زاده، بهرام بدريان، غالمرضا داريوش، 
اس��ماعيل حس��ين پور، غالم پرور، علي خليلي، رضا 
شريعتي، يوسف شادافروغ، شاه بيگي، دادرس، صمد 
رضايي، اس��ماعيل قربان نيا، محمد دودانگه و مجيد 

مرادي با اهداي لوح و هدايا تقدير شد. 

مركزي   مدي��ركل اوقاف و امور 
خيريه استان مركزي از اجراي طرح 
نشاط معنوي جهت غني سازي اوقات 
فراغ��ت دانش آم��وزان در ۴1 بقع��ه 
استان خبر داد. حجت االسالم حسين 
دالوري مديركل اوقاف و امور خيريه 
اس��تان مركزي در نشست خبري با 
محوريت »نشاط معنوي و تشريح مسابقات قرآن اوقاف« كه در 
سالن جلسات اين اداره كل برگزار شد با اشاره به اينكه سازمان 
اوقاف تمام كار ويژه خود را در بقاع متبركه متمركز كرده است، 
اظهار كرد: با تالش معاونت فرهنگي اداره كل اوقاف و روس��اي 
ادارات شهرستان در يك س��ال گذشته شاهد هستيم در كنار 
كار ويژه هاي تعريف شده، برنامه هاي قرآني بقاع جلوه يي خاص 
دارد. او تصري��ح كرد: با آغاز تابس��تان و پايان فصل امتحانات 
غني س��ازي اوقات فراغ��ت دانش آموزان در قالب طرح نش��اط 
معنوي از اولويت برخوردار اس��ت، امس��ال با برنامه ريزي هاي 
ص��ورت  گرفته فعاليت ها با جديت بيش��تري پيگيري ش��ود. 
همكاري بسيج، تبليغات اس��المي، آموزش و پرورش و كانون 
فرهنگي باعث مي ش��ود، امسال ش��اهد رشد بهتري در اجراي 
اهداف اين طرح باشيم. حجت االسالم دالوري با اشاره به اينكه 
نش��اط معنوي زمينه مس��اعدي براي ارتقاي س��طح آمادگي 
ك��ودكان و نوجوانان محصل فراهم مي كند، تصريح كرد: طرح 
ياد  ش��ده در ۴1بقعه استان با ش��ركت ۲هزار دانش آموز دختر 
و پسر ابتدايي و 1600دانش آموز دختر و پسر متوسطه برگزار 
مي ش��ود. او از همكاري حوزه علميه، آموزش و پرورش، بسيج، 

تبليغات اسالمي و ديگر دستگاه هاي همراه تقدير كرد.

 اجراي طرح نشاط معنوي 
در ۴۱ بقعه استان مركزي

مازندران   س��يدعباس موسوي، 
رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
از انتخ��اب دانش��گاه علوم پزش��كي 
مازندران به عنوان 10دانش��گاه برتر 
در ميان دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
كش��ور خب��ر داد و اظه��ار ك��رد: به 
گزارش پايگاه اس��تنادي علوم جهان 
اسالم 18۲دانشگاه كشور در اين ارزيابي حضور داشتند و تحت 
۲6ش��اخص رتبه بندي ش��دند. به گزارش تعادل در مازندران، 
موس��وي با اش��اره به اينكه در رتبه داخلي رتبه نهم را كس��ب 
كردي��م، اضافه كرد: اين موفقيت، پتانس��يل باالي دانش��گاه و 
پيشرو بودن در فعاليت ها را نشان مي دهد. رييس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران با بيان اينكه در گذشته رقيب اصلي كشورمان 
در گزارش هاي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم دانشگاه هاي 
 تركي��ه و مصر بودند، خاطرنش��ان كرد: مصر را س��ال ها پيش 
پشت س��ر گذاش��تيم و هم اكنون با پشت س��ر گذاشتن تركيه 
توانس��تيم جزو دانش��گاه هاي برتر جهان اس��الم قرار بگيريم. 
موسوي يادآور ش��د: متاسفانه دانشگاه هاي موجود در استان ها 
تجميع نيس��تند و ظرفيت هايش��ان جداگانه بررس��ي مي شود 
درحال��ي كه ظرفيت هاي دانش��گاهي در كش��ورهاي ديگر به 
صورت تجميع است. او از تعامل دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
با دانش��گاه هاي فرانسه و روسيه خبر داد و افزود: هيات هايي به 
كشورهاي مذكور اعزام كرديم و درصدد انعقاد تفاهمنامه هستيم 
تا اقدامات مشتركي را انجام دهيم. رييس دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران ادامه داد: در تالش هستيم تيپ دانشگاه را از تيپ دو 

به يك ارتقا دهيم و در اين زمينه اقداماتي را انجام داديم.

 پزشكي مازندران جزو
۱۰ دانشگاه برتر جهان اسالم

ايمانل��و،  آذربايجان ش�رقي  
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان آذربايجان ش��رقي با اعالم 
اين مطلب گفت: با توجه به شرايط 
آب و هواي خش��ك و نيمه خشك 
كش��ور و به تبع آن استان و اهميت 
حيات��ي ب��ودن آب ضروري اس��ت 
ب��ا انجام اقدامات فرهنگي، آگاه س��ازي و اصالح رفتار مصرف 
آب مشتركين در جهت حفاظت از منابع آبي و حفظ محيط 
زيس��ت حركت كرد. به گزارش بهروز فروغي، خبرنگار تعادل 
در تبريز او افزود: همه س��اله در فصل تابستان شاهد افزايش 
چشمگير مصرف آب توسط مشتركين هستيم كه در نتيجه 
آن با افت فش��ار ش��بكه آب در برخي از نقاط ش��هر روبه رو 
مي ش��ويم به همين خاطر ش��ركت آب و فاضالب اس��تان با 
همكاري و مشاركت سازمان مردم نهاد )NGO( خانه محيط 
زيس��ت اقدام به برگزاري طرح آموزشي بانوي آب و مديريت 
مصرف آب با رويكرد آموزشي، ترويجي و پژوهشي كرده است. 
او ادامه داد: شركت آب و فاضالب استان نيز تالش مي كند با 
اين حركت و با هدف جلب  توجه جامعه، نگاه جامعه و مردم 
را به موضوع حياتي آب معطوف كند در اين راستا نقش موثر 
بانوان در فرهنگ س��ازي كانون خانواده و در پي آن در جامعه 
از اهميت ويژه يي برخوردار است. مديرعامل شركت در ادامه 
ب��ه اهداف كلي اين طرح اش��اره كرد و گف��ت: از اهداف كلي 
اين طرح مي توان به مش��اركت بانوان در مديريت مصرف آب 
همچنين جلب مشاركت همگاني در اصالح الگوي مصرف آب 

اشاره كرد. 

طرح ملي آموزشي بانوي آب با موضوع 
مديريت مصرف آب برگزار مي شود

خوزس�تان   در ش��رايطي ك��ه 
خاموش��ي هاي اخير در استان هاي 
مختل��ف نارضايتي ه��اي فراواني را 
در س��طح افكار عمومي ايجاد كرده؛ 
مسووالن شركت هاي برق استاني از 
ضرورت اص��الح الگوي مصرف براي 
مقابله با خاموشي ها صحبت مي كنند. 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق اهواز در اين زمينه مي گويد: با 
توجه به وقوع گرما در اين روزها در اس��تان خوزستان و شهر 
اهواز هر گونه مصرف بيش از حد برق در مناطق و عدم رعايت 
الگوي مصرف برق باعث وارد ش��دن آسيب به تجهيزات برق 
مي ش��ود و پس از آن نيز شاهد خاموشي خواهيم بود. حسن 
كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: زماني كه بار تجهيزات 
در منطقه يي بيش از اندازه باشد در آن مناطق شاهد خاموشي 
خواهيم بود زيرا ش��بكه دچار آس��يب مي شود كه اين مساله 
ناش��ي از عدم رعايت الگوي مصرف است. مديرعامل شركت 
توزي��ع برق اه��واز با بيان اينك��ه مردم در س��اعات پيك در 
اس��تفاده از كولرها در منازل خود رعايت كنند، تصريح كرد: 
مردم مي توانند با رعايت الگوي مصرف و استفاده از تجهيزات 
مختلف برق در س��اعت هايي به غير از ساعات پيك، زمينه را 
براي عدم بروز آسيب به تجهيزات فراهم كنند. كريمي با اشاره 
به وجود بيش از 600 هزار مشترك در شركت توزيع برق اهواز 
گفت: اگر هر مشترك در ساعات پيك فقط به اندازه يك عدد 
المپ 100وات در يك س��اعت از ش��بانه روز، تجهيزات برقي 
خ��ود را خاموش كند، معادل ايجاد يك نيروگاه 180مگاواتي 

در مصرف برق صرفه جويي خواهد شد. 

در صورت رعايت نكردن الگوي مصرف 
خاموشي ها باز مي گردند

حسن دانايي فر|
دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق|

صادرات به عراق از همه مرزها در سه ماهه اول سال جاري در مقايسه با 
سال قبل ۲1 درصد افزايش يافت. ۲۳ درصد از كل صادرات غير نفتي كشور 
به سمت عراق بوده اما اين حجم درمقايسه با ظرفيت و توان ما پايين است. 
بازار عراق رقابتي است وما رقباي زيادي در اين كشور داريم، عربستان نيز در 
حال فعاليت و تالش براي گرفتن بازار آنجاست لذا بايد تالش خود را مضاعف 
كرده و سهم بيشتري از بازار عراق را به دست بگيريم. در 6 ماهه اول سال 96 
صادرات از مرز شلمچه به عراق 198 ميليون دالر بوده ولي در سه ماهه اول 

امسال به 86 ميليون دالر كاهش يافته است كه بايد تالش كنيم موانعي را كه 
در اين كاهش موثر بوده اند را برطرف كنيم. شرايط تحريم و محدوديت هاي 
خارجي ومش��كالت مربوط به استاندارد هميشه بوده و بايد با اين شرايط به 
دنبال راهكار باش��يم. اخيرا به دليل ممنوع شدن واردات سبزيجات از عراق، 
افزايش هزينه ها وسامان دادن به مرز در بحث صادرات كاهش داشته است. 
س��ال گذشته حدود يك ميليارد دالر كاالي غيرنفتي شامل تره بار، مصالح 
س��اختماني، لوازم خانگي و برقي، آرد، دام زنده، لبنيات و آبزيان پرورشي از 
مرزهاي زميني و دريايي خوزستان به عراق صادر شد كه براي سال جاري به 

دنبال افزايش اين دامنه هاي صادراتي هستيم. 

صادرات به عراق 21درصد افزايش يافت

محمود عبدالحسن جبار الليثي شهال عموري
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اقتصاد اجتماعي12
محدوديتهايسليقهاي
دراجرايكنسرتزنان

مع��اون امور زن��ان و خان��واده رييس جمهور با 
اش��اره به حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادي براي 
تماشاي بازي تيم ملي در جام جهاني نسبت به حل 
كامل اين مساله ابراز اميدواري كرد. معصومه ابتكار 
همچنين با اش��اره به عدم پوش��ش مسابقات تيم 
فوتس��ال زنان در صدا و سيما و دستاورد تيم ملي 
ايران در مسابقات قهرماني آسيا گفت: در دو نوبت، 
يك ب��ار تلفني و يك بار هم حض��وري با آقاي علي 
عس��گري رياست صدا و سيما در مورد اين موضوع 
صحبت كردم و گفتم س��عي كنيد، موانع مقداري 
رفع شود، اينكه دختران احساس كنند فعاليتشان 
ديده نمي شود، درست نيست. بحث موازين وجود 
دارد و دختران ما هم همه با پوشش اسالمي حضور 
دارند و ورزش��ي هم كه در حال انجام آن هستند، 
مي تواند در بيننده اميد ايجاد كند و براي مردم پيام 
مثبتي دارد. به هر حال اميدوارم اين بازنگري انجام 
شود. اين درخواست ما بوده و پيگيري هم كرديم. 
او در پاس��خ به سوالي در مورد محدوديت هايي كه 
براي اجراي كنسرت هاي زنان وجود دارد، به ايسنا 
گفت: اين موضوع سليقه يي است. در مشهد در ايام 
ن��وروز اپرايي با حضور خانم ها برگزار ش��د و هيچ 
مشكلي هم به وجود نيامد. چند شب هم اجرا شد. 
البته آنها هم گفتند دريافت مجوز س��خت بوده؛ با 
اين حال در دهه فجر و جشنواره موسيقي مواردي 
از اين اتفاقات را ديديم. براي نخستين بار هم شاهد 
حضور يك رهبر اركستر زن بوديم اما در عين حال 
ش��اهد محدوديت ها هم هستيم. به هر حال بايد با 
صبوري و منطق پيش برويم. در اين حوزه پيشرفت 
داشتيم، اگر با وضعيت گذشته مقايسه كنيم، االن 
تع��داد زيادي از خانم ها در اين عرصه حضور دارند 

و موفق هستند. 

كمكهزينهتجهيزات
بهداشتيبرايمعلوالن

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور از 
پرداخت كمك هزينه تجهيزات بهداشتي به معلوالن 
طي سه ماه نخست امسال خبر داد. حسين نحوي نژاد 
با بيان اينكه سازمان بهزيستي بنا دارد امسال كمك 
هزينه خريد تسهيالت بهداشتي را به جاي خريد آنها 
به خود معلوالن پرداخت كند، گفت: مبلغ پرداختي 
ب��ه هر معلول در هر ماه نزديك به ۱۰۰ هزار تومان 
بوده اس��ت. اگرچه اين مبلغ به اندازه كافي نيس��ت 
اما چاره يي نداريم جز آنكه به افراد نيازمندتر كمك 
كنيم. او با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي بنا دارد 
در آين��ده هزينه خريد لوازم پزش��كي را نيز به خود 
معلوالن پرداخت كند به ايسنا گفت: در مورد خريد 
وس��ايل پزشكي اين كمك هزينه بيشتر خواهد بود 
و ممكن اس��ت براي وس��ايلي مانند ويلچر به بيش 
از ۷۰۰ هزار تومان يا براي خريد س��معك به بيش 
از يك ميليون تومان برس��د. معاون امور توانبخشي 
سازمان بهزيستي كش��ور با اشاره به اينكه پرداخت 
اين مبالغ كفايت هزينه ه��اي معلوالن را نمي دهد، 
اظهار كرد: س��ازمان بهزس��تي مجبور اس��ت براي 
اينكه كسي محروم نماند حداقل ها را پرداخت كند. 
نحوي ن��ژاد در ادامه اظهار كرد: براي مثال س��ازمان 
بهزيس��تي بايد تنها ويلچر توليد داخلي تهيه كند 
و معلوالن كش��ور نيز نسبت به اين موضوع ناراضي 
هس��تند، كيفيت توليد داخل در مورد اين كاال باال 
نيست در صورتي كه اگر قدرت انتخاب به معلوالن 
مي داديم، فضاي رقابتي براي كارخانه ها و كارگاه هاي 
داخلي ايجاد مي شد كه توليدات خود را بهتر كنند. 

نميتوانازمهاجرت
پرستارانجلوگيريكرد

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
گف��ت: بايد تالش كنيم، نيروي پرس��تار مورد نياز 
را طي س��اليان آين��ده تامين ش��ود. محمد نعيم 
اميني فرد درباره ش��رايط فعلي كشور در مهاجرت 
پزش��كان گفت: مشكالت پزش��كان به بخش هاي 
مختلف تقس��يم بندي مي ش��ود، در گام اول اينكه 
نياز به نيروي پرس��تاري قابل توجه بوده و كشورما 
از ميانگين جهاني در همين تخت هاي بيمارستاني 
موجود بس��يار عقب اس��ت، ضمن اينك��ه در كنار 
توسعه تخت هاي بيمارستاني بايد نيروي پرستاري 
جديد جذب شود؛ همچنين بايد در خصوص بهينه 
كردن خدمات پرس��تاري اقدامات الزم انجام شود. 
نماينده ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه پرس��تاري حلقه مهمي از روند درماني است، 
افزود: پزشكان در حلقه تش��خيص و درمان بيمار 
نق��ش مهمي دارند، بنابراين اگ��ر به دنبال افزايش 
كيفيت خدمات پرس��تاري هس��تيم، بايد نس��بت 
پرس��تار به بيمار رعايت ش��ود؛ همچنين خدمات 
پرس��تاري خارج از سيس��تم هاي بيمارستاني نيز 
تعريف ش��ود. او با تاكيد بر اينك��ه در حال حاضر 
كمبود نيروي پرس��تار در كشور وجود دارد، اظهار 
كرد: بايد تالش كنيم نيروي پرس��تار مورد نياز را 
طي س��اليان آينده تامين كنيم، البته مساله مهم 
در حال حاضر تامين پرس��تار براي مناطق محروم 
بوده و بايد گزينش پرس��تار ب��راي مناطق محروم 
به طور ويژه انجام ش��ود؛ ام��ا در خصوص مهاجرت 
پرستاران و اعضاي تيم پزشكي درهمه ادوار وجود 
داش��ته و با توجه به توانمندي اعضاي تيم پزشكي 
بسياري از كشورها تمايل به استفاده از نيروي كار 
ايران��ي دارند. اميني فرد با اش��اره ب��ه اينكه برخي 
كش��ورها نيروي پرس��تاري به ميزان كافي ندارند 
ب��ه خانه ملت گفت: اگر بتوان نيروي پرس��تاري را 
به تعداد متعادل به كش��ورهاي منطقه اعزام كرد، 
اقدام غير قابل قبولي در شناس��ايي برند پرستاري 
ايران نيست؛ اما اگر مهاجرت ها به ميزاني باشد كه 
كميت نيروي پرس��تاري را تح��ت تاثير قرار دهد، 
براي حوزه سالمت و جامعه پزشكي مناسب نيست، 
بنابراين اميدواريم ضمن اينكه تامين نيروي داخلي 
پرستاران صورت مي گيرد، شرايطي فراهم شود كه 

ماندگاري نيروي پرستاري صورت گيرد. 

اخبار

فرماندارتهرانازافتتاحمجتمعفوريتهاياجتماعيبرايحلآسيبهاياجتماعيخبرداد

تكرار يك تجربه ناموفق
ساماند هي وضعيت آسيب د يد گان اجتماعي د ر 
س��ال هاي اخير تبد يل به گره كوري ش��د ه كه هر 
س��ازماني براي باز كرد ن آن به ماجرا ورود  كرد ه و 
براي بهبود  اوضاع ، طرح و برنامه هايي مي دهد، اما د ر 
بسياري از موارد  اين طرح ها تبد يل به موازي كاري 
با يكد يگر شد ه و د رنهايت ناموفق و شكست خورد ه 
برجا مي مانند  و بود جه هاي كالن براي پيشبرد شان 
خرج مي شود . با وجود  اين، هنوز هم مسائل مربوط 
به كود كان كار،  متكد يان،  معتاد ان و... حل نش��د ه 
باقي ماند ه و حل معضل آس��يب هاي اجتماعي به 
ويژه اعتياد، تنها به افتتاح طرح هاي مختلف، هزينه 
براي جمع آوري معتادان بدون داشتن برنامه ريزي 
براي بهبود و حمايت هاي پس از ترك و همچنين 
ايجاد مجمتع ها و قرارگاه هايي كه عملكردش��ان با 
يكديگر هم پوش��اني داشته و عموما در عمل موفق 

هم نيستند، بسنده مي شود. 

مقابلهباآسيبهاياجتماعيباافتتاح
طرحهايپيدرپي

اواي��ل س��ال 94،  فرماند ار تهران از تش��كيل 
قرارگاه مقابله با آس��يب هاي اجتماعي، با حضور 
نماين��د گان تام االختيار د س��تگاه هاي متولي د ر 
حوزه آس��يب هاي اجتماعي ازجمله بهزيس��تي، 
د انشگاه علوم پزش��كي، نيروي انتظامي، د ستگاه 
قضا و شهرد اري خبر د اد . به گفته عيسي فرهاد ي، 
 هد ف از تشكيل اين سازمان كه طرح آن از سوي 
ش��هرد اري تهران ارائه شد ، اين بود  كه معتاد ان و 
متكد يان از س��طح ش��هر جمع آوري و به قرارگاه 
آورد ه  ش��وند  تا د ر آنجا هر د س��تگاهي سهم خود  
را براي حل مس��ائل مربوط به آنه��ا اجرا كرد ه و 
به وظاي��ف قانوني خود  عمل كند . با وجود  اين از 
همان زمان انتقاد ات نسبت به فعاليت موازي اين 
نهاد  با نهاد هاي حمايت��ي و متولي اصلي كنترل 
آس��يب هاي اجتماعي همچون سازمان بهزيستي 
كش��ور باال گرفت و اين ش��ائبه را ب��ه وجود  آورد  
كه اين طرح د ليل تراشي مد يران وقت شهرد اري 
ته��ران، براي جذب اعتبارات بيش��تر اس��ت و نه 
كه  الزاما خد مت به آس��يب د يد گان اجتماعي. چرا
وظايف ش��هرداري ته��ران در مورد س��اماندهي 
آس��يب ديدگان اجتماع��ي پايتخ��ت، از دهه ۷۰ 
و در مصوبات متعدد وزارت كش��ور، موكد ش��ده 
ب��ود و نياز ب��ه راه ان��دازي مركز و پاي��گاه جديد 
براي كنترل آس��يب هاي اجتماعي نبود. با وجود 
اين عيس��ي فرهادي فرماندار تهران روز گذش��ته 
خبر از راه ان��دازي مجتم��ع فوريت هاي خدمات 
اجتماعي داد. فرهادي در جلسه روز گذشته مركز 
فوريت هاي اجتماعي ش��هر ته��ران كه با حضور 

نمايندگان دستگاه هاي اجرايي برگزار شد، درباره 
اهداف ايجاد اين مجتمع گفت: »۱۲ دس��تگاه در 
اين مجتمع فعال هستند، پشتيباني اين مجتمع 
با شهرداري اس��ت و با حمايت هاي دستگاه قضا 
و پليس، جمع آوري آس��يب ها آغاز مي ش��ود و با 
همكاري بهزيس��تي، كميته امداد، دانش��گاه هاي 
علوم پزش��كي و... نس��بت ب��ه س��اماندهي افراد 
آس��يب ديده اقدام مي ش��ود. در بحث آسيب هاي 
اجتماعي، آموزش، اشتغال و خودكفايي را دنبال 
مي كني��م، در اي��ن جلس��ه مصوب��ات خوبي هم 
داش��تيم و قرار ش��د هر دو هفته يك بار جلسات 
مرك��ز فوريت ه��اي اجتماعي به رياس��ت معاون 
فرماندار و هر ماه با رياست بنده به عنوان فرماندار 
تهران تشكيل جلسه داده شود تا در مورد آخرين 
وضعيت ساماندهي آسيب هاي اجتماعي به بحث 
و تبادل نظر بپردازيم. برگزاري جلسه با خيريه ها و 
سمن ها، تكميل امكانات مجتمع، پاكسازي تهران 

با محوريت دروازه غار، پيگيري بيمه مددجويان، 
شناسايي محالت و... از جمله تصميماتي است كه 
در اين زمينه اخذ شد.« اما اين مجتمع در حالي 
قرار است براي حل آسيب هاي اجتماعي ازجمله 
اعتياد به زودي افتتاح ش��ده و آغاز به كار كند كه 
پي��ش از اي��ن در خرداد ماه ۱394، با پيش��نهاد 
فرهادي، فرماندار تهران، قرار بر اين شد كه قرارگاه 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي براي حل آسيب هاي 
اجتماعي ايجاد شود، طرحي كه سياوش شهريور 
مديركل وقت اجتماعي استانداري تهران، دو ماه 
بع��د از زمزمه هاي افتتاحش اع��الم كرد، در يك 
هم افزايي ستادي نقدا مغفول مانده است. شهريور 
درباره علت به س��رانجام نرس��يدن طرح قرارگاه 
مقابله با آس��يب هاي اجتماعي افزود: »مسووليت 
ش��هرداري تهران براي تامين ساختمان و برخي 
امور ديگر پس از تصويب اين موضوع در ش��وراي 
اجتماعي وزارت كش��ور مقرر شده بود و از طرف 

ديگر قرار بود پس از جمع آوري معتادان متجاهر 
توس��ط نيروي انتظامي مرحله س��م زدايي توسط 
استانداري و شوراي هماهنگي انجام شود و مابقي 
كارها برعهده شهرداري تهران باشد اما هم افزايي 

الزم براي اين امر صورت نگرفته است.«
از طرف ديگر، طي دو دهه گذش��ته، شهرداري 
ته��ران در عمل ب��ه مصوبات و وظاي��ف مرتبط با 
ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي چندان توفيقي 
نداش��ت و طرح هاي موقتي كه طي اين مدت اجرا 
ش��د، نتيجه بلندمدت منجر به اثر بخش��ي موثر 
در اين حوزه ايجاد نكرد. بررس��ي اثربخشي مراكز 
س��اماندهي كودكان كار و خياب��ان در دهه ۷۰ و 
مجتمع هاي بازتوان��ي و حرفه آموزي »بهاران« هم 
كه از ماه هاي پاياني س��ال 94 ايجاد شد تا پذيراي 
آن تع��داد از بهبوديافتگان اعتياد باش��د كه دوران 
ت��رك را در مراك��ز م��اده ۱٦ )اردوگاه هاي درمان 
اجباري( س��پري كرده بودند، امروز به زعم برخي 

مس��ووالن متولي كنت��رل و كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي به عنوان اقدامي غيركارشناس��ي معرفي 
مي شود. به نظر مي رسد كه پيشنهاد ايجاد قرارگاه 
آسيب هاي اجتماعي هم كه دو سال قبل از سوي 
شهرداري تهران روي ميز شوراي اجتماعي كشور 
رف��ت و مجتم��ع فوريت ه��اي اجتماع��ي كه روز 
گذش��ته خبر افتتاح آن منتشر ش��د، اقدامي هم 
سطح تجربه هاي پيش��ين است كه بدون توجه به 
ريشه هاي بنيادين مولد آسيب هاي اجتماعي، صرفا 
نظر به پاكسازي مقطعي داشت. حال آنكه آمارهاي 
منتشر شده از سوي مسووالن وزارت كشور نشان 
مي دهد،  9۰درص��د معتادان بهبود يافته به اعتياد 

باز مي گردند. 

نيازبهمتوليواحد
با اين حال افتتاح چنين مراكزي براي مقابله با 
آس��يب هاي اجتماعي در حالي است كه بررسي ها 
نشان مي دهد نتيجه عملكرد چنين مراكزي چندان 
كه بايد مثبت نيس��ت. رضا محبوبي، معاون وقت 
اجتماعي مركز اجتماعي و فرهنگي وزارت كش��ور 
معتقد است فعاليت اين قرارگاه مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي به خصوص د ر زمينه ساماند هي متكد يان 
د ر س��طح شهر، ناموفق ارزيابي مي ش��ود او درباره 
اين موضوع بيان كرد: »مد يريت اجتماعي س��ابق 
ش��هرد اري هم��كاري خوبي با ش��وراي اجتماعي 
وزارت كش��ور د ر اجراي طرح قرارگاه  آس��يب هاي 
اجتماعي ند اشت اما با استقرار مد يريت جد يد  و از 
سال گذشته، اين طرح براي جمع آوري متكد يان، 
ك��ود كان كار و... اج��را ش��د ه كه البت��ه د ر زمينه 
س��اماند هي متكد يان توفيقي ند اشته چون يكي از 
مش��كالت جد ي اين قرارگاه، شناسايي افراد  فاقد  
هويت د ر مراحل غربالگري و س��اماند هي اس��ت و 
اغلب افراد  شناسايي شد ه، اتباع غيرايراني هستند  
و به د ليل ضعف قواني��ن د ر مورد  اتباع بيگانه، د ر 
اين زمينه ب��ا محد ود يت هاي قانوني مواجهيم.« از 
ط��رف ديگر برخي نماين��دگان مجلس همچنين 
اقدامات��ي را براي حل معضل اعتي��اد تنها هزينه 
مازاد و م��وازي كاري مي دانند. احمد بيگد لي، عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي د رباره 
اين موضوع گفت: »مد يريت و كنترل آس��يب هاي 
مه��م مانند  طالق، اعتياد ، زنان سرپرس��ت خانوار، 
كود كان كار و خياباني مس��تلزم تعيين يك متولي 
واحد  و مش��خص و اختصاص منابع به آن اس��ت، 
تعيين تكليف س��اماند هي كود كان كار و خياباني 
بايد  به متولي واحد ي سپرد ه شود  و منابع نيز بايد  
د ر اختيار آن قرار د اد ه ش��ود  تا امر س��اماند هي به 

د رستي تحقق يابد .« 

مديرعام��ل صندوق بازنشس��تگي كش��وري درب��اره وام 
ضروري بازنشستگان اعالم كرد: شمار وام گيرندگان از 3۰۰ 
ه��زار به 4۰۰ هزار نفر و مبل��غ آن از 4 به ۵ ميليون تومان 
افزايش مي يابد و از ش��هريور ماه ۵ ميليون وام به 4۰۰ هزار 

بازنشسته تعلق مي گيرد. 
جمش��يد تقي زاده با بيان اينكه اين صندوق دومين بنگاه 
بزرگ كش��وري با حدود يك ميليون و 4۰۰ هزار بازنشسته 
تحت پوشش است، گفت: ۵٦درصد بازنشستگان را فرهنگيان 
تش��كيل مي دهند. او افزود: صندوق در راستاي بهبود وضعيت 
بازنشس��تگان خدمات مختلفي ارائه مي ده��د و در دوره جديد 
كاري برنامه ه��اي خوبي در حيطه هاي مختل��ف از وام، زيارت، 

رفاهيات، ورزش و... در دست انجام است. 
مديرعام��ل صندوق بازنشس��تگي كش��وري با بي��ان اينكه 
۱9درصد به حقوق بازنشستگان در سال جاري اضافه شد، گفت: 
كف حقوق از يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون و ۱۰۰ 

هزار تومان رسيد. 
او با اش��اره ب��ه اينكه براي نخس��تين بار ت��الش مي كنيم 
فدراس��يون ورزش هاي كارمندي و بازنشس��تگان كش��وري را 
ايجاد كنيم، گفت: كارگران فدراس��يون دارن��د اما كارمندان و 
بازنشستگان فدراس��يون ندارند كه اميدواريم اين مهم را انجام 
دهيم. وي افزود: همچنين جلساتي با نمايندگان از جمله دكتر 
پزشكيان داشتيم و درصدديم فراكسيون بازنشستگان كشوري 

را در مجلس شوراي اسالمي تشكيل دهيم. 
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با اشاره به فراهم 

شدن مقدماتي خوب براي همسان سازي حقوق بازنشستگان 
گفت: هفته گذش��ته جلس��ه يي ب��ا نمايندگان كميس��يون 
اجتماعي داش��تيم و اميدواريم به نتايج خوبي برسيم. پيگير 
قواني��ن حمايتي براي بازنشس��تگان در مجلس هس��تيم. او 
همچنين از ايجاد خانه هاي اميد در ش��هرهاي باالي ۵ هزار 
جمعي��ت خبر داد و گفت: نش��اط افزاي��ي و افزايش فعاليت 
و امي��د در بازنشس��تگان را از طريق توس��عه خانه هاي اميد 
دنبال مي كنيم و اختيارات ويژه يي به كانون هاي بازنشستگي 

مي دهيم و بخشي از امور را تفويض مي كنيم. 
تقي زاده افزود: س��عي مي كنيم سهميه سفرها را از ۱۰۰ به 
۲۰۰هزار مورد افزايش دهيم. كمك هزينه٦٦۰هزار تومان سفر 
به ۷4۰هزار تومان افزايش يافت و س��عي مي كنيم بس��ته سفر 
خوبي تعريف كنيم. همچنين در يك ماه آينده بسته حمايتي در 

درمان و بيمه تكميلي ارائه مي كنيم.

افزايش وام ضروري بازنشستگان
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
گفت: حق عائله مندي مجردها و سختي كار از احكام خارج شده 
اس��ت. ما اختياري نداريم، مگر قانون تعيين كند. با راي ديوان 
محاسبات اين دو مصوبه حذف شده و ما را مكلف كردند كه از 
احكام خارجش��ان كنيم. درصد افزايش حقوق ها نيز بر اس��اس 
بخش��نامه هاي ذ ي ربط و مبتني بر قان��ون بوده و حقي تضييع 

نشده است. 
علي الهيارتركمن افزود: امسال كمتر از ۱۰۰هزار كمبود نيرو 
داريم. بخش��نامه يي براي ساماندهي طراحي و اولويت را تامين 
معلم در كالس قرار داديم. استفاده از حق التدريس، سربازمعلم، 

خريد خدمات و... را براي جبران اين كمبود مدنظر داريم. 
او با بيان اينكه از جمله مولفه هاي اصلي در اجراي سياست هاي 
تعليم و تربيت معلم و منابع انساني است، گفت: بايد با نگاه علمي 
به جذب نيرو متناسب با مناطق كشور و نيازهاي آموزشي اقدام 
و برنامه ريزي كنيم. وي اف��زود: آنچه امروز با آن مواجهيم يك 
عقبه 3۰ساله دارد و اگر امروز هم به درستي برنامه ريزي نكنيم 
و پيش نرويم، آيندگان را نيز با مش��كل مواجه مي كنيم. معاون 
توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
رشد جمعيت دانش آموزي در دهه هاي گذشته كه ساالنه حدود 
3.۵درصد بوده است، گفت: رشد جمعيت دانش آموزي سينوسي 
است و بايد به  كارگيري نيرو را هم بر اساس آن متناسب سازي 
كرد. البته در داخل نهادهاي اثرگذار مرتبط، كارشناسي نداريم 
كه موج سينوس��ي جمعيت دانش آموزي را با موج سينوس��ي 

تامين معلم متناسب كند. 

او با اشاره به پيامدهاي افزايش جمعيت دانش آموزي و جذب 
نيرو در دهه هاي ٦۰ و ۷۰ گفت: اس��تخدام در س��ال هاي ٦۵ تا 
۷3 بسيار زياد بود و استانداردهاي حرفه يي جذب معلم و تعادل 
هزينه پرس��نلي و غيرپرس��نلي به هم خورد و معلم ها تاوان آن 
را دادند و تا امروز خواس��ته هاي به حق آنها ديده نشد و اكنون 
متراكم شده است. از سوي ديگر به حوزه پرورشي كمتر پرداخته 
ش��د. الهيار ادامه داد: درخواس��تم اين است كه وارد نگاه علمي 
به موضوع آموزش و جذب معلم ش��ويم. بايد الگوي مشخصي 

داشته باشيم. 
او تخمين و برآوردي از نيروي انساني آموزشي و كادر مدرسه 
در سال هاي آتي داشت و اظهار كرد: ۸٦۵ هزار نفر در پايان سال 
تحصيلي 9۷ داشتيم. طبق برنامه ششم موظفيم از دانشگاه هاي 
فرهنگيان و ش��هيد رجايي نيرو بگيريم و ت��ا ۱4۰3 با كاهش 

جمعيت معلم روبه رو هستيم. 

چرايي حذف سختي كار از فيش حقوق فرهنگيان

 اب��الغ دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت درباره 
»ف��رآوري مج��دد و ايمن وس��ايل پزش��كي« و 
واكنش ه��اي مثب��ت و منفي ب��ه آن در هفته يي 
كه گذش��ت باز هم بحث سالمت مردم آن هم در 
اتاق هاي عمل را بر سر زبان ها انداخت. در شرايطي 
كه برخي ها اين دستورالعمل را صرفه جويي ارزي 
و ريال��ي در اتاق هاي عم��ل مي خوانند اما جامعه 
جراحان با آن موافق اس��ت و وزارت بهداش��تي ها 
ني��ز در اظهارات��ي جداگانه اصرار دارن��د كه اين 
دس��تورالعمل موضوع جديدي نيست و ربطي به 

تحريم ها ندارد. 
در ه��ر حال در اين دس��تور العم��ل به روش 
ضد عفوني و فرآوري مجدد وسايل پزشكي نيمه 
حيات��ي و تجهيزات جانبي- ن��ه يك  بار مصرف- 
اشاره و بر حفظ موازين پيشگيري و كنترل عفونت 

تاكيد شده است. 
به گ��زارش ايس��نا، تجهيزات قابل اس��تفاده 
مجدد پزشكي وسايلي هستند كه ارائه دهندگان 
مراقبت ه��اي درمان��ي مي توانن��د از آنه��ا براي 
تش��خيص و درمان چندين بيمار مجددا استفاده 
كنند. براي جلوگي��ري از هر گونه انتقال عفونت، 
دس��تگاه هايي كه قابليت اس��تفاده مجدد دارند، 
تحت پردازشي دقيق و چند مرحله يي براي تميز 
كردن، ضد عفوني يا استريل كردن قرار مي گيرند. 
سازمان غذا و داروي امريكا)FDA( نيز در يكي از 
مطالب خود به اين موضوع پرداخته و راهكارهايي 

براي انجام آن ارائه داده است. 
ابالغ اين دس��تورالعمل اين شائبه را به دنبال 

داش��ت كه وزارت بهداش��ت با توجه به مشكالت 
اقتصادي كش��ور، تحريم هاي اقتصادي و كمبود 
مناب��ع مالي ك��ه بارها درب��اره آن هش��دار داده، 
صرفه جوي��ي در مناب��ع را در اتاق ه��اي عمل نيز 
اعمال مي كند؛ مبحثي كه البته از سوي مسووالن 
مختلف اين وزارتخانه رد و تاكيد ش��د كه چنين 
دستورالعمل هايي مدت هاست در بيمارستان هاي 
اروپايي و امريكايي هم اعمال مي شود و ربطي به 

صرفه جويي و تحريم ها ندارد. 
ايرج حريرچي، س��خنگوي وزارت بهداشت در 
اين باره گف��ت: هيچ اتفاق جديدي در اين زمينه 
رخ نداده و روال ۲۰ساله گذشته كشورهاي غربي و 
سازنده تجهيزات پزشكي با قابليت استفاده چندين 
باره است و در ايران نيز مشابه كشورهاي پيشرفته 
كماكان با استاندارد علمي ادامه دارد. اين بخشنامه 
در واقع جمع بندي بخشنامه هاي جداگانه ۲۰ساله 
اخي��ر بوده كه آخرين آنه��ا در دي ماه 9٦ بوده و 

بخشنامه اخير ربطي به موضوع تحريم ها ندارد. 
به��زاد كالنت��ري، مدي��ركل دفت��ر مديريت 
بيمارس��تاني و تعال��ي خدم��ات بالين��ي وزارت 
بهداشت نيز در پاسخ به اين ابهام تاكيد كرد:»اين 
موضوع صرفه جويي براي وزارت بهداش��ت ندارد 
و تنه��ا مديريت منابع را به همراه داش��ته و بايد 
صرفه جويي كالن را در كل كش��ور در اين زمينه 
ديد. وقتي بيمه پول كمتري به وزارت بهداش��ت 
دهد، نوعي صرفه جويي در س��طح كالن اس��ت. 
همه وزارتخانه ها اعم از وزارت بهداشت موظفند، 
مديريت منابع را انجام دهند و با توجه به سياست 

دولت و شرايط كش��ور بايد از هزينه هاي جاري 
دولت كاس��ت تا بر همين اس��اس فشار كمتري 
به مردم وارد ش��ود. به ط��ور مثال ملحفه، لباس 
و... پكي است كه بيمار مي خرد يا بيمه پولش را 
پرداخت مي كند كه از طريق استريل مجدد قابل 

استفاده بوده و اين به نفع مردم و بيمه هاست.«
دكتر قاس��م جان بابايي،  مع��اون درمان وزير 
بهداشت نيز تاكيد كرد:»استفاده مجدد از وسايل 
پزش��كي چند بار مصرف در بيمارستان ها اقدامي 
اس��ت كه از سال ها قبل در بيمارستان هاي اروپا و 

امريكا هم انجام مي شود.«
دكتر اي��رج فاضل ، رييس كل س��ازمان نظام 
پزشكي و رييس جامعه جراحان از موافقان استفاده 
دوباره از وس��ايل گران قيمت پزشكي است و گويا 
چندي پيش ليستي از وسايل پزشكي كه قابليت 
چند بار مصرف دارند را آماده و به وزارت بهداشت 
ارائه كرده اند اما ابتدا مورد قبول اين وزارتخانه قرار 
نگرفته اس��ت. وي در اين باره مي گويد:»متاسفانه 
خالف آنچه گفته مي شود، تحريم ها شامل مسائل 
پزش��كي نيز مي شود، هميشه هم بوده و داروها و 
مسائل پزشكي به  شدت تحت تاثير تحريم ها قرار 
مي گيرند. اما سال هاست كه ما به اين مساله عادت 
كرده ايم و خودمان را وفق داده ايم. مشكالتي تحت 
تاثير تحريم ها قرار دارد كه با راهكارهاي مختلف 
مي ت��وان آن را رفع ك��رد. يكي از اي��ن راهكارها 
صرفه جويي است؛ به طوري كه بسياري از وسايل 
گران قيمت پزش��كي هس��تند كه قابليت مصرف 
دوباره را دارند و به لحاظ پزشكي مشكلي در اين 

زمينه نيست. جامعه جراحان اعالم آمادگي كرده 
كه ليستي از اين وسايل را به وزارتخانه ارائه دهد. 
اما در مساله اعتباربخشي بيمارستان ها بخشنامه 
شده كه استفاده دوباره از اين وسايل ممنوع است 
و ما رسما خواستيم كه اين بخشنامه را لغو كنند.«

4دههتجربهدراينزمينهداريم
مصطفي جابرانصاري، عضو هيات مديره جامعه 
جراحان ايران نيز يكي از موافقان اين دستورالعمل 
اس��ت. طبق اظهارات وي جراحان ايراني سال ها 
به همين ش��يوه از تجهيزات پزش��كي اس��تفاده 
كرده اند و در دنيا نيز بي سابقه نيست. تنها برخي 
از كش��ورهاي اروپايي و همچنين امريكا برخالف 
اين رويه عمل مي كنند. جابرانصاري با بيان اينكه 
يازدهمين صنعت سودآور در كشورهاي غربي به 
خصوص امريكا، تجهيزات پزشكي و دارويي است 
به ايس��نا گفت: بخشي از گفته هايي كه بر خالف 
اين رويه گفته مي ش��ود، تحت تاثير شركت هاي 
نمايندگي پزشكي است. كشورهاي غربي و اروپايي 
كه امري��كا در راس آنها قرار دارد، سيس��تم هاي 
بسيار پيش��رفته و گرانقيمت براي استريل كردن 
تجهيزات پزش��كي دارند و هيچ كمپاني ديگري 
نمي تواند اين كار را انجام دهد؛ به همين دليل بازار 
كار بس��يار قوي در اين زمينه ايجاد مي شود. اين 
كشورها نيز تالش مي كنند حوزه پزشكي خود را 
به سمت توليد وسايل و تجهيزات بسيار تخصصي، 
لوك��س، گران قيمت و يك  بار مصرف ببرند تا اين 
صنعت تداوم داش��ته باشد. عالوه بر اين از طريق 
ارتباطاتي كه با بيمه ها دارند، جامعه پزش��كي را 

مجبور به استفاده از اين تجهيزات مي كنند. 
او ادامه داد: ايران با توجه به مش��كالت خود، 

مصرف كننده بودن در زمينه تجهيزات پزش��كي 
و بودجه محدود حوزه س��المت وضعيت بس��يار 
متفاوت��ي دارد. ما بايد روش كار خود را خودمان 
تعيين كنيم. براي مثال يك ۸۰ س��انتي متر رگ 
مصنوع��ي كه ب��راي جايگزيني ش��ريان آئورت 
استفاده مي ش��ود، در يك بس��ته بندي استريل 
ش��ده ق��رار دارد. هيچ بيماري ني��از به تمام اين 
۸۰ س��انتي متر رگ مصنوع��ي ن��دارد. ج��راح 
۱۰س��انتي متر از اي��ن بس��ته را ب��دون اينكه با 
بافت هاي بيمار تماس داشته باشد و قبل از اينكه 
وارد ميز اصلي ش��ود، برمي دارد. ۷۰سانتي متر از 
اين پروت��ز باقي مي ماند كه ب��راي ۷بيمار ديگر 
قابل استفاده اس��ت. قيمت اين پروتز در شرايط 
فعلي بيش از 4ميليون تومان اس��ت. آيا منطقي 
اس��ت كه ۱۰س��انتي متر آن را  برداريم و باقي را 

دور بيندازيم؟
عضو هيات مدي��ره جامعه جراحان ايران اظهار 
كرد: ما سال هاس��ت با اي��ن روش كار مي كنيم و 
مي دانيم كه چطور بايد اين وسايل را استريل كرد. 
4ده��ه تجربه در اين زمينه وجود دارد. آيا بايد به 
صرف تبليغات كمپاني هاي تجهيزات پزشكي اين 

تجربيات گرانقيمت را ناديده بگيريم؟
جابرانصاري در ادامه با اشاره به موافقت سازمان 
نظام پزش��كي، جامع��ه جراح��ان و انجمن هاي 
تخصصي با اس��تفاده دوباره از اين وس��ايل گفت: 
من حدود ۲۵س��ال است با اين روش از تجهيزات 
اس��تفاده مي كنم. اگر كوچك ترين نش��انه يي از 
اشكال يا عفونت ديده مي شد براي سالمتي بيمار 
و حيثيت خودم به اين كار ادامه نمي دادم. صدها 
پزشك ارشد و كارشناس در كشور مي گويند اين 

موضوع اشكالي ندارد اما ناديده گرفته مي شود. 

جنجال يك دستورالعمل رياضتي براي اتاق هاي عمل
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بخشنامه استاندار براي تغيير ساعت كار اداره ها چه پيامدهايي دارد؟

آرايش جديد حمل و نقل شهري در تابستان
گروه راه و شهرسازي|

 گرما و بي آبي دست به دست هم دادند تا تابستان 
امسال ش��هروندان تهراني س��هميه بندي در مصرف 
برق را تجربه كنند و خاموش��ي ها ميهمان تابس��تاني 
شهروندان تهراني شد. مسووالن براي رفع اين مشكل 
به ناچار ساعات كار ادارات را تغيير دادند تا در ساعات 
اوج گرما برق كمتري مصرف ش��ود. همزمان با اتخاذ 
اين تصميم بسياري از شركت هاي حمل و نقل عمومي 
نيز س��اعات كار خود را تغيير دادند تا شهروندان براي 

تردد به مشكل برنخورند. 
به گزارش »تعادل« س��يزدهم تيرماه اس��تانداري 
تهران در بخش��نامه يي خطاب به تمام دس��تگاه هاي 
اجراي��ي، دانش��گاه ها، مراكز آموزش��ي، پژوهش��ي و 
كليه نهاده��اي عمومي غيردولتي و ش��هرداري هاي 
استان اعالم كرد كه »براس��اس مصوبه هيات وزيران 
موضوع مجوز تنظيم س��اعت كار دستگاه هاي دولتي، 
ادارات، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي 
غيردولت��ي با عنايت به تداوم ش��رايط خاص جوي و 
با توجه ب��ه ضرورت صرفه جوي��ي و مديريت مصرف 
برق، بدينوس��يله ساعت كار ادارات به استثناي مراكز 
 خدمات رس��ان تا پايان تيرماه س��ال جاري از ساعت

۶ شروع و ساعت ۱۴ پايان مي يابد.«
 اس��تانداري تهران همچنين تاكيد كرده است كه 
مسووالن دس��تگاه هاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي 
مستقر در اس��تان تهران ضمن نظارت و تالش جدي 
در خص��وص كاهش مصرف انرژي دس��تگاه مربوطه، 
سيس��تم هاي س��رمايش خود را در دم��اي ۲۵درجه 
سانتيگراد تنظيم و حداكثر تا ساعت ۱3:30 خاموش 
كنن��د.  بر اين اس��اس بانك ه��اي دولتي و خصوصي 
اس��تان تهران نيز پيرو ابالغيه اس��تانداري، س��اعت 
 كاري خ��ود را تغيير دادند و از روز ش��نبه از س��اعت
۶ صبح فعاليت خود را آغاز كردند. بانك هاي دولتي در 
روزهاي عادي بين ساعت 7:30 تا و ۱۴:30 بانك هاي 

خصوصي از 7:30 تا ۱۶ فعاليت مي كنند. 

 ساعت طرح ترافيك تغييري نمي كند
همچني��ن با وجود تغيي��ر س��اعات كاري برخي 
دس��تگاه ها در اس��تان تهران، س��اعت طرح ترافيك 
تغييري نخواهد كرد. به گفته علي پيرحسين لو مشاور 
معاون حمل و نقل شهرداري تهران، ورود به محدوده 
طرح ترافيك در س��اعت غيراوج و قب��ل از آغاز طرح 
ترافيك است. خروج از محدوده نيز در ساعت غيراوج 
خواهد بود كه س��بب مي ش��ود، پيك ترافيك كاهش 
يابد. بخش��ي از ترافيك صبح و عصرگاهي به ساعات 

غيرپيك منتقل مي شود، از آنجا كه اين تغيير به نفع 
مردم است و همچنين اين تغيير موقتي است بنابراين 
س��اعات طرح ترافيك در اين دو هفته تغيير نخواهد 
ك��رد.« به گفته وي، از آنجا كه ورود به محدوده طرح 
ترافيك قبل از ش��روع س��اعت طرح است، تنها زمان 
خروج از محدوده محاسبه مي ش��ود. بعد از ابالغ اين 
بخشنامه شركت هاي اتوبوس��راني و مترو نيز ساعات 
كار خ��ود را تغيير دادند. همزمان با ابالغ مصوبه ابتدا 
شركت اتوبوسراني ساعات كار خود را تغيير داد و طي 
 اعالميه يي اعالم كرد كه س��اعت كاري اين س��ازمان

۵ صبح خواهد بود. در اين متن از بخشنامه تاكيد شده 
كه فعاليت خطوط ۱0گانه تندرو ش��هر تهران مانند 
گذشته به صورت شبانه روزي بوده و خدمت رساني به 
شهروندان در ابتداي صبح با ظرفيت كامل و سرفاصله 

كم انجام مي شود. 

 4:30؛ ساعت كار خط 5 مترو 
روز گذشته نيز فرنوش نوبخت مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه از تغيير ساعت فعاليت 
خط ۵ مترو تهران )گلش��هر- تهران( خبر داد و گفت: 
با توجه به درخواست مسافران همزمان با تغيير ساعت 

كار ادارات اس��تان تهران از روز يك ش��نبه ۱7 تيرماه 
جاري س��اعت فعاليت خط ۵ مت��رو تهران و حومه از 
س��اعت ۴:30 صبح آغاز خواهد ش��د. ب��ه اين ترتيب 
مسافران مترو كرج – تهران كه براي رسيدن به محل 
كار خود از مترو استفاده مي كنند، ديگر نگراني از اين 
بابت نخواهند داش��ت. البته با توجه به تغيير س��اعت 
تم��ام ادارات دولت��ي و غير دولتي به نظر مي رس��د، 
اين تغيير س��اعات را بايد در خطوط ديگر نيز ش��اهد 
باشيم، به خصوص خطوط پر رفت و آمد تر و شلوغ تر 
مانند خط يك. بس��ياري از اهالي جنوب شهر تهران 
براي رس��يدن به محل كار خ��ود به مناطق مركزي و 
شمالي از اين خط استفاده مي كنند. به گفته نوبخت، 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه اين 
تغيير ساعت فعاليت مترو تهران و حومه تا پايان تيرماه 
اعمال مي ش��ود و پس از آن زم��ان فعاليت به حالت 

عادي خود باز مي گردد. 

 تغيير ساعت حركت قطارهاي حومه اي 
همچنين ميرحس��ن موس��وي معاون مسافري 
راه آه��ن ني��ز از تغيير س��اعت حرك��ت قطارهاي 
حومه ي��ي ته��ران، ورامين ، كرج و پيش��وا خبر داد. 

ميرحسن موس��وي با اعالم اين خبر گفت: با توجه 
به تغيير س��اعات كار در شهر تهران، ساعت حركت 
قطار هاي حومه يي در س��ه مس��ير تهران-ورامين-
پيشوا و تهران-كرج-هشتگرد و تهران- اسالمشهر-

 پرند متناسب با آن تغيير داشته است. وي ادامه داد: 
 مسافران در اين مسيرها مي توانند، قطارهايي داشته 
باشند كه پيش از س��اعت ۵:۱۵ دقيقه به ايستگاه 
راه آهن تهران برسند. معاون مسافري راه آهن افزود: 
اين برنامه با توجه به اعالم استانداري تا پايان تيرماه 

ادامه خواهد داشت و قابل تمديد خواهد بود. 

 تغيير ساعت كار تاكسي هاي پايتخت
شركت تاكسيراني نيز همزمان با تغيير ساعت كار 
ادارات استان تهران، زمان ارائه خدمات تاكسي ها را 
تغيير داد. سيدامير سيدهنجن مدير روابط عمومي 
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 
در اين باره گفت: سازمان تاكسيراني شهر تهران در 
راستاي ارائه خدمات مناسب به شهروندان گرامي و 
براي رفاه حال بيشتر كاركنان ادارات ساعت شروع 
ارائ��ه خدم��ات را از ۵ صبح اعالم ك��رد. همچنين 
خدمات رس��اني در شيفت عصر نيز به همين نسبت 

تغيير س��اعت داده و از ساعت ۱۴ انجام خواهد شد. 
بر اس��اس اعالم روابط عمومي س��ازمان مديريت و 
نظارت بر تاكس��يراني شهر تهران، پرسنل كنترل و 
نظارت س��ازمان نيز از ابتداي زمان خدمات رس��اني 
در س��طح شهر حاضر هستند و بر فعاليت تاكسي ها 

نظارت خواهند كرد. 

 تغيير ساعت كار مهدكودك ها
اي��ن تغيير ناگهاني س��اعات اداره ها تبعاتي هم 
داش��ت و مادران كارمن��د كه فرزندان خ��ود را به 
مهدكودك مي س��پردند نيز دچار مشكل شدند. به 
همين دليل س��ازمان بهزيستي نيز در ادامه تغيير 
س��اعت ادارات ته��ران در تي��ر ماه و رفع مش��كل 
بانوان ش��اغل در بخش دولتي ساعت شروع به كار 

مهدكودك ها را به ۶ صبح تغيير داد. 

 ساعت پيك ترافيك؟
سردار مهماندار رييس پليس راهور تهران بزرگ نيز 
روز گذش��ته با اشاره به تغيير ساعت كاري كارمندان 
ادارات و بانك ه��ا طبق نظر اس��تانداري گفت: تغيير 
ساعت شروع كار ادارات، ساعت پيك ترافيك را تغيير 
مي دهد. به گفته س��ردار محمدرض��ا مهماندار، تغيير 
زمان شروع كار ادارات و خاتمه آن با عنايت به ابالغيه 
اس��تاندار تهران به احتمال زي��اد اين موضوع موجب 
خواهد شد كه زمان شروع و خاتمه كار ادارات از حالت 
توزيع ش��ده به صورت متمرك��ز در بيايد و اين تغيير 

باعث تغيير ساعات پيك ترافيك خواهد شد. 
وي افزود: با اج��راي اين طرح پيك ترافيك صبح 
از س��اعت 7 به ۵:30 صبح كاهش و در ظهر ها هم از 
ساعت 3 تا ۴ به ساعت يك تا 3 تغيير خواهد يافت. 

تغيير س��اعات ادارات كه ب��راي صرفه جويي در 
مصرف برق صورت گرف��ت، صرف نظر از نارضايتي 
برخي كارمندان كه بايد صبح ها يك ساعت زودتر از 
خواب بيدار شوند و نيز مادران كارمند كه مجبورند 
كودكان خ��ود را يك س��اعت زودتر بي��دار كنند، 
پيامدهاي مثبت ديگري هم داش��ت. بدون ش��ك 
كاهش ترافيك صبحگاهي در س��اعات 7 تا 8صبح 
يكي از اين پيامدهاست. روز گذشته در اين ساعات 
كه هميشه شاهد اوج ترافيك بوديم، خيابان ها بسيار 
خلوت بود و ترافيك ساعت ۵ تا 7 عصر نيز سبك تر 
و روان ت��ر از روزهاي پيش به نظر مي آمد. حال بايد 
ديد آيا اين طرح موقت مي تواند به كاهش ترافيك 
تهران كمك كن��د و آيا امكان ادام��ه دار كردن آن 

وجود دارد يا خير؟

مسكن و راه هاي نرفته
مجيد اعزازي| دبير گروه راه و شهرسازي|

۱- جهش قيمت ها طي ماه هاي اخير منجر به 
تحرك دولتمردان، مديران و نمايندگان مجلس و 
ارائ��ه راه حل هاي مختلف از تغيير وزيران تا تغيير 
سياس��ت ها و حتي تغيي��ر پارادايم هاي اقتصادي 
ش��ده و مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه به باور 
اغلب ناظران، مسووالن دولتي طي 3 سال گذشته 
به درستي از فرصت هاي پسابرجامي براي اصالح 
س��اختارهاي معيوب اقتصاد اس��تفاده نكرده اند و 
نتوانس��ته اند بر مش��كالت دروني نظام اقتصادي 
غلبه يابند. تشكيل بازار ارز متمركز، اصالح قيمت 
حامل هاي انر ژي، اص��الح هدفمندي يارانه ها و... 
از جمل��ه برخي از اين اصالحات مورد نياز اقتصاد 

ايران است. 
۲- در همين چارچوب، متولي بخش مس��كن 
ني��ز پنج ش��نبه گذش��ته در نشس��تي ب��ا عنوان 
 »راهكاره��اي تع��ادل بخش��ي به بازار مس��كن«

9 راهكار از جمله راه اندازي »بازارگاه الكترونيكي« 
را ب��ا ه��دف كنت��رل قيمت مس��كن ارائ��ه كرد. 
راه حل هايي كه به نظر متناس��ب با شرايط كنوني 
ب��ازار مس��كن نيس��تند و از همي��ن رو، احتماال 
اثربخ��ش و كارآمد نخواهند ب��ود. بر  همه فعاالن 
و ناظران بازار مس��كن آش��كار اس��ت كه جهش 
قيمت��ي در اين بازار طي چند ماهه اخير ريش��ه 
در افزاي��ش ن��رخ ارز و افزايش انتظ��ارات تورمي 
دارد. حتي مس��ووالن دولتي اين بخش اقتصادي، 
 در تحليل هاي پيش��ا نوروزي خ��ود از آينده بازار 
مس��كن در سال 97، رشد قيمتي معادل ۲ درصد 
بي��ش از ن��رخ تورم را براي قيمت ملك در س��ال 
97 پيش بين��ي مي كردند. در اين حال، مش��اهده 
مي كنيم كه راهكارهاي 9 گانه ارائه شده از سوي 
اين مسووالن جملگي معطوف به تحوالت دروني 
بازار مس��كن است. اين مس��اله نشان مي دهد كه 
مناسبات دروني بازار مس��كن بطور كلي نيازمند 
اين راهكارها يا راهكارهاي مش��ابه بوده و هستند 
و به عبارت ديگر اين مناس��بات داراي مس��ائل و 
مشكالتي است كه طي سال هاي گذشته و به وي ژه 
در فرصت پس��ابرجام به آنها رسيدگي نشده است 
و ح��اال تح��ت تاثير عواملي كه مس��ووالن بخش 
مس��كن هيچ گونه دخالت��ي روي آنها ندارند، اين 
مشكالت و موارد نيازمند اصالح، به افزايش جهش 
گونه قيمت ملك دامن زده و مورد توجه مسووالن 

قرار گرفته اند. 
3- در اين ميان، راه اندازي بازارگاه الكترونيكي به 
عنوان يكي از راهكارهاي كنترل قيمت ها از س��وي 
متولي بخش مس��كن ارائه شده اس��ت. طرحي كه 
يكي از اهدافش تزريق »ش��فافيت اطالعات« به اين 
بازار اعالم شده است. اگرچه نبود شفافيت اطالعات، 
حلقه مفق��وده بخش هاي مختلف اقتص��اد ايران به 
ش��مار مي رود،  اما در حال حاضر ش��فافيت،  مساله 
اساسي بازار مسكن نيست. چرا كه طرف هاي عرضه 
و تقاضا با وجود فعاليت پرش��مار مش��اوران امالك، 
آگهي هاي چاپي و  س��ايت هاي خريد و فروش ملك، 
مي توانن��د نبض بازار مس��كن يك محل��ه يا منطقه 
خاص را با جست وجوهاي متنوع در يك بازه زماني 
مشخص به دست بگيرند. از اين رو،  به نظر مي رسد، 
شفافيتي حداقلي براي كسب اطالعات الزم معامله 
ملك در تهران و س��اير شهرها وجود دارد، اما آنچه 
وج��ود ن��دارد، نظارت الزم ب��ر اين بازار اس��ت، به 
گونه يي كه شاهد هس��تيم مثال فردي در يك سال 
بي��ش از ۲00 معامله ملك انجام داده اس��ت و هيچ 
گون��ه مالياتي هم براي تعدد اين معامله ها كه بطور 
قطع ناشي از تقاضاي مصرفي نبوده، نپرداخته است. 
از اين رو، به نظر مي رس��د، بهتر اس��ت زمين بازي 
ش��فافيت اطالعات را در جاي ديگري جس��ت وجو 
ك��رد. يكي از م��وارد مغفول س��اله هاي اخير،  انجام 
تكليف قانوني وزارت راه وشهرس��ازي در راه اندازي 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور با هدف شناسايي 
خانه ه��اي خال��ي و ماليات س��تاني از صاحبان اين 
خانه ها است. سامانه يي كه بايد اوايل بهمن سال 9۴ 
راه اندازي مي ش��د، اما تاكنون راه اندازي نشده است. 
بي گمان،  عرضه بيش از ۲/۵ ميليون واحد مسكوني 
خالي در كش��ور مي تواند بازار خريد و فروش يا بازار 

اجاره را تحت تاثير قرار دهد. 
۴- آنگونه كه گزارش ش��ده،  ظاهرا قرار اس��ت، 
بازارگاه الكترونيكي، محل انتش��ار فايل هاي خريد 
و فروش و به عبارتي انتشار قيمت هاي پيشنهادي 
– و نه قيمت هاي قطعي معامله ش��ده- از س��وي 
فروش��ندگان ملك باش��د. در چني��ن حالتي، اين 
بازارگاه،  دماسنج مناسبي براي به نمايش گذاشتن 
دماي بازار مس��كن نخواهد بود،  چرا كه صرفا نظر 
طرف عرضه مسكن را بازنمايي مي كند و نظر طرف 
تقاضا از آن غايب اس��ت. از اين رو، همين مس��اله 
مي تواند باع��ث افزايش قيمت ه��ا و دامن زدن به 
نوعي رقابت پنهان براي باال بردن قيمت ها ش��ود. 
شايد برخي اس��تدالل كنند كه »سامانه اطالعات 
بازار ام��الك ايران« كه قيمت هاي قطعي و معامله 
ش��ده را به نمايش مي گذارد و پيش از اين توسط 
متولي بخش مس��كن رونمايي ش��ده، مي تواند اين 
نقيصه را پوش��ش دهد. ام��ا در عمل چنين اتفاقي 
نخواهد افتاد. چون مسكن همانند »سهام« كااليي 
»همگ��ن« نيس��ت و در همي��ن حال،  هي��چ ابزار 
سنجش دقيقي براي مقايسه قيمت هاي پيشنهادي 
در ب��ازارگاه الكترونيك��ي و قيمت ه��اي قطعي در 
سامانه اطالعات بازار امالك وجود ندارد. البته بايد 
به اين نكته نيز اشاره كرد كه سامانه اطالعات بازار 
امالك هم اينك با تاخير ۲ تا ۵ روز به روز رس��اني 
مي ش��ود و مي توان گفت آنالين نيست و به همين 

دليل، نمي تواند شفافيت الزم را تضمين كند. 
 ۵- برخ��الف نقدهاي��ي ك��ه ب��ه زم��ان ارائه 
راهكارهاي 9 گانه براي كنت��رل قيمت ها در بازار 
مس��كن و ديرهن��گام ب��ودن آن و همچنين ابهام 
و تردي��د در كارآم��دي و اثربخش��ي برخي از اين 
راهكارها وارد اس��ت، اما تحرك مس��ووالن بخش 
مسكن و ارائه منسجم راهكارهاي 9 گانه را بايد به 
ف��ال نيك گرفت و اميدوار بود كه اين راهكارها در 
ماه هاي پيش رو عملياتي ش��ده و دچار سرنوشت 

برخي ديگر از طرح ها و پروژه هاي مشابه نشوند.

سرمقاله

 قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در طرح مسكن مهر گفت: 
۱00هزار واحد فاقد متقاضي در مس��كن مهر سراس��ر كشور 
وجود دارد كه گراني هاي اخير باعث ش��ده مردم از خريد اين 
واحدها اس��تقبال كنند البته تاكن��ون در برابر افزايش قيمت 
نهايي مسكن مهر براي تحويل به متقاضيان مقاومت كرده ايم. 
به گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، احمد 
اصغري مهرآبادي درباره آخرين وضعيت پروژه مس��كن مهر و 
اعتبارات مورد نياز براي اتمام آن اظهار كرد: در كارگروه مسكن 
كه با پيشنهاد وزير و دستور معاون اول رييس جمهوري تشكيل 
ش��ده، اعتباراتي كه براي تكميل مسكن مهر پيش بيني شده 
۱۱هزار و ۵00 ميليارد تومان اس��ت و قرار بر اين شده كه اين 

اعتبارات براي تاسيسات زيربنايي آب، برق و... هزينه شود. 
او ب��ا بيان اينكه اين اعتبارات در 3مرحله تامين مي ش��ود ، 
گفت: مقرر شده در مرحله اول ۱07هزار واحد با ارائه اعتبارات 
هزار و ۴00ميليارد توماني تحويل داده ش��ود كه دريافت اين 
رقم را از سازمان برنامه پيگيري مي كنيم و در اين راستا هفته 

آينده جلسه يي با آقاي نوبخت برگزار خواهد شد. 
قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: اگر ۱۴00ميليارد 
تومان تامين شود، امسال ۱07هزار مسكن مهر تحويل خواهد 
شد البته ستاد اقتصاد مقاومتي تحويل ۱۵0هزار واحد را تكليف 
كرده كه وزارت راه و شهرسازي هم كار ساخت اين تعداد واحد 
را به اتمام رس��انده و بايد اعتبارات مورد نياز به دس��تگاه هاي 
ذي ربط پرداخت شود تا از آن محل زيرساخت ها به اتمام برسد

اصغري مهرآبادي با بيان اينكه درحال حاضر۲۲0هزار واحد 
مسكن مهر باقي مانده است، ادامه داد: از اين تعداد مسكن مهر 
باقيمانده ۱00هزار واحد فاقد متقاضي است كه براي استفاده از 

آنها از دولت مجوزهايي را دريافت كرده ايم. 
او افزود: ۱۲0هزار واحد ديگر باقيمانده هم درگير بحث هاي 
حقوقي هس��تند و راي نهايي بايد صادر شود تا كار ادامه پيدا 
كند. از لحاظ عمليات عمراني از س��اخت واحدها چيزي باقي 
نمانده و در نهايت س��اخت 80 هزار واحد از مس��كن مهر در 
سراسر كشور باقي مانده و مهم ترين بخش از اتمام مسكن مهر 

 اتمام زيرساخت هاست. 
قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در طرح مسكن مهر درباره 
آخرين پيشرفت فيزيكي مس��كن مهر پرديس گفت: از پروژه 
مس��كن مهر پرديس ۶0 هزار واحد به اتمام رس��يده و درحال 

حاضر ۲0 الي ۲۲هزار واحد ديگر باقي مانده است. 
او تصريح كرد: ساخت واحدهاي باقيمانده از حل آورده نقدي 
مردم و تس��هيالت بانكي است و بانك هم تا ۴0ميليون تومان 
تس��هيالت به متقاضيان ارائه مي دهد و مابقي آن را بايد خود 
مردم بياورند البته نياز اساس��ي وزارتخانه در پرديس اعتبارات 
براي اتمام زيرساخت هاست. اصغري مهرآبادي با اشاره به ارزش 
افزوده يي كه در مسكن مهر براي متقاضيان ايجاد شده است، 
گفت: خوش��بختانه ارزش افزوده قابل توجهي در مسكن مهر 
براي متقاضيان ايجاده ش��ده و به همي��ن دليل عده يي هم از 

مسكن مهر فاقد متقاضي استقبال كرده اند. 

قائم  مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر عنوان كرد

گراني ملك علت استقبال مردم از مسكن مهر
طي س��ه چهار ماه گذشته با افزايش قيمت ها در بخش 
خريد و فروش مس��كن شاهد رشد قيمت هاي بازار رهن و 
اجاره هم بوديم البته اين افزايش قيمت ها از نيمه دوم سال 
گذش��ته آغاز شده بود و در 3ماهه نخست سال جاري بازار 
خريد و فروش همچنين رهن و اجاره رش��د جهش گونه يي 

را تجربه كردند. 
براس��اس جديدترين گزارش بانك مركزي كه ۶ تير ماه 
امسال منتشر شد در خرداد ماه سال جاري شاخص كرايه 
مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت 
به خرداد س��ال 9۶ به ترتي��ب ۱۲.۵و ۱0.۴درصد افزايش 
يافته بود در ارديبهش��ت ماه هم ش��اخص كرايه مس��كن 
اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق ش��هري نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۱و 9.۶درصد رشد داشت. 
در فروردين ماه هم ش��اخص كرايه مسكن اجاري در شهر 
تهران و در كل مناطق ش��هري نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل به ترتيب ۱0.۴و 9.3درصد رشد داشته است. 
در واقع ش��اخص كرايه مس��كن اجاري ط��ي ماه هاي 
اخير افزايش چش��مگيري داش��ته اس��ت بر همين اساس 
مس��ووالن بايد راهكارهايي براي كنترل اين رش��د بي حد 
و حصر نش��ان دهند البته مجلس شوراي اسالمي طرحي 
را به عنوان س��امانه تعيين قيمت ارائه داد كه براساس آن 
قيمت هاي خريد و فروش و رهن و اجاره كنترل مي ش��وند 
اما به نظر مي رس��د كه اين پيش��نهاد چن��دان مورد قبول 

كارشناس��ان قرار نگرفته اس��ت. در همي��ن رابطه با توجه 
به افزايش افسارگس��يخته قيمت ه��ا در بازار رهن و اجاره، 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: يكي از راهكارهاي 
كنت��رل قيمت ها در بازار اجاره بها اين اس��ت كه ماليات بر 

ارزش افزوده مستاجران حذف شود. 
مصطفي  قلي خس��روي در گفت وگو با تس��نيم با تاكيد 
ب��ر راه اندازي س��ريع صنعت اجاره ب��راي كنترل قيمت ها 
در كش��ور اظهار كرد: در اين راس��تا باي��د دولت با كمك 
ش��هرداري ها و نهاده��اي حمايت��ي در مناط��ق مختلف 
خانه س��ازي كرده و آن را به افراد واجد ش��رايط براي يك 

مدت معين واگذار كنند. 
او ب��ا بيان اينكه اين برنامه به تع��ادل قيمت ها در بازار 
اجاره بهاي كش��ور كمك فراواني مي كن��د به ايجاد ميدان 
تره بار از س��وي شهرداري ها اش��اره كرد و افزود: وقتي اين 
ميادين راه اندازي شد تا حدود زيادي از گراني هاي ميوه كه 
با »تميز كردن ميوه ها با دس��تمال« و »نور« ايجاد مي شد، 
جلوگيري به عمل آمد. قلي خس��روي با اش��اره به اينكه به 
تعداد مردمان كشور راهكار براي رفع مشكالت وجود دارد، 
تصري��ح كرد: يكي از راهكارها اين اس��ت كه ماليات ارزش 

افزوده نسبت به مستاجران را دريافت نكنيم. 
ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك بيان ك��رد: در بحث 
كنترل قيمت ها در بخش مس��كن ه��م دولت و هم مردم 

دخيل هستند. 

رييس اتحاديه مشاوران امالك مطرح كرد

پيشنهاد حذف ماليات بر ارزش افزوده مستاجران

ايرانشهر
 تالش ها براي بيرون كشيدن سانچي ادامه دارد

اينك��ه  بي��ان  ب��ا  بن��ادر  س��ازمان  درياي��ي  ام��ور   مدي��ركل 
اين سازمان تا مرحله آخر، كار پيگيري ها درباره حادثه سانچي را ادامه 
مي دهد، تاكيد ك��رد: مانند هر حادثه ديگري، اين اتفاق هم دو طرف 
حاضر در ماجرا داش��ت كه ابتدا بايد گزارش حادثه نهايي مي ش��د و 
سپس ش��رايط بيمه و خسارت ها در دس��تور كار قرار مي گرفت. نادر 
پسنده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پس از اين حادثه سازمان بنادر 
به عن��وان نماد حاكميتي دريايي ايران كارهاي فني و مس��ووليت هاي 
خ��ود را پيگيري كرد كه يك��ي از آنها مربوط به تعيين تكليف بقاياي 
كشتي س��انچي است. به گفته پس��نده هر چند اين حادثه تلخ براي 
هميش��ه در ذهن جامعه ايران باقي مانده و نمي توان از آن عبور كرد، 
اما در حال حاضر كارهاي فني و اجرايي نيز در دستور كار قرار دارد تا 
شرايط به طور دقيق تعيين تكليف شود. به گفته مديركل امور دريايي 
س��ازمان بنادر، در حال حاضر مس��ووالن ايراني شرايط مختلف براي 
بيرون كش��يدن كشتي س��انچي از آب را بررس��ي مي كنند كه البته 
باتوجه ب��ه ابعاد بين المللي اين موضوع بايد تمام اين اقدامات با انجام 

هماهنگي هاي الزم ميان كشورهاي حاضر در حادثه صورت گيرد. 

 اجراي سيستم يكپارچه اخذ عوارض الكترونيكي 
معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي وزارت راه و شهرسازي از اجراي 
سيستم يكپارچه اخذ عوارض الكترونيكي تا نيمه دوم سال جاري خبر 
داد و گف��ت: براي اين اقدام يك روش پرداخت تعريف خواهد ش��د و 
از اتالف وقت خودروها پش��ت گيت هاي عوارضي جلوگيري مي كند. 
به گزارش ايس��نا، سيدحسين ميرشفيع با اش��اره به تدوين نظام نامه 
تعيين حدود وظايف و ارتباطات ميان اركان پروژه هاي عمراني بخش 
آزادراهي، گفت: باتوجه به اينكه نظام نامه مذكور براي نخستين بار تهيه 

شده است، بنابراين نيازمند بازنگري و دقت بيشتر براي پاسخگويي به 
موضوعات است. عضو هيات مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل تصريح كرد: در اجراي آيين نامه قانون مشاركت در آزادراه ها 
بايد منفعت عمومي و سرمايه گذار برآورده شود. او با اشاره به بهره گيري 
از دانش و ابزارهاي نوين همچون فناوري اطالعات در فرآيند س��اخت 
و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل گفت: توسعه IT در زيرساخت باعث 
كاهش هزينه ها و افزايش دقت در اجرا ش��ده اس��ت و مي توان از اين 
فناوري ها به ويژه در بخش آزادراهي بهره مند ش��د. معاون س��اخت و 
توس��عه زيربناهاي حمل ونقل يادآور شد: روش هاي كنترل پروژه سال 
 به  س��ال در حال تحول اس��ت و اگر مبناي كار، صدور خدمات فني-

مهندس��ي باشد بايد خود را با دانش روز كنترل پروژه منطبق كنيم و 
اين روش ها در داخل كشور مورد بازنگري قرار گيرد. ميرشفيع با اشاره 
به الزامات قراردادهاي مشاركتي بيان كرد: در اين الزامات بحث كنترل 
كيفيت از اهميت ويژه يي برخوردار است كه توسط سرمايه گذار انجام 
مي ش��ود و دولت در اين خصوص بيشتر به تضمين كيفيت مي پردازد 

كه نيازمند به كارگيري نظام نامه جديدي است. 

 پروازهاي حج از 28 تيرماه آغاز مي شود
مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: 
عمليات اعزام زائران ايراني به سرزمين وحي براي حج تمتع، ۲8 تيرماه 

امسال آغاز و تا ۲۴ مردادماه ادامه خواهد داشت. 
س��يدمحمود رضوي در گفت وگو با ايرنا، افزود: پيش از آغاز عمليات 
انتقال زائران، عوامل حج تمتع امسال از ۲۲ تيرماه به عربستان عزيمت 
خواهن��د كرد. او با بيان اينكه نخس��تين پ��رواز زائ��ران ايراني از چهار 
فرودگاه اهواز، بوش��هر، مش��هد و امام خميني )ره( تهران انجام خواهد 
ش��د، گفت: همه اين پروازها از چهار ف��رودگاه زائران را به مدينه منوره 

منتقل مي كنند. مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
 ايران ادامه داد: طبق برنامه مقرر ش��ده كه شركت هواپيمايي ايران اير از
۱0 فرودگاه كرم��ان، همدان، يزد، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوش��هر، 
بيرجند، رشت و شيراز زائران ايراني را جابه جا خواهد كرد. رضوي گفت: 
شركت هواپيمايي سعودي هم امس��ال از هشت فرودگاه اروميه، تبريز، 
زاهدان، زنجان، س��اري، كرمانشاه، گرگان و مشهد نسبت به جابه جايي 
زائ��ران ايراني اقدام خواهد ك��رد و عالوه بر اين ش��ركت هاي ايران اير و 
سعودي پروازهاي فرودگاه امام خميني)ره( را انجام خواهند داد. اين مقام 
مسوول در شركت فرودگاه هاي كشور اظهار كرد: طبق برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده زائران ايراني عازم سرزمين وحي امسال از استان هاي تهران، 
سمنان، قزوين، قم، لرستان، البرز، مركزي و كاشان از فرودگاه امام خميني 
)ره( به عربستان سعودي عزيمت خواهند كرد. به گفته رضوي، امسال هم 
حدود 8۵ هزار زائر ايراني عازم سرزمين وحي مي شوند و هيچ برنامه يي 
براي انجام پروازهاي حج تمتع امسال از فرودگاه پيام انجام نشده و امسال 
پروازهاي فرودگاه اردبيل هم به تبريز منتقل شده است. امسال حدود 8۵ 
هزار نفر زائر ايراني از ۱9 فرودگاه كشور به سرزمين وحي انتقال مي يابند 
كه عمليات رفت از ۲8 تيرماه و عمليات بازگشت حجاج به ميهن اسالمي 

از سوم شهريورماه آغاز خواهد شد. 

 تامين 22 درخواست رانندگان جاده در دستور كار دولت 
معاون برنامه ريزي س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي، گفت: 
باتوجه به برگزاري نشس��ت هاي پيوسته با نمايندگان رانندگان حمل 
و نقل برون ش��هري، تامين ۲۲ خواسته آنها در دستور كار اين سازمان 
قرار گرفته اس��ت. فرامرز مداح در گفت وگو با ايرنا افزود: بخشي از اين 
خواسته ها مربوط به سازمان راهداري است و بخشي ديگر بايد توسط 
س��اير دستگاه ها محقق شود. او با اش��اره به وضعيت بيمه و سخت و 

زي��ان آور ب��ودن كار رانندگان گف��ت: در اين رابطه با س��ازمان تامين 
اجتماعي وارد مذاكره شديم تا مشكالت رانندگان در اين زمينه برطرف 
شود. معاون سازمان راهداري تاكيد كرد: دست اندركاران اين سازمان با 
همه توان به دنبال رفع مشكالت رانندگانند تا بتوانند پيش از مردادماه 
امسال بسياري از خواسته هاي رانندگان را برطرف كنند. مداح با تاكيد 
بر اينكه س��ازمان راهداري در واردات و تامين الستيك و لوازم يدكي 
نقش��ي ندارد، افزود: باتوجه به مذاكرات انجام شده با مسووالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، از ۱۴ تيرماه امس��ال توزيع الس��تيك با نرخ 
مصوب براي رانندگان آغاز ش��ده است. او با تاكيد بر توزيع عادالنه بار 
در بنادر و گمركات كشور گفت: با سازمان بنادر و دريانوردي مذاكره و 
مقرر شده از هفته آينده مشخصات كاميون ها را براي ورود به محوطه 
بندري به اين س��ازمان اعالم كنيم؛ اين در تحقق توزيع عادالنه بار در 
بنادر براي رانندگان حمل و نقل عمومي جاده يي بس��يار موثر خواهد 
بود. معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي يادآور 
ش��د: براي جلوگيري از دالل ب��ازي و س��وداگري در بخش تامين بار 
رانن��دگان، توافق اوليه با گمرك انجام ش��ده تا تنها كاميون هايي كه 
از س��الن هاي بار معرفي مي ش��وند وارد محوطه گمرك شوند. مداح با 
بيان اينكه گمرك اعالم كرده تحقق كامل اين مس��اله زمان بر اس��ت، 
گفت: ب��ا اين حال گمرك موافقت اوليه را در اين زمينه اعالم كرده و 
در صورت اجراي آن هيچ كاميوني براي حمل بار به صورت غيرقانوني 
وارد محوطه گمرك نخواهد شد. اين مقام مسوول تاكيد كرد: اين اقدام، 
داللي و اخذ كميسيون هاي غيرقانوني و بيشتر از رانندگان را بسيار كم 
خواهد كرد. مداح افزود: از طرفي بسترهاي الزم براي صدور بارنامه هاي 
الكترونيكي در كشور فراهم ش��ده و اكنون در بسياري از استان ها در 
حال اجراست؛ اين نيز مي تواند از دريافت كميسيون هاي غيرقانوني از 

رانندگان موثر باشد. 
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در يك گزارش پژوهشي، همگرايي انقالب چهارم صنعتي با متغيرهاي رقابت پذيري جهاني تبيين شد

جايگاهايراندرشاخصرقابتپذيري
تعادل| 

 2017-2018 س�ال  گ�زارش  براس�اس 
مجم�ع جهاني اقتص�اد، رتبه ايران در ش�اخص 
رقابت پذيري جهاني با 7 درجه ارتقا در مقايس�ه 
با گ�زارش 2017- 2016 از رتبه 76 )از ميان 138 
كش�ور مورد بررسي( به 69 )از ميان 137 كشور( 
رسيده اس�ت. اين در حالي است كه اكنون گفته 
مي شود، مولفه هاي رقابت پذيري با الزامات انقالب 
چه�ارم صنعت�ي همگراي�ي دارند. از ديگر س�و 
چنانكه نتايج يك پژوهش در موسس�ه مطالعات 
و پژوهش ه�اي بازرگاني نش�ان مي ده�د، بر اثر 
تالش ه�اي به عمل آمده در بهبود فضاي كس�ب 
وكار و رونق مجدد تجاري و مراودات مالي و بهبود 
زيرس�اخت هاي فيزيكي و فناورانه در س�ال هاي 
اخي�ر براي نخس�تين بار جاي�گاه اي�ران با يك 
س�طح پرش، )طي 1394 تا 1396( به مرحله دوم 
رقابت پذيري )يعن�ي در گروه اقتصاد هاي كارايي 
مح�ور( ارتقا يافت�ه و ايران با كش�ورهايي نظير 
»اندونزي، چين، برزيل، مصر، بلغارستان، روماني، 
تايلن�د، آفريق�اي جنوب�ي، اردن، مراك�ش و...« 
هم گروه شده است. با اين همه، ورود ايران به اين 
مرحله از رقابت پذيري به معناي كارا ش�دن تمام 
اجزاي اقتص�اد و زير ش�اخص هاي رقابت پذيري 
نيس�ت، بلكه با توجه به واسطه وجود ضعف هاي 
جدي در زير ش�اخص هايي نظي�ر عدم كارآمدي 
بازارهاي كار، كاال و س�رمايه، هن�وز راه درازي تا 

خروج از اين مرحله وجود دارد. 
  

ب��ر اس��اس پژوهش��ي ك��ه از س��وي محمدرض��ا 
و  مطالع��ات  موسس��ه  پژوهش��گر  صادقي فروش��اني 
پژوهش هاي بازرگاني صورت گرفته اس��ت؛ مولفه هاي 
رقابت پذيري با الزامات انقالب چهارم صنعتي همگرايي 
داش��ته و خصوصا ب��ا دو مولفه پيچيدگ��ي فناورانه و 
نوآوري پيوند بيش��تري دارد. به كارگيري فناوري هاي 
نوين مس��تلزم در اختيار بودن س��رمايه انساني مكفي 
و كيفي اس��ت كه از ديگر ملزومات و داده هاي انقالب 
چهارم صنعتي اس��ت. از طرفي سه ركن اساسي براي 
اقتصادهايي كه به دنبال توفيق و س��رمايه گذاري روي 
انقالب چهارم صنعتي هستند نظير نهادسازي متناسب 
)خصوصا وض��ع قوانين و مقررات الزم، ساده س��ازي و 
حذف مقررات دس��ت و پاگير اداري(، زيرس��اخت هاي 
معط��وف ب��ه س��رمايه گذاري روي ش��يوه هاي جديد 
ارتباط��ي و اطالعات��ي ICT و محي��ط اقتصاد كالن 
سالم و با ثبات اس��ت. اما از پنج جهت گيري اصلي در 
اقدام��ات رقابت پذيري در خالل انقالب چهارم صنعتي 

سه جهت گيري مهم تر به شرح ذيل است: 
1.به��ره وري كماكان به عن��وان محرك كليدي 
افزايش رفاه خواهد بود؛ اما معيارهاي س��نجش آن 
به واس��طه عواملي مانند مجازي شدن و ديجيتالي 
ش��دن فرآيندها و ظهور فناوري هاي نوآورانه جديد 
پيچيده تر مي ش��ود. 2.مفهوم نوآوري به روز خواهد 
شد؛ اس��تعداد هر كش��ور براي نوآور شدن به مثابه 
يك اكوسيستم است كه نه تنها توليد دانش علمي 
نمايد بلكه بتواند تمام صنايع، از جمله بخش خدمات 
را توانمن��د كند يعني جامعه ي��ي منعطف تر، داراي 
سيس��تم هاي به هم پيوسته با ش��بكه هاي مرتبط 
و به ص��ورت باز كه آماده پذي��رش ايده هاي جديد 
و مدل هاي تجاري نوين باش��د. 3.زيرس��اخت هاي 
ICT يك ضرورت هستند؛ توسعه و ايجاد محيط ها 
و مدل هاي كس��ب و كار ICT مح��ور براي تحقق 
انقالب چهارم صنعتي حياتي هستند و كشورهايي 
ك��ه در مرحله اقتصاد ديجيتال��ي ناموفق بوده اند نه 
تنها در بازرگاني بلك��ه به لحاظ نوآوري نيز در عدم 
مزيت اساس��ي قرار خواهند داشت. تطابق فناورانه، 
چابكي در كس��ب وكار، استعداد مولفه هاي نوآوري 
همگي بخش��ي از اكوسيس��تم نوآوري را تش��كيل 
مي دهند. تا جايي كه مولفه زيرساخت ICT به ركن 

زيرساخت هاي رقابت پذيري اضافه شده است. 

 نگاهي به شاخص رقابت پذيري 
برابر گزارش 2018- 2017 مجمع جهاني اقتصاد، 
رتبه ايران در ش��اخص رقابت پذيري جهاني با 7 درجه 
ارتقا در مقايس��ه با گ��زارش 2017- 2016 از رتبه 76 
)از ميان 138 كش��ور مورد بررس��ي( ب��ه 69 )از ميان 
137 كش��ور( رس��يده اس��ت. اما به هم��ان ميزان كه 
كاهش يا افزايش هاي مقطعي نبايد مورد اعتنا باشند، 
بايد جهت گيري كلي و روند عوامل كاهنده يا افزاينده 
رتبه رقابت پذيري كشور مورد توجه قرار گيرد. به عنوان 
نمونه، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري جهاني دوره 
2012- 2011 )1390 شمس��ي( يعن��ي قبل از تاثير 
تبعات حاصل از تحريم ه��اي اقتصادي با كاهش قابل 
مالحظ��ه 21 پله ي��ي از رتبه 62 به رتب��ه 83 در دوره 
2015-2014 )1393 شمس��ي( سقوط كرد، اما پس 
از آن به تدريج با ظاهر ش��دن آث��ار موافقتنامه برجام 
و ايجاد ثبات و آرامش نس��بي در وضعيت اقتصادي و 
سياسي كشور، مجدد رتبه ايران با 7 پله ارتقا از رتبه83 
در س��ال 1393 ب��ه رتبه 76 در س��ال 1395 و به 69 
در سال 1396 رس��يد. نكته اينكه بهبود شاخص  هاي 
رقابت پذيري هدف نيس��ت بلكه فرآيند مستمري كه 
براي خلق و توسعه مزيت رقابتي پايدار شكل  مي گيرد 

بايد مورد توجه باشد. 

 پيش نيازهاي توسعه فضاي رقابتي ايران 
اين گ��زارش در ادامه مي افزايد: ب��ر اثر تالش هاي 
ب��ه عمل آم��ده در بهب��ود فضاي كس��ب وكار و رونق 
مجدد تجاري و مراودات مالي و بهبود زيرس��اخت هاي 
فيزيكي و فناورانه در س��ال هاي اخير، براي نخس��تين 
ب��ار جايگاه ايران با يك س��طح پ��رش، )طي 1394 تا 
1396( ب��ه مرحله دوم رقابت پذي��ري )يعني در گروه 
اقتصاد ه��اي كارايي محور( ارتقا يافت و با كش��ورهايي 
نظير »اندونزي، چين، برزيل، مصر، بلغارستان، روماني، 
تايلن��د، آفريقاي جنوبي، اردن، مراك��ش و...« هم گروه 
ش��د. توجه به اين نكته الزم است كه ورود ايران به اين 
مرحله از رقابت پذيري به معناي كارا شدن تمام اجزاي 
اقتصاد و زير ش��اخص هاي رقابت پذيري نيس��ت، بلكه 
با عنايت به اينكه كش��ور در فازه��اي اوليه اين مرحله 
قرار دارد و به واس��طه وجود ضعف ه��اي جدي در زير 
شاخص هاي مرتبط با اين مرحله )نظير عدم كارآمدي 
بازارهاي كار، كاال و س��رمايه( ضمن اينكه كشور ما نه 
تنها هن��وز از مزاياي اقتصاده��اي كارايي محور )نظير 
كاهش هزينه هاي ناش��ي از بهره وري( برخوردار نشده 
بلكه از تبعات منفي آن )نظير افزايش دس��تمزدها و...( 
نيز رهايي نيافته است، بنابراين بايد ضمن توجه كافي 
براي استقرار قطعي و ثابت در اين مرحله بتوان با تالش 
مضاع��ف از مواهب اين مرحله بهره برد و نهايتا با عبور 
از اين مرحله به مرحله 3 توسعه رقابت پذيري يا جرگه 

گروه كشورهاي خالقيت محور قدم نهاد. 
ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه س��طح توسعه 
رقابت پذي��ري ايران تا قبل از س��ال 1394 همواره در 
س��طح گذر از مرحله 1 به 2 بوده اس��ت. البته ويژگي 
دوران گذر از يك مرحله به مرحله بعد، اين اس��ت كه 
كشورهايي كه در حال گذار از يك مرحله به مرحله بعد 
هستند در صورتي كه خود را براي صعود به مرحله بعد 
آماده نكنند به همان ميزاني كه در بيرون مرحله قبل به 
سوي مرحله بعد رشد و حركت مي كنند در صورتي كه 
وزن زير گروه ها را در تخصيص منابع اقتصادي مطابق 

نياز دوران گذر به مرحله بعد تغيير نداده باشند، دچار 
خسارت و شرايط نامساعد مي شوند. 

به طور نمونه، كشورهايي كه در حال گذر از مرحله 
يك )اقتصاد عامل محور( به مرحله دو )اقتصاد كارايي 
محور( هس��تند )جدول ذيل( عوارض ناشي از ورود به 
مرحل��ه 2 )نظير افزايش حقوق كارگ��ران( را دارند اما 
از مزاي��اي اين مرحله كه همان ارتقاي كارايي وكاهش 
هزينه ه��ا براي تامي��ن رقابت پذيري اس��ت، برخوردار 
نيستند، بنابراين به تدريج رقابت پذيري خود را از دست 
مي دهند. از اين رو تمام  تالش كش��ور در زمينه تعديل 
اوزان و تغيير اولويت ها و سياست گذاري هاي بودجه يي 
و تخصي��ص منابع مالي و امكان��ات محدود فعلي را به 
س��مت 53 متغير 6 ركن شاخص رقابت پذيري در زير 

شاخص هاي اقتصاد كارايي محور هدايت كند. 
ب��ه نحوي كه در تخصيص امكانات مالي و توجهات 
سياس��ت گذاري و قانون گ��ذاري ب��ا وزن 50 درصد به 
مولفه هاي ارتقا دهن��ده كارايي و به عوامل ايجاد كننده 
نوآوري و خالقيت نيز افزون بر 10 درصد اهميت داده 
ش��ود و به نيازهاي پايه يي اقتصاد نيز حداكثر وزني در 
ح��د 40 درصد تخصيص يابد تا كش��ور بتواند اهداف 
برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 1404را در جهت 
گ��ذر از دوره اقتص��اد كارايي محور و حصول به مرحله 
اقتصاد خالقيت محور و نوآورانه طي كند. »بديهي است 
كه اقتصاد هاي در حال توسعه در جوامع امروزي بدون 
پيون��د با اهرم اقتصادهاي مهم و مش��اركت در زنجيره 
جهاني ارزش و بدون تحقق كارايي در بازار كاال، سرمايه، 
نيروي كار، و فناوري توس��عه نمي يابد و اقتصاد بازاري 
كه در محدوده مرزهاي ملي يك كش��ور بماند نه تنها 
توسعه و شكوفايي پيدا نمي كند بلكه در جهان كشوري 
نمي ت��وان يافت كه بدون مش��اركت و پيوند با اقتصاد 

جهاني در توسعه صادرات توفيق داشته باشد.«

 نظري بر شاخص رقابت پذيري جهاني 
به واسطه اثرات ناشي از منازعات منطقه يي و كاهش 
قيمت جهاني نفت، كش��ورهاي صادركننده نفت رشد 
اقتصادي پاييني را تجربه مي كنند و با كس��ري بودجه 
و بيكاري ناش��ي آن مواجه هستند، چشم انداز افزايش 
عرض��ه نفت ه��م تداوم نوس��ان قيم��ت و محدوديت 
س��رمايه گذاري و رشد اقتصادي كمتر را به دنبال دارد 
و همزمان افزايش نرخ رشد جمعيت جوان آماده براي 
اشتغال در اين كشورها خلق فرصت هاي شغلي بيشتري 
را مي طلبد. متوسط رش��د اقتصادي اين كشورها طي 
سال هاي2000تا 2012 معادل 5.2 درصد بوده كه در 
س��ال 2015 به 2.5درصد تقليل يافته است. از طرفي 
س��ازمان ملل برآورد كرده ك��ه 3.8ميليون نفر نيروي 
كار تا س��ال 2021 به بازار متقاضيان كار در كشورهاي 
همكاري خليج فارس س��رازير خواهد شد. به گونه يي 
كه وضعيت اخير رقابت پذيري كشورهاي نفتي منطقه 
بيشتر به توقف يا درجا زدن شباهت دارد. در اين ميان 
دو پديده قابل ذكر وجود دارد: نخس��ت اينكه با وجود 
همه تالش ه��اي به عمل آمده در اغلب اين كش��ورها 
براي توسعه خصوصي سازي، سهم دولت در اقتصاد ملي 

آنها)به ويژه در بخش استخراج( بيشتر شده است. 
 به طور نمونه سهام دولتي متعلق به سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي دولتي در عربس��تان بالغ بر 19.8درصد 
GDP اين كش��ور اس��ت. در امارات متحده عربي اين 
رقم 21.8درصد و در قطر 23.1درصد است، سهم نفت 

در اغلب اين كشورها غالب است به نحوي كه سهم نفت 
در GDP اين كش��ورها در دامنه 19.5درصدي)يمن( 
تا 62.9 درصدي)كويت( گسترش داشته است. بديهي 
اس��ت كه كارايي و اثربخش��ي با خصوصي سازي ارتقا 
مي ياب��د و كاهش محدودي��ت تنظيم كننده ها در ورود 
شركت هاي محلي به بازار براي ايجاد فضاي كسب وكار 
مس��اعد براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي خصوصا 
براي شركت هاي كوچك و متوسط)SME.S( اهميت 

حياتي دارد. 
 دوم اينكه همزمان با توسعه انقالب چهارم صنعتي 
در جهان، گام نهادن در مسير الزامات نوآوري، آمادگي 
فناورانه، بهداشت و آموزش ابتدايي به طور فزاينده يي 
از اهميت حياتي برخوردار خواهند ش��د و كشورهايي 
كه سوداي پيشگامي در اين مسير را دارند، راهي جز 
تنوع بخشي به اقتصاد و يافتن راه هايي براي رهايي از 
اقتصاد بخش نفت از طريق همگام ش��دن با تحوالت 
صنعت��ي نوآورانه و فناورانه ندارند. كاهش درآمد نفت 
مي تواند زمينه س��از انجام اصالحات م��ورد نياز براي 
ايجاد ش��رايط و توس��عه رقابت پذيري اين كش��ورها 
باشد و فرصتي گرانبها براي رهايي از يارانه هاي انرژي 
ماندگار ش��ده در اين كشورها ايجاد كرده كه مي تواند 
زمينه س��از توسعه س��رمايه گذاري رقابتي و كمك به 
ثب��ات محيط اقتصاد كالن اين كش��ورها و رفع موانع 
محدودكننده س��رمايه گذاري باش��د. »امارات متحده 
عرب��ي« رقابت پذيرترين اقتص��اد منطقه، متنوع ترين 
اقتصاد منطقه هم هس��ت كه از س��ال 2011 تاكنون 
قدم هاي بزرگي در جه��ت آمادگي فناورانه و نوآوري 
برداش��ته و رتبه خود را در اين دو ركن رقابت پذيري 
كه پيش نياز توسعه انقالب چهارم صنعتي هم هست 
ب��ه ترتيب به 25و 24 ارتقا داده اس��ت. رتبه ايران در 
زمين��ه آمادگ��ي فناورانه و نوآوري درح��ال حاضر به 
ترتيب 91و 66 اس��ت كه فاصله بسيار زيادي با رتبه 
كش��ورهايي نظير »ام��ارات، قطر و عربس��تان« دارد. 
رتب��ه رقابت پذيري ام��ارات متحده عرب��ي و قطر در 
زيرساخت ها به ترتيب 5 و 13 است درحالي كه رتبه 

ايران در اين ركن رقابت پذيري 57 است. 
 رتبه اين دو كش��ور در »ركن كارايي بازار كاال« 
نيز به ترتيب 3و 15 اس��ت؛ يعني فقط كشورهاي 
»س��نگاپور و هنگ كنگ« قب��ل از »امارات متحده 
عربي« ايس��تاده اند، ايران در اي��ن ركن در جايگاه 

100 جهان ايستاده است. 
در آمادگ��ي »فناورانه« نيز رتبه اين دو كش��ور 
24و 34و رتب��ه اي��ران 91 بوده اس��ت. همچنين 

رتبه قطر در »ركن ثبات اقتصاد كالن« در جايگاه 
بيس��تم جهان، كويت جايگاه سي ام جهان، امارات 
متحده عربي 28، عربستان سعودي 58 و ايران 44 
است. رقابت پذير ترين كشورهاي منطقه، كشورهاي 
»امارات متحده عربي، قطر و پس از آن عربستان« 
است. رتبه عددي شاخص رقابت پذيري ايران)69( 
و پايين تر از ميانگين رتبه كشورهاي نفتي منطقه 
اس��ت. ميانگي��ن رتب��ه رقابت پذيري كش��ورهاي 
غيرنفت��ي منطقه)84( نيز دو براب��ر ميانگين رتبه 
كش��ورهاي نفتي منطقه)42( اس��ت ضمن اينكه 
»يمن و مصر« نامناسب ترين رتبه رقابت پذيري را 

بين كشورهاي منا داشته اند. 

 نگاهي به اولويت هاي رقابت پذيري ايران
 اگرچه در نگاه اول به نظر مي رس��د كه مش��كل 
كش��ور در س��رمايه گذاري نامكفي داخلي و خارجي 
اس��ت اما با تدقي��ق در اين موض��وع درمي يابيم كه 
كمبود س��رمايه گذاري خود معل��ول عوامل ديگري 
اس��ت كه براي كاهش فاصله قابل مالحظه كش��ور 
با كش��ورهاي منطقه بايد نس��بت به رفع عاجل آنها 
اق��دام الزم به عمل  آي��د. به طور مث��ال مولفه هاي 
اندك��ي در ش��اخص رقابت پذي��ري وج��ود دارد كه 
ارتقاي آنها نيازمند س��رمايه و تامين مالي گسترده  
اس��ت. از مشكالت و موانع توسعه در 6 ركن موجود 
در ارتقاء دهنده ه��اي كارايي فقط يك ركن)آمادگي 
فناورانه( احتياج به سرمايه گذاري مستقيم داشته و 
مشكالت 5 ركن ديگر ريش��ه در سياست هاي كلي 
قانونگ��ذاري يا سياس��ت گذاري هاي داخلي دارد. به 
ط��ور نمونه موانع موجود در ركن »كارايي بازار كار« 
عمدتا به موضوع قانون كار و محدوديت هاي ناشي از 
آن رويه هاي اس��تخدام و اخراج نيروي كار، مكانيسم 
تعيين دستمزد ها، تخصيص شاغل براساس استعداد 
و شايس��تگي و روابط كارگ��ر و كارفرما برمي گردد و 
اصالحات مورد ني��از در اين زمينه منوط به جديت 
دولت و همراهي مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت و 
محدوديتي كه بتوان با سرمايه گذاري مالي آن را حل 
كرد در اين زمينه تقريب��ا وجود ندارد. در اندازه بازار 
داخلي داراي مزيت طبيعي هستيم و در تحصيالت 
عالي در مقايس��ه با كش��ورهاي منطق��ه از وضعيت 
مناس��بي برخورداريم از نظر ش��رايط اقتصاد كالن 
و كاراي��ي بازار كاال نيز تا ح��دودي از وضعيت قابل 
قبول تري نسبت به سال هاي قبل برخوردار هستيم. 
ريشه اصلي محدوديت هاي بازار مالي نيز قبل از اينكه 
در كمبود سرمايه جست وجو شود در كمبود يا نبود 
تعامالت بانكي و ارتباطات مالي بين المللي است كه 
ريش��ه در سياس��ت گذاري هاي حقيقي و حقوقي و 
ديپلماسي تجاري و سياسي كشور و سال ها دور بودن 
از تعامالت بانكي بين المللي و بازارهاي سرمايه بوده 
است. اين موارد قبل از آنكه راه حل مالي داشته باشد 
راه حل اداري، سياسي و ديپلماتيك دارند از اين رو به 
نظر مي رس��د پس از حل و فصل اين موانع كه علت 
اصلي رتبه پايين رقابت پذيري كشور است، مي توان به 
محدوديت عامل سرمايه گذاري در ركن زيرساخت ها 

يا دسترسي فناورانه اشاره كرد. 

تعادل|
مبارزه با قاچاق از حالت سنتي خارج شده و به 
سامانه هايي س��پرده مي شود كه هر يك بخشي از 
بازارهاي مختلف در كشور را رصد مي كنند. رييس 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سيستماتيك شدن 
مبارزه با قاچاق كاال را كه به دستور رييس جمهور 
عملي مي شود، نقطه عطفي در اين مسير مي داند و 
از اجرايي شدن 10برنامه فوق العاده براي جلوگيري 
از قاچاق كاال در كش��ور خبر مي دهد. علي مويدي 
همچنين از شناسنامه دار ش��دن كثيرالسفرهايي 
خبر مي دهد كه ممكن است در پوشش سفرهاي 

متعدد به تجارت قاچاق روي بياورند. 
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: در 
س��ال 97 رويكرد س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
تمركز بر پيش��گيري و كاهش تقاضا و مقابله موثر 
و بازدارنده و كاهش آس��يب هاي مبارزه است. علي 
مويدي گفت: كشورهاي موفق در مبارزه با قاچاق 
كش��ورهايي بوده اند كه با برنامه هاي خود ميل به 
قاچاق و كاهش ميل به فرهنگ قاچاقچي گري كم 
كرده اند. در همين راس��تا در سال جاري كه سال 
حمايت از كاالي ايراني است 10برنامه فوق العاده در 
نظر گرفته ايم و سازمان هاي مربوطه در امر مبارزه 
ب��ا قاچ��اق كاال و ارز ملزم به اج��راي آن خواهند 
ش��د. يكي از اين برنامه ها استقرار و بهره برداري از 
س��امانه هاي هوشمند با تمركز بر زيرسيستم هايي 

مانند طرح رجيس��تري اس��ت.  به گفته او، دولت 
در 3 يا 4س��ال گذشته توجه ويژه به امر حاكميت 
الكترونيك و فعال كردن سامانه ها در ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز داشته و حدود 700ميليارد تومان 
در اين بخش ها هزينه ش��ده و تا پايان سال شاهد 
اتفاقات خوبي در امر رجيستري خواهيم داشت. بنا 
به اظهارات او تكميل س��امانه ها يكي از دستورات 
ويژه رياست جمهوري به ستاد است كه در صورت 
وق��وع، اين امر از دس��تاوردهاي بزرگ اين س��تاد 
خواهد بود. مويدي همچنين با اش��اره به اينكه در 
3ماه گذش��ته 400پرونده قاچاق ارز توسط وزارت 
اطالعات و نيروي انتظامي در كشور ردگيري شده 
كه ارزش اين پرونده ه��ا نزديك 250ميليون دالر 
است. در مجموع حدود 2ميليون دالر از اين موارد 
به دست آمده است. عالوه بر اين در اين 400پرونده 
حدود 15پرونده مهم وجود دارد كه توسط ناجا و و 

واجا به صورت خاص با آنها برخورد مي شود. 
موي��دي با بي��ان اينك��ه در ايج��اد فرهنگ 
سيس��تماتيك و س��امانه ها قطع��ا برخي متضرر 
خواهند ش��د، گف��ت: آن افراد چه بس��ا در بدنه 
سازمان و دس��تگاه هايي باشند و چه بسا افرادي 
باش��ند ك��ه در عرص��ه قاچ��اق كار مي كنند و 
ممكن اس��ت حتي بعض��ي از عوامل دون پايه ما 
را در س��طح پايين آلوده كنند ت��ا مقاومت يك 
دس��تگاه و ي��ك س��ازمان را در جه��ت نيل به 

راه اندازي س��امانه هاي الكترونيك ب��اال ببرند. او 
ادامه داد: اين مقاومت ها به ضرر نظام اس��ت لذا 
به آن دس��تگاه ها و س��ازمان هايي كه در مقابل 
الكترونيكي ش��دن س��امانه ها مقاومت مي كنند، 
تذكر داده ش��ده و به آنها ابالغ ش��ده اس��ت كه 
خودش��ان را با اين س��امانه ها وفق دهند. ما اين 
دس��تگاه ها را معرفي مي كني��م و با برخي از اين 
دس��تگاه ها صحبت كرده ايم و برخي از آنها براي 

الكترونيكي شدن سامانه ها پاي كار آمده اند. 

 شناسنامه دار شدن كثيرالسفرها؟
واردات  س��فارش  ثب��ت  م��ورد  در  موي��دي 
6400خ��ودرو در زمان بس��ته بودن س��ايت ثبت 
سفارش گفت: ما از حراست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مورد اطالع رساني به سازمان هاي مربوطه 
در پرونده مذكور تش��كر مي كنيم اما هنوز در اين 
باره بررس��ي ها درحال انجام است و اطالعات ما در 
اين مورد كافي و جامع نيست بنابراين نمي توانيم 
درح��ال حاضر مقصر را اع��الم كنيم. او گفت: من 
قول مي دهم، پرونده ثبت س��فارش واردات 6400 
خودرو به س��رانجام برسد و مقصران را اعالم كنيم 
اما تا روشن ش��دن ابعاد مختلف پرونده نمي توان 
موضوعي را اعالم كرد. از نظر فني اين اتفاق افتاده 
ول��ي اينكه آيا اين مس��اله منجر ب��ه ورود 6 هزار 

خودرو شده يا خير هنوز جاي بحث دارد. 

رييس س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با طرح اين س��وال كه چه اش��كالي دارد مسافرين 
كثيرالس��فر شناسنامه دار شوند، گفت: چه اشكالي 
دارد ك��ه متوجه ش��ويم فردي كه تح��ت عنوان 
مس��افر قاچاقچي در طول سال تردد مي كند، چه 
ميزان س��فر داش��ته و چه بسا يك فرد كثيرالسفر 
در هر س��فر چند گوش��ي تلفن همراه را به كشور 
وارد كند. ما از دستگاه هاي مسوول خواسته ايم كه 
براي شفاف سازي بايد رفتار شهروندي كه برخالف 

حقوق مردم رفتار مي كند را كنترل كنيم. 
مويدي در مورد دريافت كنندگان ارز دولتي براي 
واردات موبايل هم گفت: ليست شركت هاي گيرنده 
ارز براي واردات موبايل اعالم ش��ده و برخي  از اين 
افراد هم مرتكب خالف شده اند. انتشار اين ليست 
نشان مي دهد كه اگر واردات همه كاالها سامانه يي 
شوند، مي توان به راحتي متخلفان را پيدا كرد. قطعا 
اين افراد نمي دانستند كه اينگونه از طريق سيستمي 
شناسايي مي شوند. پرونده اين افراد مفتوح است و 
س��تاد درحال نظارت تخصصي و مديريتي است و 
اميدواريم پرونده به س��رانجام برسد. رييس ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: وارد كردن 
كاالهاي نامربوط با وظايف ذاتي نهادها و سازمان ها 
از چش��م ما دور نمي ماند و در موقعيت مناسب به 

وزير يا مسوول مربوطه گزارش مي شود. 

 معضلي به نام »آمار قاچاق«
مويدي در پاسخ به پرسش »تعادل« درخصوص 
ارائ��ه اعالم آم��ار و ارقام قاچاق در كش��ور تا پايان 
12ماهه س��ال 96 گف��ت: براي اعالم آمار س��تاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز خواهان ارائه آمار 
براس��اس مبناي علمي اس��ت. آنچه قبال در حوزه 

س��تاد مبارزه با قاچاق كاال درخصوص آمار مبارزه 
با قاچاق اعالم ش��ده مورد تاييد دولت هم هست. 
با اين همه به ما دس��تور داده شده كه اين موضوع 
مجددا بررس��ي و مطالعه ش��ود و ما از دانشگاه ها 
خواس��ته ايم براي اي��ن موضوع مدلي ب��ه ما ارائه 
كن��د. او ادامه داد: با اين همه با توجه به سياس��ت 
جديد ارزي دولت در بس��ياري از مسيرهاي مرزي 
شاهد كاهش قاچاق كاال و ارز هستيم. به خصوص 
با توجه به تصوي��ب آيين نامه  ملواني و كوله بري و 
اجراي آزمايشي آن در برخي مناطق شاهد كاهش 

قاچاق كاال از مسيرهاي سنتي بوده ايم. 
مويدي در مورد خروج ارز از كش��ور نيز گفت: 
ممكن است اين اتفاق افتاده باشد اما در حد كالن 
نيست و در موارد اندكي هم كه پيش آمده براي آن 
تشكيل پرونده شده اما بخش اعظم كشفيات شامل 
ارز ورودي بوده كه در اين خصوص هم پرونده هايي 
تشكيل ش��ده اس��ت. او همچنين به اجراي طرح 
كددار كردن گوش��ي هاي تلفن همراه)رجيستري( 
اش��اره و اظهار كرد: با اجراي ط��رح مذكور امكان 
ورود گوشي تلفن همراه قاچاق وجود ندارد. مويدي 
در مورد خروج 20ميليارد دالر ارز مسافري از كشور 
در سال گذشته گفت: اصال اينگونه نيست و خيلي 

كمتر از اين رقم است. 
او همچنين در مورد كاالهايي مثل لوازم خانگي 
و موبايل با ارز دولتي خريداري مي ش��ود و فروش 
آن ب��ا قيمت ارز ب��ازار آزاد انجام مي ش��ود، گفت: 
اين مس��ائل مصداق قاچاق نيس��ت بلكه مصداق 
گران فروشي است اما تعدادي از افرادي كه در حوزه 
تجارت هستند در حوزه دريافت ارز دولتي تخلفاتي 
انجام داده اند كه اگر قاچاق دانسته شود حتما ما با 

آن برخورد خواهيم كرد. 

 ابهام در كشف قيمت ارز
در بازار ثانويه

مهر| رييس اس��بق س��ازمان توس��عه تجارت 
اي��ران، كش��ف قيمت را يك��ي از ابهامات خريد و 
ف��روش ارز در بازار ثانويه دانس��ت و گفت: دولت 
بايد براي تعيين نرخ پايه، مكانيسم بورسي تعيين 
كند. بابك افقهي درخصوص بازار ثانويه ارز كه به 
تازگي از س��وي دولت راه اندازي شده است، گفت: 
ب��راي راه اندازي بازار ثانوي��ه ارز، فعاالن اقتصادي 
پيش��نهاد داده ان��د ك��ه ارز حاص��ل از 20درصد 
صادرات غيرنفتي، در سامانه نيما مبادله شود، اما 
نكته اصلي آن است كه مكانيسم كشف قيمت در 
اين سيس��تم جديد، خريد اظهارنامه يا ارز حاصل 
از صادرات در س��امانه نيما، به ط��ور قابل توجهي 
مبهم اس��ت و مشخص نيس��ت كه اين مكانيسم 
با چه روشي قرار است اجرايي شود. رييس اسبق 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران افزود: مكانيس��م 
كش��ف قيمت، براي هر بازاري مثل سهام يا پول، 
بايد وجود داش��ته باش��د تا مردم بتوانند متوجه 
ش��وند كه آن كاال، چه نرخي دارد و با چه قيمتي 

بايد معامله شود. 
او گف��ت: به هر حال ارز ه��م در اقتصاد ايران 
يك كاال به شمار مي رود، در حالي كه سال هاست 
كه يكي از مش��كالت ساختاري اقتصاد ايران را به 
ن��ام خود به ثبت رس��انده، چراك��ه قيمت آن، در 
كف بازار تهران و در س��بزه ميدان تعيين مي شود 
و گروهي از اف��راد، قيمت را تعيين كرده و مابقي 
80ميليون نفر جمعيت، بايد از آن تبعيت كنند. 

بابك افقهي تصريح كرد: در س��امانه س��ناريت 
هم ك��ه براي صرافي ها طراحي ش��ده ب��ود، تنها 
ثبت نرخ ص��ورت مي گيرد؛ در حال��ي كه معامله 
در صراف��ي ص��ورت گرفت��ه و نرخ آن در س��نا، 
ثبت مي ش��ود. او اف��زود: بنابراي��ن ارز بايد براي 
كش��ف قيمت وارد بورس ش��ده و آنجا قيمت آن 
مش��خص ش��ود. اين در حالي اس��ت ك��ه فعاالن 
اقتص��ادي معتقدند ك��ه بايد خري��د و فروش ارز 
گ��روه 20درصدي، در نيما ص��ورت گيرد. افقهي 
در توضي��ح اي��ن مطلب خاطرنش��ان ك��رد: نيما، 
سامانه يي است كه درخواست هاي خريد و فروش 
در آن ثبت مي ش��ود، اما كش��ف قيم��ت، در آن 
صورت نمي گيرد؛ پس اين يك ابهام بزرگ اس��ت 
كه يك صادركننده و واردكننده، اگر براي معامله 
وارد س��امانه شوند، به درس��تي نمي دانند كه بايد 

چه نرخي را تعيين كنند. 

9 ميليارد دالر در مه!
انتش��ار ليس��ت دوم  از  چن��د روز  ايس�نا| 
واردكنندگان، دريافت كننده ارز دولتي گذش��ته 
اس��ت، ام��ا همچن��ان 9ميلي��ارد دالر ديگر در 
ابه��ام ق��رار دارد. اين درحالي اس��ت كه باتوجه 
ب��ه دس��تور رييس جمهوري براي شفاف س��ازي 
در اين مورد افكار عمومي منتظر اعالم اس��امي 
ساير دريافت كنندگان ارز رسمي هستند. از 21 
فروردين ماه سال جاري كه سياست جديد ارزي 
دول��ت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تيرماه، 
بالغ ب��ر 21ميلي��ارد دالر ثبت س��فارش با نرخ 
جديد ارز يعني حدود 4200 تومان انجام ش��ده 
و از اي��ن ميزان حدود 12 ميلي��ارد دالر تامين 
و پرداخت ش��ده اس��ت. در حال��ي پرداخت ارز 
دولتي به تمامي واردات بدون انجام اولويت بندي 
موج��ب ايج��اد رانت در حوزه ارزي ش��د كه در 
ادامه رييس جمهوري خواس��تار انتش��ار اسامي 
تمام��ي دريافت كنندگان ارز دولتي در اين دوره 

براي واردات شد. 
بر اين اس��اس بانك مركزي ليستي را منتشر 
كرد كه در آن اس��امي حدود 1500 واردكننده 
وجود داش��ت كه در مجموع حدود 2.5 ميليارد 
يورو با ارز دولتي تامين ش��ده بود. اين ليست در 
حالي از اسامي مجموعه واردكنندگان خالي بود 
و غيب��ت واردكنندگان خودرو در آن به چش��م 
مي خ��ورد كه بان��ك مركزي اعالم كرد اس��امي 
دريافتي وزارت صنعت را منتش��ر كرده اس��ت. 
ام��ا وزارت صنع��ت معتقد بود ليس��ت را كامل 
در اختي��ار بان��ك مركزي و با انتش��ار كامل آن 
موافق اس��ت. در ادامه نيز بانك مركزي ليستي 
را منتش��ر كرد ك��ه فقط اس��امي واردكنندگان 
خ��ودرو در آن قرار داش��ت و در مجموع حدود 
122ميليون ي��ورو ارز دريافت ك��رده بودند. اما 
اين ليس��ت هم انتظارات را بر آورده نكرده و باز 
هم مجموع آنچه اعالم ش��د به حدود 3 ميليارد 
دالر مي رس��د و با 12 ميليارد دالر پرداختي در 
دوره اعالم ش��ده 9 ميلي��ارد دالر ديگر اختالف 
دارد. در حالي كه انتشار ليست دريافت كنندگان 
ارز دولتي خواسته رييس جمهوري بوده و عموم 
انتظ��ار دارند تا دس��تگاه هاي زيرمجموعه دولت 
به س��رعت اقدام و شفاف سازي كنند، اما به نظر 
مي رس��د انتش��ار همين دو ليس��ت پايان ماجرا 
بوده اس��ت. از آن سو، به گزارش مهر، بيش از 4 
ميليون يورو ارز دولتي به 7 شركت براي واردات 
خودرو در حالي پرداخت شده كه اين شركت ها 
فاق��د مج��وز نمايندگ��ي برند خارج��ي خودرو 
هستند و طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو 
نداشته اند. نگاهي به ليست منتشر شده از سوي 
بانك مركزي طي هفته گذشته درباره شركتهاي 
واردكننده خودرو كه ارز دولتي دريافت كرده اند 
نشان مي دهد در ليست مذكور، 7 شركت وجود 
دارند كه طبق اس��ناد روزنامه رس��مي در حوزه 
ام��ور بازرگاني خودرو و قطع��ات خودرو فعاليت 
مي كنن��د و مجموعا بي��ش از 4ميليون يورو ارز 
به آنها تخصيص يافته اس��ت. طبق بررسي هاي 
ص��ورت گرفت��ه از مرك��ز اصن��اف و بازرگان��ان 
وزارت صنعت، تمامي اين 7 ش��ركت فاقد مجوز 
نمايندگي رس��مي برند خارجي خودرو هستند 
و لذا طب��ق مصوبه دولت، ح��ق واردات خودرو 
ندارند و نبايد به آنان ارز تخصيص داده مي ش��د. 
مشخص نيس��ت اين 7 شركت با استفاده از چه 
ارتباطات��ي موفق به درياف��ت 4 ميليون يورو ارز 

دولتي براي واردات خودرو شده اند. 
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15 نفت و انرژي
مشكالت مرتبط با انرژي ريشه 

در گذشته دارد
ايسنا| نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس با 
اش��اره به موضوع قطعي برق در برخي مناطق پايتخت، 
مش��كالت مرتبط با ان��رژي را موقتي دانس��ت و عنوان 
كرد كه اين مش��كالت در گذشته ريشه دارد. محمدرضا 
بادامچي درخصوص عل��ت و چرايي قطع برق در برخي 
س��اعات روز در برخ��ي مناطق پايتخ��ت گفت: قطعا ما 
در اين حوزه مش��كالت زيرساختي داريم، اين مشكالت 
بيشتر متوجه آن دولت هشت ساله يي است كه امكانات 
و پول خوبي در دس��ت داشت، ولي به اين زيرساخت ها 
توج��ه نك��رد. وي افزود: موضوعي ك��ه در برنامه چهارم 
توس��عه درخصوص ترميم اين زيرس��اخت ها و موضوع 
توليد آب و برق مورد تاكيد قرار گرفته بود، اجرايي نشد. 
ترميم زيرساخت ها مانند توسعه شبكه فاضالب و توسعه 
ش��بكه هاي آب دش��وار اس��ت، اين كارها بايد تدريجي 
صورت مي گرفت ولي انجام نشد و امروز تمام اين فشارها 
را به يك باره شاهد هس��تيم. بادامچي درخصوص اعالم 
ش��دن زمان قطعي برق تصريح كرد: دولت بايد تالشش 
را داش��ته باشد كه در اين حوزه برنامه ريزي كند، چراكه 
م��ردم بايد در جريان اين موضوع باش��ند و برنامه ريزي 
روزانه خود را انجام دهند. يعني مردم بدانند چه مناطقي 
در چ��ه زماني برق دارد يا برق ن��دارد. به هر ترتيب اين 

موضوع را تدريجي و بنا به يك برنامه ريزي مي بينيم. 

 سرمايه گذاري عظيم 
بخش خصوصي در طرح هاي گازي

شانا| حسن منتظر تربتي درباره حضور سرمايه گذاران 
داخل��ي و بانك ه��ا در رون��د اح��داث و بهره ب��رداري از 
طرح هاي عظيم صنعت گاز كشور به شانا، گفت: پارسال 
تنوع بخش��ي مطلوب��ي در تامين مناب��ع مالي طرح هاي 
ش��ركت ملي گاز به وجود آمد، به اين ترتيب كه تامين 
منابع مالي تنها از محل بودجه شركت ملي گاز نبود، بلكه 
اس��تفاده از بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه س��ال ۹۳ و 
حضور سرمايه گذاران داخلي نيز تاثير بسزايي در پيشرفت 

طرح ها داشته است. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه س��رمايه گذاران با داش��تن 
امني��ت خاطر تضمين ش��ده در طرح ه��اي صنعت گاز 
س��رمايه گذاري كرده اند، افزود: س��رمايه گذاري داخلي 
به روش قراردادهايBOT، س��بب تكميل ساخت خط 
انتقال گاز ششم سراسري و پايداري گازرساني در كريدور 
غرب كشور در كنار تضمين صادرات گاز به كشور عراق 
شده است. مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ادامه 
داد: بانك ها و س��رمايه گذاران داخلي به سبب اعتماد به 
ش��ركت ملي گاز ب��ه جاي وارد كردن س��رمايه خود در 
چرخه هاي غيرمولد وارد بخش توليد و صنعت ش��ده اند 
تا جايي كه پارس��ال حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان ازسوي 
بخش خصوصي در اجراي پروژه ها س��رمايه گذاري شد. 
تربتي همچنين از طلب شركت ملي گاز در پي گازرساني 
ب��ه برخي نيروگاه ها و دريافت نك��ردن بودجه حاصل از 
صرفه جويي در مصرف سوخت مايع آنها خبر داد و اظهار 
كرد: با وصول اين مطالبات بخشي از منابع مالي مورد نياز 

شركت ملي گاز تامين مي شود. 

بدون نفت ايران، قيمت به 
بشكه اي 120 دالر مي رسد

سي ان بي سي| بانك امريكا مريل لينچ اعالم كرد اگر 
امريكا موفق شود صادرات نفت ايران را حذف كند، قيمت 
هر بشكه نفت ممكن است به ۱۲۰ دالر يا بيشتر صعود 
كند. اين بانك امريكايي اعالم كرد دولت امريكا خواستار 
توقف كامل خريد نفت ايران تا نوامبر است. فرانسيسكو 
بالنش مدير تحقيقات كاالهاي جهاني بانك امريكا مريل 
لينچ در اين باره به اين ش��بكه گفت: از نظر ما مديريت 
حذف كامل صادرات ايران بس��يار دشوار خواهد بود و به 
افزاي��ش قيمت نفت به بيش از ۱۲۰ دالر در هر بش��كه 
منتهي مي ش��ود. در حال حاضر ابهام پيرامون سياست 
امري��كا، ص��ادرات كمتر و افزايش نفت اي��ران در ذخاير 

شناور را به دنبال داشته است. 
تحليلگران نسبت به اينكه امريكا حتي بتواند نيمي از 
حدود ۲.4 ميليون بش��كه در روز صادرات ايران را از بازار 
دور نگه دارد بدبين هستند اما ديدگاه برخي آنها از زمان 
آغاز رايزني مقامات امريكايي براي توقف خريد نفت ايران 
از سوي كشورهاي ديگر، اندكي تغيير كرده است. امريكا 
به دنبال خروج از توافق هس��ته يي سال ۲۰۱۵، تحريم ها 
عليه ايران را مجددا به اجرا خواهد گذاشت. رييس جمهور 
امريكا توافق هسته يي را كه ميان ايران و 6 قدرت جهان 

به امضا رسيد، غيرمنصفانه مي داند. 

كاهش آب موجود در مخازن 
سدهاي كشور

پاون| كاهش بي سابقه بارش ها در سال گذشته و 
در پي آن افت روان  آب ها موجب ش��ده با وجود رشد 
 ۱۲درصدي بارش ها در فصل بهار امسال، حجم ذخيره آب 
۱77 س��د بزرگ موجود در 6 حوض��ه آب ريز درياي 
خ��زر، خليج ف��ارس، درياچه اروميه، ف��الت مركزي، 
هامون و سرخس به ۲۵.8۲ ميليارد مترمكعب برسد 
كه در مقايس��ه با سال گذشته آب موجود در مخازن 
سدهاي كش��ور كاهش ۱6درصدي پيدا كرده است. 
ورودي و خروجي آب از سدها نيز متاثر از افت نزوالت 
جوي با كاهش هاي محسوسي مواجه شده اند به طوري 
كه ورودي به اين س��ازه هاي آبي ۳4درصد و خروجي 
از آنها نيز نسبت به سال گذشته ۲۹درصد افت داشته 
اس��ت و هم اكنون به طور ميانگي��ن ۵۲درصد مخازن 

سدهاي ياد شده داراي منابع آبي است. 
در حالي به روزهاي گرم نيمه تيرماه تابستان امسال 
رس��يده ايم كه از ميان ۱77 سد بزرگ موجود در اين 
6 حوضه آبريز 7۲ س��د بزرگ كشور ازجمله سدهاي 
زاينده رود، ش��هيدرجايي، س��اوه و مالص��درا كمتر از 
4۰درصد آب ذخيره شده دارند. كاهش ارتفاع و ذخيره 
آب س��دهاي داراي نيروگاه برقابي موجب شده تا اين 
مراكز نيز با كاهش توليد انرژي روبه رو ش��وند به طوري 
ك��ه برق توليدي ۵۳ نيروگاه  برق آبي كش��ور از ابتداي 
امس��ال تا هش��تم تيرماه به ۲ ه��زار و 746 گيگاوات 
ساعت برسد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

47درصد كاهش داشته است. 

كوتاه از دنياي انرژي

مديركل رودخانه هاى مرزى وزارت نيرو در گفت وگوي اختصاصى با »تعادل«

فضاي مذاكرات آبي با افغانستان مثبت است
گروه انرژى| فرداد احمدى| 

هر چ�ه پيش مي رويم، نگراني ها از مس�ائل 
آب�ي ايران بيش�تر ش�ده و بح�ث بهره برداري 
درست و حراس�ت از منابع آبي موجود اهميت 
مضاعفي مي يابد. آب هاي مرزي يكي از مباحث 
چالش برانگيز تاريخي بوده است و اين چالش با 
كشور افغانستان قدمتي 150ساله دارد. اما آنچه 
اين روزها در افكار عمومي ايران پررنگ شده، 
ميزان ثمربخشي مذاكرات با طرف افغانستاني 
اس�ت. هامون حال خوش�ي ندارد و گرد و غبار 
امان از بوميان دش�ت سيس�تان بريده اس�ت. 
مردم مي پرسند كه آيا افغانستان قصد معامله 
بر سر ش�ريان حياتي سيستان و بلوچستان را 
دارد و آيا حق هموطنان سيستان و بلوچستاني 
از آب هيرمند، بر اس�اس آنچه در قرارداد سال 
1351 هيرمند لحاظ شده، از طرف افغانستان در 
حال تضييع اس�ت؟ يافتن پاسخ اين پرسش ها 
ب�ا توجه به حساس�يت موض�وع رودخانه هاي 
مرزي كار س�اده يي نبود؛ اما در نهايت با اعالم 
موافق�ت جبار وطن فدا مدي�ركل رودخانه هاي 
م�رزي وزارت ني�رو با درخواس�ت گفت وگوي 
روزنام�ه تع�ادل امكان پذي�ر ش�د. در ادام�ه 
گفت وگوي اختصاصي »تعادل« با مديركل دفتر 
رودخانه هاي مرزي و آب هاي مش�ترك وزارت 

نيرو را مي خوانيم: 
  

ايران و افغانستان در سال 1351 توانستند بر 
س�ر موضوع آب هاي مشترك به توافق برسند. 
چرا اين دو كش�ور اكنون نمي توانند به اجماع 

دست يابند؟ 
اشاره به س��ابقه تاريخي روابط ايران و افغانستان 
ب��راي ورود به اين بحث ض��رورت دارد. اگر به تاريخ 
۱۰۰ ساله روابط آبي ايران و افغانستان نظر بيندازيم، 
درمي يابيم كه هميش��ه روند كندي بر اين تعامالت 
حاكم بوده اس��ت. رويكرد ايران طي يك قرن و نيم 
گذش��ته، مطالبه تاريخي حق آبه ب��وده، اما رويكرد 
اتخاذي طرف افغانس��تاني همواره چندان س��ازنده 
نبوده اس��ت، اگر چه آنها نيز توجيهات خاصي براي 
اين مواضع خود دارند. رويكردي كه ما اتخاذ كرده ايم 
بر اساس حقوق بين الملل و تجربيات بين المللي قابل 
دفاع اس��ت. استدالل طرف ايراني بر اين پايه استوار 
اس��ت كه حضور س��اكنان دشت سيس��تان، سابقه 
تاريخي دارد و جمعيت س��اكن در اين س��وي مرزها 
همواره بيش��تر بوده اس��ت و طبيعتا در تقسيم آب، 
حق آبه بيشتري بايد به آنها تعلق بگيرد. اما بر اساس 
استدالل طرف افغانستاني، چون آنها در باالدست قرار 

دارند، حق تقدم با آنهاست. 
موض�ع ايران در قبال حقوق افغانس�تان در 
باالدس�ت و همچني�ن در قبال قرارداد س�ال 

1351 چيست؟
البت��ه اي��ران حق��وق باالدس��ت را به رس��ميت 
مي شناس��د، در عين حال حقوق تاريخي خود را هم 
دنبال مي كند. از نظر اينجانب مي توانيم در مذاكرات 
ب��ه راهكارهايي برس��يم كه هر دو ط��رف بتوانند به 

انتظارات و نيازشان برسند. 
اما در خصوص اش��اره پرس��ش ش��ما به قرارداد 
سال ۱۳۵۱، در آن س��ال نخستين قرارداد دوجانبه 
بر سر آب هيرمند بدون حضور مستقيم كشور ثالث 
منعقد ش��د. قبل از آن همواره حكميت كشور ثالث 
در مذاكرات وجود داش��ته كه اس��ناد و شواهد نشان 
مي دهد كش��ور ثالث بي طرف نبوده است. به همين 
دليل طرف ايراني هميشه به نتايج حكميت اعتراض 

داشته است. 
قرارداد ۱۳۵۱ هيرمند قطعا برآورده كننده نياز و 
بر اس��اس حق آبه تاريخي ايران نبوده اس��ت، ولي به 
اعتبار اعتقادات ديني و اسالمي و دستور قرآن كريم 
مبني بر »اوفوا بالعقود« و حقوق بين الملل، ما پايبند 
ب��ه اين قرارداد هس��تيم. در مورد موض��وع رودخانه 
مرزي و مشترك هيرمند، اين قرارداد را مبناي تعامل 

و همكاري خود با افغانستان مي دانيم. 
براي عملياتي كردن قرارداد ۱۳۵۱ پيش بيني شده 
كه كميته مشترك كميس��اران آب هيرمند تشكيل 
ش��ود كه در س��ال ۱۳8۳ اين كميته تشكيل شد و 
عمال اين قرارداد به مرحله عملياتي رس��يده است. از 
آن زم��ان تاكنون ۱8 اجالس در ايران و افغانس��تان 
به صورت متناوب برگزار ش��ده است. طبيعتا موضوع 
آب مرزي و مش��ترك، موضوع چالش��ي اس��ت و در 
جلسات مشترك، هر دو طرف بسيار جدي ديدگاه ها 
و مالحظ��ات خود را دنبال مي كنند. ولي اراده هر دو 
طرف بر تداوم مذاكرات و توس��عه همكاري ها و حل 
مسائل در چارچوب قرارداد مابين است. اين سياست 
جمهوري اس��المي ايران از س��ال 8۳ تاكنون بوده و 
به عبارت روش��ن تر مي توان گف��ت، مذاكرات ايران و 

افغانستان همواره رو به جلو بوده است. 
مردم مي پرس�ند اگر افغانس�تان به قرارداد 
پايبند اس�ت، پس چرا آب هيرمند كم است و 
چرا پاس�خگوي نياز آبي هموطنان سيستان و 

بلوچستاني نيست؟
مس��ائل آبي هيرمند بايد در قالب كميساران كه 
يك مكانيسم فني-حقوقي است، تعيين تكليف شود. 
ادعاها و نظرات هر دو طرف درباره حق آبه جنبه ها و 
ن��كات صحيحي با خود دارد و زمان مي برد تا ادبيات 
و رويكردهاي همكاري هر دو طرف يكس��ان ش��وند. 
در اين ق��رارداد حق آبه ايران 8۲۰ميليون مترمكعب 
تعيين ش��ده كه در قال��ب يك ج��دول ماهانه ارائه 
ش��ده است. البته در بعضي مواقع كه عمدتا در زمان 
سيالب ها بوده، آب هيرمند بيشتر از آنچه در قرارداد 
ذكر ش��ده وارد ايران شده اس��ت و افغانستاني ها در 
زمان خشكي رودخانه ادعا كرده اند كه ايران حق آبه 
خ��ود را دريافت كرده اس��ت. در صورتي كه ديدگاه 
ما اين اس��ت كه گرچه در بعض��ي ماه ها جريان آب 

به س��مت ايران وجود داش��ته، ولي اوال صرفا بخشي 
از جريان س��يالبي قابل بهره برداري بوده و بقيه وارد 
هامون ها شده است. تصاوير ماهواره يي نيز مويد اين 
نظر است كه جريان هاي سيالبي وارد هامون ها شده 
است. دوما در بعضي ماه ها، اصوال هيچ آبي وارد ايران 
نش��ده است. براي درك صحيح اين ماجرا و اختالف 
نظرها بايد نوع تفسير قرارداد و نيز اراده سياسي براي 
همكاري بين طرفين مد نظر قرار گيرد. واقعيت اين 
اس��ت كه در ماه ها و زمان ه��اي فراواني آب، نه  تنها 
اختالفي بين دو طرف وجود ندارد، بلكه در زمان هاي 
س��يالبي بارها طرف افغانستاني درخواست كرده كه 
بخشي از جريان سيالب را طرف ايراني به داخل ايران 
هدايت كند تا خس��ارت كمتري به سمت افغانستان 
وارد شود. ولي در سال ها يا بعضي ماه هايي كه جريان 
آب ك��م بوده، به اي��ن دليل كه هر دو طرف نياز آبي 
دارند و آب موجود پاس��خگوي مطالب��ات دو طرف 
نيس��ت، طبيعتا س��وءتفاهم و اختالف پيش مي آيد. 
با اين وجود، در حال��ت كلي براي حل اختالفات در 
چارچوب قرارداد، در دو طرف اراده الزم ديده مي شود 
و ب��ا تبادل نظرات كارشناس��ي و هم��كاري نزديك 

مي توان انتظارات طرفين را برآورده كرد. 
ب�ا توجه به اينكه چند س�الي اس�ت كه نام 
رود هري�رود هم در مس�ائل آبي با افغانس�تان 
ش�نيده مي ش�ود، اين س�وال پيش مي آيد كه 
ش�رايط آب هاي مشترك ايران و افغانستان در 
حوزه هاي ديگر در چه مرحله يي قرار دارد و در 

كدام حوزه ها در حال مذاكره هستيم؟ 
همان ط��ور كه اش��اره كرديد، موض��وع آب هاي 
مش��ترك ايران و افغانستان فقط به هيرمند محدود 
نمي ش��ود. درباره هيرمند ق��راردادي وجود دارد كه 
همكاري ها و نيز حل اختالفات بر مبناي آن در حال 
مذاكره اس��ت، ولي درباره روده��اي ديگر قراردادي 
وجود ندارد. يكي از آنها هريرود اس��ت كه در واليت 
هرات در افغانستان جريان پيدا مي كند و با طي كردن 
مسير خود در داخل خاك افغانستان به مرز مشترك 
ايران و افغانستان مي رسد؛ پس از آن به سمت شمال 
حرك��ت كرده و مرز ايران و افغانس��تان را تش��كيل 
مي دهد و س��پس به مرز ثالثه ايران، تركمنس��تان و 
افغانس��تان مي رس��د؛ اين رود در ادامه در مرز ايران 
و تركمنس��تان جريان مي يابد. براي هريرود در سال 
۱۹۲6 قراردادي بين ايران و ش��وروي س��ابق منعقد 
شد و اكنون تركمنستان بر اساس اصل جانشيني در 
حقوق بين الملل، جانشين ش��وروي در قرارداد شده 
است. نتيجه اين قرارداد احداث و بهره برداري از سد 
دوس��تي در مرز ايران و تركمنس��تان از سال ۱۳84 

است كه هر كشور ۵۰ درصد از آن سهم دارد. 
در گذش��ته برخ��ي دوس��تان افغانس��تاني ادعا 
مي كردند كه ايران و تركمنستان در هريرود حق آبه يي 
ندارند. در پاس��خ به اين ادعا، استدالل ما اين بوده و 
هست كه ايران و تركمنستان حق آبه تاريخي و عرفي 
دارند و بر همين اس��اس درباره حق آبه اين رودخانه 
حدود ۹۰ س��ال قبل قراردادي را منعقد كرده اند. با 
اين وجود، ايران و تركمنستان از سال هاي قبل توافق 
كرده ان��د كه قرارداد دوجانبه خود درباره هريرود را با 
همكاري افغانستان به قرارداد سه جانبه تبديل كنند. 
در اين خصوص تاكن�ون چه اقداماتي انجام 

شده است؟
مكاتب��ات و پيگيري ه��اي الزم ط��ي ۱۵ س��ال 
گذشته در راس��تاي تبديل اين قرارداد به قراردادي 
سه جانبه ادامه داش��ته است. حتي نامه يي با امضاي 
۲ رييس جمه��ور ايران و تركمنس��تان هم در زمان 
رياست جمهوري آقاي كرزاي براي افغانستان فرستاده 
شده و درخواست نشست مشترك و تدوين يك رژيم 
حقوقي سه جانبه شده است. البته در سال هاي قبل، 
طرف افغانس��تاني به داليلي حاضر به شروع مذاكره 
نبود. اما خوش��بختانه در س��ال ۱۳۹6 پيگيري هاي 
طرف ايراني به نتيجه رسيد و كميته يي تشكيل شد 
تا چارچوبي براي موضوعات مشترك آبي بين ايران و 
افغانستان تعريف شود. در آنجا درباره هريرود نيز به 

توافقات اوليه يي دست يافتيم. 
موض��وع بعدي در حوزه آب هاي مش��ترك ميان 
ايران و افغانستان، تاالب هاي بين المللي هامون است 
ك��ه حداقل از چه��ار رودخانه مهم تغذيه مي ش��ود. 
رودخان��ه هيرمند از جنوب وارد هامون ها مي ش��ود. 
اما از طرف ش��مال، رودخانه هاي خاش��رود، فراه رود 
و ه��اروت رود را داريم كه ب��ه هامون پوزك و هامون 
صابوري مي ريزند. درخواس��ت ما از طرف افغانستاني 
توافق بر س��ر حق آبه زيس��ت محيطي هامون ها بوده 
است. گاهي توسط برخي اشخاص در افغانستان ادعا 
شده است كه بر اساس قرارداد هيرمند، يك حق آبه 
مشخصي به ايران تعلق مي گيرد و بايد با آن هامون ها 
را ه��م احيا كنند يا ادعا مي ش��ود كه ايران آب را در 
چاه نيمه ها ذخيره مي كند و به همين دليل هامون ها 

خشك شده اند. در صورتي كه واقعيت اين نيست. 
آي�ا در قرارداد 1351 به اين موضوع اش�اره 

شده است؟
در وهله نخس��ت، در قرارداد ۱۳۵۱ هيرمند هيچ 
اسمي از حق آبه زيست محيطي براي هامون ها آورده 
نش��ده است و بر اساس مستندات و سوابق مربوط به 
اين قرارداد، براي تعيين حق آبه در رودخانه هيرمند، 
به ميزان اراضي كش��اورزي و تع��داد دامي هايي كه 
در دو طرف نگهداري مي ش��ده اس��تناد شده است. 
ب��ه عبارت ديگر، قرارداد صرف��ا براي تامين نيازهاي 
انس��اني در ايران تعريف شده اس��ت. دوم اينكه نياز 
زيس��ت محيطي هامون ها حداقل بين ۳ تا ۵ ميليارد 
مترمكعب برآورد مي ش��ود و اگ��ر همه حق آبه ايران 
نيز ب��ه هامون ها هدايت ش��ود، باز هم پاس��خگوي 
نياز زيس��ت محيطي هامون ها نخواهد بود. سوم آنكه 
هامون ه��ا متعلق به ايران نيس��ت، بلكه براي محيط 
زيس��ت و طبيعت ايران و افغانستان است. هامون  ها 
تنها درياچه هاي آب ش��يرين از مس��ير قطب شمال 

ب��ه جنوب و محل ات��راق پرندگان مهاجر هس��تند. 
يعني بحث ايران و افغانستان مطرح نيست. هامون ها 
اهميت اس��تثنايي بين المللي براي محيط زيس��ت 
منطقه دارند و بايد آبدار باشند تا پرندگاني كه چند 
ده هزار كيلومت��ر پرواز مي كنند تا ب��ه جنوب بروند 
بتوانند در آنها به اس��تراحت بپردازن��د. بنابراين نياز 
زيست محيطي هامون ها الزاما و صرفا مربوط به ايران 
نيست. بلكه نياز اكوسيستمي منطقه است. همچنين 
منفعت پرآب بودن آنها را ساكنان هر دو طرف ايراني 
و افغانستاني مي برند. نكته بعدي اينكه هامون ها قرار 
نيست فقط از هيرمند سيراب ش��وند. رودخانه هاي 
خاشرود، فراه و هاروت رود رودخانه هاي مهم ديگري 

هستند كه از شمال وارد هامون ها مي شوند. 
پرسش�ي كه ايجاد مي ش�ود اين اس�ت كه 
با توجه به اش�اره ش�ما به اهمي�ت بين المللي 
هامون ها چه اندازه امكان اس�تفاده از ظرفيت 
نهاده�اي بين الملل�ي براي پيش�برد مذاكرات 

وجود دارد؟
از سال ۱۳86 نشست هاي سه جانبه يي با محوريت 
س��ازمان حفاظت محيط زيست دو كشور بين ايران، 
افغانس��تان و UNDP)برنامه توس��عه ملل متحد( 
در تهران و ژنو داش��ته ايم تا نيازهاي زيست محيطي 
تاالب ها مشخص شود. بعد از اجالس سه جانبه سوم 
قرار شد يك پروژه مطالعاتي مشترك بين المللي براي 
اين منظور تعريف شود تا ميزان نياز زيست محيطي 
هامون ها و سهم هر يك از رودخانه هاي تغذيه كننده 
آنها مشخص و برنامه حفاظت مشترك هامون ها ارائه 
شود ولي متاسفانه طرف افغانستان همكاري خود را 

با اين برنامه مشترك بين المللي قطع كرد. 
طي سال هاي بعد سعي شد از ظرفيت كنوانسيون 
رامس��ر اس��تفاده ش��ود و در همين ارتباط س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت حدود ۳س��ال پيش بخش 
ايراني اين تاالب ها را به عنوان ذخيره گاه زيست كره در 
فهرست يونس��كو ثبت كرد. در نشست سال ۱۳۹6 با 
افغانستان در قالب كميته آب عالوه بر موضوع هريرود 
درباره حقابه زيس��ت محيطي هامون ه��ا هم توافقات 
اوليه يي صورت گرفت كه به صورت مشترك مطالعاتي 
را انجام دهيم. متاس��فانه در س��ال هاي قبل بعضي از 
دوس��تان م��ا در داخل همچنين از افغانس��تان بدون 
توجه به حجم و ظرفيت و كاركرد چاه نيمه ها، مطالب 
ناصحيح��ي را مطرح كردند مبني بر اينكه چاه نيمه ها 
باعث خشك شدن هامون ها ش��ده اند. در صورتي كه 
فلسفه احداث و بهره برداري از چاه نيمه ها كامال داراي 

توجيه كارشناسي و حتي زيست محيطي است. 
 اگر هامون ها نيازمند آب هستند، چه توجيهي 

براي ذخيره آب در چاه نيمه ها وجود دارد؟ 
در گذشته به دليل خشكسالي هاي دوره يي و نيز 
ش��رايط توپوگرافي منطقه ام��كان ذخيره آب وجود 
نداش��ت لذا براس��اس مطالعات كارشناسي تصميم 
گرفته ش��د كه از ظرفيت چاه نيمه ه��ا كه چاله هاي 
طبيع��ي در منطقه هس��تند براي ذخي��ره آب هاي 
س��يالبي هيرمند و بهره برداري از اين آب در ماه هاي 
خش��ك بعدي اس��تفاده ش��ود. منطقه سيس��تان و 
بلوچس��تان به طور معمول در دوره هاي زماني ۳۰تا 
۳۵س��اله، خشكسالي و سيالب هاي مخرب و بزرگي 
را تجرب��ه كرده و در دلت��اي رودخانه هيرمند امكان 
سدس��ازي نيز وجود ندارد. بعد از خشكس��الي دهه 
4۰ ك��ه منجر به مهاجرت م��ردم زابل به مازندران و 
گلستان شد، مطالعاتي با كمك شركت هاي خارجي 
انجام گرفت و اين چاله هاي طبيعي شناسايي شدند 
تا زماني كه س��يالب مي آيد، بخش��ي از س��يالب به 
چاه نيمه ها هدايت شده و براي تابستان ذخيره شود. 
چاه نيمه ها ح��دود 6۰۰ ميليون متر مكعب ظرفيت 
دارند كه البته بخش��ي از آب ذخيره شده در آنها نيز 

قابليت بهره برداري ندارد. 
به همين دليل براي نخستين  بار از سال ۱۲۵۰ 
كه نخستين حكميت بين ايران و افغانستان صورت 

گرفته اس��ت در نخس��تين دوره خشكسالي بعد از 
قرارداد ۱۳۵۱ در دهه 8۰ چاه نيمه ها باعث ش��دند 
كه آب شرب منطقه در زمان اوج خشكسالي تامين 
ش��ود و معضالتي همچون مهاجرت هاي دهه 4۰و 
۵۰ رخ ندهد. پس چاه نيمه ها براي اين منظور مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرند كه بتوانند آب سيالب هاي 
ورودي را ذخي��ره كنند تا آب ش��رب)براي مصرف 
حداقل ۲سال( و نيز بخشي از آب كشاورزي منطقه 
از اين مخاذن تامين شود. در واقع چاه نيمه ها با هر 
منطق كارشناس��ي كه بررسي ش��وند داراي توجيه 
كافي هستند. تجربه نشان داده كه حجم چاه نيمه ها 
به اندازه يي اندك است كه اگر بخواهيم سيالب را به 
جاي آنها به س��مت هامون ها بفرستيم قطع نه تنها 
آب شرب مردم منطقه را از دست مي دهيم بلكه به 
هامون ها نيز هيچ كمكي نخواهد شد. در ابتداي بهار 
س��ال ۱۳۹۲ كه هامون ها كامال خشك بودند پس 
از س��يل فروردين و ارديبهش��ت با توجه به تصاوير 
ماهواره يي حدود دو سوم هامون ها آبگيري شد. اما 
تصاوير ماهواره يي نش��ان مي دهد كه در مرداد ماه 
يعني كمتر از 4ماه بعد دوباره كامال خش��ك شدند. 
زيرا تبخير سطحي در هامون ها خيلي باالست و اگر 
كل آب چاه نيمه ها هم به هامون ها هدايت شوند در 
بهترين حالت روند ۳ماهه يا 4ماهه خش��ك  شدن 

هامون ها ممكن است يك تا ۲ماه اضافه شود. 
اساسا تاثير هامون ها بر زندگي مردم در مرز 

ايران و افغانستان چه اندازه متفاوت است؟
در اين منطقه و اقليم، شرايط دشت سيستان 
و زاب��ل در ايران با ش��هر زرن��ج و واليت نيمروز 
افغانستان مشابه اس��ت. يعني توفان ها و بادهاي 
۱۲۰روزه منطق��ه و گرد و غب��ار دو طرف مرز را 
تح��ت تاثير قرار مي دهد و مقادير زيادي ش��ن و 
ماس��ه را جابه جا مي كند كه باعث مختل ش��دن 
زندگي مردم مي شود. لذا اگر اكوسيستم هامون ها 
احيا ش��ود هم مردم زابل و زرن��ج از گرد و غبار 
رهايي مي يابند هم هامون ها در تابستان همچون 
كولر طبيعي باعث تلطيف هواي منطقه مي شوند 
و هم اكوسيس��تم هامون حفظ مي ش��ود و نقش 
خ��ود را در اقامت موقت پرندگان مهاجر نيز ايفا 
مي كن��د. عالوه ب��ر همه مواردي كه گفته ش��د، 
كاركرده��اي اقتصادي همچون صيادي و صنايع 

دستي سنتي را هم مي تواند داشته باشد. 
بنابراين بحث ما اين اس��ت ك��ه آب حداقلي 
مورد نياز هامون ها بايد تامين شود. ضمنا احياي 
اكوسيستم فقط تامين و احياي آب در هامون ها 
نيس��ت بلكه بايد كارهاي تكميل��ي ديگري هم 
انجام دهيم. ايران در اين راستا ۲طرح پيشنهادي 
ب��ه طرف افغانس��تاني تحويل داده ك��ه البته در 
حيطه وظايف وزارت نيرو نيس��ت. طرح نخست 
ايجاد حلقه فضاي س��بز دور هامون ها با استفاده 
از گونه هاي گياهي بومي اس��ت. اين اقدام باعث 
مي ش��ود، اثر مخرب بادهاي ۱۲۰روزه كه تبخير 
آب را افزايش مي دهد، كاهش يابد و س��رعت باد 
در س��طح زمي��ن را نيز كم مي كن��د. طرح دوم، 
بيابان زدايي به وس��يله مالچ پاشي و تثبيت خاك 
در اط��راف هامون ها در خاك افغانس��تان و ايران 
است كه مي تواند طرح مكمل احياي اكوسيستم 

محسوب شود. 
بحث بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين 
است كه چاه نيمه ها در تعارض با احياي هامون ها 
نيس��تند و توجيهات كارشناس��ي براي اين ادعا 
وج��ود دارد. فوايد چاه نيمه ه��ا را مي توان با يك 
تحقي��ق تاريخي اثبات كرد. باالخ��ره اگر در اين 
دوره هاي خشكس��الي چاه نيمه ه��ا نبودند، مردم 

منطقه بايد چگونه زندگي مي كردند؟
آقاي وطن فدا اين طور كه از سخنان شما به 
نظر مي رس�د، ايران موضعي در راس�تاي حفظ 
منافع كل منطقه در مذاكرات با افغانستان دارد 

اما مطالبه طرف ايراني دقيقا چيست و مطالبات 
طرفين چقدر از يكديگر دور است؟

ما به افق پيش  روي مذاكرات خوش بين هس��تيم. 
اكنون فضاي خيلي خوبي در مذاك��رات وجود دارد و 
اراده مقامات دو كش��ور قابل مشاهده است و منجر به 
برگزاري جلسات كارشناس��ي نيز شده است. در سال 
۱۳۹6 سه جلس��ه كميته آب در تهران و كابل برگزار 
ش��ده و اميدواريم اين رون��د در آينده نزديك به نتايج 
عملي مورد توافق طرفين منجر ش��ود. درحال حاضر 
هدف صرفا مذاكره براي آب نيس��ت. زيرا مجموعه يي 
از زمينه ه��اي همكاري براي تقويت روابط و نيز تامين 
منافع ه��ر دو طرف وجود دارد. ع��الوه بر موضوع آب 
هامون ها و هيرمند و هري��رود، موضوعات ديگري نيز 
وج��ود دارد كه اگر مورد توجه ق��رار گيرند، مي توانند 
زمينه هاي همكاري و تامين منافع اقتصادي مشترك 
ب��راي طرفين را فراه��م آورد. براي مثال افغانس��تان 
دسترس��ي به دريا ندارد و ما در همين يكي دو س��ال 
گذش��ته توافقات ۳ جانبه خيلي خوبي با افغانستان و 
هندوستان داشته ايم كه از طريق راه ترانزيتي، چابهار 
ب��ه زابل و زرنج متصل مي ش��ود و افغانس��تان به دريا 
دسترس��ي پيدا مي كند. در نتيج��ه ارتباطات تجاري 
دو طرف تس��هيل مي شود و منافع مش��ترك ايران و 
افغانس��تان مي تواند افزايش ياب��د. نتيجه انجام چنين 
طرح هاي مش��تركي مي تواند موج��ب بهبود روابط دو 
طرف در س��اير حوزه ها ازجمله آب باش��د. در همين 
راستا احياي اكوسيس��تم هامون ها و توسعه اقتصادي 
دو طرف مرز شامل زرنج و زابل مي تواند به عنوان طرح 
جامع و توسعه مشترك در منطقه مورد توجه، پيگيري 

و اقدام قرار گيرد. 
عالوه بر آنچه گفته شد، ظرفيت هاي ديگري نيز در 
طرف ايران وجود دارد كه مي تواند در تعامل و همكاري 
با افغانستان مورد بهره برداري قرار گيرد. در استان هاي 
هم مرز با افغانس��تان امكانات خوبي مانند دانشگاه ها و 
بيمارستان ها وجود دارد كه مي توان مقدمات بهره مند 
ش��دن مردم افغانستان از اين امكانات را بيش از پيش 
فراهم كرد. برآيند مقوالتي مثل همكاري در حوزه هاي 
آموزش، پزش��كي، تج��اري و آب تقويت كننده روابط 
ايران و افغانستان است كه منافعش براي هر دو طرف 

قابل توجه خواهد بود. 
مس��اله يي هم ك��ه به دليل محدودي��ت منابع آب 
در منطقه محرز اس��ت، لزوم كاهش يا اصالح فعاليت 
كش��اورزي در منطق��ه و بهبود روش هاي كش��اورزي 
اس��ت تا بتوان از آب موجود بهترين اس��تفاده را كرد. 
آينده روشن و مناس��ب براي ايران و افغانستان مسير 
يك  طرفه همكاري نزديك در كليه زمينه ها با استفاده 
از ظرفيت هاي مشترك تاريخي، فرهنگي و همسايگي 

است. 
ما بايد در قالب شريك با طرف افغانستاني همكاري 
كنيم و ن��ه در قالب رقيب. اگر يك ش��راكتي صورت 

بگيرد، بنده به آينده خوش بين هستم. 
از ظرفي�ت نهادهايي چون مش�اور بين الملل 
رهبر معظم انقالب ي�ا وزارت امور خارجه تا چه 
اندازه در مذاكرات اس�تفاده مي ش�ود؟ اساس�ا 
سياس�ت كلي ايران در قبال رودخانه هاي مرزي 

چگونه تعيين شده است؟
نمايندگان وزارت خارجه هر دو كشور در برگزاري 
جلس��ات كميس��اران از س��ال ۱۳8۳ تاكنون حضور 
داشته اند كه نش��ان دهنده وجود همكاري و تعامل در 
قالب مكانيسم فني- حقوقي كميته مشترك كميساران 
آب هيرمند و اراده همكاري و روابط دوستانه دو كشور 

در موضوع آب است. 
در حوزه آب عالوه بر موضوع آب هاي مش��ترك دو 
كش��ور، زمينه هاي همكاري ديگري نيز وجود دارد كه 
مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال ظرفيت ها 
و تجربيات بس��يار خوبي در حوزه مديريت س��يل در 
ايران وجود دارد و با توجه به مش��ابهت شرايط اقليمي 
و توس��عه يي افغانس��تان با ايران مي تواند، زمينه هاي 
همكاري و انتقال تجربيات در پروژه هاي مرتبط باشد. 

نتيجه بحث اينكه فراتر از موضوع آب هاي مرزي، 
زمينه ه��اي همكاري آب��ي بين ايران و افغانس��تان 
مي توان��د مكمل فعاليت ه��اي فعلي باش��د. از نظر 
جمهوري اسالمي ايران همكاري در موضوع آب هاي 
مرزي با كليه كش��ورهاي همس��ايه به مثابه عاملي 
براي افزايش دوس��تي و توس��عه همكاري هاست. به 
عنوان مثال در رودخانه مرزي ارس سابقه همكاري 
47س��اله در بهره برداري از ۲س��د مشترك با كشور 
همسايه شمالي يعني جمهوري آذربايجان را داريم. 
جالب اينكه اخيرا چهل و هفتمين اجالس س��االنه 
بهره برداري از اين دو س��د را در ش��هر تبريز برگزار 
كرديم. 47س��ال همكاري به اين معناست با وجود 
آنكه رژيم هاي حكومتي هر دو كشور در اين سال ها 
تغيير كرده اند اما قراردادها پابرجا مانده است. درحال 
حاض��ر جمهوري اس��المي ايران در ط��رف جنوب 
و جمهوري آذربايجان در س��مت ش��مال رودخانه 
براساس قراردادهاي آبي بين دو كشور، بهره برداري 
مشترك از اين تاسيسات را كماكان ادامه مي دهند. 

در زمينه هم��كاري با افغانس��تان الزم مي دانم به 
اين مورد هم اشاره كنم كه پلي به نام پل ميلك روي 
رودخانه مرزي و مش��ترك هيرمند اقتصاد دو كشور را 
به هم متصل كرده اس��ت. راه ترانزي��ت چابهار-زابل-

زرنج از پل ميلك به هم متصل ش��ده و افغانس��تان و 
ش��هر زرنج از طريق اين پل به اي��ران و بعد به درياي 
آزاد وصل مي ش��ود. در مورد رودخانه هاي مرزي، اراده 
جمهوري اسالمي ايران همواره همكاري با كشورهاي 
همسايه بوده است. برخالف آنچه گاهي گفته مي شود 
كه آب هاي مرزي مي توانند موجب اختالف ش��وند از 
نظ��ر ما نياز ه��ر دو طرف به آب و روابط همس��ايگي 
مانع از برخوردهاي س��خت و خش��ن ميان دو كشور 
مي شود و با اس��تفاده از روش هاي نرم و ديپلماتيك و 
نيز همكاري هاي فني حتي مي توان به كاهش تنش ها 

در ساير حوزه ها نيز كمك كرد. 
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بازارهنر

زخمهايزنان»پردهخانه«سربازميكند
كارگردان »پرده خان��ه« عنوان كرد: 
اين نمايش يك اثر پژوهش��ي است و بر 
اس��اس قراردادهاي تعزيه طراحي و اجرا 
شده است. شیما اسدي كارگردان نمايش 
»پ��رده خانه« كه در ت��االر مولوي روي 
صحنه اس��ت، درب��اره تغییراتي كه اجرا 
نسبت به نمايشنامه بهرام بیضايي داشته 
اس��ت به مهر گفت: نمايش��نامه »پرده 
خانه« ۲۶۷صفحه اس��ت كه تعدادي از 

كاراكتره��اي آن كه معموال از خدمه دربار هس��تند، 
ديالوگ هاي بس��یار كم��ي در حد ي��ك كلمه دارند 
ولي ما براي كوتاه تر شدن نمايش اين شخصیت ها و 
ديالوگ هايشان را تقسیم كرديم و مخاطبان در صحنه 
بیشتر زنان بازي خانه و حرمسراي سلطان را مي بینند 

و كال صحنه ها خالصه تر و محدودتر شده اند. 
او درباره داس��تان نمايش توضیح داد: »پرده خانه« 
به ش��یوه روايت در روايت و بازي در بازي طراحي شده 
اس��ت و درباره زندگي تعدادي از زنان در حرمس��راي 
س��لطاني اس��ت كه هر ي��ك را با مذاه��ب و نژادهاي 

گوناگون به شكل هاي مختلفي به تصرف 
درآورده است. آنها در بازي خانه حرمسرا به 
كار بازيگري اشتغال دارند. اين زنان كه هر 
يك بغضي از اندوه در گلو دارند، بیشتر به 
اسیران دربار مي مانند تا همسران سلطان. 
در اين میان خبر مي رسد عروسي تازه يي 
به عنوان تحفه به حرمسراي سلطاني آمده 
است و ديگر اينكه زنان متوجه مي شوند، 
پادشاه دستور داده در صورت شكست در 
جنگ و كشته شدن، همه زنان حرمسرا را گردن زده و 
تنها فرزندان پسر را نجات دهند. گلتن سوگلي شاه از او 
مي خواهد براي آزمودن وفاداري و عالقه زنان حرمسرا 

خودش را به مردن بزند اما... 
او با اعالم اينكه اين نمايش براي نخستین بار است 
كه در ايران اجرا مي ش��ود، توضیح داد: »پرده خانه« 
يك اثر پژوهشي به حساب مي آيد و از آنجا كه دغدغه 
و عالقه من روي نمايش هاي سنتي ايراني مثل تعزيه 
اس��ت در اين اجرا نیز از قرارداده��اي تعزيه و تقلید 

استفاده كرده ايم. 

تلنگريبرايتوجهبهدنيايكودكان
كارگردان »منو ببین« با اش��اره 
به س��اخت اين انیمیشن اظهار كرد 
كه مس��اله آن تلنگ��ر زدن به پدر و 
مادرها براي توجه بیش��تر به دنیاي 

كودكان است. 
رضا مهرانفر كارگردان انیمیشن كوتاه 
»منو ببین« كه س��اخت آن را به تازگي 
به پايان رسانده است، گفت: »منو ببین« 
اثر كوتاهي اس��ت با زمان سه دقیقه كه 

به مساله اضطراب در كودكان مي پردازد و به سفارش 
سازمان بهزيستي كشور ساخته شده است. 

او درب��اره جزئی��ات س��اخت اين اث��ر توضیح 
داد: م��ا كار روي فیلمنام��ه و س��اخت اث��ر را در 
ارديبهش��ت ۹۶ ش��روع كرديم و بیش از يك سال 
درگی��ر بودي��م و در حال حاضر نیز بن��ا داريم آن 

را ب��ه جش��نواره هاي معتب��ر داخلي و 
خارجي بفرستیم. اين كارگردان عنوان 
كرد: اين انیمیش��ن تلنگ��ري به پدر و 
تا بگويیم ك��ودكان دنیا  مادرهاس��ت 
را ب��ه گونه ديگ��ري مي بینند و حتي 
مي فهمن��د كه بزرگ تره��ا اين ديد را 
ندارند و به دنیاي آنها توجه نمي كنند. 
كارگ��ردان مجموعه »كودك ش��و« 
شبكه نسیم در پايان اظهار كرد: فیلم ها 
و آثار كودك تلنگري هستند تا به اين دنیاي كودكانه 
بیشتر توجه كنیم. در »كودك شو« ما مي خواهیم به 
پدر و مادرها نش��ان دهی��م كه چقدر با كودكان خود 
ارتباط مفید و سازنده دارند و بسیاري از آنها وقتي به 
برنامه مي آيند و س��واالتي را از آنها درباره فرزندشان 

مي پرسیم، غافلگیر مي شوند. 

سينماگرانايرانيبرفرشقرمز»كارلوويواري«
فیلمسازان ايراني كه براي نمايش 
فیلم هايش��ان در بخش مسابقه فرعي 
يا جنبي غیررقابتي پنجاه و س��ومین 
جش��نواره فیلم كارلووي واري در اين 
ش��هر كوچك جمهوري چك حضور 
يافته اند، عالوه بر حضور بر فرش قرمز 
جش��نواره با مخاطبان آثارشان ديدار 
كردند. عوامل فیلم »اقلیما« كه پس 
از چند س��ال غیبت س��ینماي ايران 

در بخش هاي اصلي و جنبي رقابتي، امس��ال در 
بخش مسابقه شرق - غرب حضور دارد، روزهاي 
پنج ش��نبه و جمع��ه ب��ه ترتیب در س��ینماهاي 
»پوپ« و »كازا« سینما با تماشاگران بین المللي 

خود به تماشاي فیلمشان نشستند. 
عالوه بر نیم��ا اقلیما كارگ��ردان فیلم، میالد 
كي م��رام، اله��ه نوبخت، مس��تانه مهاج��ر، آرش 
حس��یني و سروش حس��یني از گروه بازيگران و 
عوام��ل فیلم در جش��نواره كارلووي واري حضور 
يافته ان��د. به گ��زارش ايس��نا، آن��ا پوركرابكوا از 
مدي��ران جش��نواره كه معموال ع��الوه بر دعوت، 
عوامل فیلم هاي ايراني را هم در نمايش آثارشان 
در اين جش��نواره همراهي مي كن��د، درباره فیلم 
»امیر« معتقد اس��ت: اين فیلم درباره يك نس��ل 
معاصر ايراني است كه تحت قوانین بسیاري قرار 
دارند. كارگردان در پردازش شخصیت اصلي فیلم 
)با بازي میالد كي مرام( با اس��تفاده از فريم هاي 
تصويري و كارايي دقیق دوربین، موضوعاتي را كه 

هنوز در جامعه تابو هستند، بیان مي كند. 
اي��ن فیل��م آخرين نماي��ش خ��ود را در اين 
جش��نواره، روز ش��نبه در سالن هاوس��وكا تئاتر 

كارلووي واري خواهد داشت. 
»هج��وم« ديگر فیلم ايراني حاضر 
در جشنواره كارلووي واري 53 و البته 
در بخ��ش غیر رقابتي »نگاهي ديگر« 
است كه يك نمايش آن روز يك شنبه 
در س��الن هاوس��وكا تئات��ر برگ��زار 
ش��ده بود اما با حضور شهرام مكري 
)كارگ��ردان( و امیر اثباتي )كارگردان 
هن��ري( دو نمايش نی��ز در روزهاي 
پنج ش��نبه و جمعه در سالن هاي كونگرس هال و 
نارودني دام كارلووي واري با حضور آنان داش��ت. 
ويت كورينگ از منتقدان جشنواره كارلووي واري 
درباره اين فیلم معتقد اس��ت: فیلم »هجوم« در 
ابتدا يك داستان پلیس��ي خطي و معمولي دارد 
كه در يك محیط علمي - تخیلي مینیمالیس��تي 
سپري مي ش��ود، اما در ادامه گسترش مي يابد و 
بازس��ازي صحنه جرم به يك داس��تان عاشقانه 

غم انگیز تبديل مي شود. 
ام��ا نمايش فیلم »س��ه رخ« جعفر پناهي كه 
پس از توفیق در جش��نواره كن، چهار نمايش در 
اين جشنواره داشته است، شامگاه جمعه در سالن 
نارودني دام با حضور و س��خنان پن��اه پناهي به 
عنوان يكي از عوامل فیلم برگزار ش��د. اين فیلم 
نمايش پاياني خود را روز ش��نبه در مالي س��الن 

كاخ جشنواره تجربه خواهد كرد. 
همچنی��ن دو نمايش فیلم »هم��ه مي دانند« 
اصغ��ر فرهادي ازجمله ش��امگاه جمعه در ولكي 
س��الن )گرند ه��ال( پس از حضور در جش��نواره 
كن، بدون حضور عوامل آن در جشنواره كارلووي 

واري برگزار شد. 

تهديدوزيرخارجهبريتانيا
درمسيربرگزيت

تايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه، خبري از تهديد 
به اخراج بوريس جانسون 
منتشر كرد. طبق گزارش 
تايمز، پس از توافق دولت 
بريتانیا بر س��ر چگونگي 
برگزيت  اداره مذاك��رات 
ب��ا اتحاديه اروپا، ترزا مي 
 تهدي��د ك��رد در صورت 

كارش��كني بوريس جانس��ون، وي را كنار خواهد 
گذاش��ت. آن ط��ور كه گفته ش��ده، ت��رزا مي، به 
همپیمانان خود در دولت گفته است اگر بوريس 
جانسون وزير خارجه بريتانیا، روند مذاكرات خروج 
از اتحاديه اروپا كه كابینه روز جمعه با آن موافقت 
كرد را به چالش بكش��د، او را بركنار خواهد كرد. 
پس از چند ماه مس��كوت ماندن مساله مذاكرات 
برگزي��ت، توافق روز جمعه مي  ب��ا وزرايش، امید 
حامیان خروج بريتانیا را براي پايان دودستگي در 
داخل دولت و انجام مذاكراتي قوي با اتحاديه اروپا، 

افزايش داده است. 

داالسمورنينگنيوز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
جن��گ تج��اري چین و 
امريكا منتشر كرد. طبق 
اين گزارش، جنگ تجاري 
امريكا علیه چین با اقدام 
متقابل چیني ها وارد دور 
جديدي ش��د. به گزارش 
داالس مورنین��گ نی��وز، 

روز جمعه، دولت امريكا اعمال تعرفه بر واردات 3۴ 
میلیارد دالر كاال از چین را به طور رسمي آغاز كرد. 
چیني ها نیز به فاصله چند ساعت از طرح خود براي 
اقدام مش��ابه و متقابل علیه امريكا رونمايي كردند. 
آن ط��ور ك��ه در اين گ��زارش گفته ش��ده، وزارت 
بازرگاني چی��ن به دنبال اين اقدام��ات، اعالم كرد 
اين تعرفه ها كه از س��وي امريكا اعمال شده است 
ناقض قوانین س��ازمان تجارت جهاني اس��ت و به 
نوعي قلدري تجاري محس��وب مي شود كه تهديد 
جدي علیه امنیت صنعت جهاني و زنجیره عرضه 
هستند. وزارت بازرگاني چین همچنین گفت: چین 
قول داده بود كه نخستین گلوله را شلیك نكند اما 
براي دفاع از منافع ملي و منافع مردم اين كش��ور 

راهي جز اقدام متقابل علیه امريكا ندارد. 

نيويوركتايمز:
تالش ه��ا ب��راي نجات 
نوجوانان تايلندي همچنان 
ادام��ه دارد. آن طور كه اين 
روزنامه در صفحه اول خود 
منتش��ر ك��رده، امدادگران 
گذاش��تن  كار  ح��ال  در 
ي��ك لوله انتقال اكس��یژن 
5 كیلومتري هس��تند، اما 

هنوز مشخص نیس��ت دقیقا در چه زماني اين بچه ها 
 از غار خارج ش��وند. يكي از امدادگراني كه براي نجات 
۱۲ نوجوان فوتبالیس��ت تايلن��دي و مربي آنها تالش 
مي ك��رد، جانش را از دس��ت داد. داوطلباني كه براي 
نجات اين نوجوانان اعالم آمادگي كرده بودند با مرگ 
اين امدادگر شوكه شدند. آنها به اين فكر مي كنند كه 
اگر يك امدادگر در اين مس��یر جانش را از دست داده 
چگونه يك پس��ربچه ۱۲ س��اله مي تواند زنده از آنجا 
خارج ش��ود. آن طور كه گفته ش��ده، از آنجا كه تعداد 
افرادي كه وارد غار شده اند در حال افزايش است، بايد 
اكس��یژن بیشتري به آنجا انتقال پیدا كند. امدادگران 
بین المللي نیز به همراه امدادگران تايلندي به دنبال راه 
جايگزين براي خارج كردن اين نوجوانان از غار هستند. 

كيوسك

باتغييردولتدرسال84بهاصلتئاترشليكشد
روزبه حس��یني كه سال 8۱ نمايش »عكس خانوادگي« محمود اس��تادمحمد را در تئاتر پارس الله زار روي صحنه برده، 
مي گويد براي ديدن اين تئاتر از همه هنرمندان دعوت كرد اما جز عده معدودي كسي نیامد چون هنرمندان حس مي كردند 
»الله زار جاي بدي است و تئاتر پارس رفتن دور از شان ماست و نكند االن لباس مان به اين در و ديوار بخورد چروك شود!«

حسیني به ايلنا گفت: با عوض شدن دولت، بدنه اصلي تئاترمان از اواخر سال 8۴ و با تغییر وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و معاونانش آنقدر دچار چالش شد كه ديگر به الله زار نمي رسید. يعني اصل تئاتر مورد شلیك مسووالن بود و براي محدود 
كردنش برنامه مي ريختند و تیم شهرداري و شوراي شهر، وزارت ارشاد و مجلس هفتم هم به نوعي ياري شان مي كردند در 
واقع همه شرايط بعد از آمدن دولت نهم تغییر كرد. از آن طرف مالكیت تئاترها و سینماهاي خصوصي قبل انقالبي بعد از 58 

در اختیار نهادهاي مختلف قرار گرفته بود. تئاتر پارس به نحوي با كسبه الكتريك در خیابان الله زار معامله شده بود.

چهرهروز

بررسيشمارجرايمسوارهدرلندنازسال2013تا2017

خيابانهايلندن؛جوالنگاهسارقانموتورسوار
گروهگوناگون|

در اوايل س��ال ۲0۱8 لندن به  دلیل 
افزايش قابل  توجه جرايم خشونت بار در 
س��رخط اخبار بريتانیا قرار گرفته ب��ود. آن طور كه 
پلیس حمل ونقل بريتانیا اعالم كرده، جرايم ناشي از 
نفرت هاي نژادي و مذهبي در وس��ايل نقلیه عمومي 
نیز در پنج س��ال گذش��ته در لندن چندبرابر ش��ده 
اس��ت. از طرفي پلیس بريتانیا اوايل س��ال ۲0۱8، 
درباره افزايش چهار و نیم درصدي جرايم ناش��ي از 
كاهش بودجه پلیس اين كشور به  دنبال سیاست هاي 
رياضت اقتصادي هش��دار داد. اين موضوع عالوه بر 
ايجاد ناامني براي شهروندان مي تواند تاثیرات مخربي 
بر گردشگري بريتانیا نیز داشته باشد. با  اين حال هر 
چند كه بسیاري از شهرهاي اروپايي مانند بارسلونا، 
رم و پاريس به  دلیل ش��مار جرم و جنايت ها و حتي 
جرايم جاسوس��ي در میان گردشگران مشهور بودند 
اما لندن چنین شهرتي ندارد؛ نگراني گردشگراني كه 
به لندن سفر مي كنند از موتورسوارهاي سارق است. 
بسیاري از اين موتورسوارها نیز سالح سرد به  همراه 
دارند؛ طبق گزارش هاي منتشر شده، شمار نوجواناني 
كه با خود چاقو حمل مي كنند، رو به افزايش است و 
فقط يك چهارم كساني كه چاقو همراه دارند، وابسته 
به باندهاي تبهكارند. باقي افراد نوجواناني هستند كه 
در خیابان ه��اي لندن تردد ك��رده و در هر درگیري 
ممكن است از چاقو و سالح خود استفاده كنند. آن 
طور كه گفته شده شمار جرايم و سرقت هاي سواره 
در س��ال ۲0۱3 پلیس متروپلیتن حدود يك هزار و 
۶3۷ م��ورد از اين نوع س��رقت را ثبت كرده بود. در 
سال ۲0۱۴ نیز شمار جرايم و سرقت هاي سواره در 
لندن يك هزار و 53 مورد اعالم ش��د. هرچند كه در 
اين سال ش��مار جرايم موتورسواران در خیابان هاي 
لندن در مقايسه با سال ۲0۱۴ كاهش يافته بود اما 
به گ��زارش پلیس متروپلیتن لندن از س��ال ۲0۱۴ 
تا ۲0۱۶ حتي تع��داد دانش آموزاني كه چاقو حمل 
كرده اند 50درصد افزايش يافته و اين در حالي است 
كه میزان جرايم سالح س��رد در مدارس انگلیس با 
۲۶درصد رشد روبرو بوده است. طبق گزارش پلیس 
لندن، ش��مار جرايم و س��رقت هاي س��واره در سال 

۲0۱5 ب��ا افزايش قابل  توجهي روب��ه رو بوده و به ۴ 
هزار و ۶۴۷ مورد رس��ید و در س��ال ۲0۱۶ به بیش 
از دوبراب��ر افزايش يافت. آن طور كه در بس��یاري از 
گزارش ها منتش��ر ش��ده، در س��ال ۲0۱۶ نیروهاي 
پلیس لندن به  ش��دت در حال ت��الش براي يافتن 
راه مقابله با افزايش س��رقت هاي سواره بودند. طبق 
بررس��ي هاي صورت  گرفته، اي��ن معضل در مناطق 
اسلینگتون و كمدن ش��ديدتر است. در سال ۲0۱۶ 
بیش از 3هزار س��ارق تلفن همراه دس��تگیر شده اند 
كه بس��یاري از آنه��ا به ارتباط با گروه هاي س��رقت 
موتوري اعت��راف كرده اند. بر اين اس��اس با افزايش 
غیرقاب��ل كنترل س��رقت هاي س��واره، طرحي براي 
جلوگیري از افزايش دزدي موتورس��وارها در سطح 
خیابان هاي لندن ارائه شد؛ آن طور كه گفته شده، در 
اي��ن طرح پلیس مي تواند از پهپادهاي كوچك براي 
تعقیب س��ارقان موتورسوار اس��تفاده كند. هر چند 
كه به گفته پلیس متروپلیتن لندن اس��تفاده از اين 
پهپادها براي رديابي سارقان موتورسوار هنوز قطعي 
نیس��ت، اما گزارش ها حاكي از آن است كه پهپادها 
با موفق شدن در عملیات هاي بسیار، كاربردي بودن 
خود را به پلیس ثابت كرده اند. از طرفي اين پهپادها 
مي توانن��د نیاز پلیس به بالگرده��ا را كاهش داده و 

موجب كاهش چشمگیر هزينه هاي اين نهاد شوند. 
با توجه به تالش هاي صورت گرفته براي كنترل جرايم 
س��واره در خیابان هاي لندن به  نظرمي رس��د، اقدامات 
كافي براي كنترل اين جرم صورت نگرفته است، چراكه 
در س��ال ۲0۱۷ نیز رشد موتورس��واران سارق متوقف 
نشده و شمار آنها در خیابان هاي لندن حدود ۱8هزار 

مورد اعالم شد. 
همان ط��ور ك��ه گفته ش��د، عالوه بر س��رقت هاي 
سواره در سال هاي اخیر گزارش هاي بسیاري از جرايم 
خش��ونت بار در بريتانیا منتشر شده است. در آغاز سال 
۲0۱8، ش��هردار لن��دن در واكنش به روند بي س��ابقه 
افزاي��ش آم��ار جرم و جناي��ت در پايتخ��ت بريتانیا از 
سیاست دولت محافظه كار »ترزا مي« مبني بر كاهش 
بودجه پلیس اين كشور انتقاد كرد و گفت: امنیت لندن 
با كاهش نیروي پلیس قابل تامین نیس��ت. همچنین 
بررسي ها نشان مي دهد، همزمان با كاهش بودجه پلیس 
بريتانیا میزان جرايم خشن در اين كشور افزايش يافته 
اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، میزان سرقت و جرايم 
خشونت آمیز و استفاده از سالح هاي سرد و گرم در سال 
۲0۱۶ و ۲0۱۷ در لن��دن جهش يافته و پلیس بريتانیا 
معتقد اس��ت، اين الگو در سراس��ر اين كشور در حال 

تكثیر شدن است. 

آمارنامه

تاريخنگاري

امضاي پيمان سعدآباد در تهران 
هفده��م تیر ۱3۱۶، وزيران خارجه ايران ، تركیه ، عراق و افغانس��تان در كاخ 
سعدآباد قراردادي امضا كردند كه میان آنها نوعي اتحاد استراتژيك به وجود آورد. 

اين قرارداد به پیمان سعدآباد مشهور شد. 
پیمان سعدآباد يا عهدنامه  عدم تعرض، نام پیماني است كه در كاخ سعدآباد 

تهران، میان چهار كشور ايران، عراق، افغانستان و تركیه به امضا رسید. 
امض��اي چنی��ن پیمان صلح و دوس��تي و تعاوني تا آن تاريخ در آس��یا 
بي س��ابقه بود. در اين پیمان چهار كش��ور امضا كننده، ضمن تعهد بر عدم 
تعرض به يكديگر و محترم شمردن حدود مرزي، فعالیت گروه هاي معارض 
و مسلح در كش��ور خود كه علیه كشورهاي همسايه فعالیت مي نمودند را 
ممنوع كردند. از اين طريق امكان هرگونه تجزيه طلبي و عاملیت بیگانه از 
گروه هاي جدايي خواه گرفته ش��د و تمامیت ارضي كش��ورهاي متعاهد به 
ويژه ايران، تامین ش��د؛ چراكه تنها كش��وري كه با هر سه كشور ديگر مرز 
مش��ترك دارد، ايران اس��ت. اين پیمان تعهدي ابدي نبوده و هر پنج سال 
يك بار قابل تجديدنظر بود. پس از امضاي پیمان س��عدآباد، رضاش��اه طي 
سخناني كه به مناسبت افتتاح دوره يازدهم مجلس شوراي ملي ايراد كرد، 
گفت: »پیمان س��عدآباد در مشرق زمین بي سابقه بوده و در اين هنگام كه 
امور عالم مشوش است، مدد بزرگي به بقاي صلح جهان خواهد بود.« پیمان 
س��عدآباد از جهاتي نیز به ضرر ايران و به نفع س��ه كش��ور ديگر تمام شد. 
تركیه قس��متي از ارتفاعات آرارات را كه داراي موقعیت سوق الجیشي بود 
به دست آورد. خط مرزي ايران و عراق به زيان ايران تعیین شد. زيرا رضاشاه 
منابع نفتي واقع در غرب ايران و اداره كامل اروندرود را به عراق واگذار كرد. 
افغانستان هم با امضاي اين پیمان از تالش احتمالي ايران براي بازگرداندن 
مناطق تاجیك نشین به ايران مصونیت يافت. انگلیس برنده واقعي اما غايب 
اين پیمان بود كه با انعقاد اين قرارداد به هدف خود براي ايجاد س��دي در 

مقابل كمونیسم رسید. با اين حال ديري نگذشت كه با وقوع جنگ جهاني 
دوم، اتحاد شوروي و انگلیس براي اشغال ايران، در شهريور ۱3۲0 نه تنها 
هیچ يك از متعاهدين اين پیمان به ياري ايران نشتافتند بلكه حتي دولت 

عراق خاك خود را پايگاه حمله انگلیس به ايران قرار داد. 

ميراثنامهايستگاه

آدمك»گييرمودلتورو«ساختهشد
ب��ه افتخ��ار گي يرم��و دل ت��ورو يكي از 
چهره ه��اي نمادين ژانر وحش��ت، فانتزي و 
علمي -تخیلي، آدمك او براي كلكسیونداران 

به بازار مي آيد. 
ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس، در فاصله 
كمي پیش از فرارس��یدن رخداد كمیك كان 
سن ديگو ۲0۱8، انجمن ملي اقالم كلكسیوني 

صنعت سرگرمي يك قلم جنس كلكسیوني جديد به افتخار يكي از چهره هاي نمادين 
ژانر وحش��ت، فانتزي و علمي - تخیلي يعني گي يرمو دل تورو فیلمس��از بیرون داده 
اس��ت. اين آدمك هشت اينچي كه بسیار ش��بیه به دل تورو ساخته شده، بخشي از 
يك مجموعه اختصاصي از محصوالت اين انجمن است كه به زودي و در كمیك كان 
توزيع خواهد ش��د. آدمك دل تورو كه با جزئیات بسیار دقیق ساخته شده، با لباس 
فابريك كامل، عینك و يك كپي كوچك از دفتر طراحي كه اين كارگردان در حین 
فیلمبرداري  »هزارتوي پن« استفاده كرد به عالقه مندان عرضه مي شود. فرصتي براي 
پیش خريد اين آدمك از چند هفته قبل در اختیار عالقه مندان قرار گرفته بود چون 
تنها ۲ هزار عدد از آن تولید ش��ده است. كمیك كان بین المللي سن ديگو كنفرانسي 
است ساالنه كه هر تابستان به مدت چهار روز در شهر سن ديگو امريكا برگزار مي شود. 
اين كنفرانس ابتدا براي نمايش كمیك بوك ها در نظر گرفته ش��د اما بعد گس��تره 
بزرگي از سريال ها، فیلم ها، بازي هاي رايانه يي و ديگر محصوالت فرهنگي مردمي را 
دربر گرفت و هر س��ال با جذب هزاران نفر بازديدكننده و نیز حضور چهره هاي روز 
صنعت سرگرمي ادامه يافت. اين كنفرانس و همه برنامه هاي پیراموني آن، چهارمین 
كنفرانس بزرگ كمیك در دنیا بعد از كمیكت )ژاپن(، اينترنشنال كمیك فستیوال 

)فرانسه( و لوكا كمیك اند گیمز )ايتالیا( محسوب مي شود.

كشفسفالهاييازدورهساسانيدركرمان
مواد فرهنگي از جمله سفال هايي از دوره 
ساساني، قرون اولیه اسالمي تا دوره سلجوقي 
در محوطه تاريخي »گزك راين« كرمان به 

دست آمد. 
ي��داهلل حی��دري باباكم��ال سرپرس��ت 
گمانه زني ب��راي تعیین عرصه و پیش��نهاد 
حريم محوطه قديم گزك راين استان كرمان 

گفت: مطالعات محوطه ها و شهرهاي صدر اسالم مي تواند نقش مهمي در شناسايي 
چگونگي استقرارها و تعامل آنها در قرون نخستین اسالمي با دوره ساساني داشته 
باشد. او محوطه قديم گزك را يكي از اين محوطه ها دانست كه با انجام كاوش هاي 
باستان شناس��ي در آن مي توان به ابهامات زيادي درباره محوطه هاي صدر اسالم در 
منطقه جنوب شرق پاسخ داد و گفت: جز اشارات بسیار اندكي كه در برخي متون 
به نام اين محوطه ش��ده، تاكنون هیچ مستنداتي اعم از كاوش يا طرح مطالعاتي و 
پژوهش��ي در خصوص اين محوطه ثبت نشده اس��ت. او با اشاره به مستندات، اين 
محوطه تاريخي را متعلق به اواخر ساس��اني و اوايل دوره اسالم تا سلجوقي دانست 
و گفت: با توجه به رونق راه ارتباطي كرمان � بلوچستان و كرمان � هرمز در دوران 
س��الجقه و قراختايیان، احتماال يكي از ادوار اوج و گسترش اين محوطه در همین 
زمان بوده است.  سرپرست گمانه زني براي تعیین عرصه و حريم محوطه قديم گزك 
راين وجود داده هاي س��فالي و معماري پراكنده در سطح محوطه را حاكي از تعلق 
اين محوطه به فرهنگ دوره ساساني، قرون نخستین اسالمي تا قرون میاني دانست و 
افزود: وجود داده هاي فرهنگي مرتبط با اين محوطه كه بي شك مي تواند ارتباط اين 
محوطه با ساير محوطه هاي قرون نخستین و میاني اسالمي در منطقه جنوب شرق 
را روشن كند، يكي از ضرورت هاي مطالعه و ثبت اين محوطه مهم صدر اسالم است.
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