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بانك مركزي رشد اقتصادي بهار 97 را اعالم كرد

آغاز روند كاهش رشد اقتصادي
 صفحه 3 

فرحناک  بهار  کـه  گرفـته  تعلق  ایـن  بـر  الهی  مشیت 

این  و  بنشیند  انتظار  بـه  زده  ماتم  خـزانـی  را  زندگی 

بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران 

هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. درگذشت دایی 

عرض  تسلیت  محرتمتان  خانواده  و  به شام  را  گرامیتان 

منوده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شام 

و سایر بازماندگان صرب جمیل و اجر جزیل خواهانم.
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راه و شهرسازي
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 تداوم ركود 
در بازار ساخت و ساز 

گزارش

سرمقاله

صفحه7

ق��درت ي��ك كش��ور از 
كجا ناشي مي ش��ود؟ در 
طول تاري��خ اين س��وال 
همواره م��ورد بحث بوده 
اس��ت و صاحب نظران و 
نظريه پردازان پاسخ هاي 
مختلفي را به آن داده اند. 
ماكياولي با كمي اغماض 
قدرت يك كشور را در رهبري مي داند ،توماس هابز 
و ه��گل آن را در رابطه دولت - مل��ت مي دانند .هر 
كدام از اين نظريه پ��ردازان و صاحب نظران باتوجه 
به تجربه تاريخي كه از كش��ور خود داشته اند به اين 
جمع بندي رس��يده بودن��د . ماكياول��ي در دوراني 

مي زيست كه كشور ايتاليا...  

آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است، در سال 
١٣٩٦، تعداد 65 هزار و 118 پروانه واحد مس��كوني 
براي احداث س��اختمان از سوي ش��هرداري  تهران، 
صادر شده كه نسبت به سال گذشته حدود ١,٤درصد 
كاهش داشته است. به گزارش مركز آمار ايران، تعداد 
٩٣١٦ پروانه  احداث س��اختمان توس��ط شهرداري  
تهران در سال ٩٦ صادرشده است كه نسبت به سال 
گذشته حدود٧,٤ درصد افزايش داشته است.بررسي 
نتايج طرح گرد آوري اطالعات پروانه هاي ساختماني 
صادر ش��ده توسط ش��هرداري هاي كش��ور در سال 
١٣٩٦ در شهر تهران نشان مي دهد، در سال ١٣٩٦، 
تعداد 65 هزار و 178 واحد مس��كوني در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري  
تهران، پيش  بيني ش��ده اس��ت كه نس��بت به سال 
گذشته حدود ١,٤درصد كاهش داشته است.  متوسط 
تعداد واحد مس��كوني براي هر يك از اين پروانه ها ٧ 
واحد بوده است. در همين حال،  تعداد ٩٣١٦ پروانه  
احداث ساختمان )غير مسكوني( توسط شهرداري  

تهران در سال ٩٦ صادرشده است ...

گروه  بورس   سميرا ابراهيمي
صحبت از معامالت الگوريتمي در بورس، يكي 
دو سال است كه ادبيات سرمايه گذاري فعاالن 
بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داده است. بطور 
كلي معام��الت الگوريتمي به معناي اس��تفاده 
از برنامه هاي نوش��ته ش��ده كامپيوت��ري براي 
ورود س��فارش هاي معامالتي در بازارهاي مالي 
اس��ت. يك يا چند الگوريتم در انتخاب و اعمال 
اي��ن س��فارش ها از جنبه هاي مختل��ف مانند 
زمانبندي، قيمت يا حجم آن تصميم مي گيرند. 
هن��گام اس��تفاده از الگوريتم ه��ا ب��راي انجام 
سفارش هاي خريد و فروش بدون دخالت انسان 

انجام مي شود ...

نخست وزيري ژاپن در يك قدمي پيروزي

»آبه  نوميكس« مهم ترين 
ميراث شينزو آبه؟

 سقف تسهيالت اشتغال روستايي 
به 10 ميليارد تومان افزايش يافت

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: سقف تصميم گيري تسهيالت 
اشتغال روستايي در اختيار استان ها از شش ميليارد تومان به 10 ميليارد تومان 
افزايش يافت. به گزارش ايرنا از وزارت كش��ور، انوش��يروان محسني بندپي روز 
گذشته در همايش استانداران سراسر كشور در محل وزارت كشور، افزود: سقف 
تس��هيالت قابل تصويب در اس��تان ها تاكنون ش��ش ميليارد تومان بوده و بايد 
طرح هاي باالي شش ميليارد تومان در كميته فني ملي به تصويب مي رسيدند 
اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر اين شد كه كميته فني استان ها داراي 

اين اختيار باشند كه طرح هاي تا 10ميليارد تومان را بررسي و تصويب كنند.
محس��ني بندپي اظهار داشت: س��قف تصميم گيري براي تس��هيالت اشتغال 
روستايي در استان ها ابتدا دو و نيم ميليارد تومان بود كه به شش ميليارد تومان 
افزايش پيدا كرد و اكنون به درخواس��ت اس��تانداران اختيار تصميم گيري را به 
س��قف 10 ميليارد تومان ارتقاء داديم. وي ادامه داد: به منظور ايجاد هماهنگي 
بيش��تر ميان اس��تانداران و س��تاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كميته اي 
منتخب از پنج اس��تاندار و نمايندگان اين وزارتخانه تش��كيل مي شود تا نظرات 
استانداران را در دس��تورالعمل ها و ش��يوه هاي فني در چارچوب قانون مصوب 
مجلس لحاظ كند.  سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ضمانت 
طرح هاي سرمايه گذاري پيشنهادي روس��تاييان از اين پس با سهولت و سرعت 
بيشتري انجام مي شود. محسني بندپي تاكيد كرد: از اين پس رسته هاي منتخب 
هر اس��تان نيز با انجام مطالعه و بررس��ي مجدد و تصويب در كارگروه اش��تغال 
استان ها قابل بازنگري است.  وي ضمن ابراز خرسندي از گفت وگو با استانداران 
كه همزمان مسووليت كارگروه اشتغال استان و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
استان ها را بر عهده دارند، از فعاليت تك تك اين افراد به دليل نقش فعال شان در 

برنامه هاي اشتغال كشور قدرداني كرد. 
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هدف از برگزاري اين نشس��ت 
را هماهنگ س��ازي برنامه هاي اشتغال كش��ور و همچنين بهينه سازي نحوه 
اجراي آنها با استفاده از تجربيات اس��تانداران دانست و گفت: با وجود نوسان 
در اقتصاد كش��ور بر اساس داده هاي مركز آمار در س��ال هاي 94 و پس از آن 
همواره تعداد قابل توجهي از اش��تغال جديد را در كش��ور تجربه كرده ايم كه 
تجربه نادري در جهان بوده اس��ت اما همه مي دانيم كه اين اش��تغال مبتني 
بر شرايط موجود بوده است و كفايت نياز كش��ور را نمي كرده است به همين 

دليل نيز جامعه آن را لمس نمي كند.

گزارشخبر

معاون توس��عه مناب��ع و مديري��ت وزير بهداش��ت گفت: 
واگ��ذاري خدمات س��المت به بخش خصوص��ي اولويت 
وزارت بهداش��ت است. بيمارس��تان هاي بزرگ كه اشغال 
تخت باالي��ي دارن��د و بيمارس��تان هاي نيم��ه تمام كه 
پيش��رفت فيزيكي بيش��تري دارن��د به س��رمايه گذاران 
خصوصي واگذار مي ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت، س��يد علي صدرالس��ادات روز گذشته 
در كارگاه واگ��ذاري با مش��اركت عموم��ي- خصوصي و 
بررس��ي ظرفيت هاي آيين نامه تبص��ره 19 قانون بودجه 
در حوزه س��المت، بر ايجاد فرصت براي جلب مش��اركت 
بخش خصوصي در س��رمايه گذاري براي اتمام پروژه هاي 
نيمه تم��ام وزارت بهداش��ت، تاكيد كرد. معاون توس��عه 
مديري��ت و مناب��ع وزارت بهداش��ت اف��زود: نياز اس��ت 
شاخص هايي براي تس��هيل ورود بخش خصوصي در نظر 

گرفته شود. 
بيمارس��تان هاي ش��هرهاي بزرگ، بيمارس��تان هايي با 
ظرفيت باالي 200 تخت، بيمارس��تان هايي كه اش��غال 
تخت بااليي دارند و بيمارستان هايي كه پيشرفت فيزيكي 
بااليي دارند و سرمايه گذار س��ريعتر مي تواند پروژه را وارد 
چرخه بهره ب��رداري كند، از جمله ش��اخص هايي اس��ت 
كه مي توان در اين خص��وص مد نظر داش��ت. وي گفت: 
اين وزارتخانه اقدامات متعددي در س��طوح مختلف براي 
واگذاري امور به بخش خصوصي انج��ام داده و چه در آغاز 
پروژه هاي جديد و چه در تكمي��ل پروژه هاي نيمه تمام از 
همكاري بخش خصوصي استقبال مي كند. صدرالسادات 
گفت: در حال حاضر با كمبود منابع دولتي مواجه هستيم 
و حتي اگ��ر در اين حوزه كمب��ودي هم وجود نداش��ت، 
تمركز صرف بر منابع دولتي و بي توجهي به امكانات بخش 

خصوصي، منطقي نبود. وي افزود: خوش��بختانه در يكي 
دو سال گذش��ته، بر اس��اس تجربياتي كه در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، س��ازمان برنامه و بودجه و كميته هاي 
واگذاري در سه دهه گذش��ته وجود داشت، دستورالعمل 
جامعي براي تبصره 19 قانون بودجه س��ال 97 تهيه شد 
كه از ظرفيت تمام قوانين باالدس��تي م��ورد نياز در بحث 
واگذاري استفاده ش��ده است.  معاون توس��عه مديريت و 
منابع وزارت بهداش��ت اظهار داشت: موفقيت در واگذاري 
امور به بخش خصوصي در ش��رايط اقتصادي فعلي كشور 
مورد اهتمام همه است، اما اراده اي جدي را مي طلبد و بايد 
با تاكيد بر اين موضوع در ارزيابي هاي س��االنه، دانشگاهي 
كه اين ظرفيت را در خود ايجاد كرده اس��ت را متفاوت از 
دانشگاه علوم پزشكي ديگري كه تالشي در اين خصوص 
انجام نداده، در نظر بگيريم. وي اضافه كرد: وزير بهداشت 
بر وجود برنامه اي مش��خص براي واگذاري امور به بخش 
خصوصي تاكيد دارد و تش��كيل كميته هاي دانشگاهي و 
اهتمام معاونان توسعه دانشگاه ها به عنوان محور اصلي مد 

نظر است. 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي بايد با برنامه اي مشخص به 
اين حوزه اجرا وارد شوند و به سمت بخش هايي برويم كه 
براي بخش خصوصي جذابيت داش��ته باش��د. بايد تالش 
كنيم گرهي از گره هاي موجود را باز كنيم تا اتفاقي عيني 
و جدي در عمل بيفتد. وي تصريح ك��رد: در حال حاضر، 
كارنامه خوبي در واگذاري كارها به بخش خصوصي داريم، 
اما اگر دانشگاه هاي علوم پزش��كي بطور عيني و واقعي به 
اين حوزه وارد ش��وند و از اين ظرفيت كه دولت و مجلس 
فراهم كرده اند، به خوبي اس��تفاده ش��ود، توفيق بس��يار 

بيشتري حاصل مي شود.

داده هاي اقتصادي اخير بانك مركزي تركيه نشان مي دهد 
كه ميزان كسري حساب جاري اين كشور طي يكسال از 
ماه هفتم سال گذش��ته ميالدي تا پايان ماه جوالي سال 

جاري به 54 ميليارد و 560 ميليون دالر رسيده است.
به گزارش ايرنا، داده هاي اقتصادي گزارش بانك مركزي 
تركيه از پيش��رفت تعادل پرداختي هاي كشور اين كشور 
خبر مي دهد بطوري كه كس��ري حس��اب جاري دولت 
تركيه در ماه جوالي س��ال ج��اري يك ميلي��ارد و 751 
ميليون دالر بوده كه نس��بت به ماه مش��ابه سال گذشته 
 ميالدي بيش از دو ميليارد دالر كاهش را نشان مي دهد.

بر اس��اس گزارش اين مرجع سياس��ت هاي پولي تركيه، 
كسري حساب جاري ساالنه دولت تا آخر ماه جوالي سال 

جاري ميالدي 54 ميليارد و 560 ميليون دالر است.

بنابر اعالم رسانه هاي اين كشور با استناد به گزارش بانك 
مركزي، كسري حس��اب جاري تركيه در حال حاضر به 
بيش از 6 درصد توليد ناخالص داخلي رس��يده كه طبق 
گزارش موسسه اعتبار سنجي فيچ، اين امر ناشي از افزايش 

سطح عمومي قيمت ها و مصرف خانوارها است.
مي��زان حس��اب ج��اري ه��ر كش��ور نش��انگر مق��دار 
س��المت اقتصادي كش��ور اس��ت ك��ه ش��امل خالص 
ص��ادرات خدم��ات و كاال )ص��ادرات پ��س از كس��ر 
س��رمايه گذاري  درآمده��اي  خال��ص  واردات(، 
 ش��ده و خال��ص تراكنش ه��اي ج��اري مال��ي اس��ت.

حساب جاري مثبت كش��ور به آن معناس��ت كه كشور 
وام دهنده بوده و حس��اب جاري منفي كش��ور نيز به اين 

معني است كه كشور بدهكار است.

عضو كميسيون كش��اورزي، گفت: نرخ خريد تضميني گندم در 
ش��هريورماه به قيمت هر كيلو يك هزار و پانصد و هشتاد و هفت 
تومان اعالم شد كه به موقع و مناسب است. عبداهلل حاتميان در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص در خواست افزايش 
قيمت خريد تضميني گندم توسط گندم كاران اظهار داشت: نرخ 
خريد تضميني گندم در شهريورماه به قيمت هر كيلو يك هزار 
و پانصد و هشتاد و هفت تومان اعالم ش��د كه به موقع و مناسب 
است. عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه رشد قيمت خريد تضميني گندم 
در سال آينده قابل قبول است، گفت: دولت در مقابل اجازه نداده 
است كه هزينه هاي كشاورز مانند خريد كود، تراكتور و نهادهاي 
دولتي افزايش پيدا كند. نماينده مردم درگز در مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به اينكه كش��اورز در حال تدارك نهاده ها است 

و در صورتي كه قيمت خريد تضميني مناس��ب نباش��د رغبتي 
براي توليد ندارد و ميزان برداش��ت كاهش پي��دا مي كند، ادامه 
داد: جلوگيري از واردات گندم را ب��ازار تنظيم مي كند و با توجه 
به افزايش قيمت دالر ام��كان واردات گندم ارزان قيمت و فروش 
آن در قالب خريد تضميني وجود ندارد و همچنين به دليل اينكه 
كشورهاي ديگر گندم ارزان تري توليد مي كنند صادرات به آنها 

صرفه اقتصادي ندارد. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي در پايان با تاكيد بر 
اينكه اقدام دولت در زمينه اعالم به هنگام خريد تضميني گندم 
جاي تقدير دارد، خاطرنشان كرد: بيش از 50 درصد از مطالبات 
سال جاري گندم كاران پرداخت شده از دولت مردان در خواست 
داريم تا مطالبات گندم كاران هرچه س��ريع تر پرداخت ش��ود تا 

بتتوانند براي سال زراعي جديد آمادگي داشته باشند.

خبر

كشاورزيهمسايه

معاون وزير بهداشت: 

 مديريت بيمارستان هاي بزرگ 
به بخش خصوصي واگذار مي شود

قيمت خريد تضميني گندم تعيين شدكسري حساب جاري تركيه به مرز 55 ميليارد دالر رسيد

منصور بيطرف|
سردبير|

قدرت يك كشور از كجا ناشي مي شود؟ در طول تاريخ اين سوال 
همواره مورد بحث بوده اس��ت و صاحب نظران و نظريه پردازان 
پاس��خ هاي مختلفي را به آن داده اند .ماكياولي با كمي اغماض 
قدرت يك كش��ور را در رهبري مي داند ،توماس هابز و هگل آن 
را در رابطه دولت - ملت مي دانند .هر كدام از اين نظريه پردازان 
و صاحب نظران با توجه به تجربه تاريخي از كشور خود داشته اند 
به اين جمع بندي رسيده بودند . ماكياولي در دوراني مي زيست 
كه كش��ور ايتاليا  ،تكه و پاره ب��ا جمهوري هاي متف��اوت مانند 
جمهوري فلورانس بود و هر تك��ه آن در اختيار يكي از پرنس ها 
كه تحت الحمايه واتيكان يا يكي از قدرت هاي خارجي بود قرار 
داشت و اين جمهوري هاي پاره پاره هر آن زير مهميز چكمه هاي 
مهاجمان خارجي قرار مي گرفت . لذا باي��د يك رهبر قدرتمند 
و كاريزماتيكي پيدا مي شد تا س��ربازان حول او جمع شوند و با 
مهاجمان مبارزه كنن��د . كتاب ش��اهزاده او در خصوص چنين 
رهبر قدرتمندي نوشته شده است و اينكه ويژگي هاي يك رهبر 
قدرتمند چه مي تواند باشد ،اس��ت . توماس هابز هم در دوره اي 
زندگي مي كرد كه كشور انگلستان بعد از يك دوره جنگ داخلي 
كه منجر به روي كار آمدن كرامول شده بود مي زيست . كشوري 
كه نظام پادش��اهي آن داش��ت از دس��ت مي رفت و مردمي كه 
آرزوي از دس��ت ندادن اين نظام را داشتند هر لحظه بدنبال آن 
بودند كه وارث سلطنت برگردد . پس بايد كسي مي بود كه اين 
موضوع را تئوريزه كند . توماس هابز چنين فردي بود . مي گويند 
او تحت تاثير ماكياولي كتاب لوياتان را نوشت . اما به جاي رهبر 
بالمنازع و قوي  ،دولت مطلقه را دنبال ك��رد . توزيع قدرت بين 
نهاد دولت . بعد از روي كار آمدن دوباره س��لطنت و پادش��اهي 
چارلز دوم كتاب بهيموث را نوش��ت . پارلم��ان طوالني .كتابي 
كه به مردم توصيه مي كند براي اجتن��اب از بروز جنگ و بالياي 
ديگر از دولت و پادشاه اطاعت كنند . تئوريزه كردن رابطه دولت 
و مردم را مي توان ريش��ه در آن دوران دانست . اگر تا پيش از آن 

دوران فقط رهبر قدرتمند جوابگوي تمامي مشكالت مي بود و 
مردم مانند رعيت به حساب مي آمدند كه نه تنها نقشي در اداره 
حكومت نداشتند بلكه بايد تمامي دس��تورات حكومت را بدون 
چون و چرا اطاعت مي كردند ،اكنون مي توانستند الاقل در برابر 
تصميماتي كه زندگي آنها را به مخاطره مي افكند  ،مقاومت كنند 
و قوانين را زير س��وال ببرند .رابطه دولت – مردم اينگونه شكل 
گرفت . مردم��ي كه مي توانند دولت انتخ��اب كنند و دولتي كه 
مي تواند نيازهاي مردم را برآورده سازد . همين رابطه شكل گيري 
دولت مدرن را محقق س��اخت . دولتي كه ديگر مي توانس��ت با 
اطمينان جلوي مهاجمان خارجي را بگيرد و خود را براي سال ها 
تثبيت كند . اگر تا پيش از اين هر حكومت از ش��ورش داخلي يا 
از تهاجم خارجي براي سرنگوني مي ترسيد با رابطه منطقي كه 
ميان دولت – مردم شكل گرفت و پيوند مستحكمي كه ميان آنها 
برقرار گشت  ،ترس را براي هميشه پنهان كردند . اكنون نزديك 
به چهار قرن است كه شاهد سرنگوني حكومت ها و دولت هايي 
كه رابطه خود را بر مبناي دولت – مردم گذاشته اند نيستيم . هر 
دولتي كه در اين مدت از هم فروپاش��يده است يا سرنگون شده 
است اين پيوند را نداشته است . اين رابطه را مي توان بشارتي براي 
دولت هايي كه اين پيوند را برقرار كرده اند دانست و نذيري براي 
دولت هايي كه به اين پيوند دس��ت نيافته اند . نگاهي به اتفاقات 
منطقه اي هم اين موض��وع را اثبات مي كند . س��رنگوني صدام 
حسين ،بهارهاي عربي كه منجر به سرنگوني حكومت هاي مصر، 
 تونس و ليبي شد نشان از نبود پيوند بين رابطه دولت و ملت بوده 

است. 
اما در ايران چطور؟ نگاهي به پس از انقالب نش��ان مي دهد كه 
اين رابطه بسيار قوي بوده اس��ت . مقاومت مردم در برابر جنگ 
تحميلي ،س��ختي هاي دوران جنگ و سپس تحريم ها ،همگي 
حكاي��ت از اين پيوند قوي مي كن��د . ولي اين ش��رايط تا زماني 
مي تواند دوام آورد و نمي توان تا ابد آن را نگه داشت مگر آنكه اين 
پيوند را تقويت كرد و اين تقويت فقط با اعتماد سازي مي تواند رخ 

دهد . اعتماد به اينكه “ آينده از آن ما است“ .  

سرمقاله

ضرورت باز تعريف رابطه دولت- ملت

منصور بيطرف



   پ�س از عبور از گردنه، مل�ت ايران قضاوت 
خواهد كرد؛تعادل |رييس جمهور در اس��توري 
اينستاگرام خود نوشت: پس از آنكه از اين گردنه عبور 
كرديم ملت ايران قضاوت خواهد كرد. حسن روحاني 
در ادامه آورده اس��ت: هيچ كس نبايد تصور كند كه 
تخريب دولت مي تواند براي آنها چه در انتخابات سال 
آينده و چه در انتخابات س��ال ۱۴۰۰ راي به وجود 
بياورد و كساني كه اينگونه فكر مي كنند مردود اين 

آزمايش تاريخي در ايران خواهند بود.

   ايران يكي از ۱۰ قدرت برتر جهان در تجهيزات 
دفاعي؛باش�گاه خبرن�گاران| واليتي گفت: 
هرچقدر فشار تحريم ها بيشتر باشد، ايراني ها موفق تر 
مي شوند، ما با اعتماد به نفس و حفظ استقالل در برابر 
تمام تحريم ها مقاومت مي كنيم.  علي اكبر واليتي 
رييس هيات موسس دانشگاه آزاد درباره تاثير تحريم 
بر بازار دارو گفت: تجربه ثابت كرده است كه هر گاه به 
خود متكي بوده ايم با اعتماد به نفس توانسته ايم دست 
به اقدامات بزرگي بزنيم. امروز به مرحله اي ايستاده ايم 
كه خود مي توانيم داروهاي ضد آس��م و ضد سل را 

بسازيم و در اين حوزه به خودكفايي رسيده ايم.

   م�ردم بصره حمله به كنس�ولگري ايران را 
محكوم كردند؛ ايرنا|  مردم بص��ره با انجام يك 
راهپيمايي حمله افراد نفوذي به سركنسولگري ايران 
در بصره و مراكز دولتي و الحشد الشعبي را محكوم 
كردند.اقشار مختلف مردم بصره ديروز با انجام يك 
راهپيمايي باش��كوه، اقدام مع��دودي افراد نفوذي 
درحمله به سركنس��ولگري ايران را خوش خدمتي 
به امريكا و سعودي براي ايجاد شكاف ميان دو ملت 
ايران و عراق را محكوم كردند. درهمين حال گروهي 
از جوانان و مردم بصره ني��ز در حركتي نمادين و به 
منظور نشان دادن عمق برادري دو ملت، محل هجوم 
آشوب گران در ساختمان قبلي كنسولگري ايران را 

آب و جارو كردند.

   يك راز ۳۶ ساله از صدام درباره جنگ ايران 
و عراق فاش شد-صداوسيما| سرلشكر خالد 
نزار، صدام را به دس��ت داش��تن در كشته شدن بن 
يحيي وزير امور خارجه اسبق الجزاير و ۱۳ الجزايري 
ديگر در حادثه منفجر كردن هواپيما متهم كرد. وزير 
دفاع سابق الجزاير پس از گذشت سي و شش سال 
از يكي از اس��رار اين كشور پرده برداشت و فاش كرد 
صدام ديكتاتور معدوم عراق، قاتل وزير امور خارجه 
اسبق الجزاير است كه به گفته اين مقام ارشد سابق 
الجزايري هواپيماي حامل محمد الصديق بن يحيي 
و همراهانش در جريان سفر به ايران در ماه مه سال 
۱۹۸۲ ميالدي براي ميانجيگري بين بغداد و تهران 
در جريان جنگ تحميلي با يك فروند موشك هوا به 
هوا بر فراز مرز هاي عراق با تركيه هدف قرار گرفت و به 

كشته شدن وي و همراهانش منجر شد.

   تقوي�ت امني�ت س�فارت اي�ران در 
پاريس؛تسنيم |در پي تعرض تعدادي از اعضاي 
گروهك تروريستي كومله به س��فارت ايران در 
پاريس و موضع گيري وزارت خارجه ايران، سفارت 
فرانس��ه در تهران ديروز اعالم ك��رد: »به دنبال 
حوادث مشاهده شده در مقابل سفارت ايران در 
پاريس )جمعه ۲۳ ش��هريور(، فرماندهي پليس 
پاريس اعالم كرد كه همان روز وارد عمل شده و از 
۱۲ فردي كه مقابل سفارت تظاهرات مي كردند، 
در محل بازجويي به عمل آورده است.« در مطلبي 
كه سفارت فرانسه در شبكه هاي اجتماعي خود 
منتشر كرده، آمده است: »نظر به مسووليت فرانسه 
در قبال حفاظت از اماكن ديپلماتيك و با موافقت 
س��فارت ايران، تمهيداتي ب��راي تقويت امنيت 

سفارت ايران در نظر گرفته شد.«

   فايل صوتي مصاحبه  با آسوشيتدپرس را عينًا 
منتشر مي كنم؛ فارس|دستيار ويژه رييس جمهور 
در امور حقوق شهروندي در واكنش به حاشيه هاي 
مصاحبه اخيرش با آسوشيتدپرس گفت: فايل صوتي 
ضبط شده مصاحبه با آسوش��يتدپرس را فردا عينًا 
منتشر مي كنم. شهيندخت موالوردي دستيار ويژه 
رييس جمهور در امور حقوق شهروندي در گفت وگو  
با خبرگزاري فارس درب��اره گفت وگوي اخيرش با 
خبرگزاري امريكايي آسوشيتدپرس و حواشي آن 
مبني بر اينكه در اي��ن مصاحبه از ناهماهنگي بين 
دولت و قوه قضاييه صحبت به ميان آمده و در پاسخ به 
اين سوال كه در بخشي از اين مصاحبه درباره برخورد 
قضايي با نزار زكا گفته ايد كه »اين به هيچ وجه مورد 
تاييد دولت نيست« اظهارداشت: فردا فايل صوتي 

ضبط شده مصاحبه را عيناً منتشر مي كنم.

   اصالح طلب�ان حماي�ت از دول�ت را ادام�ه 
مي دهند-برنا| معاون رييس جمه��وري در امور 
زنان و خانواده تاكيد كرد: اصالح طلبان روند حمايت از 
دولت تدبير و اميد را ادامه خواهند داد. اصالح طلبان از 
همان ابتدا از دولت تدبير و اميد حمايت كرده اند و اين 
روند را تداوم مي بخشند. معصومه ابتكار در پاسخ به اين 
پرسش كه جرياني قصد ايجاد شكاف بين اصالح طلبان 
و دولت را دارد، افزود: اين جريان بهتر است به دنبال 
شكاف بين اصالح طلبان و دولت نباشد و اميد است 
اين ش��كاف هم به وجود نيايد. در روند اين حمايت، 
جريان اصالحات يك جاهايي انتقاداتي داشته است 
كه اين انتقادات »مشوقانه« و »مصلحانه« بوده است. 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده شامگاه 
شنبه در شوراي اداري چهارمحال و بختياري مطرح 
كرده بود كه »شرايط كنوني تحريم ها و فشار اقتصادي 
و رواني عليه ايران يك ش��رايط خاص است و امروز 
بيش از هر زمان��ي، كارآمدي دولت و نظام به چالش 
كشيده شده است«. بازديد از اورژانس اجتماعي، طرح 
كارآفريني بانوان در قلعه چالشتر، نشست با فعاالن 
اجتماعي، احزاب و كارآفرينان و ش��ركت در شوراي 
اداري چهارمحال و بختياري از برنامه هاي سفر يكروزه 
معصومه ابتكار معاون رييس جمهوري در امور زنان و 

خانواده به شهركرد بود.

ايران2روي موج خبر

ناگفتههاييازمذاكراتايرانوامريكادردورهاحمدينژاد

پشت پرده مذاكرات عمان
اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس و معاون سابق 
وزير امور خارجه در گفت وگويي صريح براي نخستين بار 
توضيحاتي درباره چگونگي مذاكره ايران و امريكا در دوره 
احمدي نژاد و واس��طه عماني اين مذاك��رات را اعالم كرد. 
ناگفته هايي از مذاكرات ايران و امريكا در دوره احمدي نژاد كه 
مي تواند نوري به ابعاد پنهان راهبرد ايران براي آغاز مذاكرات 

دو جانبه با امريكا بتاباند. 
مذاكراتي كه درنهايت منج��ر به امضاي برجام ميان 5+۱ 
و ايران ش��د.اميرعبداللهيان كه اين روزها در ديپلماسي 
پارلماني ايران نقش ايفا مي كند، در آن زمان معاونت عربي 
آفريقايي وزارت امور خارجه را به عهده داشت. او در پاسخ به 
اين پرسش كه اخيراً كتاب خاطرات جان كري وزير امور 
خارجه سابق امريكا منتشر شده، در يكي از فصول اين كتاب 
كه مربوط به ايران است وي ادعا مي كند كه مذاكرات پنهان 
از داستان آن ۳ كوهنورد امريكايي كه وارد ايران شدند آغاز 
شده و فردي به نام »سالم عبدالسالم« اول در بحث آزادي 
آن ۳ كوهنورد موفق عمل كرد و پس از آن وي واسطه شد كه 
مذاكرات پنهان بين ايران و امريكا در آن دوره انجام شود كه 
نهايتاً منجر به مذاكرات آشكار شد، كري حتي ادعا كرده كه 
»ما در يك و دو سال اول همكاران و شركاي اروپايي مان را هم 
در جريان قرار نداديم كه بعدا اينها خيلي ناراحت شده بودند 
كه »شما چرا به ما اطالع نداديد؟«، آيا يك چنين روايتي 
درست اس��ت؟مي گويد: » بنده در مقطعي كه آقاي جان 
كري در كتابش به آن اشاره كرده، مسووليت حوزه عربي را در 
وزارت خارجه به عهده داشتم. عماني ها به ويژه سلطان عمان 
در رفتارهايش آدم منطقي است و هنوز نسبت به كمكي كه 
ايران در جنگ »ظفار« به عماني ها كرده قدرشناس هستند، 
در عين حال در دوره جمهوري اسالمي ايران رفتار حكيمانه 
كشورمان در حوزه سياست خارجي خيلي تأثير مثبتي بر 
عماني ها و حاكمان عمان گذاش��ته است؛ و آنها هم سعي 
مي كنند تا آنجايي كه مي توانند واقع بينانه و در مقايسه با 
كشور هاي وابسته، مستقل عمل كنند. اين روانشناختي 
سلطان عمان و تيمي است كه با وي كار مي كنند، در نتيجه 
آنها در هر مقطعي اگر احساس كنند كه مي توانند كمكي به 

ايران و يا منطقه كنند اين كار را انجام مي دهند.«
او در ادام��ه مي گويد: »در ايران هم به ويژه در س��طح مقام 
معظم رهبري به اين رويكرد سلطان عمان كه رويكردي 
منصفانه، منطقي و نزديك به واقعيات صحنه رفتار ايران و 
عملكرد مثبت و سازنده كشور ما در منطقه است، نگاه شده 
است. اين ارتباط هميشه مشوق سلطان قابوس بوده كه اگر 
جايي مي تواند يك حركتي انجام دهد، اين كار را انجام دهد. 

عماني ها در مقاطع مختلف اگر موضوعي مطرح شده سعي 
كردند بيايند و مطالبشان را خيلي شفاف و صريح بگويند.«

اميرعبداللهيان صحبت هايش را اينطور ادامه مي دهد: »آقاي 
»سالم«ي كه جان كري در كتاب خود از او نام برده و اعالم 
كرده فردي كليدي ميان سلطان عمان و جمهوري اسالمي 
ايران براي شكل گيري مذاكرات بوده و رفت و آمد هايي را به 
امريكا داشته و با مقامات آنها ديدار داشته درست است، در آن 
مقطع بنده نيز مذاكراتي با اين فرد داشتم كه اين ديدارها در 
عمان و ايران بود. وي از مشاوران ارشد سلطان عمان است.«
او مي گويد: »بله، آقاي »سالم«ي كه جان كري در كتاب 
خود از او نام برده و اعالم كرده فردي كليدي ميان سلطان 
عمان و جمهوري اسالمي ايران براي شكل گيري مذاكرات 
بوده و رفت و آمد هايي را به امريكا داش��ته و با مقامات آنها 
ديدار داشته درست است، در آن مقطع بنده نيز مذاكراتي 
با اين فرد داشتم كه اين ديدارها در عمان و ايران بود. وي از 
مشاوران ارشد سلطان عمان است، البته اين داستان را آقاي 
دكتر علي اكبر صالحي در كتابش به خوبي ذكر كرده است.«

   اوباما حق غني سازي ايران را 
به رسميت شناخت

امير عبداللهيان در پاسخ به اين پرسش كه رفت و آمدهاي 
آقاي سالم دقيقًا چه سالي بود؟مي گويد: » اواخر سال ۹۰ 
بود كه همين آقاي »سالم« به ايران آمد. ابتدا اين را بگويم 
كه من چگونه وارد اين موضوع حساس شدم. آقاي دكتر 
علي اكبر صالحي نوع مديريتش جالب و متفاوت است. او 
رفتاري آكادمي��ك دارد و در عين حال تجربه كار و اقامت 
در حوزه هاي عربي، اروپايي و امريكا، معاون علمي فناوري 
سازمان همكاري اسالمي در جده و همچنين سفيري ايران 
در آژان��س بين المللي انرژي اتمي ايران را دارد و با توجه به 
اين تجارب مدلش اينگونه است كه در موضوعات خيلي 

مشورت مي كند.«
دستيار ويژه رييس مجلس در ادامه مي گويد: »يادم هست 
در آن مقطع كه ابتدا آقاي سالم به ايران مي آمد و مي خواست 
پيامي بياورد كه مقدمات مذاكرات ايران با 6 كشور فراهم 
شود و در آن مقطع كه بحث امريكا مهم بود، چون قرار بود آنها 
شرط ايران در غني سازي را بپذيرند و رييس جمهور امريكا به 
سلطان قابوس گفته بود كه »اين حق ايران را مي پذيرم« اما 
صرف اين حرف مالك نبود و مقام معظم رهبري مخصوصا 
تاكيد داشتند كه حتماً بايد تضمين هاي الزم اخذ شود. يادم 
هست آن وقتي كه آقاي »سالم« مي آمد ما هم به دليل حفظ 
مسائل حفاظتي و به دليل اهميت موضوع و هم براي اينكه 

همفكري دقيقي داشته باشيم آقاي دكتر صالحي وزير وقت 
امور خارجه و بنده به همراه آقاي دكتر عباس عراقچي و دكتر 
خاجي در حياط ساختمان شماره يك وزارت امور خارجه 
ميزي مي گذاشتيم و آنجا حرف ها را مي زديم و مطالب را از 
سالم مي گرفتيم. علي اكبر صالحي مقيد به اين بود كه مساله 
پيش آمده در حد وزير خارجه شخصي نشود و مشورت و 
هم فكري ايجاد شود. پس از اينكه ضمانت هاي اصلي و اوليه 
اخذ شد و رييس جمهور وقت امريكا حق ايران در غني سازي 

را پذيرفت گفت وگوها شكل گرفت.«

   احمدي نژاد با سطح مذاكره كننده ايراني 
مخالف بود

ام��ا در آن زمان روايت هاي فراواني ش��نيده مي ش��د كه 
احمدي ن��ژاد با اي��ن ش��كل از مذاكرات مخالف اس��ت؛ 
اميرعبداللهيان در اين خص��وص مي گويد: » آقاي دكتر 
صالحي براي استارت و كليد خوردن مذاكرات شخصاً تالش 

كردند و ريسك هاي بزرگي انجام دادند. گفته مي شد آقاي 
دكتر احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور وقت با اين روند 
مخالف بود حتي آقاي دكتر صالحي را از اين موضوع منع 
مي كرد، آقاي دكتر احمدي نژاد معتقد بودند اين موضوعي 
نيست كه وزير خارجه با توجه به پيچيدگي هايي كه موضوع 
داش��ت آن را دنبال كند و پيش ببرد.«او درپاس��خ به اين  
پرسش كه آيا رييس جمهور وقت با اين مذاكرات مخالف بود 
مي گويد: »بله؛ آقاي دكتر احمدي نژاد در آن مقطع از اينكه 
وزارت امور خارجه و آقاي دكتر علي اكبر صالحي پيشگام اين 
موضوع باشد حمايت نمي كردند و مي گفت كه اين موضوع 
نيازمند هماهنگي هاي پيچيده در س��طح كش��ور است. 
تصورش اين بود اگر دكتر صالحي وارد اين موضوع شود در 
ميان كار با مشكالت زيادي مواجه مي شود، اما دكتر صالحي 
ضمن اينكه احترام دكتر احمدي نژاد را حفظ مي كرد، تالش 
داشت پيام ها و ديدگاه هاي كارشناسي خود را پيگيري كند، 
همان طور كه دكتر صالحي در كتاب خاطرات خود عنوان 

كرده و آقاي دكتر محمدجواد ظريف نيز در چند مصاحبه 
خود گفته، مذاكرات پيش از رياست جمهوري حجت االسالم 
روحاني كليد خورد.« اميرعبداللهيان درباره اين موضوع كه 
آيا نامه اوباما درباره پذيرش حق غني س��ازي آيا هيچ وقت 
منتشر شد، يا جزو اسناد طبقه بندي شده است؟مي گويد: » 
سوابق موضوع در اختيار دستگاه هاي حاكميتي قرار دارد. 
در آن مقطع نامه اي سلطان عمان نوشت و رسماً به ديداري 
كه با اوباما داشت استناد كرد و تضمين كننده واقعي اين كالم 
خود آقاي سلطان قابوس بود اما در عين حال در آن مقطع 
اي ميل هايي با آقاي »سالم« رد و بدل مي شد كه برخي از 
اين اي ميل ها را خودم دريافت مي كردم. بخشي از اين اسناد 
مربوط به اين موضوع است كه وجود دارد. بنده نامه اي را كه 
ديدم مطالبي است كه عماني ها پس از سفر رسمي به امريكا 
و ديدارشان با رييس جمهور وقت امريكا داشتند، به ما ارايه 
كردند. اما نامه و مكاتبات ديگري وجود داشته كه بايد در 

سطوح ديگر دنبالش كنيد.«

وزيركشور:

 تعدادي از استانداران جابه جا مي شوند
در ش��رايطي كه از نخستين روزهاي هفته مصوبه منع 
به كارگيري بازنشس��تگان بطور رسمي از سوي رييس 
مجلس دهم به دستگاه هاي مسوول ابالغ شد؛ جريان 
رسانه اي روز گذشته كشورمان تحت تاثير تبعات اجراي 
اين طرح قرار داش��ت و رس��انه هاي مختلف بر اساس 
سياست گذاري هاي كالن خود در اين زمينه به انتشار 

اخبار پرداختند.
در اين ميان وزارت كش��ور يكي از ارگان هايي است كه 
با توجه به دامنه وس��يع به كارگيري نيروهاي اجرايي 
و امنيتي در آن، از همان ابت��دا گمانه زني هاي فراواني 
در خصوص خروج افراد بازنشس��ته از بدنه و راس هرم 
اجرايي آن در ويترين رس��انه هاي گروهي قرار گرفت و 
درباره آن اظهارنظرهاي فراواني ش��د؛ گمانه زني هايي 
كه در برخي موارد از خروج بيش از ۲۳ اس��تاندار و ده ها 
فرماندار و...از اين وزارتخانه حكايت مي كرد؛ اما همايش 
سراسري فرمانداران فرصتي شد تا وزير كشور بي پرده و 
شفاف درخصوص مواجهه اين وزارتخانه با اين مصوبه 
سخن بگويد. وزير كشور با اشاره به اين واقعيت كه بعد 
از به كارگيري اين مصوبه تغييرات��ي در اين وزارتخانه 
حادث خواهد ش��د گفت: تعدادي از استانداران با ابالغ 

قانون منع به كارگيري بازنشستگان، جابه جا مي شوند.
عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه همايش استانداران 
سراسر كشور با بيان اينكه در اين جلسه سه موضوع مهم 
مورد بررس��ي قرار گرفت، اظهار كرد: وضعيت اشتغال 

و تاكيدي كه رييس جمهور به اين موضوع داش��تند با 
حضور سرپرس��ت وزارت كار مورد بررسي قرار گرفت. 
همچنين گزارشي از استانداران سراسر كشور در اين باره 
گرفته شد و سرپرست وزارت كار نيز توضيحات و برنامه 

خود را در اين خصوص ارايه كردند.او در ادامه با اشاره به 
نزديك شدن ايام بازگشايي مدارس افزود: با شروع آغاز 
تحصيلي در اول مهرماه بايد هماهنگي و آمادگي در كل 
كشور انجام بگيرد تا بتوانيم با آمادگي كامل مدارس را 
بازگشايي كنيم و پذيرايي دانش آموزان باشيم كه در اين 
رابطه نيز وزير آموزش و پرورش در اين جلسه حضور پيدا 
كردند و توضيحات و برنامه هاي خود را با استانداران در 

ميان گذاشتند.
وزير كشور س��ومين موضوع مورد بررسي در همايش 
استانداران سراسر كشور را موضوع اقتصادي عنوان كرد 
و گفت: نحوه تامين اق��الم مورد نياز مردم، نحوه تامين 
كاالهاي اساس��ي و بررسي وضعيت واحدهاي توليدي 
و نحوه تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و مش��كالت 
پيش روي آنها از ديگر مسائلي بود كه در جلسه استانداران 
سراسر كشور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت مورد 
بررس��ي قرار گرفت كه وزير صنعت، معدن و تجارت در 
اين جلسه سخنان استانداران را شنيدند و راهنمايي هاي 

الزم را انجام دادند.
رحماني فضلي يادآور شد: ان ش��اءاهلل اين جلسات كه 
نتيجه اش در اقصي نقاط كش��ور خواهد بود با مديريت 

استانداران محقق شود تا منجر به بهبود معيشت، توليد، 
كيفيت خدمات و افزايش هماهنگي با وزارتخانه ها گردد 
و بتوانيم به نحو احسن برنامه هاي موجود را در استان ها 
به نتيجه برسانيم.او با بيان اينكه در همايش استانداران 
نيز گزارشي در خصوص مسائل امنيتي به استانداران ارايه 
شد تصريح كرد: با توجه به مسائل مرزي كه وجود دارد 
در اين جلسه جمع بندي و نكات مورد توجه كه بايد مورد 

نظر بوده به استانداران ارايه شد.
وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه استاندار كرمان چه 
زماني معرفي خواهد ش��د گفت: ما منتظر بوديم قانون 
جديد منع به كارگيري بازنشس��تگان به ما ابالغ شود. 
اكنون تعدادي از اس��تانداران هس��تند كه بايد جابه جا 
شوند كه در اين جابه جايي جايگزيني استانداران بسيار 

مهم است.
رحماني فضلي تاكيد كرد: اس��تان كرم��ان هم اكنون 
سرپرست دارد و طبق قانون مي تواند از ۳ الي ۴ ماه كارها 
را انجام دهد سرپرست فعلي استانداري كرمان از معاونان 
اين استانداري بوده و كارها را به خوبي پيش مي برد و هيچ 
خللي در آنجا نيست ان شاء هلل در مدار اين جابه جايي ها 

استاندار كرمان هم تعيين خواهد شد.

بههمهابهامات
پاسخميدهيم

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمه��ور گف��ت: در 
جريان بررسي اليحه الحاق 
به كنوانس��يون منع تامين 
مالي تروريس��م در ماه هاي 
گذشته با نمايندگان در اين 
باره رايزني شده و نمايندگان 

در جريان ضرورت هاي پيوستن به آن قرار گرفته اند.
حسينعلي اميري در گفت وگو با ايلنا، درخصوص رايزني 
براي بررسي اليحه الحاق به كنوانسيون منع تامين مالي 
تروريسم در مجلس و پيوستن به آن گفت: اليحه الحاق 
به كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم از ضرورت هاي 
غيرقابل اجتناب كشور است كه ما براي رفع بخشي از 

مشكالت بانكي به پيوستن به آن نياز داريم.
او با بيان اينكه همه مشكالت بانكي به تحريم ها ربطي 
ندارد، اظهار داشت: براي ساماندهي بانك ها و مراودات 
بانكي، شفاف سازي و ارتباط گيري با بانك هاي بزرگ 
به قوانيني از اين جنس نياز داريم. بررسي اين اليحه با 
تصميم مجلس دو ماه مسكوت ماند كه زمان آن به پايان 
رسيده است و اميدواريم اين اليحه در مجلس مورد توجه 

نمايندگان قرار بگيرد و راي بياورد.
معاون پارلماني رييس جمهور ادامه داد: شفاف سازي 
مناس��بات بانكي و مبارزه با تامين مالي تروريس��م و 
پولش��ويي قبل از دولت هاي يازدهم و دوازدهم هم به 
عنوان يك ض��رورت مورد توجه بوده و اقدام در اين باره 

ربطي به برجام ندارد.

حمايتجنيديازاليحه
برخورداريهمگانازحقتحصيل
معاون حقوقي رييس جمهور 
اليحه»برخورداري همگان 
از حق تحصيل در دوره هاي 
آموزش عالي و حل مساله 
دانش��جويان س��تاره دار« 
را ي��ك گام روب��ه جلو در 
حل مش��كالت مربوط به 
اين موضوع دانس��ت. لعيا جني��دي در گفت وگو با 
ايس��نا، در ارتباط با اليحه اخي��ر معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري براي حماي��ت از حق تحصيل 
دانش��جويان اظه��ار كرد: بع��د از اينك��ه موضوع 
دانشجويان س��تاره دار مطرح شد، گزارشي را سال 
گذشته بر اساس قانون اساسي به آقاي رييس جمهور 

ارايه داديم و راه حل هايي را نيز بيان كرديم.
او ادام��ه داد: مراج��ع تصميم گي��ري متع��دد، 
آيين نامه ه��ا و بخش��نامه ها ك��ه در آنه��ا نكات 
محدود كننده وجود دارد را هم بررس��ي كرديم. 
وقت��ي در مورد دانش��جويان به وي��ژه در مقطع 
تحصيالت تكميلي استعالم مي شود از تمام اين 
مقررات اس��تفاده شده و مرجع مورد نظر موظف 

بوده تا از اين مقررات بهره بگيرد.
او تصريح كرد: هيات دولت هم سر جمع موضوعات را 
تعديل كرد و االن اصل را بر حق آموزش قطعي گذاشته 
است. در يكي دو الي سه جرم خيلي سنگين، آن هم در 
صورت حكم قطعي بر محكوميت و نه اتهام، استعالمات 

و عقايد فرد؛ دانشجو از تحصيل باز مي ماند.

مردمميتوانندعليه
بازنشستگاناعالمجرمكنند

عضو فراكس��يون جوانان 
مجل��س ب��ا بي��ان اينكه 
حض��ور بازنشس��تگان در 
دس��تگاه هاي اجراي��ي 
عنوان مجرمانه دارد، گفت: 
دادس��تان ها، كاركن��ان 
دستگاه ها و مردم مي توانند 

عليه افراد بازنشسته شاغل اعالم جرم كنند.
احسان قاضي زاده در گفت وگو با مهر با اشاره به تأييد 
طرح اصالح قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: 
طبق گزارش ديوان محاسبات براساس قانون قبلي منع 
به كارگيري بازنشستگان كه استثنائات زيادي داشت 
۱۹۷۰ نفر بازنشسته بايد دستگاه ها را ترك مي كردند. 
با توجه به اينكه در قانون جديد استثنائات برداشته شده 
است، تعداد بازنشستگاني كه بايد مشاغل خود را ترك 

كنند به شدت افزايش خواهد يافت.
نماينده مردم فريمان در مجلس افزود: به عنوان نمونه 
در برخي از دس��تگاه ها ۲۷۰۰ نفر نيروي بازنشسته 
مشغول به كار هستند. اين قانون مختص دولت نيست 
بلكه شامل قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و بسياري 
از دستگاه ها مي ش��ود.قاضي زاده تصريح كرد: طبق 
اين قانون فقط در كادر مديريتي نظام حدود ۳5۰ نفر 
هستند كه شامل وزرا و معاونان رييس جمهور، فقها و 
حقوقدانان شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي مي ش��وند و افراد بازنشسته مي توانند در اين 

سمت ها مشغول به كار باشند.

حضورروحانيدرسازمانملل
درجهتمنافعملياست

در ش��رايطي ك��ه اي��ن 
روزه��ا اظهارنظره��اي 
فراوان��ي در خص��وص 
سفر رييس جمهوري به 
نيويورك شنيده مي شود؛ 
نماينده م��ردم تهران در 
مجلس ده��م مي گويد: 
حضور رييس جمهوري در سازمان ملل و استفاده 
از تريبون هاي جهاني مي تواند عاملي براي دستيابي 
به منافع ملي و تاكيد بر منافع تاريخي مردم ايران در 

عرصه هاي بين المللي باشد.
مصطفي كواكبي��ان ديروز در گفت وگ��و با ايرنا 
با بيان اينكه مجامع بين المللي و س��ازمان هاي 
جهاني مهم ترين ابزار براي تحقق اين ديپلماسي 
عمومي هس��تند، افزود: بنابراين استفاده از اين 
تريبون هاي جهاني قطعا به نفع منافع ملي تمام 

مي شود.
نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: در حاشيه 
اين سفرها مي تواند ده ها مالقات براي افزايش منافع 
ملي انجام ش��ود و مواضع ملت ايران در عرصه هاي 

مختلف بين المللي و جهاني را منعكس كند.
عضو فراكس��يون اميد تاكيد ك��رد: معتقدم كه 
نبايد از اين ابزار دس��ت كش��يد اما در عين حال 
به اين موضوع هم اعتق��اد دارم كه در اين زمينه 
برنامه ريزي دقيقي بايد انجام ش��ود تا بيشترين 

بهره برداري صورت بگيرد.

پوستاندازيدرجريان
اصالحاتبايدصورتگيرد

رييس فراكس��يون اميد 
معتق��د اس��ت: جريان 
اصالح طلبي بايد به دنبال 
رويكرد جديدي باش��د و 
يك نوع پوس��ت اندازي 
در اين جريان نياز اس��ت 
تا بهت��ر بتواند در خدمت 
انقالب و مردم عزيز كشورمان و پاسخ به مطالبات 

به حق آنها در همه زمينه ها باشد.
به گزارش برنا، محمدرضا عارف، رييس فراكسيون 
اميد، در ديدار با جمعي از فعاالن طيف هاي مختلف 
دانشجويي تشكل هاي دانشجويي را به حفظ سرمايه 
اجتماعي توصيه كرد و با انتقاد از ركود فعاليت هاي 
دانشجويي در دانشگاه، بي انگيزگي را آفت جنبش 
دانشجويي دانست و گفت: تشكل هاي دانشجويي 
نبايد پاسخگوي عملكرد دولت ها باشند بلكه بايد 
مطالبه گر باشند و از مس��ووالن كشور در همه قوا 
بخواهند پاسخگوي عملكردشان باشند.متاسفانه 

دانشگاه هاي ما در جايگاه اصلي خود قرار ندارند.
رييس فراكسيون اميد نگاه نقادانه براي اصالح وضع 
موجود را از خصلت هاي بارز تشكل هاي دانشجويي 
برش��مرد و گفت: در اين شرايط خاص و براي برون 
رفت از آن، دانشجويان و دانشگاهيان بايد مسووالن 
را با نقد مش��فقانه خود براي اصالح امور و پاسخ به 
مطالبات به ويژه در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي 

كمك كنند.

Mon. Sep17. 2018    دو شنبه  26 شهريور 1397   7  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1200 



محدوديت صادرات به افغانستان 
در مرز »ماهيرود« است

يارانه ۴۵۵۰۰ توماني امروز 
واريز مي شود

معافيت هاي مالياتي تاثير مثبتي 
بر توليد نداشته است

سهم قابل توجه مسائل داخلي 
در التهابات اقتصادي 

گمرك ايران توقف ص��ادرات كاالهاي ايراني به 
افغانستان را تكذيب و اعالم كرد: محدوديت هاي 
صادرات كاال به افغانستان صرفا در مرز ماهيرود 

خراسان جنوبي است..
هنوز علت محدوديت صادرات كاال به افغانستان 
از مرز فراه مشخص نيست. گمرك فراه افغانستان 
صادرات مواد سوختي، فوالد، سيمان و كاشي و 
س��راميك از اين مرز را ممنوع ك��رده اما از ديگر 
مرزهاي دو كشور امكان صادرات اين كاالها وجود 
دارد، ضمنا صادرات ساير كاالها از اين مرز به غير 

از ۴ قلم كاالي ياد شده امكان پذير است.
دفتر بين الملل گم��رك ايران اع��الم كرده كه 
در حال مكاتبه و پيگي��ري موضوع از گمركات 
افغانستان بوده و نتيجه اين پيگيري ها را به زودي 
اطالع رس��اني مي كند. اين گزارش مي افزايد: بر 
اساس نامه موجود صادرات ۴ قلم كاالي ايراني 
در گمرك فراه افغانس��تان پذيرش نمي ش��ود 
و صادركنن��دگان مي توانن��د از طريق مرزهاي 
جايگزين از جمله گمرك دوغارون و ميلك اين 

كاالها را به افغانستان صادر كنند.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعالم كرد، يارانه 
شهريور ماه امروز دوشنبه به حساب سرپرستان 
خانوار واريز مي ش��ود. نود و يكمين مرحله يارانه 
نقدي مربوط به شهريور ماه سال جاري به ازاي هر 
نفر ۴55.000 ريال س��اعت 2۴:00 روز دوشنبه 
مورخ 1397/6/26 به حساب سرپرستان خانوارها 
واريز و قابل برداشت خواهد بود. همچنين همراه 
ياران��ه، افزاي��ش حداقل مس��تمري خانوارهاي 
مددجوي��ان تحت حماي��ت كميته ام��داد امام 
خميني)ره( و س��ازمان بهزيستي كشور نيز واريز 

خواهد شد.

مهر|رييس س��ازمان امور ماليات��ي گفت: نتايج 
پژوهشي كه به س��فارش ما توسط دانشگاه تهران 
انجام شده نشان مي دهد معافيت ها و مشوق هاي 

مالياتي اثر مثبتي بر توليد كشور نداشته است.
به منظور اثرات و تبعات معافيت ها ومش��وق هاي 
مالياتي و در صورت لزوم، بازنگري در اين معافيت ها 
و مش��وق ها، دانشگاه تهران به س��فارش ما كاري 
پژوهشي را آغاز و بسته اي تحت عنوان مطالعه مجدد 

بر معافيت ها و مشوق هاي مالياتي تهيه شده است.
وي اف��زود: به عن��وان نمون��ه م��اده ۸0 قانون 
ماليات هاي مستقيم معافيت هايي را براي بخش 
كشاورزي در نظر گرفته است اما اقدام دقيقي روي 
اين ماده انجام نشد.تقوي نژاد تصريح كرد: يكي از 
محورهايي كه درخواست كرده ايم تا پژوهشگران 
دانش��گاه تهران، آن را بررسي كنند اين بود كه 
معافيت هاي مالياتي چه اثري روي توليد داشته 
است.معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در اين زمينه، 
نتايج بررس��ي آنها كه به ما اعالم ش��ده، نشان 
مي دهد كه اين معافيت ها هيچ اثري روي بخش 
توليد ندارد.رييس س��ازمان امور مالياتي تاكيد 
كرد: براين اساس درصدد هستيم معافيت ها و 
مشوق هاي مالياتي را ساماندهي كنيم.درواقع، 
در ايران طبق رويه اي كه از قديم مرس��وم بوده، 
اولين قدم به منظور توس��عه بخش هاي مدنظر 
)توس��عه صادرات، بخش اقتصادي خاص مانند 
كش��اورزي، توس��عه منطقه اي و غيره( اعطاي 
مشوق هاي مالياتي بدون انجام تحليل هاي مربوط 
به هزينه � فايده بوده اس��ت.در حالي كه موانع 
اهداف توسعه اي كشور عموما غيرمالياتي بوده 
و با ارايه اين مشوق ها نمي توان ساير ضعف هاي 

موجود را پوشش داد.

خانه مل�ت| نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس مي گويد علت 70 درصد الته��اب در بازار 

ارز داخلي است.
معصومه آقاپورعليشاهي، با اشاره به گزارش مركز 
حراست وزارت اقتصاد در خصوص ردپاي امريكا در 
اغتشاش بازار ارز، اظهار كرد: هنوز اين گزارش براي 
مطالعه به دست نمايندگان نرسيده است، اما درباره 
مشكالت پيش آمده در شبكه ارزي به مسائل داخلي 
بر مي گردد، در حال حاضر درگير جنگ اقتصادي، 

رسانه اي و تبليغاتي هستيم.
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس ادامه 
داد: با وجود اينكه مي دانيم در جنگ حضور داريم 
اما براي هيچ كدام از آنها زره الزم را نه تهيه كرديم، 
نه پيش بيني مي كنيم و نه داريم، وقتي ابزار مقابله با 
آنها را نداريم اهميتي ندارد عوامل داخلي و خارجي 

چه نقشي در التهاب دارند.
نماينده مردم شبس��تر در مجلس دهم ش��وراي 
اسالمي گفت: التهاب بازار ارز يك فرآيند است كه از 
سال ۸6 آغاز شد و امروز به صورت دمل چركي سرباز 
كرده است، بعد از شكل گيري فرآيند التهاب ارزي، 
مسائل داخلي و خارجي، مديريت نادرست ارزي، 
بخشنامه هاي متعدد و انواع و اقسام تصميم گيري ها 
لحظه اي به اين امر دامن زد.وي تاكيد كرد: مي توان 
گفت نقش مس��ائل داخلي در التهاب بازار ارز 70 
درصد است، حتي اگر عنوان كنيم مسائل خارجي 
اس��ت، بايد راه كار ارايه كرد.آقاپور عليش��اهي در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به سيل 
انتقادها بيان داش��ت: در ايران همه منتقد شده اند 
كاش همه بعد از نق��د راه كار ارايه دهند و همراه و 
هميار باشند نقد بدون ارايه راه كار بي نتيجه است، 
شعارزدگي و نقادي يا به قولي گرد گويي مي كنيم در 

حالي كه بايد راه كار باشيم و كار انجام دهيم.

اخبار 3 كالن

بانك مركزي رشد اقتصادي بهار 97 را اعالم كرد

»تعادل« ابعاد اصالحيه قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را بررسي مي كند

آغاز روند كاهش رشد اقتصادي

اميد واهي كاهش بيكاري با خروج بازنشستگان

بانك مركزي از رش��د اقتصادي 1.۸ درصدي در 
بهار س��ال جاري خب��ر داد. اين در حالي اس��ت 
 كه نرخ رش��د اقتصادي براي بهار س��ال گذشته

۴.6 درصد بوده است.
ب��ه گزارش تعادل، بر اس��اس محاس��بات اوليه و 
مقدمات��ي بانك مركزي، تولي��د ناخالص داخلي 
كشور در سه ماهه اول سال 1397 )به قيمت هاي 
ثابت سال 1390( به 1676.7هزار ميليارد ريال 
رسيده اس��ت كه در مقايس��ه با رقم دوره مشابه 
س��ال قبل، 1.۸ درصد افزايش يافته اس��ت. الزم 
به يادآوري است كه توليد ناخالص داخلي در سه 
ماهه اول س��ال 1396 نسبت به دوره مشابه سال 

قبل، معادل ۴.6 درصد افزايش يافته بود.
حس��ب روال معمول، آخرين داده ها و اطالعات 
م��ورد نياز جهت محاس��به رش��د اقتص��ادي از 
منابع آمار رس��مي مربوطه از قبيل وزارت جهاد 
كش��اورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي و طرح آم��اري فعاليت هاي بخش 
ساختمان اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو دريافت شده 
اس��ت. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با 
هر يك از فعاليت ها، از منابع آماري و شاخص هاي 

قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
بررسي س��هم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در 
افزايش توليد ناخالص داخلي نش��ان مي دهد كه 
در فصل اول سال 1397 ارزش افزوده فعاليت هاي 
نفت، حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات، برق، گاز 
و آب و خدمات مس��تغالت و خدمات حرفه اي و 
تخصصي به ترتيب با س��همي معادل 1.2 درصد، 
0.5 درص��د، 0.1 درص��د و 0.1 درصد از رش��د 
اقتصادي نقش اقتصادي، نقش موثري در افزايش 

روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كرده اند.
در مقاب��ل ارزش اف��زوده فعاليت ه��اي صنعت و 
بازرگاني، رس��توران و هتلداري با سهمي معادل 
منفي 0.2 و منفي 0.1 درصد از رش��د اقتصادي 
نقش كاهن��ده اي در توليد ناخال��ص داخلي طي 

دوره زماني مورد نظر داشته اند.
آمار و اطالعات مقدماتي دريافت ش��ده از وزارت 
جهاد كشاورزي نشان مي دهد كه برآورد مقادير 
توليد محص��والت زراعي، باغي و دامي در س��ال 
1397 نس��بت به س��ال قبل به ترتيب از رشدي 
معادل 2.1، 3.6 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر 

اين اساس در سه ماهه اول سال 1397 و بر مبناي 
محاس��بات فصلي، ارزش افزوده گروه كشاورزي 
)به قيمت هاي ثابت سال 1390(، نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 0.3 درصد افزايش يافته است.
بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت 
در سه ماهه اول س��ال 1397 به قيمت هاي ثابت 
س��ال 1390 به ميزان ۴01.1 هزار ميليارد ريال 
برآورد ش��ده كه گوياي 5.2 درصد رش��د نسبت 
به دوره مش��ابه سال قبل اس��ت. نتايج حاصل از 
محاس��بات اوليه در اين زمينه نش��ان دهنده آن 
است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، 
بطور عمده ناش��ي از افزايش صادرات نفت خام، 
توليد ميعانات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات 
 گاز طبيع��ي نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 

بوده است.
در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي )كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش 
صنعت را پوش��ش مي دهد( در سه ماهه اول سال 
1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد 
كاهش يافته است. شايان ذكر است كه از مجموع 
2۴ رش��ته فعاليت عم��ده صنعتي در س��ه ماهه 
اول سال 1397، يازده رش��ته فعاليت صنعتي با 
ضريب اهميت )۴9 درصدي( داراي رش��د مثبت 
بوده اس��ت. همچنين بيشترين س��هم از افزايش 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي )در سه 
ماهه اول سال 1397( به ترتيب مربوط به فعاليت 
توليد صنايع فلزات اساسي، صنايع توليد وسايل 
نقليه موتوري تريلر، نيم تريلر و صنايع توليد مواد 

غذايي بوده است.
در بخ��ش س��اختمان، ارزش س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي در س��اختمان مناطق ش��هري 
به قيمت هاي جاري طي فصل اول س��ال 1397 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 9.1۸ درصد 
افزايش يافته اس��ت. با اعمال شاخص هاي قيمت 
متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده 
س��اختمان بخش خصوصي ب��ه قيمت هاي ثابت 
س��ال 1390 معادل منفي 20 درصد برآورد شده 
است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظر 
گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد 
بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1390 

معادل 0.1 درصد برآورد مي شود.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي )طرف تقاضاي 

اقتص��اد در فصل اول س��ال 1397 به قيمت هاي 
ثابت س��ال 1390 نيز نش��ان مي ده��د كه اقالم 
مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص، صادرات و واردات كاالها و خدمات 
به ترتيب از نرخ رشدي معادل 0.3، 3.9، 0.۸، 10، 

3.2 درصد برخوردار بوده اند.
رقم كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه 
اول سال 1397 نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
0.۸ درصد كاهش يافته اس��ت. نرخ رشد تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص بخش هاي ماشين آالت و 
س��اختمان نيز به ترتيب منفي 5.2 و 1.9 درصد 

است.
كاه��ش واردات كااله��اي س��رمايه اي و كاهش 
توليدات كاالهاي سرمايه اي در داخل كشور علت 
كاهش تش��كيل س��رمايه در بخش ماشين آالت 
بوده است. همچنين با وجود افزايش هزينه هاي 
عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي 

سرمايه اي، به دليل كاهش فعاليت هاي ساختماني 
در بخش خصوصي، كل تش��كيل سرمايه بخش 

ساختمان صرفا 1.9 درصد افزايش يافته است. 
بر اساس محاسبات صورت گرفته، صادرات كاالها 
و خدمات به قيمت هاي جاري طي س��ه ماهه اول 
س��ال 1397 معادل ۸1.3 درص��د افزايش يافته 
است. با توجه به شاخص بهاي كاالي صادراتي در 
بازه زماني مذكور، رشد صادرات كاالها و خدمات 
به قيمت هاي ثابت سال 1390 معادل 10 درصد 
بوده است. همچنين الزم به ذكر است كه طي سه  
ماهه اول سال 1397، رشد ارزش دالري واردات 
كاالها و خدمات به ترتيب معادل 0.۴ و ۸.۴ درصد 
است همچنين با توجه به تغييرات نرخ ارز و سطح 
عمومي قيمت كاالهاي وارداتي، واردات كاالها و 
خدمات به قيمت هاي جاري و ثابت س��ال 1390 
به ترتيب معادل ۴5.۴ و 3.2 درصد افزايش يافته 
است.الزم به يادآوري است كه در فصل اول سال 

1397 تفاوت نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي به 
قيمت پايه 1.۸ درصد و هزين��ه ناخالص داخلي 
به قيمت بازار 2.5 درصد به دليل افزايش خالص 
ماليات بر تولي��د و واردات )ماليات منهاي يارانه( 

حاصل شده است.
بديهي است كه عمده ترين منابع آماري به منظور 
محاسبه اقالم هزينه ناخالص داخلي را اقالم پايه 
آماري نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق 
شهري ايران )اداره آمار اقتصادي بانك مركزي(، 
پرداختي هاي خزانه داري كل كشور )وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، آمار صادرات و واردات گمرك 
جمهوري اس��المي ايران و آمار تراز پرداخت هاي 

خارجي كشور بانك مركزي( تشكيل مي دهند.
در خاتمه الزم به ذكر اس��ت كه ارقام حساب هاي 
ملي سه ماهه اول سال 1397 بر اساس برآوردهاي 
اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در 

معرض تجديدنظر قرار دارد.

مع��اون رييس جمه��وري اعالم كرد ك��ه با وجود 
اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، 
تغييري در دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون مشمول 
قانون بوده اند، ايجاد نش��ده اس��ت. با اين همه به 
نظر مي رسد كنار گذاش��تن مديران بازنشسته نه 
تنها فرصت چنداني براي اش��تغال كش��ور ايجاد 
نمي كند بلك��ه با توجه به حفره ها و ضعف هايي كه 
نظام استخدامي در كشور دارد، كنار گذاشتن اين 
مديران احتماال به جايگزيني ب��ا مديران توانمند 
ختم نمي ش��ود و همين امر مي تواند بر مشكالت 

اقتصادي كشور در بخش بيافزايد.
مس��اله ع��دم ب��ه كارگي��ري بازنشس��تگان در 
دستگاه هاي اجرايي در يك سال گذشته به يكي از 
مس��ائل اصلي دولت تبديل شده ولي با وجود همه 
اين فش��ارها به نظر مي رس��د هنوز بخش زيادي 
از بازنشس��تگان كش��ور همچنان در دستگاه هاي 
مختلف مشغول به كار هستند. اين در حالي است 
كه آمار دقيقي از تعداد ش��اغالن مشغول به كار در 
كشور براي س��ال هاي گذش��ته داده نشده است. 
در اين رابطه يك بار علي رض��ا محجوب، نماينده 
مجلس، در س��ال 139۴ گفته بود: »هش��ت و نيم 
درصد جمعيت ش��اغالن كش��ور بازنشس��تگان 
هستند. جمعيت شاغالن كش��ور 23 ميليون نفر 
است، بر اس��اس آمار س��ازمان مديريت، نيمي از 

بازنشستگان شاغل هستند.« 
به گزارش تعادل در روزهاي گذش��ته، جمش��يد 
انصاري - رييس س��ازمان امور اداري و استخدامي 
- در صفح��ه توييتر خود از اب��الغ اصالحيه قانون 
ممنوعيت به كارگي��ري بازنشس��تگان خبر داد. 
انصاري در توضيحات خود گفته است كه صرفنظر 
از برداشت ها و تفسيرهاي مطرح شده، الزم است 
به اين نكته توجه شود كه اين اصالحيه محدوديت 
بيش��تري براي به كارگيري بازنشس��تگان اعمال 
مي كن��د و تغيي��ري در دس��تگاه هاي اجرايي كه 

تاكنون مشمول قانون بوده اند ايجاد نشده است.
در كش��وري ك��ه تع��داد بي��كاران در آن بيش از 
10 درصد اس��ت و بيش��تر بيكاران را هم جوانان و 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي تش��كيل مي دهند، 
تغييراتي از اين دس��ت در نظام مديريتي مي تواند 
كارآمد باشد. در كشورهاي صنعتي ديگر چنانچه 
يك بازنشس��ته دوباره به شاغل ش��ود، كارفرما و 
بازنشس��ته هر دو با جريمه هاي س��نگيني مواجه 
مي ش��وند ولي بايد توجه داش��ت اج��راي چنين 
قوانين س��ختگيرانه اي در ايران آسان نيست؛ چرا 
كه بس��ياري از بازنشس��تگان كش��ور در اشتغال 
دوباره خود عمدتا به بخش هاي غير رسمي اقتصاد 
مي روند. تعداد زياد بازنشستگان و سالمنداني كه 
در ناوگان حمل و نقل شهري با خودروهاي شخصي 
خود اقدام به مسافر كشي مي كنند، مويد اين نكته 
اس��ت. عالوه بر اين زماني مي توان بازنشستگان را 

از اشتغال دوباره منع كرد كه آنها بتوانند با حقوق 
بازنشس��تگي خود هزينه هاي متعارف معيشتي را 
تامين كنند. در آلمان دولت با حمايت هاي گوناگون 
اجتماعي چنين چي��زي را به درجه زيادي محقق 
كرده اس��ت ولي در ايران حقوق بخ��ش زيادي از 
كارمن��دان و كارگران ه��م كف��اف هزينه هايش 
معيشتي را نمي دهد به همين دليل طبق آمارهاي 
رسمي هم اكنون حدود ۸00 هزار دو و چند شغله 

در ايران شاغل هستند.
در همين رابطه مهدي پازوكي به تعادل گفت: براي 
اينكه به مساله بازنشستگان شاغل پرداخت، ابتدا 
بايد بر يك تصوير بزرگ تر تمرك��ز كرد تا بتوانيم 
نتايج همه جانبه تري بگيريم. اين تصوير بزرگ تر، 
شماي كلي از اقتصاد ايران است. امروز همانطوري 
كه باره��ا به آن اش��اره كردم يك��ي از اصلي ترين 
مشكالت اقتصاد ايران كه ناكامي هاي فراواني را به 
همراه آورده بي انضباطي در اقتصاد كشور است. در 
رابطه با مساله بازنشستگان نيز اين موضوع صدق 
مي كند و به مساله بي انضباطي اداري در كشور باز 
مي گردد. اين نوع از بي انضباطي س��بب شده تا به 
جاي اينكه نيروهاي كارآمد و متخصصان زبده به 
بدنه دولت اضافه ش��وند، به دليل حاكميت رابطه 
بر ضابطه، فارغ التحصيالن دانش��گاه خوب راهي 
به دستگاه هاي اجرايي نمي يابند و عمدتا افراد كم 
سواد استخدام مي شوند. اين در حالي است كه در 
همه كش��ورهاي جهان، به ويژه كشورهاي توسعه 
يافته، با گرفتن آزمون هاي مختلف اس��تخدامي، 
بهترين نيروها جذب بدنه دولت مي شوند كه اغلب 

فارغ التحصيالن دانشگاه هاي معتبر هستند. 
او ادام��ه داد: در اي��االت متح��ده اگ��ر كس��ي از 
دانش��گاه هاي معتبري چون ه��اروارد،  ام اي تي، 
بركلي و... فارغ التحصيل شود، مشكلي براي شاغل 
ش��دن نخواهد داش��ت اما براي فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاي معتبر ايراني لزوما چنين چيزي قطعي 

نيس��ت. در امريكا فارغ التحصيالن دانش��گاه هاي 
درجه سوم به صف بيكاران مي پيوندند، مثال در شهر 
بوستون امريكا، كه يك شهر دانشگاهي محسوب 
مي شود تعداد زيادي دانشگاه وجود دارد اما ميان 
دانش��گاه ه��اروارد و ام اي تي با ديگر دانش��گاه ها 
تفاوت زياد اس��ت و بيشتر مقامات دولتي امريكا از 

دانشگاه هاي معتبر مي آيند.

  تحول در نظام اداري ضرورت دارد
پازوكي گفت: درنتيجه من فكر مي كنم امروز يكي 
از نيازهاي مهم اقتصاد ايران براي توس��عه، تحول 
در نظام اداري اس��ت. اين تحول باي��د به گونه اي 
باشد كه اصالحات را از دستگا هاي اصلي مثال نهاد 
رياست جمهوري و سازمان امور اداري و استخدامي 
آغاز شود. از سوي ديگر حاكميت روابط را بايد طرد 
كرد و با گرفتن آزمون هاي مختلف نيروهاي توانا به 
بدنه كارشناسي دولت اضافه شوند. اين ميان بحث 
مربوط به بازنشستگي را هم مي توان بررسي كرد.

او با اش��اره ب��ه تعداد ناچي��ز مديران بازنشس��ته 
در كش��ور، عنوان كرد: مش��كل ما اي��ن تعداد كم 
بازنشستگان شاغل نيستند، چرا كه مساله بيكاري 
در كشور ابعاد فراگيرتري دارد و اين تعداد از مديران 
به فرض كه خانه نش��ين هم ش��وند، نمي توانند با 
سمت هاي خود مش��كل بيكاري در كشور را حل 
كنن��د. مض��اف بر اينك��ه فقط مديران به س��مت 
اشتغال بعد از بازنشستگي نمي روند و بخش زيادي 
از اشتغال غير رسمي كش��ور در بخش هايي چون 
حمل و نقل ش��هري و فروش��گاه هاي خصوصي را 
بازنشستگان رده مياني اشغال كردند. با وجود اينكه 
ش��خصا به قانون منع به كارگيري شاغالن احترام 
مي گ��ذارم و فكر مي كنم در اي��ران هم چون بقيه 
كشورهاي پيشرفته بايد بازنشستگان به استراحت 
بپردازند، اما فكر نمي كن��م قانون فوق جز در بدنه 

دولت توفيقي داشته باشد.

پازوكي افزود: اينكه افراد بازنشسته دوباره جوياي 
كار مي ش��وند نشان دهنده مش��كالتي بزرگ تر از 
مشكل قانون در كشور است. هر چند باز هم تاكيد 
مي كنم بايد به قانون تمكين كرد و بازنشس��تگان 
نبايد دوباره شاغل ش��وند، اما مساله اين است چرا 
يك س��المند دوباره به س��مت كار كردن مي رود؟ 
پاسخ مشخص است، بسياري از اين افراد نمي توانند 
ب��ا حقوق بازنشس��تگي خ��ود ام��ورات زندگي را 
مديري��ت كنند و ب��ه همين دليل در س��ال هايي 
كه زمان اس��تراحت آنها محس��وب مي شوند، كار 
مي كنن��د. هنگامي كه يك بازنشس��ته نمي تواند 
معيش��ت خود را به ش��كل متع��ارف تامين كند، 
چاره اي جز شاغل شدن ندارد. فكر مي كنم ما بايد 
س��المت اقتصادي را دوباره به كشور بازگردانيم و 
اين مساله هم من محصول بي انضباطي و ناسالمتي 

اقتصاد كشور مي دانم.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي ادام��ه داد: وظيف��ه 
حكومت ها اين اس��ت كه براي شهروندان خود به 
ويژه سالمندان و بازنشستگان امكانات يك زندگي 
شايس��ته را فراهم آورد. اكنون آنها به دليل ناكافي 
بودن حقوق بازنشس��تگي خود به سمت اشتغال 
دوب��اره مي روند و فرصت هاي ش��غلي را اش��غال 
مي كنند. تنها با تامين رفاه افراد بازنشسته مي توان 

به شكل قطعي با اين مساله برخورد كرد.
پازوكي تاكيد كرد: در كشورهايي چون آلمان كه 
اشتغال افراد بازنشس��ته ممنوع است و كارفرما و 
بازنشسته را با جريمه مواجه مي كند، بازنشستگان 
حق��وق اجتماعي باالي��ي دارند و ع��الوه بر اينكه 
خدم��ات درمان��ي ارزان تري درياف��ت مي كنند و 
يارانه هاي گوناگون مي گيرند، چنانچه حقوق كافي 
نداشته باش��ند، دولت به آنها يارانه هاي ديگري از 
جمله يارانه مس��كن مي پردازد تا از اين راه قدرت 
خريد آنه��ا را باال ببرد. دولت ب��ا پرداخت امكانات 
بيش��تر خود را مح��ق مي داند كه قان��ون را تا آخر 
اجرا كند و با متخلفان برخ��ورد كند. طبعا چنين 
برخوردي را امروز نمي شود و نبايد در ايران انجام 
داد چون به هي��چ عنوان زمينه هاي كافي براي آن 

وجود ندارد.

  نظام استخدامي كشور بايد دگرگون شود
او در رابطه با به كارگير جوانان در مديريت دستگاه ها 
گفت: به اين مساله نبايد به شكل فرمال و صوري نگاه 
كرد و تصور داشت هر گاه جاي يك مدير مسن را يك 
جوان بگيرد يعني حركتي به سمت بهبود آغاز شده 
است. من خود را طرفدار به كارگيري جوانان و مدافع 
حقوق زنان مي دانم اما اين را مس��اوي با استفاده از 
هر زن و جواني در مديريت كشور نمي دانم. بايد در 
كشور شايسته ساالري حاكم شود و بايد تالش كنيم 
تا جوانان و زنان كشور فرصت  برابر براي دست يابي 
به تخصص الزم را داشته باشند و آن گاه شايسته ترين 

افراد را به كار گرفت. نظام مديريتي ايران بايد مبناي 
خود را بر شايسته ساالري بگذارد مشابه آن چه كه 
در كش��ورهاي موفق دنيا مي بينيم. نبايد فراموش 
كنيم مديريت دستگاه هاي اداري كشور جايي براي 
تجربه اندوزي نيس��ت چرا كه هر تصميم اش��تباه 
مي تواند منابع زيادي را هدر ده��د. بنابراين تغيير 
س��ني و جنس��ي مديران هر چند يك امر ضروري 
و الزم اس��ت اما نيازمند بستر الزم براي توانا كردن 
فراغ التحصيالن دانشگاهي است. تصور كنيد فقط 
براساس همين نظام رابطه محور كنوني استخدامي، 
تعداد زيادي مدير بي تجربه جذب دستگاه ها شوند، 
مطمئن باش��يد شكس��تي كه اين پروژه به همراه 
مي اورد، تا سال ها مس��اله به كار گيري جوانان را به 

يك تابو تبديل مي كند.
پازوكي با اشاره به ضعف هاي متعدد قانوني در نظام 
بازنشستگي كشور گفت: عجيب ترين قوانين جهان 
در اين زمينه را ايران دارد. در هيچ كجاي جهان يك 
بازنشسته دوبار حقوق بازنشستگي نمي گيرد. مثال 
همسر من يك بازنشسته با حقوق مشخص خودش 
است، اگر فردا من بميرم، همسرم حقوق من را هم 
دريافت مي كن��د و به راحتي دو حق��وق مي گيرد. 
حال آنكه در كشورهاي ديگر چنين چيزي نيست 
و نهايت��ا حقوق بازنشس��تگان از يك محل بيش��تر 
يا كمتر مي ش��ود ن��ه اينكه تع��داد حقوق هايي كه 
مي گيرند بيش از يكي باش��د. در فاميل ما، خانمي 
با 70 س��ال س��ن و پس از 50 س��ال بازنشستگي، 
هنگام��ي كه م��ادرش فوت كرد از همس��رش جدا 
ش��د تا حقوق بازنشس��تگي مادر خ��ود را دريافت 
كند. اين نش��ان دهنده دو نكته است، يكي ناكافي 
بودن مزد بازنشس��تگي و ديگري حفره هاي متعدد 
قانوني كه سبب ايجاد نابساماني هاي اجتماعي هم 
مي ش��ود. حال در نظر بگيريد تاثيرات س��و چنين 
 اقداماتي بر وضعيت مالي صندوق هاي بازنشستگي

چگونه است.
او در پايان خاطرنش��ان كرد: همانطوري كه در آغاز 
صحبت هاي��م گفتم، اين مس��اله ب��از مي گردد به 
بي انضباطي اداري در كش��ور. در هيچ جاي جهان 
ابتدا افراد شاغل نمي شوند و بعد سراغ ادامه تحصيل 
بروند. ام��ا در ادارات ايران فرد با ديپلم اس��تخدام 
مي شود و هنگام بازنشس��تگي مدرك دكترا دارد. 
همين دانش��گاه هاي پولي مانند علم��ي كاربردي 
آس��يب جدي به بدنه كارمندي كش��ور زدند. من 
از آق��اي انصاري خواهش مي كنم با اين مس��ائل به 
ش��كل جدي برخورد كند و اجازه ندهد افراد بدون 
طي م��دارج علمي كافي س��مت باالت��ري بگيرند. 
فرهنگ اداري كشور بايد دگرگون شود، نبايد يك 
فرد تازه كار ناگهان مديركل يك اداره مهم كش��ور 
ش��ود. حداقل انتظار مي رود س��ازمان امور اداري و 
اس��تخدامي براي مديران كل يك حداقلي از سابقه 

كار را ضروري بداند. 

 Mon. Sep 17 .    دو شنبه  26 شهريور 1397   7  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1200  2018 



يادداشت

خبر

بانك و بيمه4
چشم انداز قيمت  دالر

اعالم ميزان واگذاري و 
سرمايه گذاري هاي بانك رفاه

سعيد اميريان   كارشناس اقتصادي    
  آقاي دكت��ر راغفر با متهم كردن دولت به فس��اد 
گسترده و مقصر دانستن آن در اعمال سياست هاي 
ضعيف اقتصادي و گاها سوءاستفاده از فضاي پيش 
آمده براي رانت خواري توسط مقامات، پيش بيني 
كرده قيمت دالر تا پايان س��ال ج��اري به ۴۰ هزار 
تومان مي رس��د. در مقابل برخي اقتصاد دانان با رد 
اين ادعا، تاكيد دارند متغيرهاي بنيادين اقتصاد از 
جمله حجم نقدينگي، قدرت صادراتي و همچنين 
ابزار سياستي دولت اجازه نخواهد داد قيمت دالر از 

رقم كنوني باالتر برود.
در نقد و بررسي اين دو نظر بايد گفت كه بزرگ ترين 
عامل در تعيين مس��ير تغييرات قيمت دالر، فشار 
خارجي است. امريكا مشخصا تحريم هاي وسيعي 
را در دستور كار خود قرار داده است. امريكا دو هدف 
عمده دارد. اول: قطع كامل ص��ادرات نفت ايران و 
دوم: نابودي ساختار توليد نسبتا پيشرفته داخلي. 

صادرات نفت ايران با احتس��اب ميعانات گازي در 
فروردين ماه سال جاري حدود ۲.۷ ميليون بشكه 
در روز بوده كه اين رقم به دليل فش��ارهاي امريكا 
تاكنون به رقم ۲.۳ ميليون بشكه در روز كاهش يافته 
است. كره جنوبي و ژاپن كه از نظر سياست خارجي 
با امريكا هماهنگ هستند تا آبان ماه واردات خود را 
به صفر خواهند رساند. به نظر مي رسد. هند هم يك 
روند نزولي ب��راي خريد نفت ايران در نظر گرفته تا 
مشمول تحريم هاي امريكا قرار نگيرد. انتظار مي رود 
هند تا سال آينده همين موقع بخش قابل توجهي از 
خريد خود را كاهش دهد. در اين ميان دو مشتري 
عمده باقي مي ماند. اتحاديه اروپا و چين )تركيه و 
افغانستان هم هستند(. اگر مجموع خريد روزانه اين 
دو مش��تري به كمتر از يك و نيم ميليون بشكه در 
روز كاهش نيابد مي توان اميدوار بود كه فشار امريكا 
كنترل شده است و ايران مي تواند براي چند سالي 

اين وضعيت را تحمل كند. 
اما در مورد س��اختار توليد، نظام توليد صنعتي در 
ايران تا حد زيادي به منابع داخلي وابس��ته اس��ت 
و بخش قابل توجه��ي از نيازهاي مصرفي داخل را 
تامين مي كن��د. با اين حال تولي��د در ايران از نظر 
تكنولوژي، قطعات يدكي و برخي مواد اوليه به خارج 
از كشور وابسته است )ساالنه ۳۰ ميليارد دالر( . البته 
بخش عمده اين وابس��تگي به چين، اروپا و تركيه 
است. بنابراين در صورت همكاري اين سه شريك 
تجاري ايران، نظام توليد امكان ادامه حيات خواهد 
داشت و همچنان مي تواند نياز مصرف كنندگان را 

تامين كند. 
با اين توصيف نقش دولت و حكومت ايران در تحقق 
س��ناريو خوش بينانه حفظ صادرات ۱.۵ ميليون 
بش��كه نفت و حفظ توان توليد داخلي چيس��ت؟ 
اولين نكته الزام حفظ برجام است. چرا كه در غير اين 
صورت جامعه جهاني با امريكا همگام شده و امكان 

ادامه كار از بين خواهد رفت.
 دومين نكته تصويب لوايح مربوط به FATF يا قوانين 
مربوط به مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريزم 
است. اگر ايران اين اقدام را به فوريت انجام ندهد حتي 
در صورت امكان صدور نفت، امكان انتقال منابع مالي 

ناشي از آن به داخل را نخواهد داشت. 
سومين نكته چابكي در اتخاذ سياست هاي داخلي 
به ويژه سياس��ت هاي اقتصادي است. در يك سال 
گذش��ته دول��ت داراي چنين ويژگ��ي اي نبوده و 
نتوانسته هيجانات بازار را مديريت نمايد. حتي در 
مواردي بر اين هيجانات افزوده و شائبه موج سواري 
و سوءاس��تفاده توس��ط دولت را دامن زده اس��ت. 
به كارگيري تيم اقتصادي صاحب دانش و تجربه از 
يك سو و اعطاي اختيارات مناسب به آنها و دور كردن 
دست عده اي جاهل در برخي قواي كشور از باالي سر 
اين تيم ضروري به نظر مي رسد. البته با اتخاذ تمام 
اين سياست ها، فساد ساختاري در كشور همچنان 

آزاردهنده خواهد بود.
 و نكته آخر كاهش س��طح اختالفات در منطقه به 
ويژه با كشور عربستان يكي از كليد هاي كوتاه كردن 

شرايط سخت فعلي است .

مي��زان واگذاري س��رمايه گذاري هاي بورس��ي و 
امالك مازاد بان��ك رفاه كارگران طي س��ال هاي 
۱۳96 و ۱۳9۷ بال��غ بر ۱۱۰۰۰ ميليارد ريال بوده 
است. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
از اين ميزان در سال 96 مبلغ ۵6۷8 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري بورسي و مبلغ ۱۱۰8 ميليون ريال 
امالك م��ازاد بوده اس��ت. در س��ال 9۷ و تا تاريخ 
۱۴ ش��هريور ماه نيز اين ميزان واگذاري در حوزه 
سرمايه گذاري بورسي مبلغ ۲6۴8 ميليارد ريال و 
در حوزه امالك مازاد ۱۵۱۳ ميليارد ريال بوده است.

  آگهي مزايده دوم سراسري امالك مازاد و تمليكي 
بانك رفاه در تاريخ هاي ۱۳9۷.6.۴ و ۱۳9۷.6.۱۱ 
در روزنامه هاي كثيراالنتش��ار  منتشر و نتايج اين 
مزايده در تاريخ ۱۳9۷.6.۲۰ مشخص شد. عمده 
سرمايه گذاري هاي بورسي بانك رفاه كارگران از 
محل تهاتر بدهي هاي مجموعه س��ازمان تأمين 
اجتماعي به اين بانك بوده است به ترتيبي كه طي 
سال هاي ۱۳9۲ تا ۱۳9۷ مبلغ 9۵۱9۳ ميليارد 
ريال سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار از س��وي سازمان تأمين اجتماعي به 
بانك رفاه واگذار ش��ده اس��ت.   كميته واگذاري 
س��رمايه گذاري ها و بهينه سازي پرتفوي بورسي 
بانك رفاه كارگران با برگزاري جلس��ات هفتگي 
موضوع واگذاري سهام شركت هاي بورسي با رعايت 
عدم كاهش سطح عمومي قيمت ها، شاخص بورس 
و حفظ حقوق سهامداران را بطور جدي در دستور 

كار قرار داده است.

گزارش »تعادل« از بازار ارز و سكه

»تعادل« ضرورت ايجاد نهادهاي تخصصي   بيمه را بررسي مي كند

افت حباب قيمت سكه تمام

مغفول ماندن بيمه از نظارت و تقويت استانداردهاي بين المللي

گروه بانك وبيمه     محسن شمشيري 
نگاهي به آمار معامالت س�نا در روز يك شنبه 
25شهريور 97 نش�ان مي دهد كه تمام 5 ارز 
اصلي ش�امل دالر، يورو، پوند، درهم و يوآن با 
نرخ فروش كمتر از نرخ خريد مواجه ش�ده اند 
و اين موضوع نش�ان مي دهد ك�ه فعاالن بازار 
ارز چش�م انداز نرخ ارز را رو به صعود ارزيابي 
كرده اند و همين موضوع باعث ش�ده كه نرخ 
خريد ارز در سنا باالتر از نرخ هاي فروش باشد 
و عده اي حاضر ش�ده اند كه ارز را با نرخ باالتر 

از فروش، خريداري كنند. 
به گزارش »تعادل«، آمارها نشان مي دهد كه 
دالر 1191 تومان باالتر از نرخ فروش خريداري 
شده اس�ت، اختالف قيمت نرخ فروش با نرخ 
خريد ني�ز در ي�ورو 1529، پون�د 34، درهم 
467و يوآن 766 تومان بوده است. همچنين 
يورو در اين س�امانه 9هزار و 719 تومان و هر 
پوند 17هزار و 4۸۰ تومان به فروش رسيد، دالر 
امريكا 12هزار و 362تومان و هر يوآن چين نيز 

يك هزار و 2۰9تومان قيمت خورد.

البت��ه برخ��ي كارشناس��ان معتقدند كه ب��ه دليل 
تعطيالت اين هفته بازار ارز و طال، برخي فعاالن بازار 
به دليل تعطيلي يا كمبود عرضه، حاضر شده اند كه 
نرخ ه��اي باالتر براي خريد اراي��ه كنند و هر چه ارز 
عرضه مي شود را خريداري مي كنند. لذا شايد دليل 
اين وضعيت بازار كه خريد گران تر از فروش اس��ت، 
همين موضوع باش��د كه دسترسي متقاضيان به ارز 
كمتر شده و لذا سعي مي كنند كه پيش از تعطيلي 
بازار، هرچه سريع تر نياز خود را براي روزهاي آينده 

تامين كنند. 
در بازار طال نيز در شرايطي كه اونس جهاني به ۱۱9۳ 
دالر كاهش يافته، اما ب��ه دليل افزايش نرخ دالر در 
بازار آزاد كه به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسيده، قيمت 
طال و سكه روز يكشنبه ۲۵ شهريور ماه 9۷ در بازار 
تهران با افزايش همراه بود و نرخ سكه تمام بهار طرح 
جديد از ۴.۵ ميليون تومان گذش��ت و دالر در بازار 
آزاد نيز ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و يورو نيز به ۱6 هزار 
و ۵۵۰ تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد امامي در بازار تهران با ۱۳9 هزار تومان رشد 
نس��بت به روز ش��نبه با رقم ۴ ميليون و ۵۳۱ هزار 

تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با ۱۵۴ هزار تومان افزايش نس��بت به روز ش��نبه به 
ارزش ۴ ميليون و ۲۰۵ هزار تومان داد و س��تد شد. 
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۲۲ هزار تومان رشد 

نسبت به مدت مشابه ۲ ميليون و ۱۱۳ هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱6 هزار تومان افزايش 
به ارزش يك ميليون و ۱۱۲ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه سكه گرمي با ۱6 هزار تومان افزايش نسبت 
به روز شنبه به قيمت 6۴۲ هزار تومان معامله شد و 
هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با ۱۳ هزار تومان رشد به 

ارزش ۳88 هزار تومان فروخته شد.
به گزارش تعادل، براساس نرخ اونس جهاني ۱۱9۳ 
دالر، كه نرخ سكه را حدود ۲8۱ دالر برآورد مي كند 
و همچنين ن��رخ دالر آزاد ۱۴۲۰۰ تومان بازار آزاد، 
نرخ واقعي سكه بدون حباب حدود ۴ ميليون تومان 
اس��ت و لذا مي توان ميزان حباب سكه ۴ ميليون و 
۵۳۰ هزار توماني را حدود ۵۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان 

در نظر گرفت. 

  بازار طال يك هفته تعطيل شد
در ارتباط با تحوالت اخير بازار، محمد كشتي آراي 
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر با اشاره به 
تعطيلي يك هفته اي بازار طال وسكه از روز دوشنبه، 
گفت: حباب سكه امامي به ۷۵۰ هزار تومان رسيده 
است. محمد كشتي آراي درباره افزايش قيمت طال 
و سكه طي روز جاري، اظهار داشت: افزايش قيمت 

ارز و طال جهاني، تاثير مستقيم بر قيمت طال داشته 
و شاهد افزايش قيمت ها در بازار هستيم.

وي با تاكيد بر اينكه س��طح داد و س��تدها در بازار 
به شدت كاهش يافته است، گفت: عامل اصلي رشد 
قيمت طال در بازار، افزايش قيمت ها در بازار ارز بوده 
و همچنين با كاهش تقاضا در بازار نيز شاهد كاهش 
حباب س��كه در بازار هستيم كه نشان از نبود تقاضا 

براي خريد در بازار است.
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر با تاكيد بر 
اينكه افت داد و ستدها در بازار نشان از كاهش تقاضا 
و خريد در بازار دارد، افزود: سكه امامي ۴ ميليون و 
۵۳۰ هزار تومان، سكه بهار آزادي ۴ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان، 

ربع س��كه يك ميليون و صد هزار تومان، سكه يك 
گرمي 6۴۰ هزار تومان، هر مثقال طال يك ميليون 
و 68۲ هزار تومان و هر گرم طال ۱8 عيار ۳88 هزار 
و ۲۰۰ تومان در بازار در حال معامله اس��ت. كشتي 
آراي در ادامه با اش��اره به اينكه قيمت سكه در بازار 
در حال كاهش است، توضيح داد: حباب سكه امامي 
در حال حاضر به ۷۵۰ هزار تومان رس��يده و حباب 
نيم س��كه نيز به ۲۱۰ هزار تومان رسيده كه نشان 
از كاهش حباب سكه در بازار دارد. وي درباره پيش 
بيني قيمت ها در بازار، گفت: در ش��رايطي كه بازار 
در آستانه ايام تعطيلي است، اما افزايش قيمت هاي 
اخير به دليل افزايش نرخ ارز در بازار اس��ت و انتظار 
كاهش قيمت ها در ماه مح��رم نيز وجود ندارد زيرا 

قيمت ها ناش��ي از قيمت جهاني و قيمت ارز است و 
تحت تاثير تعطيلي نخواهد بود. رييس كميس��يون 
تخصصي طال و جواهر در پاي��ان از تعطيلي بازار از 
دوشنبه ۲6 شهريور 9۷ به مدت يك هفته خبر داد.

 
  ضرورت ادغام بانك ها 

براي افزايش كفايت سرمايه
همچنين پرويزيان رييس كانون بانك ها و موسسات 
خصوصي مي گويد كه افزايش نرخ دالر باعث كاهش 
كفايت سرمايه بانك ها شده و در چنين شرايطي ادغام 

بانك ها يك ضرورت به نظر مي رسد.
كوروش پرويزيان با بيان اينكه افزايش نرخ دالر به اُفت 
سرمايه بانك ها منجر شده است، اظهار داشت: عامل 
كفايت سرمايه در فعاليت هاي بين المللي بانك ها موثر 
است درحالي كه با گراني دالر ارزش سرمايه بعضي از 
بانك هاي ايراني به زير يك ميليارد دالر رسيده است و 
در چنين شرايطي ادغام يك ضرورت به نظر مي رسد.

وي تصريح كرد: ادغام بانك ه��ا كه در ماه هاي اخير 
بيش از هميشه مطرح شده، از روش هاي موثر در بهبود 
شبكه بانكي است؛ از نظر من ادغام چند بانك در يك 
بانك تصميم درستي است و تمام اجزا و اعضاي شبكه 
بانكي بايد به عناصر درگير در اين فرايند و اجراي اين 
فرايند كمك كنند چراكه بعضي از بانك ها با توجه به 

شرايط جديد وضعيت مطلوبي ندارند.
وي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز در بازار داخل بر ميزان 
كفايت س��رمايه بانك ها نيز اثر گذاشته است، تاكيد 
كرد: سرمايه بس��ياري از بانك ها تحت تأثير افزايش 
ناگهاني نرخ ارزش به شدت افت كرده و از سوي ديگر 
فضا و انگيزه الزم براي سهامداران به منظور مشاركت 
بيشتر براي افزايش سرمايه وجود ندارد. اين در حالي  
است كه كفايت سرمايه يكي از مهم ترين عوامل حضور 

بانك ها و رقابت آنها در فضاي بين المللي است.
وي ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به اي��ن ش��رايط مي توان 
صالحيت ه��اي الزم در عامل كفايت س��رمايه را با 
ادغام و پيوستگي چند بانك در يك بانك فراهم كرد. 
متأسفانه سرمايه بعضي از بزرگ ترين بانك هاي ايران 
زير يك ميليارد دالر است و اين ميزان سرمايه براي 
حجم تج��ارت، اعم از ص��ادرات و واردات و تعهدات 

بانكي كافي نيست.
رييس كانون بانك ها و موسسات خصوصي گفت: از 
اين منظر فرايند ادغام بانك ها كه بانك مركزي آن را 
كليد زده اس��ت، جز ضروري ترين اقدامات در شبكه 
بانكي به نظر مي رس��د. مجوز اين اقدام هم از سوي 
فرماندهي كل قوا صادرشده و ادغام بانك ها از سوي 
دولت، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بانك مركزي 

و نيروهاي مسلح دنبال مي شود.

گروه بانك وبيمه     احسان شمشيري 
 صنعت بيمه به واس��طه حضور بخ��ش خصوصي، 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي، آزادسازي تعرفه ها 
و گسترش س��ريع تقاضاي بيمه، تحوالت بسياري 
را تجربه مي كند و در جهت پاس��خگويي به الزامات 
شرايط موجود، حضور انجمن ها، نهادها و موسسات 
حرفه اي كارآمد كه متش��كل از افراد صاحب نظر و 
پيشكسوت در امر بيمه باشند و در راستاي افزايش 
توان حرفه اي و علمي صنع��ت بيمه فعاليت كنند، 
نقش بس��يار تعيين كننده اي دارد تا ضمن تقويت 
نظارت بر فضاي عمومي وعملكرد شركت هاي بيمه، 
استانداردسازي ش��اخص ها و عملكرد شركت ها را 
مطابق با استانداردهاي داخلي، منطقه اي و جهاني 

به پيش ببرد. 
ب��ه گزارش تع��ادل، ب��ه تازگي پژوهش��ي با هدف 
بررسي شرايط الزم و الزامات ايجاد و توسعه نهادها 
و انجمن هاي تخصص��ي و حرفه اي صنعت بيمه در 
دنيا انجام و ط��ي آن فرآيند ص��دور مجوز فعاليت 
نهادهاي تخصصي، مرجع مقررات گذاري نهادهاي 
مذكور، مالكيت و نوع سرمايه گذاري نهادها، وظايف 
و اساس نامه آنها، ساختار اداري، تخصصي و نيروي 
انس��اني، ش��رايط عضويت و ويژگي هاي مديران و 
كاركن��ان، نحوه تعامل و ارتب��اط آنها با بخش هاي 
حكومت��ي و تخصص��ي مرتبط م��ورد ارزيابي قرار 

گرفته است
سنديكاي بيمه گران ايران، انجمن حرفه اي صنعت 
بيمه، انجمن محاس��بات بيمه و مالي ايران، انجمن 
صنفي كارفرمايي كارگ��زاران ايران، انجمن صنفي 
نمايندگان بيمه و ش��ركت هاي ارزيابي خس��ارت 
از جمله نهادها و موسس��ات فعال در حوزه صنعت 
بيمه كشور مي باش��ند كه با فعاليت در اين حوزه از 
آن تأثير گرفت��ه و متقاباًل بر آن تأثير مي گذارند. اما 
الزم است كه نهادها و تشكل هاي نظارتي و حرفه اي 
در امر استانداردسازي بيش از اين تقويت شود تا از 
مواجه شدن شركت هاي بيمه و كل صنعت بيمه با 
بحران ها، نوسانات و چالش هاي مالي و خسارت ها 
جلوگي��ري كند و توان صنعت بيمه را در اين زمينه 

تقويت نمايد. 
به نظر مي رسد كه يكي از مهم ترين ابزارهاي تقويت 
و توس��عه نهادها و انجمن هاي حرفه اي و تخصصي 
در كشور، سياست هاي كلي و اجرايي بيمه  مركزي 
ايران بوده و با تمركز بر سياس��ت هاي توس��عه اين 
نهادها در كنار تقويت و توسعه نظارت بر آنها مي توان 
انتظار رشد و توس��عه كّمي و كيفي بيشتري از اين 

نهادها در كشور داشت.
مطالعه عملك��رد نهاده��اي فعال در كش��ورهاي 
پيش��رو حاكي از آن اس��ت كه انجمن هاي صنفي 

بيم��ه مي توانن��د نقش هاي مختل��ف متعددي در 
حمايت از توس��عه منظم بازار بيم��ه ايفا كنند. اين 
نقش ها مي تواند توس��ط انجمن ه��اي فردي مثل 
انجمن بيمه زندگي، سالمت و غيرزندگي يا توسط 
انجمن يكپارچه و يا توسط تركيبي از ساختارهاي 
س��ازماني انجام شود. بسياري از بازارهاي جهاني از 
اين اتحاديه هاي صنفي ب��ه عنوان يك هزينه موثر 
كارآم��د در زمينه هماهنگي مناس��ب فعاليت هاي 
صنعت در ش��كلي كه به رقابت صدمه نزند و باعث 
بهبود استانداردهاي حرفه اي و عمليات در صنعت 
ش��ود و به رعايت مقررات و قوانين توسط كاربران 

كمك نمايد استفاده مي كنند. 
مقايس��ه كّمي و كيفي عملك��رد نهادهاي فعال در 
كشورها نشان دهنده اين است كه كّميت و كيفيت 
عملكرد نهادهاي فعال در صنعت بيمه به ش��دت با 
توسعه يافتگي صنعت بيمه كش��ورها مرتبط بوده 
و با توس��عه صنعت بيمه، نهادهاي فعال در آن نيز 
توسعه  يافته و همزمان، توس��عه نهادهاي فعال در 
صنع��ت بيمه بر توس��عه آن صنع��ت تأثير مثبت و 

مستقيمي دارد. 

  نظارت 80 ساله بر صنعت بيمه از 1316 تاكنون 
 تعيين مالك ه��اي حرفه اي ورود اف��راد به عرصه 
صنعت بيمه و نظارت بر عملكرد آنها از ديگر الزامات 
وجود چني��ن انجمن ها و نهادهايي اس��ت كه با در 
نظر گرفتن موضوعات فوق و بس��ياري موارد ديگر، 
مي توان به ماندگاري، توس��عه و ايفاي نقش موثرتر 
اي��ن صنع��ت در اقتصاد و س��طح رفاه يك كش��ور 
اميدوار ب��ود. در صنعت بيمه اي��ران انجام برخي از 
وظايف و موارد گفته ش��ده بر عه��ده بيمه مركزي 
بوده و س��نديكاي بيمه گران اي��ران نيز، هر چند با 
فراز و نشيب هايي، از سال ۱۳۱6 تا كنون همراه اين 
صنعت بوده و س��عي نموده در حد توان خود برخي 
ديگر از موارد گفته شده را محقق نمايد. بيمه مركزي 
ايران به دليل ساختار دولتي خود و سنديكاي بيمه 
گران ايران و انجمن حرفه اي صنعت بيمه، تا كنون 
نتوانس��ته اند به داليل مختلف جاي خالي نهادها و 
انجمن ه��اي تخصصي و حرف��ه اي در صنعت بيمه 
كش��ور را پر نمايند و با توجه به چشم انداز روشني 
كه پس از لغو تحريم هاي بين المللي در عرصه هاي 
مختل��ف اقتصادي، به وي��ژه در صنعت بيمه، پيش 
روي كشور اس��ت، لزوم ايجاد نهادهايي حرفه اي با 
هدف برطرف نمودن نيازه��اي فوق، بيش از پيش 

احساس ميشود. 
بسياري از بازارهاي جهاني از اتحاديه هاي صنفي به 
عنوان يك هزينه موثر كار آمد در زمينه هماهنگي 
مناسب فعاليت هاي صنعت در شكلي كه به رقابت 

صدمه نزند و باعث بهبود استانداردهاي حرفه اي و 
عمليات در صنعت شود و به رعايت مقررات و قوانين 
توس��ط كاربران كم��ك نمايد اس��تفاده مي كنند. 
مقايس��ه كمي و كيفي عملك��رد نهادهاي فعال در 
ايران با ساير كش��ورها نشان دهنده اين است تعداد 
و عملكرد نهادهاي فعال در صنعت بيمه به ش��دت 
با توس��عه يافتگي صنايع بيمه كش��ورها موثر بوده 
و با توس��عه صنعت بيمه نهادهاي فع��ال در آن نيز 
توس��عه يافته و همزمان توس��عه نهادهاي فعال در 
صنع��ت بيمه بر توس��عه آن صنعت تاثي��ر مثبت و 

مستقيمي دارد. 
 البت��ه در اي��ن عرصه مي توان به س��ازمان حمايت 
از مص��رف كنن��دگان و توليد كنن��دگان به عنوان 
نماينده بخش صنعت، معدن و تجارت و نيز سازمان 
تعزيرات حكومتي وابس��ته به وزارت دادگس��تري 
اشاره نمود. انجمن ها و نهادهاي مختلف تخصصي 
و غير تخصصي توليد كنندگان محصوالت صنعتي، 
خدمات فني مهندسي و بسياري از حوزه هاي ديگر 

كه با وجود داشتن سهمي هم تراز و يا كمتر از صنعت 
بيمه داراي س��اختارها، نهادها و انجمن هاي متنوع 
تخصصي، اجرايي و نظارتي هستند و در واقع وجود 
يك چنين ساختارهاي منس��جم، به هم پيوسته و 
تكميل كننده يكديگر در صنعت بيمه الزم و ضروري 
به نظر مي رسد. پژوهشگران در اين مطالعه با بررسي 
تطبيقي نهادهاي تخصصي فع��ال در صنعت بيمه 
كشورهاي منتخب و آسيب شناسي نهادهاي موجود 
در نهادهاي تخصصي كش��ور ايران به ارزيابي نقاط 
ضعف و قوت و همچنين كيفيت و كميت نهادهاي 

تخصصي صنعت بيمه ايران خواهند پرداخت.
بر اس��اس پژوهش هاي صورت گرفت��ه، مهم ترين 
چالش هاي عدم توسعه نهادها، انجمن ها و موسسات 
تخصص��ي در اي��ران مي ت��وان به م��وارد مختلفي 
مانند وج��ود فرهنگ دولتي حاكم بر موسس��ات و 
سازمان هاي مختلف در صنعت بيمه باعث عدم رونق 
نهادهاي غيردولتي و خصوصي گش��ته است، عدم 
انسجام حرفه اي بين شركت هاي بيمه، بر عملكرد 
نهادهاي حرفه اي صنعت بيمه همانند س��نديكاي 
بيمه گران ايران تأثيري منفي داش��ته اس��ت، نفوذ 
بيمه هاي دولتي و شبه دولتي يكي از عوامل موثر بر 
عدم تقويت نهادهاي جنبي غيردولتي بوده اس��ت، 
به دليل عدم وجود ضمانت هاي اجرايي در نهادهاي 
موجود در صنعت بيمه كشور، تصميمات اخذشده 
در اين نهادها عمدتًا اجرايي نمي گردند، عدم وجود 
اس��تراتژي و برنامه مش��خص يكي از داليل ضعف 
نهاده��اي تخصصي صنعت بيمه بوده اس��ت، عدم 
وجود پشتوانه مالي و قانوني يكي از مهم ترين عوامل 
موثر بر عملكرد نهادهاي تخصصي فعال در صنعت 
بيمه است، عدم توجه به مشتري مداري، پاسخگويي 
ضعيف، بروكراسي باال، عدم ارتباط موثر با دانشگاه ها 

و مراكز آموزش عالي، عدم اطالع رس��اني مناسب و 
عدم ارتباط دوسويه مستمر با نهادهاي بين المللي، 
از ديگر علل تأثيرگذار بر كيفيت عملكرد نه چندان 
ق��وي نهادهاي فع��ال در صنعت بيمه بوده اس��ت 

اشاره نمود.
در بس��ياري از حوزه ه��اي فع��ال در صنعت بيمه 
كش��ورهاي پيش��رو نهادهايي ايجاد ش��ده اند كه 
خدمات��ي همچ��ون داوري، آم��وزش، رتبه بندي، 
اعتباربخش��ي، ارتباطات، ارزيابي و آناليز ريس��ك، 
ارزيابي خسارت، ارزيابي توانگري مالي، بازاريابي و 
... را به صنعت بيمه ارايه مي دهند كه بخش عمده اي 
از اين وظايف تاكنون در ايران مغفول مانده و نهادي 
در اين راستا ايجاد نش��ده و يا مسووليت انجام اين 
وظايف را ب��ه عهده نگرفته اس��ت. صنعت بيمه، به 
عنوان يك فعاليت اقتصادي اثرگذار و پوشش دهنده 
مخاطرات مختلف موجود در جامعه، نقشي مهم در 
بهبود وضعيت فعلي و آتي ذي نفعان خود داش��ته 
و با پذيرش ريس��ك هاي متنوع امكان حركت هاي 
پرشتاب جامعه در بخش هاي گوناگون اقتصادي و 

اجتماعي را فراهم مي سازد.
 در اين راس��تا وجود نهادها و انجمن هاي تخصصي 
و حرفه اي در س��اختار صنعت بيمه هر كشوري در 
حوزه هاي صدور، تاييد و تمديد مجوز شركت هاي 
بيمه، قانونگ��ذاري و تعيين اس��تانداردها، اجراي 
قوانين، نظارت بر اج��راي قوانين و كنترل عملكرد 
شركت ها، داوري دعاوي، آموزش و پژوهش و ارايه 
خدمات مش��اوره اي به بيمه گ��ران و بيمه گذاران 
و حماي��ت از منافع ذي نفعان اي��ن صنعت، الزم و 
ضروري به نظر مي رسد. دامنه محصوالت و خدمات 
ارايه شده توسط صنعت بيمه به وسعت مهارت هاي 
حرفه اي و كارشناس��ي ش��ده داراي عمق فراواني 
است. تقريبا در همه كشورها انجمن هاي متعددي 
وجود دارد كه نش��ان دهنده عالقه و س��ازماندهي 
فعاليت هاي اين بخش اس��ت. تشكيالت متعددي 
مانند انجمن هاي حسابداري، انجمن هاي اكچوئري 
و سازمان هاي آموزش��ي براي بيمه گران، مديران 
ريسك، نمايندگان و كارگزاران، اينگونه اطالعات را 
فراهم مي كنند و در بسياري از موارد مجوز رسمي 
را كه توسط مقررات گذار قابل پذيرش است صادر 

مي كنند.  
به نظر مي رسد كه يكي از مهم ترين ابزارهاي تقويت 
و توس��عه نهادها و انجمن هاي حرفه اي و تخصصي 
در كشور، سياست هاي كلي و اجرايي بيمه مركزي 
ايران بوده و با تمركز بر سياس��ت هاي توس��عه اين 
نهادها در كنار تقويت و توسعه نظارت بر آنها مي توان 
انتظار رشد و توس��عه كمي و كيفي بيشتري از اين 

نهادها در كشور داشت.
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اختالف نرخ فروش با خريدنرخ فروش در سنانرخ خريد در سنا ارز 

۱۵۲9-۱۱۲۴89۷۱9يورو 

۳۴-۱۷۵۱۴۱۷۴8۰پوند 

۴6۷-۲۷8۲۲۳۱۵درهم 

۷66-۱9۷۵۱۲۰9يوآن

  بررسي ها نشان مي دهد كه در بسياري 
از حوزه هاي فعال در صنعت بيمه نهادهايي 
ب�ا ويژگي هاي مختل�ف خدماتي همچون 
داوري، آموزش، رتبه بندي، اعتباربخشي، 
ارتباط�ات، نهاد ارزيابي و آناليز ريس�ك، 
نهاد ارزيابي خسارت، نهاد ارزيابي توانگري 
مالي، بازارياب�ي و ... را به صنعت بيمه ارايه 
مي دهند كه اين وظاي�ف تاكنون در ايران 
مغفول مانده و نهادي مسووليت انجام اين 

وظايف را به عهده نگرفته است

برش



رويداد 5 بازار سرمايه
نامه وزير صنعت 

به رييس سازمان بورس

بورس انرژي 
ميزبان عرضه آيزوفيد

وزير صنع��ت در نامه اي به رييس س��ازمان بورس 
برداشته شدن محدوديت در سقف رقابت محصوالت 
پتروش��يمي را ابالغ كرد. به گزارش فارس، محمد 
ش��ريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت ديروز 
در نامه اي به رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از 
برداشته شدن سقف رقابت در محصوالت پتروشيمي 
خبر داد. در نامه ش��ريعتمداري به شاپور محمدي 
آمده اس��ت: پيرو تصميمات مورخ ۲۲ شهريور ۹۷ 
ستاد اقتصادي دولت در مورد آزادسازي فقط رقابت 
كاالهاي پتروشيمي در بورس كاال موارد به شرح زير 
جهت اجرا ابالغ مي شود. مقتضي است در اسرع وقت 

اقدامات الزم معمول و نتيجه منعكس گردد.
۱- محدودي��ت در س��قف رقاب��ت محصوالت 

برداشته مي شود.
۲- قيمت پايه اوليه كماكان بر مبناي نرخ ۴۲۰۰۰ 

ريالي محاسبه و اعالم گردد.
۳- شركت ملي صنايع پتروشيمي پس از هر بار 
از عرضه منجر به معامله قيمت پايه را بر اساس 
ميانگين ۴ هفته اي عرضه شده تعديل و به بورس 

اعالم نمايد.
۴- شركت هاي پتروشيمي مكلف به رعايت كف 
عرضه اعالم شده حداقل به ميزان عرضه كاال در 

بورس مطابق عرضه سال گذشته هستند. 

در جريان معامالت روز شنبه در تابلوي قراردادهاي 
سلف موازي استاندارد با سررسيد يكسال و بيشتر 
در نماد »س��مپنا ۹۷۱«، تعداد ۰۰۰، ۲۰ قرارداد به 
ارزش بيش از ۶۴ ميليارد و ۳۹۲ ميليون ريال مورد 
معامله قرار گرفت. اولين عرضه آيزوفيد پااليش نفت 
تهران روز گذشته در رينگ داخلي بازار فيزيكي بورس 
انرژي نهايي مي شود. به گزارش سنا،  كاالهاي حالل 
۴۰۲ پااليش نفت كرمانش��اه، حالل ۴۰۴ پااليش 
نفت تبريز، حالل ۴۰۲ و آيزوفيد پااليش نفت تهران، 
حالل ۴۰۴ پااليش نفت شيراز، سي او پااليش نفت 
آبادان و پالتفرميت پااليش نفت اصفهان در رينگ 
داخل��ي و گاز مايع پااليش گاز فج��ر جم در رينگ 
بين الملل عرضه مي شود. بر اساس اين گزارش، در 
جريان معامالت روز گذشته در تابلوي قراردادهاي 
سلف موازي استاندارد با سررسيد يكسال و بيشتر در 
نماد »سمپنا ۹۷۱«، تعداد ۰۰۰، ۲۰ قرارداد به ارزش 
بيش از ۶۴ ميليارد و ۳۹۲ ميليون ريال مورد معامله 
قرار گرف��ت. الزم به ذكر اس��ت، در تابلوي برق بازار 
فيزيكي بورس انرژي، ۵۰ هزار كيلووات كاالي برق 
توسط نيروگاه هاي طوس، اروميه و علي آباد گلستان 
عرضه شد كه ۳۴ هزار و ۵۰۰ كيلووات از اين حجم به 
ارزش ۸ ميليارد و ۳۳۱ ميليون ريال مورد معامله قرار 
گرفت. همچنين نخستين عرضه و معامله كاالي برق 
نيروگاه علي آباد گلستان در اين بازار صورت پذيرفت. 
از سويي ديگر، بازار برق بورس انرژي نيز شاهد معامله 
بي��ش از ۱۰۰۰ قرارداد مع��ادل ۲۴۰۰۰ كيلووات 
س��اعت به ارزش ۱۱ ميليون و ۷۶۰ هزار ريال بود و 
نماد بار پايه روزانه شهريور ماه با قيمت ۴۹۰ ريال بر 
كيلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت. افزون بر اين، 
در بازار عمده فروشي برق نمادهاي بارپيك روزانه، 
بارپايه روزان��ه، ميان باري روزانه و ك��م باري روزانه 
۲۱، ۲۲ و ۲۳ مهر ماه ۹۷ و بار پيك هفتگي، بار پايه 
هفتگي، ميان باري هفتگي و كم باري هفتگي ۱۹ 
آبان ماه ۹۷ گش��ايش يافت و در بازار عمده فروشي 
برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري 
روزانه و كم باري روزانه ۲۸ شهريور ماه ۹۷ در پايان 
جلسه معامالتي متوقف و فرايند تحويل آنها آغاز شد.

»تعادل« از ضرورت توسعه معامالت الگوريتمي در بازار سرمايه گزارش مي دهد 

بررسي وضعيت 50 ساله بازار سرمايه نشان مي دهد

توسعه الگوريتم هاي خوارزمي  در  بورس 2018

ركود باز مي گردد

گروه  بورس   سميرا ابراهيمي
صحب��ت از معامالت الگوريتمي در ب��ورس، يكي دو 
سال اس��ت كه ادبيات س��رمايه گذاري فعاالن بازار 
س��رمايه را تحت تاثير ق��رار داده اس��ت. بطور كلي 
معامالت الگوريتمي به معناي استفاده از برنامه هاي 
نوش��ته ش��ده كامپيوتري براي ورود س��فارش هاي 
معامالتي در بازارهاي مالي است. يك يا چند الگوريتم 
در انتخ��اب و اعمال اي��ن س��فارش ها از جنبه هاي 
مختلف مانند زمانبندي، قيمت يا حجم آن تصميم 
مي گيرند. درهنگام استفاده از الگوريتم ها براي انجام 
س��فارش هاي خريد و فروش بدون دخالت انس��ان 
انجام مي ش��ود. اين نسل از سيس��تم هاي معامالتي 
كه در س��طح بين الملل و بورس ه��اي بزرگ در حال 
استفاده هستند، نه تنها منافع معامله گران حقيقي 
و خرد را تامين مي كنند، بلكه استفاده گسترده اي در 
بانك هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و 

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك دارند.
آمار ارايه ش��ده درخصوص اس��تفاده از الگوريتم ها و 
راهبردهاي الگوريتمي در دنيا و بورس هاي پيشرفته، 
حكايت از توس��عه كمي و كيفي در اي��ن حوزه دارد. 
زيرا اين آمار بيان مي كند كه استفاده ازسيستم هاي 
معامالت الگوريتمي تا بي��ش از ۸۰ درصد حجم كل 
معامالت حكايت پيش��رفت كرده است. بنابراين در 
آينده اي نزديك، ممكن اس��ت كساني كه به مفاهيم 
معامالت الگوريتمي آشنايي ندارند، ديگر به راحتي 

قادر به ادامه فعاليت در بازارهاي مالي نباشند.
هم اكنون در س��طح بازار س��رمايه اي��ران، چندين 
استارتاپ با ماهيت الگوريتم تريدري در حال فعاليت 
هستند كه برخي از آنها توانستند محصول مناسبي نيز 
به بازار ارايه كرده و سرمايه گذار جذب كنند. توجه به 
اين نكته ضروري است كه وقتي يك استارتاپ بتواند در 
مراحل ثانويه توليد محصول سرمايه گذار جذب كند،  به 
اين معناست كه محيط بازار، محصول آن استارتاپ را 
پذيرفته و امكان موفقيت آن نسبت به امكان شكست 

آن غالب است. 
حامدي حدادي، يكي از فعاالن اس��تارتاپي فعال در 
حوزه الگوريتم تريدرها، در گفت وگو با »تعادل« گفت: 
در حال حاض��ر الگوريتم هاي معامالتي مي توانند در 
حوزه اوراق درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام، اختيار 
معامله و حتي آتي سكه در بورس، فرابورس و بورس 
كاال فعال باشند. وظيفه سيستم الگوريتم تريدري نيز 

آن اس��ت كه معامالت خودكار در بازار را ايجاد كند و 
با مديريت آن به استفاده كنندگان از اين ابزارها سود 

بيشتري نسبت به معامالت سنتي برساند. 
وي افزود: آن طور كه اطالعات جمع آوري شده ما نشان 
مي دهد، وضعيت معامالت الگوريتمي حال حاضر بازار 
حاكي از ان است بيش از هزار كد معامالتي مختلف به 
صورت الگوريتمي معامله انجام مي دهند. اما به لحاظ 
حجم معامالت، كمت��ر از ۱ درصد از حجم معامالت 
كل بازار است. در همه كشورها معامالت الگوريتمي 
با سرعت بااليي رش��د كرده و در ايران نيز اميدواريم 
سرعت اين رش��د باال باش��د. بنابراين خوشبيني در 
اين ب��ازار وج��ود دارد،  زيرا با ش��ركت هاي مختلف 
س��رمايه گذاري در بازار ك��ه كار مي كنيم، مي بينيم 
معامالت س��نتي ديگر به اندازه كافي به آنها بازدهي 
نمي دهد و به دنبال بازدهي بيشتر هستند. دليل آن 
هم اين است كه امروز همه از اكسل استفاده مي كنند 
و ترجيح مي دهند از ابزار هوش��مند بيشتري در اين 

حوزه بهره مند شوند. 

  خطاي زيان كمتر از 2 صدم درصد
اين فعال حوزه معامالت الگوريتمي همچنين افزود: 
نگاهي به يك بس��ته معامالت��ي از وضعيت بازدهي 
معامالت الگوريتمي نش��ان مي دهد كه از ۴۹ نوبت 
معامالتي، تنها ۲ صدم درصد زيان داشته است و مابقي 
موقعيت معامالتي،  به صورت سود آور بوده است. اين 
درحالي است كه اگر يك تريدر در بازار موفقيت بيش از 
۷۰ درصد در معامالت خود داشته باشد، به عنوان يك 
معامله گر حرفه اي شناخته مي شود.  به گفته حدادي 
الگوريتم تريدرها از لحاظ اتصال به هسته معامالتي، 
مشكلي ندارد. زيرا نهاد ناظر و مدير بازار براي تقويت 
اس��تارتاپ هاي بازار س��رمايه و نوآوري در اين حوزه 
كمك مي كنند و عزم جدي براي رشد استارتاپ هاي 

اين حوزه وجود دارد. 

  بازارگرداني سردمدار 
توسعه الگوريتم تريدينگ

ميثم مقدم، ديگر فعال بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« گفت: الگوريتم تريدينگ به اين مفهوم است 
كه يك الگوريتم به هسته معاالت متصل مي شود و به 
صورت خودكار، معامله انجام مي دهد. اين نوع معامالت 
به صورت معامالت فيوچرز، ارزهاي بين المللي و سهام 

در دنيا در حال انجام است. اكنون بيش از ۸۰ درصد از 
معامالت فاركس به صورت الگوريتمي انجام مي شود، 
اما در ايران هنوز نوپايي اين حوزه مشاهده مي شود. در 
دنيا شرط اول براي اخذ موقعيت بازارگرداني، اين است 
كه بازارگرداني به صورت الگوريتمي انجام شود. اما در 
ايران چنين قانوني وجود ندارد. بازارگرداني الگوريتمي 
نقشي حياتي در سالمت و كارايي بازارهاي مالي دارد و 
در كنار كاهش هزينه هاي مربوط به اجراي معامالت، 
باعث كاهش نوسان و هيجانات، بهبود فرآيند قيمت 
گذاري و كيفيت در معامالت مي شود. اين كار به نوعي 
از شفافيت بازار حمايت مي كند و باعث افزايش رضايت 

سهامداران از هر معامله خواهد شد.
او اف��زود: البته الگوريتم تريدين��گ در ايران صنعت 
جديدي است و آزمون و خطاي فراواني در پيش دارد. با 
اين حال شروع اين كار از بازار گرداني ها مي تواند مثمر 
ثمر باشد. البته هنوز بطور كامل مشكالت زيرساختي 

حل نشده و اخذ )API( اطالعات هسته معامالت براي 
الگوريتم تريدر ها مشكالتي به همراه مي آورد. 

  هوش مصنوعي خطاي انساني معامله را 
حذف مي كند 

يك��ي از مهم تري��ن مواردي كه در مس��ير توس��عه 
سيستم هاي الگوريتم تريدينگ ديده مي شود، استفاده 
از هوش مصنوعي براي بهبود كاركرد آنهاست. علي 
شيري، كارشناس حوزه هوش مصنوعي و الگوريتم 
تريدين��گ در گفت وگ��و با »تعادل« گف��ت: فعاالن 
بازار بورس همواره بس��يار هيجان��ي عمل مي كنند، 
گاهي از روي طمع خريد مي كنند و گاهي به اشتباه 
با ترس ف��راوان موقعيت فروش مي گيرند. همچنين 
محدوديت هاي انس��اني، امكان مانيت��ور كردن كل 
بازار و س��رعت عمل به موقع را در خريد و فروش را از 
افراد مي گيرد. راهكاري كه در چند سال اخير فعالين 

بازار با كمك دانشمندان براي كنترل هيجانات و رفع 
محدوديت هاي انساني استفاده از هوش مصنوعي و 
طراحي الگوريتم هاي معامالتي بر پايه هوش مصنوعي 
اس��ت. هوش مصنوعي اين امكان را فراهم مي كند تا 

معامالتي مطمئن تر بر پايه رياضيات انجام شود.
او افزود: هوش مصنوعي تصميمات خريد و فروش 
را بر پايه رياضيات مي گيرد و لذا هيجانات ناش��ي از 
نوسان لحظه اي نمي تواند تاثيري در تصميم گرفته 
ش��ده بگذارد. در واقع هوش مصنوعي مي تواند در 
كس��ري از ثانيه كل بازار را مورد بررس��ي قرار دهد 
و تصميم گيري كند. حال انك��ه همانطور كه گفته 
شد معامله گران به دليل محدوديت انساني چنين 
امكاني را ندارند. اس��تراتژي كه هوش مصنوعي در 
معامالت خود اتخاذ مي كند بستگي به ذهنيت طراح 
آن دارد كه در ط��ول تحقيق و طراحي چه نكاتي را 

مد نظر قرار داده است. 

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است رشد شاخص 
بورس و قيمت سهام كوتاه مدت بوده و تجربه سال هاي 
گذش��ته بازار سهام نش��ان مي دهد كه شرايط ركودي 
باز هم ب��ه بورس باز مي گردد. به گ��زارش ايبنا، مهدي 
كاظمي اسفه در خصوص رش��د پياپي شاخص بورس 
گفت: بررسي وضعيت بازار سرمايه در ۵۰ سال گذشته 
همواره حكايت از اين موض��وع دارد كه به هنگام وقوع 
تغييرات عمده در نرخ ارزها، نمادهاي معامالتي و به تبع 
آن شاخص بورس دچار تغيير مي ش��ود كه نمونه بازار 
اين موضوع را مي توان در رشد نماد معامالتي مربوط به 
شركت هاي صادرات محور مشاهده كرد. اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: بر اين اساس در پي افزايش چشمگير 
نرخ ارز در ماه هاي گذشته، اين موضوع اثر خود را نيز بر 

بازار سرمايه گذاشته است و موجب رشد شاخص بورس 
تا ارتفاع ۱۶۰ هزار واحد شده كه در تاريخ راه انداري بورس 
تا به امروز اين ارتفاع فتح نشده است. وي اضافه كرد: از 
سوي ديگر تورم ساير بازارها و در مجموع اقتصاد كشور 
بطور سنتي و معمول با تاخير به بازار سرمايه مي رسد. به 
همين دليل بخشي از ركوردشكني شاخص و قيمت ها 

در تاالر شيشه اي را مي توان به اين موضوع نسبت داد.

  پرهيز از خريد مستقيم سهام
اين كارشناس در ادامه با تاكيد بر اين موضوع كه بازار 
س��رمايه بازاري تخصصي است و همانند ساير بازارها 
از جمله مس��كن، خودرو، ارز و سكه نمي توان با آورده 
نقدي انتظار كسب سود را داشت گفت: بر اين اساس به 

سهامداران به ويژه تازه واردان به بورس توصيه مي شود 
از سرمايه گذاري و خريد مستقيم سهام پرهيز كنند و از 
ظرفيت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري براي مديريت 
ريسك خود استفاده كنند. وي همچنين در خصوص 
وضعيت بازار سرمايه و نيز شاخص بورس در هفته هاي 
پيش رو اظهار داش��ت: پي��ش از پيش بيني آتيه بازار 
سهام در روزهاي پيش رو ذكر اين نكته ضروري است 
كه ش��اخص بورس ميانگيني از وضعيت بازار سهام و 
رشد و كاهش قيمت ها است و به نوعي مي توان از آن به 
عنوان دماسنج بازار سهام ياد كرد، بنابراين شاخص به 
تنهايي نبايد مالك ورود نقدينگي در بورس قرار گيرد. 
كاظمي اسفه افزود: يادآوري اين نكته براي تازه واردان 
به بورس بسيار ضروري است؛ چرا كه در برخي موارد 

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذش��ته ب��ا كاهش ۲ 
هزارو ۴۰۸ واحدي همراه ش��د و به رقم ۱۵۵ 
ه��زارو ۷۱۰ واحدي ريزش پي��دا كرد. عالوه 
بر اين، روز يك ش��نبه شاخص كل فرابورس با 
ريزش ۱۳ واح��دي رقم يك هزار و ۷۹۱ واحد 

را نمايش داد. 
از همين رو، شاخص بازار اول با كاهش ۲۱۴۵ 
واحدي به رقم ۱۱۵ هزار و ۱۳۶ واحد رس��يد 
و در مقابل ش��اخص بازار دوم با ريزش ۳۰۱۷ 
واح��دي رقم ۳۰۸ ه��زار و ۸۰ واحد را به خود 
اختصاص داد. همچنين، شاخص كل هم  وزن با 
كاهش ۱۲۱ واحدي رقم ۲۵ هزار و ۸۵۵ واحد 
را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه، شاخص 
سهام آزاد ش��ناور نيز با كاهش ۲۴۹۹ واحدي 

رقم ۱۶۵ هزار و ۹۱۰ واحد را به ثبت رساند. 
بر اساس اين گزارش، ارزش كل معامالت ديروز 
بورس تهران در حالي به بيش از يك ميليارد و 
۲۰۲ ميليون تومان نمايش داده شد كه ناشي 
از دس��ت به دست ش��دن بيش از ۴ ميليارد و 
۹۶۲ ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله 
طي ۲۶۶ و ۳۵۵ نوبت داد و ستد بود. از سويي 
ديگر، معامالت سهام و اوراق بهادار در فرابورس 
ايران دومين روز كاري اين هفته را با ثبت حجم 
كل معامالت به ميزان يك ميليارد و ۶۳ ميليون 
ورقه به ارزش ۶ ه��زار و ۷۷۸ ميليارد ريال به 

پايان رساند. 
همچنين، روز يك ش��نبه معامالت س��هام در 
دو بازار اول و دوم فرابورس با داد وس��تد ۴۴۷ 
ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۵۵۳ ميليارد 
ريال پيگيري شد كه نماد »ذوب« با رقم زدن 

حجم معامالت نزديك به ۱۶۴ ميليون سهم به 
ارزش بيش از ۴۰۶ ميليارد ريال، ۴۶ درصد از 
حجم و ۳۱ از ارزش معامالت بازار دوم را به خود 
اختصاص داد و به لحاظ ثبت بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي صدر نشين اين دو بازار شد. در 
اين ميان معاون پذيرش و ناشران فرابورس از 
درج نماد ش��ركت كشت و صنعت و دامپروري 
و مرغداري دش��ت خرمدره در نماد معامالتي 
»زدشت« از تاريخ ۲۴ ش��هريور ۹۷ به عنوان 
يكصد و هشتاد و دومين نماد معامالتي )يكصد 
و س��ومين ش��ركت در بازار دوم( در فهرست 
نرخ هاي فرابورس ايران خبر داد. گفتني است 
نماد اين ش��ركت در گروه زراع��ت و خدمات 
وابسته زيرگروه كشاورزي، دامپروري و خدمات 
وابسته قرار دارد و اين شركت در تاريخ ۲۵ آذر 

۹۶ در بازار دوم پذيرش شده بود. 
در نهايت رصد نماد هاي فرابورسي در دومين 
روز معامالت��ي اي��ن هفته بيانگ��ر تاثير منفي 
حداكث��ر ۱۰ واح��دي نماد ه��اي »زاگرس«، 
»ذوب« و »هرمز« بر افت ش��اخص كل است. 
همچني��ن ديروز نماد »نطرين« با بيش��ترين 
تقاض��ا و نماد »س��بزوا« با بيش��ترين افزايش 

قيمت روبرو است.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نقش تكنولوژي و 
دانش فني را در بازار س��رمايه بس��يار قوي ارزيابي كرد. 
شاپور محمدي گفت: امروزه در بعضي كشورها معامالت 
الگوريتمي تا ۸۰ درصد معام��الت را به خود اختصاص 
مي دهند. به گزارش سنا، وي اظهار داشت: مباحث مربوط 
به تكنولوژي هاي مالي، فين تك ها، هوش محاسباتي و 
سرفصل هايي كه در دانشگاه ها در حوزه رياضيات مالي 
پيگيري مي شود، نقش بسيار اساسي در معامالت روزمره 
دارند. دبير ش��وراي عالي بورس همچنين بازار سرمايه 
كش��ور را به لحاظ تنوع صنايع، شركت هاي مختلف و از 
نظر سطح افشا بسيار مناس��ب توصيف كرد و افزود: اين 
ويژگي ها فرصت خوبي براي شركت هاي خارجي است 
تا در بورس كشور س��رمايه گذاري كنند و هم اكنون نيز 
كدهاي متعددي مربوط به سرمايه گذاران خارجي وجود 
دارد كه اميدواريم در آينده توسعه بيشتري در اين بخش 
داشته باش��يم. محمدي در پاسخ به سوالي در خصوص 
حمايت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از ش��ركت هاي 
استارتاپي هم گفت: معتقدم كه شركت هاي استارتاپي 
جايگاه بسيار ممتازي در بازار سرمايه كشور دارند؛ هم به 
لحاظ اينكه گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري هستند 
و هم اينكه سرريز تكنولوژيك اين شركت ها مي تواند به 
شركت هاي ديگر كه سرمايه محور هستند كمك كند. از 
اين جهت مي توان گفت شركت هاي استارتاپي كه غالبا به 
جهت تكنولوژي و بهره وري پيشتاز هستند، به عنوان موتور 

محرك رشد كشور و اقتصاد آن عمل مي كنند .
دبير شوراي عالي بورس افزود: شركت هاي استارتاپي دو اثر 
دارند: يكي اثر اختصاصي خود آنهاست كه مي توانند با رشد 
مناسب براي سرمايه گذاران، بازده خوبي را ايجاد كنند. دوم 
اثر سرريز آنها كه مي تواند به مدرن سازي شركت هايي كه 
فعاليت هاي خود را سنتي و كالسيك شكل داده اند، كمك 
كند. بر اين اس��اس، جايگاه استارتاپ ها در بازار سرمايه، 

جايگاه ممتازي است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اينكه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
همواره در كنار بازار سرمايه بوده و نقش حمايتي از اين بازار 
داشته است، ادامه داد: فرابورس ايران ماموريت اختصاصي 
دارد كه شركت هاي استارتاپي را در بازار سرمايه جذب و 
آنها را فعال تر كند كه خوشبختانه با كمك معاونت علمي 
و فني رياست جمهوري، اين هدف با قوت دنبال مي شود. 
محمدي در پاسخ به سوالي درباره حجم شركت هاي دانش 
بنيان در بورس هم گفت: اگرچه سرمايه دانش بنيان ها 
عموما كمتر از شركت هاي سرمايه محور يا شركت هاي 
س��نتي اس��ت، با اين حال تعداد دانش بنيان ها در بازار 
سرمايه رو به افزايش است و شركت هاي زيادي نيز براي 
حضور در اين بازار درخواست داده اند كه درخواست آنها 

در دست بررسي است.

  تامين مالي 3000 ميليارد توماني
وي اظهار داش��ت: مقوله اي كه در رابطه با ش��ركت هاي 

دانش بنيان بيش از ديگر مباحث زمان مي برد، پيگيري 
ثبت اين شركت هاست، البته اميد مي رود به سرعت تعداد 
اين شركت ها زياد شود. البته برخي از اين شركت ها  روي 
تابلوي معامالت حضور ندارند، اما در توليد نرم افزارهاي بازار 
سرمايه و نوشتن الگوريتم هاي معامالت كمك مي كنند، در 
مجموع مي توان گفت كه شركت هاي دانش بنيان حضور 
بسيار خوبي در كشور و بازار سرمايه دارند. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، با بيان اينكه اخيرا انتشار اوراق بهادار 
توسط شركت هاي بورسي ش��تاب خوبي گرفته، افزود: 
ترجيح سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمايه، تامين 
مالي بخش خصوصي اس��ت اما طبق قوانين و مقررات، 
دولت هم تامين مالي مناس��بي را از طريق بازار سرمايه 
انجام داده است. به گفته محمدي، سال قبل خودرويي ها 
و شركت هايي كه در حوزه فلزات اساسي فعاليت دارند، 
تامين مالي هاي بسيار خوبي از بازار سرمايه انجام دادند، 
بطوري كه شركت هاي خودرويي به تنهايي حدود ۳۰۰۰ 

ميليارد تومان از بازار سرمايه، جذب منابع داشتند.

سرمايه گذاري در بورس، فرصتي براي شركت هاي خارجياصالح شاخص بورس و فرابورس
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كردمروري بر آمار معامالت روز گذشته نشان مي دهد
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  »ولغدر« ۶ ميليارد ريال خودروي سنگين 
فروخت: شركت ليزينگ خودرو غدير براي فروش 
تعدادي خودروي سنگين اقدام به برگزاري مزايده 
كرد كه بر اس��اس آن، از ۱۳ دس��تگاه خودروي 
موجود در مزايده ۷ دستگاه خودرو جمعا به مبلغ 
۶ميليارد و ۷۴۳ ميليون ريال به فروش رس��اند و 
مبلغ مذكور در حساب اقس��اط معوق مشتريان 
لحاظ ش��د. الزم به ذكر اس��ت مزايده انجام شده 
بعلت اينكه سود اقساط مشتريان در سررسيد آنها 
در س��نوات گذشته شناسايي شده بود آثار سود و 

زياني نداشته است. 
  شفاف س�ازي »وبملت« درباره سود ناشي 
از تس�عير ارز: بانك ملت با انتشار يك اطالعيه 
رس��مي شفاف س��ازي در س��امانه كدال آخرين 

وضعيت سهام خود را تشريح كرد.
بانك ملت درباره نوسان قيمت سهام و شناسايي 
سود تس��عير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي قابل 
دسترس و مربوط به سال ۹۶ با انتشار يك اطالعيه 

در سامانه كدال اقدام به شفاف سازي كرد.
به گزارش س��نا، بانك ملت با انتشار يك اطالعيه 
رس��مي شفاف س��ازي در س��امانه كدال آخرين 
وضعيت سهام خود را تش��ريح كرد. بر اساس اين 
گزارش، در نامه شفاف س��ازي اين بانك بورسي 
آمده است كه به استناد ماده ۱۷ مكرر دستورالعمل 
اجرايي نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار 
تهران از تاريخ گزارشگري قبلي »صورت هاي مالي 
و گزارش تفس��يري مديريت دوره مالي سه ماهه 
منتهي به ۳۱ خرداد ۹۷« ت��ا مقطع فعلي تغيير 
با اهميت��ي در وضعيت مالي يا عملكرد ش��ركت 
رخ نداده اس��ت. همچنين آخرين وضعيت سهام 
اين شركت بانكي در بازار سهام نيز نشان مي دهد 

»P/E« سهام اين شركت ۹.۶۷ مرتبه است.

روي خط شركت ها

هر چند ش��اخص بورس با افزايش ه��اي پياپي روبرو 
است، اما برخي از نمادها در همين حين ممكن است 
به داليل مختلف از جمله وضعيت توليد و سودآوري 
شركت و صنايع، از شرايط منفي برخوردار بوده و قيمت 
آنها در بازار با افت همراه باشد. بنابراين به اين دسته از 
سهامداران توصيه مي شود با اطالع كامل از سازوكار 

معامله در بازار سهام اقدام به دادوستد كنند.

  معماهاي بازار و سرمايه گذار
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با توجه به رشدهاي 
پياپي شاخص بورس در چند هفته گذشته تاثيرپذيري 
سودآوري صنايع و شركت ها بيشتر بابت تورم تحميلي 
به اقتصاد و نيز ارزش جايگزيني ايجاد شده در پي افزايش 
نرخ ارز است؛ البته نبايد اين نكته را نيز فراموش كرد كه 
رفته رفته ركود بر بازارهاي مختلف از جمله مس��كن، 
سكه، ارز و خودرو حاكم مي شود و بر اين اساس بخشي از 
داليل رشد حجم و ارزش معامالت و همچنين شاخص 
بورس به دليل ورود نقدينگي به بازار س��هام است. وي 

گفت: يكي از موارد قابل بيان ديگر در خصوص وضعيت 
بورس در روزهاي پيش رو اين است كه در روزهاي آينده 
نيز شاهد اصالح وضعيت سودآوري شركت ها با تطبيق 
قيمت تمام شده و بهاي فروش محصوالت خواهيم بود 
و روشن است تورم اقتصادي منجر به افزايش سودآوري 
عمده صنايع و شركت ها در بورس خواهد شد و مجموعه 
اين عوامل اثر خود را بر بازار سرمايه خواهند داشت. اين 
تحليلگر با تاكيد بر اينكه رشد پايدار بازار سرمايه زماني 
اتفاق مي افتد كه ش��اهد رونق اقتصادي باش��يم اذعان 
داشت: رشد ش��اخص بورس و قيمت سهام كوتاه مدت 
بوده و تجربه س��ال ۹۲ بازار س��رمايه نشان مي دهد كه 
ش��رايط ركودي به س��راغ بازار س��هام نيز خواهد آمد. 
وي همچنين ابهام در نتايج مذاكرات سياس��ي و اثرات 
آن بر اقتصاد كش��ور را يكي از معماهاي بازار س��رمايه 
و س��رمايه گذاران براي تداوم رشد قيمت ها و شاخص 
برشمرد و افزود: بر اين اساس بايد منتظر ماند و ديد در 
زمينه مناسبات بين المللي چه سياستي برگزيده مي شود 
و اين اتفاق چه اثري بر معامالت بازار سهام خواهد داشت.

ديدگاه



تشكلها6اخبار
امريكا مردم ايران را 

هدف قرار داده است
ريي��س انجم��ن صنايع همگن قطعه س��ازي 
گفت: هدف امريكا از تحريم ها تحت فشار قرار 
دادن مردم ايران است به همين دليل شاهديم 
كه تمركز تحريم ها بر آس��يب زدن به صنايع 
استراتژيك و اشتغال زا همچون صنعت خودرو 

و قطعه است.
محمدرضا نجفي منش در گفت وگو با ايس��نا، 
اظهار كرد: اينكه امريكا صنعت خودرو را جزو 
تحريم هاي اوليه و اصلي خود قرار داد نش��ان 
مي دهد كه اين كش��ور از بين بردن اش��تغال 

كارگران ايراني را هدف قرار داده است.
وي ب��ا بيان اينكه ش��اهديم ك��ه امريكا ورود 
خودروي آماده به ايران را تحريم نمي كند اما 
همكاري با صنعت خودروي ايران و فروش مواد 
اوليه و قطعات به اين صنعت را تحريم مي كند، 
خاطرنشان كرد: بنابراين واضح و مبرهن است 
كه هدف امريكا از تحريم ها، تحت فش��ار قرار 

دادن مردم ايران براي ايجاد نارضايتي است.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي ادامه 
داد: در اين ش��رايط مردم بايد هوشيار بوده و 
همچون گذش��ته با حمايت از كاالي ايراني از 
برادران و خواهران خود كه در سنگر توليد در 
خط مقدم مبارزه با تحريم هاي امريكا هستند 

حمايت كنند. 
وي افزود: مس��ووالن نيز بايد هوش��يار بوده و 
ش��رايط فعاليت صنايع به وي��ژه صنايع مورد 
تحري��م همچون صنع��ت خ��ودرو و قطعه را 
تس��هيل بكنند نه آنكه با قوانين دست و پاگير 

مشكالت اين بخش را اضافه بكنند.
نجفي من��ش با بي��ان اينكه خوش��بختانه در 
روزهاي اخير اتفاقات مثبتي افتاده و بخشنامه 
تسهيل ترخيص مواد اوليه مورد نياز صنايع كه 
در گمرك متوقف شده بود صادر شد، تصريح 
كرد: تا چند روز پيش حدود ۱۳۰ هزار كانتينر 
كه عمدتا مواد اوليه مورد نياز صنايع است در 
گمرك متوقف ش��ده بود كه خوش��بختانه در 
روزهاي اخير روند ترخي��ص اين كانتينرها و 
ارس��ال مواد اوليه به واحدهاي توليدي شتاب 

گرفته است.

بخشنامه هاي دولت، آرامش را 
از بخش خصوصي گرفت

نشست فعاالن اقتصادي استان اردبيل با حسن 
دانايي فر، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران 
با عراق و س��وريه با حضور ريي��س اتاق اردبيل، 
بهمن حسين زاده معاون استاندار اردبيل، حميد 
حس��يني دبير اتاق مش��ترك اي��ران و عراق و 
همچنين صادركنندگان استان اردبيل برگزار شد. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اردبي��ل در اين نشس��ت گفت: ع��دم تعادل در 
بخشنامه ها و عدم اجراي درست قوانين از طرف 
دولت، آرامش را از بخش خصوصي گرفته است. 
دولت بايد قبل از صدور بخشنامه هاي خلق الساعه 
با بخش خصوصي هماهنگ شده و از آنها اطالعات 
بگيرد. حسين پيرموذن تاكيد كرد: بخشنامه ها، 
فعاالن بخش خصوصي را خلع سالح كرده  است. 
اما در اين جنگ اقتصادي از دولت انتظار داريم 
كه با بخشنامه هاي متعدد به دشمن كمك نكند. 
مگر خود دولت مي توان��د ارز حاصل از صادرات 
نفت را وارد كشور بكند كه از بخش خصوصي اين 

خواسته را دارد.
عضو هيات رييس��ه اتاق اي��ران در مورد تجارت 
با عراق گف��ت: انتظار داريم ع��راق متمايزتر از 
كشورهاي ديگر و صادرات به اين كشور راحت تر 
باشد، چرا كه عراق هم بزرگ ترين بازار ماست و 
هم روابط سياس��ي ما در تمام اين سال ها با آنها 

متفاوت تر از ساير كشورها بوده است.

 پتروشيمي ها ارز خود
را دير به نيما مي آورند

محمدرض��ا صف��ا - نايب رييس كميس��يون 
مديري��ت واردات ات��اق بازرگاني اي��ران - در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: چرخه برگشت 
پول حاصل از صادرات كاال بدين صورت اس��ت 
كه صادر كننده زمان��ي كه كاالي خود را صادر 
مي كند، بين ۱۵ روز ت��ا حداكثر يك ماه زمان 
مي برد تا ارز حاصل از صادرات به چرخه برگردد. 
دليل اصلي اش هم اين است كه اين تبادل ها از 
طريق سيستم بانكي به فروش نمي رسد و نقد از 
كشوِر صادر ش��ده دريافت مي شود. بنابراين از 
حمل كاال تا رسيدن به كشور مقصد، از تخليه 
تا فروش بين ۱۰ روز تا يك ماه طول مي كشد تا 

ارز به سيستم نيما برگردد.
وي با تاكيد براينكه كس��اني كه شناخته شده 
هستند و برندش��ان براي صادرات مورد تاييد 
اس��ت، گفت: اين اف��راد زودت��ر مي توانند ارز 
حاصل از صادرات خود را دريافت و وارد سامانه 
نيما كنند، همچون پتروشيمي ها و محصوالت 
نفتي اما اين شركت ها بعضا ديرتر ارز خود را به 
س��امانه نيما واريز مي كنند كه علتش را فقط 

خدا مي داند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
يادآور ش��د: س��امانه نيما نس��بت به بازار آزاد، 
ن��رخ پاي��ه دارد و ارزان ترين قيمت اس��ت كه 
به ص��ورت نوبت دهي ب��راي متقاضيان تامين 
مي ش��ود. در سيس��تم نوبت دهي هم تا زمان 
تامي��ن ارز از صرافي ه��ا و بانك ها حداكثر يك 
هفته طول مي كش��د، چراكه تا فرم ها تهيه و از 
طريق سيستم، خريد انجام شود و بانك عامل يا 
صرافي هاي عامل خود را براي دريافت ارز معرفي 
كنند، حداكثر پنج روز تا يك هفته زمان مي برد 
و بعد از آن اگر ارز در س��امانه موجود باشد، در 

اختيار واردكننده قرار مي گيرد.

وقتيكارتاجارهايبرايصادراتاستفادهميشود

رييسانجمنصنايعسلولزي:

خطر كارت هاي يك بار مصرف در پيمان سپاري

مردم مثل طال و دالر، پوشك مي خريدند!

سال ها است كه بحث كارت يك بار مصرف در اقتصاد ايران 
مطرح مي شود. زماني بحث صرفا سوءاستفاده از كارت 
براي واردات بود اما از س��ال 97 و با توجه به مش��كالتي 
كه در مسير صادرات پيش آمد كارت ها در هر دو مسير 
صادرات و واردات در حال استفاده هستند. حتي ماجرا 
به جايي رسيد كه رييس اتاق تهران از وجود باند صدور 
كارت بازرگاني يك بار مصرف خبر داد. همه اين ها يك 
بحث روش��ن اس��ت، كارت بازرگاني كاركردي غير از 
عضويت در اتاق بازرگاني و يا گواهي تاجر بودن دارد. در 
حقيقت نهادهاي دولتي تالش دارند مطالباتي همچون 
بيمه و ماليات را از طريق كارت بازرگاني وصول كنند در 
حالي كه اصوال كاركرد كارت بازرگاني چيز ديگري است. 
همين موضوع باعث افزايش فشار بر اتاق هاي بازرگاني 
براي تشديد نظارت بر كارت بازرگاني شده است در حالي 
كه اصوال س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت متولي 
اصلي رسيدگي به اهليت دارنده كارت بازرگاني هستند.

   افزايش نظارت   بر كارت ها
يكي از اعضاي هي��أت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از 
افزايش شرايط صدور كارت بازرگاني در راستاي افزايش 
نظارت ها خبر داد و اعالم كرد: كارت هايي كه در گذشته 
صادر شده اند نيز مورد بازبيني قرار گرفته اند تا فقط فعاالن 
واقعي داراي سابقه تجارت يا پروانه توليد بتوانند از كارت 
بازرگاني اس��تفاده كنند و از اجاره كارت ها و كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف جلوگيري شود تا حق و حقوق 

دولت نيز پايمال نشود.
در رابطه با افزايش شرايط جديد براي كارت  بازرگاني، 
احمد كيميايي اس��دي- عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شرايط 
براي دريافت كارت بازرگاني تف��اوت چنداني نكرده و 
شرايط سابق بر قوت خود باقي است اما نظارت ها بيشتر 
شده تا سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني جلوگيري شود. 
صادرات و واردات كاالهايي كه خارج از نظارت گمرك 
بوده و با كارت هاي بازرگاني اجاره اي صورت مي گرفت، 
نظارت بيش��تري صورت گيرد تا دولت از بابت حقوق و 

عوارض در قبال صادرات و واردات، متضرر نشود.
وي افزود: افزايش شرايط از اين بابت است كه متقاضي 
كارت بازرگاني حتما بايد سابقه تجارت يا توليد داشته 
باش��د. اتاق بازرگاني تهران نيز كارت هاي صادر شده از 
قبل را هم مجدد تحت بررس��ي و بازبيني ق��رار داده تا 
دقيقا مشخص شود كه كدام شركت ها و دارندگان كارت 
بازرگاني، در زمينه توليد، بازرگاني، معدن يا كشاورزي 

به صورت واقعي فعال هستند.

اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران ضمن 
يادآوري اينكه در گذش��ته صرفا فقط با يك كارت ملي 
يا پروانه توليد كه افراد داشتند، برايشان كارت بازرگاني 
صادر مي شد، اظهار كرد: اكنون نظارت ها دقيق تر شده 
و مدارك و اس��تعالماتي به شرايط افزوده شده كه بطور 
واضح مشخص ش��ود كارت بازرگاني به چه منظور و در 
كدام قسمت قرار است استفاده شود. لذا از حركت به سوي 
اجاره اي شدن كارت بازرگاني و دور زدن قوانين و ضايع 

شدن حقوق دولت جلوگيري خواهد شد.

   پيمان سپاري و مساله قاچاق صادراتي
كيميايي اس��دي در پاس��خ به اين س��وال كه با ابالغ 
پيمان س��پاري ارزي و ايج��اد محدودي��ت ب��راي 
صادركنندگان، احتمال اس��تفاده از كارت هاي يك بار 
مصرف و همچنين صادرات چمداني بيشتر مي شود، 
تصريح كرد: كارت هاي بازرگاني اجاره اي در گذش��ته 
فقط براي واردات مورد استفاده قرار مي گرفت اما در حال 
حاضر براي صادرات نيز ديده شده كه استفاده مي شود، 

چراكه طبق پيمان سپاري  ارزي، صادركننده بايد متعهد 
شود ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانك مركزي 
برگرداند لذا براي صادركننده شرايط سختي ايجاد شده 
است و احتمال قاچاق صادراتي، صادرات هاي چمداني 
در مرزه��ا و ... قابل رد كردن نيس��ت؛ بنابراين بايد اين 

بخشنامه ها، اصالح شوند.
وي افزود: صادرات ما به افغانستان، عراق، پاكستان و ساير 
كشورهاي هم مرز هميشه متداول بوده است. چنانچه 
پيمان س��پاري ارزي ادامه پيدا كند، ديگر نمي توان به 
راحتي با اين كشورها تجارت داشت. اين كشورها اكثرا 
با ري��ال كار مي كنند و ارزهايي چون يورو و دالر مطرح 
نيست كه بتوان درآمد حاصل از صادرات را به سيستم 

بانك مركزي برگرداند.
كيميايي اسدي اظهار كرد: در روز اول انتشار بخشنامه 
بانك مركزي مبني بر برگشت همه ارزها به سيستم بانك 
مركزي، عراق و افغانستان مستثني شدند، چراكه اين دو 
كشور عمدتا با ارز كشور ما فعاليت مي كنند و يورو و دالر 
مبادله نمي كنند كه بانك مركزي اصرار دارد به چرخه 

خود برگش��ت داده شوند.  عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران مجددا تاكيد كرد كه اين بخشنامه ارزي 
در راستاي جلوگيري از ضرر توليد و اضافه نشدن بر حجم 
انبوه بيكاري بايد اصالح شود، چراكه به دليل توليدات 
بيش از نياز جامعه، بايد محصوالت به كشورهاي هم جوار 
صادر شوند اما با ايجاد محدوديت در صادرات، فروش به 
حداقل خواهد رسيد؛ لذا فشار بر توليدكننده بيشتر و كار 

براي صادركننده سخت تر خواهد شد.

   آمارهايي كه دقيق نيست
تا پيش از اين بيش��ترين كاربرد كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف در بخش واردات بوده اس��ت و به علت 
سوءاستفاده هاي گوناگون و عدم وصول ماليات حقه 
دولت كه به گفته مسووالن نظام مالياتي بيش از ۸هزار 
ميلي��ارد تومان بدهي معوق اين نوع كارت ها اس��ت، 
هرچند به قدري آماره��اي متناقض در اين خصوص 
اعالم ش��د كه نمي توان به صورت دقيق ميزان آسيب 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف را پيش بيني كرد. اما 

اين بار سياست جديد ارزي كه منجر به بروز خأل و رانت  
قيمتي شده، راه جديدي را براي سوءاستفاده كنندگان 

در بخش صادرات هموار كرده است.
پيش از اين نيز برخ��ي اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن 
تجارت هش��دار مي دادند كه پاي كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف به صادرات باز ش��ده است و با استفاده 
از كارت هاي بي نام و نشان حقيقي و حقوقي صادرات 
انجام مي شود تا از تعهدات قانوني براي ارايه ارز ناشي 
از صادرات در س��امانه نيما فرار كنند. به همين دليل 
انگيزه اس��تفاده از كارت هاي بي هوي��ت بازرگاني كه 
امكان شناسايي و پيگيري مطالبات و حقوق بيت المال 

را تقليل مي دهد در حال رواج است.
در همين ب��اره مجيدرضا حريري نائ��ب رييس اتاق 
بازرگاني گفته است: اگر تاكنون انگيزه ها براي اجاره 
كارت بازرگاني در واردات وجود داشت اين انگيزه اكنون 
در صادرات بيشتر است، زيرا صادركنندگان اگر به نام 

خودشان صادر كنند  بايد تعهد ارزي بدهند.
اين فعال بازرگاني با تشريح استفاده از كارت بازرگاني 
بيان كرد: در شرايط كنوني از آنجا كه وارد كننده بايد 
براي واردات تخصيص ارز بگيرد نمي تواند به نام كس 
ديگ��ري كاال را وارد كند ضمن اينكه ب��راي واردات، 
كارت ه��اي بازرگاني تازه صادر ش��ده ابتدا مي توانند 
۵۰۰ هزار دالر واردات انج��ام دهند و به مرور با تاييد 
صالحتيشان اين ميزان افزايش مي يابد اين در حالي 

است كه براي صادرات سقفي وجود ندارد.

   ابزاري كه كارآمد نيست
شايد با تشديد نظارت بتوان تا حدي مشكل كارت ها را 
كاهش داد اما واقعيت اين است كه به جاي حل مشكل 
از سر منشأ با اثرات آن برخورد كرده ايم. پيچيده شدن 
تجارت خارجي و مش��كالت متعددي كه پيش روي 
تجار اس��ت عمال باعث اين مشكالت ش��ده است. ا ز 
۲۱فروردين تا ۲۲مرداد امسال، بيش از ۳۳بخشنامه 
ازس��وي دولت درباره مس��ائل ارزي صادر ش��ده كه 
به دنبال آن، گمرك مجبور به صدور بخش��نامه هايي 
ش��د كه تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰بخشنامه بوده است. 
همين امر باعث شده تا توليدكنندگان، واردكنندگان 
و صادركنندگان دچار سردرگمي بوده و نبودقطعيت 
و بي اعتمادي، كالف سردرگمي را براي توليدكننده 
و مصرف كننده ايجاد كند. شايد اگر به جاي استفاده 
از اب��زار كارت بازرگاني اين بخش��نامه ها دقيق تر و با 
دور انديشي نوشته مي شد ش��رايط به گونه اي پيش 

نمي رفت كه صادرات از مسير غيرقانوني رخ دهد.

رييس انجمن صنايع سلولزي ايران ضمن اعالم اينكه 
هيچ كارخانه  توليد محصوالت س��لولزي تعطيل نشده 
است، تاكيد كرد كه مش��كالت به وجود آمده در زمينه 
توليد و عرضه محصوالت س��لولزي برطرف شده است؛ 
هرچند به دليل ترخيص مواد اوليه از گمرك با ارز آزاد، 

قيمت ها دو تا ۲.۵ برابر افزايش يافته است.
هج��وم عجيب مردم ط��ي ۱۰ روز اخي��ر جهت خريد 
محصوالت سلولزي، كمبود نگران كننده در بازار پوشك 
بچه، بزرگس��االن، وسايل بهداش��تي بانوان، دستمال 
كاغذي و ديگر محصوالت س��لولزي را به وجود آورد و 
افزايش قيمت را به همراه داشت. مساله اي كه چند دليل 
اصلي داشت؛ مهم ترين آن كاهش ميزان توليد داخلي به 
دليل عدم تعيين تكليف در خصوص ارز تخصيص يافته 
جهت واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع سلولزي بود و 
مس��اله قابل تامل ديگر افزايش تقاضاي مردم و هجوم 
هميش��گي افرادي بود كه براي خريد ب��ازار را با التهاب 
روبرو كردند. عالوه بر اين، ديگر چالش به وجود آمده در 
بازار محصوالت بهداشتي، احتكار برخي واردكنندگان 
بود. احتكاري كه توسط واردكنندگان مواد سلولزي به 
صورت رسمي و قاچاق صورت گرفت و بازار داخلي را با 
مشكل روبرو كرد. برخي شركت ها نيز از فضاي موجود 
استفاده كردند و با بهره گيري از فضاي موجود، موجب 

بحراني تر شدن وضعيت بازار ش��دند.  در همين رابطه 
در گفت وگو با عباس فصيح خوشگرد - رييس انجمن 
صنايع سلولزي ايران- از آخرين وضعيت بازار محصوالت 
سلولزي و نيز برخورد با شركت هايي كه به گراني و كمبود 
بازار محصوالتي اعم از پوش��ك معمولي بچه، پوش��ك 
كامل بچه، پوشك بزرگساالن، وسايل بهداشتي بانوان، 
دستمال كاغذي و... دامن زدند، سوال پرسيديم. وي با 
اشاره به اينكه انجمن صنايع سلولزي مرجع تشخيص 
جرم توسط يك شركت نيست، اظهار كرد: ما فقط در اين 
زمينه موضوع را به اطالع نهادهاي نظارتي رسانده ايم. 
مس��ائل مختلفي در رابطه با اين شركت اعم از دريافت 
ميزان باالي ارز دولتي و ايجاد التهاب در بازار پوش��ك و 
تيشو عنوان شده بود و در نهايت طي هفته گذشته كميته 
تخلفات انجمن صنايع س��لولزي ايران تصميم گرفت 

موضوع را به اطالع قوه قضاييه برساند.
وي در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت بازار محصوالت 
سلولزي، خاطرنشان كرد: متاسفانه طي يكي - دو هفته 
اخير با توجه به هجوم باالي مردم و افزايش ميزان تقاضا 
بازار با كمبود مواجه ش��د اما در حال حاضر بايد تاكيد 
كنيم كه براي مصرف روزانه مش��كلي وج��ود ندارد و 
فضاي ايجاد شده طي ۱۰ روز گذشته به دليل جو رواني 
بود كه در بازار شكل گرفت و شرايطي نظير بازار سكه و 

ارز را به وجود آورد. رييس انجمن صنايع سلولزي ايران 
همچنين در خصوص صحبت هاي مطرح شده مبني بر 
تعطيلي يكي از كارخانه هاي توليدي بزرگ و داراي نام 
در توليد محصوالت سلولزي، تصريح كرد: مشكلي در اين 
زمينه وجود ندارد و پس از رفع مشكل به وجود آمده به 
دليل عدم ترخيص مواد اوليه از گمرك كه ميزان توليد 
را كاهش داده بود، مجددا ش��ركت هاي توليدي بدون 

مشكل در حال فعاليت هستند.
به گفته وي، در زمينه تامين، توليد و توزيع محصوالت 
س��لولزي در حال حاضر مش��كلي وجود ندارد. با توجه 
به ترخيص مواد اوليه صنايع س��لولزي از گمرك شاهد 
فعاليت مجدد واحدهاي توليدي هستيم؛ هرچند اين 
مواد اوليه با ارز آزاد ترخيص شده و قيمت ها از ابتداي 

هفته جاري دو تا ۲.۵ برابر افزايش يافته است.
گفتني اس��ت س��تاد تنظيم بازار با برگزاري نشس��ت 
هم انديش��ي با انجمن ها و تش��كل ها و واحدهاي فعال 
در اين حوزه و رصد وضعي��ت اين صنعت مصوب كرد، 
تس��هيالت الزم براي واردات ماده اولي��ه مورد نياز اين 
كارخانجات در نظر گرفته ش��ود. از آنج��ا كه ماده اوليه 
مصرفي در توليد محصوالت سلولزي و بهداشتي و كاغذ 
تحرير و روزنامه يكي است، مشكالتي در اين حوزه ايجاد 
شد. ارز تخصيصي براي واردات مواد اوليه كاغذ و روزنامه 

با قيمت 4۲۰۰ توم��ان و مواد اوليه مورد نياز در صنايع 
سلولزي و بهداشتي با ارز بازار ثانويه تأمين مي شود. از اين 
رو مقرر شد؛ در سامانه جامع تجارت پيش بيني الزم براي 
ايجاد شرايط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن 
تعهدات مربوطه، در بازه زماني حداقلي صورت گيرد. در 
اين نشست همچنين اعضاي ستاد تنظيم بازار با تأكيد بر 

واردات صد هزار تن خمير كاغذ در نيمه اول سال جاري 
تأكيد كردند، اين رقم واردات، نه تنها كاهشي نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل را نشان نمي دهد، بلكه افزايش 
محسوسي را تجربه كرده است، از اين رو مقرر شد فهرست 
دريافت كنندگان ارز براي واردات اين كاال و فهرس��ت 
ترخيص از گمركات، توسط سازمان حمايت احصا شود.
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نشست فعاالن اقتصادي استان كرمانشاه با معاون 
س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران با هدف بررس��ي 
مش��كالت اس��تاندارد و فض��اي كس��ب و كار در 

كرمانشاه برگزار شد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه در اين نشست 
گفت: بسته حمايتي تس��هيل فضاي كسب و كار 
و حماي��ت از واردات مواد اولي��ه و تجهيزات كه از 
سوي سازمان ملي استاندارد ابالغ شد، بسيار كارا و 
اثربخش است. در اين بسته هم تسهيل گري شرايط 
و تفويض اختيار بيشتر به استان ها ديده شده و هم 
براي تجار شناخته شده و خوشنام شرايط آسان تري 
در نظر گرفته ش��ده است. كيوان كاشفي خواستار 
در نظ��ر گرفتن امكانات اس��تانداردي بيش��تر در 
مرزهاي خسروي و سومار شد و افزود: در سال هاي 
قبل عمده صادرات اس��تان از م��رز پرويزخان بود 
و اكنون اين صادرات به س��مت مرزهاي خسروي 
و خصوصا س��ومار س��وق پيدا كرده است. نيازمند 
امكانات بيشتري براي بررسي استانداردها در اين 
دو مرز هس��تيم. كاش��في همچنين بر لزوم توجه 
ويژه ب��ه واردات كاال از عراق تاكيد كرد و ادامه داد: 
با افزايش واردات از عراق هم توازن تجاري بين دو 

كشور ايجاد مي شود و هم در سال هاي آينده عراق 
مي تواند كانالي براي واردات كاال به ايران از س��اير 
كشورها باشد. معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي 
استاندارد در اين نشست گفت: هدف اصلي سازمان 
ملي استاندارد ايجاد تعادل بين استاندارد، تجارت 
و توليد است. استاندارد به عنوان زبان فني تجارت 
بوده و در كنار حفظ ايمني و سالمت مردم، به دنبال 

حمايت از توليد و تجارت هم هست.
به گفته اين مسوول توجه به كيفيت كاالهاي وارد 
شده توسط كولبران در عين تسهيل شرايط براي 
آنها از ديگر بخش هاي اين بس��ته حمايتي است. 
همچنين تالش شده در قالب اين بسته اختيارات 
بيشتري خصوصا در حوزه ثبت صادرات و واردات 

كاالها به خود استان ها واگذار شود.
وي با اش��اره ب��ه اينكه گمرك نباي��د محلي براي 
بررس��ي اس��تاندارد و كيفيت كاالها باشد و صرفا 
محلي براي ترخيص كاالها است، خاطرنشان كرد: 
اخذ استاندارد كاالهاي صادراتي بايد قبل از رفتن 
كاال به گمرك انجام شود اما متاسفانه تجار ما هنوز 
مانند 9۰ سال قبل عمل مي كنند و بسياري از اين 
موارد را تا زماني كه كاال به گمرك مي رود به تاخير 

مي اندازند.

درنشستاتاقكرمانشاهبامعاونسازماناستانداردمطرحشد

عراقميتواندكاناليبرايوارداتكاالبهايرانباشد
باتحريمهوايياروپاعليهايرانرخدادنايبرييساتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

افزايشمسافرانيكايرالينجزئياتتالشجديداروپابرايهمكاريبانكيباايران
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: كميس��يون 
اروپايي، در نظر دارد طرحي ارايه دهد كه بر اساس 
آن، دولت هاي اروپايي بطور مستقيم به مبادله مالي 
با بانك مركزي ايران بپردازند تا به اين وسيله، مانع از 
مجازات شركت ها و موسسه هاي مالي اين كشورها 

به وسيله امريكا شوند. 
حسين س��الح ورزي با اش��اره به تالش ايران و اروپا 
براي گسترش روابط تجاري خود در شرايط كنوني 
اقتصاد اي��ران و تبعاتي كه خ��روج ترامپ از برجام 
براي اروپايي ها داشته است، گفت: پارلمان اروپا به 
تازگي، مجوز همكاري بانك س��رمايه گذاري اروپا 
-EIB- با ايران را تصويب كرده كه بر اين اس��اس، 
نمايندگان پارلمان اروپا، با تصويب طرحي، به بانك 
سرمايه گذاري اروپا كه يك بانك غيرانتفاعي مستقر 
در لوكزامبورگ است، اجازه داده اند تا به روابط مالي 
با ايران ادامه دهد.  نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
افزود: از س��وي ديگر، كش��ورهاي اروپايي اميدوار 
هستند با برقرار نگه داشتن مبادالت مالي با ايران از 
اين طريق، ادامه پايبندي تهران به توافق هسته اي 
را پس از برقراري مجدد تحريم هاي امريكا، تضمين 
كنند.  وي تصريح كرد: هدف از اين كار، اس��تفاده 
از اي��ن بانك براي حفاظت از ش��ركت هاي اروپايي 

عضو در برابر تحريم هاي ثانويه امريكا است؛ ضمن 
اينكه كميس��يون اروپايي، همچني��ن در نظر دارد 
طرحي ارايه دهد كه بر اساس آن، دولت هاي اروپايي 
بطور مستقيم به مبادله مالي با بانك مركزي ايران 
بپردازند تا به اين وسيله، مانع از مجازات شركت ها و 
موسسه هاي مالي اين كشورها به وسيله امريكا شوند. 

س��الح ورزي معتقد اس��ت كه مجوز پارلمان اروپا 
به بان��ك س��رمايه گذاري اروپا، اين بان��ك را ملزم 
به هم��كاري با ايران نمي كند؛ بلك��ه مديران بانك 
س��رمايه گذاري اروپا، نگران توقف سرمايه گذاري 
شركت هاي امريكايي در اين بانك در صورت همكاري 
با ايران هستند؛ اين در شرايطي است كه تصويب اين 
مجوز كه با مخالفت احزاب دس��ت راستي اروپايي 
همراه بود، با مذاكرات پيش رو ميان اتحاديه اروپا و 

ايران كمك خواهد كرد. 
وي اظهار داش��ت: همچنين مذاكراتي كه از سوي 
مقامات ارشد اروپا و نيز رييس جمهوري اسالمي ايران 
در سفرهاي اخير خود به اروپا صورت گرفته است، در 
كنار تالش هايي كه هم اكنون براي حفظ برجام در 
حال انجام است، همگي سيگنال هاي به آينده روابط 
ايران و اروپا است كه مي تواند در بخش هاي مختلف 

متمركز شود. 

دبيركل ات��اق بازرگاني اي��ران و تركيه در خصوص 
فرصت جايگزيني سيستم حمل و نقل هوايي تركيه 
در س��هم پروازهاي اروپايي در اي��ران گفت: درپي 
تحريم هاي صورت گرفته تعليق پروازهاي سه كشور 
ايتاليا، فرانس��ه و هلند به ايران كه به دليل فش��ار و 
تهديدات امريكا صورت گرفته است شركت تركيش 
ايرويز كشور ايران را يكي از فرصت ها براي پر كردن 
فضاي خالي پروازهاي سه كش��وراروپايي مي داند. 
س��يد جالل ابراهيمي در ادامه افزود: كارشناسان 
صنعت حمل و نقل هوايي تركيه با پيش بيني افزايش 
مسافران تركيش ايرويز بر اين باورند تركيش ايرويز 
با امكانات و تع��داد هواپيماي موجود خود مي تواند 
۲۰درصد برميزان مس��افران خ��ود از طريق ايران 
بيافزايد. در حال حاضر حجم مسافر پروازي تركيه 
9۱ ميليون نفر اس��ت كه از آمار جمعيتي آن يعني 
۸۵ميليون نفر باالتر رفته است . دبيركل اتاق بازرگاني 
ايران و تركيه اذعان داشت: تركيه در هدف گذاري هاي 
خود در صنعت حمل و نقل مسافري تركيه، جذب يك 
درصد از گردشگران چيني را مد نظر داشت و در هشت 
ماه گذشته با توس��عه گردشگري چين با پرواز هاي 
تركيش ايرويز، س��هم حمل و نقل مسافري تركيه 

از مسافران چيني 9۱ درصد افزايش داشته است.



7 جهان

گزارش نيويورك تايمز از بحران ها و پيامدهاي آنان

نخست وزير ژاپن در يك قدمي پيروزي

فاجعه مالي  بعدي  در راه  است

»آبهنوميكس«مهمترينميراثشينزوآبهميشود؟

گروه جهان     بهاره محبي 
 بحران جهاني مالي به تاريخ پيوس��ته اما ريش��ه هاي 
فاجعه بعدي احتماال همين حاال ش��كل گرفته است. 
بطور ميانگي��ن بحران هاي مالي هر 28 س��ال يك بار 
گريبان كشورهاي ثروتمند را مي گيرد اما فواصل اين 
بحران ها اغلب كمتر است. به نظر مي رسد منبع مشكالت 
بدهي هايي هستند كه با سرعت زيادي افزايش مي يابند. 
»وسلي فوا« مدير صندوق اوراق قرضه در كپتال گروپ 
مي گويد: »گرچه مش��كل بدهي ها به اندازه حباب وام 
مسكن نيست و به نظر مي رسد كه در آينده اي نزديك 
قرار نيست كه حبابي بتركد، اما آنچه بار آخر ديديم اين 
است كه اتفاقات مي توانند به گونه اي پيش بروند كه شما 
متوجه آنان نشويد بطوري كه ظرف سه سال از شرايط 

كامال عادِي بدون مشكل به مرحله بحراني برسيد.« 
برآورد ش��ده كه حجم بدهي هاي دانش��جويي تقريبا 
1.5هزار ميليارد دالر است كه از زمان بحران مالي تقريبا 
دو برابر شده است. بدهي دانشجويي اكنون پس از وام 
مسكن، دومين بدهي مصرف كننده است. دانشكده ها 
و دانشگاه هاي دولتي كه به دليل كاهش بودجه دولتي 
ش��هريه هاي خود را افزايش داده اند. همچنين كاهش 
ارزش ملك مسكوني باعث شده كه خانواده ها نتوانند 
به راحتي از من��ازل خود به عنوان وثيقه براي پرداخت 

شهريه استفاده كنند. 
بس��ياري از وام گيرندگان در حال حاضر قادر به انجام 
تعهدات خود نيس��تند. در جريان سه ماهه دوم 2018 
بيش از 10درصد از وام هاي دانشجويي حداقل 90 روز 
تعويق بازپرداخت داش��ته اند. اين رقم نسبت به چند 
سال پيش كاهش يافته اما حجم آن همچنان بيشتر از 
بازپرداخت نشدن وام هاي مسكن در زمان آخرين بحران 
جهاني مالي است. حال پرسش اين است كه آيا اين مساله 
مي تواند جرقه بحران مالي بعدي را بزند؟ احتماال خير. 

بازار وام دانش��جويي به مراتب كوچك ت��ر از بازار وام 
مسكن است و بزرگ ترين وام دهنده در اين بازار دولت 
امريكا است. بنا براين بعيد است كه هرگونه بي ثباتي 
در اين بازار بتواند نظ��ام بانكي اياالت متحده را تحت 
تاثير قرار دهد. مساله بزرگ تر اين است كه آيا افزايش 
حجم بدهي دانشجويي مي تواند براي مصرف كنندگان 
مش��كل ايجاد كن��د؟ برخي ب��ر اين باورن��د كه اين 
مس��اله مي تواند در كاهش مالكيت خانه در يك دهه 

گذشته نقش داشته باشد كه عامل مهمي در اقتصاد 
مصرف گراي امريكايي است. 

افزايشبدهيشركتها
پس از بحران، بانك هاي مرك��زي نرخ بهره خود را 
كاهش دادند. س��رمايه گذاران پول ه��اي خود را از 
اوراق قرضه دولت��ي خارج كردند ك��ه تقريبا هيچ 
سودي نمي دانند. س��رمايه گذاران پول هاي خود را 
به بازار اوراق قرضه ش��ركت هاي بزرگ وارد كردند 

كه معموال سود بيشتري مي دادند. 
شركت هاي امريكايي بيش از اينكه به فكر رضايت خود 
باشند به دنبال جلب رضايت سرمايه گذاران بودند و اين 
كار را از طريق فروش بدهي انجام مي دادند. نشانه هايي 
وجود دارد كه شركت ها احتماال در اين كار زياده رويي ها 

داشته اند بطوري كه بدهي ثبت شده توسط برخي از 
شركت هاي غيرمالي تقريبا به باالترين سطح خود از 
زمان جنگ جهاني دوم تاكنون رسيده است. در گذشته 
چنين بدهي هاي گسترده اي به عنوان افزايش ريسك 

نكول شركت در نظر گرفته مي شد. 
به اين مساله بايد تمايل سرمايه گذاران براي وام دهي به 
شركت هاي پرخطر را اضافه كرد. حتي در امن ترين بازار 
اوراق بهادار، سرمايه ها به سوي استقراض كنندگاني 
مي رود كه كمترين نرخ اعتباري را دارند و در س��طح 

BBB طبقه بندي شده اند. 

بازارهاينوظهورغرقدربدهي
اقتصادهاي در حال توس��عه بار ديگ��ر متزلزل به نظر 
مي رسند و دوباره يكي از داليل اصلي اين شكنندگي 

بدهي شركت هاس��ت. تقريبا در تمامي اقتصادهاي 
نوظهور بدهي ها بيش از حجم واقعي اقتصادهاي آنان 
است. بنا بر اعالم بانك تسويه حساب هاي بين المللي، 
در چين نسبت بدهي هاي شركت ها به توليد ناخالص 
داخلي بيش از 150 درصد اس��ت. با تش��ديد فشارها 
بر دومين اقتصاد بزرگ جهان، برخي از ش��ركت هاي 
چيني در تالش هستند تا با استفاده از استقراض خود 
را سر پا نگه دارند. در حالي كه چين پتانسيل مالي قابل 
مالحظه اي براي مقابله با مشكالت دارد هرگونه چالشي 
جدي در سيستم مالي و اقتصادي اين كشور مي تواند 
نگراني هاي گس��ترده اي را در سطح جهاني به دنبال 
داشته باشد. خطر اصلي براي بسياري از كشورها اين 
است كه بيشتر بدهي ها به جاي ارزهاي داخلي طرف 
وام گيرنده، بر اساس دالر امريكا تعريف شده است. در 

اين شرايط وام ها بس��يار گران تر مي شود چرا كه دالر 
امريكا در ماه هاي اخير در برابر ارزهاي ديگر قدرتمندتر 
شده است. به عنوان مثال، در تركيه ارزش لير به شدت 
درحال سقوط است و اين امر خطر ركود اقتصادي در 
اين كشور را تشديد كرده است. اين در حالي است كه 
معموال مشكالت در يكي از بازارهاي نوظهور به مناطق 
ديگر نيز گسترش يافته و نگراني ها را نسبت به سالمت 

اقتصاد مالي ايجاد مي كرد.

افزايشبدهيهادرسيستمماليدرسايه
بار ديگر، وام دهي خارج از محدوده نظام سنتي بانكي، 
نظامي كه به شدت تحت نظارت نظام بانكداري است، 
توسط نهادهايي چون ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
خصوصي، صندوق هاي تامين و شركت هاي وام مسكن 
در حال افزايش است. اين روند به ويژه در بازار وام هاي 
مسكن ديده مي ش��ود كه بانك ها هنوز تمايلي براي 

پرداخت وام هاي پرريسك ندارند. 
ش��ركت هاي غيربانك��ي مال��ي تماي��ل دارن��د تا به 
وام گيرندگان وام هايي با رتبه اعتباري پايين تر و سطوح 
بدهي باالتر پيشنهاد كنند. اما استانداردهاي آنان به 
وام هاي كالن مس��كن كه پيش از 2008 ارايه مي شد 
نزديك هم نيست. امروزه براي ناظران، سرمايه  گذاران 
و بانك ها رديابي ريسك هاي كه در بخش به اصطالح 
»بانكي در س��ايه« وجود دارد بس��يار دش��وار است، 
ريسك هايي كه مي تواند مشكالت بزرگي را ايجاد كرده 

و حباب هاي كشف نشده اي را سبب شود. 
يكي ديگ��ر از نگراني ها افزايش تهديدهايي ناش��ي 
از پيش��رفت فناوري  علي��ه نظام مالي جهان اس��ت. 
خرابكاري هاي س��ايبري ام��روزه بزرگ ترين منبع 
اضطراب مديران بانك هاي بزرگ اس��ت. هيچ شكي 
نيس��ت كه هكرها تالش مي كنند به سيس��تم مالي 
امريكا نفوذ كنن��د و تعداد عمليات هاي موفق آنان در 
سال هاي اخير بيشتر ش��ده است. بانك ها به سختي 
تالش مي كنند تا سيستمي دفاعي خود را تقويت كنند. 
چرا كه يك عمليات موفق از س��وي هكرها در سطح 
گسترده مي تواند وحشت و نگراني گسترده اي را براي 
كل سيستم بانكي ايجاد كند و باعث ايجاد واكنش هاي 
زنجيره اي شود كه 10 سال پيش فعاليت هاي مالي در 

جهان را متوقف كرد. 

گروه جهان     طال تسليمي 
شينزو آبه نخس��ت وزير ژاپن كه در پايان همين هفته 
رقابت بر سر رهبري حزب حاكم ليبرال دموكراتيك را 
پيش رو دارد، با اعتماد به نفس و خشنودي يك پيروزي 
قابل توجه را انتظار مي كش��د. پي��روزي در اين رقابت 
براي شينزو آبه بدين معنا خواهد بود كه در سال 2020 
بازي ه��اي المپيك توكيو زيرنظر او برگزار مي ش��وند 
و او در س��ال 2021 در حالي كه ب��راي طوالني ترين 
دوره رهبري كش��ورش را برعهده داش��ته است، دفتر 

نخست وزيري را ترك مي كند.
به نوشته فايننشال تايمز، شينزو آبه توانسته محبوبيت 
خود را در ژاپن حفظ كند و استراتژي توسعه اقتصادي 
او كه به »آبه نوميكس« مشهور است، رشد را به اقتصاد 
ژاپن بازگردانده، نرخ اش��تغال  را باال نگه داشته، از بروز 
بحران هاي ناگهاني جلوگيري و شرايط سياسي ژاپن را 
قابل پيش بيني كرده است. نخست وزير ژاپن به شيوه اي 
كامال موفق   قانون  اساس��ي صلح طلبانه اين كش��ور را 
مجددا تفسير و نقش نيروهاي دفاع از خود اين كشور را 

در برقراري امنيت منطقه اي شفاف سازي كرده است.
رشد اقتصادي يك يا 1.5درصدي در سال اگرچه براي 
بسياري از كشورهاي ثروتمند كافي به نظر نمي رسد، 
اما باتوجه به دو دهه ركود اقتصادي و جمعيت سالخورده 

و در ح��ال كاهش ژاپن، حتي همين دس��تاورد اندك 
شينزو آبه هم ستودني اس��ت. سياست پولي تسهيل 
شده و موضع مالي انعطاف پذير در روند رشد اقتصادي 
ژاپن اختالل ايجاد كرده بود و نخست وزيري در جهت 
اصالحات ساختاري گام برداشت و روندي را شروع كرد 

كه مرحله سوم از آبه  نوميكز انگاشته مي شود.
در زمينه سياست خارجي، جنگ تجاري دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا با چين از ش��دت تنش ها بين 
توكيو و پكن كاس��ته و براي دو ط��رف فرصتي فراهم 
آورده است تا وابستگي متقابل اقتصادي را مورد توجه 
قرار دهند. شينزو آبه گاهي در تماس هاي بسيار خود 
با والديمير پوتي��ن رييس جمهوري روس��يه اندكي 
چاپلوس و متملق به نظر مي رسد، اما همه اين تماس ها 
در پيش روي توكيو و مسكو به سمت توافقي در زمان 
پايان رسمي دش��مني هاي جنگ جهاني دوم بين دو 

كشور موثر واقع شده اند.
راي دهندگان ژاپني ب��ه ثبات اهميت مي دهند. پيش 
از روي كار آم��دن ش��ينزو آبه در س��ال 2012، دفتر 
نخست وزيري كم از ايس��تگاه راه آهن نداشت: در طي 
چند س��ال، پنج نخس��ت وزير آمده و رفته بودند. ژاپن 
از صحنه بين المللي محو ش��ده بود. حتي باراك اوباما 
رييس جمهوري پيشين امريكا يك مرتبه به مزاح گفته 

بود تا در كاخ س��فيد از يك نخست وزير ژاپن استقبال 
مي كند، ف��رد ديگري در اين كش��ور روي كار مي آيد. 
اما شينزو آبه انتخاب ايمني است. شيگرو ايشيبا رقيب 
ديرينه او در رهبري حزب ليبرال دموكراتيك در رقابت 
20 ماه سپتامبر )29 شهريور( تنها مي تواند روي حمايت 

گروه كوچكي از راي دهنده هاي افراطي حساب كند. 
اما نخست وزيري ژاپن نبايد به پيروزي به مثابه چكي 
سفيد امضا بنگرد. اگر ش��ينزو آبه مي خواهد ميراثي 
بزرگ تر و مهم تر از نخست وزيري طوالني مدت داشته 
باشد، به دس��توركاري فراگيرتر از برنامه ميزباني جام 
جهاني راگبي در سال 2019 و خوشامدگويي به جهان 

در بازي هاي المپيك سال 2020 نياز دارد.
شينزو آبه به تصويب متمم هاي اصالحاتي قانون اساسي 
عالق��ه واف��ري دارد و از نمون��ه آنها هم مي ت��وان به 
شفاف سازي مش��روعيت نيروهاي مسلح ژاپن اشاره 
كرد. اگرچه تالش براي اين مس��اله كامال مش��روع و 
منطقي است، اما از نظر سرمايه گذاري سياسي ارزش 
چنداني ندارد. نخس��ت وزير ژاپن بايس��تي اصالحات 
اقتصادي يا همان س��ومين مرحل��ه از آبه نوميكس را 
به اولويت دولت خود تبديل كند. بازيابي فرصت براي 
اصالحات به معناي عمل در جهت تعهدات به افزايش 
سن بازنشستگي و افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان 

براي مستعمري بگيران و بازنشستگان ثروتمند است. 
شينزو آبه سرمايه سياسي قابل توجهي دارد و مي تواند 

ميزاني از آن را مصرف كند.
در اين س��وي ماجرا، دونالد ترامپ ق��رار دارد. تاكنون 
استراتژي شينزو آبه در قبال اياالت متحده تحت رهبري 
ترامپ اين بوده كه تا اندازه ممكن رييس جمهوري ملون 
المزاج امريكا را نزديك نگه دارد. پيشبرد اين استراتژي 
لزوما هميشه ساده و شدني نبوده است، اما ژاپن گزينه 
ديگري ندارد. پيش��برد اين استراتژي در قياس با آنچه 
ژاپن در صورت ملغي ش��دن نظام اتح��اد جهاني پس 

از جنگ از دس��ت مي دهد، بس��يار كم هزينه تر به نظر 
مي رس��د. از زماني كه كاخ س��فيد آمادگي خ��ود را در 
مواجهه با چين بي توجه به مسائل تجاري و امنيتي نشان 
داده و در مذاكرات با كرده ش��مالي منافع ژاپن را ناديده 
گرفته است، توكيو گوش به زنگ و نگران است و حق هم 
دارد. ممكن است گذراندن وقت به بازي گلف با ترامپ 
ممكن اس��ت به ش��ينزو آبه كمك كند، اما تالش براي 
نشان دادن اين مساله به رييس جمهوري امريكا كه ژاپن 
مهم ترين متحد اين كشور در شرق آسياست، چالشي 

بزرگ خواهد بود و تنها با بازي گلف ميسر نخواهد شد.

دريچه

ترامپوزيردفاعخودرا
بركنارميكند؟

گروه جهان      روزنامه نيويورك تايمز با اش��اره به 
اختالفات عميق رييس جمهوري امريكا و وزير دفاع 
كابينه او، احتمال بركناري جيمز متيس توسط دونالد 
ترامپ را مطرح كرد. نيويورك تايمز به نقل از منابع 
آگاه در دولت ترامپ كه خواستند نامشان فاش نشود، 
نوشت تنش در روابط متيس و ترامپ كامال مشهود 
است و انتظار مي رود ترامپ بزودي وزير دفاع را بركنار 
كند. ترامپ بارها درخواست هاي جيمز متيس به ويژه 
در ارتباط با كره شمالي يا رزمايش هاي ناتو را رد كرده 
است. اما ظاهرا انگيزه ترامپ براي كنار گذاشتن متيس 
از كابينه جداي از اين اختالف نظرهاست. دو دليل 
وجود دارد كه پيش بيني بركناري متيس را تقويت 
مي كند: اولي به مقاله انتقادي منتشر شده در نيويورك 
تايمز مربوط مي شود كه ترامپ و سياست هايش را 
محكوم مي كرد، و دليل دوم هم به نگراني ترامپ از 
كتاب »ب��اب وودوارد« خبرنگار تحقيقي امريكايي 
برمي گ��ردد. وودوارد در كتاب »ترس« همچنين از 
تهيه فهرستي از گزينه هاي موجود براي جايگزيني 
متيس در سمت وزارت دفاع امريكا خبر داده است. 
ترامپ كه از زمان آغاز دوره رياست جمهوري هنوز 
نتوانسته نظم و آرامش را در كاخ سفيد برقرار كند، اين 
روزها درگير مبارزات انتخاباتي پيش از موعد با جان 
كري وزير امور خارجه دولت باراك اوباماست. به نوشته 
ايرنا، اگرچه جان كري در ديدار با محمد جواد ظريف 
وزير امور خارجه كشورمان قوانين اياالت متحده را 
نقض نكرده است، اما ترامپ و جمهوري خواهان به 
همين بهانه اعتبار مهم ترين گزينه دموكرات ها براي 
انتخابات رياست جمهوري 2020 را هدف گرفته اند. 
كري در مصاحبه اي ب��ه ديدار با ظريف پس از پايان 
كار دولت اوباما اذعان كرد و همين مساله كافي بود 
تا ترامپ بالفاصله به موضوع واكنش نشان دهد و در 
چند پيام توييتري ديدارهاي كري را با آنچه او »دشمن 
امريكا« مي خواند، غيرقانوني بخواند. در حقيقت، اين 
مساله به بهانه اي براي حمله ترامپ به رقيب انتخاباتي 
بالقوه اش تبديل شده اس��ت. جان كري مهم ترين 
گزينه دموكرات ها براي انتخابات رياست جمهوري 
سال 2020 محسوب مي شود و ترامپ سعي دارد او را 
در زمينه مهم ترين دستاورد سياست خارجي دولت 
اوباما تحت فشار قرار دهد. به نوشته فاكس نيوز، كري 
74 ساله از اظهارنظر درباره انتخابات رياست جمهوري 
خودداري و عنوان كرده كه تمركز اصلي دموكرات ها 
در حال حاضر بر انتخابات مياندوره كنگره معطوف 
است. او گفته: »در شرايط كنوني صحبت از 2020 

يك انحراف كلي و اتالف وقت است. 

كوتاه  از منطقه

دسترسيهندبهافغانستان
ازطريقپاكستان

يك رسانه هندي نوشته اسالم آباد در نظر دارد به 
دهلي اجازه دهد براي دسترسي به افغانستان از 
خاك پاكستان عبور كند. به گزارش اوراسيا تايمز، 
دسترسي هند به افغانستان تجارت را در آسياي 
جنوبي و مركزي بطور چشمگيري افزايش خواهد 
داد. مقام هاي پاكستان اوايل سال جاري با مقامات 
افغانستان ديدار و ابراز اميدواري كردند كه از طريق 
زميني، طرح تجارت بين افغانستان و هند از طريق 
خاك پاكس��تان را بازنگري كنن��د. توجه به اين 
واقعيت كه اسالم آباد چند سالي است اجازه حمل 
نقل كاال از هند به افغانس��تان را از طريق خاكش 
نمي دهد. بازنگري در اين مورد مي تواند توس��عه 

گسترده اي براي روابط هند و پاكستان باشد.

قطر:اماراتهمچنان
ازداعشحمايتميكند

روزنامه الرايه قطر نوش��ته با وجود آغاز بازسازي 
مسجد جامع نوري )موصل( توسط دولت امارات، 
اين كش��ور همچنان با كمك مالي و تسليحاتي 
از داعش در عراق پش��تيباني مي كند. امارات در 
حالي ادعا دارد ميليون ها دالر صرف بازس��ازي 
جامع نوري و مناره معروف و تاريخي آن مي كند 
كه همزمان حمايت س��نگين خود به گروه هاي 
تروريستي فعال در عراق با ميليون ها دالر كمك 

ملي و سالح و مهمات ادامه مي دهد. 

20كشتهبهدليل
خروجقطارازريلدركراچي

خروج قطار اكسپرس مسير كراچي به شهر پيشاور 
از ريل در پاكستان 20 زخمي برجاي گذاشته است. 
به گزارش جيو، در اين حادثه هش��ت واگن قطار از 
ريل خارج شده است. سوانح ريلي در پاكستان كه 
خطوط گسترده راه آهن دارد، امري عادي به شمار 
مي آيد. ش��بكه راه آهن پاكس��تان به دليل كاهش 
سرمايه گذاري و مشكالت ديگر، فرسوده شده است.

نزديكشدن»برهمصالح«
بهرياستجمهوريعراق

سرانجام پس از كش وقوس فراوان در خصوص 
نامزدي براي پست رياست جمهوري عراق برهم 
صالح اعالم ك��رد كه اميدوار اس��ت با اتحاديه 
ميهني كردس��تان عراق حزب س��ابق خود به 
توافق جامعي دست يابد. به گزارش ايرنا، برهم 
احمد صالح رهبر ائتالفي براي دموكراس��ي و 
عدالت در پي ديدار با معاون اول اتحاديه ميهني 
كردستان عراق و بحث كانديداتوري اش براي 
رياس��ت جمهوري اظهار امي��دواري كرد كه با 
اتحاديه ميهني كردستان عراق به توافق برسد. 
جريان هاي مختلف كردي در عراق بر سر اعالم 
نامزد رياست جمهوري در اين كشور به شدت با 

يكديگر اختالف دارند. 

اعمال تعرفه  ۲۰۰ ميليارد دالري 
امريكا  عليه  چين 

گروه جهان|يك منبع آگاه در دولت امريكا اعالم 
كرده دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، 
به مشاوران و دس��تيارانش دستور داده تا مقدمات 
الزم ب��راي اعمال تعرفه جديد بر واردات از چين به 
ارزش 200ميليارد دالر را آماده كنند و قرار است اين 

تعرفه ها از دوشنبه )امروز( اعمال شوند. 
يك منبع آگاه در دولت امريكا به رويترز گفته ترامپ 
برنامه خود براي اعمال تعرفه هاي جديد بر كاالهاي 
وارداتي از چين به ارزش كلي 200 ميليارد دالر را 
دوش��نبه به اجرا در مي آورد كه اين اقدام در جهت 
عكس تالش هاي استيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا، براي از سرگيري مذاكرات تجاري با چين و 
كاهش تنش هاست. وال اس��تريت ژورنال گزارش 
داده، س��طح تعرفه ه��ا احتماال ح��دود 10 درصد 
خواهد بود. اين در حالي است كه دولت پيشتر اعالم 
كرده بود در نظ��ر دارد تعرفه هايي 25 درصدي بر 
واردات از چين اعمال كن��د. دولت اياالت متحده 
اين مرتبه محصوالت الكترونيكي، غذاهاي دريايي، 
مبلمان، الستيك خودرو، مواد شيميايي، پالستيك، 
دوچرخه و محصوالت نوري را هدف قرار مي دهد. 
دولت ترامپ پيش از اين بر واردات از چين به ارزش 
50 ميليارد دالر، تعرف��ه 25 درصدي اعمال كرده 
است. رييس جمهوري امريكا همچنين از آمادگي 
خود براي اعمال تعرفه هاي بيش��تر بر واردات كاال 
از چين به ارزش 267 ميليارد دالر خبر داده است. 
جنگ تجاري واشنگتن با پكن بر سر مازاد تجاري 

375 ميليارد دالري چين با امريكا آغاز شد.

كسري تراز تجاري اتحاديه 
اروپا به ۵ ميليارد دالر رسيد

گروه جهان|كسري تراز تجاري اتحاديه اروپا با 
جهان در هفت ماه نخست سال جاري به تقريبا 5 
ميليارد دالر رسيده است. به گزارش ورلد بولتن، 
اداره آم��ار اتحاديه اروپا اعالم كرده، كس��ري تراز 
تجاري اين اتحاديه در هفت ماه نخست سال جاري 
ميالدي به 4.1ميليارد يورو معادل 4.96ميليارد 
دالر رسيده است. در همين حال از ابتداي ژانويه 
تا ماه جوالي 2018 مجموع ص��ادرات كاالهاي 
اتحاديه اروپا ب��ه 1.127 هزار ميليارد يورو معادل 
1.363هزار ميليارد دالر رس��يده كه از رشد 3.6 
درصدي برخوردار است؛ اما واردات 28 عضو اين 
اتحاديه به تقريبا 1.131هزار ميليارد يورو معادل 
1.368 هزار ميليارد دالر رسيده كه نشان دهنده 
رشد 4.5درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل است. بر همين اساس، كس��ري تراز تجاري 
اتحاديه اروپا در اين بازه زماني به 4.1 هزار ميليارد 
يورو رسيد؛ در حالي كه مازاد تجارت اروپا در مدت 
زمان مشابه سال قبل 6.3 ميليارد يورو ثبت شده 
است. تجارت بين 28عضو اتحاديه اروپا با يكديگر 
در هفت ماه نخست سال جاري به 2.05 تريليون 
يورو افزايش پيدا كرده؛ ضمن اينكه در مقايسه با 
مدت زمان مشابه 2017 ميالدي 5.6درصد جهش 
را نش��ان مي دهد. ميانگين هر يورو در مقابل دالر 
1.21دالر بين ماه ژانويه تا جوالي ثبت ش��ده؛ در 
حالي كه ارزش هر يك يورو در مدت زمان مشابه 
س��ال قبل در برابر پول امري��كا تقريبا 1.09دالر 

بوده است. 

 اندونزي بايد براي مقابله
با نوسان ارزي دخالت كند

گروه جهان|صندوق بين المللي پول از اقدام هاي 
مختلف اندونزي براي مقابله با نوسان ارزي اين كشور 
ازجمله افزايش نرخ بهره بانكي حمايت و تاييد كرده 
دولت بايد براي جلوگيري از س��قوط بيشتر ارزش 
روپيه در ش��رايط كنوني اقتصاد اين كشور دخالت 
كند. به گزارش بلومب��رگ، رييس بخش اندونزي 
صندوق بين المللي پول با انتشار گزارشي گام ها و 
اقدامات عملي اندونزي براي فروكش كردن نوسان 
ارزي و بازگشت بازار به وضعيت عادي دراين كشور 

را صحيح ارزيابي كرد.
اين نهاد بين المللي اقتصادي افزايش نرخ بهره بانكي 
و مداخله در بازار ارزهاي خارجي را گام هاي مناسبي 
براي كاهش نوسانات دراين بازار دانست. وئيس بروئر 
رييس بخش اندونزي صن��دوق بين المللي، گفته 
مقامات اين كشور نمي توانند بيش از اين بازار را به 
حال خود ره��ا كنند و بايد به اقدامات براي كاهش 
خطراتي كه اقتصاد آنها را آسيب پذير كرده و سبب 
خروج ارزها و سرمايه گذاري خارجي از اين كشور 
مي ش��ود، ادامه دهند. اندون��زي از جمله بازارهاي 
كشورهاي با اقتصاد نوظهور اس��ت كه با نوسانات 
گس��ترده ارزي در يك ماه اخير روبه رو شده است. 
روپيه ماه جاري به پايين ترين س��طح ارزش خود 
دردو دهه اخير رس��يد. همچني��ن بانك مركزي 
اندونزي بيشترين آسيب پذيري را درميان بانك هاي 
اقتصادهاي نوظهور مانند تركيه و آرژانتين داشته 
و به همين دليل با افزاي��ش چهار برابري نرخ بهره 

موافقت كرده است. 

 دستگيري پسران مبارك
به اتهام اخالل در بازار سهام 
گ�روه جه�ان| دو پس��ر حس��ني مب��ارك 
رييس جمهوري پيشين مصر در پي اتهامات مالي 
بازداشت شدند. آنها پيشتر هم پس از سقوط دولت 
مبارك به اتهام فساد مالي بازداشت شده بودند. به 
گزارش دويچه وله، جم��ال و عال مبارك كه يكي 
جانشين پدرش خوانده مي شود و ديگري تاجري 
ثروتمند است، به همراه سه نفر ديگر به اخالل در 
بازار سهام متهم شده اند؛ ظاهرا آنها به بازار بورس 
اعالم نكرده اند كه قصد دارند سهام عمده چند بانك 
را از طريق ش��ركت هاي صوري بخرند. يك منبع 
قضايي ضمن اعالم اين خبر گفت كه متهمان در 
دادگاهي جنايي در قاهره پايتخت مصر بازجويي 
و سپس به زندان منتقل شده اند. جلسه بازجويي 
بعدي آنها 20 اكتبر )28 مهر ماه( برگزار مي شود.

عال مبارك 57 ساله در حس��اب كاربري خود در 
توييتر ضمن تاييد خبر بازداشتش، ابراز اميدواري 
كرده كه حقيقت روزي برمال  شود. جمال مبارك 
45 س��اله كه در دولت پدرش يك كميته مهم را 
هدايت مي كرد، مدت ها به عنوان جانشين حسني 
مبارك برشمرده مي شد. عال هم اگرچه از دنياي 
سياس��ت دور بوده، اما متهم اس��ت ك��ه از طريق 
ارتباطات و نف��زذ پدرش ثروت هنگفتي اندوخته 
است. دو پسر حسني مبارك در سال 2011 نيز در 
پي اتهامات مالي و به عنوان متهم در پرونده كشتار 
تظاهركنندگان بازداشت شدند. آنها به دليل تبرئه 
شدن در پرونده كشتار تظاهركنندگان، سه سال 

اخير آزاد بودند. 

 توفان مرگبار »منگهوت«
به چين و هنگ كنگ رسيد

گروه جهان| توفان س��همگين منگهوت كه در 
شمال فيليپين دست كم 30 كشته برجاي گذاشته 
يكشنبه به هنگ كنگ و سواحل پرجمعيت چين 
رسيد. با توجه به امواج شديد در سواحل هنگ كنگ 
كه انتظار مي رود تا 3.5متر ارتفاع داش��ته باشند، 
ساكنان نوار ساحلي تخليه شده و ده ها هزار مسافر 
در فرودگاه بين المللي هنگ كنگ با لغو پروازهاي اين 
فرودگاه مواجه شده اند. به گزارش يورونيوز، چين هم 
ضمن انجام عمليات هايي براي ايمني شهروندان 
خود نسبت به بازگشت حدود 6000 قايق به بنادر و 
تخليه هزاران نفر از كاركنان سكوهاي نفتي ساحلي 
دستور داده است. اين توفان كه قدرتمندترين توفان 
سال جاري در فيليپين است با سرعت 330 كيلومتر 
بر ساعت حركت مي كرد. بسيار از خانه ها در منطقه 
لوزون ويران شده اند و بخشي از مناطق شاهد رانش 
زمين بوده اند. در مناطق سيل زده شمال فيليپين 
كه حدود 5 ميليون نفر جمعيت دارد، خطوط برق 
و تلفن قطع شده است و مقامات هنوز نتوانسته اند 
برآوردي از ميزان خسارات ارايه كنند. امدادگران در 
منطقه سيل زده مشغول به كار هستند و هزاران نفر 
را از اطراف رودخانه ها تخليه كرده اند. گفته ش��ده، 
شاليزارها و زمين هاي كشاورزي كه بخش مهمي 
از توليد برنج و ذرت منطق��ه را فراهم مي كرد تنها 
يك ماه پيش از فصل برداشت در اثر اين توفان نابود 
شده اند. مجمع الجزاير آسياي جنوب شرقي هر ساله 
شاهد دس��ت كم 20 توفان است كه معموال باعث 

مرگ صدها نفر مي شود.
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پرونده8اخبار
بخش خصوصي توان اداره 

تعاون روستايي را ندارد
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: 
واگذاري اين سازمان به بخش خصوصي نه تنها 
مشكلي از دولت حل نمي كند بلكه زندگي پنج 
ميليون خانوار روستايي را تحت تاثير قرار مي دهد.

به گزارش س��ازمان مركزي تعاون روستايي، در 
پي قوت گرفتن اج��راي مصوبه وزارت اقتصاد و 
دارايي پيرامون واگذاري سازمان مركزي تعاون 
روس��تايي به بخش خصوصي، حسين شيرزاد، 
مديرعامل اين سازمان اظهار كرد: سياست هاي 
اخير وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي، 
سازمان مركزي تعاون روستايي و شبكه عظيم 
تعاوني روس��تايي كش��ور را دچار سردرگمي و 

بالتكليفي كرده است.
وي افزود: سوال اصلي اين است، در شرايط كنوني 
اقتصاد ملي و حضور بخش خصوصي كم رمق، 
ناتوان و انبوهي از وظايف حاكميتي تلنبار شده 
بر دوش سازمان مركزي تعاون روستايي كشور 
در امر هدايت، نظارت و حمايت از شبكه عظيم 
تعاوني هاي كشاورزي و روستايي، تنظيم بازار، 
مباشرت و نقش س��ازمان به عنوان مجري انواع 
خريدهاي حمايتي، تضمين��ي و توافقي و هزار 
و يك مشكالت به جاي مانده تاريخي در بخش 
كش��اورزي، چگونه و با چه س��از و كاري و با چه 
اهليت و سابقه اي بخش خصوصي پيدا كنيم تا 

اين وظايف را بر عهده بگيرد؟
معاون وزي��ر جهاد گفت: در هر حال بر اس��اس 
مصوبه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي پيرامون 
واگذاري سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
مقرر ش��ده س��ازمان مذكور جزو شركت هاي 
مشمول واگذاري باشد و تا پايان شهريور ماه آن 
سال سهام سازمان بايد واگذار و وظايف حاكميتي 
آن ب��ه وزارت متب��وع محول ش��ود، اجراي اين 
مصوبه نه تنها مشكل و اخالل در ماموريت هاي 
ذاتي وزارت متبوع ايجاد مي كرده؛ بلكه باعث از 
هم گسيختگي انسجام ۶۰۰۰ تعاوني در سطح 
كشور و بحران در روند فعاليت هاي آنها و تشديد 
استهالك در زيرساخت ها و زيربناهاي سازمان 

شده است.
ش��يرزاد اضافه كرد: به عنوان يك كارش��ناس 
بخش كش��اورزي اعالم مي كنم، حذف سازمان 
مركزي تعاون روستايي در واقع نه تنها مشكلي 
از دولت حل نخواهد كرد بلكه مستقيما زندگي 
پنج ميليون خانوار روس��تايي عضو تعاوني هاي 
روس��تايي را تح��ت تاثير ق��رار مي ده��د، زير 
س��اخت هاي انباري و ذخيره سازي محصوالت 
را با استهالك شديد مواجه ساخته و اثر منفي در 

توليدات بخش كشاورزي خواهد داشت.

2 عامل خشك شدن 
نخلستان هاي خوزستان

مدي��ركل دفت��ر ميوه ه��اي گرمس��يري و 
نيمه گرمس��يري وزارت جهاد كش��اورزي گفت: 
مسدود شدن ۳۴۰ نهر اصلي و فرعي در كنار اروند 
كاهش ورودي آب كارون و شور شدن اروند سبب 
ايجاد خشكسالي نخلستان هاي آبادان و خرمشهر 

شده است.
مس��عود لطيفيان در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به اينكه با توجه به ش��وري آب و خاك در استان 
خوزستان به ويژه در شهرهاي خرمشهر و آبادان چه 
كارهايي براي جلوگيري از خشكسالي نخلستان ها 
انجام داده ايد، گفت: با توجه به وقوع جنگ تحميلي 
۳ ميليون اصله نخل بر اثر جنگ در اين استان پير و 
فرسوده شده و از بين رفته اند و به دليل آنكه برخي 
نخلستان ها طي اين س��ال ها رها شده و به دليل 
مسائل نظامي امكان دسترسي به آنها نبود، سبب 

كاهش عملكرد در هكتار شده است.
وي در توضي��ح بيش��تر اين موض��وع گفت:  نوع 
غالب خرمايي كه در اس��تان خوزس��تان كشت 
مي ش��ود از نوع استعمران اس��ت كه عملكرد آن 
معموال بايد ۱۰ تن در هكتار باش��د كه اكنون به 
۵ تن در هكتار كاهش يافته است. مديركل دفتر 
ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد 
كشاورزي كاهش دبي رودخانه كارون و شور شدن 
آب اروند به ويژه در منطقه بهمنشير را عاملي براي 
وارد شدن خس��ارات زيادي به نخل داران منطقه 
دانست و افزود: از طرف ديگر با توجه به توپوگرافي 
منطقه؛  نفوذ زياد آب شور به اراضي سبب افزايش 

علف هرز به ويژه علف ني شده است.
لطيفيان به طرح هاي انجام شده در اين منطقه براي 
اصالح وضعيت نخلستان ها اشاره كرد و گفت: در 
راستاي منويات مقام معظم رهبري و احياي اراضي 
خوزستان و ايالم در قالب طرح ۵۵۰ هزار هكتاري، 
۳۵ هزار هكتار از بازسازي نخيالت شهرستان هاي 
آبادان و خرمشهر در دستوركار قرار گرفت كه در 
سال ۹۶، ۲۸ ميليارد ريال اعتبار براي بهسازي و 
بازسازي نخلستان ها ازجمله توزيع نهال يارانه دار و 
تامين پاجوش به نخل داران استان اختصاص يافت.

وي اضافه كرد: همچنين در سال زراعي ۹۶-۹۷ 
آب شويي براي بهس��ازي وضعيت خاك و از بين 
بردن شوري در بخش عظيمي از نخيالت آبادان 
و خرمشهر در مساحتي بالغ بر ۲۵۰۰ هكتار انجام 
ش��د. در كنار اين موضوع كشت سبزي و صيفي 
در بين فضاي نخيالت كه س��بب حفظ رطوبت و 
حاصلخيزي خاك مي شود در ۲۷۰۰ هكتار از اين 

منطقه انجام شده است.
مدي��ركل دفت��ر ميوه ه��اي گرمس��يري و 
نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي همچنين 
به اختص��اص ۷۰۰ ميليارد ريال اعتبار از س��وي 
دولت براي اختصاص آب شادگان و جلوگيري از 
پيامدهاي ناش��ي از خشكي نخلستان ها خبر داد 
و گفت: اين رقم در س��ال جاري اختصاص يافته 
تا بتوانيم تولي��د خرما در اين اس��تان را كه جزو 
اس��تان هاي مهم توليدكننده اين محصول است   

همچنان حفظ كنيم.

علي خرم ضمن دفاع از حضور روحاني در سازمان ملل خواستار شد

رضا نصري در گفت وگويي تشريح كرد

متن دفاعيه ايران در ديوان الهه محور سخنان روحاني در جواب ترامپ باشد

ظريف بهترين گزينه ايران، براي رويارويي با ترامپ در جلسه شوراي امنيت است

اياالت متحده عنوان كرده بود كه از رياس�ت 
دوره اي خود بر ش�وراي امنيت س�ازمان ملل 
متحد براي برگزاري نشس�تي درب�اره ايران 
اس�تفاده خواه�د ك�رد. در اين راس�تا مقرر 
ش�د اين نشس�ت ۲۶ س�پتامبر )۴ مهر ماه( 
ب�ا محوريت اي�ران برگزار ش�ود. همين خبر 
كافي بود ك�ه حضور يا عدم حض�ور روحاني 
در نشس�ت ۴ مهر ماه ب�ه كانون بس�ياري از 
تحليل هاي مثبت و منفي بدل ش�ود. هر چند 
كه روزنامه نيويورك تايمز چهارش�نبه هفته 
گذشته عنوان داش�ت كاخ سفيد دستور كار 
جلسه  ۲۶ س�پتامبر شوراي امنيت به رياست 
دونالد ترام�پ، كه قرار بود صرف�ا بر موضوع 
ايران تمركز داشته باشد را تغيير داده و آن را 
گسترده تر كرده است. اما اين خبر در صورت 
صحت باز از ميزان حساسيت حضور روحاني 
در اين نشس�ت كم نمي كند. به دليل اهميت 
اين مساله ديپلماسي ايراني بررسي و تحليل 
اين موض�وع را در گفت وگويي با س�يدعلي 
خرم، س�فير و نماينده دايم اس�بق جمهوري 
اسالمي ايران در س�ازمان ملل متحد در ژنو، 
س�فير اس�بق جمهوري اس�المي اي�ران در 
جمهوري خل�ق چين و ليب�ي و نماينده ويژه 
اس�بق رييس جمه�ور ن�زد روس�اي جمهور 
سنگال، گينه و گامبيا در كميته صلح سازمان 
كنفرانس اس�المي در ميان گذاشته است كه 

در ادامه مي خوانيد.

  در خصوص نشست ۴ مهرماه سران كشورها 
در ش�وراي امني�ت و حض�ور و ع�دم حضور 
روحاني داليل و بحث هاي فراواني شده است. 
ارزيابي ش�ما درباره اين مس�اله چيست؛ آيا 
مي ت�وان دليلي براي حض�ور روحاني در اين 
نشس�ت پيدا كرد يا عدم حضورش مي تواند 

بيشتر مثمر ثمر واقع شود؟
نشست ۴ مهرماه سران كشورها در شوراي امنيت، 
مساله اي است كه چند برداش��ت را مي توان از دل 
آن بيرون كشيد؛ اول اينكه اين نشست مي تواند در 
راستاي تمامي شوهاي سياسي ترامپ و هيلي براي 
بهره برداري از ايران هراس��ي ب��راي اجماع جهاني 
عليه تهران مورد استفاده قرار بگيرد كه به نظر كاخ 
سفيد به دنبال اين برنامه براي آن روز است. در اين 
خصوص من معتقدم اين ش��وي سياسي كه ترامپ 
در ۴ مهرماه ب��ه دنبال اجراي آن اس��ت، برنامه اي 
براي انتخابات كنگره امري��كا در خصوص پيروزي 
جمهوري خواهان است. البته اين شوي سياسي و به 
زعم ترامپ، برگ برنده واشنگتن مي تواند به عامل 
باخت ديپلماتيك او بدل ش��ود؛ اين مساله بستگي 
به ديد و نگاه تهران در اين خصوص دارد. لذا نشست 
۴ مهرماه از آن دست مس��ائل ديپلماتيك است كه 
كنترل آن مي تواند در دس��ت ما باش��د. لذا در پس 
تمامي اظهارنظرهاي كارشناسان موافق و مخالف، 
بايد اين مس��اله را عنوان كرد مادامي كه ما نتوانيم 
اين شرايط را به درس��تي تحليل كنيم، نمي توانيم 
تصميم درس��تي در اين رابطه اتخ��اذ كنيم. ما بايد 
بداني��م از دل نشس��ت ۴ مهر ماه ب��ه دنبال تحقق 
چه هدف يا اهدافي هس��تيم؟ از همه مهمتر با چه 

راهكاري به دنبال كسب اين اهدافيم؟ 
  اما نشس�ت ۴ مهرماه كه يقينا به همان شو 
از شوهاي ترامپ و هيلي كه شما به آن اشاره 
كرديد، بدل خواهد شد؛ در اين صورت هجمه و 

اتهاماتي كه عليه تهران در اين نشست مطرح 
خواهد شد، تحت كنترل ايران خواهد بود؟

س��واالت، اتهام��ات و احتماال برخ��ي توهين ها از 
جانب ترامپ كه به احتمال فراوان در اين نشس��ت 
مطرح خواهد ش��د، تحت كنترل ايران نيس��ت؛ اما 
اين بدان معنا نيس��ت كه نتوان نشس��ت ش��وراي 
امنيت را تحت كنترل خ��ود درآورد. حتي با وجود 
آنكه ترامپ رياس��ت اين نشست را بر عهده خواهد 
داشت. بر عكس بسياري از مخالفين حضور روحاني 
در اين نشست آن را فرصتي براي عرض اندام امريكا 
مي دانند، م��ن معتقدم كه اگر با ي��ك برنامه ريزي 
درست اين نشست را پيش ببريم، مي تواند به برگ 

برنده ايران بدل شود.
  تمايز يا اهميت اين نشس�ت براي تهران در 

چه پارامترهايي خالصه مي شود؟
نقطه تمايز نشست ۴ مهر با ديگر نشست هاي جهاني 
اين است كه پيش تر ترامپ، نيكي هيلي يا پمپئو در 
مجامع جهاني ب��ه بهانه هاي واهي و اتهامات دروغ، 
ايران را يك طرفه محك��وم مي كردند، بدون اينكه 
پاس��خي دريافت كنند. اما در اين نشس��ت تهران 
مي تواند پاس��خ تك تك اتهامات ترامپ را با منطق 
و دليل بدهد. مضافا اينكه چون اين نشس��ت از برد 
رسانه بسيار بيشتري برخوردار است، مي تواند اهرم 
ايران را در محكوميت امريكا بيش��تر و بيشتر كند. 
اينجا اس��ت كه ترامپ در جايگاه رييس جمهوري 
امريكا و رييس نشس��ت ۴ مهرماه كه به خيال خود 
مي تواند اين نشس��ت را به اجماعي عليه ايران بدل 
كند، به محلي براي ناب��ودي اعتبار خودش تبديل 
مي ش��ود. به خصوص كه اكثري��ت جامعه جهاني و 
اعضاي ش��وراي امنيت به ويژه اعضاي دايم، حتي 
پاريس و لندن نيز چندان دل خوشي از سياست ها 
و برنامه ه��اي ترامپ ندارند. روس��يه و چين كه به 
طريق اولي؛ مساله مهم تر اين است كه دست ايران 
هنوز براي جامعه جهاني باز نشده است، در صورتي 
كه حرف ه��ا و اتهامات امريكا كه با تحريك و برنامه 
ري��اض و تل آويو انج��ام مي گيرد، باره��ا و بارها از 
زبان نيكي هيلي در مجمع عمومي ش��نيده ش��ده 
اس��ت و آنها ديگر چيز جديدي براي گفتن ندارند. 
هم��ان اتهامات واهي در خصوص توان موش��كي و 
دفاعي كش��ور، برنامه نفوذ تهران در يمن، سوريه، 
لبنان، عراق و ديگر كشورها و از اين دست موارد كه 
همه آنها تكراري و نخ نما هس��تند. اگر اين سخنان 
اعتباري داش��ت، همان زمان كه در نشست شوراي 
امنيت مطرح بود، مي توانس��ت به اهرم فشار امريكا 
بر ايران بدل شود. در اين رابطه آقاي الوروف، وزير 
امورخارجه روسيه عنوان كردند كه من در نشست 
سران شوراي امنيت س��ازمان ملل به نمايندگي از 
روس��يه به جاي آقاي پوتين حض��ور خواهم يافت، 
هرچند ك��ه معتق��دم ترامپ چيز جدي��دي براي 
گفتن ندارد. اينجا دست ايران هنوز به صورت كامل 
رو نشده اس��ت. روحاني با يك س��خنراني درست 
و منطق��ي و نيز مطرح كردن ادل��ه معتبر مي تواند 
تمام اتهامات واش��نگتن را در هم��ان خاك امريكا 

بي ارزش كند. 
  استدالل هاي روحاني براي اين مهم مي تواند 

در چه مواضعي خالصه شود؟
به س��وال مهمي اش��اره كرديد. در اين خصوص دو 
نكته بس��يار مهم وجود دارد كه ه��م روحاني و هم 
آقاي ظريف بايد مد نظر داشته باشند؛ اول اينكه از 
هر گونه اظهارنظ��ر انقالبي كه صرفا مصرف داخلي 
دارد بطور جد پرهيز كنند. اين دست از شعارگويي ها 

اگر در داخل كش��ور مطرح و عنوان ش��ود، اشكالي 
ندارد، اما كلي گويي و شعار بافي در مجمع عمومي 
و به خصوص نشس��ت ش��وراي امنيت تنه��ا و تنها 
ورق را به نفع ترامپ برمي گردان��د. دوم اينكه بايد 
همان محورهايي را كه اي��ران در ديوان بين المللي 
دادگستري الهه مطرح كرد به عنوان متن سخنان 
روحاني در ش��وراي امنيت البته ب��ا قدري ويرايش 
مبناي دفاع ق��رار دهد. در آن مت��ن دفاعيه، ايران 
به شكلي شفاف، مس��تند و آكنده از دليل و مدرك 
تمامي اتهامات و تاثيرات سوء اقدامات ترامپ را در 
خروج از توافق هس��ته اي براي جامعه جهاني بيان 
كرد. اين مس��اله بايد محور كالم روحاني در ۴ مهر 
ماه باش��د، نه ش��عار؛تاكيد دارم نه شعار. پس آقاي 
رييس جمهور در نشست شوراي امنيت، به شرطي 
حضور ياب��د كه به گونه اي س��خن بگويد كه طرف 
اين سخنان خش��نود كردن برخي در داخل نباشد. 
مساله اي كه متاسفانه در اين سال ها به صورت مكرر 
اتفاق افتاده اس��ت و ما فرصت هاي درخش��اني را با 
همين ادبيات از دس��ت داده ايم. مظلوميت و بحق 
بودن ايران با شعار در منطق جهاني ثابت نمي شود، 
بلكه با ادله و ادبيات ش��فاف و ب��ه دور از كلي گويي 
تجلي پيدا مي كند. از اين زاويه بايد روحاني از شعار 
پرهيز كند. اين يك پيشنهاد و درخواست از دولت 

است به عنوان كسي كه سال ها در عرصه ديپلماسي 
كشور حضور داشته است. 

  ام�ا بر خالف ب�اور ش�ما اكنون نشس�ت ۴ 
مهرماه بر اس�اس برخ�ي گفته ه�ا و اخبار به 
محل اختالف دستگاه سياست خارجي و نهاد 
رياست جمهوري بدل شده است؛ تحليل شما 

در اين خصوص چيست؟ 
من معتقدم اين دست از اخبار در صورت عدم تحقق 
هم مي تواند به عنوان سم و آفت جدي در موفقيت 
برنامه هاي ايران براي نشس��ت ۴ مهر ماه بدل شود. 
اخب��ار و گفته ها در خصوص اختالف نظر روحاني و 
ظريف تنها و تنها مي تواند بار مش��كالت را بيش��تر 
كند. مس��اله آن قدر پيچيده و دشوار نيست كه اين 
همه حرف و حديث و تحلي��ل بخواهد؛ ما چرا بايد 
ترس يا ترديد براي عدم حضور داش��ته باشيم؟! ما 
كه از هيچ يك از برنامه ه��اي خود براي منافع ملي 
خود پا پس نمي كش��يم، بايد با اين نگاه مس��اله را 
ارزيابي كنيم. البته بايد اين نكته را هم ياد آورد شد 
كه هر مقام و مس��وولي در كشور بايد حدود خود را 
بشناسد. رييس جمهور، رييس جمهوري است و وزير 
امورخارجه هم، وزير دولت. نه ظريف بايد از حد خود 
پا فرات��ر بگذارد و نه روحاني هم ب��دون نظر كابينه 
نظري را اعمال كند. هر چن��د تا كنون روابط آقاي 
ظري��ف و روحاني روابط مثبت و س��ازنده اي بوده و 
هر دو به خصوص در مسائل ديپلماتيك مشاوره هايي 
را براي همديگر داشته اند. تا كنون هم آقاي ظريف 
بدون مشورت با روحاني كاري نكرده است. مطمئن 
باش��يد اگر موفقيتي در ميدان ديپلماس��ي توسط 
دس��تگاه سياس��ت خارجي براي كش��ور به دست 
آيد، نقطه مثبتي در كارنامه دولت روحاني اس��ت؛ 
همانطور كه اگر روحاني در نشست ۴ مهر ماه بتواند 
به اهداف خود دست پيدا كند، مي تواند ميدان عمل 
ديپلماتيك بيشتري را براي ظريف ايجاد كند. مضافا 
اينكه در عرف ديپلماتيك اگر به جاي روحاني، آقاي 
دكتر ظريف در جايگاه وزير امور خارجه كشورمان 
در نشست ۴ مهر ماه حضور پيدا كند، نمي تواند در 

مقابل اتهامات واهي ترامپ پاسخي را مطرح كند و 
تنها بايد سكوت پيشه كند؛ در صورتي كه تنها سران 
دو كشور حق پاسخ گويي به همديگر را دارند. يعني 
روحاني مي تواند جواب ياوه هاي ترامپ را در نشست 
۴ مهر م��اه بدهد، نه ظريف. من معتقدم تمامي اين 
حواشي كه اخيرا براي ظريف و روحاني پيش آمده 
همان بهره برداري براي تخريب دولت است؛ پيش تر 
مساله اختالف نظر روحاني با جهانگيري مطرح شد، 
بعد هم نوبت واعظي، نوبخت و ديگر اعضاي كابينه 
رس��يد تا اكنون كه در آس��تانه اين نشست مساله 
اختالف نظر روحاني و ظريف را پيش كش��يده اند. 
يقين بدانيد اين اخبار حتي در صورت عدم صحت باز 
كار خود را مي كند چرا كه كاخ سفيد درمي يابد كه 
اختالف نظري در بدنه دولت شكل گرفته است و اين 
مساله مي تواند محل بهره برداري هاي بعدي شود. 

  نقش ت�ل آويو و ش�خص نتانياه�و در بازي 
اجماع س�ازي عليه اي�ران در نيوي�ورك چه 

خواهد بود؟ 
اكنون اسراييل بيشتر از همه دوس��ت دارد كه ايران 
در اين برهه در نيويورك محكوم شود. مساله نزديكي 
ايران در كنار مرزهاي فلس��طين اش��غالي اكنون به 
كانون نگراني تل آويو بدل ش��ده، لذا از هر راه ممكن 
به دنبال محكوميت ايران به خصوص در ديپلماس��ي 
منطقه اي است. البته تمام بازي نتانياهو تنها در مجمع 
عمومي سازمان ملل خالصه خواهد شد، نه در نشست 
سران در شوراي امنيت چرا كه طبق قواعد ديپلماتيك 
نتانياهو حق حضور در اين نشس��ت را ندارد. چون تل 
آويو عضو شوراي امنيت نيست و شكايتي هم عليه او 
عنوان نش��ده است تا در اين نشست براي دفاع حضور 
داشته باشد، چرا كه براي حضور در نشست ۴ مهر ماه 
يا بايد عضو ش��وراي امنيت بود يا سران و وزير كشور 
حضور يافته، موضوع ش��كايت و عن��وان برگزاري آن 
نشست باش��د. چون نشست مذكور در خصوص ايران 
اس��ت، تهران مي تواند در اين نشست حضور يابد، اما 
اس��راييل چنين حقي ندارد؛ پ��س محور تالش هاي 

نتانياهو در همان مجمع عمومي خالصه مي شود.

يك تحليل گر مسائل بين الملل، با تاكيد بر اينكه حضور 
ايران در جلسه شوراي امنيت در تاريخ چهارم مهرماه 
يك فرصت استثنايي براي تهران جهت بيان مواضع 
خود از تريبون مهم ترين نهاد بين المللي جهان است، 
تاكيد كرد: با توجه به اهميت رس��انه اي اين نشست 
بهترين نماينده از سوي ايران براي حضور در اين جلسه 

محمدجواد ظريف است.
رضا نصري در گفت وگو با خبرنگار ايس��نا در ارتباط 
با ض��رورت حض��ور ايران در نشس��ت هفت��ه آينده 
شوراي امنيت س��ازمان ملل كه قرار است به رياست 
رييس جمهور امريكا برگزار شود و به احتمال زياد طبق 
گفته مقامات دولت واش��نگتن يكي از محورهاي اين 
نشست موضوع ايران خواهد بود، گفت: نشست شوراي 
امنيت در تاريخ چهارم مهرماه ۱۳۹۷، اولين نشست از 
سال ۱۳۵۶ تا كنون است كه در آن نماينده اي از دولت 
ايران و رييس جمهور امريكا با يكديگر روبرو مي شوند. 
در نتيجه مي شود انتظار داش��ت دولت ها، رسانه ها و 
افكار عمومي توجه ويژه اي به اين جلسه داشته باشند. 
به همين خاطر ش��ركت در اين جلس��ه يك فرصت 
استثنايي در اختيار ايران قرار مي دهد تا نماينده آن از 
تريبون مهم ترين نهاد بين المللي مواضع خود را بيان 
كند. اين حقوقدان بين المللي موسسه عالي مطالعات 
بين المللي ژنو ادامه داد: از آنجا كه ايران دست  باال را دارد 
و مواضع ايران از نظر حقوقي، منطقي و اخالقي به شدت 
از مواضع دولت  ترامپ قوي تر اس��ت، ايران مي تواند از 
فرصت استفاده كرده و اين جلس��ه را به يك پيروزي 
ديپلماتيك تبديل كند. به همين دليل معتقدم شركت 
در اين جلس��ه ضروري است.  وي تاكيد كرد: كساني 
هم كه نگران مشروعيت بخشي به اين جلسه هستند و 
معتقدند ايران بايد در يك حركت نمادين از حق شركت 
خود در آن صرف نظر كند، بايد توجه داشته باشند كه 

مي شود مشروعيت جلسه را با محتواي سخنراني زير 
س��وال برد، ضمن اينكه در عين حال از فرصت پيش 
آمده به بهترين شكل اس��تفاده كرد. عدم شركت در 
جلسه صرفا يك اقدامات نمادين خواهد بود و اقدامات 
نمادين هم هميشه دستخوش تفاسير رسانه ها هستند 
و مخاطب پيام دلخواه ما را الزاما از آن  استنباط نخواهد 
كرد. اما با حضور در جلس��ه مديريت و كنترل پيام در 

دست خود ايران خواهد بود. 
 اين تحليل گر مسائل بين الملل در پاسخ به اين سوال 
كه تبعات شركت يا عدم شركت تهران در جلسه شوراي 
امنيت به رياست ترامپ براي ايران در سطح منطقه و 
بين المللي چه چيزي خواهد بود، تصريح كرد: شخصا 
پيامد منفي خاصي از شركت در جلسه متصور نيستم. 
معتق��دم حتي در امري��كا هم عده اي ب��ه اين نتيجه 
رسيده اند كه اين جلسه نتيجه تبليغاتي دلخواه آنها را 

نخواهد داش��ت و از هم اكنون از تشكيل آن به رياست 
ترامپ ابراز نگراني مي كنند. به عنوان مثال، طبق برخي 
گزارشات، تيم سياس��ت خارجه كاخ سفيد - به ويژه 
شخص جان بولتون - نگران شده اند ايران اين جلسه را 
به صحنه مواخذه امريكا تبديل كند و به همين خاطر 
هم تالش مي كنند موضوع جلسه را از موضوع »ايران« 
به موضوع كلي تري بس��ط دهند ت��ا احيانا در صورت 
لزوم بتوانند از نظر آيين نامه اي از حضور نماينده ايران 
ممانعت كنند.  وي در همين راستا ادامه داد: بسيار بعيد 
است امريكا بتواند به راحتي بحث ايران را پيش بكشد 
بدون اينكه ساير اعضاي شورا - و خود ايران - موضوع 
برجام را به رخش بكشند و عهدشكني اش را محكوم 
كنند. از نظر حقوقي هم ممكن نيس��ت آقاي ترامپ 
بتواند به راحتي قطعنامه يا حتي بيانيه اي عليه ايران به 
تصويب برساند. در نتيجه گمان نمي كنم اين نشست 

پيامد منفي خاصي در پي داشته باشد. نصري همچنين 
در پاسخ به اين پرسش كه به نظر وي بهترين فرد براي 
حضور در اين جلسه جهت پاس��خگويي به اظهارات 
ترامپ عليه ايران كيست؟ اظهار كرد: با توجه به اهميت 
رسانه اي اين نشس��ت، معتقدم بهترين شخص براي 
حضور در جلسه، ش��خص دكتر ظريف است. ايشان 
تسلط بااليي به زبان انگليسي و ظرافت هاي فرهنگ 
سياسي امريكا دارد و مي تواند بدون مترجم و واسطه 
پيام خ��ود را به گوش مخاطب جهاني و افكار عمومي 
امريكا - كه در آستانه انتخابات كنگره به شدت دوقطبي 

شده و مترصد شنيدن انتقاد از ترامپ است -  برساند.
 اين حقوق��دان بين المللي موسس��ه عالي مطالعات 
بين المللي ژنو، خاطرنشان كرد: در ضمن، آقاي ظريف 
شناخت خوبي از مقررات داخلي وآيين نامه  »شوراي 
امنيت« دارد و به همين دليل مي تواند در صورت لزوم 
در برابر رفتارهاي غيرمترقبه احتمالي دونالد ترامپ با 
استناد به قوانين تذكر يا واكنش مناسب نشان دهد. 
در ضم��ن، از آنجا كه معموال بالفاصله بعد از برگزاري 
اين قبيل نشس��ت ها، مصاحبه مطبوعاتي نيز برگزار 
مي شود، ظريف مي تواند از اين فرصت هم براي تحليل 
و تفسير جلس��ه استفاده كند و اجازه ندهد تفسير آن 
منحصرا  در اختيار مفسران حرفه اي و رسانه هاي ضد 
ايراني قرار بگيرد. در كنار همه اين نكات، اين نكته نيز 
شايان ذكر است كه آقاي ظريف سابقه درخشاني در 
حضور در اين قبيل جلس��ات دارد به نحوي كه شيوه 
ارايه متن و حضور او در جلسه شوراي امنيت در سال 
۲۰۰۶ همچن��ان زبان زد محافل تخصصي اس��ت. با 
توجه به جاي��گاه حقوقي آقاي ظريف - به عنوان وزير 
امور خارجه ايران - معتقدم حضور ايشان بار سياسي 
دلخواه را نيز به همراه خواهد داشت و سخنان او از وزن 
و اعتبار الزم و كافي برخوردار خواهد بود.  وي در تبيين 

اهداف امريكا از برگزاري اين جلسه در چنين سطحي 
و دعوت احتمالي ترامپ از نتانياهو براي شركت در اين 
جلس��ه گفت: در مورد هدف امريكا، گمانه زني ها زياد 
است. محتمل است هدف از برگزاري جلسه اين باشد 
كه آتش جنگ رواني را همچنان شعله ور نگه  دارند يا 
تشديد كنند تا ثبات و آرامش بازار ايران را تحت تاثير 
قرار دهند. محتمل است مي خواهند در آستانه شروع 
تحريم هاي مالي و نفتي، براي كشورها از تريبون شوراي 
امنيت خط و نشان بكشند تا همكاري هاي احتمالي آنها 
با ايران را تحت الشعاع قرار دهند. وي خاطرنشان كرد: 
اما از طرف ديگر، بسيار هم محتمل است حضور ترامپ 
در شوراي امنيت هيچ توجيه مهم يا استراتژيك خاصي 
نداشته باشد و او مي خواهد صرفا به دليل اينكه اوباما تنها 
رييس جمهور امريكا بوده كه جلسه اي از شوراي امنيت 

را اداره كرده، او هم چنين كاري كرده باشد!
نصري افزود: خب��ر حضور نتانياهو ه��م فعال در حد 
ش��ايعه اس��ت. ضمن اينكه اگر طبق گزارشات، قرار 
ش��ود به موضوع نشس��ت، بحث »عدم اش��اعه« نيز 
اضافه ش��ود، ممكن اس��ت نخس��ت وزير اس��راييل 
احتياط به خرج دهد و از حضور در جلس��ه خودداري 
كند. البت��ه بعيد هم نمي دانم ش��ايعه حض��ور او به 
اين خاطر مطرح ش��ده باش��د كه ايران را از ش��ركت 
 در جلس��ه منص��رف كند. معروف اس��ت ك��ه آقاي

» آبا اِبن« - ديپلمات ارش��د و وزير امور خارجه اسبق 
اس��راييل - در جايي گفته بود يكي از سرگرمي هاي 
ديپلمات هاي اس��راييلي اين اس��ت كه در جلس��ات 
س��ازمان هاي بين المللي كه ايران در آن حضور دارد 
ناگهان ش��ركت كنند تا نمايندگان ايران به اعتراض 
جلس��ه را ترك كنند و از اين طريق از مواهب حضور 
و راي گي��ري محروم ش��وند. در هر ح��ال، حضور يا 

عدم حضور او نبايد بر تصميم ايران تاثير بگذارد.

     اگ�ر موفقيت�ي در ميدان ديپلماس�ي 
توسط دستگاه سياست خارجي براي كشور 
به دست آيد، نقطه مثبتي در كارنامه دولت 
روحاني است؛ همانطور كه اگر روحاني در 
نشس�ت ۴مهرماه بتواند به اه�داف خود 
دس�ت پيدا كن�د، مي تواند مي�دان عمل 
ديپلماتيك بيشتري را براي ظريف ايجاد 
كند. پس اساس�ا اختالف نظ�ر روحاني و 
ظري�ف، آن هم در اين ش�رايط حس�اس 

ضرورت و معنايي ندارد
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ديدگاه 9 پرونده
ضعف مفاهمه اقتصاددانان

با سياستمداران
ايسنا| علي سرزعيم| چندي پيش به اتفاق 
جمعي از دانش آموختگان اقتصاد به ديدن يكي از 
مسووالن ارشد كشور رفتيم. دوستان دانش آموخته 
اقتصاد نكاتي را در مورد كيفيت حكمراني، فقدان 
نظريه پش��تيبان سياست ها و اش��كاالت نظام 
تصميم گيري بيان كردن��د و هر از چندگاهي به 
اش��تباه فاحش نظام تصميم گي��ري در معرفي 
دالر ۴۲۰۰ تومان )موس��وم به دالر جهانگيري( 
اشاره داشتند. مسوول مذكور نيز پس از صحبت 
دوستان اقتصادخوانده شروع به طرح اين مساله 
كرد كه حوزه تصميم گيري از حوزه فعاليت نظري 
متفاوت است. در ادامه ايشان به يك مساله خاص 
اشاره كردند و آن مساله سپرده گذاران موسسات 
غيرمجاز بود. ايش��ان مي گفتند كه مي دانم همه 
ش��ما معتقديد افزايش پايه پولي ب��ه اندازه مثال 
۳۵ هزار ميليارد تومان موجب افزايش نقدينگي 
قابل توجه در اقتصاد شد و بخشي از اين تالطمات 
امروز ناش��ي از اينگونه اقدام است، اما بايد توجه 
داشت كه در آن مقطع دو راه بيشتر وجود نداشت؛ 
يا بايد برخورد س��خت انتظامي با مردمي كه در 
خيابان بودند و پولش��ان را مي خواستند، صورت 
مي گرفت يا بايد بانك مركزي اين پول را مي داد. 
تعبيري كه عموما براي متهم كردن دانشگاهيان و 
دانش آموختگان اقتصاد استفاده مي شود، تئوريك 
بودن توصيه هاست. مقصود از اين حرف اين است 

كه توصيه ها قابليت اجراي عملي ندارند. 
جنبه نادرست اين مساله اين است كه كنار زدن 
عالمان به بهانه تئوريك حرف زدن، در واقع دهن 
كجي به علم است. واقعيت اين است كه علم ستيزي 
ما ايرانيان گاه به اين شكل است كه علم را به عنوان 
يك امر لوكس و زينتي تاييد مي كنيم ولي عالمان 
و حامالن علم را به بهانه علم از ميدان به در مي كنيم 
و به ديدگاه هايشان وقعي نمي نهيم. بيشتر مديران 
كشور كساني هس��تند كه اتفاقا كارنامه درسي و 
علمي خوبي ندارند و پيوسته دنبال آن هستند كه 
اين ضعف خود را با تكيه بر اجرايي بودن و تجربه 
عملي داشتن نه تنها جبران كنند، بلكه در ميدان 
رقابت، رقيبان دانشگاهي را با انگ حرف هاي كتابي 

و نظري زدن از ميدان به در كنند.
جنبه درس��ت اين مس��اله آن اس��ت كه برخي 
دانش آموخت��گان از دانش روزآم��دي برخوردار 
نيس��تند و به نظريه هاي قديمي ك��ه ديگر براي 
مسائل امروز كارگر نيستند اكتفا مي كنند. هنر 
مشاوره به سياستمدار/سياست گذار آن است كه 
از بين نظريه هاي موجود، از نظريه اي اس��تفاده 
ش��ود كه بيشترين تناس��ب را با مشكل موجود 
داشته باشد. به همين دليل امروزه اقتصاد سياسي 
سياست گذاري اقتصادي بيش از پيش مورد توجه 

نهادهاي توصيه گر بين المللي است.
حال بياييد به مثالي كه مطرح شد - يعني موسسات 
مالي و اعتب��اري غيرمجاز - برگرديم. درس��ت 
است كه اين موسسات غيرمجاز بودند و كساني 
كه س��پرده هاي خود را در اين مراك��ز قرار دادند 
اشتباه كردند و بايد هزينه اشتباه خود را بپردازند 
اما در عين حال بايد توجه داشت كه حكومت نيز 
در عدم ممانعت از فعاليت اين موسس��ات و عدم 
تعطيل كردن زودهنگام آنها مقصر است. به همين 
دليل دولت ناگزير بود كه بابت سهمي كه در اين 
تقصير داشت هزينه بپردازد؛ لذا ديدگاه كساني 
كه مي گفتند هيچ پرداختي نبايد به اين دسته از 
سپرده گذاران صورت گيرد نه منطقي بود و نه با 
مالحظات اقتصاد سياسي سازگار بود، زيرا سركوب 
اين تعداد از مردم هزينه سياس��ي سنگيني را به 
حكومت تحميل مي كرد. از سوي ديگر تصميم 
دولت كه با فشار مجلس اتخاذ شد يعني پرداخت 
پول توس��ط بانك مركزي نيز صحي��ح نبود زيرا 
۳۵ هزار ميليارد توماني كه توسط بانك مركزي 
پرداخت شد نقدينگي به اندازه ۲۵۰ هزار ميليارد 
تومان در اقتصاد ايجاد كرد و همين امر بخشي از 
تالطمات ارزي و اقتصادي امروز را توضيح مي دهد.

متاسفانه دولت راهي را انتخاب كرد كه دو مشكل 
بزرگ داش��ت. اش��كال اول اين بود كه اين روش 
ت��ورم زا بود، زي��را نقدينگي را به ش��دت افزايش 
داد و همين افزايش نقدينگ��ي امروز بالي جان 
اقتصاد شده است. متاسفانه بار تورم بيشتر روي 
اقشار ضعيف سرشكن مي ش��ود نه اقشار غني. 
به عبارت ديگر ما هزينه اشتباه بخشي از جامعه 
)يعني س��پرده گذاران در موسسات غيرمجاز( را 
بيشتر روي فقراي بي زباني كه قدرت دفاع از خود 
ندارند سرشكن كرديم كه به هيچ عنوان منطقي و 
منصفانه نبود. آنها كه هيچ پس اندازي نداشتند كه 
در موسسات مجاز يا غيرمجاز سپرده گذاري كنند، 
بار اصلي خطاي كساني را بر دوش گرفتند كه پول 
خود را در موسسات غيرمجاز سپرده گذاري كردند 
تا سودهاي غيرعادي دريافت كنند. اشكال دوم اين 
روش آن بود كه چون پول از كيسه بانك مركزي 
برداش��ته مي ش��د و توده مردم نمي دانستند كه 
برداشت از كيسه بانك مركزي چه تبعات وخيمي 
به دنبال داشت، هيچ مقاومت اجتماعي در برابر 

سپرده گذاران موسسات غيرمجاز شكل نگرفت. 
راهي كه دولت پيمود عمال اي��ن بود كه بازهم از 
حساب همه افراد جامعه مبلغي را كسر كرد اما اين 
بار اين كار را به شكل مخفي و از طريق تحميل تورم 
)ماليات تورمي( انجام داد. همانطور كه گفته شد، 
برنده اين راه حل سپردهگذاران موسسات غيرمجاز 
و بازندگان آن همه جامعه و خصوصا اقشار فقير 
بدون پس انداز بودند. واقعا كدام راه حل بهتر بود؟ 
مفاهمه بهتر اقتصاددانان و سياستمداران منوط به 
آنست كه اوال سياستمداران احترام واقعي براي علم 
قائل باشند و ثانيا اقتصاددانان تالش كنند خود را 
در جاي سياستمداران بگذارند و جهان را از چشم 
آنها ببينند و تالش كنند تا با مطالعه احوال زمان 
و احوال سياستمداران محدوديت ها و قيود آنها را 

بيشتر درك كنند.

»تعادل«بررسيميكند

مكانيسم خلق نقدينگي از مسير شوك درماني
گروه گروه اقتصاد كالن |  هادي سلگي |

با اينكه اقتصاددانان جريان اصلي كه در قدرت نيز حضور 
دارن��د، نقدينگي ايجاد ش��ده در اقتص��اد را در چارچوب 
ايدئولوژي خود ب��ه كاركردهاي اقتص��اد دولتي مرتبط 
مي كنن��د و از اين مس��ير از خ��ود به عن��وان اصلي ترين 
تصميم گيرنده هاي اقتصاد سياسي رفع مسووليت مي كنند، 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه اتفاقا سياست هاي تعديل 
ساختاري مورد حمايت آنها عامل اصلي بروز خلق اين حجم 

عظيم از نقدينگي شده است. 

   عامل سياس�ي نقدينگي؛ خدم�ات رفاهي 
دولت يا سوداگري نوكسيه ها؟ 

به گزارش »تعادل«، بحران قيمت��ي در بازارهاي دارايي و 
انتقال آن در بازار كاالهاي مصرفي پرسش هاي بنياديني 
درباره مكانيس��م ها و عوامل ش��كل گيري اين وضعيت 
نابسامان در اقتصاد مطرح كرده است. گروهي از اقتصاددانان 
نزديك به قدرت و بروكرات هاي دولتي به سياس��ت هاي 
رهاس��ازي قيمت ها گراي��ش دارند و معتقدن��د كه اين 
تالطمات موجود از كانال رشد نقدينگي و از منبع اقتصاد 
دولتي رخ نموده است. مس��عود نيلي يكي از اصلي ترين 
تئوريسين هاي اين نظريه اس��ت. وي با اينكه در دو دوره 
رياس��ت جمهوري اخير تصميم گيرنده اصل��ي در حوزه 
سياس��ت گذاري اقتصادي بوده اس��ت، اما با اين حال در 
چندماه اخير و همزمان با آشفتگي هاي رخ داده در اقتصاد 
خود را به عنوان تصميم گيرنده اصلي در به وجود آمدن اين 
وضعيت بركنار دانست و بسياري هم از طرفداران وي براي 
سلب مسووليت نيلي تالش هاي رسانه اي صورت دادند. 
بطور كلي نظريات اين گروه با اينكه هميشه جريان اصلي 
سياست گذاري را در دست داشته اند و تمام سياست هاي 
اقتصادي از دهه 7۰ به نوعي در خدمت پروژه آزاد س��ازي 
اقتصاد يا همان »تعديل س��اختاري« معروف بوده است، 
اما توجيه شكس��ت هاي مكرر اين سياس��ت ها را همواره 
عدم اجراي كامل يا افراطي تر آن مي دانند. مس��عود نيلي 
۳ س��ال در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني 
يعني زماني كه سياست هاي تعديل ساختاري آغاز به اجرا 
شد، معاون سازمان برنامه و بودجه ايران بود. پس از آن هم 
در تهيه و تدوين اولين و سومين برنامه۵ ساله توسعه كشور 
ايفاي نقش كرد. در اين گزارش به اين دو برنامه و نتايج آن 
اشاره خواهد شد. در گذشته بارها نيلي در مصاحبه هايي 
نسبت به احتمال انفجار بمب ساعتي نقدينگي هشدار داده 
بود. در اينكه نقدينگي شبيه يك بمب ساعتي و عامل انفجار 
قيمتي در بازارها مي شود، شكي نيست، اما موضوع و تفاوت 
ديدگاه ها در ماهيت و عوامل شكل گيري اين نقدينگي در 
اقتصاد است. از ديدگاه سياستگذاران، جريان اصلي دخالت 
دولت در اقتصاد مقصر اصلي ايجاد نقدينگي ناسالم است و 
بر همين اساس تمام سياست هايي كه در راستاي كاهش 
دخالت دولت مانند خصوصي سازي، قانونگذاري براي كوتاه 
كردن دست دولت از منابع بانك مركزي، سياست مستقل 
كردن بانك مركزي از دول��ت و نظارت هاي دموكراتيك، 
آزادسازي قميت ارز از طريق فرمول مابه تفاوت تورم هاي 
داخلي و خارجي و آزادسازي قيمت سوخت صورت گرفت 
به منزله يك وحي منزل و اصول بنيادين سياس��ت هاي 
اقتصاد آزاد و »علمي« معرفي مي ش��د، اجرا شد.نيلي در 
يكي از اين مصاحبه ها مي گويد: »مساله مهم ديگر اين است 
كه در اقتصاد ايران، رشد نقدينگي شاخص اصلي »اقتصاد 
سياس��ي« اس��ت. به عبارت ديگر، تمام عدم تعادل هاي 
اقتصادي كه منشأ اقتصاد سياسي دارد، در نهايت به رشد 
باالي نقدينگي مربوط مي شود. نقدينگي اقتصاد ايران هم 
عمدتًا از منش��أ پايه پولي و بنابراين از منشأ بانك مركزي 
است... اقتصاد سياس��ي ما در بودجه دولت و نظام بانكي 
خالصه مي ش��ود. حتي بودجه ه��م از طريق تامين مالي 
از بانك مركزي عمل مي كن��د و در نظام بانكي منعكس 
مي شود. از يك زاويه، شايد بتوان گفت پشت اين تصميمات 
سياستمداران، چندان هم بدفهمي در كار نيست. بنابراين 
فكر مي كنم تنها اگر اصالحات عميق سياسي و اقتصادي 
در كشور ما به سرانجام برسد، مي توان اميدوار بود كه رشد 
نقدينگي به مح��دوده 1۲ تا 1۵درصدي برس��د... حجم 
نقدينگي با منشأ پايه پولي در اقتصاد ايران باالست، اما بانك 
مركزي تنها كارگزار اين مساله است، نه تصميم گير آن. ما 
در اقتصاد ايران به شدت با سلطه مالي مواجه هستيم و اصواًل 
حضور رييس كل بانك مركزي در جلسات تصميم گيري 

هيچگاه براي مس��اله تورم كه وظيفه اصلي بانك مركزي 
است، نبوده بلكه فقط نماينده نظام بانكي تلقي مي شده 
است. اگر از مقامات كشور سوال كنيد چرا رييس كل بانك 
مركزي را به فالن جلسه دعوت كرده ايد، مي گويند باالخره 
براي انجام هر كاري به منابع مالي نياز داريم! بنابراين نقش 
بانك مركزي در كشور ما با چيزي كه بايد باشد، فاصله زيادي 
دارد.«در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا نقدينگي به 
بار آمده موجود از طريق عملكردهاي دولت؛ فعاليت هايي كه 
بيشتر به سامان بخشي به اقتصاد عمومي و رفاهي برمي گردد 
و جزو اصلي ترين وظايف حقيقي دولت ها محسوب مي شود، 
ناشي مي شود يا اينكه همان سياست هاي تعديل ساختاري 
و رشد بانك هاي خصوصي عامل ايجاد اين نقدينگي بوده 
است. عباس ش��اكري، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه 
طباطبايي در اين زمينه بررسي دقيق و مستندي انجام داده 
كه در آن نشان مي دهد اتفاقا همين پروژه آزادسازي اقتصاد 
كش��ور را به اين وضعيت دچار كرده است.اين اقتصاددان 
در پژوهش خود نشان مي دهد كه با اينكه كشور از ابتداي 
سال 1۳6۰ تا پايان 1۳67در گير يك جنگ تمام عيار بود، 
نقدينگي ساالنه بطور متوسط حدود17 درصد رشد كرد اما 
» بعد كه برنامه تعديل اقتصادي آغاز شد كه حتي بسياري 
از پيش شرط هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
را نيز ناديده گرفته بود و صرفا به شوك درماني و رهاسازي 
متمركز بود ساخت بمب نقدينگي شروع شد؛ در دوره اول 
اجراي تعديل ساختاري گرچه در برنامه اول توسعه مصوب و 
مقرر شد كه ميانگين نرخ رشد نقدينگي حدود 8 درصد باشد 
اما مقادير نقدينگي در بعضي سال ها بيش از 1۰برابر مقدار 
مصوب بود. اين تفاوت فاحش ميان عملكرد و مقدار مصوب 
رشد نقدينگي گوياي شكل گيري بمب و انفجار تدريجي آن 
بود و نشان از اين داشت كه طراحان برنامه تعديل شناخت 
صحيحي از اقتصاد كالن كشور نداشته و بر برنامه هاي خود 
هيچ تسلطي ندارند ما وقتي اين تفاوت را مشاهده كرديم 
ارزيابي مان اين بود كه اين برنامه هاي شكست خورده بايد 
متوقف شود ولي هيچ گوش شنوايي وجود نداشت و تا امروز 
هم وجود ندارد.«در طراحي برنامه دوم وقتي عملكرد برنامه 
اول را ديدند ديگر مقدار 1 و 1.۵ درصد رشد نقدينگي را به 
عنوان هدف نگذاشتند براي همه سال ها مقدار 1۲.۵ درصد 
را به عنوان هدف رشد نقدينگي تصويب كردند. اما در برنامه 
دوم وضعيت بهمن نقدينگي از برنامه اول هم ش��ديدتر و 
قوي تر شد.همان طور كه مالحظه مي شود با همه احتياط ها 
در هدفگذاري كمي، عملكرد سال هاي اول و دوم برنامه دوم، 
رشد نقدينگي را سه برابر مقدار مصوب نشان مي دهد و به 
گفته شاكري در واقع گويي در عمل مجريان شوك درماني 
به ساخت بمب براي نابودي اقتصاد و جامعه مي پردازند، نه 
اينكه اقتصاد را تصحيح كنند جالب است بعد از آنكه نرخ 
رسمي ارز از 7۰ ريال به17۵۰ ريال افزايش مي يابد وقتي 
دولت وقت در برنامه اول اقدام به استقراض از خارج مي كند 
بانك مركزي تمام بدهي ها را با ارز 7۰ ريال تعهد و پش��ت 
نويسي مي كند. »همه مسووالن اقتصادي آن زمان با همه 
ادعاي پوشالي تسلط علمي و داشتن حرف هاي مشخص و 
ادعاهاي برخورداري از برنامه هاي مشخص دنبال افزايش 
نرخ ارز بودند اما متوجه نشدند كه بايد بدهي هاي خارجي 
را با 17۵۰ ريال ظهرنويسي كنند) البته شايدهم آگاهانه و 
به نفع ذي نفعان پرنفوذ و هم پيمان!! اين كار را كرده اند(، اين 
طرز برخورد باعث شد كه مثال در سال1۳7۲ كه ما حدود ۴ 
ميليارد دالر بازپرداخت بدهي داشتيم حدود 67۲ ميليارد 
تومان از اين ناحيه به پايه پولي اضافه شود با احتساب ضريب 
فزاينده۲.۴7 تنها افزايش نقدينگي از اين ناحيه در سال 
7۲ حدود179۴ ميليارد تومان بوده اس��ت. اين در حالي 
است كه در شروع برنامه اول كل نقدينگي كشور با سپري 
كردن هشت سال اقتصاد جنگي 1۵68 ميليارد تومان بوده 
است از 7۲ تا 76 تقريباً همه ساله اين مقدار نقدينگي صرفا 
از اين ناحيه اضافه شده است. يعني در شش سال بيش از 
1۰ هزار ميليارد تومان فقط از ناحيه اين ندانم كاري ناشي 
از تفاوت هاي نرخ ارز به نقدينگي كشور اضافه شده است. 
گرچه شروع بمب گذاري اينجاست اما رشد نقدينگي تنها 
عاملش اين نبوده است در برنامه اول و دوم نقدينگي بيش 
از 1۲ برابر افزايش مي يابد. در برنامه سوم كه پاي بانك هاي 
به اصطالح خصوصي به اقتصاد باز ش��د و آقاي دس��تيار 
ويژه گاه به عنوان ابداع س��اختاري از آن ياد مي كند، رشد 
نقدينگي شتابان تر و نحوه كاركردش بسيار مخرب تر و بدتر 
مي شود از سال1۳7۰ تا1۳8۰ قيمت زمين، مسكن و سطح 

عمومي قيمت ها تقريبا به يك نسبت افزايش مي يابند اما از 
سال1۳8۰تا1۳9۰ با سرعت گيري تالش هاي سوداگرانه و 
مخرب بانك ها به ويژه بانك هاي به اصطالح خصوصي قيمت 
زمين س��ه و نيم برابر و قيمت مسكن دو و نيم برابر سطح 
عمومي قيمت ها رشد مي كند و يك بحران عدم تناسب بي 
سابقه در اقتصاد رخ مي دهد. بطوري كه از1۳7۰ تا1۳9۲ 
قيمت متوسط زمين حدود 1۰7 برابر، قيمت مسكن 78 
برابر، و سطح عمومي قيمت ها، ۲7 برابر رشد مي كند. البته 
قيمت زمين در بعضي مناطق تهران شايد تا هزار برابر هم 
رشد كرد )قيمت از حدود سه هزار تومان در شروع برنامه 

اول به ۳۰ ميليون تومان مي رسد.(

    بيماري هلندي
موضوع ديگري كه مسعود نيلي در مصاحبه اش در زمينه 
رشد نقدينگي مطرح كرده اين است كه از دو مقطع زماني 
بيماري هلندي موجب شده رشد نقدينگي از جمع دو متغير 
توليد و تورم بيشتر شود. »مقاطعي هم وجود داشته كه رشد 
نقدينگي به اندازه واقعي اش در تورم منعكس نشده است؛ 
فاصله سال هاي 1۳۵۲ تا 1۳۵6 )دوره بيماري هلندي اول(، 
مقطع دوم س��ال هاي دهه 1۳8۰ )دوره بيماري هلندي 
دوم( و مقطع س��وم س��ال هاي 1۳9۲ به بعد )دوره اخير( 
. در هر سه مقطع، رش��د نقدينگي -همانند روال معمول 
اقتصاد ايران- باال بوده، اما تورم خيلي كم رشد كرده كه البته 
بيشترين شكاف مربوط به سال هاي اخير است. دو مقطع 
نخست از يك جنس و ناشي از بيماري هلندي بود؛ يعني 
در آن دو مقطع، نقدينگي ايجادشده به  جاي ايجاد تورم در 
داخل كشور، به تقاضا براي كاالهاي وارداتي -و عمال براي 
اقتصاد جهاني- تبديل شد و در نتيجه اثر تورمي شديدي 
بر اقتصاد داخلي نگذاشت. به عبارت ديگر اينگونه نبود كه 

وقتي نقدينگي رشد كرد و تورم رشد نكرد، اين تورم بعدها 
ظاهر شود. ولي در دوره اخير مساله متفاوت است. گسستي 
كه اين بار بين رش��د نقدينگي و تورم مش��اهده مي شود، 
ناشي از بيماري هلندي نيست و اين كاهش شديد سرعت 
گردش پول در اقتصاد ايران است كه ظاهر شدن اثر تورم را 
به تعويق انداخته است. مفهوم واژه اي كه من دو سال قبل 
درباره نقدينگي به كار بردم، اين بود كه تورم در اقتصاد ايران 
جمع شده اس��ت. دليلش هم اين بوده كه نرخ سود بانكي 
بسيار باال و انتظارات تورمي -به دليل ثبات اقتصاد كالن 
و چشم انداز مثبت روابط خارجي- بسيار پايين بوده و در 
نتيجه ماندن پول در سيستم بانكي با فاصله بسيار زياد نسبت 
به سرمايه گذاري در هر دارايي ديگري مزيت داشته است. 
گويي اين نقدينگي در صندوق امانات بانك قرار داشت و قفل 
شده بود. منظورم اين بود كه اين نقدينگي باالخره يك روز از 
صندوق خارج و به تورم تبديل خواهد شد.« عباس شاكري 
در نقد اين گزاره نيلي نوشته است: آقاي دستيار گفته است 
كه در دهه 1۳8۰ بيماري هلندي در اقتصاد شكل گرفت. 
ساز و كار بيماري هلندي عمدتًا  از طريق زمين و مسكن 
انجام شد اما مبدعان و مجريان تعديل ساختاري توضيح 
دهند كه چه شده كه بعد از دو سه دوره اجراي برنامه تعديل 
در دهه8۰ كه بايد تعديل ش��ان نتيجه دهد تازه بيماري 
هلندي تشديد مي شود، ش��واهد كافي حكايت از آن دارد 
كه اين بيم��اري و اثرات رقت بار آن در اين دوره بيش از هر 
عامل ديگر توسط بانك هاي به اصطالح خصوصي ايجاد 
شده در برنامه سوم، در اقتصاد منتشر شد. جالب است كه 
طي سال هاي1۳8۰ تا1۳86 بانك ها از ناحيه چك بانك ها 
به صورت غيرقانوني هزاران ميليارد تومان خلق اعتبار انجام 
دادند كه در سال 1۳87 بانك مركزي در رويكردي همدالنه 
با سوداگران ذخاير اين خلق اعتبار هاي جعلي را تامين كرد 

لذا در حالي كه رش��د نقدينگي در آن س��ال حدود 1۵.6 
درصد بود پايه پولي حدود ۴7 درصد رشد داشت پس با يك 
رويكرد تاريخي و به شرط برخورد كارشناسي و امانتدارانه 
نسبت به واقعيت هاي تجربه شده مالحظه مي گردد اساسا 
اين نقدينگي سيل آسا در برنامه هاي اول و دوم و سوم و ورود 
بانك هاي به اصطالح خصوصي، ايجاد شده و به كلي يكي 
از ميراث هاي شوم برنامه تعديل ساختاري است و در عمل 
مشاهده مي شود كه چگونه به جاي تصحيح اقتصاد و تقويت 
بنيه توليدي آن، زمينه را براي سوداگران، شرخرها و عوامل 
نامولد مساعد ساخت و جامعه و اقتصاد را به هم ريخت و دچار 
آشفتگي هاي گوناگون كرد. يكي از ويژگي هاي نقدينگي از 
سال 1۳8۰به بعد اين است كه بخشي از پول هاي تزريق 
شده در دستان مردم عادي و تقاضاكنندگان كاال و خدمات 
قرار نمي گيرد چون نهايتًا متناسب با نرخ رشد قيمت ها و 
توليد به پولي كه در دستان اين گروه از مردم قرار مي گيرد 
اضافه مي شود و بقيه آن در دست گروه هاي نوكيسه اي است 
كه براي اهداف سوداگري، پولشويي، قاچاق و فعاليت هاي 
مخرب انحصاري از آن استفاده مي كنند. به عبارت ديگر 
برخالف ادعاها و دستكاري واقعيت ها برنامه هاي تعديل 
به جاي اصالح امور و ايجاد توازن بيشتر ميان بخش هاي 
اقتصادي، مشتي نو كيسه، شرخر، دالل، سوداگر، رانت جو 
و انحصارگر را براي اقتصاد ارمغان آورد و البته با پشتيباني 
مستمر بانك هاي خصوصي و حتي بخش هايي از بانك هاي 
دولتي به عنوان اهرم مالي آنها. آري ماهيت اين بمب و طريقه 
ساخت و كارگزاري آن اينگونه است. نكته جالب اين است كه 
مشاور ارشد جانبدارانه و غيرعلمي زيادت نرخ رشد نقدينگي 
از جمع تورم و رشد توليد را در دهه 8۰ به بيماري هلندي 
منتسب كردند ولي بروز همين پديده در دوره هاي 9۲ تا 97 
را به اين بيماري منتسب نكرده اند در حالي كه در اين دوره 
كيفيت نقدينگي بطور بي سابقه اي در مقايسه با كل دوره 

68 تا97 تنزل كرده است و از قبل بسيار بدتر شده است.
 براساس مطالعات انجام شده سهم شبه پول از نقدينگي از 
حدود 7۵ درصد در پايان سال91 به بيش از87 درصد در 
سال 96 افزايش يافته است و اين بدان معني است كه پول 
معامالتي براي خريد مايحتاج مصرف كنندگان و بنگاه ها به 
حدود 1۰ درصد تنزل يافته است و پول سوداگري به شدت 
رشد كرده اس��ت جالب است كه تركيب بدهيهاي بانكي 
به بانك مركزي به عنوان يكي از منابع عمده پايه پولي در 
اين پنج س��ال اخير عمدًت از ناحيه بانك هاي به اصطالح 
خصوصي رشد يافته است. همان طور كه مالحظه مي شود 
تمام بدهيهاي نظام بانكي به بان��ك مركزي يا مربوط به 
بانك هاي به اصطالح خصوصي است يا بانك هاي تخصصي 
كه عمده آن مربوط به مسكن است و در سال هاي اخير سهم 
اصلي بدهي در باالترين سطح مربوط به بانك هاي خصوصي 
است بطوريكه سهم اين بانك ها از كل بدهي از ۴.7 درصد در 

سال به 6۲.7 درصددر سال 96 پرش كرده است.

عضوهياتعلميدانشگاههرمزگان:

سركوب نرخ ارز حاصلي جز ايجاد رانت  ندارد
بي ترديد يكي از مهم ترين چالش هاي اقتصاد ايران در چند 
دهه گذشته پديده تورم بوده است. اين معضل اقتصادي از 
طريق تأثيرگذاري بر رشد اقتصاد، سرمايه گذاري، اشتغال 
و توزيع درآمد و حتي سياس��ي و اجتماعي يك كشور و 
به صورت كلي تر بر زندگي همه ش��هروندان كشور تحت 
تأثير قرار دهد.در س��ه دهه اخير نرخ تورم در كشور ايران 
همواره دو رقمي بوده است و به همين دليل برنامه ريزان 
اقتصادي جهت مهار و كنترل تورم بررسي هايي انجام داده 
روش هاي زيادي پيش��نهاد و عملي كردند و دولتمردان 
نيز سياست هاي متنوعي در اين زمينه اجرايي كردند اما 
نكته قابل مش��اهده و برجسته در اين مورد عدم موفقيت 
برنامه ها و غيرقابل كنترل درآوردن تورم توسط مجموعه 
تصميم گيران به ش��كلي كه نرخ تورم ب��ه زير ده درصد 

حركت نكرده است.
در چندماهه گذشته تورم به صورت پايدار افزايش يافت و 
اين معضل مزمن اقتصاد ايران هزينه هاي بسيار زيادي هم 
بر شهروندان و هم اقتصاد ايران وارد آورد. اين نوع تورم باعث 
كاهش نرخ رشد اقتصادي و به دنبال آن كاهش سطح رفاه 
عمومي مي شود و از طرف ديگر باعث تغيير توزيع درامد 

و ثروت و رفاه به زيان اقشار كم درآمد جامعه خواهد شد.
به گزارش ايس��نا در خصوص توضيح تورم ايجادشده در 

كش��ور بايد گفت در اقتصاد از نوعي تورم نام برده مي شود 
كه بيشتر در كشورهاي درحال توسعه مثل ايران به علت 
عدم وجود زيرس��اخت هاي اقتصادي مناسب و گسترده 
شدن فعاليت بخش هاي دولتي در اقتصاد بروز مي كند كه 
به تورم ساختاري نام دارد يعني به علت وضعيت نامناسب 
ساختارهاي اقتصادي، سياسي، حكومتي و حتي فرهنگي 
و اجتماعي اين نوع تورم به وجود مي آيد و مسائل و مشكالت 
متفاوتي در ايجاد و پايداري اين پديده نامطلوب اقتصادي 
دخيل هستند. بدتر از اين مش��كل درمان آن است كه در 
اينگونه شرايط نمي توان با اجراي سياست هاي پولي و مالي 
تورم ايجادشده را كنترل كرد.از اثرات اين پديده دردناك اين 
است كه همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصي خود 
در برابر افزايش قيمت هاي شديد و پيش بيني نشده اقدام به 
خريد دارايي هاي فيزيكي مثل زمين، مسكن و انواع ارزها 
مي كنند تا در آينده به قيمت باالتري بفروشند و به همين 
علت اين نوع اقدامات كارايي اقتصاد را كاهش داده و اثرات 
منفي ايجاد مي كند و در نهايت با پايداري اين شرايط ميزان 
پس انداز در كشور كاهش مي يابد كه اين امر نيز باعث كاهش 
سرمايه گذاري در زمينه فعاليت هاي توليد مي شود كه همه 
اين عوامل منجر به كاهش ظرفيت اقتصادي و كاهش رشد 
اقتصادي خواهد شد.جهت توضيح بيشتر در خصوص روند 

قيمت ها و نوسان ارزي ايجادشده ش��ما را به گفت وگو با 
ابراهيم نگهداري استاد دانشگاه دعوت مي كنيم: 

اين عضو هيات علمي دانشگاه در خصوص علت افزايش نرخ 
ارز در ايران گفت: نرخ ارز، متغيري كليدي در اقتصاد هر 
كشوري محسوب مي شود. در اقتصاد ايران نرخ ارز از همه 
مهم تر است چرا كه اقتصاد ايران يك اقتصاد كوچك و باز 
است و دولت يك بازيگر مهم در بازار ارز است. مسلم است 
كه عل��ت افزايش نرخ ارز يك دليل كلي دارد و آن كاهش 
عرضه در بازار و افزايش تقاضا است كه ناشي از رفتار مردم، 
دولت، بانك مركزي و بانك هاي تجاري اس��ت.وي افزود: 
در خصوص نوس��انات اخير نرخ ارز ديدگاه هاي مختلفي 
مطرح است كه هركدام از اين بازيگران سهمي در علل اين 
نوسانات دارند. برخي افزايش نرخ ارز را ناشي از تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و نامعلوم شدن آينده برجام عنوان كرده 
عده اي به اختالف تورم انباشته شده شركاي تجاري ايران 
و بعضي ها هم بر تصميم دولت براي يكسان سازي نرخ ارز 
و افزايش نرخ ارز دولتي تأكيد كرده اند و آن را علت افزايش 
نرخ ارز دانسته اند كه در كنار اين عوامل رفتارهاي هيجاني 
مردم نيز مزيد بر علت شده است.اين استاد دانشگاه اضافه 
كرد: دو عامل اصلي، تعيين كننده جهش هاي ارزي اخير 
است كه آن را مي توان كاهش قيمت نفت و افزايش حجم 

تجارت خارجي برشمرد و در سال هاي اخير دو عامل ريسك 
سياسي تحريم و تشديد نقدينگي نيز برجهش هاي ارزي 
تأثير داشته اس��ت. در شرايط كنوني شايد چاره اي نبوده 
است كه فعال يك مقررات ارزي گذاشته بشود تا تالطم هاي 
ارزي را كاهش بدهد. اما اين براي كوتاه مدت و موقت است 
و بايد سياست هاي بلندمدتي را اتخاذ كنند كه به تدريج 
به طرف يكسان سازي  ارز به صورت آزاد ولي مديريت شده 
اعمال شود .اين اقتصاددان در خصوص راه حل و كنترل نرخ 
ارز در كشور گفت: تجربه گذشته نشان داده كه سركوب نرخ 
ارز حاصلي جز ايجاد رانت و گسترش تصدي دولت بر همه 
بازار ارز ندارد و بازار پليسي و امنيتي در آينده نيز راه به جايي 
نخواهد برد بنابراين بايد از نيروي هاي بازار كه همان عرضه 
و تقاضا است كمك گرفت و با مديريت آن به قيمت واقعي 
ارز رسيد.وي تصريح كرد: بهتر است بانك مركزي به جاي 
كنترل صرف نرخ ارز محدودش براي مقابله با افزايش نرخ 
ارز، ب��ه واقعيت تن دهد و ذخاير ارزي خ��ود را با توجه به 
شرايط عدم اطمينان پيش رو حفظ كند. راهكار مناسب 
اس��تفاده از ظرفيت بورس براي ايجاد بازار ارزي است كه 
مي توان به نوعي به بازار آزاد رسميت بخشيد و به نيازهاي 
افرادي كه از اين كانال تأمين مي ش��وند سروسامان داد.

نگهداري ادامه داد: در شرايط كنوني نيز بهتر است دولت با 

تكيه بر ايجاد نظام تك نرخي ارز راه خود را پيش گيرد، چرا 
كه در هر اقتصادي وقتي بازاري را ناديده بگيريم مشكل ساز 
خواهد بود، بنابراين اگر بتوانيم از ظرفيت هاي بورس ارزي 
در اين زمينه استفاده كنيم قطعاً با كنترل بازارهاي موازي 
مي توانيم از رشد قيمت هايي كه در بازار غيررسمي شاهد 

آن هستيم جلوگيري كنيم.
اين استاد دانشگاه افزود: الزم است منابع ارزي را به سمتي 
هدايت كرد كه كمترين نقل و انتقاالت در آن صورت بگيرد 
چراكه راحت تر مي توان از شتاب گرفتن قيمت  دربازارهاي 
غيررسمي جلوگيري كرد. بايستي مكانيسم به گونه اي باشد 
كه دولت كمترين دخالت در تعيين قيمت بازار داشته باشد 
در صورت ايجاد بازارهاي آزاد اقتصادي نياز به اتخاذ هيچ 
سياست مكمل ديگري نيس��ت و اين خود بازار است كه 
روند تغييرات را در دست مي گيرد.به بياني ديگر، اگر بتوان 
بازار را از اين قوانين و مقررات رها كرد و اجازه داد كه سطح 
تقاضا و عرضه حقيقي ارز ما را به قيمت تعادلي برساند تمام 

مشكالت اخير در اين بازار كنار خواهند.
وي در پايان اضافه كرد: اين وظيفه دولت اس��ت كه با 
مديريت ميزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگيري 
كند و اين مربوط به زماني است كه قيمت  را بازار تعيين 

كرده باشد .
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دانش و فن10اخبار
جزئيات دسترسي هاي مجاز 

به حريم خصوصي مشتركان 

 پشتيباني مرورگر كروم
از حسگر اثرانگشت

چگونگي حذف نام كاربري 
در Tag تصاوير اينستاگرامي

يكپارچه سازي دستيارصوتي 
گوگل با شناسايي موسيقي

الزام دسترسي افراد مجاز به سامانه ها تنها با رمز عبور 
يا قفل سخت افزاري، عدم سوءپيشينه افراد داراي 
دسترسي، اعالن دس��ته بندي  اطالعات شخصي 
به مردم و محدوديت دسترس��ي حداكثر ۲ نفر به 
اطالعات از مفاد چك ليست رعايت اصول حرفه اي 

حريم خصوصي مشتركان است.
وزارت ارتباطات در تازه ترين گزارش عملكرد خود در 
دولت دوازدهم از تهيه و ابالغ دستورالعمل صيانت 
از داده هاي ش��خصي مردم خب��ر داده و جزئيات 
دسترس��ي افراد مج��از به اطالعات مش��تركان را 

تشريح كرده است.
بنابر گزارش اين وزارتخانه، درباره حريم خصوصي 
تدوين اليحه »صيانت و حفاظت از داده ها« به تازگي 
انجام ش��ده اس��ت و عالوه بر اين، اقدامات اجرايي 
ديگري براي رعايت اصول حرفه اي نيز انجام شده 
است. براساس اين اعالم، ابتدا با بازديدهاي مستمر 
از اپراتورها، دس��تورالعمل و چك ليس��ت كنترل 
صيانت از داده هاي شخصي مردم تهيه و با هماهنگي 
و تأييد مراجع ذي ربط به مناطق ابالغ شد. از جمله 
مفاد عمومي اين دس��تورالعمل مي ت��وان به الزام 
دسترسي افراد مجاز به سامانه ها تنها با رمز عبور يا 
قفل سخت افزاري، ضرورت وجود ضد بدافزار و ديوار 
آتش با به روزرساني مداوم در تمامي رايانه ها، نصب 
سيستم هشداردهنده ۲۴ ساعته و UPS فعال در 
محل ها، در اختيار داشتن گواهي عدم سوءپيشينه 
توسط افراد داراي دسترسي، اعالن دسته بندي هاي 
اطالعات شخصي به مردم و محدوديت تعداد افراد 

مجاز به حداكثر ۲ نفر اشاره كرد.

فون آرنا| گوگل با اف��زودن قابليت احراز هويت 
با اثرانگشت به نس��خه بتاي مرورگر گوگل كروم 
سعي دارد امنيت س��ايبري كاربران اين مرورگر را 

افزايش دهد.
ش��ركت گوگل به عنوان توس��عه دهنده مرورگر 
اينترنتي گوگل كروم در آخرين نس��خه بتاكروم، 
پشتيباني از اثرانگشت كاربران را در دستگاه هاي 
اندروي��دي و سيس��تم عامل مك افزوده اس��ت تا 
بدين ترتيب به كاربرانش درباره محافظت از حريم 
شخصي و اطالعات خصوصي خود اطمينان دهد و 
خيال آنها را از دسترسي هكرها و مجرمان سايبري 
آسوده سازد.گوگل كروم كه يكي از محبوب ترين 
مرورگرهاي اينترنتي در جهان محسوب مي شود، 
حاال در جديدترين نسخه بتاي خود ميزبان قابليت 
كاربردي جديدي است كه به موجب آن كاربران با 
قرار دادن و اسكن اثرانگش��ت خود برروي گوشي 
هوشمند مبتني بر سيستم عامل اندرويد خود قادر 
خواهند بود از احراز هويت بيومتريك بهره مند شده 
و به عنوان يك اليه امنيتي اضافه بر سازمان به منظور 
حفاظت از اطالعات شخصي خود استفاده كنند.

اين قابليت به نسخه مرورگر مربوطه در دستگاه هاي 
اندرويدي و مك بوك پرو اي��ن امكان را مي دهد تا 
حسگرهاي اثرانگش��ت به كاررفته و طراحي شده 
در بتاكروم، از اثرانگشت كاربران اسكن گرفته و به 

افزايش امنيت سايبري كاربرانش كمك كند.

بيزيتس اينسايدر| نحوه حذف كردن Tag در 
تصاوير دوستان اينستاگرامي با وجود آسان بودن، 
يكي از آن كارهايي است كه هر كاربري بايد در اين 

شبكه اجتماعي از نحوه انجام آن مطلع باشد.
 شايد شما نيز جزو آن دسته از كاربراني باشيد كه 
ناخواسته در يكي از تصاوير اينستاگرام دوستانتان 
Tagشده ايد و مي خواهيد نام و نام كاربري اكانت 
شما در آن عكس وجود نداشته باشد. درصورت رخ 
دادن چنين اتفاقي، تنها كافيست به تصوير موردنظر 
مراجعه كرده، برروي آن كليك كنيد تا اسامي افراد 
و كاربراني را كه در آن Tag شده اند، مشاهده كنيد. 
سپس انگشت خود را برروي نام كاربري تان بگذاريد 
و گزينه Remove Tag را فشرده و انتخاب كنيد. 
بدين ترتيب شما قادر خواهيد بود آدرس نام كاربري 
خود را از تصوي��ر موردنظر حذف ك��رده و تبعات 
ناخواسته و احتمالي حضور در آن تصوير را از خود 
دور كنيد. اينستاگرام به عنوان يكي از محبوب ترين و 
پرطرفدارترين شبكه هاي اجتماعي، در ماه سپتامبر 
سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي به ركوردي بي سابقه در 
ميان شبكه هاي اجتماعي دست يافت و آن هم جاي 

دادن بيش از ۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 

ديل�ي مي�ل| گ��وگل اع��الم ك��رده اس��ت كه 
 با يكپارچه س��ازي دس��تيار صوتي خود با قابليت 
تشخيص موس��يقي Now Playing، سعي دارد 
شناسايي آهنگ هاي موردنظر كاربران را با سرعت 
و دقت بيش��تري انجام دهد. ش��ركت گ��وگل كه 
توسعه دهنده دس��تيار صوتي هوشمند و پيشرفته 
گوگل اسيستنت است، قصد دارد به تكميل و توسعه 
فناوري هاي تشخيص موسيقي هوشمند خود بپردازد 
و بدين منظور سرويس شناسايي آني موسيقي خود را 
با گوگل اسيستنت يكپارچه كرده است تا بتواند تجربه 
بهتر، راحت تر و لذت بخش ت��ري را براي كاربران به 
ارمغان بياورد.كاربران بدين منظور قادر خواهند بود 
در اپليكيشن جست وجوي گوگل، گوگل اسيستنت يا 
گوشي هاي اندرويدي خود قادر خواهند بود از اين پس 
به راحتي موسيقي هاي موردنظر خود را پيدا كنند. آنها 
همچنين با پرسش از دستيار صوتي خود، آهنگ هاي 
موردنظر خود را درخواست داده و يا شناسايي كنند كه 
اين امر به معناي ادغام دو برنامه مهم و كاربردي توسعه 

داده شده توسط گوگل است.

افزايش تنش در بازار تلفن همراه با نوسان ارز

ترخيص 5 هزار گوشي مانده در گمرك هم كمكي به بازار نكرد 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي   

بازار تلفن همراه هنوز به آرامش نرسيده است، هنوز 
ويترين بس��ياري از مغازه ها خالي از گوش��ي است، 
 برخي گوش��ي هاي موجود در بازار با رقم هاي غير 
واقعي داد و ستد مي شود و بر اين آشفته بازار نوسان 
ارز بس��يار تاثيرگذار است، وعده تعديل قيمت ها از 
سوي مسووالن نيز نه تنها محقق نشده است بلكه به 
دليل كمبود كاال در بازار قيمت ها به صورت دلخواه از 
سوي فروشندگان اعالم مي شود. برخي فروشندگان 
نيز پا را فراتر گذاشته اند و با بيان اينكه فالن گوشي 
را دارم ولي چون در بازار موجود نيست بايد وجهي 

باالتر بپردازيد از آب گل آلود ماهي مي گيرند .
 بازار تلفن همراه در حالي روزهاي نابسامان خود را 
پشت سر مي گذارد كه روزگذشته خبر رسيد يكي 
از واردكنندگان تلفن همراه 5 هزار گوشي مانده در 
گمرك را كه ثبت س��فارش كرده ب��ود و به گمرك 

رسيده بود را ترخيص كرد. 
رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و لوازم جانبي 
تهران گفت: اين گوش��ي ها پ��س از قيمت گذاري 

توسط سازمان حمايت به بازار عرضه مي شود.
مهدي محبي درباره وضعيت ترخيص گوشي هاي 
در گمرك مانده پ��س از اعالم وزير ارتباطات مبني 
بر رفع مشكل ترخيص ۶۰۰ هزار گوشي از گمرك 
به فارس گفت: درباره وضعيت ۶۰۰ هزار گوشي در 

گمرك مانده فعاًل خبر جديدي نيست.
وي ادامه داد: البته به تازگي حدود 5 هزار گوش��ي 
موباي��ل كه با ارز آزاد وارد ش��ده بودن��د، از گمرك 
ترخيص ش��ده اند كه اين گوش��ي ها متعلق به دو يا 
سه شركت اس��ت كه هر كدام حدود ۱5۰۰ گوشي 

وارد كرده اند.
محبي درباره مبناي قيمت گذاري گوشي هاي تازه 
ترخيص ش��ده، گفت: اين كاالها بايد به س��ازمان 
حمايت اعالم شده و توسط اين سازمان قيمت گذاري 
شوند و براس��اس قيمت س��ازمان حمايت در بازار 

عرضه ش��وند.حال در ش��رايطي كه رييس اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي و لوازم جانبي تهران اعالم 
كرده اس��ت برخي واردكنندگان اقدام به ترخيص 
گوش��ي هاي وارداتي خود كرده اند فارس خبر داده 
است كه پاي گوش��ي هاي رجيسترنش��ده به بازار 

موبايل باز شده است .
در آش��فته بازار موبايل عالوه بر انواع تخلفات قبلي 
از جمله فروش گوش��ي مس��افري، گوش��ي بدون 
گارانتي و داراي گارانتي اينتر، فروش گوش��ي هاي 
رجيسترنش��ده يا به اصطالح بدون كد فعال سازي 

نيز انجام مي شود.
در اي��ن گزارش آمده اس��ت، در ح��ال حاضر اغلب 
گوشي هاي موجود در بازار به صورت واردات عمده از 
مسير سامانه گمركي گوشي مسافري تامين شده اند 

كه در اين شيوه تخلفات متعددي وجود دارد.
اما عالوه بر فروش مس��افري، به تازگي گوشي هاي 
جديدي با عنوان گوشي رجيستر نشده يا به اصطالح 

بدون كد فعال سازي خريد و فروش مي شوند.
فعال س��ازي اين گوش��ي ها به عهده خريدار و روي 
پاسپورت وي گذاشته مي شود و قيمت اين گوشي ها 
نيز براي مثال روي گوشي ۸ ميليون توماني حدود 
يك ميليون تومان ارزان تر است. البته اگر گوشي  اي 
به درس��تي رجيس��تر نش��وند تنها يك ماه مهلت 

استفاده دارد.
 فروشندگان موبايل در اين خصوص معتقدند كه اين 
پديده در نتيجه برخورد با افرادي كه به صورت عمده 
كار ثبت گوشي در گمرك و دريافت كد فعال سازي 

را انجام مي دادند ايجاد شده است.
يكي از فعاالن ب��ازار تلفن هم��راه در اين خصوص 
گفت: اخيرا اف��رادي را از روي تعدد تراكنش هايي 
كه با سايت پرداخت گمركي تلفن همراه داشته اند 
دس��تگير كرده اند؛ البته آنها اصل كاري ها نبوده اند 
و در ازاي درياف��ت پول بابت هر گوش��ي اين كار را 
مي كردند، بع��د از اين اتفاق ديگر كس��ي در تيراژ 

باال گوش��ي رجيس��تر نمي كند و دردس��ر اين كار 
زياد شده است، به همين خاطر برخي فروشنده ها، 
گوشي هاي بدون رجيستري را همانطور بدون كد رد 
 مي كنند و خريدار بايد روي پاسپورت خود گوشي را 

رجيستر كند.«
در حال حاضر دو مش��كل كمبود كاالي وارد شده 
از مبادي رس��مي و افزايش ن��رخ دالر، گريبان گير 
بازار موبايل است؛ اگرچه پيش از اين، تصور مي شد 
با ترخيص كااله��اي در گمرك مان��ده و كاالهاي 

توقيفي بازار موبايل از وضعيت فعلي خارج ش��ود، 
اما اخيرا وزير ارتباط��ات گفت كه قيمت  موبايل به 
نرخ دالر وابس��ته است و مردم انتظار نداشته باشند 
قيمت گوشي مثل قبل شود. بنابراين اگرچه اكنون 
كاهش قيمت گوشي پيش بيني نمي شود اما با رفع 
مشكل واردات رسمي انتظار مي رود تخلف هاي بازار 

برچيده شوند.
از سوي ديگر به نظر مي رسد با ترخيص گوشي هاي 
مانده در گمرك و توقيف ش��ده )گوشي هايي كه با 

ارز دولتي وارد ش��ده بودند و با قيم��ت دالر آزاد به 
فروشندگان توزيع شده بود يا به منظور سودجويي 
بيش��تر در انبارها احتكار ش��ده ب��ود( دولت بتواند 
بازار تلفن هم��راه را از اين نابس��اماني نجات دهد، 
 اما تاكنون سياست هاي اجرا ش��ده يا در حال اجرا 
نه تنها نتوانس��ت آرامش را به بازار بازگرداند بلكه با 
انواع و اقسام ترفندها كه از سوي برخي فروشندگان 
 و س��ودجويان زده ش��ده اس��ت،  اين بازار روزهاي 

پر تنشي را دنبال مي كند. 

پي س�ي ورلد| مايكروس��افت تحت تاثير مخالفت 
سازمان هاي نظارتي، هشدار آخرين نسخه آزمايشي از 
سيستم عامل ويندوز ۱۰ را كه كاربران را از نصب ساير 

مرورگرهاي اينترنتي منع مي كرد، حذف كرده است.
با توجه به آنكه اخيرا مخالفت هاي بسياري با گوگل براي 
فعاليت هاي��ش در اتحاديه اروپا كه به منظور كنار زدن 
شركت هاي رقيب و عدم نمايش خدمات شركت هاي 
ديگر در صفحه نخس��ت جس��ت وجوي گوگل انجام 
گرفته بود، حاال مايكروس��افت نيز به نظر مي رسد كه 
تصميم گرفته است براي جلوگيري از سرنوشت مشابه 
گوگل، اعالن هشداري را كه در آخرين نسخه آزمايشي 
از سيستم عامل ويندوز ۱۰ وجود داشت و كاربران را از 
نصب و دانلود هرگونه مرورگر اينترنتي جز مايكروسافت 

اج )Microsoft Edge( منع مي كرد، حذف كند. 
مايكروسافت به عنوان شركت توسعه دهنده سيستم 

عامل ويندوز، حاال اعالم كرده اس��ت ك��ه كاربران در 
تصميم گيري ب��راي نصب و اس��تفاده از مرورگرهاي 
اينترنتي نظير گوگل كروم، مايكروسافت اج، فايرفاكس 
و غيره اختيار تام خواهند داش��ت و ديگر ويندوز ۱۰ به 
آنها هش��داري مبني بر عدم نصب مرورگرهاي ديگر را 

نخواهد داد.
پيش تر كاربران عنوان ك��رده بودند كه هنگام نصب و 
دانلود مرورگرهاي اينترنتي ديگر، سيستم عامل رايانه به 
آنها هشدار »شما هم اكنون از مرورگر اينترنتي كامال امن 
و مطمئن مايكروسافت اج استفاده مي كنيد كه به صورت 
پيش فرض بر سيستم عامل رايانه شما نصب شده است و 
نيازي به نصب ساير مرورگرها نخواهيد داشت« را برروي 
صفحه نمايش رايانه مشاهده و دريافت مي كرده اند.حال 
به نظر مي رس��د كه مايكروسافت نمي خواهد خود را با 
جهان و شركت هاي توسعه دهنده مرورگرهاي اينترنتي 

دربيندازد و با اين اقدام سعي دارد به همه كاربران نشان 
دهد كه به هيچ عنوان نمي خواهد آزادي و حق انتخاب 

را از كاربرانش سلب كند.
با اينكه سلطه طوالني مدت مرورگر اينترنت اكسپلورر 
تقريب��ا به اتمام رس��يده اس��ت، اما مايكروس��افت در 
سال هاي اخير با معرفي مرورگر جديد، سريع و باكيفيت 
مايكروسافت اج سعي كرد كه در رقابت تنگاتنگ با ساير 
غول هاي تكنولوژي فعال در اين زمينه عقب نيفتد و با 
معرفي قابليت و فناوري هاي جديد، نظر خيل عظيمي از 

كاربران اينترنتي را به سمت خود جلب كند.
تازه ترين گزارش ها حاكي اس��ت كه مرورگر اينترنتي 
مايكروسافت اج توانسته است به يكي از محبوب ترين و 
پركاربردترين مرورگرهاي اينترنتي تبديل شود و تعداد 
دفعات دانلود نسخه اندرويدي آن بيش از 5 ميليون بار را 
نيز پشت سر بگذارد. اين در حالي است كه ميزان دانلود 

اين مرورگر در آخرين ماه سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي 
حتي به يك ميليون بار نيز نمي رسيد اما حاال با گذشت 
تنها ش��ش ماه ش��اهد رش��د چند برابري اين مرورگر 

اينترنتي هستيم.
در صورتي كه اين روند به همين ترتيب ادامه پيدا كند، 
مايكروسافت اج با عبور از مرز ۱۰ ميليون بار دانلود، به 
محبوب ترين مرورگر اينترنتي تبديل خواهد شد و اين 
امر دستاورد و موفقيت بزرگي براي شركت مايكروسافت 

به شمار خواهد رفت.
نسخه موبايل مرورگر مايكروس��افت اج در اواخر سال 
گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي بود كه منتش��ر شد و قابليت 
و ويژگي هاي جديدي را براي اس��تفاده بهتر و بيش��تر 
كاربران ارايه م��ي داد. يك��ي از مهم ترين قابليت هاي 
آن بطور قطع همگام س��ازي رايانه ويندوزي و موبايل 
كاربران بود و اين بدان معناست كه كاربران مي توانند 
ادامه وب گردي هاي خود را برروي رايانه يا برعكس انجام 
دهند.از ديگر قابليت هاي جذاب مايكروسافت اج مي توان 
به باركدخوان درون برنامه اي، جس��ت وجوي صوتي و 
حالتInPrivate  اشاره كرد تا كاربران بتوانند بدون 

آنكه تاريخچه فعاليت و وب گردي هايشان در محيط وب 
ثبت شود، به گشت و گذار در اينترنت بپردازند.

مايكروس��افت اج همچنين به منظور رقابت با رقباي 
قدرتمند خود هم چون گوگل كروم و فايرفاكس، امكان 
پش��تيباني از كتاب هاي الكترونيكي را نيز به پلت فرم 
خود افزود تا توجه خيل عظيمي از كاربران كتابخوان و 

طرفداران كتاب هاي صوتي را به خود جلب كند.
به نظر مي رسد مايكروسافت اج بتواند در آينده نزديك 
با ارايه به روزرساني و رقابت با ساير مرورگرهاي محبوب 
جهان، حرف بيشتري براي وب گردي كاربرانش داشته 
باشد و امكانات بيشتر و كاربردي تري را در اختيار آنها 
قرار دهد.اما مايكروسافت اج هنوز راه زيادي تا رسيدن 
به گوگل كروم دارد چراكه س��هم آن در حال حاضر دو 
درصد از استفاده مرورگرهاست اين در حالي است كه 
سهم كروم ۶۰ درصد و اينترنت اكسپلورر نيز سه درصد 
است كه البته مرورگر گوگل نسبت به سال هاي قبل سهم 
اندكي از خود را از دست داده و اين امر مي تواند فرصت 
مناسبي براي مايكروسافت اج به شمار بيايد تا جاي آن 
را بگيرد و محبوبيت بيشتري را براي خود دست و پا كند.

مايكروسافت به كاربران حق انتخاب مي دهد
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فراسو

ورج| اين روزها سياستمداران امريكايي به شدت در 
مورد گسترش پديده ويدئوهاي هوش مصنوعي قالبي 

اظهار نگراني مي كنند.
ويدئوهاي يادش��ده كه با اس��تفاده از فناوري هوش 
مصنوعي تهيه مي شوند مونتاژ صدا و تصوير هر فردي 
را با هر گفتاري به دلخ��واه توليدكننده ويدئو ممكن 

مي كنند.
به بيان ديگر تدوين گر اين ن��وع ويدئوها مي تواند هر 
گفته اي را به هر فردي نس��بت دهد و به عنوان مثال 
جمالت و بيانات تند و دروغيني را بر عليه كشوري به 
رييس جمهور يك كشور ديگر نسبت دهد. بديهي است 
كه اگر اين بيانات توسط آن كشور جدي گرفته شود، 
احتمال جنگ و درگيري نيز بين دو طرف وجود خواهد 
داشت.س��ه عضو مجلس نمايندگان امريكا با ارسال 
نامه اي خطاب به دن كوتس مدير واحد اطالعات ملي 
امريكا از وي خواستند تا اين تهديد تازه براي امنيت ملي 

اياالت متحده را مورد ارزيابي قرار دهد.
در بخشي از نامه اين س��ه نفر آمده است: با استفاده از 
ويدئوهاي هوش مصنوعي قالبي مي توان افراد را قانع 
كرد كه اش��خاص ديگري چيزهايي را گفته اند كه در 
واقع هرگز بيان نكرده اند و از اين فناوري مي توان براي 

باج گيري و انتشار اخبار غلط بهره گرفت.
به نوشته آدام شيف، استفان مورفي و كارلوس كوربلو با 
پيشرفت اين فناوري و افزايش دسترسي به آن گفتمان 
ملي در اياالت متحده تهديد خواهد شد و امنيت ملي 
امريكا به خطر مي افتاد. در نامه يادشده از اينكه افراد 
خارجي نيز از فناوري مذكور سواستفاده كنند، اظهار 
نگراني شده و بر افزايش آمادگي براي مقابله با تبعات 

ضدامنيت ملي چنين فناوري تاكيد شده است.

ورج| پس از گذش��ت حدود س��ه س��ال از طراحي 
برنامه هايي براي مقابله با اخبار جعلي منتشر شده در 
شبكه هاي اجتماعي، فيس بوك در اين زمينه توئيتر را 

پشت سر گذاشت.
بررس��ي هايي كه توس��ط دانش��گاه هاي نيويورك و 
اس��تنفورد در اين مورد صورت گرفته نشان مي دهد 
فيس بوك در مقايسه با توئيتر بهتر توانسته اخبار جعلي 

را شناسايي و آنها را حذف كند.
اين بررس��ي كه از ژانويه س��ال ۲۰۱5 تا جوالي سال 
۲۰۱۸ انجام شده حاكيس��ت كه تالش هر دو شبكه 
اجتماعي براي مقابله با اخبار جعلي از اواخر سال ۲۰۱۶ 

تشديد شده است.
اما پس از آن توئيتر توجه به اين مساله را كاهش داده 
است. در مقابل فيس بوك تالش براي مقابله با اخبار 
جعلي را افزايش داده است. عمده اين تالش ها مربوط 
به شناسايي س��ايت هاي منتشركننده اخبار جعلي و 

مسدود كردن آنها بوده است.
در مقام مقايسه فيس بوك ۶۰ درصد بيشتر از توئيتر 
براي مس��دود كردن س��ايت هاي مذكور تالش كرده 
است. اين نتيجه گيري بر مبناي شناسايي 5۷۰سايت 
منتشركننده اخبار جعلي صورت گرفته كه خبرهايشان 

كم وبيش مورد توجه قرار گرفته بود.
نكته قابل تامل ديگر اينكه اخبار جعلي هر ماه در توئيتر 
بين ۴ تا ۶ ميليون بار بازنشر مي شدند، اما اين رقم در 
فيس بوك از سال ۲۰۱۶ رشد چشمگيري يافته و به 
حدود ۲۰۰ ميليون بار رسيد كه مشابه با ميزان بازنشر 
اخبار واقعي و غيردروغين بوده است. البته با وجود همه 
تالش هاي انجام شده اخبار جعلي فيس بوك هنوز تا 

۷۰ ميليون بار در ماه بازنشر مي شوند.

اسين ايج| واتس آپ قصد دارد امكانات جديدي را 
به اين برنامه گپ و پيام رسان اضافه كند و برخي از 
امكانات از طريق يك نسخه آزمايشي براي تعدادي 

از كاربران در دسترس است.
 Swipe to Reply از جمله اين امكانات قابليت
است كه به شما امكان مي دهد با ضربه زدن بر روي 
نمايشگر متني را نش��انه گذاري و به سرعت پاسخ 

آن را ارسال كنيد.
در حال حاضر براي پاس��خ به يك متن در نرم افزار 
واتس آپ ابتدا بايد آن را انتخاب كنيد و س��پس به 
باالي محيط اين نرم افزار رفته و گزينه پاس��خ را از 
ميان انبوه گزينه هاي موج��ود انتخاب كنيد و در 
نهايت پاس��خ خود را تايپ كنيد. البته اين قابليت 
از مدت ها قبل در پيام رس��ان هاي رقيب واتس آپ 

موجود بوده است.
اما قابليت ديگر ك��ه آن هم از مدتي قبل در برخي 
پيام رسان هاي رقيب وجود داشته، ويژگي حالت 
تيره است كه باعث مي شود استفاده از واتس آپ به 
خصوص در تاريكي شب تس��هيل شود. قرار است 
اي��ن خدمات براي كارب��ران اندروي��د و آيفون در 
دسترس باش��د، هر چند برخي نگراني ها در مورد 
ميزان سازگاري قابليت يادش��ده با نمايشگرهاي 

او – لد وجود دارد.
با فعال كردن حالت تيره، پس زمينه سياه با متون 
خاكستري يا س��ياه از اين طريق در دسترس قرار 
مي گيرد. البته واتس آپ اطالعات منتشر شده در 
اين زمينه را رد يا تاييد نكرده است. واتس آپ يكي  
از اپليكيش��ن هاي پرطرفدار است كه توانسته در 

سراسر  جهان كاربران زيادي را جذب كند. 

ديلي ميل| فناوري تهيه نوار قلب كه در ساعت هاي 
هوشمند جديد اپل رونمايي شده، تاييديه سازمان 
وزارت غ��ذا و داروي امريكا را ن��دارد و فقط براي آن 

مجوز صادر شده است.
 Apple Watch۴  ساعت هوشمند جديد اپل به نام
مجهز به ويژگي نوار قلب )الكتروكارديوگرام( است كه 
مجوز سازمان غذا و دارو امريكا را به دست آورده اما 

از سوي اين سازمان تاييد نشده است.
اين بدان معناس��ت كه اين محصول ايمن است اما 
به بهبود س��المتي كاربر منجر نمي شود. البته تاييد 
محصول از س��وي اين سازمان س��بب جلب اعتماد 

مشتريان خواهد بود.
فناوري قل��ب اپل براي اس��تفاده افراد ۲۲ س��ال و 
بزرگ تر تاييد شده اما از نظر فني هيچ فردي با سن 

كمتر نمي تواند از آن استفاده كند.
عالوه ب��رآن ويژگيApple ECG  مناس��ب افراد 
مبتال به فيبريالسيون دهليزي نيست. افراد مبتال به 
اين بيماري در معرض ريسك باالتر اختالالت ريتم 
قلبي قرار دارند و اين قابليت با هدف تش��خيص آن 

ساخته شده است.
دكتر ديوي��د براون يك��ي از كارديولوژيس��ت هاي 
دانشگاه واشنگتن مي گويد: تماشاچيان و طرفداران 
وفادار اپل درباره اين ويژگي بسيار خوشحال هستند 

چون چيزي درباره علم نظارت بر بيماري ها ندارند.
نوار قلب يك ابزار مهم براي تش��خيص بيماري هاي 
قلب��ي و آريتمي اس��ت. آزمايش��ي ك��ه در محيط 
بيمارس��تاني يا كلينيكي انجام مي ش��ود، فعاليت 
الكتريكي قلب از طريق حسگرهاي الكترودي انجام 

مي شود كه روي قفسه سينه فرد قرار مي گيرند. 

ورج| روز پنجشنبه براي نخستين بار پيامي با عنوان 
»هشدار رياست جمهوري« براي شهروندان امريكايي 
ارس��ال مي ش��ود. اين پيام براي آزماي��ش دو بخش 

»سيستم هشدار يكپارچه ملي« در اين كشور است.
عصر ۲۹ شهريور )پنج شنبه( »آژانس مديريت اورژانس 
فدرال«  FEMA دو سيس��تم جديد خود را آزمايش 
مي كند. اين پيام ها براي آزمايش دو بخش »سيستم 

هشدار يكپارچه ملي« IPAWS هستند.
يكي از پيام ها مربوط به آزمايش »سيس��تم هش��دار 
اضطراري«  EAS اس��ت كه براي چهارمين بار انجام 
مي ش��ود. پيام ديگر نيز متعلق به »سيس��تم هشدار 
اضطراري بي سيم )WEA( است و براي نخستين بار 

ارسال مي شود.
به هرحال اين نخس��تين باري اس��ت كه پيام هشدار 
رييس جمهور امريكا براي بيش��تر كارب��ران موبايل 
ارسال مي ش��ود. اين نوع پيام هاي هش��دار در زمان 
رياس��ت جمهوري جورج بوش نيز ارايه شدند تا كاخ 
سفيد بتواند در صورت وقوع يك رويداد اضطراري براي 

مردم پيام هشدار صادر كند. 
رييس جمهور مي تواند اين پيام را به اختيار خود صادر 
كند، البته كارشناس��ان احتمال سوءاس��تفاده از اين 
سيس��تم را رد كرده اند. به هرحال اين نخستين باري 
اس��ت كه پيامي با عنوان» هشدار رياست جمهوري« 
ارسال مي ش��ود.البته اقدامات امنيتي در نظر گرفته 
 شده تا هيچ يك از روساي جمهور نتوانند از اين سيستم 

سوء استفاده كنند.
در كنار اين موارد ارسال پيام از طريق اين سيستم كمي 
پيچيده است و قانون نيز اجازه نمي دهد رييس جمهور 

از آن استفاده شخصي كند.

تهديدجوامع انساني با ويدئوهاي 
قالبي هوش مصنوعي 

فيس بوك در زمينه مقابله با 
اخبار جعلي از توييتر جلو زد

افزوده شدن پاسخ آسان و 
حالت تيره به واتس آپ

 سازمان غذا و داروي امريكا 
»اپل واچ« جديد را تاييد نكرد

 نخستين پيام هشدار ترامپ 
به مردم امريكا ارسال مي شود
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ويژه 11 بنگاهها
خدمات رساني به تماشاگران 

پرسپوليس و الدحيل قطر

 رزمايش خدمت رساني
 و محروميت زدايي

راه اندازي بانك اطالعات 
مشاغل در سامانه ۱۱۸ مركزي

كشف انبار احتكار 
الستيك خارجي در مشهد

 اهداي نوشت افزار 
به دانش آموزان معلول

مدي��ر ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه از افزايش 
س��رويس دهي خط ۵ به تماش��اگران مسابقه 
فوتبال پرسپوليس و الدحيل قطر در روزدوشنبه 

۲۶ شهريور ماه ۹۷ خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
محسن محمديان گفت: روز دوشنبه ۲۶ شهريور 
ماه ۹۷ بعد از برگزاري مسابقه بين تيم هاي فوتبال 
پرس��پوليس و الدحيل قطر در ورزشگاه آزادي، 
س��رويس دهي در خط ۵ متروي تهران تا پايان 

بازي و بازگشت تماشاگران ادامه خواهد داشت.
او با اش��اره به اينكه مسابقه در س��اعت ۱۸:۳۰ 
آغاز مي شود، خاطرنش��ان كرد: تا پايان مسابقه 
و بازگشت كامل تماشاگران سرويس دهي ادامه 
خواهد داشت. همچنين به منظور تسهيل تردد 
و رفاه حال مس��افران و تماش��اگران در صورت 
ازدحام جمعيت در ايستگاه ورزشگاه آزادي قطار 

فوق العاده نيز اعزام خواهد شد.

زاهدان| رزمايش اقتدارعاش��ورايي سپاهيان 
حضرت محمد رس��ول اهلل )ص( در سه محور در 
سراسر سيس��تان و بلوچستان درحال برگزاري 
است. فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان 
در نشست خبري با اعالم اين خبر گفت: سه محور 
اين رزمايش جهادي شامل، سازندگي، امنيتي و 
محروميت زدايي است و تا ۲۹ شهريور ادامه دارد.
س��ردار امان اهلل گشتاس��بي افزود: ب��ا توجه به 
اينكه دش��من، به دنبال ايجاد جنگ اقتصادي 
است، اين رزمايش در راستاي خدمت رساني و 

محروميت زدايي اجرا مي شود.
او به فعاليت 4۳۲ گروه جهادگر شيعه و سني در 
اين رزمايش اشاره كرد و گفت: اين جهادگران كار 
تعمير و بازسازي ۳۷ مدرسه، ۱۶ مسجد، منازل 

روستايي و قنوات استان را انجام مي دهند.

اراك | مدير تجاري و امور مش��تريان مخابرات 
منطقه مركزي گفت: بانك اطالعات مش��اغل در 

سامانه ۱۱۸ استان مركزي راه اندازي شد. 
عليرضا فرهادي با اشاره به سامانه مخابراتي استان 
مركزي اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح باال 
بردن و بهبود فضاي كسب و كار در استان است، با 
اجراي اين طرح صاحبان مشاغل مي توانند زمينه 
كسب و كار امن و مطمئن داشته و بتوانند شماره 

تلفن خود را در اختيار عموم قرار دهند.
فرهادي بي��ان كرد: متقاضي��ان از طريق معرفي 
ش��ماره تلفن خود مي توانند كسب درآمد كنند 
ضمن اينكه از طريق سامانه ۱۱۸ مي توان خدماتي 
مانند، تدريس خصوصي، تعمير ل��وازم خانگي، 

درخواست مشاوره و غيره را دريافت كرد.

مشهد| يك انبار احتكار الستيكهاي خارجي 
خودرو در مشهد كشف و كاالي آن ضبط شد.

رييس شعبه س��يار اداره كل تعزيرات حكومتي 
خراسان رضوي گفت: اين انباركشف انبار احتكار 
الستيك خارجي در مشهد امروز در بلوارطبرسي 
كشف و بازرسي شد. اميد جليلي افزود: بيش از 
هزار و ۵۰۰ حلقه الستيك در اين انبار دپو شده 
بود كه طبق گفته مال��ك ارزش آن بيش از ۲۰ 
ميليارد ريال اس��ت، اين انبار مهر و موم و پرونده 

تعزيراتي در اين خصوص تشكيل شد.
از ابتداي امسال تا كنون ۵۶ انبار كاالي مظنون 
به احتكار در خراسان رضوي كشف شده كه ۳۵ 

مورد از اين تعداد مربوط به مشهد است.
قاچاقچيان س��وخت به ۵ س��ال حبس محكوم 
شدند-بوش��هر رييس كل دادگس��تري استان 
بوشهر با اشاره به كشف سوخت قاچاق سازمان 
يافته در استان بوشهر گفت: اين قاچاقچيان هر 
كدام به تحمل پنج سال حبس و چهار برابر ارزش 

سوخت كشف شده محكوم شدند.

كرم�ان| در آس��تانه بازگش��ايي م��دارس به 
دانش آموزان معلول در سيرجان بسته هاي نوشت 
افزار و كيف اهداء ش��د. براي تهيه اين بسته ها به 
همت موسس��ه خيريه ميالد نور سيرجان، ۱۵۰ 
ميليون ريال با اهداي نوشت افزار به دانش آموزان 
معلول حمايت خيران و نيكوكاران هزينه شد. در 
اين اقدام خيرخواهانه بيش از ۱۷۰ كيف مدرسه 
و بس��ته هاي نوش��ت افزار به خانواده هاي داراي 
دانش آم��وز معل��ول و دانش آم��وزان بي بضاعت 

روستاهاي حاشيه شهر سيرجان اهداء شد.

۱۰۰ هزار پكيج لوازم التحرير به مناطق محروم توسط ستاد اجرايي فرمان امام)ره( ارسال شد

عضو شوراي شهر تهران در بازديد از فروشگاه شهروند اعالم كرد 

هديه رهبري به دانش آموزان مناطق محروم كشور

حمايت از اقتصاد خانوار و معيشت شهروندان 

گروه بنگاه ها     
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني)ره( 
گفت: در راس��تاي حماي��ت از محرومان ۱۰۰ هزار 
پكيج لوازم التحرير به نقاط مختلف كش��ور ارسال 

مي شود.
به گزارش »تعادل«، محمد مخبر در آيين ارس��ال 
۱۰۰ ه��زار پكيج لوازم التحرير ب��ه مناطق محروم 
كش��ور با بيان اينكه حس��ب دس��تور رهبر معظم 
انقالب بسته هاي لوازم التحرير براي محرومان تهيه 
و ارسال مي شود، اظهار كرد: با همكاري خيريه ها و 
گروه هاي جهادي تصميم گرفتيم امسال ۱۰۰ هزار 
بسته لوازم التحرير و كيف )شامل حدود ۱۵ قلم لوازم 

ضروري( براي مناطق محروم تهيه و ارسال كنيم.
مخبر با بيان اينكه ارزش اين بسته ها حدود ۷ميليارد 
تومان است كه ۲۵ درصد آن كمك خيريه ها و مردم 
اس��ت، افزود: تمام اين لوازم التحري��ر و كيف توليد 

ايران است.
او بيان كرد: ستاد اجرايي فرمان امام از اقشار محروم 
و آس��يب پذير با مجموع��ه اي از بس��ته ها حمايت 
مي كند كه با حمايت هاي دولت متفاوت اس��ت. به 
عنوان مثال هفته گذشته ۲۰۰۰ جهيزيه به ارزش 
حدود ۱۳ ميليارد تومان براي زوج هاي جوان مناطق 

محروم ارسال شد.
وي با اش��اره به برنامه ه��اي س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام )ره( اظه��ار كرد: به دس��تور رهبري 
اقدامات خيرخواهانه در اين ستاد اجرا مي شود و ما 
موظفيم تا تمام امكانات ستاد را در اختيار محرومان 
قرار دهي��م و خيلي صريح اعالم ش��ده كه اموال ما 

متعلق به محرومان است.
مخبر افزود: طي س��ال هاي گذشته اقدامات خوبي 
در بحث اش��تغال زايي با مكانيزم ه��اي مختلف در 
حال وقوع اس��ت بطوريكه 4۰۰ هزار فرصت شغلي 
در مناطق محروم ايجاد ش��ده كه بخش اعظمي از 

آن محقق شده است.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره 
به برخي اقدامات گسترده در راستاي ارايه خدمت 
به محرومي��ن اظهارداش��ت: در طرح هاي مختلف 
ستاد تاكنون ۱۵۰۰ مدرسه، ۱4۰۰ مسجد و مركز 
فرهنگي، ۲۵ ه��زار پروژه زيربناي��ي از جمله خانه 
بهداشت و ۲4۰۰ تخت بيمارستاني در دست اقدام 
اس��ت كه تعداد زيادي از آن در قالب ۸ بيمارستان 

در مراكز محروم تحويل داده شده است و همچنين 
به ۶۰ هزار نفر نيز در مناطق محروم و كم برخوردار 
وام قرض الحسنه اعطا شده و ۵۰۰ هزار نفر از جامعه 
هدف در اين مناطق بيمه شده اند. در زمينه درمان 
ناباروري نيز ۹ هزار زوج نابارور شناس��ايي شده و ۳ 
هزار نفر از آنها تحت درمان قرار گرفته اند و ش��ايد 
اكنون پانصد كودك به دنيا آمده و يا در حال به دنيا 

آمدن باشند.
مخبر با اش��اره به اينكه امروز نقطه تحول جديد رخ 
داده، گفت: تمام اقداماتي كه در ستاد انجام مي شود 
در جه��ت خدمت ب��ه محرومان اس��ت و اقدامات 
اقتصادي به اين سمت رفته و به محض مستقل شدن 
نيازمندان در چارچوب اقتصاد مقاومتي فعاليت ها و 

شغل هاي ايجادشده به مردم واگذار مي شود.

  اركان پايداري كشور
او با بيان اينكه انقالب با سه مشخصه اتكاء به مردم، 
دين و رهبري س��رپا مانده اس��ت، اظهار داش��ت: 
در جنگ ه��م كار ها اگر مردمي نمي ش��د توفيقي 
نداشتيم، امروز نيز بحث و قياس هاي غيرمنصفانه اي 
مي شود كه وضع موجود را با پيش از انقالب مقايسه 
مي كنند، اين مقايسه از روي ناآگاهي، كم كاري ما 
و دش��مني دشمنان ما است. تنها دوره اي كه در آن 
جنگ رخ داده و تكه اي از كش��ور جدا نشده، دوران 

دفاع مقدس بوده است.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( افزود: 
در س��ال ۵۶ بر اساس آمار بانك جهاني ۳۰ ميليون 
نفر جمعيت اي��ران بوده كه ۶ ميليون بش��كه نفت 
توليد و ۵ ميليون بش��كه نفت صادر مي شده است و 
جمعيت زير خط فقر ۱4.۵ ميليون نفر بوده كه برابر 
با 4۶ درصد است، اما اكنون ۸۵ ميليون نفر جمعيت 

داريم، ۱.۵ ميليون بشكه نفت مي فروشيم.
مخب��ر ادامه داد: در منطقه هي��چ قدرتي نمي تواند 
بدون نظر و قدرت ايراني تصميم بگيرد، اين اقتدار 
جز با اتكا به دين، مردم و رهبري به دست نمي آمد.

او با اشاره به مشكالت اقتصادي پيش آمده در كشور 
گفت: اصل مش��كل به اين دليل اس��ت كه اقتصاد 
در دس��ت مردم نيست كه اگر باش��د به راحتي آن 
را برطرف مي كنند، ما اكنون ۳۵۰ ش��ركت با مردم 
راه انداخته ايم و مردم خودش��ان صاحبان سرمايه 
هس��تند، تجهيزات مي آورند؛ توليد خوبي دارند و 

مديريت و خالقيت مناسب هم دارند پس چرا اقتصاد 
را به دست شان ندهيم و چرا برخي ها از اقتصاد دل 

نمي كنند؟
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اظهار 
داش��ت:  اين نغمه يأس كه توسط ضدانقالب گاهي 
دميده مي ش��ود درس��ت نيس��ت، نفت و گاز كافي 
داري��م، ۲۷۰۰ كيلومتر دريا داريم ك��ه اين منابع 

مشكالت را حل مي كند. 
در صنايع و كش��اورزي هم حرف هاي زيادي داريم 
و اگر همان كار هايي ك��ه در دوران انقالب و جنگ 
كرديم را انجام دهيم در عرصه اقتصاد موفق خواهيم 
بود، اين اتفاقات گذر كوتاهي است كه بايد انسجام 
داش��ته باش��يم، امروز روز انتقام و تضعيف يكديگر 
نيست و اگر كسي راهي جز انقالب را درپيش گيرد 

به مردم خيانت كرده است.
مخبر با اش��اره به راه اندازي بني��اد اجتماعي بركت 
احس��ان گفت: اين بنياد براي انجام واكنش سريع 
ستاد به اتفاقات كشور است، همه اقدامات در بنياد 
با اس��تفاده از خيريه ها انجام مي گيرد، ما به كمك 
خيرين مي آييم و كمك آنها را توس��عه جغرافيايي 

مي دهيم و تمام تكيه بر نيرو هاي جهادي است.

ش��هربانو اماني گفت: شركت ش��هروند با اقدامات 
موثري كه در خصوص تنظيم بازار و نحوه عرضه كاال 
انجام داده گام مثبتي در بهبود معيشت شهروندان و 

ايجاد امنيت رواني جامعه برداشته است.
به گزارش روابط عمومي شركت شهروند، شهربانو 
اماني در بازديد از فروشگاه شهروند بيهقي و مثبت 
خواندن عملكرد اين فروش��گاه در روند تنظيم بازار 
و حمايت از اقتصاد خانوار گفت: مس��ير رو به رشد 
و اقدام��ات اثر بخش��ي كه اين روزه��ا در مجموعه 
فروشگاه هاي شهروند شاهد هستيم ماحصل فرصتي 
است كه به مديران جوان داده شده و بي شك آثار و 

نتايج مثبتي به دنبال خواهد داشت.
عضو ش��وراي ش��هر ته��ران با اش��اره ب��ه كمپين 

#يكيبرايدوس��تم اين پوي��ش را برآم��ده از اصل 
نوع دوس��تي و همدلي مردم دانست و افزود: اجراي 
كمپي��ن يكي براي دوس��تم كه در فروش��گاه هاي 
شهروند در حال انجام است برنامه مثبتي است كه 
در راس��تاي حمايت از تحصيل دانش آموزان شكل 
گرفته كه مي تواند در ادامه با همكاري ديگر سمن ها 
و موسسات خيريه توسعه پيدا كرده و به نحو احسن 

به شكوفايي برسد.
اماني با اشاره به شرايط پيش آمده در جامعه و نگراني 
ش��هروندان از كمبود كاال گفت: ش��رايط اقتصادي 
حاكم بر جامعه ايجاب مي كن��د حمايت از اقتصاد 
خانوارها و وضع معيش��تي مردم بيش از پيش مورد 
توجه واقع شود، مردم بابت تامين مايحتاج خود هيچ 

نگراني نداشته باشند، اقالم اساسي و ديگر كاالها به 
وفور در فروشگاه ها موجود است و هيچ كمبودي در 

تامين كاال وجود ندارد.
او در ادامه با تاكيد بر اجراي برنامه ريزي هاي درست 
و هدفمند در راس��تاي تنظيم بازار و كاهش فش��ار 
رواني ايجاد ش��ده بر مردم افزود: ش��ركت شهروند 
با اقدامات موثري ك��ه در نحوه عرضه كاال و تنظيم 
بازار انجام داده اس��ت توانسته گام مثبتي در بهبود 
معيش��ت ش��هروندان و ايجاد امنيت رواني جامعه 
بردارد و اميدوار هس��تيم به زودي ش��اهد كاهش 
خريد هاي هيجاني شهروندان و تعديل نحوه خريد 
مردم باش��يم. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
بزرگ ترين س��رمايه هر جامعه اي مردم آن هستند 

تصريح كرد: مردم در تمام اين س��ال ها ثابت كردند 
كه ب��راي حمايت از همنوعان خود و رش��د و تعالي 
كشورشان تمام س��رمايه خود، ولو سرمايه انساني 
يا مالي را هزينه مي كنند و دوران هشت سال دفاع 
مقدس گواه روش��ني بر اين مدعاس��ت كه وفاق و 

همراهي بين مردم ازهم گسستني نيست.
* شايان ذكر است شهربانو اماني در حاشيه بازديد از 
فروشگاه شهروند و بيهقي و گپ و گفت با كاركنان 
و مش��تريان حاضر در فروش��گاه در پويش مردمي 
حمايت از تحصيل كودكان نيازمند مشاركت كرد.

صادرات كاالها به بهاي كمبود 
كاال در داخل انجام نشود

 اردبي�ل| ريي��س كل 
دادگستري استان اردبيل 
با بي��ان اينكه ص��ادرات 
نبايد به بهاي كمبود كاال 
در داخ��ل كش��ور انجام 
ش��ود، گفت: تامين نياز 
هموطنان بايد در اولويت 
باشد. به گزارش تسنيم، نشست فعاالن اقتصادي 
و تجار و بازرگانان اس��تان با رييس كل دادگستري 
اس��تان اردبيل براي بررسي مشكالت و مسائل در 
حوزه تجارت و فعاليت هاي اقتصادي در سطح استان 
برگزار و فعاالن اقتصادي در استان مشكالت را در اين 

زمينه مطرح كردند.
صدور بخشنامه هاي صادرات ستيز، پيمان سپاري 
ارزي، تعهد محضري، ممانعت از صادرات برخي از 
كاالها نظير نئوپان به كشورهاي همسايه، بي توجهي 
به تامين ارز براي تامين مواد اوليه توليدكنندگان 
و بي توجهي به ارزش��گذاري واقع��ي كاال از جمله 
مشكالت مطرح ش��ده در اين حوزه توسط تجار و 

فعاالن اقتصادي بود.
رييس كل دادگستري اردبيل در اين نشست اظهار 
كرد: در زمينه صدور بخشنامه هاي مختلف در حوزه 
صادرات بايد اولويت نخس��ت بر تامين نياز داخلي 
كشور باش��د و كاالهاي مازاد صادر شود كه انتظار 
مي رود در اي��ن زمينه دولت توجه جدي داش��ته 
و برنامه ري��زي و مديريت صحيح��ي در اين حوزه 

انجام دهد.
حجت االس��الم محمدعلي قاصدي ب��ا بيان اينكه 
صادرات نبايد به بهاي كمبود كاال در داخل كشور 
انجام شود، افزود: تامين نياز هموطنان بايد در اولويت 
بوده و در كنار اين موضوع به بحث صادرات و معرفي 
كاالهاي داخلي بعد از تامين نياز داخلي توجه شود.

امضاي قرارداد سرمايه گذاري 
225 ميليارد توماني در  اصفهان
ق  س��حا ا اصفه�ان| 
جهانگي��ري مع��اون اول 
رييس جمهوري، در مراسم 
معرفي طرح ه��اي تبصره 
۱۹ وزارت ني��رو و مبادل��ه 
قراردادهاي مشاركت بخش 
خصوصي در صنعت آب و 
فاضالب كه در سالن همايش وزارت نيرو برگزار شد، با 
اشاره به اينكه در حال حاضر شرايط كشور بسيار خاص 
و خطير اس��ت، اظهار داشت: اگر چه شرايط اقتصادي 
دشواري را سپري مي كنيم، ولي اين شرايط راه بن بستي 
ندارد و فرصت خوبي است كه با وضع موجود تحول هاي 

بزرگي در كشور اتفاق بيفتد.
او ادامه داد: مهم ترين موضوع در اين شرايط عزم و اراده 
مديريت اس��ت كه بايد اين شرايط دش��وار با عملكرد 
جهادي و همدلي همه مديران در شرايط كوتاه طي شود 

و از آن عبور كنيم.
جهانگيري با بيان اينكه امريكايي ها در نهايت بي قانوني 
و بي اعتنايي به همه مقررات بين المللي از برجام خروج 
كردند، گفت: آنها با بهانه هاي واهي از اين توافقنامه عقب 
كشيدند و تحريم هاي جديدي را براي كشور و ملت ايران 
وضع كردند كه دشمن بداند با كمك مردم ايران، فعاالن 
اقتصادي و مديران توانمند بزودي از اين شرايط خواهيم 

گذشت و آنها نتيجه اي از اين تحريم ها نخواهند برد.
معاون اول رييس جمهور از كمبود آب به عنوان ابر چالش 
كش��ور ياد كرد و گفت: آب به عنوان مهم ترين مساله 
زندگي فردي و اجتماعي ما است كه مولفه هاي مختلفي 

دارد و حيات يك كشور و ملت وابسته به آن است.
اين مقام مس��وول تصريح كرد: اين مهم بايد با دقت و 
توجه بيشتري بررسي شود و بدانيد كه دولت به تنهايي 
نمي تواند از چالش كم آبي عبور كند و بايستي همگان 

به صحنه بيايند.

فعاليت 2۰۰ هزار نفر در 
پروژه هاي مختلف قرارگاه

آذربايج�ان ش�رقي| 
فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء )ص( با اشاره 
به اينكه امروز هر كجايي كه 
نياز مردم باشد، به عنوان يك 
وظيفه انقالبي ورود خواهيم 
كرد، گف��ت: ۲۰۰ هزار نفر 
در پروژه هاي مختلف قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء 
)ص( در سراسر كشور مشغول به كار هستند. به گزارش 
روابط عمومي قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء )ص(، 
سردار سرتيپ پاسدار عباداهلل عبداللهي پس از بازديد 
از پروژه هاي اين قرارگاه در اس��تان آذربايجان شرقي با 
بيان اينكه ۲۰۰ هزار نفر در پروژه هاي مختلف قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء )ص( در سراسر كشور مشغول 
به كار هستند، گفت: نيروي انساني متخصص مهم ترين 
ظرفيت موجود در كش��ور است كه بايد قدرشناس آن 
باش��يم و در اين راستا نيازمند همدلي و همراهي براي 
بهره مندي از ظرفيت هاي موجود در كشور هستيم. او 
اظهار داشت: در بحث گاز مشكل داشتيم كه با راه اندازي 
فاز ۱۵ و ۱۶ توانس��تيم مش��كل را حل كنيم و اكنون 
۱۰۵ميليون مترمكعب گاز استخراجي، شيرين سازي 
و به شبكه تزريق مي شود. او اضافه كرد: در زمينه توليد 
بنزين نيز كارها برعهده ش��ركت هاي خارجي بزرگي 
چون توتال بود كه با آغاز تحريم ه��ا كار را رها كردند و 
رفتند و قرارگاه به پاي كار آمد و ميدان داري كرد كه با 
بهره برداري از فاز نخست پااليشگاه ميعانات گازي ستاره 
خليج فارس روزانه ۱۲ ميليون ليتر بنزين توليد مي شود 
و با بهره ب��رداري از فاز دوم آن اين ميزان به ۲4 ميليون 
ليتر رسيده است. پااليشگاه ستاره خليج فارس به عنوان 
بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان در زميني به 
وسعت ۷۰۰ هكتار در حال اجراست و خوراك روزانه آن 

۳۶۰ هزار بشكه ميعانات گازي است.

نرخ بنزين به هيچ عنوان 
افزايش نمي يابد

چهارمحال و بختياري|  
عض��و كميس��يون انرژي 
مجلس دهم افزايش قيمت 
بنزين در شرايط كنوني را رد 
كرد و گفت: قيمت اين حامل 

انرژي افزايش نمي يابد.
محمد خالدي سردش��تي 
ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در كميس��يون انرژي 
مجلس مباحثي كه پيرامون حامل هاي انرژي مطرح 
مي شود، درباره افزايش قيمت بنزين بحث نشده است. 
به گفته او، در ش��رايط كنوني نه كميسيون انرژي و نه 
مجلس، اجازه افزايش قيمت بنزين را نمي دهند و دولت 

نيز برنامه اي در اين زمينه ندارد.
نماينده مردم لردگان در مجلس دهم در خصوص رفتن 
شركت بين المللي توتال از ايران پس از عقد قرارداد نيز 
افزود: در برخ��ي از حوزه هاي صنعت نفت كه نيازمند 
تخصص باالست، حضور ش��ركت توتال در ايران يك 

ظرفيت بود.
به گفته وي، برخ��ي از طرح هاي صنعت نفت نيازمند 
صنعت به روز و نوين است كه حتي در اختيار شركت هاي 

بين المللي نيست.
خالدي سردش��تي، با اش��اره به توانمن��دي برخي از 
شركت هاي داخلي در بخش صنعت نفت اظهار داشت: 
براي اجراي برخي از طرح هاي حوزه نفتي توان داخلي 

شركت هاي ايراني باالست و كفايت مي كند.
عضو كميسيون انرژي مجلس دهم در خصوص برداشت 
مشترك از ميادين نفت و گاز ايران با كشورهاي همسايه 
نيز گفت: برداشت ايران از ميادين مشترك نفتي جنوب و 
حتي مانند عراق نسبت به اين كشورها كمتر است. به نظر 
مي رسد ميزان برداشت عراق از ميادين نفتي مشترك 
با ايران ۶۰۰ هزار بشكه است، ولي ميزان برداشت ايران 

رقم چشمگيري نيست.

پيش بيني ورود 2۰ هزار زائر 
خارجي اربعين از مرز آستارا

گيالن|  فرمانده انتظامي 
گيالن گف��ت: پيش بيني 
مي شود در اربعين امسال، 
حدود ۲۰ هزار نفر از زائران 
خارج��ي اربعين ب��ا گذر از 
مرز زميني آستارا، رهسپار 

كربالي معلي شوند.
به گزارش ايسنا، س��ردار محمدرضا اسحاقي در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: بايد تمهيدات نهادهاي مرتبط 
براي برگزار شدن اربعين سرور و ساالر شهيدان در استان 

گيالن به نحو احسن باشد.
او با بيان اينكه اس��تان گيالن و شهرس��تان آستارا به 
عنوان دروازه ورود مسلمانان حوزه قفقاز و آسياي ميانه 
شناخته شده است، ادامه داد: در سال گذشته با افزايش 
۵۰ درصدي تردد زائران اربعين حس��يني )ع( از بندر 
مرزي آستارا مواجه بوديم. سردار اسحاقي در بخش ديگر 
سخنان خود به مقوله قاچاق اشاره كرد و گفت: عمده 
قاچاق صورت گرفته در استان گيالن قاچاق مواد مخدر 
و سوخت به داخل گيالن است. در اين راستا از اول امسال 
حدود ۲ ميليون ليتر سوخت قاچاق در گيالن كشف شده 
كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۵۰ 
درصدي را شاهد هستيم. او با بيان اينكه از ابتداي سال 
جاري تاكنون حدود دو تن موادمخدر سنتي و صنعتي 
در سطح استان گيالن توسط سبز قامتان ناجا كشف شده 
است، تصريح كرد: اين ميزان مواد مخدر از ۳۰۰ قاچاقچي 
و توزيع كننده در گيالن كشف شده است كه نسبت به 
زمان مشابه سال گذش��ته، پنج درصد افزايش يافته و 

مقابله پليس با قاچاق در گيالن با قاطعيت ادامه دارد.
فرمانده انتظامي گيالن با اشاره به برخورد پليس با قاچاق 
كاال، توضيح داد: قاچاق كاال در استان گيالن به دليل عدم 
وجود مرز ورودي مستقيم در مرحله دوم قرار داشته و 

كاالي ورودي خاصي از مرز استان مشاهده نمي شود.
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  مخبر: طي سال هاي گذشته اقدامات خوبي در بحث اشتغال زايي با مكانيزم هاي مختلف در حال وقوع است به طوري كه ۴۰۰ هزار فرصت شغلي در 
مناطق محروم ايجاد شده كه بخش اعظمي از آن محقق شده است.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به برخي اقدامات گسترده در راستاي ارايه خدمت به محرومين اظهارداشت: در طرح هاي مختلف 
ستاد تاكنون 1۵۰۰ مدرسه، 1۴۰۰ مسجد و مركز فرهنگي، ۲۵ هزار پروژه زيربنايي از جمله خانه بهداشت و ۲۴۰۰ تخت بيمارستاني در دست اقدام است.
  اصل مش�كل به اين دليل است كه اقتصاد در دست مردم نيست كه اگر باش�د به راحتي آن را برطرف مي كنند، ما اكنون ۳۵۰ شركت با مردم راه 
انداخته ايم و مردم خودشان صاحبان سرمايه هستند، تجهيزات مي آورند؛ توليد خوبي دارند و مديريت و خالقيت مناسب هم دارند پس چرا اقتصاد 

را به دست شان ندهيم و چرا برخي ها از اقتصاد دل نمي كنند؟

برش

اخبار شهرستان ها 



اقتصاد اجتماعي12اخبار
اليحه رتبه بندي معلمان در دولت

نظارت تعزيرات  بر انبارهاي دارو

وزير آموزش و پرورش اظهار ك��رد: با حضور بدون 
تكلف در مدارس با مش��كالت مدارس و معلمان از 

نزديك و بطور مستقيم آشنا شويد.
محم��د بطحايي در گردهمايي مش��ترك اعضاي 
ش��وراي معاونان و مدي��ركل آم��وزش و پرورش 
استان هاي كشوربا اشاره به اهميت ارتباط مديران 
با ذي نفعان آموزش و پرورش گفت: الزم است تا به 
مدارس برويم و در دفتر مدارس به صورت سر زده و 
بدون تكلف حضور پيدا كنيم و با مشكالت و مسائل 
معلمان در مدارس و كالس ه��اي درس از نزديك 
آشنا شويم و همچنين پاسخگويي سريع به مسائل و 
مشكالت را در ادامه اين طرح الزم دانست. بطحايي 
با اشاره به افتتاح مكاني براي هيات هاي انديشه ورز 
در تهران اظهار كرد: يكي از نكاتي كه نمايندگان اين 
هيات ها تاكيد مي كردند، وجود چنين مكان هايي در 
استان ها است و اين مورد بر توجه به انجام گفت وگو و 

وجود مطالبات در استان ها داللت مي كند.
وزي��ر دولت دوازدهم با اش��اره ب��ه گفتماني كه در 
مورد مس��ائل آموزش و پرورش شكل گرفته است، 
تصريح كرد: نياز است تا اين گفتمان ها به استان ها و 
شهرستان ها منتقل شود و اين گفتمان و بحث ها در 
اين نقاط هم شكل بگيرد و باعث شود تا مسائل جامعه 
در تمام سطوح كشور مطرح شود. او اظهار كرد: براي 
سال تحصيلي جديد نبايد كتاب هاي كمك آموزشي 
در مدارس ابتدايي وارد ش��ود و اگر براي رس��انه ها 
نمي توانيم تعيين تكليف كنيم اما براي مدرسه ها 
مي توانيم تصميم هاي خود را اجرايي كنيم و الزم 
است كه همه مديران در ممنوعيت ورود كتاب هاي 
كمك آموزشي و آزمون ها به مدارس ابتدايي توجيه 
باش��ند. بطحايي افزود: در ايام آغاز سال تحصيلي 
مركز نيروي انساني در س��تاد و استان ها به صورت 
شبانه روزي مس��تقر خواهند بود تا هر مشكلي در 

مناطق وجود داشته باشد را فورا حل كنند.
او با اش��اره به تاكيد آم��وزش و پ��رورش به توجه 
به نخبگان گف��ت: به همين علت اس��اس نامه اي 
كه در مورد مركز اس��تعدادهاي درخش��ان آماده 
ش��د و به ش��وراي انقالب فرهنگي فرستاده شده، 
اساس نامه اي مناسب و مفيد است. وزير آموزش و 
پرورش با اشاره به پيش نويس فرستاده شده اليحه 
رتبه بندي فرهنگيان گفت: اين اليحه هم اكنون در 
كميسيون هاي دولت اس��ت و اميدواريم به زودي 
بررسي و تصويب شود. بطحايي در مورد طرح ايران 
مهارت گفت: با توجه به پژوهش��ي كه انجام شده و 
تحقق موفقيت اين طرح، براي سال تحصيلي جديد 
۱۰درصد مدارس كش��ور تحت پوشش طرح ايران 
مهارت قرار خواهند گرفت. او گفت: افزايش مشاركت 
مردم در آموزش و پرورش الزم است و ما بايد از حضور 
مردم به عنوان ذي نفع��ان اصلي آموزش و پرورش 
اس��تقبال كنيم و هرجا كه م��ردم آمادگي دارند از 
مشاركت آنها استفاده كنيم. وزير آموزش و پرورش 
گفت: يكي از موفقيت هاي ما در سال هاي گذشته 
افزايش دانش آموزان پيش دبس��تاني است و بايد 
مديران كل مراقبت كنند كه درصد حضور كودكان 

مانند سال هاي قبل رو به افزايش باشد.
او با توجه به مش��كالت اقتص��ادي توليدكنندگان 
ايراني خواس��تار حمايت از نوش��ت افزار ايراني در 
مناطق و مدارس شد و گفت: مدارس بايد در ترغيب 
دانش آموزان و خانواده هايش��ان براي اس��تفاده از 
كااله��اي ايراني خصوصا نوش��ت افزارهاي ايراني 
تالش كنند. بطحايي از مديران كل استان ها خواست 
ت��ا در روز اول مهر، آيين هاي آغاز س��ال تحصيلي 
براي دانش آموزان توام با ش��ادي و نش��اط باشد و 
سخنراني هاي طوالني و رسمي سر صف هاي مدارس 
انجام نشود كه اينها مواردي است كه خاطره خوبي 

از اولين روز مدرسه براي بچه ها به جا نمي گذارد.

مديركل دفتر بازرس��ي، پاسخگويي به شكايات 
و امور حقوقي س��ازمان غذا و دارو با اشاره به آمار 
بازرسي ها و ميزان كشفيات اين سازمان در حوزه 
كاالهاي سالمت در سال ۹۶، در عين حال از شدت 
نظارت هاي سازمان تعزيرات حكومتي بر انبارهاي 

شركت هاي دارويي خبر داد.
شهريار اسالمي تبار درباره نحوه نظارت بر تخلفات 
حوزه غذا و دارو، گفت: در كشور يك نهاد نظارتي 
مستقل مانند بازرسي كل كشور، يك نهاد قضايي 
مانند دادسراها و دادس��راي ويژه جرايم پزشكي 
و يك نهاد ش��به قضايي مانند س��ازمان تعزيرات 
حكومتي وج��ود دارد. در مجم��وع در تعزيرات 
حكومت��ي و قوه قضاييه حوزه اي مس��تقل براي 
رسيدگي جرايم پزش��كي قرار دارد. با اين تفاوت 
كه در تعزيرات حكومتي به شبه جرم ها رسيدگي 
مي ش��ود، اما در مجموعه هاي قضاي��ي به جرم 
رسيدگي مي كنند. در عين حال در مجموعه هايي 
چون س��ازمان نظام پزشكي به تخلف رسيدگي 
مي شود. بنابراين بين قوانين و مقررات تفاوت وجود 
دارد و كار اين حوزه ها با يكديگر هيچ تداخلي ندارد. 
او با اشاره به نظارت هايي كه در حوزه داروخانه ها، 
بيمارس��تان ها و ش��ركت هاي پخش دارو جهت 
جلوگيري از احتكار يا گران فروشي انجام مي شود، 
به ايسنا گفت: بايد توجه كرد كه دانشگاه هاي علوم 
پزشكي در كشور بازوهاي اجرايي سازمان غذا و 
دارو هستند. در اين دانشگاه ها حوزه معاونت غذا 
و دارو و حوزه بازرسي داريم كه هر دو حوزه طبق 
وظيفه قانوني به داروخانه هاي تحت پوشش شان 
سر زده، بازرسي مي كنند و گزارش هاي موردي و 
ادواري را براي ما ارسال مي كنند؛ بطوريكه مي توان 
گفت داروخانه اي نيست كه نظارت هاي الزم در 
آن انجام نشود. اسالمي تبار ادامه داد: در عين حال 
روي ش��ركت هاي پخش دارو هم به ويژه از سوي 
س��ازمان تعزيرات حكومتي نظارت وجود دارد. 
سازمان تعزيرات حكومتي هم به شدت در بحث 
انبارهاي شركت هاي پخش دارو ورود مي كند و در 
كنار نيروهاي تعزيرات، نيروهاي بازرسي سازمان 

غذا و دارو هم حضور دارد.

بسياري از پزشكان متخصص و حتي عمومي در روزهاي تعطيل در مراكز درماني حضور ندارند 

مصايب مريضي در تعطيلي 
گروه اقتصاد اجتماعي | 

پزشكان هم مثل مردم عادي حق دارند به تعطيالت 
بروند، اين مساله غيرقابل انكار است، اما بديهي است 
كه بيماري تعطيلي نمي شناس��د و در اين بين برخي 
بيماران  اگر به موقع درمان نش��وند، دچار آسيب هاي 
جبران ناپذيري مي ش��وند، به همين دليل اس��ت كه 
ترس از نبود پزشك متخصص به يكي از دغدغه هاي 

شهروندان در تعطيالت بدل شده است.
نبود پزشك در روزهاي تعطيل  در شهرستان ها نمود 
بيشتري دارد و رفتن پزشكان متخصص به سفر، گاه 
باعث دردسر بيماران و خانواده هايشان مي شود، چون 
آنها نيز بايد رنج س��فر به ش��هرهاي بزرگ را از جمله 
پايتخت به جان بخرند. اين در حالي است كه رسيدگي 
به سالمت مردم نيازي هميشگي است و نمي شود در 
درمان بيماران به ويژه بيماراني كه نياز فوري به درمان 

دارند، وقفه ايجاد كرد. 
وضعيت در مراكز خصوصي وخيم تر است و ابزار قانوني 
ب��راي اجبار اين مراكز به خدمات رس��اني در روزهاي 
تعطيل وجود ندارد، ام��ا در مراكز دولتي نيز وضعيت 

چندان مناسب نيست. 
وعده ها و البته برنامه هاي اعالم شده از سوي مسووالن 
دال بر اين اس��ت كه در تعطيالت نبايد نگران چنين 
كمبودي بود، اما بيماري خبر نمي كند و كمبود پزشك 
متخصص در بسياري از رشته هاي تخصصي در روزهاي 
تعطيل يك معضل است، از تهران كه بيش از 3۰ درصد 
پزشكان متخصص در آن جمع هستند كه بگذريم، در 
بسياري از استان ها در ايام تعطيل پزشك متخصص 

در برخي رشته ها يا وجود ندارد يا بسيار اندك است.
البته گاهي در صورت نياز ف��وري به عمل جراحي يا 
رسيدگي فوري، مسووالن بيمارستان بطور تلفني از 
پزش��ك متخصص مي خواهند در بيمارستان حاضر 
شود كه اين روند نيز مخاطرات خاص خودش را دارد 
و كساني كه در روزهاي تعطيل كارشان به بيمارستان 

كشيده، از نزديك اين مخاطرات را تجربه كرده اند. 
برخي نيازهاي پزشكي، فوري و آني است و بايد بيمار 
فورا عمل جراحي شود؛ به عنوان مثال فردي كه شبكيه 

چشمش سوراخ شده قبل از آنكه اين شبكه پاره شود 
بايد فورا توسط پزش��ك متخصص معاينه و به روش 
ليزري عمل شود تا از پاره شدن شبكه جلوگيري شود.

اما اصوال متخصصان و پزشكان در روزهاي تعطيل در 
استراحت يا مسافرت هس��تند و اين دسته از بيماران 
حتي در صورت حضور در بيمارستان بايد تا روز كاري 
تحمل كنند كه احتمال هر اتفاقي هست. در ايام نوروز 
مشكالت چندين برابر مي شود و بيماران حداقل تا دو 
هفته بايد براي حضور در مطب پزشكان در انتظار باشند 
و تنها راه چاره آنها مراجعه به مراكز درماني است. ضعف 
مديريت و برنامه ريزي مراكز درماني، باعث مي ش��ود 
پزشكان به صورت همزمان بيمارستان را ترك كنند 

و به مرخصي بروند. 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس، گفت: به 
دليل ضعف در برنامه ريزي و مديريت در بس��ياري از 
مراكز درماني شاهد مرخصي هاي همزمان پزشكان و 

صف انتظار مردم پشت درب مطب ها هستيم.

    در روزهاي تعطيل بيمار نشويد! 
عباسعلي پوربافراني در رابطه با حضور نداشتن پزشكان 
در بيمارستان  ها و مراكز درماني گفت: مراكز درماني بايد 
در طول روز چندين پزشك داشته باشند كه متاسفانه به 
دليل ضعف برنامه ريزي و مديريت در بسياري از مراكز 
درماني شاهد كمبود پزشك هس��تيم. نماينده مردم 
نايين در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: بسياري از 
بيمارستان ها و مراكز درماني، در روزهاي تعطيل بدون 
پزش��ك مي مانند، مردم براي رفع بيماري و مشكالت 
خود بايد ساعت ها پشت درب مطب ها منتظر بمانند. 
از طرف��ي گاهي اوقات نيز در برخي از مراكز درماني كه 
به 3 پزشك نياز دارد، با يك پزشك اداره و باعث افزايش 
ازدحام جمعيت مي ش��ود. عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس به خانه ملت گف��ت: خالي بودن مراكز 
درماني از پزش��ك به دليل سوء مديريت و عدم نظارت 
كافي اتفاق مي افتد و الزم اس��ت دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي و دستگاه  هاي نظارتي با حساسيت بيشتري به 
اين موضوعات بپردازند چراكه با جان مردم سرو كار دارد. 

ذبيح نيكفر، عضو كميسيون بهداش��ت و درمان نيز 
مي گويد: از مسووالن وزارت بهداشت و نظام پزشكي 
انتظار مي رود با برنامه ري��زي دقيق تر به نحوي عمل 
كنند كه مردم در روزهاي تعطيل دچار مشكل نشوند. 
از س��وي ديگر، معاون درمان وزارت بهداشت معتقد 
است حضور متخصصان در اين روزها ضرورت دارد. او 
مي گويد: فعاليت روزانه كلينيك هاي ويژه در اين ايام 
با حضور رشته هاي باليني خاص شامل داخلي، قلب، 
زنان، اطفال، جراحي عمومي، روانپزشكي، دندانپزشكي 

و ديگر تخصص ها بنا به تشخيص ضروري است.
جان بابايي به مشكل نبود پزشك در شهرستان ها هم 

اش��اره مي كند و مي گويد: به عنوان مثال در ايام نوروز 
در هر شهرستان حداقل يك مركز جهت ارايه خدمات 

دندانپزشكي، اورژانس و شبانه روزي داير است.
آن طور كه معاون درمان وزارت بهداشت مي گويد، نيمي 
از مراكز خصوصي و البته خيريه ها هم به كمك مراكز 
دولتي درماني كشور مي آيند. جان بابايي دليل اين امر 
را افزايش بار مراجعات به مراكز دولتي مي داند. به گفته 
او »چون تعطيلي بخشي از خدمات در بخش خصوصي 
)مطب ها، درمانگاه ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها( باعث 
افزايش ب��ار مراجعات به مراكز درماني دانش��گاهي و 
ازدحام و شلوغي در اورژانس هاي بيمارستاني مي شود، 

بخش خصوصي و خيري��ه اعم از مطب ها، بخش هاي 
اورژانس و بخش هاي ويژه بيمارستان هاي خصوصي 
با حفظ كل ظرفيت تخت ها با ۱۰۰ درصد توان به ارايه 

خدمت مي پردازند.« 
اما مشكل اصلي در روزهاي تعطيل، سرماخوردگي 
و دندان درد نيست. شايد براي اين مشكالت، بتوان با 
مراجعه به چند مركز درماني پزشك عمومي پيدا كرد، 
اما مساله اصلي پزشكان متخصص است كه به دليل 
نبود برنامه ريزي وزارت بهداشت و مراكز درماني، به 
كلي شهرها را خالي از متخصص مي كنند و بيماران را 

با بيماري شان رها مي كنند. 

هزينه ۱6 هزار ميلياردي بيمه سالمت در سال 96 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران ضمن تشريح ميزان 
هزينه كردهاي اين سازمان در سال ۹۶ گفت: براي پرداخت 
مطالبات ماه پنجم سال ۹۷، مجموعا ۱۰۰۰ ميليارد تومان 

به استان ها اختصاص يافته است.
طاهر موهبتي در نشست خبري سازمان بيمه سالمت با 
بيان اينكه در سال گذشته بيمه سالمت براي بيمه شدگانش 
ح��دود ۱۶ هزار ميليارد تومان هزينه كرده اس��ت، گفت: 
همچنين در سال گذشته حدود ۱۹۰ ميليون بار مراجعه 
در كليه صندوق ها به مراكز سرپايي و بستري طرف قرارداد 
بيمه سالمت داشتيم كه از اين ميزان ۴ ميليون و 3۰۰ هزار 
بار مراجعه در حوزه بس��تري و يك ميليون و ۹۰۰ هزار بار 
هم بستري موقت بوده است. مابقي مراجعات نيز در حوزه 
سرپايي بوده است. موهبتي افزود: در عين حال بيشترين 
بار مراجعه را با 3۶ درصد به داروخانه ها داش��تيم و در رده 
بعدي ۲3 درصد بار مراجعه مربوط به پزشكان متخصص و 
فوق تخصص و ۲۰ درصد هم بار مراجعه به پز شكان عمومي 
بوده است. كمترين ميزان بار مراجعه به حوزه توانبخشي 
بوده كه خودمان هم از اين بابت رضايت نداريم، اما وضعيت 
مالي كشور به گونه اي است كه نمي توانيم بيش از اين، اين 

حوزه را پوشش دهيم.
او ادامه داد: در حوزه هزينه كردها نيز بيشترين هزينه يعني 
۴۹ درصد هزينه ها در حوزه بس��تري و يك درصد هم در 
حوزه بس��تري موقت بوده و مابقي در حوزه هاي سرپايي 
بوده است. بر همين اساس در حوزه سرپايي هم ۱۴ درصد 
هزينه ها را داروخانه ها به خود اختصاص مي دهند و در كل 

سبد هزينه اي ما اين عدد ۲۴ درصد است. در عين حال بايد 
حواس مان باش��د كه نقدينگي در اين حوزه دچار مشكل 
نشود. مديرعامل سازمان بيمه سالمت با بيان اينكه دو درصد 
هزينه هاي ما مربوط به حوزه پزشك عمومي بوده است، 
افزود: همچنين پنج درصد هزينه ها مربوط به حوزه پزشكان 
متخصص و فوق تخصص، سه درصد در حوزه آزمايشگاه و 

چهار درصد در حوزه دياليز و بيماران خاص بوده اند.
موهبتي با بيان اينكه جمعيت بيمه شدگان سازمان بيمه 
سالمت در سال ۷۴ نزديك به شش ميليون نفر بوده است، 

گفت: اين در حالي اس��ت كه امروز سازمان بيمه سالمت 
نزديك به ۴۰ ميليون بيمه شده دارد كه عمده آنها در حوزه 
بيمه روستايي قرار دارند. او درباره وضعيت پرداخت مطالبات 
بيمارستان ها در س��ال ۹۷ گفت: مجموعا ۱۰۰۰ ميليارد 
تومان از بابت مطالبات به استان ها اختصاص يافته تا بتوانيم 
برج پنج سال ۹۷ را در بخش دانشگاهي پرداخت كنيم. بر اين 
اساس طبق دستورالعملي كه در ابتداي سال ۹۷ ارايه داديم، 
۷۰ درصد مردادماه و 3۰ درصد خرداد را پرداخت مي كنيم. 
در بخش خصوصي هم مطالبات خرداد ماه ۹۷ پرداخت شد 

و خوشحاليم كه در سال ۹۷ پيشرفت خوبي براي پرداخت 
مطالبات داشته ايم. موهبتي درباره وضعيت مطالبات مراكز 
درماني در س��ال ۹۶ نيز گفت: براي مطالبات سال ۹۶ سه 
هزار ميليارد سند خزانه توزيع كرديم كه ۲3۰۰ ميليارد 
تومان از بدهي هاي ما را پوشش مي دهد و ميزان بدهي هاي 
ما از ۷۰۰۰ ميليارد تومان به ۴۷۰۰ ميليارد تومان كاهش 
مي يابد. در عين حال در داروخانه هاي سراسر كشور هم بطور 

ميانگين جز اسفند سال ۹۶ ديگر بدهي نداريم.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت در ادامه صحبت هايش 
با بيان اينكه در بخش مديريت هزينه در سال ۹۶ اتفاقات 
خوبي رخ داد، گفت: پيش بيني ما اين بود كه در س��ال ۹۷ 
بيش از ۱۰ هزار ميليارد زيان انباشته و كسري داشته باشيم، 
اما با اينكه در سال ۹۶ اوراقي چاپ نشد و هزينه ها افزايش 
يافت، اما روند رشد كس��ري ها، كاهش يافت و سال ۹۷ را 
با ۷هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان زيان انباش��ته بستيم. البته 
اين اقدام به اين معني است كه هزينه هايمان كمتر شده 
است، اما كماكان كسري داريم. بايد توجه كرد كه از محل 
مديريت هزينه پولي براي ما به دس��ت نمي آيد، اما ميزان 

كسري هايمان را كاهش مي دهد.
او با بيان اينكه در بحث رفع همپوشاني توانستيم عالوه بر 
اينكه در حذف همپوشاني موفق باشيم، از بروز همپوشاني 
جديد نيز جلوگيري كرديم، افزود: با كمك رسانه ها توانستيم 
در حوزه رفع همپوشاني ها اقدام كنيم. موهبتي با بيان اينكه 
بطور نش��ان دار در س��ال ۹۶ بين ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ ميليارد 
تومان مديريت منابع انجام داديم، افزود: اين در حالي است 

كه به بيمه شده هم صدمه اي وارد نشد و ما تالش كرديم كه 
ميزان صدمات به حداقل برسد، بر اين اساس امروز يكي از 

اولويت هاي دانشگاه ها مديريت هزينه است.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت افزود: در بخش الكترونيك 
شدن خدمات، سامانه پردازش الكترونيك اسناد ظرف يك 
ماه و نيم آينده در اصفهان نهايي مي شود و به فراخور استقبال 
استان ها آن را گسترش مي دهيم. در اين زمينه مشوق هايي 
را هم گذاشته ايم و اعالم كرديم كه هر ديتايي كه به صورت 
الكترونيك ارايه كنن��د، ۹۰ درص��دش را در همان زمان 

پرداخت مي كنيم.
او همچني��ن گفت: اق��دام ديگرمان اس��تفاده از توان 
انجمن هاي علمي اس��ت بطوري كه س��امانه اي تحت 
عنوان سامانه تاييديه خدمت از مهرماه راه اندازي مي شود 
و با راه اندازي آن اگر فردي به خدماتي بيش از آنچه در 
سايت الين ها اشاره شده، نياز داشته باشد، بايد به تاييد 
يك پزشك معتمد سازمان برسد. براي اين موضوع به 
سراغ انجمن هاي علمي رفتيم تا به ما كمك كنند. بايد 
توجه كرد اين اقدام هم نياز به تغيير رفتار دارد و انجمن ها 
مي توانند به ما كمك كنند. موهبتي از ايجاد مركز ملي 
تحقيقات بيمه سالمت خبر داد و گفت: اين مركز از سوي 
مجلس رديف بودجه برايش در نظر گرفته شده و امروز از 
طريق آن اصالحاتي در سازمان انجام داديم، در عين حال 
خوشحاليم كه در اين مدت توانستيم بخش قابل توجهي 
از يارانه سالمت را هدفمند كنيم، بحث رفع همپوشاني ها 

را پيش بريم و قوانين مجلس را اجرا كنيم. 

مبارزه با اعتياد اجتماعي مي شود؟ كسري خدمت ۲ تا ۱۹ ماهه براي مشموالن كارشناس ارشد و باالتر
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
با اشاره به جزييات كسري خدمت مشموالن داراي مدرك 
كارشناسي ارش��د و باالتر گفت: هر يك از اين مشموالن 
مي توانند، بين ۲ تا ۱۹ ماه كسري خدمت دريافت كنند، 
محدوديتي هم براي انتخاب پروژه وجود ندارد، اما موضوعي 
كه انتخاب مي كنند بايد متناسب با رشته و تخصص شان 

باشد.
موسي كمالي درباره جزييات كسري خدمت مشموالن 
داراي مدرك كارشناسي ارشد و باالتر گفت: پروژه كسري 
خدمت تا اوايل سال جاري به صورت متمركز در ستاد كل 
و بنياد علمي نخبگان انجام مي شد و مراجعه افراد براي اين 
منظور مشكالتي را ايجاد كرده بود.او با بيان اينكه در سال 
جاري براي استفاده بهتر از خدمت اين افراد پروژه كسري 
خدمت اين دسته از مشموالن از حالت متمركز خارج شد، 
گفت: در حال حاضر مسووليت كار به ارتش، سپاه، ناجا و 
وزارت دفاع محول شد و ستاد كل نيز امور اجرايي پروژه هايي 
در خصوص روش هاي عالي دفاع ملي را قبول و اجرا مي كند. 
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
با اشاره به افراد واجد شرايط به ايلنا گفت: افراد واجد شرايط 
شامل كساني است كه يا دانشجوي كارشناسي ارشد هستند 
يا فارغ التحصيل ش��ده اند، اين افراد در طول يك سالي كه 
قبل از اعزام به خدمت فرصت دارند بايد براي دريافت اين 
نوع از كسري خدمت اقدام كنند، چراكه پروژه تحقيقاتي 
در حين خدمت ارايه نمي شود. كمالي ادامه داد: اين افراد 
مي توانند به يكي از مراكز تحقيقاتي نيروهاي مسلح مانند 
جهاد خودكفايي ارتش، دانشگاه امام حسين)ع( سپاه، مراكز 
تحقيقاتي وزارت دفاع و... مراجعه و پروژه هاي تحقيقاتي خود 
را انتخاب كرده و مسير اجرا و دريافت كسري خدمت هم از 

سوي هريك از نيروهاي مسلح انجام خواهد شد. روش هاي 
دريافت پروژه نيز در همه نيروهاي مسلح نزديك به هم است، 
اما مسووليت تشكيل كميسيون و بررسي پرونده ها در هر 

يك از نيروهاي مسلح بطور مستقل انجام مي شود.
وي به مدت زمان كسري خدمت فارغ التحصيالن داراي 
مدرك كارشناسي ارشد يا باالتر اشاره كرد و گفت: هر يك 
از اين مشموالن مي توانند؛ بين ۲ تا ۱۹ ماه كسري خدمت 
دريافت كنند. محدوديتي هم ب��راي انتخاب پروژه وجود 
ندارد، اما موضوعي كه انتخاب مي كنند، بايد متناس��ب با 

رشته و تخصص شان باشد.
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
در بخش ديگري از صحبت هايش درباره كسري خدمت 
فرزندان ايثارگران كه چندي قبل اعالم ش��ده بود، گفت: 

كسري خدمت فرزندان ايثارگران شامل افرادي مي شود كه 
در حال حاضر شاغل هستند و اعزام به خدمت شده اند. به 
يگان ها نيز دستور داده شده كه رسيدگي به پرونده افرادي 
كه تقاضاي كس��ري خدمت مي كنند و در اواخر خدمت 

هستند را در اولويت قرار دهند.
كمالي با بيان اينكه بطور متوسط روزانه ۲ هزار الي ۲۵۰۰ 
مراجعه كننده براي دريافت كس��ري خدم��ت فرزندان 
ايثارگران وجود دارد، خاطرنشان كرد: در گذشته به دليل 
اينكه طرح كسري خدمت فرزندان ايثارگران نبود اين افراد 
به خدمت اعزام شده اند و از همين رو با يك حجم سنگين از 
پرونده ها روبرو هستيم، اما در آينده قطعا هر كسي در زمان 
اعزام مراجعه كند، همان موقع هم به پرونده اش رسيدگي 

مي شود و تعداد كاهش پيدا مي كند.

مصرف مواد مخدر خطرناك ترين پديده جوامع انساني 
در عصر نوين اس��ت كه عالوه بر مشكالت بهداشتي، 
بنيان فرهنگي- اجتماعي جوامع را نيز با خطر مواجه 
كرده اس��ت. جوانان پرخطر ترين و آسيب پذيرترين 
گروه س��ني براي مصرف مواد مخدر اس��ت. به گفته 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال ۹۶ تنها در 
اطراف مدارس و دانشگا ه ها حدود يك تن و ۹۰۰ كيلو 
مواد مخدر كوچك در بس��ته هاي يك گرمي كشف 
شده است كه نشان دهنده افزايش تمركز قاچاقچيان 
و فروشندگان مواد مخدر براي درگير كردن اين گروه 
س��ني با مواد مخدر اس��ت. از اين جهت الزم است با 
اطالع رساني، افزايش آگاهي ميان جوانان و اقدامات 
س��خت گيرانه نيروي انتظامي با اقدامات آنها مقابله 

كنيم. 
عبدالرضا عزيزي عضو كميسيون اجتماعي در اين 
رابطه گفت: براي كنترل و كاهش مصرف مواد مخدر 
در كش��ور تنها دولت و دس��تگاه هاي امنيتي نقش 
ندارند، بيش��تر مسووليت بر عهده خانواده ها و خود 
مردم است. نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: بايد جوانان را نسبت به انواع مواد 
مخدر و تاثير مخرب بر جسم و روان مصرف كننده و 
عواقب اجتماعي آن آگاه كرد، اين اطالع رساني ها و 
آموزش ها در قالب هاي مختلفي همچون كالس هاي 
آموزشي، واحدهاي درس��ي در دانشگاه، رسانه ها و 
مطبوعات در حال انجام ش��دن است و قطعا باعث 
كاهش مصرف خواهد ش��د. اين نماينده دوره دهم 
مجلس به خانه ملت گف��ت: در رابطه با توزيع مواد 
مخ��در در م��دارس، كتابخانه ها و آموزش��گاه ها با 

عناوي��ن و ترفند ه��اي مختلفي همچ��ون افزايش 
تمركز، دقت و بي خوابي، اظهار كرد: ما نمي توانيم 
دايما در مدارس و آموزش��گا ه ها از نيروهاي امنيتي 
و انتظامي اس��تفاده كنيم، آموزش و آگاهي در اين 
زمينه بيشترين تاثير را در كاهش گرايش و مصرف 
مواد مخدر خواهد داشت. اعتياد يك موضوع بسيار 
پيچيده است به نوعي كه در تمامي جهان به عنوان 

يك معضل بزرگ اجتماعي شناخته شده است.
عزيزي اظهار كرد: در افغانس��تان قبل از ورود امريكا، 
حداكثر 83 هزار هكتار مواد مخدر كش��ت مي شد و 
حاصل آن ۵ هزار تن ترياك بود اما در حال حاضر بيش 
از 3۰۰ هزار هكتار مواد مخدر كشت شده و ۹ هزار تن 
ترياك توليد مي شود، بخشي از اين توليدات به مرفين 
تبديل شده و در پزشكي مصرف مي شود، اما به دليل 
گران بودن و جذابيت خريد فروش و ميزان سود بسيار 
باالي اين مواد، افرادي را به طمع سود و درآمد بيشتر 
به س��مت خودش جذب مي كند و طبيعي است اين 
اف��راد براي ايجاد بازار فروش اق��دام به فريب جوان ها 

خواهند كرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، 
در پايان خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بسيار عملكرد قابل قبولي در چند سال اخير داشته 
است، با اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و اعتياد 
روند رو به رش��د مصرف و توزيع را تا حدي كنترل 
كرده اس��ت اما به تنهايي نمي تواند كار محسوسي 
انجام بدهد و بايد خانواده ها و رسانه ها براي آموزش 
و اطالع رساني هر چه بيشتر مردم وارد ميدان عمل 

و مبارزه با مواد مخدر بشوند.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
۴۰ مدير بازنشسته

از شهرداري مي روند

تجهیزات فرودگاهی 
بومی سازی  می شوند

قیمت بلیت پروازهای اربعین 
تا ۲.۷ میلیون تومان

 فروش بلیت هواپیما
در۵۷ سايت دارای مجوز

ابراهيم ش��يخ، معاون توس��عه منابع انس��اني 
ش��هرداري تهران گفت: ۴۰ مدير بازنشس��ته 
شهرداري شناس��ايي ش��ده و تدابير الزم براي 

جايگزيني آنها نيز انديشيده شده است.
به گزارش مهر، ابراهيم شيخ در خصوص اينكه با 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان چند 
مدير از ش��هرداري مي روند، گفت: قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان ش��امل مشاغل دولتي 
و نهادهاي عمومي مي ش��ود و بر اساس قانون و 
در مهلت تعيين ش��ده نيز مديراني كه بر اساس 
آن ديگر نمي توانند در ش��هرداري كار كنند، از 
ش��هرداري جدا مي شوند. بر اساس بررسي هاي 
انجام ش��ده دقيقًا ۴۰ نفر از مديران از مجموعه 
ش��هرداري خداحافظي مي كنند، اما افرادي كه 
هنوز حكم بازنشستگي آنها صادر نشده، سنوات 
خدمتشان پر شده است مشمول قانون ديگري 

مي شوند. 
شيخ در پاسخ به اين پرسش كه آيا حضور مديري 
كه سنوات خدمتش پر شده اما هنوز بازنشسته 
نيس��ت نوعي تخلف محسوب نمي شود؟ گفت: 
مديران بر اساس نياز مجموعه مي توانند حضور 
خود را تمديد كنند اما تاكيد مي كنم قانوني كه 

ابالغ شده مشمول اين افراد نمي شود.

براساس قرارداد همکاری معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری با ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هواي��ی اي��ران، تجهي��زات فرودگاه��ی با کمک 

توانمندی های داخلی بومی سازی می شود.
به گزارش ايسنا، با انعقاد اين تفاهم نامه مقرر شد 
سامانه روشنايی عوامل پروازی منطبق با شرايط 
جغرافياي��ی و فرودگاه های کش��ور به طور کامل 
بومی سازی ش��ود. هدف از انعقاد اين تفاهم نامه، 
اجرای طرح های پژوهشی، نمونه سازی تخصصی 
و ساخت تجهيزات روشنايی عوامل پروازی است. 

در حال حاضر در کش��ور برای سيستم روشنايی 
۴7 فرودگاه کشور، قطعات يدکی و پشتيبانی نياز 
است و برخی از اين سيس��تم ها بايد به روز رسانی 
شود.  با امضای اين تفاهم نامه برای تضمين کيفيت 
و مرغوبيت تجهيزات، دستورالعمل های الزم برای 
نحوه آزمايش و بررس��ی آنها از مرکز پژوهش های 
علمی و صنعتی ايران دريافت می شود.بومی سازی 
فناوری تأمين تجهيزات فرودگاهی بر اساس اصل 
۴۴ قانون اساسی اس��ت. در حال حاضر بسياری 
از تجهيزات فرودگاهی کش��ور مانند کانتر، ترازو، 
آسانسور، سيستم انتقال بار مسافر )BHS(، ميميک 
)سامانه کنترل روشنايی عوامل پروازی(، ترانس ها 
با قدرت های باال و تابلوهای فرمان ايرانی هستند. 

مديرعامل ش��رکت هواپيمايی جمهوری اسالمی 
ايران قيمت بليت پروازهای عتب��ات عاليات را در 
ايام اربعين اع��الم کرد. به گزارش ف��ارس، فرزانه 
شرفبافی درباره نرخ گذاری بليت پروازهای اربعين 
بيان کرد: براساس همکاری بانک مرکزی و سازمان 
هواپيمايی کش��وری، نرخ گذاری ه��ای پروازهای 

اربعين انجام شد. 
او افزود: قيمت بليت پروازهای نجف و بغداد در ايام 
اربعين از 2 ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تا 2 ميليون 
و 7۰۰ هزار تومان تعيين ش��ده است. مديرعامل 
شرکت هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران تأکيد 
کرد: اين قيمت ها در شرکت های هواپيمايی، نهايی 

و مصوب شده است و اجرا خواهد شد.

مدير روابط عمومی سازمان هواپيمايی با بيان اينکه 
۵7 سايت دارای مجوز ازاين سازمان، عمليات فروش 
بليت هواپيما را انجام می دهند، گفت: اين سايت ها با 
دفاتر خدمات مسافرت هوايی دارای مجوز بند الف در 
ارتباط هستند؛ نام اين سايت ها  از طريق سايت سازمان 
هواپيمايي کشوری و س��ايت انجمن شرکت های 

هواپيمايی در دسترس عموم قرار دارد.
به گزارش فارس، رضا جعفرزاده با تأکيد براينکه هيچ 
سايت دارای مجوز فروش بليت هواپيما به درخواست 
سازمان هواپيمايی فيلتر نشده است گفت: سايت هايی 
که به تازگی فيلتر ش��ده اند، هيچ يک مجوز فروش 
بليت هواپيما از سازمان هواپيمايی نداشتند و سازمان 
هواپيمايی درخواستی برای فيلتر شدن سايت های 
دارای مجوز نداشته اس��ت و فقط سايت  های بدون 
مجوز فيلتر شده اند.او افزود: سايت هايی که به تازگی 
فيلتر شده اند هيچ يک مجوزی از سازمان هواپيمای 
کشوری برای فروش بليت هواپيما نداشتند و با هر 
سايتی که  بدون مجوز از سازمان هواپيمايی کشوری 

بليت هواپيما بفروشد، قطعاً مقابله قانونی می شود.
جعف��رزاده با تأکيد بر اينکه س��ايت هايی که فيلتر 
شده اند، اعتباری برای ارائه بليت هواپيما نداشتند، 
افزود: اين سايت ها اگر بخواهند به اين حوزه مجدداً 
ورود کنند بايد الزامات سازمان هواپيمايی کشوری 
را رعايت کنند و سپس از اين سازمان مجوز دريافت 
کنند و همه اين مراحل براساس قانون انجام می گيرد.

مركز آمار از كاهش 2 درصدي پروانه  هاي ساختماني در سال 96 خبر داد

كليات اليحه تعيين نرخ كرايه سرويس مدارس با حواشي بسيار تصويب شد

تداوم ركود در بازار ساخت و ساز 

سرويس مدرسه با تغذيه و پرستار!

گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است، در سال ١٣٩٦، 
تعداد 6۵ هزار و 118 پروانه واحد مس��كوني براي احداث 
ساختمان از سوي شهرداري  تهران، صادر شده كه نسبت 
به س��ال گذش��ته حدود ١,٤درصد كاهش داشته است. 
به گ��زارش مركز آمار ايران، تع��داد ٩٣١٦ پروانه  احداث 
ساختمان توسط شهرداري  تهران در سال ٩٦ صادرشده 
است كه نسبت به سال گذشته حدود٧,٤ درصد افزايش 
داش��ته است.بررس��ي نتايج طرح گ��رد آوري اطالعات 
پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي 
كشور در سال ١٣٩٦ در شهر تهران نشان مي دهد، در سال 
١٣٩٦، تعداد 6۵ هزار و 178 واحد مسكوني در پروانه هاي 
صادرش��ده براي احداث ساختمان از س��وي شهرداري  
تهران، پيش  بيني شده اس��ت كه نسبت به سال گذشته 
حدود ١,٤درصد كاهش داشته است.  متوسط تعداد واحد 

مسكوني براي هر يك از اين پروانه ها ٧ واحد بوده است.
در همين حال،  تعداد ٩٣١٦ پروانه  احداث س��اختمان 
)غير مس��كوني( توسط ش��هرداري  تهران در سال ٩٦ 
صادرشده است كه نس��بت به سال گذشته حدود٧,٤ 

درصد افزايش داشته است.

   كل نقاط شهري كشور؟
گزارش مركز آمار ايران همچنين حاكي از اين است كه 
در سال 1396 تعداد 322 هزار و 962 واحد مسكوني در 
پروانه هاي صادرشده براي احداث واحد مسكوني از سوي 
شهرداري هاي كشور پيش بيني شده است كه نسبت 
به سال گذش��ته حدود 2,1 درصد كاهش داشته است 
متوسط تعداد واحد مس��كوني در هر پروانه اي احداث 

ساختمان 2,6 واحد بوده است.
تعداد 122هزار و81 پروانه احداث س��اختمان توسط 
شهرداري هاي كشور در سال 1396 صادرشده است كه 
نسبت به سال گذشته )9۵( حدود 7,۵ درصد افزايش 
داشته اس��ت. مجموع مس��احت زيربنا در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث س��اختمان درسال 96 حدود 
۵9۴6 هزار متر مربع بوده اس��ت كه نس��بت به س��ال 
گذش��ته ۴,1 درصد كاهش داش��ته اس��ت،  متوسط 
مساحت زيربنا در اين پروانه ها ۴89 مترمربع بوده است.

   دور از انتظار نبود
كاهش 1,۴ درصدي صدور پروانه هاي ساختماني در 

س��ال 1396 با توجه به ركود ۴ ساله قبل از آن، مساله 
تعجب برانگيز اي به شمار نمي رود. با افزايش قيمت دالر 
در س��ال هاي 9۰ و 91 و در واقع افزايش تورم و جهش 
قيمتي مسكن، متقاضيان مصرفي واحدهاي مسكوني 
قدرت خريد خود را از دس��ت دادند و از بازار معامالت 
ملك عقب نشيني كردند. از سوي ديگر، آن چنان كه 
نتايج سرشماري مسكن و نفوس سال 9۵ هويدا كرد، 
بيش از 2,۵ ميليون واحد مس��كوني خالي از سكنه در 
كشور وجود دارد كه حاصل صدور پروانه ساختماني به 
تعداد بسيار فراتر از روال معمول در طي سال هاي مورد 
اشاره اس��ت. همزماني اين دو مساله، نشانه اي مهم از 
حبس پول سازندگان در واحدهاي ساخته شده و نيمه 
كاره به شمار رفته و مي رود. در چنين شرايطي، متولي 
مسكن در دولت يازدهم با تنوع بخشي به وام هاي خريد 
و ساخت مسكن تالش كرد، قدرت خريد هر دو سمت 
عرض��ه و تقاضا را همزمان تقويت كند. مس��اله اي كه 
البته منجر به گشودن قفل بازار مسكن نشد و نتوانست 
پول هاي محبوس در اين بازار را آزاد كند. چرا كه اغلب 
اين پول ها در دو بخش از بازار مسكن بلوكه شده است 
كه در آينده نزدي��ك انتظار بازگش��ت آنها به چرخه 
اقتصاد مسكن بعيد به نظر مي رسد. بخش قابل توجهي 
از پول هاي حبس شده در مسكن در واحدهاي ساخته 
شده مسكن مهر است . واحدهايي كه به گفته مقام هاي 
وزارت راه و شهرسازي در بيابان هاي بدون امكانات و زير 
ساخت هايي همچون آب، و برق، مدرسه و بيمارستان و 
... ساخته شده و براي اينكه اين واحدها زيست پذير شود، 
 بايد زير ساخت هاي شهري در اين مناطق و شهرهاي 
جديد ايجاد شود و اين كار مستلزم صرف چندين هزار 
ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت است. از سوي ديگر، 
بخش ديگري از پول هاي حبس شده در مسكن مربوط 
به واحدهاي لوكس ساخته شده در مناطق شمالي شهر 
تهران است. واحدهايي با قيمت هاي ميلياردي كه افراد 

بسيار اندكي توان خريد آنها را دارند. 

   تداوم ركود معامالت در سال 9۷
به گ��زارش »تعادل«، ب��ا كاهش نرخ س��ود بانكي در 
تابستان سال گذشته، بازار مسكن كه رقيب بالفصل 
بازار پول به ش��مار مي رود، از الك ركود ۴ س��اله خود 
بيرون آمد و براي رونق گرفتن خيز برداشت. اين روند 
صعودي اما در فصل زمستان به ويژه در بهمن ماه، در اثر 

التهاب نرخ ارز، از مسير رشد ماليم قيمت خارج شد و 
همزمان به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي 
در برابر افزايش بعضا سرسام آور قيمت هاي پيشنهادي 
فروشندگان، تعداد معامالت به طور معناداري نسبت 
به ماه قبل از آن، در ش��رايطي كه بازار ماه هاي پاياني 
س��ال، همواره داغ بوده اس��ت، كاهش يافت. اين روند 
كاهش��ي در فروردين 97 نيز تجربه شد به گونه اي كه 
تعداد معامالت واحدهاي مس��كوني شهر تهران به ۵ 
هزار واحد مس��كوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب ۵9 و 6,3 درصد كاهش نشان 
داد. در ارديبهشت ماه اما با ثبت بيش از 19 هزار مورد 
معامله مسكن در تهران، روند معامالت ملك دوباره به 
مدار صعودي بازگشت و اين بازار توانست در شرايطي 
كه راه هاي ورود نقدينگي به بازارهاي ارز و طال به دليل 
اعمال برخي سياس��ت هاي مقطعي دولت مس��دود 

ش��ده بود و بازار پول هم از جذابيت افتاده بود، بخشي 
از نقدينگي سرگردان را جذب كند. در ماه هاي خرداد، 
تير و مرداد اما بار ديگر،  به دليل بروز بي ثباتي در برخي 
بازارها و فضاي كلي اقتصاد و در پي آن افزايش انتظارات 
تورمي، قيمت هاي رشد شديدي را تجربه كرد و منجر به 

كاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي شد.

   تسري ركود به بازار ساخت وساز
اگر چه نرخ ارز، عوامل دروني بازار مس��كن )دستمزد 
كارگران، نرخ مصالح متعارف و نه لوكس س��اختماني 
و...( را به طور مس��تقيم تحت تاثير ق��رار نمي دهد، اما 
نوسان هاي ارزي اثر مس��تقيمي بر انتظارات تورمي و 
ايجاد هيجان در ميان فعاالن بازارهاي مختلف دارد. از 
همين رو، هيجان بازار ارز كه از دي و بهمن سال گذشته 
آغاز ش��د و در ماه هاي اخير شتاب بيشتري گرفت، در 

بازار مسكن نيز بازتاب يافت و براي همگان مشخص شد 
كه در شرايط كنوني،  تحوالت مسكن بيشتر از عوامل 
اثر گ��ذار فضاي كلي اقتصاد متاثر مي ش��ود تا عوامل 

اختصاصي اين بازار.
آنگونه كه برخي پژوهش هاي اقتصادي نشان داده اند، 
 وضعيت و نوسان قيمت ها در بازار مسكن با فاصله چند 
ماهه از تهران به كالن ش��هرها و ساير شهرهاي كشور 
منتقل مي ش��ود و از همين رو است كه كاهش صدور 
پروانه هاي ساختماني با اعدادي تقريبا نزديك در آمار 
ساير شهرهاي كشور نيز منعكس شده است. بي گمان، 
در شرايطي كه بازار خريد و فروش ملك در تهران و ساير 
ش��هرها در وضعيت ركود و قفل شدگي به سر مي برد، 
و چشم انداز اقتصاد كش��ور نيز با توجه به نوسان هاي 
اخير در بازارهاي ارز و طال فعال مثبت نيس��ت،   انتظار 
سرمايه گذاري در بازار ساخت و ساز دور از انتظار است. 

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
جلسه روز گذشته ش��وراي شهر تهران دو مصوبه داشت. 
يك فوريت اليحه افزايش انتصاب جوانان در پس��ت هاي 
مديريتي و نيز اليحه تعيين ن��رخ كرايه و بهاي خدمات 
سرويس مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 97 -98 دو 
موضوعي بود كه روز گذشته در دستور كار شورا قرار گرفت 
و به تصويب رسيد.البته بررسي نرخ سرويس مدارس زمان 
زيادي از وقت شورا را به خود اختصاص داد و با حاشيه هايي 
نيز همراه بود.بعد از اينكه كليات اين اليحه به تصويب رسيد 
بخشي از جزئيات آن نيز مورد بررسي و اصالح قرار گرفت.

به گ��زارش تعادل، محمد عليخاني، رييس كميس��يون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در جريان بررسي 
اين اليحه با اشاره به برگزاري جلسه مشترك با كميسيون 
برنامه و بودجه براي بررس��ي دقيق اي��ن اليحه گفت: با 
تصويب اين اليحه تبيين مي شود 7۵ درصد وجوه دريافتي 
از والدين بابت خدمت س��رويس مدارس سهم رانندگان 
باشد.همچنين بايد آيين نامه انضباطي مربوطه ظرف مدت 

2 ماه تهيه و به تصويب برسد.

   حذف خدمات رايگان از سرويس توان يابان
يكي از موضوعات اليحه پيش��نهادي، دريافت هزينه۵۰ 
درصدي حمل و نقل توان يابان بود. كميسيون عمران با 
اين موضوع مخالف بود و عليخاني اظهار داشت كه پيشنهاد 
شورا ارايه خدمات رايگان به اين قشر همچون گذشته است.

احمد مسجد جامعي نيز معتقد بود كه موضوع ارايه خدمات 
رايگان به س��رويس مدارس توان يابان از دست آوردهاي 
سال اول شوراي چهارم شهر تهران است. او در مخالفت با 
اين قسمت از اليحه شهرداري عنوان كرد: توان يابان افراد 
باهوشي هستند و بيشترين هزينه آنها مربوط به حمل و نقل 
شان است.عليرضا قنادان، مدير عامل سازمان تاكسيراني 
نيز توضيحاتي درباره اين اليحه ارايه كرد و گفت: بر اساس 
مصوبه وزارت كشور كارگروه ماده 18، متشكل از نماينده 
آموزش و پروش، نماينده انجمن اوليا و مربيان و نماينده 
شهرداري در فرمانداري براي بررسي موضوعات مرتبط با 
سرويس مدارس تشكيل شد.اين كارگروه نرخ سرويس 
مدارس را تصويب كرده و براي تاييد به فرمانداري فرستاد 
كه اين تاييد انجام گرفت.پيشنهاد اين كارگروه اختصاص 
7۵ درصد از دريافتي والدين براي موضوع خدمات سرويس 
مدارس به رانندگان بود كه ما نيز همين رقم را براي تصويب 

در شورا پيشنهاد كرديم.
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران نيز در واكنش 
به صحبت هاي قنادان با كنايه گفت: خودتان اليحه داديد، 
تاييد آن را هم از فرمان��داري گرفته ايد پس خودتان هم 

اجرايش كنيد چرا آن را به شورا آورده ايد.
در ادامه اعضاي شورا بحث هاي مختلفي درباره جزييات 
اين اليحه مطرح كردند .زهرا نژادبهرام خواستار توضيح 
در خصوص مرجع تاييد كنندگان سالمت اخالقي و علل 
افزايش نرخ ها ش��د.زهرا صدر اعظم نوري نيز خواس��تار 
توضيح در خصوص دفاتر هماهنگي امور اداري تاكسيراني 
و كاركرد آنها ش��د. مس��جد جامعي نيز اظهار داشت كه 
خوب اس��ت كه شوراي شهر نرخ گذاري ها را انجام دهد و 
تعيين ميزان درصد رانندگان را بر عهده كارگروه هاي ديگر 

بگذارد.وي همچنين به پيچيده كردن ساختارهاي اداري 
انتقاد كرد و گفت: هرچه كار س��اده تر باشد بهتر است و از 
اين روي ضرورت ايجاد اين دفاتر چيست.مسجد جامعي 
در خصوص آيين نامه انضباط��ي به مصوبه دولت در اين 
خصوص اش��اره كرد و خواستار توضيح در خصوص علل 
واريز درآمد حاصل از ارايه ان خدمات به حساب متمركز 
شهرداري شد.محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران 
هم در خصوص اين اليحه گفت: اليحه ارايه شده بخشي 
از اليحه 17 بندي سال هاي گذشته است كه بايد مشخص 
شود كه آيا بندهايي كه در اين اليحه آورده نشده به قوت 

خود باقي است  يا كل اليحه تغيير مي كند.

   حاشیه هاي بند سه و چهار تبصره ۲
بند س��ه و چهار تبصره دوم اين اليحه وقت زيادي از شورا 
گرفت و حاش��يه هايي نيز به دنبال داشت.در تبصره دوم 
اليحه دو موضوع عنوان ش��ده بود: اس��تفاده از مراقب در 
سرويس مدارس خصوصا در اتوبوس و ميني بوس و ارايه 
خدمات رفاهي، حمايتي و درماني به دانش آموزان سرويس 
مدارس كه اكثر اعضا با آن مخالف بودند. قنادان در توضيح 
اين بند گفت: منظور از اين بند ارايه خدماتي نظير تغذيه و 
حضور پرستار در برخي خودروهاي مدارس است.محسن 
هاش��مي اما در واكنش به اين بند به شوخي عنوان كرد: 
در حال حاضر هيات ها هم جايي تحت عنوان VIP دارند! 
شايد هم منظورشان از خدمات ويژه آن است كه دو نفر به 

سرويس اضافه شده و براي بچه ها شعر بخوانند.
واقعيت اين اس��ت كه گنجاندن چنين بن��دي در اليحه 
نرخ گذاري س��رويس م��دارس چندان منطق��ي به نظر 
نمي رسد. اكنون فاصله مدارس تا منزل دانش آموزان آنقدر 
زياد نيست كه نياز به تغذيه داشته باشند و اصوال حضور 
پرستار در يك مسير نيم ساعته غير واقعي و غير ضروري 
است. اين موضوع نشان دهنده اين است كه كارشناسان 
معاونت حمل و نقل اشراف زيادي به اين موضوع نداشته 
و با اين پيشنهاد كه بخش��ي از اليحه بود، وقت زيادي از 
شورا گرفته شد. اعضاي شوراي شهر نيز به جاي اينكه با 
توجه به گنگ بودن اين بند پيشنهاد حذف آن را بدهند، 
دقايق طوالني به بحث و تبادل نظر در اين باره پرداختند. 
بحث هايي كه به نتيجه نرسيد و قرار است در جلسه هفته 
آينده دوباره مورد بررسي قرار گيرد بحث هايي كه در اين 
خصوص انجام شد چندان حرفه اي نبود .براي مثال مسجد 
جامعي عنوان ك��رد: اينكه ميان دانش آم��وزان مدارس 
مختلف تفاوت وجود داشته و ماشين ويژه براي آنها بيايد 
كه داراي پرستار يا تغذيه باشد، درست نيست. موضوع اين 
است اين بند آنقدر غير قابل دفاع است كه نيازي براي ورود 

به جزييات آن وجود ندارد.
ناهيد خداكرمي هم پيش��نهاد داد كه در مقاطع دبستان 
رانندگان مدارس پس��رانه و دخترانه همه خانم باش��ند 
چراكه ممكن اس��ت رانندگان مرد براي كودكان مشكل 
ايجاد كرده و كودكان دبس��تاني در صورت سوءاستفاده 
سكوت مي كنند.قنادان اين پيشنهاد را غير ممكن دانست 
و توضيح داد: امسال بيش از چهار هزار زن به عنوان راننده 
سرويس مدارس مجوز گرفته اند، اما به اندازه كافي راننده زن 
وجود ندارد.زهرا صدراعظم نوري در خصوص دريافت وجه 

بابت خدمات اضافه در سرويس مدارس تاكيد كرد: امروز 
به عناوين مختلف در مدارس از اوليا پول دريافت مي شود 
از اين روي اگر قرار است كه موضوعي در اين خصوص به 
تصويب برسد بايد توجه داشت كه از كلي گويي پرهيز شده 
و عنوان خدمت به صورت دقيق آورده ش��ود. اينكه گفته 
شده خدمات حمايتي، بايد دقيقا معلوم شود منظور چه نوع 
خدماتي است نبايد زمينه اي فراهم كنيم تا مدارس بهانه 
براي پول گرفتن از دانش آموزان داشته باشند.وي همچنين 
خواستار حذف بند مرتبط با به كارگيري مراقب در سرويس 
مدارس شد.به گزارش تعادل، افشين حبيب زاده نيز درباره 
بند مربوط به استفاده از مراقب در سرويس مدارس در داخل 
ون ها و ميني بوس ها گفت: از زمان اجباري شدن اين مساله؛ 
تعداد ون و ميني بوس ها كاهش يافته است چرا كه مراقب 
هزينه را باال برده و به صرفه نيست. در نتيجه پيمانكاران 
تالش مي كنند بيشتر از خودروي شخصي استفاده كنند.

اعضاي شوراي شهر بيش از 1۰ پيشنهاد در اين خصوص 
به رييس شورا ارايه كردند و به دليل تعدد پيشنهادها ادامه 

بررسي اين اليحه به جلسه روز سه شنبه موكول شد.

   انتصاب جوانان در پست هاي مديريتي 
همچنين در اين جلسه يك فوريت طرح »الزام شهرداري 
به ارايه اليحه افزايش انتصاب جوانان در تصدي پست هاي 
مديريتي و ارتقا سهم و نقش آنان در مديريت شهرداري 
تهران« در دستور قرار گرفت.حجت نظري رييس كميته 
ورزش ش��ورا در توضيح اين طرح گفت: اين طرح حدود 
۴ ماه است كه در نوبت ورود به صحن است و متاسفم كه 
دير به صحن آمد و ما انتظار داشتيم هيات رييسه در مورد 
طرح ها تبعيض قايل نش��وند. اين طرح در هفته جوان به 

هيات رييسه ارسال شده بود.
نظ��ري گفت: در اي��ن طرح ما نگفتيم تمام پس��ت هاي 
مديريتي در اختيار جوانان قرار گيرد بلكه ذكر شده تا ۵۰ 
درصد و اين مهم در سه بازه زماني در نظر گرفته شده؛ زير 
3۰ س��ال، 3۰ تا 3۵ سال، 3۵ تا ۴۰ سال.از اين ۵۰ درصد 
2۵ درصد نيز به بانوان اختصاص مي يابد تقريبا مشابه آنچه 

در ليست اميد شوراي شهر اتفاق افتاد.
در ادامه اين جلس��ه، مجيد فراهاني، به عنوان موافق 
طرح با اشاره به قانون منع به كارگيري بازنشستگان به 
لزوم جايگزيني اين افراد با جوانان تاكيد كرد و گفت: 
با توجه به اينكه قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
مطرح است، اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته 
اما شهرداري ها ذيل اين قانون تعريف شده اند و بدين 
ترتيب فهرستي از بازنشستگان توسط شهردار محترم 
به اعضاي شورا ارسال شده است.رييس كميته بودجه 
و نظارت شوراي شهر تهران افزود: بدين ترتيب حدود 
17۰۰ نفر در كل كشور و مشخصا حدود 2۰۰ نفر در 
۴3 شركت و سازمان شهرداري و 22 منطقه و معاونت 
مشمول اين قانون مي شوند و شهردار محترم درصدد 
جايگزيني است و در يك مقطع دو ماهه فرصت داريم 
كه اين 2۰۰ نفر را جايگزين كنيم.اهميت و ضرورت اين 
فوريت در اين است كه بايد الزام داشته باشيم تا حداقل 
۵۰ درصد اين 2۰۰ نفر از ميان جوان باشند.در نهايت 
يك فوريت اين طرح با موافقت اعضا به تصويب رسيد.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي: 
امروز براي بليت هواپيما تصميم گيري مي شود

كوچ مستاجران به مناطق پايين تر و حاشيه شهر

از اواس��ط مردادم��اه و ب��ا خ��روج ايرالين ها از ليس��ت 
دريافت كنندگان ارز دولتي، ايرالين ها در تأمين ارز مورد نياز 
خود با مشكل مواجه شدند، زيرا بيش از 6۰ درصد هزينه هاي 
ايرالين ها ارزي اس��ت بنابراين ش��ركت هاي هواپيمايي 
تالش كردند تا اين مشكل را با كمك بانك مركزي، انجمن 
شركت هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي كشوري حل 
كنند.درابتدا قرار ش��د كه ايرالين ها ارز مورد نياز خود را از 
سنا )سامانه نظارت ارزي( تأمين كنند اما به دليل باالبودن 
نرخ ارز در اين سامانه آنها به بانك مركزي پيشنهاد دادند كه 
مانند گذشته ارز دولتي به آنها اختصاص يابد اما بانك مركزي 
اين پيش��نهاد را رد كرد اما به آنها وعده داد كه مي توانند از 
سامانه نيما )نظام يكپارچه معامالت ارزي( ارز خود را تأمين 
كنند دراين سامانه نرخ ارز با قيمت پايينتري ارايه مي شود.

با گذش��ت هفته ها بانك مركزي به وعده خود عمل نكرد 
و ايرالين ها همچن��ان مجبور به اس��تفاده از ارز از س��نا 
هستند البته براساس گفته هاي دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيماي��ي، تصميمي جديد براي تمدي��د زمان اجراي 
طرح متعادل سازي بازار بليت پروازهاي داخلي در دستور 

كار قرار دارد.
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايسنا با اعالم اين خبر 
گفت: هنوز در اين رابطه تصميمي گرفته نش��ده است اما 

امروز )دوشنبه( جلسه اي داريم كه در جريان آن احتماال 
ابعاد مختلف اجرايي ش��دن طرح كنوني بررس��ي شده و 
احتماال براي ماه ه��ا يا هفته هاي پيش رو نيز تصميماتي 

جديد اتخاذ شود.
او با بيان اينكه شركت ها در شهريورماه از وضعيت اقتصادي 
خود رضايت نداشتند، اصلي ترين علت اين اتفاق را نرسيدن 

ارز نيمايي وعده داده شده از سوي دولت دانست.
اسعدي ساماني تاكيد كرد: با وجود آنكه در چارچوب اجرايي 
سياست هاي جديد ارزي دولت بنا بر آن بود كه ايرالين ها از 
طريق سامانه نيما ارز مورد نياز خود را تامين كنند، تاكنون 
و با وجود گذشت چند هفته امكان دسترسي به اين ارز براي 

شركت هاي هواپيمايي فراهم نشده است.
به گفته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي، به دنبال اين 
اتفاق ايرالين ها مجبور ش��ده اند يا بسياري از هزينه هاي 
خود را به شكل غيرنقدي و با وعده آينده اجرا كنند يا براي 
سياست هايي كه امكان به تاخير انداختن آنها وجود نداشته، 

ارز را به شكل نقدي و از بازار آزاد تامين كنند.
او اضافه كرد: هر چند شركت ها در طول اين چند هفته اوضاع 
را مديريت كرده اند اما در صورتي كه تغييري در شرايط ايجاد 
نشود، عمال فشارهاي موجود شرايط را براي بسياري از آنها 

دشوار و غيرقابل تحمل خواهد كرد.

درحالي كه براساس تحقيقات ميداني انجام شده، مدتي 
اس��ت كه پرديس، پرند، هش��تگرد و البته محمدشهر به 
عنوان مكان هاي جاذب براي مهاجرت معرفي مي شوند. 
نايب ريي��س اتحاديه امالك با اش��اره به اينك��ه افزايش 
قيمت مسكن و رش��د نرخ اجاره بها باعث شد بسياري از 
مستأجران به مناطق پايين تر رفته و مستأجران جنوب شهر 
حاشيه نشين شوند، گفت: با سياست هاي دستوري و اليحه  

نمي توانيم قيمت اجاره را كنترل كنيم.
حس��ام عقبايي در گفت وگو با فارس افزود: اليحه كنترل 
نرخ اجاره بها تهيه و در دولت در حال بررسي نهايي است آيا 
تصويب اين اليحه و اجراي آن به سال آينده خواهد رسيد 
و قطعا با ابالغ و سياست هاي دستوري و اليحه  نمي توانيم 

قيمت اجاره بها را كنترل كنيم.
او با تاكيد بر اينكه انصاف مالكان بهترين روش اين روزهاي 
بدون برنامه براي كنت��رل اجاره بها خواهد بود اظهار كرد: 
راهكار كنترل ن��رخ اجاره بها در اين بازار كه برنامه اي براي 
آن وجود ندارد انصاف مالكان است پس تا زماني كه مالكان 
انصاف را در بازار اجاره رعايت نكنند، قيمت ها كاهش پيدا 
نمي كند.عقبايي در پاسخ به اين سئوال كه دو ساله شدن 

زمان قرارداد اجاره بهاي مسكن مي تواند در كاهش و كنترل 
اجاره بها موفق باشد افزود: بر اساس قوانين اسالمي و حقوقي 
مردم بر اموال و امالك خود تسلط دارند و اينكه دولت بخواهد 
در قيمت گذاري اموال غير منقول براي مردم زمان و قيمت 
تعيين كند، با قاعده فقهي تسليط همخواني ندارد، پس به 
اعتقاد بنده اگر روي عرضه مس��كن و مسكن استيجاري 
تالش بيشتري صورت مي گرفت، براي كارشناسان و مردم 
ملموس تر بود.نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك افزود: 
اساس تعيين زمان مقوله اي منطقي و درست نيست؛ اوال 
دولت نمي تواند مالكين را مجبور كند كه واحد مسكوني خود 
را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اينكه شايد برخي از مردم بعد از 
يكسال قصد مي كنند در واحد مسكوني خود مستقر شوند.

عقبايي در پاسخ به اين سئوال كه به هر حال انصاف مالكان 
به وضعيت اقتصادي جامعه باز مي گردد و نمي توان گفت 
كه مالكان بايد از قيمت ها پيشنهادي كوتاه بيايند بنابراين 
بهترين روش براي كنترل اجاره بها چيس��ت گفت: تنها 
راهكار براي كنترل اجاره بها در طوالني مدت اين است كه 
به سمت س��اخت مسكن استيجاري با قيمت هاي بسيار 

پايين تر حركت كنيم.
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به استحضار می رساند براس�اس مصوبات مجمع مورخ 1397/06/20 
س�قف واحدهای س�رمایه گذاری در صن�دوق از 5.000.000 واحد به 

10.000.000 واحد افزایش یافت.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.saramadfixedfund.com  مراجعه فرمایید.

تصمیمات مجمع مورخ 139۷/۰6/۲۰ 
صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

تعهد محضري براي 
صادركنندگان حذف شد

كنفدراسيون صادرات ايران|اخذ تعهدنامه 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات، به صورت 
سيستمي صورت مي گيرد و نيازي به ارايه تعهد 
محضري نيست. سيستم اخذ تعهد بازگشت ارز 
حاصل از صادرات از سوي صادركنندگان برخط 
شد. بر اين اساس صادركنندگان مي توانند در 
زمان ثبت اظهارنامه به صورت آنالين، تعهدنامه 
برگش��ت ارز صادراتي را نيز ب��ه صورت برخط 
تاييد ك��رده و ديگر نيازي ب��ه مراجعه به دفتر 
اس��ناد رس��مي به منظور اخذ تعهد محضري 
نخواهد بود؛ به اين معنا كه تعهدنامه بازگشت 
ارز حاصل از ص��ادرات به م��دت زمان تعيين 
شده، مطابق با مصوبات هيات دولت به صورت 
سيستمي دريافت مي گردد. همچنين بر اساس 
بخش��نامه بانك مركزي، گمرك ايران مكلف 
شده است همزمان با اظهار الكترونيك صادرات 
در پنجره واحد تجارت فرامرزي، نسبت به اخذ 
سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از صادركنن��ده يا نماينده قانوني وي به ش��رح 

تعهدنامه پيوست اقدام كند.

 صادرات ۷ قلم كاال
ممنوع شد

صادرات هفت قلم كاال در راس��تاي تنظيم بازار 
داخلي ممنوع شد. محمد ش��ريعتمداري وزير 
صنع��ت، معدن و تج��ارت با ارس��ال نامه اي به 
عس��گري رييس كل گمرك اي��ران ممنوعيت 
صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداري، شكر 
خام و شكر سفيد، جوال و كيسه براي بسته بندي، 
انواع »پودرهاي مشتقات شير، آب تميز، كازئين، 
انواع الستيك سبك و سنگين، مرغ زنده و گوشت 
مرغ« را ممنوع اعالم كرد. در اين نامه آمده است 
كه صادرات كاالهاي ياد شده در رديف فهرست 
كاالهاي مش��مول ارز 4200 توماني است كه با 
هدف تنظيم بازار داخلي از تاريخ اين ابالغيه )19 
شهريور 97( تا اطالع ثانوي ممنوع است. بديهي 
است كه فهرست كاالي رديف تعرفه مرتبط با هر 
يك از موارد مذكور از سوي كارگروه تنظيم بازار 

ابالغ خواهد شد.

فهرست كاالهاي مشمول معافيت از پرداخت ما به التفاوت ارزي، به 3637 قلم افزايش يافت

عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

بسط دايره معافيت ارزي

تكرار دوباره رانت هاي ارزي با دالر ارزان

تعادل|
فهرس�ت كاالهاي مش�مول معافيت پرداخت 
ما به التفاوت ارزي، به 3637 قلم كاال رسيد. عمده 
اقالم افزوده شده، در گروه هاي كشاورزي، معادن، 
شيميايي، برق و الكترونيك، فلزي و لوازم خانگي، 
ماشين سازي و تجهيزات قرار مي گيرند. اين در 
حالي اس�ت كه ترخيص كاالهاي اين فهرس�ت 
كه به تفكيك كد تعرفه هر كاال به گمركات ابالغ 
شده اند، ديگر نيازي به تاييديه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان و يا اخذ تعهد 
بانكي ندارد و بنابراين، خارج از نظام بانكي كشور 
صورت مي پذيرد. از آن سو، تسهيالتي نيز جهت 
ترخيص هر چه ساده تر براي اين گروه كااليي در 
نظر گرفته ش�ده كه به عنوان نمونه، مي توان به 
»ترخيص كاال با نگهداشتن بخشي از كاال به ازاي 
حقوق و عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده«، 
»ترخيص درصدي كاال«، »تسهيالت جديد ورود 
موقت« و »اس�ترداد حقوق ورودي« اشاره كرد. 
افزايش كاالهاي مش�مول معافيت پرداخت ما 
به التفاوت ارزي اما در حالي صورت مي گيرد كه 
پيش از اين، اعتراضات گسترده اي براي لغو بند 
5 بخش�نامه ارزي دولت )با موضوع پرداخت ما 
به التفاوت ارزي( صورت گرفته بود. فش�ارهاي 
تشكل هاي صنعتي و تجاري البته موجب اعمال 
برخي معافيت ها در پرداخت اين ما به التفاوت شده 
بود و به اين ترتيب، سه گروه كااليي »ماشين آالت، 
تجهيزات، قطعات يدكي خط توليد و طرح هاي 
مرتبط با هريك از دستگاه هاي اجرايي«، »مواد 
اوليه وارداتي، قطعات و ملزوم�ات مورد نياز كه 
محصول نهاي�ي آن با ارز رس�مي قيمت گذاري 
مي شود« و »مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي 
و قطعات يدكي تجهيزات پزش�كي و ملزومات 
پزشكي« مشمول اين معافيت ها شده بودند. با 
اين همه، به نظر مي رسد فهرست نهايي معافيت ها 
عماًل طوالني تر از آن است كه با برنامه ريزي هاي 
دولت جهت كاستن از اعطاي »يارانه هاي ارزي« 
به صنايع و فعاليت هاي تجاري همخواني داشته 
باش�د. در فهرس�ت تازه منتشر ش�ده، اقالمي 
همچون »الس�تيك فرغون«، »چغن�در قند« و 
حتي »هندوانه« به چش�م مي خورد، كاالهايي 
كه مشخص نيست در وهله نخست، چرا جهت 
واردات ارز رسمي دريافت كرده اند و در وهله دوم، 
چرا مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزي نشده اند.

   
بر اساس بند 5 بخشنامه ارزي دولت در تاريخ 16 مرداد 
ماه، تمامي كاالهاي وارداتي ك��ه پس از اين تاريخ وارد 
گمركات كشور شده بايد مابه التفاوت نرخ رسمي دالر به 
ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوي صاحب كاال 
پرداخت مي شد تا اجازه ترخيص داده  شود. اين موضوع 
به يكي از اصلي ترين نگراني هاي بخش خصوصي جهت 
تس��هيل در ترخيص كاالهاي وارداتي كه در گمركات 

كشور مانده بودند، تبديل شد. 
اما به دليل اعتراضات فعاالن اقتصادي نس��بت به اين 
مصوبه، هيات دولت براساس پيشنهاد وزارت صنعت، 

معدن وتجارت تصميم گرفت، برخي از گروه هاي كااليي 
را از پرداخت مابه التفاوت ارزي معاف كند. از همين رو و 
براساس فهرستي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه 
كرده و آن را در اختيار گمرك قرار داده، تعداد كاالهاي 
مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي به 3637 
مورد رسيد. تعداد كاالهاي معاف از پرداخت ما به التفاوت 
ارزي جهت ترخيص گمركي، تا روز شنبه همين هفته 
3464 مورد ب��ود كه با اعالم 173 قل��م كاالي جديد، 
فهرست نهايي به رقم 3637 قلم كاال رسيد. گمرك ايران 
فهرست نهايي را به گمركات سراسر كشور اعالم كرده و به 
اين ترتيب، بخش بزرگي از كاالهاي وارداتي واسطه اي و 
سرمايه اي )اعم از ماشين آالت صنعتي و برخي نهاده هاي 
توليد( با همان نرخ رسمي ارز، يعني 4200 تومان روانه 

بازارها و واحد هاي توليد خواهند شد. 
اين در حالي اس��ت كه معافيت كاالهاي واس��طه اي 
و سرمايه اي، كه سهمي اساس��ي در توانايي توليدي 
واحدهاي صنعتي كشور را به خود اختصاص مي دهند، 
يكي از اصلي ترين خواسته هاي فعاالن بخش خصوصي 
بود كه در هفته هاي گذشته، در نشست هاي مشترك 
بخش خصوص��ي و ارگان هاي دولتي، م��ورد تأكيد 
توليدكنندگان قرار گرفته بود. در حال حاضر 3 هزار و 
637 قلم كاال مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت 
ارز ش��ده اند، بنابراي��ن در زمان ترخي��ص اين كاالها 
كه ب��ه تفكيك كد تعرفه هر كاال ب��ه گمركات ابالغ و 
اطالع رساني ش��ده اس��ت، نيازي به تاييديه سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان  يا اخذ تعهد 

بانكي نخواهد بود.

     كاالهايي كه ما به التفاوت نمي دهند
از ديگر سو، اما بر اس��اس فهرست اوليه معافيت ها كه 
در روزهاي پاياني مرداد ماه س��ال جاري منتشر شده 
بود، گ��روه اول كاالهاي وارداتي ك��ه معاف از پرداخت 
مابه التفاوت ارزي شدند شامل »ماشين آالت، تجهيزات، 
قطعات يدكي خط توليد و طرح هاي مرتبط با هريك از 
دستگاه هاي اجرايي« است. »مواد اوليه وارداتي، قطعات 
و ملزومات مورد نياز كه محصول نهايي آن با ارز رسمي 
قيمت گذاري مي ش��ود با تشخيص وزارتخانه توليدي 
ذي ربط« دومين گروه كااليي وارداتي به شمار مي روند 
كه در ليست معافيت ارزي جا خوش كرده اند. اما سومين 
گروه كاالهاي وارداتي كه در اين ليست معافيت ارزي قرار 
گرفته اند، »مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات 
يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي« است كه 
مشمول قيمت گذاري با ارز رسمي با تشخيص وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
فهرست كاالهاي معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزي اما با 
همكاري سه نهاد دولتي كشور نهايي شده است. ساز و كار 
تهيه اين فهرست به اين صورت است كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، فهرس��ت و كد هشت رقمي تعرفه اي 
كاالهاي مشمول معافيت را به بانك مركزي اعالم مي كند 
و بان��ك مركزي نيز با اعالم به بانك هاي عامل، ش��رط 
پرداخت ما به التفاوت ارزي جهت ترخيص گمركي را در 
مورد كد تعرفه هاي اعالمي، حذف مي كند. وزارت صنعت 
اما فهرست را به گمركات كشور نيز ارسال مي كند تا براي 
اين گروه از كاالها، فرآيند ترخيص گمركي بدون طي 

مراحل تأمين ارز از طريق نظام بانكي انجام گيرد. به اين 
ترتيب، بخش بزرگي از معضل رسوب كااليي در گمركات 
كشور، به شكلي فوري مرتفع مي شود. اين همان اتفاقي 
بود كه طي هفته گذشته در گمركات كشور انجام گرفت و 
به موجب آن، بسياري از محموله هاي وارداتي از گمركات 

ترخيص شدند.
در همين راستا، روز شنبه هفته جاري، فهرست اوليه 
كاالهاي معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزي، با انتش��ار 
بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به رييس 
كل بانك مركزي، تكميل شد. در بخشنامه وزير صنعت، 
173 قلم كاالي جديد به فهرست پيشين اضافه شده 
بود. اقالم افزوده ش��ده در گروه هاي كشاورزي، معادن، 
ش��يميايي، برق و الكترونيك، فلزي و ل��وازم خانگي، 
ماشين سازي و تجهيزات است. فهرست نهايي كه شامل 
3637 قلم كاال است اما گروه هاي كااليي متعددي را در 
بر مي گيرد كه همچون بسياري از فهرست هاي مشابه 
در كش��ور، در برخي موارد كاالهاي��ي را در بر مي گيرد 
كه به نظر مي رس��د نبايد جايي در اين فهرست داشته 
باشند. به عنوان نمونه، »الستيك فرغون« با كد تعرفه 
40118020، »چغندر قند« با كد تعرفه 12129100 
)در حالي كه سال 1397 يكي از باالترين ميزان توليدات 
چغندر قند را در كش��ور به ثبت رسانده است( و حتي 
»هندوانه« با كد تعرفه 8071100، از جمله اين كاالها 

هستند.

     چرخش كليد در قفل گمرك
رسوب كاالهاي وارداتي در گمركات كشور اما طي هفته 
گذشته، نگراني بسياري در ميان فعاالن اقتصادي به وجود 
آورده بود. اعالم صريح نگراني هايي از اين دست اما موجب 

شد گمرك كشور، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود 
اين نهاد، تالش كند تا كاالهاي رسوب كرده در گمركات 
كشور هر چه زودتر ترخيص شوند. به عنوان نمونه، همين 
چند روز پيش، پيشنهاد گمرك جهت تسهيل واردات 
كاال بدون انتقال ارز جهت كااله��اي موجود در انبارها، 
مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت و عملياتي ش��د. 
براين اساس به پيشنهاد گمرك ايران ثبت سفارش با اعتبار 
حداكثر يكماه براي ترخيص جهت واردات كاال به استثناي 
خودرو كه تا قبل از تاريخ تصويب اين تصويب نامه داراي 
قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي و 
ويژه اقتصادي باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي از سوي 
هيات وزيران بالمانع اعالم شده است. همچنين ترخيص 
كاالهايي كه تاريخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه 
سالجاري است، بدون رعايت سقف ارزشي واردات موضوع 
تبصره 3 اصالحي بند 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون 
مقررات واردات وصادرات موضوع تصويب نامه ش��ماره 
49751/ت 55549 ه بالمانع است. اگر كااليي مشمول 
فهرست معافيت ها نبود، وارد كننده كاال مي تواند به بانك 
مراجعه و با ارايه تعهد و اخذ كد رهگيري بانك نسبت به 
ترخيص 100 درصد كاالي خود از گمركات اقدام نمايد. 
افزون بر اين، گمرك ايران همچنين از واحدهاي توليدي 
درخواست كرد تا از تسهيالت ترخيص نسيه، ترخيص 
كاال با نگهداشتن بخشي از كاال به ازاي حقوق و عوارض 
گمركي و ماليات بر ارزش افزوده يا ترخيص درصدي كاال، 
تسهيالت جديد ورود موقت و اس��ترداد حقوق ورودي 

نهايت استفاده را كنند. 

     وقتي »بند 5« مشكل آفرين شد
پرداخت ما به التف��اوت ارزي جهت ترخيص گمركي 

كاالهايي كه فرآيند ترخيص آنها با استفاده از ارز دولتي 
پيش از اين انجام گرفته ب��ود اما چند روز قبل موجب 
اعتراض شديد فعاالن اقتصادي و صنعتي شده بود. روز 
13 شهريور ماه سال جاري، جمعي از توليدكنندگان 
و واردكنندگان، در مقابل ات��اق تهران تجمع كردند و 
در اعت��راض به مصوبه هيات دول��ت مبني بر پرداخت 
مابه  التفاوت نرخ ارز، خواستار لغو اين مصوبه شدند. علت 
اعتراض تجمع كنندگان »نقض عهد دولت در معامله 
ف��روش ارز« بود و آنها حتي قول پيگيري حقوقي اين 
موض��وع را از طريق نظام قضاي��ي داده بودند، چرا كه 
دولت در اين زمينه، با اس��تناد به بند 5 مصوبه شماره 
63793 / ت 55632 م��ورخ 97/5/16 هيات دولت، 
تخصيص ارز رس��مي جهت واردات كاال را مس��تلزم 
پرداخت ما به التفاوت نرخ رسمي و نرخ در بازار ثانويه 
)س��امانه نيما( كرده بود. اين اقدام دولت اما در حالي 
صورت مي گرفت كه بسياري از توليد كنندگان، تسويه 
بدهي هاي ارزي خود با دولت را با استفاده از استقراض 
بانكي و حتي وديعه گذاري صورت داده بودند و پرداخت 
ما به التفاوت ارزي، عمال خارج از توان آنها بوده است. 
مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
نيز پيش تر، در گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به اينكه 
فهرست بندي هاي وزارت صنعت در زمينه تخصيص، 
معافيت يا گروه بندي كااليي قاعدتا مي تواند به مرور 
زمان تغيير كند، اين طور توضي��ح داده بود: احتمال 
تغيير در فهرست ها با توجه به تغيير در شرايط تجاري 
كشور وجود دارد. به عنوان نمونه، من فكر مي كنم تغيير 
در زمينه اعطاي معافيت جهت پرداخت ما به التفاوت 
ارزي براي ماش��ين آالت تولي��دي و برخي كاالهاي 

واسطه اي، ناگزير باشد. 

عضو كميت��ه ارزي ات��اق بازرگاني ايران ب��ا تاكيد بر 
ضرورت كاهش فاصل��ه ميان نرخ ارز در ب��ازار ثانويه 
و بازار آزاد گفت: ماجراي ران��ت دالر 4200توماني با 
نرخ بازار آزاد، اكنون دوباره در حال تكرار است. محمد 
الهوتي در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر ضرورت 
كاهش فاصله ميان نرخ ب��ازار ثانويه با بازار آزاد گفت: 
دولت در فروردين ماه امس��ال با تعيين 4200 تومان 
براي هر دالر، اعالم كرد كه تنها اين نرخ را به رسميت 
مي شناسد و هيچ گونه معامله خارج از اين نرخ، مجاز 

نيست؛ در حالي كه برنامه اي براي به رسميت شناختن 
بازار آزاد ارز نداش��ت؛ به همين دليل فاصله نرخ دالر 
دولتي با بازار آزاد، جذابيت هاي زيادي را براي دريافت 
ارز دولتي فراهم كرده و سوءاستفاده هايي را شكل داد؛ 
ت��ا در نهايت دولت تصميم گرفت با تمام افرادي كه از 
دالر 4200 توماني استفاده كرده اند، برخورد كرده و از 

آنها مابه التفاوت دريافت نمايد.
عضو شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي افزود: 
بر اين اساس حتي موجي از انتشار فهرست شركت ها و 

اسامي شكل گرفت كه دالر دولتي با نرخ 4200 توماني 
را دريافت كرده بودند؛ در حالي كه هم اكنون نيز نرخ 
دالر در بازار ثانويه با نرخي كه در بازار آزاد و صرافي ها 
معامله مي شود، متفاوت اس��ت و همين امر مي تواند 
جذابيت واردات را افزاي��ش دهد و مجددا موضوعات 
قبلي تكرار شود؛ به نحوي كه مجدد در آينده اي نزديك، 
اسامي شركت ها يا كاالهايي را اعالم كند كه از فاصله 
قيمتي دالر بازار ثانويه با بازار آزاد استفاده كرده يا مجددا 
موضوع اخذ دريافت مابه التفاوت رقم بخورد و اين دور 

در تازه ترين نشست كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران انجام شد

چكش كاري آيين نامه اجرايي رفع موانع توليد
نمايندگان دولت و بخش خصوصي به بررسي آيين نامه 
اجرايي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد پرداختند. در 
اين نشست، رضا رحماني، معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت به اراي��ه توضيحاتي درباره 
اين آيين نامه پرداخت وگفت: س��تاد+ تسهيل و رفع 
موانع توليد به موجب الحاق موادي به قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 30 
ارديبهشت ماه سال جاري از پشتوانه قانوني مجلس 
برخوردار شد و ظرف دو ماه از اين تاريخ بايد آيين نامه 

آن تدوين مي شد.
 به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، او با اشاره به اينكه 
رييس ستاد تس��هيل در تهران، وزير صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت و روس��اي كارگروه هاي استاني آن، 
استانداران هستند، ادامه داد: اكنون پيش نويس اين 
آيين نامه به نظرخواهي گذاشته شده و اين آيين نامه 
هر چه بيش��تر در معرض چكش كاري و بيان نظرات 
و پيشنهادات و انتقادات قرار گيرد، كامل تر و جامع تر 
خواهد ش��د .در ادام��ه حاضران اين نشس��ت به ارايه 
ديدگاه ها و نظرات خود در مورد آيين نامه اجرايي ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد پرداختند. ابتدا محمدرضا 
نجفي منش، رييس كميس��يون تسهيل كسب وكار 
اتاق تهران با اشاره به عضويت نماينده اتاق ها در تركيب 
اين ستاد، نسبت به حضور نماينده اصناف و خانه هاي 
صنعت و معدن تحت عنوان تشكل هاي فراگير تاكيد 

كرد. رضا رحماني نيز در پاسخ توضيح داد: طبق قانون 
مجلس، اين ستاد داراي 7 عضو اصلي شامل نمايندگان 
وزارت صنع��ت، وزارت كار، وزارت اقتص��ادي، ات��اق 
بازرگاني، بانك مركزي، وزارت كشور و سازمان برنامه 
بودجه است. اما بنابر اختيارات پيش بيني شده در اين 
قانون، از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و خانه هاي 
صنعت و معدن نيز براي حضور در نشست هاي اين ستاد 
دعوت مي شود. بنابراين تركيب اين ستاد مي تواند در 

آيين نامه اصالح و تكميل شود.
از آن سو، ابراهيم بهادراني، مش��اور عالي رييس اتاق 
تهران هم با اش��اره به بند 9 م��اده 4 اين پيش نويس، 
مبني ب��ر چگونگي تعدي��ل نرخ مالياتي م��اده 131 
قانون ماليات هاي مستقيم براي توليدكنندگان از 25 
درصد به 15 درصد گفت: پرداخت ماليات با اين نرخ 
يك تكليف قانوني بوده و هيچ ستادي نمي تواند آن را 

كاهش دهد.
او س��پس با بيان اينكه س��تاد رفع موانع توليد بايد به 
بررسي ريش��ه اي مس��ائل پيش روي توليد بپردازد، 
افزود: اين س��تاد براي حل مسائل مبتالبه توليد بايد 
راهكار عملي ارايه كند. در عين حال، به جاي پرداختن 
به مسائل به صورت خاص، بايد به صورت ريشه اي به 
مس��ائل بپردازد و خروجي آن در همه كس��ب وكارها 
تأثيرگذار باشد. بهادراني در ادامه از ضرورت جلوگيري 
از موازي كاري بين اينگونه ستادها از جمله موازي كاري 

اين ستاد با ش��وراي گفت وگو، ستاد اقتصاد مقاومتي 
گفت و بر تالش براي تقس��يم وظايف بين س��تادها و 
هم افزايي تاكيد ك��رد. او ادامه داد: ح��دود اختيارات 
كارگروه هاي استاني نيز بايد به نحوي باشد كه مسائل 
را مورد بررسي قرار دهد و سپس به ستاد مركزي جهت 

اتخاذ تصميم ارجاع داده شود.
محمدرضا جعفريان، مش��اور مالياتي ات��اق اصناف 
نيز خواستار گنجانده ش��دن اصناف در تركيب ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد شد و در ادامه گفت: نگارش 
اين آيين نامه بايد به گونه اي باشد كه امكان تفسير در 
آن وجود نداشته و كامال صريح و واضح باشد از جمله 

عدم استفاده از واژه »مي تواند.«
محمد تكلي كه به نمايندگي از سنديكاي شركت هاي 
ساختماني در اين نشس��ت حضور يافته بود، با اشاره 
به اينكه تسهيالت اين س��تاد صرفا شامل واحدهاي 
توليدي مي شود، پيشنهاد درج عنوان خدمات در بند 
نخس��ت اين آيين نامه را مطرح كرد. محمد اصابتي، 
كارشناس اقتصادي نيز با اشاره به آنچه در تبصره ماده 
3 اين پيش نويس با عنوان حضور نمايندگان تام االختيار 
وزرا و دستگاه هاي اجرايي در ستاد تسهيل آمده است، 
گفت: در اغل��ب مواقع، كارشناس��ان وزارتخانه ها در 
جلسات حضور مي يابند و اين مساله منجر به كاهش 
سطح و جايگاه اين ستاد مي شود. بنابراين الزم است 
در آيين نامه، اين نكته درج ش��ود كه در صورت عدم 

حضور وزرا، معاونان آنها در نشست ها حضور پيدا كنند. 
همچنين نسبت به تعريف جايگاه مشخص و واضح براي 
حضور تشكل ها در اين ستاد بايد تعاريف مشخصي در 

آيين نامه وجود داشته باشد.
حسين حقگو، كارشناس اقتصادي به يك ايراد كلي 
در مورد اين ستاد و آيين نامه آن اشاره كرد وگفت: به 
نظر مي رسد اين فرآيند و ستاد فاقد نگرش راهبردي 
به امر توليد و مسائل و مشكالت آن است. او با اشاره به 
اينكه ساختار اين ستاد متكي بر تصميم گيري فردي 
و در قالب تجربيات اس��ت، پيشنهاد ايجاد چارچوب 
سياس��تي و راهبردي براي توس��عه صنعتي كشور 
براساس مطالعات انجام شده را مطرح كرد. به گفته 
او، اين ستاد بطور روزمره تصميماتي را اتخاذ مي كند 

و اين تصميمات، تاثيري بر توليد در بعد كالن ندارد. 
پيش��نهاد من اين اس��ت كه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برنامه راهبردي خود را م��ورد بازبيني قرار 
داده و پشتوانه اين ستاد قرار دهد تا تصميمات فردي 
و جزيره اي نباشد. او سپس به اين نكته اشاره كرد كه 
نوعي موازي كاري ميان اين ستاد با ساختار سازماني 
وزارت صنعت شكل خواهد گرفت و الزم است تكليف 
اين س��تادها با س��اختارهاي مص��وب وزارتخانه ها 
مشخص شود. در ادامه اين نشست، نمايندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز توضيحاتي ارايه كردند در 
نهايت، مقرر شد پيشنهادات ارايه شده در اسرع وقت 
مورد جمع بندي قرار گيرد و به وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ارايه شود.
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 شرايط ويژه ايران خودرو
براي خودرو اولي ها 

معاون مدير عامل دربازارياب��ي و فروش ايران 
خودرو اعالم كرد: ط��رح پيش فروش ويژه 40 
هزار دستگاهي برخي از محصوالت اين شركت 
پس از اخذ مجوزهاي الزم به زودي اجرا خواهد 
شد. به گزارش ايكوپرس، مصطفي خان كرمي 
با بيان اين مطلب گفت: شركت ايران خودرو به 
عنوان پيش��تاز در صنعت خودرو سازي كشور، 
در ه��ر دوره ثبت نام با ابتكاري تازه س��عي در 
توزيع عادالنه خودرو در ميان مشتريان واقعي و 

هموطنان گرامي دارد.
او گفت: ايران خودرو در اين راس��تاي محدود 
نمودن ثبت نام براي خودرو اولي ها يا افراد فاقد 
خودرو با اعتماد به مشتريان و تكميل فرم خود 

اظهاري را در برنامه قرار داده است. 
خان كرمي اظهار كرد: در اي��ن ثبت نام عالوه 
بر شرايط محدود كننده قبلي، ليست كد ملي 
مش��ترياني كه در ثبت نام اخير شركت سايپا 
موفق به ثبت نام شده اند از شركت سايپا اخذ و 

امكان ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت. 
او متذكر ش��د: ش��ركت ايران خودرو به دنبال 
فروش خودرو به مصرف كننده حقيقي اس��ت 
و لذا در فرايند ثبت نام اينترنتي مواردي مانند 
داش��تن گواهينامه و عدم مالكي��ت خودرو در 
زمان ثبت نام بصورت خ��ود اظهاري اخذ و در 
زمان تحويل خودرو بر اس��اس اس��تعالم هاي 
الزم راس��تي آزمايي خواهد ش��د و در صورت 
اثبات خود اظهاري اش��تباه وديعه عينا مسترد 
مي گردد. معاون مدير عامل در بازاريابي و فروش 
ايران خودرو يادآور ش��د: از ديگر ش��رايط ويژه 
پيش فروش شركت ايران خودرو خروج فرآيند 
انتخاب نمايندگي از پروسه ثبت نام است،  اين 
فرآيند كه باعث كندي ثبت نام مي شود پس از 
انتخاب خودرو و واريز وجه توسط مشتريان قابل 

اجرا خواهد بود .
او ادام��ه داد: انتخاب نمايندگ��ي مي تواند در 
روزهاي آتي توسط مش��تري انجام پذيرد. در 
هنگام ثبت نام زمان انتخاب نمايندگي به اطالع 
مشتريان خواهد رس��يد. خان كرمي افزود: در 
راستاي افزايش اعتماد مشتريان، گروه صنعتي 
ايران خودرو در وب سايت خود امكاني را ايجاد 
كرده است تا ليست مشترياني كه موفق به ثبت 
نام ش��ده اند جهت عموم قابل مش��اهده باشد. 
معاون مدير عام��ل در بازاريابي و فروش ايران 
خ��ودرو در ادامه گفت: به جه��ت جلوگيري از 
ترافيك مش��تريان روي سايت ش��ركت ايران 
خودرو، شرايط پيش فروش مذكور طي 5 روز 
و بر اس��اس كد ملي مشتريان فعال خواهد بود. 
گفتني است، تعيين قيمت خودروها در پيش 
فروش ويژه شركت ايران خودرو در زمان تحويل 
خودرو مشخص خواهد شد.مطابق رويه جاري 
در ثبت نام هاي گذشته در صورتي كه مغايرتي 
در اطالعات ارايه شده با مستندات مشاهده شود، 

قرارداد مشتريان فاقد اعتبار خواهد بود. 

تسلسل مدام ادامه يابد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر، نرخي كه براي دالر در 
بازار وجود دارد، با نرخ س��امانه نيما، بازار صرافي و آزاد 
فاصله داشته و مي تواند مش��كالت گذشته را تكرار و 
احيانا ايجاد رانت نمايد. به گفته عضو كميته ارزي اتاق 
بازرگاني ايران، اگر دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز را 
مديريت نكند، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد 
ارزي، عالوه بر اينكه ب��ازار ارز را كنترل نخواهد كرد، 
فاصله قيمتي بازار ثانويه با بازار آزاد را نيز بيشتر كرده و 
رانت بيشتري را توزيع خواهد كرد. رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران اظهار داشت: در حال حاضر، نرخي كه 
براي دالر در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نيما، بازار 
صراف��ي و آزاد فاصله زيادي پيدا كرده اس��ت و گرچه 

ممكن اس��ت معامالت ارز آزاد، تنها 3 درصد از تقاضا 
باش��د؛ ولي بايد اين واقعيت را بپذيريم كه متاسفانه 
تاثيرپذيري قيمت ها در جامعه، از نرخ ارز بازار آزاد بوده 
و متاسفانه اين موضوع، بر كل اقتصاد و از همه بدتر بر 
سبد خانوار تاثير منفي مي گذارد و هيچ گروهي از اين 
وضعيت رضايت ندارد. وي اظه��ار كرد: اين در حالي 
است كه بازار بايد بر اس��اس سياست شناور مديريت 
شده پيش رود و دولت در آن نقش نظارتي و تاثيرگذار 
داشته باشد كه بتواند شكاف بين ارز بازار آزاد و نيما را 
با تف��اوت حداكثر 1 يا 2 درصد حفظ كند، در غير اين 
صورت، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد ارزي، 
عالوه بر اينكه بازار ارز را كنترل نخواهد كرد، بلكه دولت 
را در رسيدن به اهداف خود با مشكل مواجه خواهد كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
غيراوپكي ها مي توانند كمبود 

نفت را رفع كنند

ايجاد ظرفيت نيروگاهي 
جديد در سيستان و  بلوچستان

شركت نفت؛ آماده تامين 
سوخت در زمستان

افزايش اوج مصرف برق 
نسبت به سال گذشته

ايرنا| وزير انرژي روس��يه اعالم كرد: كشورهاي 
غيراوپك توليدكننده نفت از توانايي بااليي براي رفع 
كمبود نفت در بازار جهاني برخوردارند. الكساندر 
نوواك در جمع خبرنگاران اف��زود: اكنون در بازار 
كمبود نفت نداريم ضمن اينكه بايد كاهش تقاضا 
در بازار نيز مورد توجه توليدكنندگان قرار بگيرد. 
وزير انرژي روس��يه خاطرنش��ان كرد: توانمندي 
كشورهاي خارج از اوپك مي تواند در صورت نياز 
به كار گرفته شود، اما همه توليدكنندگان توانايي 
افزايش توليد نفت را ندارند. وزير انرژي روسيه پيش 
از اين نيز گفته بود كه مسكو و واشنگتن به عنوان 
قدرت هاي پيشرو در عرصه انرژي مي توانند فقط با 
تالش هاي مشترك از عهده تامين نفت در شرايط 
افزايش تقاض��ا در بازار جهاني برآين��د. وي ادامه 
داد: روابط روسيه و امريكا در شرايط كنوني خوب 
نيست در همين حال دو كشور قدرت هاي بزرگ 
انرژي هس��تند كه امنيت انرژي جهان را تضمين 
مي كنند. نوواك همچنين گفت كه روسيه مي تواند 
در طول سال توليد نفت خود را 300 هزار بشكه در 
روز افزايش دهد؛ شركت هاي نفت روسيه از چنين 
توانايي برخوردارند. وزير انرژي روسيه تصريح كرد: 
روسيه قصد دارد توليد نفت خود را در ماه سپتامبر 
در سطح توليد نفت اين كش��ور در ماه هاي اوت و 

جوالي حفظ كند.

پاون| معاون برنامه ريزي شركت مادر تخصصي 
توليد نيروي برق حرارت��ي درباره پروژه هاي در 
دس��ت احداث نيروگاهي در استان سيستان و 
بلوچستان، اظهار داشت: بيش از يك هزار و 350 
مگاوات نيروگاه حرارتي در اين اس��تان در حال 
بهره برداري اس��ت كه مي توان به پروژه هاي در 
دست بهره برداري اعم از بخش نيروگاه گاز چابهار، 

زاهدان، كنارك، بمپور و ايرانشهر اشاره كرد.
وي از بهره برداري نيروگاه بخار ايرانشهر با ظرفيت 
256 م��گاوات گفت و مطرح ك��رد: از 5 نيروگاه 
مورد اش��اره، 4 نيروگاه توسط بخش دولتي در 
حال بهره برداري اس��ت و نيروگاه گازي چابهار 
با ظرفيت 414 مگاوات توسط بخش خصوصي 
احداث شده است. عظيمي اضافه كرد: بر اساس 
مطالعات ص��ورت گرفته، براي اف��ق 1400 در 
حدود 600 مگاوات برق براي اس��تان نياز داريم 

تا به ظرفيت نيروگاه هاي منطقه افزوده شود.
مع��اون برنامه ريزي ش��ركت م��ادر تخصصي 
توليد ني��روي برق حرارتي افزود: در اين راس��تا 
فعاليت هاي گس��ترده اي انجام ش��ده اس��ت و 
عمليات اجرايي نيروگاه 500 مگاواتي افق زاهدان 
در ش��هريورماه امسال آغاز شد كه كمك زيادي 
به پايداري ش��بكه برق در سال هاي آتي خواهد 
داش��ت. وي با بيان اينكه با توجه به برنامه ريزي 
صورت گرفته دو بخش گاز اين نيروگاه تا س��ال 
99 وارد مدار توليد برق خواهد شد، گفت: واحد 
بخار آن نيز تا سال 1400 مورد بهره برداري قرار 

مي گيرد.

ش�انا| امين حاتمي، مديرعامل ش��ركت نفت 
مناطق مرك��زي ايران، در نشس��ت پيش بيني 
بهره دهي چاه هاي اين شركت با اشاره به تعهدهاي 
توليد تكليفي اين شركت درباره فعاليت هاي انجام 
شده در ش��ركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس 
جنوبي گفت: ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز 
زاگرس جنوبي در پنج ماه اول امسال براي تثبيت 
تولي��د و انجام تعهدات تكليف��ي خود در بخش 
مهندسي بهره برداري حدود يك هزار و 500 مورد 
فعاليت از جمله اسيدكاري، مسدودسازي و احيا 
با نيتروژن به وسيله دستگاه لوله مغزي سيار، رفع 
مانع و تميزسازي ستون چاه، انواع آزمايش هاي 
درون چاهي، تزريق دوره اي مواد ضدخوردگي و 
آزمايش كامل چاه با تفكيك گر سيار، برنامه ريزي 

و انجام داده است.
وي درب��اره الزام ه��اي تحق��ق برنامه ش��ركت 
بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در پنج سال 
آينده گفت: براي دستيابي به اين برنامه، حفاري، 
نصب تسهيالت سرچاهي و احداث خطوط لوله 

جرياني 15 حلقه چاه در دستور كار قرار دارد.
حاتمي همچنين خبر داد كه شركت نفت مناطق 
مركزي ايران آمادگي تامين تعهدهاي تكليفي 
خود ب��راي س��وخت زمس��تاني را دارد و به اين 
منظور تعميرات اساسي تاسيسات نفت و گاز در 
شركت هاي تابعه بهره برداري نفت و گاز زاگرس 

جنوبي، شرق و غرب را به پايان رسانده است.

ايسنا| پيك مصرف برق كشور روز شنبه 4۸ هزار 
و 194 مگاوات گزارش ش��د كه در مقايسه با زمان 
مشابه سال گذشته حدود 5 هزار مگاوات افزايش 
داشته اس��ت. بر اس��اس گزارش شركت مديريت 
شبكه برق ايران، با كاهش نسبي دما در اكثر نقاط 
كش��ور، پيك مصرف برق در روز ش��نبه بيست و 
چهارم شهريورماه، 4۸ هزار و 194 مگاوات بود كه 
در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 5 هزار 

مگاوات افزايش داشته است.
همچني��ن ميزان مص��رف برق صناي��ع در اين 
روز چه��ار هزار و 20۷ م��گاوات و ميزان ذخيره 
نيروگاه ها نيز يك هزار و 5۸6 مگاوات بوده است.

توليد روزانه انرژي هاي تجديدپذير در كش��ور 
شامل نيروگاه هاي برق آبي، بادي و خورشيدي 
براي روز شنبه 5 هزار و 1۸2 مگاوات بوده است.

معاون وزير نفت در امور بين الملل خبر داد

كاهش صادرات نفت ايران مي تواند سبب افزايش قيمت نفت در فصل زمستان امسال شود

محمد خالدي، عضو كميسيون انرژي مجلس:همزمان با افزايش اعتراضات به عملكرد پتروشيمي ها در بازار ثانويه صورت گرفت

مذاكره گازي با پاكستان به جاي داوري

زمستان سختي در انتظار بازار نفت است

نرخ بنزين افزايش نمي يابدتصميم جديد دولت درباره ارز مبناي محاسبه قيمت خوراك پتروشيمي ها

گروه انرژي| 
معاون ام��ور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت، ديروز 
)25 شهريور( در خصوص اجراي پروژه خط لوله گاز 
ايران-پاكستان اعالم كرد كه باتوجه به عالقه مندي 
پاكس��تان به دريافت گاز از ايران، جمهوري اسالمي 
ايران تماي��ل دارد با مذاكره و ن��ه داوري بين المللي 
س��رانجام پروژه گازي ايران-پاكستان را حل و فصل 
كن��د. اظهارات امير حس��ين زماني ني��ا درخصوص 
عالقه من��دي ايران ب��ه مذاكره با طرف پاكس��تاني 
درخصوص خط لوله گازي ايران-پاكستان همزمان 
با اين مطرح مي شود كه دولت جديد پاكستان بطور 
مكرر نس��بت به هم��كاري با ايران در پيش��برد اين 
خط لوله اب��راز تمايل كرده اس��ت آخرين مورد اين 
ابراز تمايل به ديدار هفته گذش��ته غالم سرورخان، 
وزير انرژي پاكستان با س��فير ايران در اسالم آباد باز 
مي گردد. سرورخان در اين ديدار عنوان كرده بود كه 
پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس��تان، بيش 
از ه��ر پروژه خط لول��ه گاز ديگري براي اس��الم آباد 

اولويت دارد.
  

مع��اون ام��ور بين المل��ل و بازرگان��ي وزارت نفت 
ديروزدرخصوص پروژه خط لوله گاز ايران-پاكستان 
اظهار كرد: »با توجه به ابراز تمايل طرف پاكس��تاني 
براي اجراي پ��روژه خط لول��ه انتق��ال گاز ايران به 
پاكس��تان، ما هم از نرفتن به داوري اس��تقبال كرده 

و عالقه منديم از طريق مذاكره به نتيجه برسيم.«
اميرحسين زماني نيا، يادآور شد: »قبال حرف بر سر اين بود 
كه پاكستان به تعهدات خود عمل نكرده و امكان داشت كه 
ما به داروي برويم، اكنون نظر ما عوض شده و حال كه آنها 
عالقه مند به دريافت گاز هستند ما هم حاضريم با مذاكره 

موضوع را پيش برده و آن را نهايي كنيم.«
به گزارش »تعادل«، در س��ال 1990 ميالدي بحث 
انتقال گاز ايران به پاكستان و هند از طريق لوله گذاري 
زميني از داخل خاك س��ه كش��ور به صورت جدي 
مطرح شد. اين پروژه2۷00 كيلومتري خط لوله صلح 
نام گرفت، زيرا عالوه بر تأمين بخش بزرگي از انرژي 
هند و پاكستان، به عنوان عامل كاهش تنش ميان اين 
دو كشور شناخته ش��د. در سال 2002، ايران بخش 
اجرايي اين پروژه را از منطقه عس��لويه به سمت مرز 
پاكستان شروع كرد. برنامه ريزي ها زمان بهره برداري 
از پروژه و انتقال گاز به هند و پاكستان را سال 2014 
مش��خص كرده بودند، اما كشور هند در سال 200۸ 
ميالدي به دليل اختالفات با پاكس��تان از پروژه كنار 
كش��يد و بدين ترتي��ب، پروژه به »خ��ط لوله گازي 
ايران–پاكس��تان« تغيير نام داد. پس از مدتي دولت 
پاكس��تان نيز با وجود آنكه هرگز به صورت رسمي از 
اين پروژه كناره گيري نكرد، اعالم كرد كه نمي تواند 

هزينه هاي بخش لوله گذاري در خاك خود را تأمين 
كند و اگر ايران مي تواند، اين كار را خودش انجام دهد 
كه مورد موافقت ايران قرار نگرفت. در چند سال اخير 
هرگز راهكار قطعي و مشخصي براي ترغيب پاكستان 

به انجام تعهداتش پيدا نشده است.
با وجود آنكه كشور پاكس��تان قرارداد واردات گاز از 
اي��ران از طريق احداث خط لوله صل��ح را امضا كرد، 
اكنون نزديك به چهار س��ال است كه از ضرب االجل 
تعيين ش��ده در اين قرارداد مي گذرد و اس��الم آباد 
تاكنون هيچ گام عملي براي احداث خط لوله گاز در 
خاك خود برنداشته است. اين در حالي است كه ايران 
پيش از پايان ضرب االجل اين قرارداد )پايان دسامبر 
س��ال 2014( به تعه��دات خود عمل ك��رده و خط 
لوله صادرات گاز به پاكس��تان را تا نزديكي مرزهاي 

پاكستان احداث كرد.
عدم پايبندي كشور پاكستان به قرارداد و به بن بست 
خوردن پروژه خط لوله گازي ايران-پاكستان، ايران را 
به فكر شكايت به مراجع بين المللي انداخت تا دادگاه 
داوري بين المللي س��رانجام اين پروژه را مش��خص 
كند. اما به نظر مي رس��د انتخابات اخير پاكستان كه 
به قدرت رسيدن گروه هاي طرفدار گسترش روابط 
با جمهوري اس��المي ايران منجر شد، ايران را دوباره 
نس��بت به اينكه پاكستان به تعهدات خود عمل كند 

اميدوار كرده است. 
بر همين اس��اس، معاون ام��ور بين الملل و بازرگاني 
وزارت نفت ديروزاظهار كرد: »با توجه به ابراز تمايل 
طرف پاكس��تاني براي اجراي پروژه خط لوله انتقال 
گاز ايران به پاكس��تان، م��ا هم از نرفت��ن به داوري 
اس��تقبال كرده و عالقه منديم از طري��ق مذاكره به 

نتيجه برسيم.«
اميرحس��ين زماني نيا تاكيد كرد: »هنوز مذاكره اي 
ص��ورت نگرفت��ه و به خاطر مس��ائل اداري كش��ور 

پاكستان تاريخي براي مذاكره تنظيم نشده است.«
انتخابات پارلماني اخير پاكستان كه به پيروزي حزب 
»تحريك و انصاف« با كسب بيشترين كرسي منجر 
ش��د، عمران خان، قهرمان ملي اين كشور در ورزش 
كريكت را به سمت نخست وزيري رساند. عمران خان 
پي��ش از پي��روزي در انتخاب��ات با تاكي��د بر صرفه 
اقتصادي گاز ايران نسبت به گاز مايع وارداتي از قطر، 
از اهميت بهبود روابط كشورش با كشورهاي همسايه 
به ويژه ايران صحبت كرده و اين مس��اله را »اولويت 
سياست خارجي پاكستان« نام نهاده بود. عمران خان 
پس از پيروزي در انتخابات نيز در اولين س��خنراني 
تلويزيوني خود نس��بت به گس��ترش روابط خوب با 
كشورهاي همسايه، به ويژه ايران ابراز اميدواري كرد.

س��رورخان، وزير جديد انرژي پاكس��تان نيز اخيرا 
در دي��دار ب��ا س��فير جمهوري اس��المي اي��ران در 

اس��الم آباد گفته اس��ت كه دو كش��ور به همكاري و 
سرمايه گذاري هاي بيش��تري در حوزه هاي انرژي و 

نفت نياز دارند.
دو طرف توافق كردند ك��ه يك گروه كاري در زمينه 
خط لوله انتقال گاز قبل از س��فر سرورخان به ايران 

تشكيل دهند.
وزير انرژي پاكس��تان همچنين اعالم كرده: »پروژه 
خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان، بيش از هر پروژه 

خط لوله گاز ديگري براي اسالم آباد اولويت دارد.«
پس از مالقات وزير انرژي پاكستان با سفير ايران در 
اسالم آباد كه هفته گذشته صورت گرفت، اميرحسين 
زماني نيا، معاون امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت 
روز گذش��ته به ايلنا گفت: »هنوز مذاكره اي در اين 
خصوص انجام نش��ده ولي تماس هايي برقرار ش��ده 
و در حال تنظيم يك مالقات در تهران يا اس��الم آباد 

هستيم.«
وي با بيان اينكه اين مذاكرات و صادرات گاز خيلي هم 
به تحريم هاي نفتي ارتباطي ندارد، خاطرنشان كرد: 
»پاكستاني ها هنوز خط لوله دريافت گاز را نكشيده اند، 
در چارچوب قراردادي كه با اين كشور داريم قرار است 

مذاكرات ادامه پيدا كند.«
معاون امور بين الملل و بازرگاني وزارت نفت همچنين 

درباره اينكه آيا امكان دارد با اجرايي ش��دن صادرات 
گاز ايران به پاكستان خط لوله تاپي منتفي شود، گفت: 
»اين دو خط لوله در عمل ربطي به هم ندارند، ما يك 
قرارداد قديمي و جداگانه اي با پاكستان داريم و اعالم 
آمادگي كرديم كه از طريق مذاكره آن را نهايي كرده 
تا اجرايي ش��ود.« خط لوله تاپي، ي��ك پروژه گازي 
مش��ترك ميان 4 كشور تركمنس��تان، افغانستان، 
پاكستان و هند است كه گاز تركمنستان را از طريق 
خاك افغانس��تان به پاكس��تان و پ��س از آن به هند 
منتقل مي كند. بسياري از كارشناسان خط لوله تاپي 
را جايگزيني براي خط لوله صلح مي دانند كه حمايت 

امريكا را با خود دارد.
 پيش ت��ر عب��اس ملك��ي، محق��ق ارش��د در پروژه 
سياس��ت گذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي 
در موسس��ه تكنول��وژي ماساچوس��ت )ام اي تي(، 
درخصوص دخال��ت امريكا در دو خ��ط لوله صلح و 
تاپي به روزنامه تعادل گفته بود: »فشار امريكا پشت 
مساله عدم پيشرفت خط لوله صلح احساس مي شد، 
همانطور كه فش��ار مثبت امريكا در پيش��رفت خط 
لوله تاپي كه از تركمنستان به افغانستان و سپس به 
پاكستان و بعد از آن به هندوستان ادامه پيدا مي كند، 

احساس مي شود.«

ملكي در خصوص چش��م انداز همكاري پاكستان در 
پروژه خط لوله ايران پاكس��تان ب��ه »تعادل«  گفت: 
»منافع پاكس��تان در روابط با ايران قابل توجه است، 
اما در نظام بين الملل جديد كه پاكس��تان آن را يك 
نظام سلسله مراتبي به رهبري امريكا درك مي كند، 
اتفاق قاب��ل مالحظه اي در روابط ايران و پاكس��تان 

نخواهد افتاد.«
ملكي در توضيح چرايي اين ام��ر بيان كرد: »زيرا در 
درجه نخس��ت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 
در حال ش��روع شدن اس��ت. دوم، پاكستان خود در 
فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي در پولشويي 
)FATF( قرار دارد و به راحتي نمي تواند منابع مالي 
از بيرون از كشور جذب نمايد. سوم، سياست خارجي 
پاكستان رابطه نزديكي با ارتش پاكستان دارد و ارتش 
از عمران خ��ان در انتخابات حمايت ك��رد و بنابراين 
تصور نمي شود كه در سياست خارجي پاكستان تغيير 
عمده اي رخ دهد. چه��ارم، عمران خان نيز همچون 
ديگر رهبران پاكستان به روش هاي چيني توجه ويژه 
نشان مي دهند. يعني مدل مبتني بر فضاي سياسي 
محدود و گس��ترش فعاليت هاي اقتصادي با قوانين 
بازار براي رفع فقر در جامع��ه. بنابراين احتمال يك 

معجزه در روابط ايران و پاكستان كم است.«

 عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي افزايش 
قيمت بنزين در شرايط كنوني را رد كرد و گفت: قيمت 

اين حامل انرژي افزايش نمي يابد.
محم��د خال��دي سردش��تي در گفت وگ��و ب��ا ايرن��ا 
اف��زود: در كميس��يون ان��رژي مجل��س مباحث��ي 
ك��ه پيرام��ون حامل ه��اي ان��رژي مطرح مي ش��ود، 
 درب��اره افزاي��ش قيم��ت بنزين بحث نش��ده اس��ت.

به گفته وي، در ش��رايط كنوني نه كميس��يون انرژي و 
نه مجلس ش��وراي اسالمي، اجازه افزايش قيمت بنزين 
 را نمي دهند و دولت نيز برنام��ه اي در اين زمينه ندارد.

نماين��ده م��ردم لردگان در مجلس ش��وراي اس��المي 
در خص��وص رفت��ن ش��ركت بي��ن الملل��ي توت��ال 
از اي��ران پس از عقد ق��رارداد ني��ز اف��زود: در برخي از 
حوزه هاي صنعت نفت كه نيازمند تخصص باالس��ت، 
 حض��ور ش��ركت توت��ال در ايران ي��ك ظرفي��ت بود.

ب��ه گفت��ه وي، برخ��ي از طرح ه��اي صنع��ت 
نف��ت نيازمند صنع��ت ب��ه روز و نوين اس��ت كه حتي 
 در اختي��ار ش��ركت هاي بي��ن الملل��ي نيس��ت.

خالدي سردش��تي، با اش��اره ب��ه توانمن��دي برخي از 
ش��ركت هاي داخل��ي در بخ��ش صنعت نف��ت اظهار 
داشت: براي اجراي برخي از طرح هاي حوزه نفتي توان 
 داخلي ش��ركت هاي ايراني باالس��ت و كفايت مي كند.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
برداشت مشترك از ميادين نفت و گاز ايران با كشورهاي 

همسايه نيز گفت: برداشت ايران از ميادين مشترك نفتي 
 جنوب و حتي مانند عراق نسبت به اين كشورها كمتر است.

خالدي سردشتي افزود: به نظر مي رسد ميزان برداشت 
عراق از ميادين نفتي مش��ترك با ايران 600 هزار بشكه 
 است، ولي ميزان برداشت ايران رقم چشمگيري نيست.

نماين��ده م��ردم لردگان در مجلس ش��وراي اس��المي 
اف��زود: يك��ي از اه��داف حض��ور ش��ركت توت��ال در 
اي��ران كاه��ش اخت��الف در مي��زان برداش��ت از 
 ميادي��ن گازي و نفت��ي مش��ترك با همس��ايگان بود.

وي تصري��ح ك��رد: اميد اس��ت ش��ركت بي��ن المللي 
 توت��ال دوباره ب��ه طرح ه��اي نفت��ي اي��ران بازگردد.

اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص طرح 
مج��دد ب��ه كارگي��ري كارت س��وخت در جايگاه هاي 
س��وختگيري ني��ز گف��ت: اگ��ر ش��رايط ب��ه گونه اي 
 برس��د دوب��اره از كارت س��وخت اس��تفاده مي ش��ود.

خالدي سردشتي اعالم كرد: در زمينه استفاده مجدد از 
 كارت سوخت كميسيون انرژي با آن موافقت خواهد كرد.

به گزارش ايرنا، كارشناس��ان حوزه نفت و گاز معتقدند 
قيمت حامل هاي نفتي در ايران نس��بت به كشورهاي 
همس��ايه پايين تر اس��ت به همين دليل گاه��ي افراد 
س��ودجو به دنبال قاچاق بنزين هس��تند ك��ه جلو آنها 
 گرفت��ه مي ش��ود و ب��ا آنها برخ��ورد قانوني مي ش��ود.

قميت هر ليتر بنزين در جايگاه هاي س��وخت گيري در 
ايران هم اكنون 10 هزار ريال معادل يكهزار تومان است.

به گزارش ش��بكه خبري بلومبرگ، با نزديك شدن 
به فصل زمس��تان، نشانه هاي بيشتري از محدوديت 

عرضه در بازار نفت مشاهده مي شود.
روي كاغ��ذ، ديگ��ر اعضاي اوپك و روس��يه ظرفيت 
مازاد كافي براي جبران كمبود نفت ايران را دارند، اما 
مساله اي كه روي كاغذ وجود دارد و آنچه كه مي تواند 
در يك ماه آينده به توليد برسد، الزاما يكسان نيستند.

در كنار اين مس��اله، افزايش فصل��ي مصرف نفت و 
احتمال اختالل بيشتر در توليد نفت در ديگر مناطق 
دنيا مطرح است و در اين صورت، عرضه نفت مي تواند 
ظرف چند هفته تقاضاي آن عقب بيفتد. اين مساله 

مي تواند براي رشد قيمت نفت كافي باشد.
ظرفيت مازاد توليد نفت اعضاي سازمان كشورهاي 
صادركننده نف��ت )اوپك(، هم اكنون ب��ه كمتر از 2 

ميليون بشكه در روز رسيده اس��ت. كشورهايي كه 
توان افزايش توليد را دارند، پس از نشس��ت ماه ژوئن 

اوپك اين كار را كرده اند.
از نظر تئوري، عربستان مي تواند فورا توليد نفت خود 
را به 11 ميليون و 500 هزار بشكه در روز برساند، اما 
اين كشور هيچ وقت به آن اندازه توليد نكرده و توانايي 
اين كشور براي اين كار، آزموده نشده است. رسيدن 
به اين سطح توليد به احتمال زياد به چند ماه زمان و 

فعاليت هاي حفاري بسياري نياز دارد.
ش��مار دكل هاي حفاري نفت در امريكا از ماه آوريل 
امس��ال تا كنون افزايش يافته، اما تنها برابر با شمار 
دكل ها در فصل بهار س��ال 201۷ ميالدي است كه 
تمركز اين كش��ور بر كاهش توليد بود. آمريتا س��ن 
و ميكال ميدان، كارش��ناس هاي موسس��ه مشاوره 

اس��پتكس انرژي، پيش از اين اعالم كردند كه حتي 
اگر عربستان توسعه ميدان نفتي خريس را آغاز كند 
كه ظرفيت توليد روزانه 300 هزار بشكه نفت را دارد، 
رسيدن به اين ميزان افزايش توليد به كندي محقق 

خواهد شد.
پس از نشس��ت ماه ژوئن اوپ��ك، بحث هايي درباره 
ازسرگيري توليد نفت از منطقه بي طرف ميان كويت 
و عربس��تان مطرح شد، اما در عمل، فعاليت چنداني 
انجام نشده است. انتظار افزايش توليد اين ميدان ها 
پيش از سه ماه نخست سال 2019 ميالدي را نبايد 

داشت.
روسيه نيز توليد نفت خود را از ماه مه امسال تا كنون، 
250 هزار بشكه در روز افزايش داده است. الكساندر 
نواك، وزير انرژي روس��يه، به تازگ��ي اعالم كرد اين 

كشور توانايي افزايش توليد خود به ميزان 300 هزار 
بش��كه ديگر را نيز دارد، اما پيش از نشس��ت وزارتي 
اوپك و متحدانش در آغاز مهر ماه در الجزاير، درباره 

اين مساله تصميم نخواهد گرفت.
تا آن زمان، به س��ه ماه پاياني س��ال 201۸ ميالدي 
نزديك شده ايم و در آن زمان، عرضه محدود خواهد 
شد. طبق پيش بيني موسسه انرژي اسپكتس، جهان 
در آن مقطع به عرضه روزانه 33 ميليون و 500 هزار 
بش��كه نفت اوپك نياز خواهد داش��ت. اين سازمان 
اكنون روزانه 32 ميليون و ۷00 هزار بشكه نفت توليد 
مي كند، در حالي كه اوضاع امنيتي در ليبي، نيجريه 

و عراق رو به وخامت مي گذارد.
اگر اختالل هاي اخي��ر در توليد نفت نيجريه و ليبي 
تكرار شود يا اگر ناآرامي در شهر بصره عراق به مناطق 

نفتي نيز گس��ترش يابد، جهان به سرعت با كمبود 
عرضه روزانه يك ميليون بشكه نفت روبرو مي شود. 
از سوي ديگر، استمرار كاهش توليد نفت ونزوئال نيز 

مي تواند شرايط را بدتر كند.
از س��وي ديگ��ر، نگراني ه��ا درباره دورنماي رش��د 
اقتصادي كشورهاي در حال توس��عه و تأثير جنگ 
تجاري ترامپ بر تقاضاي نفت را بايد كنار گذاش��ت. 
اگرچه اين نگراني ها معقول هستند، اما تا پيش از سال 

آينده ميالدي خود را نشان نمي دهند.
مساله مهم تر، نگراني درباره افت صادرات نفت ايران 
اس��ت. هرگونه كاهش توليد، مي تواند براي تثبيت 

قيمت نفت باالي ۸0 دالر كافي باشد.
زمستان امسال مي تواند براي بازار نفت، فصل داغي 

باشد.

 همزم��ان با اوج گي��ري اعتراضات مقامات ارش��د 
دولتي، كارشناس��ان و رس��انه ها درب��اره عملكرد 
پتروشيمي هاي دولتي در عدم عرضه ارز صادراتي 
به بازار ثانويه به ميزان مقرر، شنيده ها حاكي از آن 
اس��ت كه دولت تصميم جديد و مهم��ي درباره ارز 
مبناي محاسبه قيمت خوراك پتروشيمي ها گرفته 
است. پيگيري هاي خبرنگار فارس حاكي از آن است 
كه اين تصميم مهم و ضدرانتي دولت ظرف چند روز 

آينده به صورت رسمي اعالم خواهد شد.
گفتني است در جلس��ه 23 خردادماه هيات دولت، 
به درخواست واحدهاي پتروش��يمي و در راستاي 
تش��ويق آنها به اراي��ه ارز صادراتي ش��ان با قيمت 
4200 تومان در س��امانه نيم��ا، دولت مصوب كرد 
كه ارز مبناي محاس��به قيمت خوراك اين واحدها، 
ارز 3۸00 توماني يعني ارز كاالهاي اساس��ي باشد. 
اين واحدها در جلسه با اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمه��ور در تاريخ 6 خردادماه، ارايه ارز با 
اين قيمت در سامانه نيما را منوط به تغيير محاسبه 
قيمت خ��وراك اين واحدها ب��ا دالر 3۸00 توماني 
يعني قيمت ارز كاالهاي اساسي به جاي دالر 4200 
تومان��ي كرده بودن��د. با اين وجود، پتروش��يمي ها 
چندان به تعهدات خود عم��ل نكردند و در نتيجه، 
تالطمات ش��ديد ب��ازار ارز ادامه ياف��ت و دولت در 
اواسط تابستان امسال، مجبور ش��د بازار ثانويه ارز 

را گسترش دهد.
به گزارش فارس ،  در همين راس��تا و در قالب بسته 
جدي��د ارزي دولت، ال��زام پتروش��يمي ها و برخي 
صناي��ع ديگر به عرض��ه ارز خود ب��ا قيمت 4200 
تومان در س��امانه نيما حذف گرديد و قرار شد آنها 
ارز صادراتي خود را در بازار ثانويه ارز عرضه كنند. با 
توجه به همين موضوع، حدود يك ماه است كه شاهد 
عرضه بخشي از ارز پتروشيمي ها در بازار ثانويه ارز با 
قيمتي حدود 9 هزار تومان هس��تيم. با وجود تداوم 
رانت بزرگ ارزي پتروشيمي ها يعني محاسبه قيمت 
خوراك اين واحدها با دالر 3۸00 توماني بدون هيچ 
توجيهي و همچنين اعطاي اختيار بركناري اعضاي 
هي��ات مديره اين واحدها به وزي��ر نفت در صورت 
عدم عرضه ارز به بازار ثانويه توس��ط دولت كه اوايل 
شهريورماه امسال رسانه اي ش��د، همچنان عرضه 
ارز آنها در بازار ثانويه ارز كمتر از ميزان مقرر است.

همين امر موجب شده اس��ت تا انتقادها از عملكرد 
منفعت طلبانه پتروشيمي ها كه نقش مهمي در عدم 
موفقيت سياس��ت هاي ارزي دولت در ميانه جنگ 
اقتصادي داشته است، تشديد شود و درخواست هاي 
كارشناسان و رسانه ها براي حذف رانت ارزي بزرگ 
پتروشيمي ها و تغيير مبناي محاسبه قيمت خوراك 
آنها به قيمت ارز در بازار ثانويه به اوج برس��د. نقطه 
اوج اين اعتراضات،  اظهارات تند حس��ن روحاني، 

رييس جمهور در چهاردهمين جشنواره ملي شهيد 
رجايي در تاريخ 1۷ ش��هريورماه ب��ود كه مخاطب 
اصل��ي آن، پتروش��يمي ها بودن��د. روحاني گفت: 
»بخش��ي از التهاب در بازار ارز خارجي است اما من 
به عنوان رييس دولت اعالم مي كنم كه بخش��ي از 
التهابات داخلي اس��ت يعني صادركننده اي دولتي 
و خصولتي ارز صادرات��ي را كه بايد امروز در اختيار 
سامانه نيما قرار دهد، صبر مي كند 4۸ ساعت ديرتر 
مي دهد و اين كار خيانت به كشور است. من ديروز 
به يكي از مس��ووالن گفتم اگر كسي اين كار را كرد 
قدم اول عزل و ق��دم دوم معرفي به دادگاه باش��د. 
رييس جمهوري خطاب به مديراني كه ارز صادراتي 
را ديرت��ر به س��امانه نيما تحوي��ل مي دهند، گفت: 
اين كار را براي اين انجام مي دهي كه بگويي س��ود 
بيشتري نصيب شركت خود كرده اي و سهم خودت 
در پايان سال را باالتر ببري؟ با اين كار به همه ملت 

ايران صدمه مي زنيد«.
براس��اس محاس��به هاي ص��ورت گرفته توس��ط 
كارشناسان، در صورتي كه دولت سياست به شدت 
رانتي خود درباره واحدهاي پتروش��يمي را اصالح 
كن��د و ارز مبن��اي محاس��به قيمت خ��وراك اين 
واحده��ا از 3۸00 تومان به ارز بازار ثانويه )حدود ۸ 
هزار تومان( افزايش يابد، درآمدي 30 هزار ميليارد 

توماني از اين محل كسب خواهد كرد.
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عكسروز

چهرهروز

»ميركريمي« همچنان در ياسوج به دنبال »قصر شيرين«
رضا ميركريمي همچنان مشغول انتخاب لوكيشن و بازيگر محلي براي فيلم جديدش »قصر شيرين« در ياسوج است. عالوه بر حامد بهداد كه 
انتخابش به عنوان يكي از بازيگران اصلي قطعي شده است، ژيال شاهي نيز بازيگر ديگري است كه براي حضور در پروژه ميركريمي انتخاب شده 
است. همچنان انتخاب بازيگران محلي فيلم »قصر شيرين« كه تماما در كهگيلويه و بويراحمد فيلمبرداري خواهد شد، ادامه دارد. پيش بيني 
مي شود فيلمبرداري اين فيلم 15 مهر ماه آغاز شود. فيلمنامه  اين فيلم بر اساس طرحي از سيد رضا ميركريمي و توسط محسن قرايي و محمد 
داودي نوشته شده است. ميركريمي پيش از اين با فيلم امروز نماينده ايران در اسكار ۲۰15 بود و در جشنواره بين المللي فيلم رباط جايزه بهترين 
فيلم و جايزه مردمي را تصاحب كرد. او ارديبهشت 1۳۹۴ از طرف هيات مديره خانه سينما به عنوان مديرعامل اين نهاد صنفي انتخاب شد.

ايستگاه

آغاز عمليات نجات بيست  و پنجمين »جيمز باند«
»رابرت وي��د« و »ني��ل پرويس« 
دو فيلمنامه نوي��س قديمي براي 
بازنويس��ي فيلمنامه جديدترين 
قسمت از مجموعه فيلم هاي اكشن 

»جيمز باند« استخدام شدند.
ب��ه گ��زارش گاردي��ن، پ��س از 
كناره گيري ناگهاني »دني بويل« از 

كارگرداني بيست وپنجمين قسمت از فيلم »جيمز باند«، تهيه كنندگان اين 
مجموعه با به كارگيري »رابرت ويد« و »نيل پرويس« دو نويسنده قديمي اين 
مجموعه در تالش هستند ساخت اين فيلم را مجددا در مسير اصلي خود قرار 
دهند. ساخت قسمت جديد »جيمز باند« قرار بود به كارگرداني و با فيملنامه اي 
از »دني بويل« كارگردان برنده اسكار انگليسي ساخته شود اما به سبب آنچه 
اختالفات خالقانه ميان او و تهيه كنندگان فيلم عنوان شد؛ ساخت اين پروژه 
با كناره گيري »بويل« متوقف شد. با وجود اين تاكنون تاريخ اكران اين فيلم كه 
براي سال ۲۰1۹ برنامه ريزي شده بود تغيير نكرده و »باربارا براكلي« و »مايكل 
جي. ويلسون« تالش مي كنند روند ساخت اين پروژه ديگر مختل نشود و به 
همين دليل اين دو نويسنده كه از سال 1۹۹۹ در همه فيلم هاي اين مجموعه 
حضور داشته اند به عنوان فيلمنامه نويسان قسمت جديد نيز انتخاب شدند. 

بيست وچهارمين قسمت از مجموعه فيلم هاي »جيمز باند« با عنوان »شبح« 
در سال ۲۰15 توسط »سام مندس« كارگرداني شد و به فروش جهاني بيش از 
۸۷۲ ميليون دالر در سينماها دست يافت. اما »سقوط آسماني« به كارگرداني 
»مندس« و با حضور »كريگ« و »خاوير باردم« در نقش منفي در سال ۲۰1۲ 
با فروش يك ميليارد و 1۰۰ هزار دالر در سطح جهان به پرفروش ترين فيلم 
در اين مجموعه بدل شد و اما كارگردان قسمت بيست وپنجم و جديد اين فيلم 
پس از كناره گيري »دني بويل« هنوز اعالم نشده است. سري فيلم هاي »جيمز 
باند« با فروش جهاني بيش از پنج ميليارد دالر در جايگاه دوم پرفروش ترين 

سري فيلم هاي ادامه دار بعد از مجموعه »هري پاتر« قرار دارد.

بازارهنر

نمايش »عروسك ها«ي يك هنرمند ايراني در تركيه

رونمايي از »پاييز نيكايدوها« در ژاپن

چيني ها »حد« را ارزيابي مي كنند

بيس��ت اثر س��يامك عزمي با عنوان 
»عروسك ها« در استانبول به نمايش 
گذاش��ته مي ش��ود. در معرف��ي اين 
نمايشگاه آمده اس��ت: بر هم گذاري 
لكه ه��اي رن��گ وف��ادار ب��ه فرم ها، 
ارزش گذاري هاي يكس��ان براي هر 
كدام از عروس��ك ها در قاب، آنچنان 
كه گويي هيچ كدام بر ديگري برتري 

ندارند: ش��اهزاده ها در كنار پينوكيو! اين قاب ها 
نمايش قس��متي از تكرار زندگي اس��ت. روايت 
بازي ه��ا و نقش ه��اي تحميلي ك��ه پذيرفته ايم 
و هنرمند هر چه بيش��تر اين داس��تان را روايت 
مي كند، هر چند ب��راي او همچون مراقبه و براي 
رسيدن به تكامل است، اين هجو كامل تر مي شود. 
در تفسير و توضيح يك اثر هنري، هر چه بيشتر 
گفته شود به سوءدريافت و انحراف از تاثير واقعي 
آن نزديك تر مي ش��ويم، با اين وجود شايد بتوان 
گفت عروسك هاي سيامك عزمي بهانه اي است 

كه ما را درگير كيفيت اجرا كند.
در هم فش��ردگي عروس��ك ها مقاومت ذهن را 
مي شكند و مخاطب را در جهت معكوس خاطره 
يا شناخت فرم اشياء آشنا مي برد و اين نقطه مقابل 
آشنايي زدايي است. تعبير جديد تحميلي هنرمند 
از جمع عروس��ك ها، مانند هر هنرمند ديگر كه 
تعبير خود را ب��ه ما تحميل مي كن��د، بيننده را 

ناخواسته درون يك اجبار بصري قرار 
مي دهد. اجباري در چارچوب تكنيك 
و فرم ك��ه با رنگ هاي خي��ره كننده 
و به ظاهر آش��نا، ما را به ديدن آنچه 
مي خواهيم ببينيم و نيست وا مي دارد 
و هر چه بيش��تر نگاه مي كنيم، آنچه 
نصيبمان مي شود سكوت بي تحرك 
بي زوال تاثيرگذار عروسك هايي است 
كه زماني خلوت كودكي هايمان را با آنها زنده و پر 

كرده ايم شايد به اجبار.
س��يامك عزم��ي متول��د 1۳51 اس��ت، او در 
نمايش��گاه هاي متع��دد گروه��ي در اي��ران، 
تركمنستان، دوبي و چين شركت داشته و تاكنون 
ده ها نمايش��گاه انفرادي در ايران و كش��ورهاي 
ديگري چون تركي��ه و ايتاليا و نق��اط ديگر برپا 
كرده اس��ت. او حضور در اكسپو آرت كشور چين 
در س��ال ۲۰۰۶، شركت در اكسپو آرت تهران در 
سال 1۳۹1 و شركت در چند دوره از حراج تهران 

را در كارنامه هنري خود دارد. 
 اين نمايش��گاه از بيستم س��پتامبر تا دوم اكتبر 
)۲۹ ش��هريور ت��ا 1۰ مهرم��اه( در گال��ري 
۷artgallery برپا خواهد ش��د و عالقه مندان 
مي توانند از س��اعت 15 تا ۲۰ ب��ه اين گالري در 
استانبول، خيابان استقالل، محله گاالتا، خيابان 

سردار اكرام، پالك 1۶ مراجعه كنند.

»پاييز نيكايدوها« به كارگرداني آيدا 
پناهنده در جشنواره فيلم »نارا« ژاپن 
رونمايي مي ش��ود. به گ��زارش مهر، 
فيلم سينمايي »پاييِز نيكايدوها« به 
كارگرداني آيدا پناهنده با اتمام آخرين 

مراحل فني، آماده نمايش شد.
تهيه كنندگي اين اثر را نائومي كاواسه 
فيلمساز سينماي ژاپن و برنده دوربين 

طال و جايزه بزرگ فستيوال فيلم كن بر عهده دارد 
و فيلم محصول مشترك ۲ كشور ژاپن و هنگ كنگ 
اس��ت. »پاييز نيكايدوها« به نويسندگي ارسالن 
اميري و آيدا پناهنده پاييز سال گذشته در ژاپن و 
در شهرهاي قديمي نارا و ِتنري فيلمبرداري شده 
و داستان فيلم درباره آخرين بازمانده مرد خانواده 
 نيكايدو است كه بايد براي بقاي نام خانوادگي شان

دس��ت به انتخ��اب دش��واري بزن��د. در اين فيلم 
بازيگ��ران ژاپني از جمله ماس��ايا كاتو، ش��يزوكا 
ايشيباشي، كازوكو ش��يراكاوا، كيتا ماچيدا، هانا 
هيدوكي، كايو ايسه ايفاي نقش كرده اند. مديريت 

فيلمب��رداري فيل��م را مرتضي قيدي 
برعهده داشته است و صدابردار ژاپني 
كيكوچي نوبويوكي كه تجربه همكاري 
با عباس كيارستمي را در فيلم »مثل 
يك عاشق« داشته است در اين اولين 
تجربه بين المللي آيدا پناهنده، با وي 

همكاري داشته است.
كمپان��ي ژاپن��ي اِل. دي. اِچ ژاپ��ن و 
اِمپررفيلم هنگ كنگ در تهيه اين فيلم مشاركت 
داش��ته اند كه با پايان تدوين فيلم توسط ارسالن 
اميري و اتمام مراحل فن��ي، اين فيلم با نام ژاپني 
»نيكايدو-ك- مونوگاتاري« از چهارم ژانويه ۲۰1۹ 

در ژاپن اكران سراسري خواهد شد.
 اي��ن فيل��م ۲۰ س��پتامبر مصادف با پنجش��نبه

۲۹ شهريور ماه در افتتاحيه فستيوال بين المللي 
فيلم »نارا« در ژاپن با حض��ور كارگردان و عوامل 
آن همراه با برگ��زاري كنفرانس خبري، رونمايي 
مي شود. اين سومين فيلم سينمايي آيدا پناهنده، 

بعد از »ناهيد« و »اسرافيل« است.

فيلم كوتاه »حد« در بخش »روايتي« 
پانزدهمين دوره جوايز )GUFA( به 
نمايش درمي آيد. فيلم كوتاه »حد« 
س��اخته جواد دارايي براي رقابت در 
بخ��ش »روايت��ي« پانزدهمين دوره 
جوايز فيلم )GUFA( چين به نمايش 

درمي آيد.
هدف اين جوايز افزاي��ش تبادل ميان 

دانش��جويان فيلم از سراس��ر جهان اس��ت تا آثار 
باكيفيت ساخته شده توسط استعدادهاي تازه ظهور 
شناخته شوند. امسال رخداد سه روزه اين جوايز بين 
روزهاي هفتم تا نهم نوامبر برابر با 1۶ تا 1۸ آبان ماه در 
هنگ كنگ برگزار مي شود. از جمله فعاليت هاي اين 
رخداد مي توان به نمايش آثار انتخاب شده، تعدادي 
مستركالس، بيان ايده هاي داستاني و مراسم اهداي 
جوايز اشاره كرد كه تمام شركت كنندگان مي توانند 

در آنها حضور داشته باشند.
فيلم كوتاه »حد« با موضوع مس��ائل و مش��كالت 
معل��والن در اس��الم آباد كرج فيلمبرداري ش��ده 

اس��ت. »حد« به تهي��ه كنندگي آرزو 
دهكردي، فيل��م كوتاه هفت دقيقه اي 
است كه با همكاري معاونت اجتماعي 
نيروي انتظامي س��اخته شده است و 
بيشتر عوامل توليد آن از كاركنان صدا و 

سيماي مركز البرز هستند.
س��اير عوام��ل اي��ن فيل��م عبارتند از 
نويسنده، كارگردان، مدير فيلمبرداري، 
تدوين و كالريست: جواد دارايي، تهيه كننده و مدير 
توليد: آرزو باللي دهكردي، صدابردار: هادي ساعد 
محكم، صداگذار: رضا بيگي، موسيقي متن: سهيل 
صفريان، گريم: مهديس سيدالهاش��مي، عكاس: 
وحيد مزاجردي، مدير نورپ��ردازي: بهروز قرباني، 
دستياران فيلمبردار: امير عليپور، صادق عليزاده، 
دس��تيار كارگردان، طراح اس��توري بورد و پوستر: 
مليكا باللي، سرمايه گذار: موسسه خيريه بيماران 
تهي دست قائم، بازيگران: داوود معيني كيا، كريم 
قلي زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبي، برديا هوشنگي، 

مهديس سيدالهاشمي و نوا مسلمي.

میراثنامه

چرا برج سكوت براي زرتشتيان مهم است؟ 
ب��ا دخمه هايش ش��ما را به دنياي 
مردگان پيش از اسالم و زرتشتيان 
صدها سال قبل ايران مي برد. برج 
خاموش��ان را به نام برج سكوت يا 
دخمه زرتشتيان هم مي شناسند. 
برج��ي در 15 كيلومت��ري جنوب 
ش��رقي ي��زد و در حوال��ي منطقه 

صفاييه و روي يك كوه رسوبي و كم ارتفاع به نام كوه دخمه قرار گرفته است. 
زرتشتيان اگرچه اين روزها مردگان خود را در قبر دفن مي كنند اما در گذشته 
اموات را به دخمه مي بردند و با آيين خاصي در مركز اين دخمه ها قرار مي دادند.

اگر گذارتان به اين منطقه بيفتد، دو عمارت سنگي مدور برج مانند را با فضايي 
ميان تهي مي بينيد كه يكي از آنها قديمي تر و ديگري جديدتر اس��ت. برج 
قديمي به نام سازنده هندي آن مانكجي هاتريا نام گرفته است و برج جديدتر 

كه در دوره قاجاريه ساخته شده، گلستان نام دارد.
گلس��تان ۲5 متر قطر و ۶ متر ارتفاع دارد و مانكجي كه باريك تر از گلستان 
ساخته شده، 15متر قطر دارد. زرتشتيان قديم از فضاي پيچ در پيچ دخمه ها 
براي دفن اموات خود استفاده مي كردند تا اجساد مردگانشان طعمه كركس ها 
نشود. محل ساخت اين دخمه ها كه همه خارج از شهر قرار دارند با محاسبات 
دقيقي انجام مي ش��د تا با وزش باد و بارش باران، آلودگي به س��مت ش��هر 
منتقل نشود. اين دخمه ها همچنين از خشت خام و گچ ساخته مي شدند تا 
آلودگي هاي ناشي از فساد مردگان به زمين نرسد.سطح داخلي برج خاموشان 
به صورت پهنه  گردي است كه تمام آن با تخته سنگ هاي بزرگ پوشيده شده 
و سه بخش زنانه و مردانه و بچگانه دارد. در حقيقت، نوار دايره  انتهاي دخمه 
كه به ديوار اطراف دخمه چسبيده، مخصوص مردهاست و نوار دايره مياني 
بعد از قسمت مردها، به زن ها اختصاص دارد. نوار دايره داخلي بعد از زن ها هم 
جايگاه كودكان بوده اما در مركز همه اين نوارها، يك چاه بزرگ به نام استودان 

)استخوان دان( است كه محل دفن مردگان به حساب مي آيد.

تاريخنگاري

نخست وزيري دوباره محمدعلي فروغي 
چهره اي پيچيده و در عين حال ميانه رو و سياس��تمداري كاركشته كه هر وقت 
مش��كلي براي حكومت و ش��اه پيش مي آمد، به ميدان آورده مي شد تا شرايط را 
مديريت كند. بيست و ششم شهريور 1۳1۲، محمدعلی خان ذکاءالملک فروغی به 
عنوان نخست وزير، کابينه خود را تشکيل داد. اين کابينه تا 1۰ آذر 1۳1۴ برقرار بود. 
محمدعلی فروغی از فعاالن و مبارزان مهم انقالب مشروطه ايران بود. او در زمان جنگ 
جهانی اول، رياست هيات اعزامی ايران به کنفرانس صلح پاريس )1۹1۹( و جامعه 
ملل را برعهده داشته است. وی چند بار وزير، دو بار نماينده مجلس شورای ملی و يک 
بار رئيس ديوان عالی تميز )ديوان کشور( شد. در سال 1۳۰۴، پس از تصويب انقراض 
دودمان قاجار، که خود در آن نقش تعيين کننده ای داشت، کفيل نخست وزيری شد. 
با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، فروغی به عنوان اولين نخست وزير در دوره پهلوی، 
مراسم تاج گذاری رضاشاه را در اولين قدم برگزار کرد. در دومين دوره نخست وزيری او، 
کشف حجاب اجباری يکی از جنجال برانگيزترين رويدادهايی بود که به وقوع پيوست. 
فروغی از مدت ها قبل با آتاتورک آشنايی داشت و به اصرار او، رضاشاه سفری به ترکيه 

داشت و اين وقايع، به دنبال اين سفر رضاشاه انجام شد.
بعد از اينکه ميان فروغی و رضاشاه اختالفاتی افتاد، فروغی فعاليت سياسی را 
رها کرد و به کارهای علمی پرداخت، تا اين که سرانجام در جريان جنگ جهانی 
دوم، در شهريور 1۳۲۰ ايران توسط متفقين اشغال شد. اين باعث شد تا دوباره از 
فروغی برای قبول نخست وزيری دعوت کنند و پس از گذشت چند سال، دوباره 
به سياست بازگش��ت. از مهم ترين اقدامات او در سومين دوره نخست وزيری، 

استعفای رضاشاه از سلطنت بود. متن استعفای رضاشاه، توسط فروغی نوشته 
شد و به امضای شاه رسيد و سلطنت به محمدرضا پهلوی انتقال يافت. فروغی 
اولين نخست وزير در دوره محمدرضاشاه نيز شد. با برکناری رضاشاه، ايران به 
جمع حاميان متفقين پيوست و خطرات احتمالی جنگ ميان ايران و متفقين، 

مانند تجزيه ايران توسط متفقين، مرتفع شد. 

كیوسك

 مرگ كودكان يمن
با موشك هاي اسپانيايي 

  ال پايس: 
اسپانيا همزمان با جنگ 
يمن، فروش س��الح به 
ري��اض را دو برابر كرد. 
طبق گزارش صفحه اول 
اين روزنام��ه، اين خبر 
در حالي منتش��ر شده 
ك��ه س��خنگوي دولت 
اس��پانيا ادعا كرده كه از 

اين مهمات، عليه غيرنظاميان يمني اس��تفاده 
نخواهد شد. آنطور كه گفته شده، تاكنون مادريد 
حدود ۴۰۰ بمب به عربس��تان فروخته اس��ت. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، در 1۶ اوت، دولت 
چپ ميانه اسپانيا به بازنگري در فروش تسليحات 
به عربستان متعهد شد. اين تعهد به دنبال حمالت 
هوايي ائتالف تحت امر عربستان در يمن صورت 
گرفت؛ حمالتي كه در آن موشك ها به اتوبوس 
مدرسه برخورد كرده و منجر به كشته شدن بيش 
از ده ها كودك يمني ش��دند. براساس آمارهاي 
رس��مي، اس��پانيا ۲۷۰ ميليون يورو تجهيزات 
نظامي در سال ۲۰1۷ به عربستان فروخته است 
و صادرات تسليحات به رياض ۶.۲ درصد مجموع 

فروش اين كشور را تشكيل مي دهد.

  نيويورك تايمز: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، تازه تري��ن 
تصاوي��ر را از خس��ارت 
گسترده توفان فلورانس 
در كارولينا منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، توفان 
فلوران��س در س��واحل 
ش��رقي امريكا تاكنون 

شماري كشته برجاي گذاشته و برق هزاران خانه 
را نيز قطع كرده اس��ت. از آغاز بارندگي ها در روز 
جمعه تاكنون حدود يك ميليون نفر از ساكنان 
اي��ن ايالت ها از برق محروم ش��ده اند و در برخي 
از مناطق سيل كل سطح ش��هر ها را فرا گرفته 
است.همچنين گفته شده با وجود اينكه از شدت 
باد هاي اين توفان كاسته شده است، كارشناسان 
پيش بيني كرده اند ك��ه توفان فلورانس در چند 
روز آينده مناطق بيشتري از كاروليناي شمالي و 

كاروليناي جنوبي را در آب فرو خواهد برد. 

  رپابليكا: 
 پس از حادث��ه مرگبار 
ري��زش پ��ل جن��وا، 
نهاده��اي عمران��ي در 
اروپا به فكر پيشگيري از 
حوادث مشابه با استفاده 
از ماه��واره افتادند. در 
گزارش صفحه اول اين 
روزنامه گفته ش��ده كه 

بررسي حركت و لرزش پل ها با فناوري هاي جديد 
از مهم ترين اقدامات اروپا براي پيشگيري از تكرار 
حادث��ه ريزش پل در جنواي ايتالياس��ت. طبق 
گزارش اين روزنامه ايتاليايي، نهادهاي عمراني 
اروپا در تالشند پل هاي مختلف سراسر قاره را از 
نظر استحكام بررسي كنند و در اين راه استفاده 
از ماهواره هاي فضايي نيز پيگيري مي ش��ود. در 
حال حاضر ماهواره اروپايي »لئوناردو« ريزترين 
تحرك پل ها را براي تخريب احتمالي آنها بررسي 
مي كند. در ماه گذش��ته ميالدي، بخشي از پل 
هواي��ي مورداني كه در مس��ير بزرگراه ارتباطي 
اصلي در شهر جنوا واقع شده، فروريخت. سقوط 
ناگهاني بخش پل بزرگراه موراندي مردم ايتاليا را 
با پرسش جدي درباره فرسايش و روند نوسازي 

زيرساخت هاي اين كشور روبرو كرد. 

بررسي كاهش نقدينگي بانك هاي منطقه يورو پس از بحران مالي سال 2008 

الههباقري|
در سال ۲۰۰5، بس��ياري از كشورها با 
كاهش نقدينگي در سيس��تم بانكي و 
اعتباري روبرو ش��دند و اين وضعيت تا 
سال ۲۰۰۸ طول كشيد و بحران مالي جهاني را رقم 
زد. آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته شده، اين 
وضعيت، نشان دهنده ناكارآمدي در فعاليت  بانك ها و 
قوانين مالي كشورها بود. پس از آن، اقدامات دولت ها و 
بانك هاي مركزي در سراسر جهان، منجر به توقف اين 
بحران شد. اين روزها اما، تازه ترين بررسي تحليل گران 
اقتصادي امريكا، خبر از احتمال بحران مالي ديگري 
در سطح جهان دارد. به گفته كارشناسان بازار سهام، 
يك دهه پ��س از بحران مالي جهاني، كش��ورها به 
سوي بحراني بزرگ تر از سال ۲۰۰۸ پيش مي روند؛ 
بحراني كه تحليل گران علت اصلي آن را مشكالتي در 
نقدينگي بانك ها و بدهي كشورها اعالم كرده اند. در 
اين ميان، يكي از كهنه كاران بازار سهام امريكا اعالم 
كرده اس��ت كه بحران جديد در م��ورد اوراق قرضه 
خزانه داري امريكا خواهد بود، در حالي كه بحران مالي 
۲۰۰۸ پيرامون بدهي وام مسكن، افزايش قيمت يورو 

و افت قيمت طال شكل گرفت. 
پيش از اين، در س��ال ۲۰۰۸ ورشكس��تگي بانك 
ب��رادران لهمان در امريكا، آغ��از بحران اقتصادي 
امريكا بود كه به سراسر جهان رسيد. اين در حالي 
است كه يك دهه بعد، همچنان آثاري از اين بحران 
در بانك هاي اروپايي ديده مي ش��ود. آنطور كه در 
تازه ترين گزارش ها گفته ش��ده، به نظر مي رس��د 
برخي از بانك هاي اروپايي، بطور كامل از ش��وك 
بحران ۲۰۰۸ خارج نش��دند. براس��اس اطالعات 
ش��وراي ثبات مال��ي، مجم��وع دارايي هاي مالي 
بانك هاي منطقه يورو، در سال ۲۰1۶، حدود ۲۶ 
هزار و ۸1۸ ميليارد يورو اعالم ش��د كه اين مبلغ، 
فاصله قابل توجهي با دارايي  بانك ها در سال ۲۰۰۸ 

دارد؛ اختالفي حدود 1۰ هزار ميليارد يورو. 
طبق بررس��ي هاي صورت گرفته، بريتانيا، آلمان و 
فرانسه از لحاظ اقتصادي نسبت به ساير كشورهاي 
اروپايي، برتري داش��تند و از طرفي، به دليل حجم 
روابط گسترده با امريكا، تاثيرات بسياري نيز از بحران 
مالي ۲۰۰۸ پذيرفتند. آنطور كه در اين گزارش گفته 

شد، بريتانيا اولين كشوري بود كه بيشترين كاهش 
نقدينگي بانك ها را پس از سال ۲۰۰۸، تجربه كرد. 
در ي��ك دهه گذش��ته، مجموع داراي��ي  بانك هاي 
بريتانيايي، ح��دود 1۹ هزار و ۴1۷ ميليارد يورو بود 
كه اين مبلغ در آخرين بررس��ي هاي رسمي مربوط 
به س��ال ۲۰1۶، حدود 1۲ هزار و 1۳۰ ميليارد يورو 
اعالم شد. هرچند كه به گفته بسياري از تحليل گران، 
ردپاي بحران مالي ۲۰۰۸، در بسياري از كشورهاي 
اروپايي باقي مانده، اما جرمي كوربين، رييس حزب 
كارگر بريتانيا، بر اين باور است كه بانك هاي تجاري 
باعث باقي ماندن كشور در رياضت اقتصادي پس از 
بحران ۲۰۰۸ هس��تند، چرا كه از هر فرصتي براي 

كسب منافع و افزايش سود خود استفاده مي كنند. 
 همانطور كه گفته ش��ده، بريتانيا، آلمان و فرانس��ه
 به دليل گس��تردگي روابط تجاري خ��ود با امريكا
 با آسيب هاي بيش��تري پس از بحران ۲۰۰۸ روبرو 
بودند. طبق گزارش ش��وراي ثب��ات مالي، مجموع 
دارايي بانك هاي آلمان در سال ۲۰1۶ با ۴ هزار و ۴۸۳ 
ميليارد كاهش به ۷ هزار و ۳۳۹ ميليارد يورو رسيد. 

آنطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته ش��ده، به 
دليل بحران مالي و ركود فعاليت ها، رونق اقتصادي 
فرانس��ه و درآمد ناش��ي از مالي��ات كاهش يافت. 
 همچنين افزايش فش��ارهاي اقتص��ادي بر مردم

قدرت خريد را از بين ب��رد و نرخ بيكاري را افزايش 
داد و در نهايت، شرايطي بحراني در فرانسه به وجود 
آورد. اين در حالي بود كه طبق آمار منتش��ر شده، 
دارايي بانك هاي فرانس��ه از ۸ هزار و ۲۳۳ ميليارد 
يورو در س��ال ۲۰۰۸ به ۷ هزار و ۳۳۹ ميليارد يورو 
در س��ال ۲۰1۶ كاهش يافت. بحران مالي جهاني 
 اقتصاد ايتاليا را نيز در س��ال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹
 دستخوش ركودي شديد كرد. آنطور كه در بسياري 
از گزارش ها گفته ش��ده، در سال هاي بعد از بحران 
۲۰۰۸، ميزان بدهي دولت ايتاليا حدود 1۲۰ درصد 
توليد ناخالص ملي اين كش��ور ب��ود، در حالي كه 
حداكثر بدهي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد 
بي��ش از ۶۰ درصد توليد ناخالص ملي آنها باش��د. 
طبق آمار ش��وراي ثبات مال��ي، دارايي  بانك هاي 
ايتاليا در سال ۲۰۰۸ حدود ۳ هزار و ۷۸۹ ميليارد 
يورو بود كه در سال ۲۰1۶ به ۳ هزار و 11۹ ميليارد 
يورو رسيد. مجموع دارايي بانك هاي اسپانيا نيز با 
يك هزار و ۴۳۹ ميليارد يورو كاهش، در سال ۲۰1۶ 
به ۲ هزار و ۲۸۲ ميليارد يورو رسيد. اين در حالي بود 
كه پس از بحران مالي ۲۰۰۸ به دنبال تشديد بحران 
اقتصادي در اسپانيا بسياري ازسرمايه گذاران خرد و 
كالن، سرمايه هاي خود را از اين كشور خارج كرده و 
اين كشور بطور كامل در بحران اقتصادي فرو رفت. 

جهان در آستانه تولد بحران مالي جديد 

آمارنامه


	P-01
	P-02
	P-03
	P-04
	P-05
	P-06
	P-07
	P-08
	P-09
	P-10
	P-11
	P-12
	P-13
	P-14
	P-15
	P-16

