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خروج امريكا از برجام، عمال ش��رايط خاص و متفاوتي را 
نس��بت به دوره قبلي تحريم ايجاد كرد. چند س��ال قبل 
تحريم ها به گونه اي بود كه كشورهاي اروپايي همراه امريكا 
ايران را تحري��م مي كردند اما اين بار كش��ورهاي اروپايي 
معتقد هس��تند ايران به تعهدات خود پايبند بوده است 
پس تا جايي كه آسيب جدي به منافع آنها نخورد تصميم 
به تحريم ايران نداشتند. با اين وجود يك مساله اساسي در 
اين دوره تحريم هاي امريكا وجود داشت؛ هرچند اروپايي ها 
مخالف تحريم هستند اما ابزارهاي تحريم كردن در اختيار 
امريكا قرار دارد. اين موضوع در كنار شناسايي روش هاي 
دور زدن تحريم در اوايل دهه 90 توس��ط ايران، شرايط را 
بسيار پيچيده تر كرده بود و بس��ياري اين سوال را مطرح 
مي كردند كه ايا اروپا توانايي آن را دارد كه در تحريم ها  از 

ايران حمايت كند؟
در اين خصوص چهار واقعيت را بايد پذيرفت: 

1- ابزارهاي مقبول در جهان غالبا در اختيار امريكا اس��ت 
و در سال هاي گذشته به ويژه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر، 
اياالت متحده به اسم مبارزه با تروريس��م از اين ابزارهاي 

اقتصادي براي مقاصد سياسي بهره جسته است. 
2- برخالف ايران، اكث��ر اقتصاد اروپ��ا در اختيار بخش 
خصوصي قرار دارد كه بخشي از سهام آن در اختيار افراد 
حقيقي يا حقوقي امريكايي است . لذا اين شركت ها حتي 
با دستور دولت هايشان حاضر به تجارت با ايران نيستند 
و تنها زماني كه سود زياد و ريسك كم در تجارت با ايران 
ببينند بر سر ميز مذاكره مي نشينند. ش��اهد اين ماجرا 
همين كه بعد از برجام سياستمداران اروپايي عالقه زيادي 
به گسترش روابط داشتند اما برجام اختيار معامله به بخش 
خصوصي مي داد نه اجبار. به همين دليل تا وقتي ريسك 
تجارت با ايران زياد باشد شاهد عدم جذب سرمايه گذاران 

اروپايي خواهيم بود.
3- به خاطر همين موضوع توصيه كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا استفاده از شركت هاي »اس ام يي«  ها يا شركت هاي 
متوس��ط و كوچك بوده اس��ت كه س��هام آنها در اختيار 

امريكايي ها نيست . و 
4- مشكل قابل توجهي درباره ساختار اقتصاد ايران و عدم 
تطابق آن با سيس��تم هاي اروپايي وجود دارد . بحث هاي 
پولش��ويي و موارد بانكي عمال باعث ش��د با وجود برجام 
سيس��تم بانكي ايران نتواند روابط خود با سيستم بانكي 

اروپايي را در سال هاي گذشته تقويت كند.
لذا در چنين شرايطي مهم ترين سوال براي سياست گذاران 
اروپايي و ايران��ي اين بود كه چگونه مي ت��وان از ابزارهايي 
مطمئن، كم ريس��ك، قابل قبول ب��راي بخش خصوصي 
اروپايي و »اس ام يي« ها ايجاد كرد كه بتوانند با ايران رابطه 
مالي برقرار كنند. جوابي كه اروپا به ايران داد استفاده از ساز 
و كار ويژه مالي )SPV( يا »اس پي وي« بود. شبيه اين مدل 
از ساز و كار هاي ويژه مالي در اوايل دهه 1990 تحت عنوان 
»قانون انسداد« در ارتباط با كشورهاي كوبا، ليبي و ايران 
كه در آن زمان تحت تحريم امريكا قرار گرفته بودند اعمال 

شد. در آن زمان خسارت اقتصادي فعاالن اروپايي از طرف 
دولت هاي خود جبران مي شد حال اين ساز و كار ويژه مالي 
يا Special Purpose Vehicle قرار اس��ت با استفاده 
از تجربه قانون انسداد يا Blocking Statute در ارتباط 
با ايران به كار گرفته ش��ود اما چن��د موضوع حايز اهميت 
اس��ت:  اوال، جزييات الگوي »اس پي وي«  مورد نظر اروپا 
هنوز روشن نيست اما به صورت كلي قرار است همچون يك 
شركت براي تسويه مالي تجارت با ايران به دور از حلقه هاي 
مالي متداول عمل كند. به عنوان نمونه در اين ساختار ايران 
مي تواند به فرانسه يك كاال بفروشد و اعتبار مالي الزم براي 
پرداخت به يك ش��ركت آلماني را كه به ايران براي كاالي 
ديگري تامين كند و پول از طريق خاك اروپا بين دو شركت 
مبادله ش��ود. مقامات وزارت امور خارجه ايران مي گويند 
براين اس��اس عوايد حاصل از صادرات ايران به كشورهاي 
اروپايي در قالب اوراق بهادار در نهادي كه براي اين منظور 
طراحي شده، عرضه مي ش��ود و به عنوان يك اوراق بهادار 
قابليت خريد براي كساني را دارد كه قصد صادرات به ايران 
را دارند. در حقيقت اين موضوع مشكل سيستم بانكي را تا 
حدي حل مي كند، اما مشكل بانكي كشور ما و عدم تصويب 
»سي اف تي« همچنان مثل شمشير داموكلس بر سر نظام 
بانكي كشور و ارتباط آن با سيستم هاي بانكي جهان قرار 
دارد . ثانيا، به همين خاطر مش��كل درباره تبعات ميزبان 
چنين سيستمي است. صحبت هايي درباره ميزباني آلمان 
و فرانس��ه مطرح بود كه هيچ كدام اتفاق نيفتاد و آخرين 
شنيده ها درباره يك كشور اروپاي شرقي است. طبيعتا اين 
مدل پيامدهايي از س��وي امريكا براي كشور ميزبان دارد .  
ثالثا مساله نوع برخورد سيستم تحريمي امريكايي در اين 
دوره است. امريكا ش��ركت به شركت به سراغ واسطه هاي 
ايران مي رود و به همين دليل ش��ركت ها حاضر به حضور 
نيس��تند. سيس��تم SPV تنها در صورتي مي تواند موفق 
عمل كند كه تعداد زيادي ش��ركت با حجم تجارت باال در 
آن حضور داشته باشند و عمال امكان پيگيري مختل شود. 
رابعا، مشكل اختالف سيس��تم اروپايي با سيستم ايراني 
است كه نياز به تغييراتي در سيستم هاي بانكي ايران دارد. 
در نهايت مش��كل نوع كاال و جزييات اي��ن برنامه مطرح 
است. اما موضوعي كه كمتر به آن توجه مي شود اين است 
كه اگر اين روش موفق عمل كند عمال ابزارهايي كه امريكا 
در طول دهه ها به ش��كل انحصاري براي خود ايجاد كرده 
است بي اثر خواهد شد و گذشته از مساله تحريم هاي ايران 
فصل جديدي در نوع مراودات اقتصادي كشورها را شاهد 
خواهيم بود. اما جدا از حمايت اتحاديه اروپا از برجام،  ساز و 
كار ويژه مالي براي اين اتحاديه از اهميت ويژه اي برخوردار 
است . در واقع اتحاديه اروپا با اين س��از و كار مي خواهد به 
مهم ترين هدف خود كه آن بين المللي كردن يورو و خارج 
كردن دالر امريكا از چرخه تجاري جهان است دست يابد. 
در همين رابطه اس��ت كه در آخرين گزارشي كه پارلمان 
اتحاديه اروپا درب��اره اس پي وي با اي��ران ارايه كرد به اين 
موضوع به صراحت اشاره كرد و دو هدف عمده براي اس پي 
وي بر شمرد: اولين هدف، باال بردن نقش بين المللي يورو و 
دومين هدف، يورو بيشترين ارز مورد استفاده جهاني شود . 

مفر اروپايي
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

مفر اروپايي
خروج امري��كا از برجام، 
عمال ش��رايط خاص و 
متفاوت��ي را نس��بت به 
دوره قبلي تحريم ايجاد 
ك��رد. چند س��ال قبل 
تحريم ها به گونه اي بود 
كه كش��ورهاي اروپايي 
هم��راه امري��كا، ايران 
را تحريم مي كردند اما اين بار كش��ورهاي اروپايي 
معتقد هستند ايران به تعهدات خود پايبند بوده 
است پس تا جايي كه آسيب جدي به منافع آنها 
نخورد تصميم به تحريم ايران نداش��تند. با  وجود 
اين يك مساله اساس��ي در اين دوره تحريم هاي 
امريكا وجود داش��ت؛ هرچند اروپايي ها مخالف 
تحريم هستند اما ابزارهاي تحريم كردن دراختيار 
امريكا ق��رار دارد. اين موضوع در كنار شناس��ايي 
روش ه��اي دور زدن تحري��م در اواي��ل دهه 90 
توسط ايران، شرايط را بسيار پيچيده تر كرده بود و 

بسياري اين سوال را مطرح مي كردند كه ...

فراز جبلي

 صفحه5  

بازار سرمايه

بورس متورم مي شود
سميرا  ابراهيمي| 

طي چند ماه گذش��ته فعاالن بازار سرمايه شاهد 
نوسانات و تحوالت ش��گرفي در بازار و شاخص ها 
بودند. نوس��اناتي كه جرقه وجودي اقتصادي آن 
را مي توان در افزايش نرخ دالر جس��ت وجو كرد 
و باعث جهش هاي شارپي ش��اخص كل بورس، 
قيمت سهام و بطور كلي ارتقاي بازار شد. از اواخر 
تابستان تا اوايل مهرماه كه مدار هيجاني مثبت در 
بازار برقرار بود، كارشناسان داليل اين جهش ها را 

مرتبط با صعود دالر قلمداد  مي كردند  كه ...

اقتصاد اجتماعي

 تورم
 تندتر از معلوالن مي دود

ريحانه جاويدي|
براس��اس آمارهاي س��ازمان بهزيستي، معلوليت 
جس��مي- حركتي، با ع��ددي ح��دود 30 درصد 
بيش��رين نوع معلوليت را به خود اختصاص داده و 
بعد از آن معلوليت ذهني ب��ا 2۵ درصد در رده دوم 
معلوليت هاي ش��ايع در ايران اس��ت. عالوه بر آن 
1۵ درصد معلوليت ها به دليل مشكالت شنوايي، 
11 درص��د معلوليت بيناي��ي و 9 درصد بيماران 
رواني مزمن و س��اير معلوليت هاي ناش��ناخته و 
تركيبي را ش��امل مي ش��ود. چنين وضعيتي در 
حالي اس��ت كه در حال حاضر حدود 1.۵ ميليون 
نفر، معادل 2 درصد از افراد جامعه ، دچار معلوليت 
شديد و نيازمند دريافت خدمات هستند كه اين 
افراد در سامانه س��ازمان بهزيستي داراي پرونده و 
تحت پوشش اين سازمان قرار دارند، البته اين آمار 
جانبازان كش��ور را در بر نمي گيرد. از تعداد مطرح 

شده ۶۵ درصد از معلوالن را جمعيت مردان و...
12

رييس مركز آمار در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

افزايش نرخ ارز، افزايش تورم نيست

ديدار روساي جمهور چين و امريكا بر اقتصاد ايران چه تاثيري دارد

در آمارگيري قيمت مهم است  
نه كيفيت كاال

سود ايران از صلح تجاري

خبر

گروه بانك و بيمه  |
بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي 
شرايط جديد صدور و اس��تفاده از چك هاي 
تضمين ش��ده را اب��الغ كرد، بر اس��اس اين 
بخش��نامه از اين پ��س چك ه��اي تضمين 
ش��ده صرفا در وجه ذي نفع صادر مي شود و 
درج مش��خصات ذي نف��ع روي ب��رگ چك 
الزامي است.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مركز ي، اين بانك در سال جاري تالش كرده 
با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نس��بت به 
مد ير يت نقد ينگي، ثبات بخش��ي به وضعيت 
اقتصاد ي كش��ور در حوزه ها ي پولي، ارز ي و 
بانكي و همچنين تعميق ش��فافيت و حذف 
زمينه ه��اي احتمال��ي ارت��كاب جرا ي��م در 

حوزه ها ي  ياد شده اقدام كند. 
در همي��ن راس��تا از آن جاي��ي كه حس��ب 
گزارش ها و بررس��ي ها ي ص��ورت گرفته در 
خصوص فرآ يندها ي مرتبط با صدور، انتقال 
و گردش چك هاي تضمين ش��ده، مشخص 
ش��د س��ازوكار كنوني حاكم ب��ر چك ها ي 
مذكور، تأمين كننده اهداف ياد ش��ده نيست 
و اختالالتي را در اي��ن زمينه ايجاد كرده؛ لذا 
بالفاصله مراتب اص��الح و تغيير فرآيند هاي 
صدور و اس��تفاده از چك هاي تضمين شده 
در دستور كار اين بانك قرار گرفت.  براساس 
اين بخشنامه  وصول مبلغ چك تضمين شده 
توس��ط بانك، صرفًا در وجه گيرنده )ذينفع( 
كه مش��خصات وي روي چك تضمين ش��ده 

درج گرديده، امكان پذير است.
 ظهرنويس��ي و انتق��ال چك تضمين ش��ده 
به ديگ��ري، فاقد اعتب��ار خواهد ب��ود ابطال 
چك تضمين ش��ده به درخواس��ت متقاضي 
يا وكي��ل و نماينده قانوني وي ب��دون نياز به 
امكان پذير  ظهرنويس��ي گيرنده )ذي نف��ع( 
است. ثبت مشخصات كامل اشخاصي كه به 
نمايندگي از گيرنده )ذي نف��ع( براي وصول 
چك تضمين ش��ده اقدام  مي نمايند، الزامي 

است. 
دارن��دگان چك ه��اي تضمين ش��ده اي كه 
قبل از ابالغ اين بخش��نامه صادر ش��ده اند، 
حداكثر ظ��رف مدت يك م��اه از تاريخ ابالغ 
اين بخش��نامه، مي توانن��د وج��ه آن را نقداً 
دريافت يا به حساب بانكي خود واريز نمايند. 
ظهرنويسي اين چك ها براي ديگري در اين 
مهلت زماني اعتبار ندارد و پس از اين مهلت، 
دارنده چك فقط تا پايان سال جاري بايد به 
يكي از ش��عب بانك صادركننده آن مراجعه 
و اطالع��ات مربوط ب��ه مبادله مالي منش��أ 

دريافت چك تضمين شده را ارايه نمايند.

ابالغ بخشنامه شرايط جديد 
استفاده از چك هاي تضمين شده

جهان

آتش بس تجاري 90 روزه 
چين و امريكا
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روي موج خبر

    بررسي استيضاح ظريف به دو هفته ديگر 
موكول شد؛ ايرنا| 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: در جلسه يك شنبه اين كميسيون بنا 
شد كه در مورد استيضاح وزير امور خارجه تا 2 هفته 
ديگر بررسي هاي بيشتري انجام گيرد. علي نجفي 
خوش��رودي با اشاره به جلس��ه ديروز كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: 
در جلسه يك ش��نبه كه با موضوع بررسي موضوع 
استيضاح وزير امور خارجه برگزار شد، آقاي ظريف 
حضور يافت و توضيحاتي را ارايه كرد. او خاطرنشان 
كرد: قرار شد دو طرف در اين باره بيشتر فكر كرده و 

تا دو هفته ديگر بررسي ها را ادامه دهند.

    بازگش�ت ۱۴.۵ ه�زار ميلي�ارد تومان به 
حساب بيت المال؛ صدا و سيما|

 عادل آذر رييس ديوان محاس��بات درباره عملكرد 
اين ديوان اظهار داشت: نتيجه عملكرد ما در دوره 
دهم مجلس حدود 2700 پرونده است كه در بخش 
حسابرسي ديوان براي دستگاه هاي دولتي تشكيل 
شده و به دادسراي ديوان نيز رفته است. وي درباره 
پرونده هايي كه در طول دو سال منجر به رأي قطعي 
شده است افزود: تاكنون فرايند بيش از هزار پرونده 
به پايان رسيده است. از لحاظ رقم و عددي سرجمع 
انضباط اقتصادي و برگش��ت پول به حساب هاي 
بيت المال 14 هزار و 500 ميليارد تومان معادل 4 
ميليارد دالر در طول دو سال مجلس دهم بوده است 
كه معتقدم موجب ش��د تا اختالفات دستگاه هاي 
دولتي حل ش��ود و ب��ه تعبيري به حس��اب هاي 

بيت المال بازگردانده شده است.

    ۱60 نماين�ده خواس�تار اج�راي قان�ون 
رتبه بندي معلمان شدند؛ خانه ملت|

 در نامه 160 نماينده مجلس كه توسط محمدعلي 
وكيلي عضو هيات رييس��ه در جلسه علني ديروز 
يك ش��نبه مجلس قرائت ش��د، آمده است: تهيه 
نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها 
براساس تخصص با شايس��تگي و عملكرد رقابتي 
مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي نيروي 
انساني بر اساس سند تحول و نقشه جامع كشور با 
تصويب مجلس در قالب بودجه سنواتي به عنوان 
سند باالدستي يكي از تكاليف دولت در تدوين نظام 
رتبه بندي معلمان است. در اين نامه تاكيد شده است: 
پس از گذشت دو سال از عمر برنامه ششم توسعه 
تخصيص اعتبارات الزم براي اجرايي كردن اين امر 

در بودجه سنواتي محقق نشده است.

    براي همكاري اسپانيا و ايران هيچ مشكلي 
وجود ندارد؛ ايسنا|

 سفير اس��پانيا در ايران گفت: ارتباط بين اسپانيا و 
ايران بسيار مثبت بوده و براي تعامالت ما هيچ گونه 
مشكلي وجود ندارد. ادواردو لوپز بوسكتس با اشاره 
به فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران، اظهار كرد: 
ما مي توانيم موقعيت هاي بسيار زيادي را در زمينه 
توريست كشاورزي، گردشگري و كشاورزي ايجاد 
كنيم. وي ادامه داد: زعفران و پس��ته دو محصول 
بزرگ ايران بوده كه مي توان بطور جدي تر بر آن وارد 
شد و بر اساس آن در دنيا تجارت زيادي را راه اندازي 
كرد. س��فير اس��پانيا در ايران اف��زود: در خصوص 
گردشگري و توريست مش��هد از جايگاه و اهميت 
بااليي برخوردار اس��ت، اما در اروپا آن طور كه بايد 

شناخته شود اقدامي صورت نگرفته است.

    وزارت كشور مسووليت قانوني در تعيين 
مناطق جنگي و محروم ندارد؛فارس|

مدي��ركل دفتر تقس��يمات وزارت كش��ور گفت: 
وزارت كشور مس��ووليت قانوني در تعيين مناطق 
جنگي و محروم ندارد. س��يد سعيد جاللي گفت: 
براس��اس ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف 
و ضوابط تقسيمات كشوري، صرفًا تعيين مناطق 
مرزي بر عهده وزارت كشور است.او افزود: براساس 
اين آيين نامه، س��اير دس��ته بندي هاي موجود در 
خصوص رده بندي مناطق كش��ور از جمله جنگي 
بودن، كمتر توس��عه يافته يا س��اير موارد و اعطاي 
امتيازات مترتب ب��ر آن، برعهده مراجع ذي ربط از 
جمله ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و 

بودجه كشور است.

    انتقاد از رواج چندهمسري در صداوسيما؛ 
ايلنا|

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري ضمن 
انتقاد از رواج چندهمس��ري در صداوسيما گفت: 
متاس��فانه در كنار چندهمس��ري با مش��كالت و 
چالش هايي مانند آسيب هاي ناشي از خيانت و روابط 

خارج از ازدواج نيز مواجهيم كه نگران كننده است.
معصوم��ه ابتكار با اش��اره به وجود سياس��ت هاي 
نادرست در حوزه زنان گفت: بسياري از آسيب  هايي 
كه در حوزه زنان در دولت  نهم و دهم وارد شد، قابل 
جبران نيست، اما ريشه بخشي از اين آسيب   ها در 
نگاهي است كه به زن مي شود و متاسفانه زن صرف 
زن بودن ارزشي نداشته و بايد حتما نقش ثانويه اي 
به عنوان مادر يا همس��ر در كنار آن ارزش ذاتي زن 
قرار بگيرد تا از نظر اين جماعت زن اهميت و جايگاه 

خود را پيدا كند.

    تقدير از خانواده شهداي مدافع حرم؛ ايرنا|
همزمان ب��ا گردهمايي بس��يجيان وزارت دفاع، 
امير س��رتيپ حاتمي از دو خانواده شهيد مدافع 
حرم تقدير كرد.امير س��رتيپ حاتمي همزمان با 
گردهمايي باشكوه بس��يجيان وزارت دفاع از دو 
خانواده شهيد مدافع حرم به نام هاي شهيد محمود 
نريماني و شهيد مرتضي كريمي تقدير كرد.شهيد 
محمود نريمان��ي متولد دوازدهم دي ماه س��ال 
1366 اهل روستاي دوروان كرج از نيروهاي سپاه 
پاسداران كه به صورت داوطلبانه براي دفاع از حرم 
مطهر حضرت زينب )س( به سوريه رفت و در روز 

دهم مرداد 95 در حماء به شهادت رسيد.

ايران2

در نشست »چشم انداز روابط ايران و عربستان« بررسي شد

راهكار كارشناسان براي خاتمه تير گي روابط تهران و رياض
از ايران صداي تعامل با عربستان به گوش مي رسد؛ مقامات 
جمهوري اسالمي از پيگيري اين سياست سخن مي گويند، 
كارشناسان سياست خارجي هم بر آن تاكيد دارند. چنانكه 
ديروز در نشس��تي با عنوان »چش��م انداز رواب��ط ايران و 
عربستان« رييس اداره امور عربستان در وزارت امور خارجه 
از لزوم همكاري نفتي و سياسي اين دو كشور سخن گفت، 
حسين صادقي كه پيش تر سفير ايران در عربستان بود، نياز 
دو كشور به مذاكره صريح را به ميان كشيد و جالل دهقاني 
فيروزآبادي تحليلگر مسائل بين الملل حل بحران يمن را 

گام مناسبي براي حل تنش بين تهران و رياض دانست. 

   ايران تهديدي براي عربستان نيست
در اين نشست كه در دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد، 
حس��ن درويش وند رييس اداره امور عربس��تان در وزارت 
امور خارجه تاكيد كرد كه »ايران تهديدي براي عربستان 
نيس��ت و منافع ايران ايجاب نمي كند كه عربستان دچار 
بي ثباتي ش��ود.« به اعتقاد درويش وند »ايران و عربستان 
دو قدرت مهم منطقه هس��تند و اين دو قدرت نمي توانند 
نس��بت به يكديگر بي تفاوت باش��ند.« او با بيان اينكه در 
همين چارچوب آنها دو راهكار پي��ش رو دارند؛ يا اينكه با 
يكديگر تعامل سازنده داشته باشند يا اينكه بايد با يكديگر 
رقابت كنند و اين رقابت خداي نكرده به مرور به خصومت 
تبديل شود، افزود: »مرزهاي ايران و عربستان در هم تنيده 
است و دو كشور مي توانند روي مسائل مشترك با يكديگر 
كار كنند. همچنين تهران و رياض با توجه به برخورداري از 
ذخاير نفتي مي توانند در اين زمينه با يكديگر همكاري خوبي 
داشته باشند، ولي متاسفانه مي بينيم كه در يك روند تاريخي 
اين محصول تبديل به موضوعي براي رقابت بين دو كشور 
شده است.«اين مقام مسوول در وزارت خارجه با اشاره به 
مخالفت سعودي ها با ايجاد توافق هسته اي و وقفه اي كه آنها 
در اين زمينه در مقطعي با دادن برخي از قول ها و وعده ها به 
امريكايي ها به وجود آوردند، تصريح كرد: »همانطور كه پيش 
از اين گفتم دو كشور ايران و عربستان بر پايه اشتراكاتي كه 
دارند، مي توانند همكاري هاي سازنده داشته باشند اما اكنون 
مي بينيم كه در داخل عربستان گروهي روي كار آمده  كه 
باعث ايجاد مشكالت جدي در اين كشور شده است، درواقع 

به نوعي در اين كشور كودتا شده است و حكومت آل سعود 
به حكومت آل س��لمان و حكومت آل سلمان به حكومت 
محمد بن سلمان تغيير پيدا كرده است .«او در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با بيان اينكه طبق اخبار منتشر شده در 
حال حاضر 300 نفر از شاهزاده هاي سعودي ممنوع الخروج 
هستند و وهابيت به عنوان زيرساخت عربستان تحت فشار 
است و تعدادي از علما در اين كشور بازداشت شده اند، ادامه 
داد: »دولت عربستان در داخل كشورش با بحران ساختاري 
روبرو است و اين بحران باعث شده ترجيح داده اند كه اقدام 
به فرافكني كنند و به جاي حل بحران هاي داخلي شان اين 
مشكالت و مسائل را به يك دش��من خارجي به نام ايران 

منتسب كنند.«

   مذاكره؛ راهكار پايان به بحران روابط دوجانبه
حسين صادقي سفير پيشين ايران در عربستان نيز تاكيد 
كرد كه » ته��ران و رياض بايد مذاكرات صريح، روش��ن و 
سختي را آغاز كنند تا به يك جمع بندي مناسب براي تامين 
منافع دست پيدا كنند.« صادقي با اعتقاد بر اينكه در حال 
حاضر روابط ايران و عربستان در وضعيت تخاصم قرار دارد 
و دو كش��ور همه امكانات خود را براي ضربه زدن به طرف 
مقابل به كار بسته اند، گفت: در شرايط فعلي ما سه گزينه 
فراروي خود داريم. گزينه اول اين است كه وضعيت موجود 
را حفظ كنيم. يعني همچنان حالت تخاصم را ادامه دهيم و 
امكانات خود را براي ضربه زدن به طرف مقابل به كار گيريم.

گزينه دوم اين است كه دو كشور با يكديگر تقابل پيدا كنند 
و گزينه سوم كه بهترين گزينه است آن است كه دو كشور 
به س��مت تعامل و همكاري حركت كنند.او با بيان اينكه 
براي تحقق گزينه س��وم بايد دو طرف ن��گاه ديده انگارانه 
داشته باشند تصريح كرد: »متاسفانه در حال حاضر تهران 
و رياض نه تنها نگاه ديده انگارانه به يكديگر ندارند بلكه بر 
اساس نگاه ناديده انگارانه حركت مي كنند. به نحوي كه تمام 
امكانات شان را به كار مي گيرند تا طرف مقابل نباشد. اين در 
حالي است كه تهران و رياض بايد به اين نتيجه برسند كه 
بر اساس آورده هاي خود در منطقه سهم خواهي كنند و در 
همين چارچوب يك گفت وگوي صريح، روشن و سخت را 
آغاز كنند تا به يك جمع بندي نائل شود.«سفير پيشين ايران 

در عربستان با تاكيد بر اينكه دو طرف بايد منافع يكديگر را 
به رسميت بشناسند و در عين حال با يكديگر پيوندهايي را در 
عرصه اقتصادي، فرهنگي و امنيتي ايجاد كنند به نحوي كه 
به مرور اين رابطه به سمت رابطه اكمال متقابل سوق پيدا كند 
افزود: »اگر چنين تحوالتي صورت نگيرد و دو كشور بخواهند 
همچنان رويكرد فعلي را ادامه دهند هيچ چشم انداز روشني 

براي عادي سازي روابط دو كشور مشاهده نمي شود.«

   حل مناقشه يمن؛ گامي براي حل اختالف
سيد جالل دهقاني فيروزآبادي استاد روابط بين الملل 
نيز كه ديگر سخنران اين نشست بود، با بيان اينكه به 

نظر مي رسد دو كشور چاره اي جز مصالحه و گفت وگو 
ندارند، گفت: »همانطور كه گفتم شايد در كوتاه مدت 
چنين اتفاقي رخ دهد، ولي در ميان مدت يا دراز مدت 
وقوع چنين موضوعي امري ضروري است.«دهقاني با 
اشاره به برخي از تحليل ها مبني بر اينكه روابط كنوني 
ايران و عربس��تان مانند روابط امريكا و شوروي بعد از 
جنگ جهاني دوم است، اظهار كرد: »شايد اين تشبيه 
بي ربط نباشد و در همين چارچوب بايد به اين موضوع 
توجه داش��ت كه دو كش��ور مجبور هستند كه منافع 
يكديگر را به رسميت بشناس��ند و چاره اي جز اين در 
برابر آنها وجود ندارد.«او با بيان اينكه عربستان در حال  

حاضر به اين نتيجه  رسيده است كه نمي تواند منطقه 
را به تنهاي��ي مديريت كند و ما نيز بايد آن را بپذيريم، 
تصريح كرد: »براي مديريت نظم منطقه اي هر دو كشور 
بايد با همديگر همكاري كنند و به نظر مي رسد تالش 
ب��راي حل بحران يمن مي تواند اولي��ن گام براي حل 
تنش زدايي بين دو كشور باشد. در اين بحران عربستان 
به دنبال پيدا كردن يك راه حل آبرومندانه است خود 
يمني ها نيز بر موضوع مذاكره تاكيد كرده اند و ايران از 
همان ابتداي بحران، راه حل چهار ماده اي خود مبتني 
بر انج��ام مذاكرات يمني �� يمني را ارايه داد. بنابراين 

شرايط براي تحقق چنين موضوعي فراهم است.«

واكنش ها به ادعاي امريكا درخصوص ظرفيت هاي موشكي ايران

قدرت دفاعي ايران پيام صلح دارد
ايران|

»هيچ قطعنامه اي در ش��وراي امنيت برنامه موش��كي يا 
آزمايش هاي موش��كي ايران را ممنوع نكرده اس��ت.«اين 
عباراتي است كه سخنگوي دستگاه ديپلماسي با استفاده 
از آنها تالش مي كند تا نسبت به تالش هاي نافرجام هيات 
حاكمه امريكا براي حاشيه سازي در خصوص برنامه موشكي 
ايران واكنش نشان دهد. تالش هايي كه طي روزهاي اخير 
با نمايش خبري مضحك برايان ه��وك رييس گروه اقدام 
عليه ايران در اتهام زني به كش��ورمان در خصوص ارس��ال 
موشك به يمن و متعاقب آن اظهارنظر وزير خارجه امريكا 
درباره آزمايش هاي موشكي ايران و ادعاي خروج از قطعنامه 
شوراي امنيت توسط وي ابعاد و زواياي تازه اي پيدا كرده است.  
اما مذاكرات هسته اي كشورمان در شرايطي با كشورهاي 
1+5 از س��ال 92 آغاز ش��د كه ايران از همان آغاز مذاكرات 
هسته اي اعالم كرده بود كه برنامه موشكي اش جزو خطوط 
قرمزي اس��ت كه به هيچ وجه در م��ورد آن مذاكره نخواهد 
كرد. مذاكره كنندگان ارشد ايران در آن روزها و در پاسخ به 
پرس��ش هايي كه در خصوص برنامه موشكي ايران مي شد 
با صراحت اعالم مي كردند كه برنامه موش��كي، مساله اي 
مستقل از برنامه هسته اي است و جزو توانايي هاي نظامي 
متعارف به حس��اب مي آيد كه امكان مذاكره و چانه زني بر 
س��ر آن موضوعيتي ندارد. همين رويكرد صريح و غير قابل 
انعطاف اي��ران بود كه در آن زمان طرف هاي مقابل را به اين 
نتيجه رساند كه براي تحقق سند مشترك همكاري با ايران 
بايد موضوع توانايي هاي موشكي اين كشور را به عنوان يك 
واقعيت غير قابل انكار از دايره موضوعات اصلي مذاكرات خارج 
كرد تا امكان دستيابي به يك سند ارتباطي مشترك با ايران 

از بين نرود.  در ماه هاي بعد از اين مذاكرات، امريكايي ها بارها 
تالش كردند تا مساله موشك هاي ايران را وارد گفتمان كلي 
مذاكرات هسته اي كنند. اما مجموعه تالش هاي آنان راهي 
به مذاكرات پيدا نكرد و برنامه موشكي ايران هرگز جزئي از 
گفت وگوها نشد و در متن قطعنامه شوراي امنيت هم تنها 
بر عدم اس��تفاده از موشك هايي كه قابليت حمل كالهك 
هسته اي را داشتند اشاره ش��ده بود. امريكا در حالي درباره 
تعهدات اي��ران در بطن قطعنامه ش��وراي امنيت صحبت 
مي كند كه با خروج رس��مي ترام��پ از برجام، امريكا عمال 
تعهدات خود در قطعنامه شوراي امنيت را زير پا گذاشته است. 

   برنامه هاي دفاعي ايران بازدارنده است
 از ميان دولتمردان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
از جمله چهره هايي بود كه درباره دكترين نظامي و دفاعي 
كشورمان صحبت كرد وگفت: قدرت دفاعي ايران در جهت 

حفظ آرامش و امنيت است و پيام صلح و دوستي دارد.
امير سرتيپ اميرحاتمي با تشريح دستاوردهاي كشورمان 
در حوزه دفاعي و بازدارندگي اظهارداش��ت: ايران توانسته 
است از نظر توليدات دفاعي عملكردي بسيار مطلوب و قابل 
قبول داشته باشد و وزارت دفاع با وجود تحريم هاي سخت 
40 ساله نظام سلطه در صنعت دفاعي به خودكفايي رسيده 
است.او با بيان اينكه قدرت دفاعي ايران در جهت حفظ آرامش 
و امنيت است و پيام صلح و دوس��تي دارد، اعالم كرد: امروز 
ايران يكي از قدرت هاي برتر در ساخت تسليحات موشكي، 
راداري، زرهي و پهپادي محسوب مي شود. امروز پهپادهاي 
ايراني بدون كوچك ترين خطا در نقاط مختلف و در فواصل 
طوالني به پرواز در مي آيند و با دقت باال اهداف خود را منهدم 

مي كنند.امير حاتمي در ادامه به توانايي موشكي ايران اشاره 
كرد و گفت: امروز ايران يكي از برترين قدرت هاي موشكي 
محسوب مي شود.او به ساخت جنگنده نسل چهار كوثر به 
دست متخصصان جوان داخلي اشاره كرد و گفت: راه اندازي 
خط توليد جنگنده كوثر نشان داد كه جوانان ايراني به درستي 
فعل ' ما مي توانيم' را صرف كرده اند.اين مقام ارشد نظامي با 
بيان اينكه افتتاح خط توليد انبوه هواپيماي جنگنده كوثر 

جهش جديدي در ارتقاي توان رزمي نيروي هوايي اس��ت، 
اظهار داشت: اين اقدام ارزشمند ثابت كرد، تحريم ها سالحي 
كند و ناكارآمد است. امروز قدرت بازدارندگي و آمادگي هاي 
همه جانبه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي به اوج 
خود رسيده است. راهبرد وزارت دفاع روزآمدسازي تجهيزات 
دفاعي مورد استفاده نيروهاي مسلح با استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي و عدم وابس��تگي به ساير كشورها بوده كه به حول و 

قوه الهي بطور كامل اجرايي شده است. وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح گفت در حوزه قدرت دفاعي با رويكرد جهادي 
و انقالبي و با تحمل تحريم هاي شكننده به يك قدرت تبديل 
شده ايم و جبهه استكبار چاره اي جز تسليم و پذيرش در برابر 
آن را ندارد.امير حاتمي ادامه داد: امروز در شرايطي هستيم 
كه امكانات صنعت، شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه هاي 
بزرگ كشور دست در دست هم دارند و در يك سنگر در حال 

تقويت و پيشرفت حوزه دفاعي كشور هستند.

   آزمايش هاي موشكي نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نيست
در شرايطي كه مسووالن ارشد نظامي كشورمان از راهبرد 
بازدارندگي صنايع نظامي ايران صحبت مي كند، مديران 
اجراي��ي نهادهاي بين المللي ني��ز در واكنش به ادعاهاي 
دولتمردان امريكايي آزمايش هاي متعارف موشكي ايران را 

در مسير حقوق قانوني كشورمان ارزيابي كردند و ادعاي وزير 
خارجه امريكا مبني بر مغايرت اين آزمايش ها با قطعنامه هاي 
شوراي امنيت را نيز تالش بيهوده براي افزايش ايران هراسي 
توصيف كردند. مدير اجرايي انديشكده بين المللي مطالعات 
راهبردي يكي از همين چهره هاي بين المللي است كه در 
پيامي توييتري به اين نكته اشاره كرد: » كه آزمايش هاي 
موشكي ايران نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت به شمار 
نمي رود.« مارك فيتز پاتريك در ادامه اين پيام توييتري 
نوشت: » اين معذور كردن آزمايش موشكي ايران نيست، 
اما اين اقدام نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت به شمار 
نمي رود چرا كه تنها از ايران مي خواهد چنين آزمايش هايي 
را انج��ام ندهد.«او همچني��ن در ادامه اين پيام نوش��ت: 
» همچنين اين قطعنامه خواس��تار آن اس��ت كه تمامي 
كشورهاي عضو از هر گونه اقدامي كه اجراي تعهدات برجام را 
تضعيف مي كند، خودداري كنند. اگر ايران در حال تخطي از 
قطعنامه است، پس امريكا نيز چنين است.«بررسي ماهوي 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت نشان مي دهد در بخشي 
كه ذيل ماده 7 منشور قرار دارد اشاره اي به صنايع متعارف 
نظامي ايران و موش��ك هاي بالستيك نش��ده است. اين 
قطعنامه در پيوست دوم صرفا از ايران »درخواست« كرده 
كه هيچ فعاليتي در ارتباط با موشك هاي بالستيكي كه »براي 
برخورداري از قابليت حمل سالح هاي هسته اي طراحي 
مي شوند« صورت ندهد. پيگيري دكترين دفاعي ايران كه 
بارها از زبان مسووالن رده باالي كشور به آن اشاره شده نشان 
مي دهد كه ايران ضمن برخورداري از ظرفيت هاي متعارف 
موشكي هرگز اراده اي براي توليد سالح هاي غيرمتعارف 

نداشته و در ادامه هم نخواهد داشت. 

فرهنگ سازي براي اعتراض
و درخواست مطالبات قانوني مردم
ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمهور معتقد است: 
باي��د جهت حض��ور مردم 
در مكان  هاي تعيين شده 
وزارت كشور براي اعتراض 
و درخواس��ت مطالب��ه 
فرهنگ سازي ش��ود. لعيا 
جنيدي در گفت وگو با ف��ارس در مورد اينكه مردم به 
مكان هايي خاص جهت اعتراض عالقه دارند نه جاهايي 
كه وزارت كشور و دولت تعيين كرده گفت: اول اينكه 
بايد حق اعتراض را به رسميت بشناسيم. مكان هايي را 
براي اعتراض كه امنيتش قابل تأمين باشد فراهم كنيم 
و به دستگاه ها تأمين امنيت بگوييم طبق اين ضوابط 
مجوز داده ش��ود اين بخشي است كه مردم اعتراض و 
مطالبه شان را مطرح مي كنند.او در مورد اينكه مردم 
عالقه اي به مكان هاي معرفي شده از سوي دولت ندارند 
و عموم��ًا همان مكان هاي س��ابق مثل درب مجلس، 
وزارتخانه ها، استانداري ها و فرمانداري ها را براي تجمع 
انتخاب مي كنند، گفت: بايد درخواست مردم بررسي 
شود كه اگر حضور در مكان هاي خاصي است كه ايجاد 
ناامني نمي كند آن مكان ها نيز اضافه شود و اگر براي 
خود معترضين و كاركنان آن محل نا امني ايجاد مي كند 

بايد با مردم صحبت كرد و به آنها توضيح داد.

فراكسيون ها به استيضاح 
ظريف اقبالي ندارند

كس��يون  فرا يي��س  ر
مجل��س  مس��تقلين 
شوراي اس��المي با بيان 
اينكه استيضاح وزير امور 
خارجه در ش��رايط فعلي 
به مصلحت نيست گفت  
كه فراكسيون هاي ديگر 
مجلس هم اقبالي به اس��تيضاح وزير امور خارجه 
نشان ندادند.به  گزارش  ايسنا، كاظم جاللي درباره 
استيضاح وزير امور خارجه، گفت : فارغ از اينكه آنچه 
گفته ش��ده صحيح يا غلط است به نظر مي رسد در 
شرايط فعلي سياست خارجي ما در خط مقدم مبارزه 
با تحريم ها قرار دارد و طبعا تمام برنامه ريزي هايي 
كه طراحي مي شود خصوصا در حوزه اقتصادي يك 
پاي آن وزارت امور خارجه است. بنابراين در شرايط 
كنوني اس��تيضاح وزير امور خارج��ه به مصلحت 
نيست و خصوصا پرداختن به آنچه مطرح شده در 
اين شرايط مقرون به صحت نيست.وي اضافه كرد: 
ما نياز به وحدت و همدلي داريم. همه مسووالن بايد 
تمام توان خود را بگذارند كه از شرايط تحريمي كه 
دشمنان به ناحق بر ما تحميل كرده اند عبور كنيم. 
در اين شرايط بايد وزارت امور خارجه را تقويت كنيم 

تا به خوبي وظايف خود را انجام دهد. 

بيشترين فشار اقتصادي 
متوجه كارگران است

رييس فراكس��يون اميد 
مجلس ش��وراي اسالمي 
بر ضرورت حل ريشه اي 
كارگ��ران  مش��كالت 
تاكيد ك��رد و گفت كه» 
بيشترين فشار اقتصادي 
متوجه كارگران اس��ت.« 
به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف در ديدار با اعضاي 
هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تهران با اشاره 
به نقش ممتاز كارگران در پيروزي انقالب اسالمي 
ايران بر ضرورت رفع ريشه اي مشكالت اين قشر از 
جامعه تاكيد كرد و گفت: در شرايط سخت و دشوار 
فعلي كشور بيشترين فشار اقتصادي متوجه قشر 
كارگر است و بايد به مطالبات آنان به صورت جدي 
رس��يدگي ش��ود. او با بيان اينكه الزم است با دقت 
بررسي ش��ود كه چرا صندوق هاي بيمه اي كشور 
دچار مشكل شده اند و سود دهي ندارند و نمي توانند 
س��رپا بمانند و دچار ورشكستگي مي شوند، تاكيد 
كرد: به نظر من دليل اصلي مش��كالت صندوق ها 
ضع��ف و چالش هاي مديريتي اس��ت. پولي كه به 
صندوق ها واريز مي شود، بايد تبديل به ارزش افزوده 
شود و سرمايه گذاري صورت بگيرد كه متاسفانه در 

اين زمينه به درستي عمل نشده است.

ايران از امن ترين
كشورهاي جهان است

س��فير اتريش در تهران 
گفت: اي��ران از امن ترين 
كش��ورهاي جهان است 
و ي��ك موسس��ه معتبر 
تحقيقات��ي بريتانيا نيز 
اين ادع��ا را اثبات كرد.به 
گزارش ايرنا، »اش��تفان 
ش��ولتز« افزود: كش��ور اتريش هم اكنون رياست 
دوره اي اتحادي��ه اروپ��ا را برعه��ده دارد و اراده و 
خاص كشور ما همكاري هرچه بهتر با ايران است.
او بيان كرد: روابط كش��ور اي��ران و اتريش قدمت 
700 س��اله دارد و در اين بين هم��دان نيز نقش 
محوري در ارتباط 2 كش��ور داشته است.او گفت: 
مس��ووليت پذيري و اخالق مداري 2 هدف مهم 
اس��ت كه به تعادل در ميان همكاري ها استحكام 
مي بخشد و مي خواهيم اين همكاري بين اتريش 
و همدان تامين شود.سفير اتريش در تهران با بيان 
اينكه ايجاد بنگاه هاي اقتصادي و برقراري ارتباط 
در اي��ن حوزه نيز مورد تاكيد اس��ت گفت: اكنون 
97 درصد از بنگاه هاي اقتصادي كش��ور اتريش را 
كوچك و متوس��ط تشكيل مي دهند كه در حوزه 
گردش��گري فعاليت داشته و جزو 20 كشور مرفه 

دنيا نيز محسوب مي شويم.

بسيج در اردوگاه هيچ حزب 
سياسي نيست

فرماندهي س��پاه محمد 
رس��ول اهلل تهران بزرگ 
اعالم كرد كه بس��يج در 
اردوگاه هي��چ ح��زب 

سياسي نيست.
به گزارش ايس��نا، سردار 
محمدرضا ي��زدي ديروز 
با حضور در صحن علني ش��وراي شهر تهران كه به 
مناسبت هفته بسيج انجام شد گفت: به برادر حناچي 
شروع خدمتگزاري اش را تبريك مي گويم و حاال كه 
وارد اين عرصه ش��ديد توقع مي رود به مردم خوب 
تهران خدمت كنيد و برايتان آرزوي توفيق دارم. وي 
با بي��ان اينكه هر قدمي كه براي خدمت به مردم در 
جهت عزت مردم برداريد ما نيز هم قدمت آن خواهيم 
بود، گفت: اگر خدايي ناكرده تهران با مشكل مواجه 
شد ما در صف خدمت هستيم و من به افشاني و حاال 
به حناچي هم مي گويم كه در عرصه خدمت رساني ما 
هم حضور داريم. يزدي با بيان اينكه بسيج فقط براي 
دفاع نبوده و در همه عرصه ها به خصوص جلوگيري از 
بروز آسيب هاي اجتماعي و غيره حضور داشته است 
گفت: همه توان خود را براي خدمت هرچه بيشتر در 
اختيار شهرداري قرار خواهيم داد و مطمئن باشيد 

پشتيبان شما در خدمت به مردم هستيم.
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چهره ها

هيچ قطعنامه اي برنامه موشكي ايران را ممنوع نكرده است
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در 
واكنش به ادعاي مايك پمپئو، وزير امور خارجه 
امريكا كه آزمايش هاي موش�كي ايران را نقض 
قطعنامه 22۳۱ ش�وراي امنيت دانست، اظهار 
داش�ت: برنامه موش�كي ايران ماهيت دفاعي 
دارد و بر اساس نيازهاي كشور طراحي مي شود. 
او تاكيد كرد: هيچ قطعنامه اي در شوراي امنيت 
برنامه موشكي و يا آزمايش هاي موشكي ايران 

را ممنوع نكرده است.
قاس�مي خطاب به وزير ام�ور خارجه امريكا 
اف�زود: جالب و البت�ه مضحك آنجاس�ت به 
قطعنام�ه اي اس�تناد مي كنيد كه ب�ا خروج 
يك جانبه و غير قانونيتان از برجام نه تنها خود 
آن را نقض كرده ايد بلكه ديگران را هم به نقض 
آن تشويق يا حتي اگر آن را اجرا كنند تهديد 

به تنبيه شدن و تحريم مي كنيد.

برش



اخبار كالن 3 كالن

ديدار روساي جمهور چين و امريكا بر اقتصاد ايران چه تاثيري دارد

سايه صلح ابرقدرت ها بر اقتصاد ايران
گروه اقتصاد كالن|

انتظار مي رفت چيني ها در شرايط دوباره تحريمي عليه 
ايران مانند سال هاي آغازين دهه 90 برخورد كنند و 
مراودات خود با ايران را افزايش دهند. با اين همه اخبار 
حاكي از آن است كه با وجود جنگ تعرفه اي ميان چين 
و امريكا، دو غول اقتصادي در حال رسيدن به توافقي 
با يكديگر هستند كه مي تواند نقش ايران را در اقتصاد 
چين ب��ه مراتب كمرنگ تر كن��د. چنانچه چين نفت 
امريكا را جايگزين نفت ايران كند، آنگاه ايران مهم ترين 
مش��تري نفتي خود را كه حتي در تحريم ها حاضر به 
كناره گيري از بازار طالي س��ياه ايران نبود را از دست 
مي دهد و اين بار دونالد ترامپ، برعكس اوباما، به جاي 
اروپا، ش��رق را براي اعمال فشار بر ايران انتخاب كرده 
اس��ت. هر چند هنوز براي اعالم اين مساله زود است، 
اما جلس��ه اي كه در حاشيه اجالس G20 برگزار شد، 
مي تواند نگراني ها را از كناره گيري چين افزايش دهد. 
نكته اينجاست كه ايران س��االنه 25 درصد مراودات 
تجاري خود را با چين دارد و حاال بايد منتظر ماند ديد 
صلح در ابرقدرت مي تواند عامل فشار بيشتر به ايران 

پساتحريم باشد يا خير؟

 Gبه گ��زارش »تعادل«، خبرها از حاش��يه كنفرانس
20 زنگ خطرها را براي ايران به صدا درآورده اس��ت. 
در حاشيه اين اجالس كه در آرژانتين برگزار مي شود 
روساي جمهور دو كشور چين و امريكا به توافقاتي دست 
يافتند كه براساس آن حداقل براي 90 روز آينده هيچ 
تعرفه تجاري جديدي عليه واردات از يكديگر به تصويب 
نرسانند. اين ميان دولت ترامپ وعده داد از اجراي تعرفه 
25 درصدي واردات كه قرار بود از يك ژانويه اجرا شود، 
خودداري كند و در مقابل طرف چيني هم بدون اعالم 
عدد خاصي توافق كرد ميزاني مشخص نشده اما بسيار 
قابل توجهي از محصوالت كشاورزي، انرژي، صنعتي 
و ديگر كااله��اي امريكايي را بخرد. در ش��رايطي كه 
تحريم هاي كاخ سفيد عليه ايران شدت گرفته، انتظار 
مقامات ايراني حفظ بازار چين و تبادالت تجاري ميان 
دو كشور بود و خبري كه روز گذشته منتشر شد، حاكي 
از آن اس��ت كه چيني ها واردات انرژي خود از اياالت 
متحده را افزايش مي دهند. به اين اعتبار مي توان گفت 
چين امريكا را جايگزين ايران در بازار نفت خواهد كرد 
تا از اين طريق ضمن حفظ رابطه با مهم ترين شريك 
تجاريش، احتمال افزاي��ش درگيري تجاري ميان دو 
غول اقتصادي جهان را كاهش دهد. در شرايط عادي 
ايران روزانه 700 تا 800 هزار بشكه نفت به چين صادر 
مي كرد ولي با آغاز تحريم ها حدود 200 هزار بشكه از 
صادرات اي��ران كاهش يافت و چنانچه چيني ها اقدام 
به خريد نفت از اياالت متحده كنند، احتمال كاهش 
بيش��تر آن نيز وجود دارد. در حال حاضر كره جنوبي 
كليه واردات نفت خود از ايران را قطع كرده و ژاپن نيز 
به ش��دت در اين زمينه كاهش خريد داشته و به نظر 
مي رسد اجراي اين توافق در بلندمدت سبب مي شود تا 
چيني ها نيز خريد نفت از ايران را به شكل چشمگيري 

كاهش دهند. از سوي ديگر هر چند ميان چين و امريكا 
در ماه هاي گذشته يك جنگ تجاري با تعيين تعرفه 
به راه افتاده است، اما دو طرف به خوبي مي دانند سهم 
مراودات تجاري آنها به اندازه اي هست كه نتوان در كوتاه 
و ميان مدت شريكي جايگزين براي يكديگر پيدا كنند. 
در س��ال هاي 1390 و 1391 كه تحريم هاي ش��وراي 
امنيت عليه اقتصاد ايران به اجرا درآمد، چيني ها از آن 
پيروي نكردند و در آن زمان همچنان روابط تجاري خود با 
ايران را حفظ كردند. در آن سال ها چين يكي از مهم ترين 
كشورهايي بود كه اقتصاد ايران را ياري مي كرد و به نوعي 
يك معامله برد- برد براي دو كشور ساخته شد. با اين همه 
به گفته يك كارشناس اقتصادي، رفتاري كه ايراني ها پس 
از برج��ام در پيش گرفتند به گونه اي بود كه چيني ها را 
دلخور كرد چرا كه آنها باور داشتند ايران قصد دارد اروپا را 
جايگزين آنها كند، حال آنكه در شرايط تحريمي ابتداي 
دهه 90 چيني ها بودند كه ايران را همراهي كردند و در 
حالي كه اروپا تمام قد پش��ت سياست هاي امريكا بود، 

چيني ها با ايران همكاري مي كردند.

   امريكا جايگزين ايران در   چين؟
در همين رابطه، وحيد ش��قاقي، كارشناس اقتصادي، 
به تعادل گفت: در عمل مي��زان صادرات نفت ايران در 
روزه��اي اخير به ي��ك ميليون و 600 هزار بش��كه در 
روز كاهش يافته اس��ت. اين در حالي است كه پيش از 
تحريم ها حجم صادرات نفت و ميعانات آن به حدود دو 
و نيم ميليون بشكه در روز رسيده بود. در دو، سه ماهه 
اخير و با افزايش فشارها از سوي كاخ سفيد بر شركاي 
تجاري ايران، عمال 900 هزار بش��كه در روز از صادرات 
ايران كاسته شده است. در اين روند كره جنوبي به كلي 
وارداتش از اي��ران را قطع كرد، ژاپ��ن واردات خود را تا 
حدود بس��يار زيادي كاهش داد، هند روزانه 120 هزار 
بشكه خريد كمتري انجام مي دهد و چين و اروپا نيز هر 
يك 200 هزار بشكه كمتر از گذشته خريد مي كنند كه 
در مجموع به كاهش صادراتي در حدود يك بش��كه در 

روز مي رسيم.
او در رابطه با وضعيت بازار نفت ايران افزود: هشت كشور 
ديگر هم توانستند به معافيت هايي از سوي امريكا دست 
يابند كه در فواصل 90 تا 180 روزه خريد نفت از ايران 
ادامه دهند اما به جاي پول، كاالها و خدماتي از جمله 
دارو به ايران بدهند. اين پيشنهادي بود كه كره جنوبي 
ه��م به ايران داد كه به ازاي نفتي كه از ايران مي خرند، 
كاالها و خدماتي ب��ه ايران بدهند كه البته با مخالفت 
مسووالن ايراني مواجه ش��د و پرونده مبادالت انرژي 

ميان دو كشور در اين مقطع بسته شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مسيري كه تاكنون 
ميان دو كش��ور ايران و چين طي ش��ده تصريح كرد: 
بحثي كه در چند روز اخير از توافقات دو غول اقتصادي 
مطرح مي ش��ود، حتما براي ايران نگران كننده است، 
به ويژه كه طرفين به بح��ث خريد و فروش انرژي هم 
اشاره كردند. فراموش نكنيم امريكا روزانه 11 ميليون 
بشكه نفت توليد مي كند و چين نيز يكي از كشورهايي 

است كه به ش��دت نيازمند انرژي است و همين سبب 
شده گهگاه به عنوان »اژدهاي نفت خوار« معرفي شود. 
چنانچه صادرات نفت امريكا به چين افزايش يابد، قطعا 
اقتصاد ايران با يك تهديد جدي مواجه مي شود، چرا كه 
بزرگ ترين شريك تجاري خود را از دست مي دهد. اين 

امر مي تواند به تزلزل اقتصاد ايران بينجامد. 
وي با اشاره به نقش چيني ها در تحريم هاي ابتداي دهه 
90 گفت: در سال هاي 90 و 91 نيز اگر فراموش نكرده 
باشيم، چيني ها نقش مهمي در حمايت از اقتصاد ايران 
داشتند. آنها بانكي را به ايران معرفي كردند كه كارهاي 
مالي را انجام مي داد و هدف آن نيز اين بود كه هم كانالي 
ميان نظام بانكي ايران و سيستم بانكي جهاني به وجود 
آورد و هم كانالي مالي براي مراودات تجاري دو كشور 
باش��د. اين اتفاق در ش��رايط فعلي نيز چنانچه تكرار 
مي شد، مي توانست از شدت تحريم ها بر ايران بكاهد 
و راه هايي ديگر براي بهبود اوضاع و توسعه كشور را به 
همراه بياورد. ه��ر چند كه من بعيد مي دانم چيني ها 

مانند گذشته حاضر باشند با ايران همكاري كنند.

   رفتار پس از برجام، چيني ها را دلخور كرد
او اهداف دو كشور را در توافق اخير اين طور عنوان كرد: 
اوال بايد مدنظر داش��ت كه امريكا و چين بزرگ ترين 
اقتصادهاي امروز جهان هستند. عالوه بر اين دو كشور 
به شدت به يكديگر وابسته هس��تند و سهم مراودات 
تجاري آنها س��االنه به رقمي عجيب مع��ادل 500 تا 
600 ميليارد دالر مي رسد. درنتيجه حتي اگر مقامات 

دو طرف بخواهند براس��اس منافع ملي خود به ماجرا 
نگاه كنند، ش��ركايي بهتر از يكديگر در عرصه جهاني 
نمي يابند. از سوي ديگر مس��اله ايران در حاشيه اين 
اهداف قرار مي گيرد ولي به اين معنا نيست كه اهميتي 
براي آن قائل نيستند. امريكايي ها مي خواهند صادرات 
نفت خود ب��ه چين را افزايش دهن��د و چيني ها را در 
افزايش فش��ار اقتصادي به ايران با خود همسو كنند. 
خالصه سهم باالي مراودات تجاري ميان ايران و چين 
هم از نظر آنها پنهان نيس��ت، نبايد فراموش كنيم در 
برخي سال ها ايران 25 درصد مراودات تجاري خود را 
با چين داشته و هر چند اين رقم در قياس با مبادالت 
امريكا و چين باال نيست ولي به معناي بي اهميت بودن 
آن هم نيست. اقتصاد ايران با اقتصاد چين گره خورده و 
اين اتفاقات مي تواند تاثير بسزايي در كشور داشته باشد. 
هر چند نبايد رفتار غلط مسووالن ايراني پس از برجام 

را با چيني ها ناديده گرفت.
شقاقي در رابطه با گله چيني ها از نحوه برخورد ايران 
پس از برجام گفت: من با چند مدير ارش��د چيني در 
شرايط پس از توافق هسته اي با كشورهاي 5+1 ديدار 
داشتم. جان كالم چيني ها اين بود كه شما پس از برجام 
ما را رها كرديد و به سمت اروپا گرايش پيدا كرديد. آنها 
به بررسي و ارزيابي رفتار دولتمردان ايراني در آن دوره 
دست زدند و رفتار ما را نادرست مي دانستند. به هر روي 
شرق در شرايطي كه ما با امريكا و شركايش در جنگ 
اقتصادي قرار داريم، بسيار نقش تعيين كننده اي دارند 
و بحث من اين است كه اگر امريكا جايگزين ايران در 

صادرات نفت به چين باشد، براي تحت فشار گذاشتن ما 
راهي درست را انتخاب كرده است. اين امر فشارها را بر 
اقتصاد ايران سخت تر مي كند و اين دلهره هميشه بوده 
كه چيني ها به سمت امريكا متمايل شوند. متاسفانه 
بحث هايي كه در روزهاي اخير مطرح ش��ده، نش��ان 
مي دهد روندي در حال شكل گيري است كه ايران را 
قرباني تعامالت مي كند و فشار اقتصادي را در ماه هاي 

آينده بيش از پيش افزايش مي دهد.
وي ادامه داد: به هر حال در شرايطي كه اقتصاد امريكا 
و چي��ن در راس اقتص��اد جهان ق��رار دارند، چيني ها 
نمي خواهند جنگ تجاري عليه خود به راه بيندازند. به 
هر حال در شرايطي آنها حاضر هستند با امريكا راه بيايند 
ولي اين مساله تنها در كوتاه مدت امكان پذير است چرا 
كه اوال فضاي رقابتي ميان ابرقدرت ها اجازه همكاري 
بلندمدت را به طرفين نمي دهد و از سوي ديگر امريكا 
چه بخواهد و چه نخواهد نمي تواند ايران را براي هميشه 
از معادالت جهاني كنار بگذارد. به هر حال چين و امريكا 
وابسته به يكديگري هستند و حجم تجاري بااليي در 
مراودات با يكديگر دارند ك��ه نمي توانند آن را با هيچ 
كشور ديگري جايگزين كنند. به هر حال اين واقعيات 
براي اقتصاد ايران دلهره آور است و نمي توان به راحتي از 
اين مسائل چشم پوشي كرد. از دولتمردان توقع مي رود 
در اين شرايط با حساسيت بيشتري تحوالت را دنبال 
كنند و اجازه ندهند فرصت هايي ولو كوچك كه براي 

اقتصاد كشور به وجود مي آيد، از دست برود.

»تعادل« از ظرفيت تعاوني ها براي توليد صادراتي گزارش مي دهد

جايگزين بخش خصوصي خام فروش
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

وزير اقتصاد ب��ه تازگي از طرح واگذاري ش��ركت هاي 
صادراتي به بخش تعاوني س��خن به ميان آورده است. 
هرچند كه دژپسند از طرح يا برنامه ريزي دقيقي صحبت 
نكرده و تنها به يك امكان از ميان ديگر امكانات اش��اره 
كرده اما به اعتقاد كارشناسان اين موضوع اهميتي چنان 
دارد كه مي تواند بسياري از مسائل كنوني اقتصاد ايران 
را سامان دهد. سخن وزير اقتصاد اهميت ديگري دارد به 
اين لحاظ كه شركت هاي صادراتي را هدف واگذاري به 
تعاوني ها قرار داده است؛ موضوعي كه مي تواند آلترناتيوي 
براي برنامه هاي صادراتي شركت هاي خصوصي كه با همه 
تشويق و حمايت ها در نهايت با هدف سود بيشتر، از خام 

فروشي و محصوالت سنتي عبور نكرد. 

   سهم 7 درصدي تعاوني ها در اقتصاد
به گزارش »تعادل« طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه و 
همچنين سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي قرار 
بود تعاوني ها س��همي 25 درصدي از كل اقتصاد ايران 
داشته باشند اما با پايان يافتن برنامه پنجم توسعه، به گفته 
معاون تعاون وزير كار، سهم كنوني تعاون در اقتصاد ايران 
فقط 7 درصد است. سهم تعاوني در برنامه ششم توسعه 
نيز 15 درصد در نظر گرفته شده است، يعني 10 درصد 

كمتر از برنامه پنجم توسعه.
ش��واهدي وجود دارد كه كاهش سهم تعاوني در برنامه 
توس��عه از 25 درصد به 15 درصد از جمله توصيه هاي 
وزارت كار بوده اس��ت با اين ادعا كه زير ساختهاي الزم 
براي تحقق همين مقدار نيز فراهم نيست. سيد حميد 
كالنت��ري، معاون امور تع��اون وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در اين زمينه گفته بود: »پيشنهاد وزارتخانه اين 
بود كه سهم تعاون را در برنامه ششم 15 درصد ببينيم و 
محدوديتهايي كه در برآورد شرايط بود ما را بر آن داشت 
تا چنين رقمي را براي سهم تعاون در نظر بگيريم هر چند 
كه به دليل عدم حمايت سيستم بانكي و عدم تخصيص 
منابع مورد نياز به تحقق اين رقم هم خوشبين نيستيم و 
ترديد داريم ولي معتقديم كه داشتن يك درصد مشخص 

بهتر از نداشتن درصد در برنامه ششم است.«
به گفته كالنتري قرار بود تا 30 درصد تسهيالت بانكي 
در اختيار بخش تعاون قرار گيرد كه متاسفانه كمتر از 8 
درصد هم تحقق نيافته است و از يك سوم كل درآمدهاي 
حاصل از واگذاري ها كه بايد به تعاوني ها داده مي ش��د 
نيز يك بيستم هم داده نش��ده است بنابر اين با چنين 

وضعيتي پيش بيني سهم و درصد باال براي بخش تعاون 
دور از انتظار است. 

سوالي كه الزم اس��ت در اينجا مطرح شود اين است كه 
چه انگيزه ها و نگاه��ي در اقتصاد محدوديت هاي گفته 
شده در حوزه تعاون رقم  زده است؟ كارشناسان معتقدند 
با توجه به سلطه برنامه هاي اقتصادي دست راستي در 
مجموعه حاكميت كه بر افزايش سهم بخش خصوصي 
تأكيد دارند، غير طبيعي نيست كه بخش تعاوني كه بر 
اس��اس مش��اركت، همكاري و همياري مردم در حوزه 
نيروي انساني و سرمايه قرار دارد جاي خود را به بخش 
خصوصي دهد كه رقابت و سودآوري خصوصي بيشتر را 

هدف قرار مي دهد. 
اين در حالي است كه گفته مي شود توسعه همه جانبه 
علي الخصوص در كش��ورهاي جهان سوم، -در دنيايي 
كه در آن توليد به ش��دت ش��اخه اي )تخصصي(، شده 
است- نقش صادركننده مواد خام و بيشتر مصرف كننده 
را به عه��ده دارند، بدون مش��اركت مردمي امكان پذير 
نخواهد بود.  اين موضوع عمدتا به دليل س��ازوكارهاي 
اقتصادسياسي است كه به دليل نبود كنترل و برنامه ريزي 
به س��مت تمركزگرايي حركت كرده و ب��راي مناطق 
حاش��يه اي نقش��ي بازنده در بازي مبادله مي س��ازد. 
مكانيزم��ي كه آن را به منطق اقتصاد ب��ازار آزاد مرتبط 
مي دانن��د و در نهايت خروجي آن به رش��دي نامتوازن 
مي انجامد.  براي توضيح اين مس��اله ابتدا الزم است به 
سه نوع مالكيت در اقتصاد كه در حال حاضر در اقتصاد 
كشورها مرسوم است اش��اره كرد. اين سه نوع مالكيت 
اقتصاد را به سه بخش تقسيم كرده است؛ بخش دولتي، 
خصوصي و تعاوني.  البته بايد گفت كه در بخش تعاوني نيز 
مالكيت يا دولتي است يا خصوصي )يعني مالكيت تعاوني 
وجود ندارد( و اين اصل نيز صرفًا مالكيت خصوصي را در 
بخش تعاوني مدنظر قرار داده اس��ت؛ يعني از آن جهت 
كه تشكيل دهندگان و اداره كنندگان شركتهاي تعاوني 
اشخاص خصوصي هس��تند، مالكيت در اين بخش نيز 
جزيي از مالكيت خصوصي به حساب مي آيد و اين نوع 
مالكيت به صورت مشاع است و بنابراين همه صاحباِن 

سهم، چه كم و چه زياد، داراي يك رأي هستند.
اما با اين حال تعاوني ها با دارا بودن اصولي مانند عضويت 
آزاد و اختياري، كنترل دموكراتيك، سود ورزي پايين، 
م��ازاد درآمد و آم��وزش و همكاري در مي��ان تعاوني، 
مي توانند بستر مناس��بي براي فعاليت هاي اقتصادي 
جامعه گرا باش��ند كه صرفًا س��ود اقتص��ادي را محور 

فعاليت هاي خود قرار نمي دهند. گسترش تعاوني ها در 
اقتصاد ايران هرچند در دهه هاي اخير تا حدودي كنار 
گذاشته ش��د، اما به نظر مي رسد مشكالتي كه اقتصاد 
خصوصي در اين روزه��ا به بار آورده توجه مس��ووالن 
را به اين بخش اقتصاد بيش��تر كرده اس��ت. غلبه تفكر 
راس��تي  )بازار آزادي( در كابينه هاي اقتصادي پيشين 
دولت و دولت هاي گذشته دليل عمده اين مساله از نظر 
كارشناسان بوده اس��ت، اما با همه اين احواالت به نظر 
مي رسد كه وزير جديد اقتصاد قصد دارد به اين موضوع 

توجه بيشتري نشان دهد. 
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد در سخنراني خود در روزهاي 
اخير گفته است كه مي توانيم شركت هايي كه كاالهاي 
صادراتي دارند را در قالب بخش تعاوني واگذار كنيم.  به 
گفته سكاندار جديد وزارت اقتصاد تشكيل شركت هاي 
تعاوني جديد و خريد شركت هاي دولتي آماده واگذاري 
توسط آنها را راهكاري موفق براي كوچك سازي دولت 
و تحقق س��هم 20 درص��دي ش��ركت هاي تعاوني از 
خصوصي سازي خواند كه در اصل 44 قانون اساسي مورد 

تاكيد قرار گرفته است.

   صادرات محصوالت فناورانه
به گفته دژپسند، رابطه دولت با بازار بايد رابطه اي تعريف 
شده و غير مداخله گر باشد كه در اين مسير بايد سهم و 
نقش دولت به گونه اي تنظيم شود كه مانع فعاليت هاي 
بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني نشود و دولت هرگز 
نبايد در اموري كه بخش هاي مذكور، تمايل و توان انجام 

آن را دارند، وارد شود.
او در كن��ار عام��ل س��ود و راي س��هامدار، موض��وع 
عالي��ق منطق��ه اي را ه��م در واگ��ذاري ش��ركت ها 
به تعاوني هاي س��هامي ع��ام و فراگير مط��رح و اظهار 
ك��رده بايد م��دل اقتصاد »دول��ت  - بازار« ب��ه اقتصاد 
»بازار – دولت« تبديل ش��ود و نق��ش دولت از عامليت 
 ب��ه سياس��ت گذاري، هداي��ت و نظارت تغيي��ر كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي يكي ديگر از برنامه هاي وزارت 
اقتصاد را مرب��وط به نقدينگي و اهرم كردن دارايي هاي 
دولت دانس��ته و گفته كه مي توانيم ش��ركت هايي كه 
كاالهاي صادراتي دارند را در قالب بخش تعاوني واگذار 
كنيم. بخش تعاوني از اين منظر كه در آن سود مساله اي 
ثانويه محس��وب مي ش��ود مي تواند در توليد كاالهاي 
فناورانه و رقابت پذير به جاي صادرات مواد خام موفق تر 
عمل كند. صادرات كش��ور از آنجايي كه بيشتر بر مواد 
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توليد ۹۹ هزار تن گوشت 
قرمز در تابستان

مركز آمار| در فصل تابستان سال جاري، 99 
هزار تن گوش��ت قرمز توليد شده كه در مقايسه 
با تابستان سال گذشته 11 درصد كاهش داشته 
است. آمار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه هاي 
كشور براي فصل تابستان ١٣٩٧ از سوي مركز 
آمار ايران منتشر شد. بر اساس نتايج اين طرح 
وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام هاي ذبح شده 
در كشتارگاه هاي كشور در فصل تابستان ١٣٩٧ 
جمعًا ٩٩ هزار تن گزارش ش��ده است كه سهم 
گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده 
است. سهم گوشت گاو و گوساله با ٥٦.١ هزار تن 
وزن الشه )٥٦.٦ درصد(، گوسفند و بره با ٣٢.٥ 
هزار تن )٣٢.٨ درصد(، بز و بزغاله با ٨.٣ هزار تن 
)٨.٤ درصد( و س��اير انواع دام ها با ٢.٢٥ هزار تن 
)٢.٢ درصد( از كل وزن الش��ه قابل مصرف بوده 
است. مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي كشور در 
تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال 
١٣٩٦ مويد كاهش ١١ درص��دي مقدار توليد 
گوشت در كش��تارگاه هاي رسمي كشور است. 
كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه 
سال قبل براي گوسفند و بره ٢٣ درصد و براي بز و 
بزغاله ١٩ درصد بوده است. همچنين مقدار توليد 
گوشت براي شتر و بچه شتر ٢٩ درصد كاهش و 
براي گاوميش و بچه گاوميش ١١ درصد افزايش 
داشته است، اين مقدار براي گاو و گوساله تغييرات 

محسوسي نداشته است.

زمان احتمالي 
ارايه اليحه بودجه ۹۸ 

ايسنا| يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي از احتمال ارايه اليحه بودجه سال 98 به 

مجلس در روز پنج شنبه خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد اظهار كرد: طبق آيين نامه 
داخلي مجلس، س��قف زماني ارايه اليحه بودجه 
ت��ا 15 آذر ماه اس��ت و ب��ا توجه به اينك��ه آقاي 
رييس جمهور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
در سفر استاني هستند احتماال ايشان روز پنج شنبه 
)15 آذر( براي ارايه اليحه بودجه در مجلس حضور 
مي يابند. وي افزود: دولت مي خواهد اليحه بودجه 
را يكش��نبه آينده به مجلس ارايه كند اما با توجه 
به اينكه هفته آينده زمان سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه شان است دولت و مجلس در 

حال مذاكره در اين باره هستند.
يوس��ف نژاد ادام��ه داد: با توجه ب��ه اينكه برنامه 
زمان بن��دي بررس��ي بودجه در كميس��يون ها، 
كميس��يون تلفي��ق و صحن علن��ي مجلس با 
محدوديت مواجه است بنابراين اليحه بودجه بايد 
همين هفته ارايه شود. بر همين اساس نياز است 

يك راي استمزاجي از نمايندگان گرفته شود.
اين عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: اميدوارم 
دولت تالش كند حداكثر تا پنج شنبه اليحه بودجه 
را ارايه كند. در اين باره بايد هم از صحن مجلس نظر 
خواهي شود و هم تالش مي كنيم در هيات رييسه 
در اين باره به نتيجه برسيم. اما فعال محتمل ترين 

زمان براي ارايه اليحه بودجه روز پنج شنبه است.

اعتبار 5۹ درصد دستگاه ها 
برمبناي بودجه مبتني بر عملكرد

فارس|  قانون برنامه ششم توسعه در ماده 7 براي 
آنكه برنامه ريزي و بودجه ريزي دولت از شفافيت 
و انضباط باالتري برخوردار ش��ود، دستورات و 
اهدافي را پيش بيني كرده است. در اين ماده قانون 
صراحت دارد كه براي انطباق بودجه هاي سنواتي 
با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصالح فرآيند 
برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و 
هزينه هاي دولت اقداماتي اجرايي شود. يكي از 
اين بندها مربوط به تنظيم بودجه ساالنه كشور 
مبتني بر عملكرد هر دستگاه است. در بند پ ماده 
7 قانون برنامه ششم دولت موظف شده از سال 
اول اجراي قانون برنامه )س��ال 1396( س��االنه 
اعتبارات 20 درصد دستگاه هاي اجرايي مندرج 
در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي 
بر مبناي عملكرد تنظيم كند بطوري كه در سال 
پاياني اجراي برنامه، صد درصد دستگاه ها داراي 
بودجه مبتني بر عملكرد باشند. طبق اين قانون، 
دولت هم اكنون در حال تهيه اليحه بودجه سال 
98 كشور است. طبق قانون حدود 60 درصد از 
بودجه دس��تگاه ها بايد بر روال عملكرد واقعي و 
هزينه تمام شده محاسبه و در بودجه درج شود. بر 
اساس اخبار و اطالعات واصله اقدامات انجام شده 
نشان مي دهد نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
در 25 اداره كل 31 اس��تان و در مجم��وع 775 
اداره كل مستقر شده و فقط سازمان بازرسي كل 

كشور از اين امر مستثني است.

اوليه يا توليدات پتروشيمي )داراي حمايت هاي دولتي و 
به نفع افراد خصوصي( متكي است نمي تواند با اين روش 
در نهايت از دور باطل توسعه نيافتگي توليد خارج شود. 
تقويت توليد فناورانه از نظر كارشناسان نيازمند تغيير 
در سازوكارهاي اقتصادسياسي اي است كه رانه هاي آن 
تنها سود است. موضوعي كه به دليل مسائل ساختاري 
اقتصادهاي جهان س��وم ناگزير فعاالن خصوصي را به 
س��مت تجارت و فروش مواد خ��ام و ديگر فعاليت هاي 
نامولد س��وق مي دهد.  كارشناسان معتقدند حضور در 
بازارهاي جهاني و باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم 
رقابت با رقباي قدرتمند اس��ت و با توجه به گسترش و 
پيچيدگي اهداف، فرايندها و ساختارها در صحنه رقابت، 
تعاوني هايي مي توانند در صحنه باقي بمانند كه نسبت به 
انتظارات اعضا، ذي نفعان و مشتريان خود پاسخگو باشند.

   اشتغال محوري به جاي سودمحوري
از طرف ديگر مس��اله با اهميت اين اس��ت كه به جاي 
سودمحوري توليد بايد به سمت اشتغال محوري حركت 
كند. اين موضوع هم توجه جدي به گسترش تعاوني ها 

را ناگزير كرده است. 
به بيان ديگر توسعه بدون مشاركت عمومي مردم فاقد 
ارزش و اعتبار است و بدين لحاظ نهضت تعاون به عنوان 
يكي از ابزارهاي مهم و موثر در امر توس��عه به شماره 
مي رود و اگر رشد و توسعه تعاوني ها به اندازه اي باشد كه 
اكثريت مردم را در بر گيرد، تحقق توزيع عادال نه ثروت و 
ريشه كن كردن فقر و اختال ف طبقاتي از امكان تحقق 

بيشتري برخوردار خواهد بود.
مهم ترين ويژگي تعاوني ها نگاه عدالت محوري است. اگر 

جامعه ما به دنبال كاهش تبعيض و فقر و ايجاد عدالت 
اس��ت، بهترين قالب تعاون خواهد بود. اقتصاد تعاون 
نسبت به جامعه بي تفاوت نيست و در مقابل سرنوشت 

جامعه احساس مسووليت مي كند.
بر همين اساس اس��ت كه مسووالن وزارت كار با بيان 
اينكه مناطق محروم جز با شكل گيري تعاوني ها توسعه 
پيدا نمي كنند، خاطرنش��ان مي كنند: پياده س��ازي 
نهض��ت تعاون در جه��ت كاهش بي��كاري، برقراري 
عدالت و رشد س��رمايه هاي اجتماعي در جامعه الزم 

و ضروري است.
با همه مزاياي مطرح شده در خصوص اهميت تعاوني ها 
گفته مي ش��ود كه سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد 
كش��ور تنها 7 درصد اس��ت كه با هدف گ��ذاري 25 

درصدي قانون برنامه پنجم فاصله زيادي دارد .
مقايسه اين سهم با كشورهاي پيشرفته دنيا قابل توجه 
است؛ بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر بيش از 
12 ميليون تعاوني در 145 كشور دنيا با يك ميليارد 
نفر عضو وجود دارند كه دارايي آنها به 20 هزار ميليارد 
دالر مي رسد و ساالنه 3000 ميليارد دالر درآمد دارند.

سهم متوسط تعاوني ها در اقتصاد دنيا 4.3 درصد است 
كه در آن نيوزيلند با 20 درصد، فرانس��ه و هلند با 18 
درصد و فنالند با 14 درصد جزو كش��ورهايي هستند 
كه سهم تعاون در اقتصاد آنها بيش از 10 درصد است.

در قاره اروپا 45 درصد مردم، در امريكاي ش��مالي 38 
درصد، آسيا 12.6 درصد و خاورميانه 1.5 درصد مردم 
با تعاوني ها ارتباط مستقيم دارند و اين امر حاكي از آن 
است كه بخش تعاون در كشورهاي پيشرفته و صنعتي 

فعال تر و موفق تر عمل مي كند.



بانك و بيمه4اخبار

كميجاني: بانك مركزي تالش دارد رشد نقدينگي را كاهش دهد 

سليماني جزييات اوراق ريسك بيمه اتكايي اسالمي را تشريح كرد

حجم نقدينگي سيال بسيار   باالست

10 هزار ميليارد تومان اوراق ريسك بيمه اتكايي در انتظار مجوز 

حق بيمه تكميلي درمان برابر با ميزان خسارتتفاهمنامه بانك قرض الحسنه مهر  با بنياد مسكن

گروه بانك و بيمه |
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به شرابط اقتصادي 
حال حاضر گفت: با وج��ود رعايت انضباط مالي در 
سال هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني 
است كه ضرورت دارد تالش ها در اين زمينه بيشتر 
ش��ود، چراكه عواقب��ي همانند افزايش ت��ورم را در 

پي دارد.
به گزارش »تعادل«، اكبر كميجاني روز يك ش��نبه 
در هماي��ش مال��ي اس��المي اظهار كرد: ب��ا وجود 
پيش��رفت هاي بازار س��رمايه و افزايش سهم آن در 
تأمين مالي، همچنان اقتصاد ايران بانك محور است و 
تقاضاهاي وسيعي به سمت بانك هدايت شده و چون 
به همه اين تقاضاها پاسخ داده نمي شود، انتقادات از 

نظام بانكي افزايش مي يابد.
كميجان��ي ادام��ه داد: در اي��ران همزمان با رش��د 
نقدينگي گسترش فعاليت هاي غيررسمي در اقتصاد 
و عدم ثبت آنها در آمار GDP منجر مي ش��ود آمار 
توليد ناخالص ملي به خوبي ثبت نشود. استفاده از 
اس��ناد خزانه اس��المي و صكوك در بازار سرمايه و 
همچنين استفاده از اوراق مشاركت در نظام بانكي 
باعث شده بخشي از نيازهاي دولت براي تأمين مالي 

بلندمدت برآورده شود.
 قائم مقام بانك مركزي با اشاره به لزوم تامين مالي 
بلندمدت در اقتصاد اي��ران گفت: قطعا تأمين مالي 
بلندمدت از س��وي نظام بانكي بس��يار دشوار است 
و بايد در اين حوزه به س��مت بازار س��رمايه حركت 
كنيم، چراكه تجربه تأمين مالي نظام بانكي در اين 
زمينه اصال تجربه خوبي نيست و در بسياري از موارد 
تس��هيالت پرداختي به بانك ها بازگشت نخورده و 

منجر به بي نظمي در بازار پول شده است. 
اين مقام مسوول با اش��اره به آمارهاي اقتصادي در 
۷ ماهه ابتدايي امسال اظهار داشت: رشد نقدينگي 
و پاي��ه پولي در روندي نزديك به ه��م قرار گرفتند 
بطوري كه اين روند نش��ان مي ده��د بانك مركزي 
براي استقرار انضباط پولي در كشور گام هاي موثري 
برداشته است. اين در حالي است كه بررسي وضعيت 
سپرده هاي كوتاه مدت جاري و يك ساله در سال ۹۶ 

حاكي از نقدينگي بسيار باال در كشور دارد.
وي اف��زود: حمايت از توليد و اش��تغال س��رلوحه 
فعاليت بانك مركزي است، اما به بانك ها هم هشدار 
مي دهيم كه منابع و مصارف خود را هماهنگ كنند، 
چراكه منجر به رقابت ناس��الم و نوسان در نرخ سود 
مي شود. در اين راستا براي مقابله با اين پديده تأمين 
مالي از طريق ب��ازار بين بانكي در س��ال هاي اخير 
افزايش يافته و مدام در حال افزايش است و به حدود 

۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
قائم مقام بان��ك مركزي اعالم كرد: در دوره س��ال 
۶۷ تا ۹۱ متوس��ط رشد نقدينگي ۲۶.۷ درصد و در 
دوره سال ۹۳ تا ۹۷ اين رقم به ۲۳.۷ درصد كاهش 

يافته است.

كميجاني در چهارمين همايش انجمن مالي اسالمي 
ايران كه در دانش��گاه الزهرا در حال برگزاري است، 
درب��اره نقش نظام بانكي در حمايت از توليد و ثبات 
اقتصادي، اظهار داشت: با وجود پيشرفت ها در بازار 
سرمايه و حضور ُپررنگ بازار سرمايه در تامين مالي 
اقتصاد كش��ور، همچنان اقتصاد بانك  محور است و 
سهم بااليي از تامين مالي را دارد و در عين حال كه 
سيس��تم بانكي اين خدمت بزرگ را انجام مي دهد، 
اما همواره انتقادهاي زيادي به عملكرد اين سيستم 

وجود دارد.
وي افزود: در ۷ ماهه ابتدايي سال ۹۷، رشد نقدينگي 
و پايه پولي ارقام و روندي نزديك هستند كه نشان 
از تالش بانك  مركزي براي انضباط پولي در كش��ور 

است.
قائم مقام بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: با بررسي 
وضعيت سپرده هاي كوتاه مدت، جاري و يك ساله 
در سال ۹۶ سياليت نقدينگي بسيار باال است كه با 
برخي اقدامات از جمله واگذاري گواهي سپرده هاي 
۲۰درصدي، س��هم س��پرده هاي يكساله ها كاهش 
يافت اما با تالطم هاي س��هم س��پرده هاي جاري و 
يكس��اله افزايش يافت و تالش بانك مركزي بر اين 
اس��ت تا سهم رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته 

روندي كاهشي داشته باشد.
كميجاني اظهار داش��ت: در ميان شاخص هاي كل، 
نسبت عمق مالي و سهم بخش غيردولتي نسبت به 

توليد ناخالص داخلي هم در حال افزايش است. در 
دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوس��ط رشد نقدينگي ۲۶.۷ 
درصد و در دوره س��ال ۹۳ ت��ا ۹۷ اين رقم به ۲۳.۷ 

درصد كاهش يافته است.
وي با مقايس��ه ش��رايط ايران با دنيا گفت: نس��بت 
نقدينگي و عمق مالي در ايران ۱۰۳ است كه با وجود 
رش��د در سال هاي گذشته از كش��ورهاي پيشرفته 

پايين تر است. 
قائ��م مقام بانك مركزي توضي��ح داد كه در اقتصاد 
ايران فعاليت هاي غيررس��مي و ثبت نشدن آن در 
توليد ناخالص داخلي باعث مي ش��ود تا اين موضوع 
خود را در نقدينگي نشان دهد، اما در توليد ناخالص 

داخلي نشان ندهد.
كميجاني ادامه داد: جهت گيري بانك مركزي و نظام 
بانكي طي سال هاي گذشته داشته در راستاي تامين 
مالي اقتصاد واقعي و مقابله با ركود، حفظ اش��تغال 
موجود، تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي بزرگ، 
تامين نياز بنگاه هاي كوچك و متوسط و حمايت از 
تامين مالي مسكن و كشاورزي به عنوان بخش اصلي 

توليد بوده است.
اين استاد دانش��گاه تهران ادامه داد كه نظام بانكي 
در طول س��ال هاي گذش��ته از رفع نياز بخش هاي 
ُخرد خانوار در قالب تس��هيالت ازدواج و تسهيالت 
خرد و مصرفي در قالب كارت ه��اي بانكي حمايت 

كرده است.

  كاهش س�هم نظام بانك�ي در تامين مالي 
بنگاه ها به 83 درصد

وي با بيان اينكه س��هم نظام بانكي در تامين منابع 
مالي بنگاه ه��ا در مرز ۹۰ درصد بود از كاهش آن به 
مرز ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت 
اصلي اين موضوع نيز استفاده از ابزارهاي نوين مالي 
به ويژه توس��ط دولت در قالب اسناد خزانه اسالمي 
و در نظام بانكي مانند انتش��ار انواع اوراق مشاركت 
و گواهي سپرده بوده است. وي افزود: اعتقاد داريم 
بانك ه��ا به لح��اظ ماهيت س��پرده هايي كه جذب 
مي كنند، عمدتا بايد از آنها براي تامين س��رمايه در 
گ��ردش بنگاه هاي بزرگ و تامي��ن مالي بنگاه هاي 
كوچك و متوسط اس��تفاده كنند و انتظار داريم به 
مرور از طريق بازار س��رمايه تامين مالي بنگاه هاي 
بزرگ انج��ام ش��ود. كميجاني خاطرنش��ان كرد: 
صندوق هاي سرمايه گذاري از نهادهايي هستند كه 
گرچه مجوز فعاليت خود را از بازار سرمايه مي گيرند، 
اما به نظام بانكي چس��بندگي دارند و نظارت كمتر 
بازار س��رمايه و بانك مركزي باعث ش��ده تا به ويژه 
صندوق هايي با نرخ س��ود تضميني باالتر مقداري 

بي نظمي را در بازار پول ايجاد كنند.

  كاه�ش س�هم س�پرده صندوق ه�اي 
سرمايه گذاري 

قائ��م مقام بانك مركزي ادامه داد كه نياز بانك ها به 

نقدينگي باعث ش��ده تا آن را با هزينه باالتر تامين 
كنن��د، ولي همكاري بازار س��رمايه و بازار پول طي 
س��ال هاي گذشته باعث ش��د تا سهم س��پرده اي 
صندوق هاي سرمايه گذاري ثابت در بانك ها در دو 
مرحله و طي سال هاي ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ 
به ۵۰-۵۰ كاهش پيدا كن��د. كميجاني ادامه داد: 
حجم تس��هيالت پرداختي در سال ۹۱ از ۱۹۵۵.۹ 
هزار ميليارد ريال به رقم ۶۱۳۹.۱ هزار ميليارد ريال 
در ۹۶ افزايش يافته و تسهيالت پرداختي در هفت 
ماهه ابتدايي سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد افزايش نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل به ۳۵۸۱.۰ هزار ميليارد 
ريال رسيده است. وي ادامه داد: در سال ٩٦ مجموع 
س��هم بخش هاي توليدي از مجموع ارزش افزوده 
بخش هاي غير نفتي در اقتصاد معادل ٣٦.٦ درصد 
و مجموع سهم آنها از مل تسهيالت پرداختي شبكه 
بانكي معادل ۴۴.۸ درصد بوده كه اين موضوع نشان 
از توجه ويژه بانك مركزي به حمايت از توليد دارد.

قائم مقام بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: تسهيالت 
بخش خدمات از مجم��وع ارزش افزوده بخش هاي 
غيرنفتي در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد 
است اين در حالي اس��ت كه سهم بخش خدمات از 
كل تسهيالت شبكه بانكي در سال ۹۶ معادل ۵۵.۲ 

درصد بوده است.
وي در ادامه اظهار داشت: سهم بخش هاي توليدي 
از منابع بانكي محدود است اما هنگامي كه به سهم 
ارزش اف��زوده از ج��ي دي پي نگاه��ي مي اندازيم، 
نسبت به تسهيالت پرداختي از سوي سيستم بانكي 
بس��يار متفاوت اس��ت و فراتر از س��هم تعيين شده 
است زيرا سياس��ت بانك مركزي حركت به سمت 
حماي��ت از بخش توليد اس��ت. اين مقام مس��وول 
ادامه داد: حمايت از واحده��اي كوچك حمايت از 
توليد و اش��تغال سرلوحه بانك ها اس��ت اما بايد در 
اولويت مديريت منابع و مصارف باش��د و اگر منابع 
و مصارف متعادل نباش��د نقش تخريبي در اقتصاد 

خواهد داشت.
كميجاني گفت: نرخ س��ود در پايان س��ال ۹۳، رقم 
۲۸ درصد بود كه با گسترده ش��دن سهم  منابع در 
بازار بين بانكي از ۲۷.۱ درصد به ۱۸.۶ در س��ال ۹۵ 
برساند، اما انتشار اوراق گواهي سپرده ۲۰ درصدي 

اين نرخ ها را افزايش داده است.
وي در پايان درباره ابزارهاي نوين اس��المي، گفت: 
رش��د دارايي ه��اي بانك ه��اي اس��المي در حوزه 
كشورهاي خليج فارس، منا، آسيا و آفريقا ۴۰ درصد 
كه بزرگ ترين سهم از دارايي بانك هاي اسالمي به 
ايران اختصاص دارد و عربس��تان سعودي و بحرين 
در رده هاي بعدي قرار دارند. قائم مقام بانك مركزي 
در ادامه تاكيد كرد: س��هم كش��ورها از اوراق بهادار 
اسالمي نيز مش��خص ش��ده اما براي ايران اعداد و 
ارقام منس��جمي وجود ندارد و سهم ايران به صورت 

دقيق مشخص نيست.

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بيمه مركزي گف��ت: اگر بخواهيم اوراق 
ريس��ك بيمه اي را با پنج تا ۱۰ هزار ميليارد تومان 
به بازار س��رمايه منتقل كنيم بايد از ابزارهاي نوين 
اسالمي اس��تفاده كنيم كه اگر مجوز آن براي بيمه 
مركزي صادر ش��ود، با كمك شركت هاي بيمه اين 

موضوع را نهايي مي كنيم.
به گزارش »تعادل«، غالمرضا سليماني اميري روز 
يكشنبه در همايش مالي اسالمي با اشاره به ارتباط 
بازار سرمايه و صنعت بيمه اظهار كرد: صنعت بيمه 
ني��از دارد از ابزارهاي مال��ي از جمله ابزارهاي مالي 
اس��المي در بورس اس��تفاده كند. علماي شيعه در 
بحث بيمه متعارف نظر مثب��ت دارند و آن را حالل 
مي دانند و اين عمليات در ايران به شيوه متعارف آن 
انجام مي ش��ود اما در برخي از كشورهاي اسالمي از 
۱۹۷۰ به بعد اش��كال شرعي بر شيوه متعارف بيمه 

گرفته  و بحث تكافل را مطرح كرده اند.
سليماني افزود: برخي كشورها بحث بيمه متعارف 
را حرام كرده اند و ۱۲ كش��ور از جمله عربس��تان، 
پاكس��تان و بحرين بحث تكافل را دنبال كرده اند؛ 
صنعت بيمه با ن��گاه تكافل در اين كش��ورها با ۱۲ 
ميليارد دالر فعال بوده است. ما مي دانيم بيمه گذار 
و بيمه گر در سود و زيان شريك هستند. با اين نگاه 

بايد از ابزارهاي نوين اس��المي اس��تفاده كنيم كه 
بحث بهادارس��ازي اوراق ريس��ك را مطرح كرديم 
كه خوشبختانه كميته فقهي بورس نيز آن را تاييد 
كرده اس��ت؛ با اين روش به نوعي مردم در ريس��ك 

شريك مي شوند.
وي با اشاره به تحريم هاي يكجانبه امريكا اظهار كرد: 

بعد از فشارهايي كه امريكايي ها وارد كردند، باعث 
شد بحث اتكايي را از شركت هاي خارجي جدا كنيم 
و به داخل هم بپردازيم. اگر بخواهيم اوراق ريس��ك 
بيمه اي را با پنج تا ۱۰ ه��زار ميليارد تومان به بازار 
سرمايه منتقل كنيم بايد از ابزارهاي نوين اسالمي 
اس��تفاده كنيم. اگر مجوز اين موض��وع براي بيمه 

مركزي صادر ش��ود، با كمك شركت هاي بيمه اين 
موضوع را نهايي خواهيم كرد.

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه سپرده گذاري 
شركت هاي بيمه در بانك ها براي استفاده در زمان 
بروز خسارت در زمان تورم با مشكل روبرو مي شود، 
اظهار كرد: اين موضوع به ويژه در مورد رشته بيمه 
زندگي نمود و ظهور دارد و نتواند خيلي موثر باشد.

سليماني ادامه داد: شركت هاي بيمه در زمان تورم 
نمي توانند با س��پرده گذاري بانك��ي در زمان تعهد 
خود پرداختي داش��ته باشند؛ لذا شركت هاي بيمه 
بايد وارد بازار س��رمايه ش��وند. ش��ركت هاي بيمه 
بسيار مش��تاق هس��تند حق بيمه دريافتي خود را 
سرمايه گذاري كرده و از سود حاصل از آن در زمان 

تعهدات بلندمدت، پرداختي داشته باشند.
به گفته وي، رش��ته بيمه زندگ��ي مي تواند در كنار 
صندوق هاي بازنشستگي، دريافتي بيمه گذاران را 

در كنار مبلغ مستمري باال ببرد.
او تاكيد كرد ك��ه صنعت بيمه آمادگي كامل دارد با 
اس��تفاده از ابزارهاي نوين مالي اس��المي وارد بازار 

سرمايه شود.
غالمرض��ا س��ليماني در چهارمي��ن همايش مالي 
اسالمي كه در سالن خوارزمي دانشگاه الزهرا )س( 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: با ورود صنعت بيمه در 

اس��تفاده از ابزارهاي مالي، ما نياز بيش��تري داريم 
تا بتوانيم از ابزارهاي نوين اسالمي استفاده كنيم.

رييس ش��وراي عالي بيمه با ابراز خرسندي از تاييد 
شوراي فقهي س��ازمان بورس در خصوص پذيرش 
موضوع بهادارش��دن اوراق ريس��ك هاي بيمه اي، 
خاطرنشان كرد: بعد از تحريم هاي اقتصادي شرايط 
را به گونه اي طراحي كرديم كه ريسك هاي اتكايي 
را به داخل كش��ور منتقل كنيم كه اين امر تعامل با 

بازار سرمايه داخلي را مي طلبد.
وي افزود: بازيگ��ران امروز عرص��ه اقتصادي ديگر 
بازيگران سنتي نيستند و كس��اني مي توانند سهم 
بزرگي از بازار سرمايه را به خود اختصاص بدهند كه 

قواعد استفاده از ابزارهاي نوين مالي را بلد باشند.
رييس كل بيم��ه مركزي با بيان اين نكته كه برخي 
از بانك ها توسط شركت هاي بيمه تاسيس شده اند، 
گفت: سپرده گذاري صنعت بيمه در بانك ها به دليل 
خاصيت نقدشوندگي سپرده ها قابل قبول است اما 
به داليل تورمي، سپرده گذاري كامل منابع بيمه اي 

در بانك ها مخاطراتي را به دنبال دارد.
س��ليماني تصريح كرد: صنعت بيمه به خاطر ايجاد 
تعهدات آينده ب��راي بيمه گذاران بايد به فكر توليد 
ارزش افزوده باشد و به همين دليل بايد به بازارهاي 

متنوع سرمايه ورود كند.

در راستاي سياست هاي بانك قرض الحسنه مهر ايران 
مبني بر توانمندس��ازي تمام اقش��ار كمتربرخوردار 
جامعه و نيز توس��عه مناطق روس��تايي، تفاهم نامه 
همكاري با عليرضا تابش، رييس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي به منظور پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 

براي احداث و تكميل مسكن روستايي امضا شد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه مهر 
ايران، مرتضي اكبري در مراسم امضاي اين تفاهم نامه 
اذعان داشت: اين بانك همواره در راستاي گسترش 
فرهنگ قرض الحس��نه و كمك به توس��عه مناطق 

محروم فعاليت كرده است.
وي افزود: حال در تقويت سياس��ت هاي مذكور و به 
منظور توانمندسازي تمام اقشار كمتربرخوردار جامعه 
و نيز توس��عه مناطق روستايي، تفاهم نامه همكاري 
با بنياد مس��كن انقالب اس��المي، با هدف پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه براي احداث و تكميل مسكن 

روستايي امضا مي شود.
اكبري ادامه داد: بر اس��اس اين هم��كاري، به افراد 
واجد شرايط معرفي شده توس��ط بنياد در مناطق 
روس��تايي و به منظ��ور كمك به اح��داث و تكميل 
مسكن در سراسر كشور تس��هيالت قرض الحسنه 

پرداخت مي شود.
مديرعامل بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران تصريح 
كرد: اعتبار اين تفاهم نامه معادل ۶۰۰ ميليارد ريال 
است كه بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف فردي 
تسهيالت براي متقاضيان عادي ۱۲۰ ميليون ريال 
و با بازپرداخت ۳۶ ماهه و كارمزد ۴ درصد در س��ال 

خواهد بود.
 شايان ذكر است بانك قرض الحس��نه مهر ايران از 
سال گذشته تاكنون، تعداد ۷۱۱۰ فقره تسهيالت به 
معرفي شدگان روستايي به ارزش ۳۶۵ ميليارد ريال 

پرداخت كرده است.

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
 دبير كارگروه اتكايي سنديكاي بيمه گران گفت: همه 
طرف هاي درگير بيمه مس��ووليت نفتكش س��انچي 
خارجي هستند و خسارت هاي آنها پرداخت شده است.

به گزارش »تع��ادل«، دبيران كارگروه هاي تخصصي 
سنديكاي بيمه گران در نشستي با خبرنگاران به سواالت 
مختلف جواب دادند و محسن قره خاني دبير كارگروه 
اتكايي سنديكاي بيمه گران در پاسخ به سوالي درباره 
پرداخت خسارت سانچي گفت: همه شناورها دو نوع 
بيمه بدنه دارند كه يكي بدنه و ديگري مسووليت است. 
قره خاني اظهار داشت: خوشبختانه بيمه بدنه سانچي 
در ايران بود و بيمه مس��ووليت خارجي بود؛ كش��تي 
چيني مقص��ر حادثه و از آن بخش هم از خس��ارت را 
پرداخت مي كند. وي افزود: هم��ه طرف هاي درگير 
بيمه مسووليت خارجي هستند و خسارت ها پرداخت 
شد. وي گفت: خسارت P&I پيگيري و پرداخت شده 

ولي آن بخشي كه مربوط به ايران مي شود در حال انجام 
است. دبير كارگروه بيمه اتكايي در پاسخ به سوالي درباره 
انتقال ريسك به بازار سرمايه و بيمه گران اتكايي داخلي 
اظهار داشت: به صالح است كه ريسك را بين كشورهاي 
مختلف دنيا تقسيم كنيم؛ متاسفانه در شرايط تحريم 
و محدوديت هاي بانكي شركت هاي بيمه نمي توانند 
با ايران همكاري داش��ته باش��ند. ق��ره خاني حبس 
ريسك در كشور را اتفاق خوبي ندانست و افزود: البته 
مي توان اقداماتي در اين زمينه انجام داد؛ ما مي توانيم 
از ظرفيت هاي اتكايي داخلي استفاده كنيم. قره خاني 
با بيان اينكه در دنيا ۳۰ درصد ظرفيت اتكايي در اختيار 
شركت هاي مستقيم است، گفت: شرايط قبولي اتكايي 
در ايران سخت است از جمله اينكه توانگري مالي بايد 
بيش از ۱۲۰ درصد و سرمايه آنها بيش از ۲۵۰ ميليارد 
تومان باش��د. وي گفت: در مجموع حبس ريسك در 
كشور اتفاق خوبي نيست؛ اگرچه مي توان اقداماتي در 

اين زمينه انجام داد؛ ما مي توانيم از ظرفيت هاي اتكايي 
داخلي استفاده كنيم. اين درحالي است كه در دنيا ۳۰ 
درصد ظرفيت اتكايي در اختيار شركت هاي مستقيم 
است، ضمن اينكه شرايط قبولي اتكايي در ايران سخت 
اس��ت از جمله اينكه توانگري مالي بايد بيش از ۱۲۰ 
درصد و سرمايه آنها بيش از ۲۵۰ ميليارد تومان باشد.

احمد سربخش��يان؛ دبير كارگروه توس��عه بيمه هاي 
زندگي در پاسخي به سوال كاهش ارزش ريال و تاثير آن 
بر بيمه هاي زندگي گفت: صنعت بيمه تابعي از شرايط 
اقتصادي است؛ اما يكي از مهم ترين اشتباهات در اين 

زمينه مقايسه بيمه با ساير نهادهاي مالي است.
وي توضيح داد كه اگر هر ش��ركت بيمه اي با مشكل 
روبرو شود، بيمه هاي زندگي ديون ممتاز هستند و در 
ابتدا تسويه خواهند ش��د. وي خاطرنشان كرد كه ارز 
اختصاص داده شده به شركت هاي بيمه درباره پرداخت 

بيمه نامه هاي ارزي با نرخ سامانه نيما است.
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 انتصاب معاون امور 
بانك و بيمه وزارت اقتصاد

وزير امور اقتص��ادي و دارايي معاون امور بانكي، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي را منص��وب كرد. به 
گزارش خبرگ��زاري بانك صنع��ت و معدن به 
نقل از ش��بكه اخبار اقتصادي و دارايي )ش��ادا(، 
دكتر فرهاد دژپس��ند، طي اي��ن حكم، »عباس 
معمار نژاد« را به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد منصوب كرد. 
اين گزارش حاكي اس��ت، وزير اقتصاد در حكم 
عباس معمار ن��ژاد، مواردي چون »مش��اركت 
فعال در اصالح نظام بانك��ي و ارتقاي كارآمدي 
بانك ها«، »طراحي نظارت بهره ور و هوش��مند 
براي مقابله با تحريم هاي ظالمانه در حوزه هاي 
بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولت��ي«، »ارتقاي 
كارايي و اثر بخشي شركت هاي دولتي با واگذاري 
دارايي هاي مازاد و پايش مستمر ريسك و بازده 
دارايي هاي اين شركت ها« را از جمله اولويت هاي 
برنامه هاي معاونت مذكور عنوان كرده است. بر 
اس��اس اين گزارش »برقراري اصول حاكميت 
شركتي در بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي«، 
»طراحي نظام نظارتي موثر و كارآمد در حوزه هاي 
بانكي و بيمه اي به منظور ارتقاي ش��اخص هاي 
پايه اي منطبق بر اصول استاندارد هاي جهاني« 
و »برنامه ريزي براي اس��تقرار راهكارهاي جامع 
بانك��ي متمرك��ز )core banking( در همه 
بانك هاي دولتي« از ديگر اولويت هاي برنامه اي 
معاونت امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزارت اقتصاد بيان ش��ده اس��ت. گفتني است 
معمارنژاد داراي مدرك تحصيلي دكتراي اقتصاد، 
گرايش توس��عه اقتصادي و اقتصاد بين الملل و 
عضو هيات علمي دانشگاه بوده و از سال ۱۳۷۱ 
فعاليت هاي خود را در سمت هاي متعدد مديريتي 
شركتي و حاكميتي آغاز كرده كه تاكنون ادامه 

داشته است.

تكذيبيه بانك صنعت ومعدن 
در خصوص انتشار يك خبر 

در پي انتشار خبِر ساختگي مبني بر اختصاص 
۱۴ ميليارد دالر تسهيالت از سوي بانك صنعت 
ومعدن توسط صندوق توسعه ملي براي واردات، 

روابط عمومي اين بانك تكذيبيه اي منتشركرد.
به گزارش پارسينه به نقل از روابط عمومي بانك 
صنعت ومعدن، يكي از سياست هاي اصلي اين 
بانك حمايت از كاالي ايراني و صنايعي اس��ت 
كه در داخل كش��ور قابليت توليد دارند و الزمه 
تحقق اقتص��اد مقاومتي نيز حمايت از توليدات 
ملي است كه هميشه در دستور كار اين بانك قرار 
داده شده اس��ت. گفتني است در اين خصوص، 
اداره كل رواب��ط عمومي بان��ك صنعت و معدن 
آمادگي خود را به منظور در دسترس قراردادن 
اطالعات مرتبط با پروژه هاي��ي كه تأمين مالي 
نموده است را به اين رس��انه اعالم مي نمايد و از 
رسانه مذكور نيز درخواست دارد تا در مصاحبه با 
افراد و شخصيت هاي اقتصادي از صحت مطالب 

مطروحه اطمينان كافي حاصل نمايد.

 امكان پوياسازي رمز دوم 
كارت در بانك پاسارگاد 

به منظور افزايش امنيت و صيانت از حقوق مشتريان، 
بانك پاسارگاد شرايط پوياسازي رمز دوم كارت را در 
نرم افزارهاي كارت، اينترنت بانك و همراه بانك فراهم 
كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، خسرو 
رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي اين 
بانك ضمن اعالم اين خبر گفت: مشتريان گرامي 
مي توانند براي كاهش مخاطرات مرتبط با رمز دوم 
كارت هاي بانكي، كه در تراكنش هاي بدون كارت 
به كار گرفته مي شوند، نسبت به فعال سازي رمز پويا 
براي كارت و درياف��ت رمز دوم يكبار مصرف اقدام 
كنند. وي ادامه داد: يكبار مصرف بودن و اعتبار يك 
دقيقه اي رمز دوم كارت از جمله ويژگي هاي رمز پويا 
است.  وي در خصوص طريقه فعال سازي اين خدمت 
تصريح كرد: مشتريان گرامي قادر خواهند بود براي 
فعال سازي رمز پويا و دريافت رمز يكبار مصرف به 
س��امانه بانكداري مجازي، قسمت »مديريت نوع 
رمز كارت« در بخ��ش »كارت هاي من« در منوي 
»كارت« مراجعه كنند. در نسخه جديد همراه بانك 
)موبايل بانك( نيز فعال سازي اين خدمت از طريق 
بخش »عمليات كارت« در منوي »س��اير« فراهم 
است.  گفتني است ش��عبه هاي بانك پاسارگاد در 
سراسر كشور، مركز مشاوره و اطالع رساني به شماره 
۸۲۸۹۰ و همچنين س��امانه ارتباط با مش��تريان 
در س��ايت اين بانك، آماده ارايه مشاوره و پاسخ به 

سواالت مشتريان است.

بانك رفاه حامي اولين دوره 
مسابقات رالي كارگري 

 در راستاي حمايت از ورزش كارگري و در ادامه 
همكاري بانك رفاه با فدراسيون ورزش كارگري 
ج.ا.ا، بانك رفاه حامي اولين دوره مسابقات رالي 
آفرود كارگران ش��د. به گ��زارش روابط عمومي 
بانك رفاه، در اين دوره از مس��ابقات كه بر اساس 
مهارت هاي مس��يريابي، كنترل زمان با سرعت 
محدود و عبور از رمل هاي شني طي روزهاي ۸ و 
۹ آذر ماه سال جاري برگزار شد، تيم هاي تهران 
حائز مقام هاي اول و س��وم ش��دند و تيم قزوين 
به مقام دوم دس��ت يافت. اين مسابقات از محل 
ورزشگاه شماره دو كارگران تهران در جاده قديم 
آغاز و س��پس رانندگان مسيرابوزيد در كاشان و 
كويرمرنجاب را پيموده و مجددا در تهران و محل 

ورزشگاه كارگران كار خود را به پايان رساندند.
گفتن��ي اس��ت در بخ��ش پايان��ي مس��ير، 
ش��ركت كنندگان در مس��ابقه با جم��ع آوري 
زباله هاي محيطي و پاكسازي طبيعت در محل 

استقرار خودروها امتياز مثبت كسب كردند.
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 توسعه صنعت ريلي 
از طريق بازار سرمايه

وزن صنعت ريلي در اس��تفاده از ابزارهاي تامين 
مالي بازار س��رمايه باال رفته و جرياني را ش��روع 
كرده اس��ت كه مي تواند بسيار گسترده تر باشد. 
به گزارش سنا، مديرعامل تامين سرمايه تمدن 
عنوان كرد: توجه به صنعت حمل و نقل ريلي يك 
توسعه همه جانبه است كه نيازمند برنامه ريزي 
اس��ت؛ برنامه ريزي كه نقطه آغازي��ن آن ايجاد 
ساختارهايي براي جذب منابع مالي و تامين آن 
است. محمودرضا خواجه نصيري گفت: امسال 
قانون بودجه و سياس��ت هاي حوزه اقتصادي و 
توسعه اي كشور، تاكيد ويژه اي در حوزه توسعه 
صنعت ريلي كشور داشته و مصوبات و تصميمات 
خوبي در اين حوزه اتخاذ شده است. وي، توسعه 
صنعت ريلي كش��ور را يكي از نيازهاي اساسي و 
اصلي امروز كشور دانسته و گفت: توسعه صنعت 
ريلي مي تواند به بهبود فضاي زندگي مردم و فضاي 
كس��ب و كار كمك كند. خواجه نصيري اضافه 
كرد: يكي از نيازهاي اساسي توسعه هر بخشي، 
تامين مالي و تامين س��رمايه گذاري است و بعد 
از سياست گذاري و تعيين اهداف رسيدن به اين 
توسعه، در قدم بعدي بايد موضوع تامين مالي مورد 
توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه پيش نياز ابتدايي 
و اوليه توسعه، تامين مالي است گفت: بازار سرمايه 
از جمله نهاد هايي در كشور است كه در تامين مالي 
كم هزينه راهگش��ا است و در بسياري از حوزه ها 
مي توان از آن بهره ب��رداري كرد. خواجه نصيري 
با بيان اينكه سرمايه گذاري و تامين مالي در بازار 
سرمايه بلندمدت محسوب مي شود تصريح كرد: 
نقش بازار سرمايه در تامين مالي از سيستم بانكي 
گرفته تا س��اير مجموعه هاي مالي هر لحظه پر 
رنگ تر مي ش��ود و بايد براي آن برنامه ريزي هاي 
اساس��ي انجام داد. اين كارش��ناس بازار تصريح 
كرد: صنعت ريلي به واسطه مدل درآمدي و نوع 
سرمايه گذاري كه در حوزه تجهيزات دارد بستر 
مناسبي اس��ت تا فرآيندهاي تامين مالي از بازار 
سرمايه را براي آن تعريف كنيم. خواجه نصيري 
توضيح داد: مي تواني��م اوراقي را در همين حوزه 
منتشر كنيم و پش��توانه اين اوراق، تجهيزات و 
زيرساخت هايي باشد كه در صنعت ريلي وجود 
دارد. وي به عن��وان مثال به اوراق اجاره دارايي ها 
اشاره كرده و ادامه داد: مي توان بر اساس اين اوراق، 
تامين مالي را شكل داده و منابع را تجهيز كنيم 
تا بعد از اينكه اين پروژه ها به ثمر نشس��ت از اين 
منابع استفاده كنيم. خواجه نصيري تصريح كرد: 
اوراق منفعت، اوراق مشاركت و اوراق استصناع از 
انواع اوراقي است كه مي توانند در اين حوزه مورد 
استفاده قرار گيرند. اين تحليلگر بازار با بيان اينكه 
سعي ش��ده رابطه بين صنعت ريلي كشور و بازار 
بكر قابل استفاده براي اين سيستم شكل گيرد، 
گفت: در گذشته تامين مالي صنعت حمل و نقل و 
حوزه ريلي از طريق بازار سرمايه انجام شده و اين 
فرآيند به بخش خصوصي كمك كرد تا با منابعي 
كه به دست آوردند، تجهيزات را خريداري و مستقر 
كرده و توس��عه دهند. مديرعامل تامين سرمايه 
تمدن اضافه كرد: وزن صنعت ريلي در اس��تفاده 
از ابزارهاي تامين مالي بازار س��رمايه باال رفته و 
جرياني را شروع كرده اس��ت كه مي تواند بسيار 
بسيار گسترده تر باشد. خواجه نصيري با تاكيد بر 
آنكه بايد رابطه بين صنعت ريلي و ساير صنعت ها 
با بازار سرمايه بيشتر شود ادامه داد: براي توسعه 
بايد بتوانيم با آشنايي بيشتر از اين ابزارها استفاده 
كنيم. وي معتقد است: بايد ساختارهاي تعريف 
شده جديدي به صورت ويژه براي صنعت ريلي در 
بازار سرمايه تعريف شود و متناسب با اين صنعت 
خاص شكل بگيرد. خواجه نصيري توضيح داد: 
اين امر مي تواند مدل هاي بدهي باشد كه از طريق 
اوراق منتشره اتفاق مي افتد و موضوعي است كه 
قبال در صنايع ديگر داشته ايم يا از طريق مدل هاي 
مشاركتي باشد تا از طريق صندوق هاي مشاركتي، 
مشاركت مردم را جلب كنيم. مديرعامل تامين 
س��رمايه تمدن گفت: سابقه نش��ان داده است 
كه بسياري از ش��ركت هايي كه در صنعت ريلي 
به ص��ورت بخش خصوصي فعال ش��دند امكان 
سودآوري خوبي را براي سرمايه گذارانشان فراهم 
كردند. اين كارشناس بازار با اشاره به اينكه صنعت 
حمل و نقل ريلي را بايد به عنوان صنعتي كه بازدهي 
دارد مدنظ��ر قرار دهيم ادامه داد: توجه به صنعت 
حمل و نقل ريلي يك توسعه همه جانبه است كه 
نياز دارد براي آن برنامه ريزي شود. برنامه ريزي كه 
نقطه آغازين آن ايجاد س��اختارهايي براي جذب 
منابع مالي و تامين آن اس��ت. مديرعامل تامين 
سرمايه تمدن با اش��اره به حجم باالي نقدينگي 
كه در كش��ور وجود دارد تصريح كرد: اگر بتوانيم 
واسطه هايي را از جنس بازار سرمايه براي هدايت 
اين نقدينگي به سمت صنعت ريلي ايجاد كنيم، 
هم مي توانيم سرمايه گذاران بسياري در اين بازار 
ج��ذب كنيم و هم براي س��رمايه گذاران منفعت 
زي��ادي ايجاد كنيم. خواجه نصي��ري اضافه كرد: 
بايد صنعت ريل��ي را به عنوان يكي از صنعت هاي 
زيرس��اختي كه فض��اي زندگي ك��ردن را بهبود 
بخشيده و يكي از ش��اخص هاي توسعه يافتگي 
كشور است، گسترش دهيم. وي خاطرنشان كرد: 
آش��نايي صنعت ريلي با ابزارهاي بازار سرمايه به 
خوبي آغاز ش��ده و سرعتش در سال جاري بسيار 
خوب بوده و تعامل بين بخش هاي مختلف ايجاد 
شده است. خواجه نصيري اضافه كرد: تعامل خوبي 
مي��ان متوليان زيرس��اخت ها و بخش خصوصي 
توسعه دهنده سرويس ها و خدمات در صنعت ريلي 
اتفاق افتاده اس��ت. وي تاكيد كرد: در حال حاضر 
امكان ضمانت تامين مالي ها از سمت نهاد متولي راه 
آهن كشور و شرايط تامين مالي به پشتوانه قوانين 
موجود در كشور مهياست و بايد هرچه سريع تر و 
بهتر به عمل نزديك شده تا به موتور محرك توسعه 

صنعت ريلي كشور تبديل شود.

س��خنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي بر اين باور است كه اگر از 
شركت هاي بورسي حمايت هاي مالياتي ش��ود زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي در ميان مدت و 
بلندمدت فراهم مي شود. به گزارش خانه ملت، رحيم زارع درباره نقش بورس در زمينه ساماندهي 
نقدينگي گفت: با وجود اينكه كارشناسان اقتصادي هشدار دادند اما ميزان نقدينگي در كشور با افزايش 
قابل توجهي روبرو شده كه بيانگر عدم هدايت مناسب نقدينگي است. سخنگوي كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: با توجه به اينكه بازار سرمايه شرايط را براي 
هدايت نقدينگي به بخش توليد فراهم مي كند بنابراين بايد روند هدايت نقدينگي به بورس تسهيل 
شود. زارع افزود: از شركت هاي توليدي در بورس بايد حمايت شود چرا كه انجام اين مهم در توسعه 
اقتصاد كشور نقش مهم و موثري دارد. نماينده مردم آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به شفافيت معامالت در بورس گفت: بورس ظرفيت توسعه را دارد و اگر حمايت هاي عملي 
از بازار سرمايه انجام شود از رونق بازار داللي كاذب جلوگيري مي شود. وي گفت: اگر از شركت هاي 
بورسي حمايت هاي مالياتي شود زمينه افزايش درآمدهاي مالياتي در ميان مدت و بلندمدت فراهم 
مي شود چرا كه فعاليت و توسعه شركت ها را در پي دارد و به هدايت مناسب نقدينگي در اقتصاد كشور 
منجر مي شود. سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: 
در هر صورت بايد با ساز و كار شفاف معافيت هاي مالياتي براي شركت هاي بورسي در نظر گرفت چرا 

كه در جلوگيري از هدايت نقدينگي به بخش سوداگري تاثيرگذار است.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس معتقد است كه تشكيل صندوق امالك و مستغالت در بورس 
مثبت خواهد بود، اما قطعا سپرده گذاران بايد در يك حاشيه امني قرار داشته باشند. به گزارش خانه 
ملت، سيد احسن علوي تشكيل صندوق امالك و مستغالت در بورس را مثبت ارزيابي كرد و گفت: 
اين صندوق قرار است كه با كاركرد اجاره و فروش مسكن در قالب مكانيزم سهامي ايجاد شود. نماينده 
مردم سنندج و ديواندره در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: طبق گفته مسووالن مربوطه، قرار است 
كه صندوق مربوطه چندين روش را در حوزه امالك و مستغالت در بورس به كار گيرد، تجميع آورده 
سرمايه گذاران و خريد دارايي ها، خريد تسهيالت رهني و كسب درآمد از آن و روش تركيبي در قالب 
تجميع آورده و تسهيالت رهني بخشي از روش ها و اقدامات صندوق خواهد بود. وي گفت: در چند 
سال گذشته روش هاي مختلفي از جمله صندوق سرمايه گذاري و صندوق حمايتي براي وارد كردن 
حوزه امالك و مستغالت به حوزه بورس مطرح شده است، اما تاكنون عملياتي نشده است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه درشرايط كنوني فرهنگ ورود سرمايه گذاران به حوزه امالك 
و مستغالت در بخش بورس وجود ندارد و قطعا مردم براي فعاليت در اين رابطه بايد احساس امنيت 
كنند. علوي افزود: مكانيزم و فرآيند فعاليت سرمايه گذاران در صندوق هايي مانند صندوق امالك 
و مستغالت مشخص نيس��ت و مردم بايد متوجه شوند دايره سود سرمايه آنها به چه ميزاني است. 
نايب رييس كميسيون عمران مجلس ادامه داد: تشكيل صندوق امالك و مستغالت در بورس مثبت 

خواهد بود، اما قطعا سپرده گذاران بايد در يك حاشيه امني قرار داشته باشند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسالمي معتقد است كه با ارايه تشويق هاي 
مالياتي براي شركت هاي بورسي مي توان حداقل بخشي از نقدينگي سرگردان را به بازار سرمايه منتقل 
كرد. به گزارش خانه ملت، سيدمهدي فرشادان درباره نقش بورس در زمينه ساماندهي نقدينگي گفت: 
در ماه هاي گذشته اقتصاد كشور از بابت رونق سوداگري در بازار ارز و طال با زيان هاي قابل توجهي 
روبرو شد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اگر براي حجم 
باالي نقدينگي در كشور برنامه ريزي مناسبي انجام مي شد قيمت ارز با رشد صعودي روبرو نمي شد 
چرا كه به دليل سرگرداني نقدينگي بازار ارز و طال با تقاضاي كاذب روبرو شديم و التهابات اقتصادي 
ايجاد شد. نماينده مردم س��نندج، ديواندره و كامياران در مجلس دهم شوراي اسالمي افزود: بازار 
سرمايه كشور به صورت نسبي از شفافيت قابل قبولي برخوردار است و يكي از ظرفيت هاي مناسب 
براي جذب س��رمايه گذاري است. فرشادان افزود: براي مهار التهابات بايد بازار سرمايه تقويت شود 
البته بسياري از مسووالن كشور روي انجام اين مهم تاكيد دارند اما در عمل حمايت چنداني از بازار 
سرمايه نشده است. وي ادامه داد: اگر شركت هاي توليدي بورسي تقويت شوند زمينه رونق اشتغالزايي 
و هدايت صحيح نقدينگي فراهم مي شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي 
اسالمي افزود: اگر مالحظاتي در زمينه معافيت هاي مالياتي شركت بورسي در نظر گرفته شود بطور 
مثال با ارايه تشويق هاي مالياتي براي شركت هاي بورسي در نظر گرفته شود مي توان حداقل بخشي 

از نقدينگي سرگردان را به بازار سرمايه منتقل كرد.

سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تشريح كرد

نقش معافيت هاي مالياتي در بازار سهام
نايب رييس كميسيون عمران خبر داد

اقدام مثبت در بورس
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مطرح كرد

تشويق هاي مالياتي و حركت نقدينگي به بازار

مجلس

معامالت مثبت سهام
مروري بر آمار داد و ستد هاي ديروز نشان مي دهد

گروه بورس| 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش 3 ه��زارو 328 واحدي همراه 
شد و توانست رقم 163 هزارو 138 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، ش��اخص كل هم وزن با 
26۰ واحد رشد رقم 26 هزار و 883 واحدي را تجربه 
كرد و شاخص آزاد شناور با 3۹31 واحد افزايش تا رقم 
1۷۴ هزار و 1۷6 باال رفت. شاخص بازار اول و بازار دوم 
نيز هر يك به ترتيب 2662 و ۵36۷ واحد رشد كردند. 
افزون بر اين، ديروز نمادهايي در گروه فلزات اساسي، 
كانه هاي فلزي و تعدادي از نمادهاي پااليشي پتروشمي 
به رشد شاخص هاي بازار سرمايه كمك كردند. از جمله 
اين نماده��ا مي توان به فوالد مبارك��ه اصفهان، ملي 
صنايع مس ايران، معدني و صنعتي گل گهر و صنايع 
پتروشيمي خليج فارس اشاره كرد كه هر يك از اينها به 
ترتيب ۴12، 231، 23۰ و 2۰6 واحد تاثير مثبت روي 
شاخص هاي بازار داشتند. از طرفي تعدادي از نمادها از 
جمله پتروشيمي فناوران، صنايع پتروشيمي كرمانشاه 
و شركت ارتباطات سيار ايران به افت شاخص ها دامن 
زدند. هر يك از اين نمادها به ترتيب ۴8، 22 و 1۹ واحد 
تاثير كاهنده روي شاخص هاي بازار سهام داشتند. بر 
اين اساس، ديروز در گروه فلزات اساسي اكثر سهم ها 
با رشد بيش از چهار درصدي در قيمت پاياني مواجه 
شدند. در برخي از نمادهاي ش��اخص ساز نيز در اين 

گروه شاهد صف هاي خريد بوديم. همچنين در گروه 
كانه هاي فلزي نيز قيمت سهم ها رو به افزايش بود اما 
شتاب اين افزايش قيمت نسبت به گروه فلزات اساسي 
كمتر بود. ع��الوه بر اين، دي��روز در گروه محصوالت 
شيميايي نيز روند قيمت سهم ها عمدتا افزايشي بود. 
همچنين در گروه فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت 
هسته اي نيز بس��ياري بيش از ۴ درصد رشد قيمت را 
تجربه كردند. براس��اس اين گزارش، ارزش معامالت 
بورس ته��ران به رقم ۴۷۵ ميليارد تومان رس��يد كه 
اين رقم ناش��ي از دست به دست ش��دن بيش از 1.۵ 
ميليارد س��هم و اوراق مالي در 112 هزار و 8۵1 نوبت 

داد و ستد بود.

   جهش آيفكس
از س��ويي ديگر، دومي��ن روز كاري هفت��ه جاري در 
فرابورس ايران با رقم خوردن حجم معامالت به ميزان 
يك ميليارد و ۴8۹ ميليون ورقه به ارزش ۵ هزار و ۹63 
ميليارد ريال و نيز عرضه يكجاي سهام غيرمديريتي 
 شركت بانك سامان به پايان رسيد. اين در حالي است 
كه، روز يك ش��نبه بيش از 62۴ ميليون و ۵3۰ هزار 
س��هم )معادل ۷.81 درصد( از س��هام غيرمديريتي 
 شركت بانك سامان كه در بازار پايه قرار دارد با قيمت هر 
سهم  1۹۰۰ ريال در بازار فرابورس عرضه شد كه تنها 
حقوقي ها در دو سمت عرضه و تقاضا مشاركت كردند. 

عالوه بر اين، شاخص كل فرابورس ايران نيز در حالي 
ب��ا ۵6 واحد افزايش در ارتف��اع 1۷۷۴ واحدي قرار 
گرفت كه معامالت مثبت در دو نماد هاي »مارون« 
و »ذوب« حدود 3۰ واحد از رشد ديروز اين نماگر را 
تشكيل مي داد و بدين ترتيب اين دو نماد بيشترين 
سهم را در رشد 3 درصدي آيفكس داشتند. در ادامه 
بررس��ي نماد هاي فرابورسي، س��ه نماد »كگهر«، 
»ماديرا« و »شبصير« در حالي لقب پربيننده ترين ها 
را از آن خود كردند كه بيش��ترين افزايش قيمت را 
نماد »ذوب« تجربه كرد. نگاهي به آمار معامالت بازار 
س��هام بيانگر جابه جايي ۹6 ميليون سهم به ارزش 
311 ميليارد ريال در بازار اول و معامله ۵۰۰ ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و 2۵۹ ميليارد ريال در بازار 
دوم اس��ت كه نماد »ذوب« با حجم معامالت بيش 
از 2۷6 ميليون سهم به ارزش بيش از ۴3۷ ميليارد 
ريال بيشترين حجم و ارزش معامالتي را نه تنها در 
اين دو بازار بلكه در ميالن تمامي بازار هاي فرابورس 
به خود اختصاص داد. به عالوه، سه تابلو بازار پايه نيز 
در روزي كه گذشت از دادوستد 8۷۴ ميليون سهم به 
ارزش يك هزار و ۷۴۹ ميليارد ريال استقبال كردند. 
در نهايت، رصد معامالت اوراق بدهي، ETF و اوراق 
تسهيالت مسكن حاكي از آن است كه در نزديك به 
11 هزار نوبت معامالتي ثبت شده در بازار ابزار هاي 
نوين مالي، ديروز 1۹ ميليون ورقه به ارزش 2 هزار 
و 6۴۵ ميليارد ريال در اين بازار دست به دست شده 
و نماد »اعتماد« متعلق به صندوق س��رمايه گذاري 
اعتماد آفرين پارسيان بيشترين ارزش معامالتي در 

اين بازار را در اختيار گرفت.

بخش خصوصي اوراق بدهي منتشر كند
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار:

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است كه 
زير ساخت ها يكي از مهم ترين عوامل توسعه هر 
كشوري به شمار مي رود. به ويژه زير ساخت هاي 
حمل و نقل ريلي يكي از شاخص هاي توسعه هر 
كشوري اس��ت، بطوري كه تجربه تاريخي نشان 
مي دهد هر كش��وري كه توانسته مسير توسعه را 
طي كند به حمل و نقل ريلي روي آورده است. به 
گزارش سنا، ش��اپور محمدي عنوان كرد: زماني 
كه از اثر زير ساخت ها در اقتصاد صحبت مي كنيم 
مي دانيم آثار مثبت دروني و بيروني بسياري دارد 
و بطور قطع توسعه زير ساخت هاي اقتصادي براي 

هر كشوري حياتي است.  
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه در دنيا تامين 
مالي بخش هاي مختلف اقتصادي مبتني بر اوراق 
بده��ي از اهميت بااليي برخوردار اس��ت، گفت: 
طي س��ال هاي اخير حجم تامين مالي مبتني بر 
اوراق بدهي از طريق بازار سرمايه افزايش داشت 
هرچند بخش عمده اي از اين اوراق توسط دولت 
منتشر شد و اگر بخش خصوصي نيز وارد اين حوزه 
شود ش��اهد موفقيت هاي بيشتري خواهيم بود. 
محمدي با اش��اره به اينكه در حال حاضر بيش از 
۹۰۰۰ ميليارد تومان گردش اوراق در بازار سرمايه 
صورت مي گيرد، عنوان كرد: اين به معناي حجم 
6 برابري بازار بدهي طي دو سال اخير است و بازار 

سرمايه تمايل دارد عالوه بر دولت بخش خصوصي 
نيز اوراق بدهي منتشر كند. 

سخنگوي سازمان بورس افزود: بين سال 13۹۰ 
تا 13۹۵ مجموع اوراق بهادار بخش ريلي منتشر 
ش��ده از طريق بازار س��رمايه حدود ۹2 ميليارد 
تومان ب��ود اما در س��ال 13۹۵ اين رق��م به ۵1 
ميليارد تومان افزايش يافت و در س��ال 13۹6 به 

13۵ ميليارد تومان رسيد. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان 
اينكه كل اوراق بخش ريلي در س��ال جاري كه از 
طريق بازار س��رمايه تامين مالي شده تاكنون به 
16۰ ميليارد تومان رسيده است تاكيد كرد: اين 
ميزان س��رمايه گذاري اندك است و بازار سرمايه 
اين انعطاف را دارد كه با استفاده از ابزارهاي مالي 
مختلف در تامين مالي بخش هاي مختلف حمل و 
نقل به ويژه ريلي مشاركت كند. محمدي با اشاره 
به اينكه اگ��ر راه آهن جمهوري اس��المي ايران 
بتواند تضمين مورد انتظار خريداران را به سازمان 
بورس ارايه كند قطعا از طريق بازار سرمايه تامين 
مالي در حجم بسيار باالتري محقق مي شود گفت: 
وظيفه قانوني ماست كه به اقتصاد كشور از طريق 
بازار س��رمايه كمك كنيم و وزارت راه و راه آهن 
مي توانن��د از امكانات بازار س��رمايه بهره برداري 
كنند و مسير و مقررات اين بازار كامال شفاف است.

گزارش »تعادل« از افزايش نرخ تورم آبان و تاثيرات آن بر بازار سرمايه

بورسمتورمميشود
گروه بورس |سميرا ابراهيمي| 

طي چند ماه گذشته فعاالن بازار سرمايه شاهد نوسانات 
و تحوالت شگرفي در بازار و شاخص ها بودند. نوساناتي 
كه جرقه وج��ودي اقتصادي آن را مي توان در افزايش 
نرخ دالر جس��ت وجو كرد و باعث جهش هاي شارپي 
ش��اخص كل بورس، قيمت سهام و بطور كلي ارتقاي 
بازار ش��د. از اواخر تابس��تان تا اوايل مهرماه كه مدار 
هيجاني مثبت در بازار برقرار بود، كارشناسان داليل 
اين جهش ها را مرتبط با صعود دالر قلمداد مي كردند 
كه در واقع ارزش جايگزيني شركت ها را افزايش مي داد 
و باعث مي شد كه بازار به پيش خور كردن اين ارزش 
برود. اما با كاهش نرخ دالر، اين صعود نيز دچار افول شد.

اما درهفته گذشته بانك مركزي تورم آبان ماه را اعالم 
كرد كه طبق اين آمار هم اكنون تورم 12 ماهه منتهي به 
آبان سال جاري، 18.۴ درصد اعالم شده است. از سوي 
ديگر برخي موارد تورمي اعالم ش��ده نش��ان مي دهد 
كه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق 
ش��هري ايران در آبان ماه امسال به عدد 1۵3.6 رسيد 
كه نسبت به ماه قبل 3.۵ درصد افزايش يافته است. اما 
شاخص تورم توليد كننده 12 ماهه منتهي به آبان به 
رقم 26.۹ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه 
تورم صنعت 3۵.8 درصد و شاخص تورم حمل و نقل 
رقم 22.2 درصد را نشان مي دهد. طبيعتا هنگامي كه 
تورم توليدكننده رو به فزوني مي رود، س��طح عمومي 
قيمت ها نيز افزايش پيدا مي كند. اين موضوع در واقع 
بيانگر اين است كه هزينه هاي توليد براي شركت ها رو 
به افزايش مي رود كه البته با افزايش قيمت هاي فروش 
آنها همراه اس��ت. بنابراين اكنون در افق بازار سرمايه، 
موج صعودي منطبق بر تورم ديده مي ش��ود. هرچند 
بايد توجه داش��ت كه در شرايط تورمي بطور متوسط 
سود اسمي شركت ها پس از مدت زماني افزايش پيدا 
مي كند كه در واقع سودآوري افزايش نيافته، بلكه سود 
اس��مي تحت تأثير تورم افزايش دارد. زماني كه سود 
اسمي رو به صعود است، قيمت اسمي سهام نيز افزايش 
خواهد يافت. اثر ديگر تورم اين است كه موجب كاهش 
ارزش ذاتي هر سهم مي شود. همچنين بايد توجه داشت 
كه افزايش نرخ تورم، قدرت خريد را كاهش مي دهد كه 

اولويت بندي كاهش خريد در جامعه، با توجه به ضرورت 
كاالي مورد بحث است. البته هرقدر تورم افزايش پيدا 
كند، دامنه كاالهايي كه از سبد خريد مردم كم مي شود، 
گسترش پيدا مي كند و به صورت موجز مي توان گفت 
كه تاثيرات مثبت تورمي در سهام شركت ها را مي توانيم 
در سهامي با قدرت بيشتر مشاهده كنيم كه بازارهاي 

گسترده صادراتي دارند. 

   تورم كيفيت سود سهام را كم مي كند 
اكبر حامدي، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« درخص��وص آثار افزايش نرخ تورم در بورس 

گفت: هرچقدر كه تورم كمتر باشد، براي شركت هاي 
توليدكننده در بورس، مفيد تر اس��ت زي��را راحت تر 
مي توانند توليد و ف��روش را انجام دهند. اكنون كه در 
انتظار گزارش هاي ۹ ماهه شركت ها هستيم، به نظر 
مي رسد كه در بخش شركت هاي معدني و فلزات، شاهد 

گزارش هاي بهتري باشيم.
وي افزود: با اين حال بطور كلي موج تورمي در بازار به 
موج صعودي منجر مي شود كه البته قدرت اين موج به 
اندازه تاثيرات افزايش نرخ دالر نيست. زيرا بخشي از آن 
توسط دالر در بازار پيش خور شده و بخشي ديگر نيز به 
دليل  آنكه به اندازه افزايش نرخ ها، افزايش هزينه هاي 

توليد را نيز داريم، خنثي مي شود.  اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: در واقع بهتر است بگوييم كه 
رشد جهشي تورم، بر كيفيت سود شركت ها تاثيرگذار 
نيس��ت، حال آنكه اگر در ش��رايط اقتصادي باثبات 
باشيم، افزايش منطقي تورم ساالنه مي تواند در افزايش 
بهره وري و رشد كيفي سود شركت ها تاثير بگذارد كه 

بالطبع اثرات مثبت قابل پيش بيني در بازار نيز دارد. 

   آينده بورس در گير نفت، دالر و بودجه
وي افزود: به نظر نمي رس��د كه اين تورم بتواند مانند 
افزايش نرخ دالر باعث رش��د بازار شود. جهش دالري 

بازار كه در ماه هاي اخير تجربه كرديم، به اين دليل بود 
كه از زمستان ۹6، نرخ دالر از۵ هزار تومان به 18 هزار 
تومان رسيد كه به نظر نمي رسد باز هم چنين تحوالتي را 
در بازار ارز ببينيم. از اكنون تا پايان سال در بازار سرمايه 
چند مقوله تاثيرگذار است كه شامل نرخ دالر، نفت و 

وضعيت بودجه چيني دولت مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در خصوص تحوالت 
نرخ دالر فكر نمي كنم كه به ارقام طاليي 18 هزار تومان 
و باالتري كه در ماه هاي اخير تجربه كرديم، برسيم يا از 
سوي ديگرنرخي كمتر از 1۰ هزار تومان در بازار رويت 
شود، زيرا كاهش نرخ به زير 1۰ هزار تومان، در صورتي 
رخ مي دهد كه بانك مركزي عرضه در بازار را زياد كند. 
اين موضوع به منزله آن است كه بانك مركزي بخواهد 
بطور كامل ريال را از چرخه معامالت حذف كند و در 

واقع اين موضوع امكان پذير نيست. 
حام��دي در خصوص قيم��ت نفت نيز گف��ت: 6۰ تا 
۷۰درصد از بازار سرمايه ايران، صادرات محور است كه 
عمده آنها بر مشتقات نفتي مي چرخد. ريزش قيمت 
محصوالت پتروشيمي باعث نزول بازار شد اما از االن به 
بعد احتمال ريزش قيمت نفت خيلي كم است و احتماال 

نفت در كانال 6۰ دالري تثبيت مي شود. 
وي افزود: موضوع ديگر به بحث بودجه ها مربوط است 
كه دولت با توجه به منابع و مصارف عمراني كه در نظر 
مي گيرد، مي تواند رويه هاي احتمالي بازار س��رمايه را 
براي سال آتي فراهم كند. اين موضوعات به روندهاي 
آتي ش��اخص هاي بورس براي صع��ود يا نزول كمك 

مي كند. 
حامدي گفت: ش��نيده مي ش��ود ك��ه دالر در بودجه 
قرار اس��ت 8 هزار تومان باشد اما احتمال اينكه باالتر 
قرار بگيرد هم وجود دارد. تورم واقعي نيز با تورم هاي 
اعالمي متفاوت است زيرا مي دانيم كه آمار رسمي كشو 
درخصوص تورم،  اعتماد عمومي را از بين برده است و 
امكان تصميم گيري اقتص��ادي را از فعاالن اقتصادي 
به خصوص سرمايه گذاران بورس مي گيرد و در ميان 
مدت بر P/E بازار تاثير گذاش��ته اس��ت. حال آنكه اگر 
همين نرخ تورم ماهانه تثبيت شود، در افق 1 ساله پيش 

رو، P/E كل بورس بين ۵.۵ تا ۵ خواهد بود.

ديدگاه

نبود بازارگردان از عوامل ريزش كليت بازار است
فرهنگ سازي و اطالع رساني مناسب مي تواند در رفع بروز 
رفتار هيجاني در تاالر شيشه اي مفيد و موثر باشد. به گزارش 
ايبنا، منصور كريمي كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
چرايي سقوط سنگين شاخص  بورس و قيمت سهام در 
بازار سرمايه گفت: در هفته گذشته شاهد افت حدود 12 

هزار واحدي ش��اخص بورس بوديم كه اين آمار حكايت 
از افت ۷ درصدي نماگر بازار دارد و تقريبا از ابتداي امسال 
تاكنون چنين افت هفتگي در بورس تجربه نشده است. وي 
در خصوص داليل اين موضوع اظهار داشت: كاهش نرخ ارز 
مي تواند خبر نامناسبي براي شركت هاي صادرات  محور 

باشد، اما كاهش نرخ ارز مي تواند براي شركت هايي كه مواد 
اوليه خود را از خارج كشور تامين مي كنند خبر خوبي باشد؛ 
بر اين اساس دليلي جز بروز رفتارهاي هيجاني در بورس 
نمي تواند اين موضوع را توجيه كند كه در پي كاهش نرخ ارز، 
اين دسته از شركت ها نيز در بورس منفي باشند. وي  با اشاره 
به اينكه اين موضوع در خصوص كاهش جهاني قيمت نفت 
نيز درست است گفت:   در حالي در بازار سرمايه هميشه بر 

اين نكته تاكيد و توصيه مي شود كه بايد به وضعيت بنيادي 
شركت ها استناد شده و سرمايه گذاران با ديد بلندمدت به 
معامالت نگاه كنند كه در ش��رايطي كه كليت بازار تحت 
تاثير عاملي منفي مي شود، شركت هايي هم كه از وضعيت 
بنيادي مناسبي برخوردار هستند، روند منفي را در پيش 
مي گيرن��د. وي اضافه كرد: عالوه ب��ر اين كاهش جهاني 
قيمت نفت و نرخ ارز، نبود بازارگردان در تاالر شيش��ه اي 

همواره يكي از عوامل ريزش كليت بازار در اينگونه شرايط 
بوده است. كريمي عنوان كرد: بدون شك فرهنگ سازي و 
اطالع رساني مناسب مي تواند در رفع بروز رفتار هيجاني 
در تاالر شيشه اي مفيد و موثر باشد، ضمن اينكه به دليل 
كم عمق بودن بازار سرمايه در كشور، رفتارهاي هيجاني در 
بازار سهام به چشم آمده و به سرعت كليت اين بازار را نيز 

تحت تاثير قرار مي دهد.
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نقد بسته حمايت از صادرات غير نفتي

پنجره واحد پارلمان بخش خصوصيعضو هيات رييسه اتاق ايران :

پول پاشي ارزي

پيشخوان اداره ثبت شركت ها در اتاق ايران مستقر مي شودتوليدكننده ها مشكل مواد اوليه دارند

چند ماهي است كه صادركنندگان دايما به مشكالت 
پيش روي صادرات اشاره دارند اما دولت به روش هاي 
خود از قبيل پيمان سپاري ادامه مي دهد. بسته حمايت 
از صادرات نيز كه اخيرا منتش��ر شد چندان نمي تواند 
براي صادركنندگان راهگشا باشد. شاه بيت اين بسته 
دادن تس��هيالت ارزي به صادركنندگان بود در حالي 
كه صادركنندگان واقعي ارز يا الاقل مشتري در خارج 
كش��ور دارند و در حال حاضر به خاطر سياس��ت هاي 
داخلي صادرات را متوقف كرده اند يا به دليل مشكالت 

خارجي قادر به بازگرداندن ارز نيستند.
همچنين بان��ك مركزي در بخش��نامه جديد، نحوه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادي كشور 
را ابالغ كرد، در اين بخشنامه تمام صادركنندگان مكلف 
به ارايه تعهد برگشت ارز هستند و بانك مركزي مكلف 
است صرفًا براي واردات كاال و خدمات صادركنندگاني، 
تامين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادي 
مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانك 
باشد. در اين بخشنامه صادركنندگاني كه تا يك ميليون 
يورو از فروش ارز در سامانه نيما معاف هستند.بيش از 
يك ميليون يورو تا سه ميليون يورومكلف اند ۵۰ درصد 
ارز صادراتي را به »س��امانه نيما« واگذار كنند.بيش از 
سه ميليون يورو تا ده ميليون يورو، مكلف اند ۷۰ درصد 
ارز صادراتي را به س��امانه نيما  بازگردانند و در نهايت 
صادركنندگاني كه بي��ش از ده ميليون يوروصادرات 
دارند، موظفند ۹۰ درصد ارز صادراتي را در »س��امانه 
نيما«  عرضه كنند. اين دو موضوع باعث انتقادات زيادي 

به سياست هاي دولت در صادرات شده است.

  پول پاش�ي ارزي در اين شرايط بي معني 
است

بس��ته ارزي صادرات هدف را ارايه تسهيالت ارزي به 
صادركنندگان گذاشته است. در اين بسته آمده است 
كه دو ميليارد )2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( دالر سپرده ارزي 
دو س��اله در چند بانك عامل توس��ط صندوق توسعه 
ملي )با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹6( 
جهت ارايه تسهيالت ارزي به خريداران خارجي كاالها 
و خدمات ايراني در قالب اعتب��ار خريدار و نيز تامين 
سرمايه در گردش شركت هاي صادراتي فعال در زمينه 
صادرات مجدد كاال و صادرات خدمات فني و مهندسي، 
مطابق رويه هاي موجود صندوق. اين تس��هيالت در 
صورت گشايش اعتبار اسنادي )LC( با نرخي معادل 
مجموع نرخ س��ود س��پرده گذاري صندوق توس��عه 
ملي در بانك عامل به مي��زان 2 درصد، كارمزد بانك 
عامل به ميزان ۱ درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق 
ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران )۰.۵تا 
۱.۵درصد متناسب با ريسك كشوري( پرداخت خواهد 
شد. در غير اين صورت، نرخ سود سپرده گذاري صندوق 
توسعه ملي در بانك عامل به ميزان 2.۵درصد، كارمزد 
بانك عامل به ميزان ۱.۵درصد و نرخ پوشش ريسك 
صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران 

محاسبه مي شود.
در اين بسته تأكيد شده است كه استفاده از تسهيالت 
ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به 

ريال است.
در حقيقت دولت تصور مي كند ب��ا دادن وام ارزي به 
مشتريان )بخوانيد صادركنندگان( مشكالت آنها حل 
مي ش��ود در حالي كه در حال حاضر مشكل صادرات 
نه بازار است و نه مش��تري بلكه سياست هاي داخلي 
و خارجي اجازه صادرات و همچني��ن توان انتقال ارز 

را گرفته است.

  آسيب صادركنندگان كوچك و متوسط از 
بخشنامه جديد 

همزمان با بسته صادرات مساله بخشنامه بانك مركزي 
عمال امكان صادرات بزرگ را سلب كرده است. محمد 

الهوتي جزو اولين كساني بود كه به دستورالعمل بانك 
مركزي واكنش نش��ان داد و در گفت وگو با رسانه ها با 
انتقاد از مفاد دس��تورالعمل اخير بانك مركزي درباره 
نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادي 
كشور، گفت: اين بخشنامه با وجود مخالفت ها صادر 
شد. اگرچه قبل از صدور آن؛ جلسه اي بين بانك مركزي 

و اتاق بازرگاني ايران برگزار شده بود.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان اينكه در 
جلسه مذكور توافقات كلي در مورد مفاد بخشنامه انجام 
نشده بود، افزود: در آن جلسه نقطه نظرات مطرح و پس 
از آن هم مكاتبه اي توسط كنفدراسيون صادرات ايران 
با رييس كل بانك مركزي انجام و در آن اشكاالت اين 

موضوع مطرح شد.
وي با اشاره به بخشنامه ۹۷/6/2۰ با عنوان دستورالعمل 
و ضوابط اجراي��ي رفع تعه��د ارزي صادركنندگان و 
برگشت ارز حاصل از صادرات كاال به چرخه اقتصادي 
كش��ور، اظهار كرد: اين بخشنامه برگشت ارز را منوط 
به ۵ روش ب��راي صادركنن��دگان كرده ب��ود و فقط 
صادركنندگان پتروش��يمي و فل��زات رنگين ملزم به 
ارايه ارز در س��امانه نيما بودند و بقيه صادركنندگان 
مجاز بودند خارج از سامانه نيما به ۵ روش تعهد ارزي 

خود را ايفا كنند.
الهوتي گفت: اما در بخشنامه جديد بانك مركزي در 
رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي، كليه صادركنن��دگان بيش از يك ميليون 
يورو را موظف كرده كه بخش��ي از ارز صادراتي خود را 
در سامانه نيما عرضه كنند و همچنين صادركنندگان 
بيش از ۱۰ ميليون يورو باي��د ۹۰ درصد ارز حاصل از 

صادرات خود را در اين سامانه عرضه كنند.
وي با بيان اينكه اين امر ممكن است براي شركت هاي 
بزرگ مثل پتروشيمي ها امكان پذير باشد، بيان كرد: 
اما از آنجا كه وجهي در اختيار صادركنندگان كوچك 
و متوسط قرار نمي گيرد و بايد وجوه صادراتي را براي 
فروش��ندگان كاال در ايران، توسط همان شركت هاي 
خريد كاال، حواله كنند؛ امكان پذير نيست و براي آنها 

مشكل ايجاد مي كند.
الهوتي گف��ت: نقد ديگري كه براي بخش��نامه اخير 
بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اين است كه 
صادركنندگان بزرگ بخش خصوصي كه بطور عمده در 
حوزه صنايع غذايي فعاليت مي كنند و صادراتي بيش از 
۱۰ ميليون دالر دارند، اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه 
نيما و با نرخ نيمايي به فروش برسانند با توجه به اينكه 
مواد اوليه خود را در داخل و با قيمت ارز بازار آزاد تهيه 

مي كنند، با مشكل جدي مواجه مي شوند.
 رييس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار كرد: بروز هر 
گونه مشكلي در اين واحدهاي توليدي – صادراتي كه 
بطور عمده اشتغال چند هزار نفري دارند، هم منجر به 
كاهش صادرات و هم منجر به افزايش بيكاري مي شود.

الهوت��ي گف��ت: با توج��ه به اينك��ه اين بخش��نامه 
جايگزين بخشنامه ۹۷/۱/2۱ شده است يعني قانون 
عطف به ما سبق شده و اينگونه تصميمات ضمن خدشه 
بر فضاي كسب و كار باعث مي شود فعاالن اقتصادي به 
دليل دغدغه از تصميمات جديد كه شرايط ما قبل خود 

را نيز شامل مي شود، از فعاليت خود بكاهند.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران بيان كرد: امروز 
مي خواهيم قانوني را اجرا كنيم كه صادركننده ۸ ماه و 
يا كمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر مي دانست 
شرايط اينگونه برايش رقم مي خورد بهتر مي توانست 

تصميم به ادامه فعاليت يا توقف كار خود بگيرد.
وي ضمن تاكيد بر برگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادي كشور گفت: با مكانيزم هاي ايجاد شده 

مشكالت بيشتر مي شود.
الهوتي افزود: البته اگر بانك مركزي موفق ش��ود نرخ 
ارز نيما و نرخ ارز بازار آزاد را يكس��ان كند و عمال بازار 
ثانويه شكل بگيرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار 

ثانويه و ارز ۴2۰۰ توماني ش��ود، آنگاه مش��كالت اين 
قبيل بخشنامه ها هم كمتر مي ش��ود، اما مشروط بر 
اينكه الزام بازگش��ت ارز به سامانه نيما وجود نداشته 
باشد و صادركننده بتواند با اظهارنامه صادراتي ارز را به 

واردكننده تحويل دهد.

  پيمان سپاري ارزي، هزينه مضاعف بر دوش 
صادركنندگان مي گذارد

 حميدرضا نب��ي زاده فعال حوزه ص��ادرات گفت: به 
دليل نياز دولت و اقتصاد كالن كش��ور به تأمين ارزي 
مي بايس��ت ارز حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصاد 

بازگردد.
وي افزود: اما از ديدگاه صادركنندگان، پيمان سپاري 
ارزي، هزينه هاي مضاعفي را روي دوش صادركنندگان 
مي گ��ذارد و در نتيجه صادركنن��دگان مجبورند در 
بخش هزينه اي ارزش��ان را با قيمت هاي سامانه نيما 

تنظيم كنند.
نب��ي زاده تأكي��د ك��رد: در بخ��ش ص��ادرات باي��د 

صادركنن��دگان كوچ��ك بخ��ش خصوص��ي از 
صادركنندگان بزرگ دولتي جدا شوند؛ صادركنندگان 
پتروشيمي و فلزات بخش عمده اي از صادرات ما را به 
خود اختصاص داده اند و زماني كه بررس��ي مي كنيم 
خواهيم ديد اين شركت هاي بزرگ خصولتي حداكثر 

۳۰ درصد ارز خود را به سامانه نيما بازگردانده اند.
اين فعال حوزه صادرات اضافه كرد: اين موضوع نشان 
مي دهد كه قدرت چانه زني و البي گري ش��ركت هاي 
ب��زرگ دولتي باالس��ت و به خود اج��ازه مي دهند بر 
خالف قوانين و دستورالعمل هاي مصوب عمل كنند 
اما صادركنندگان خرده پا كه اغلب از بخش خصوصي 
هستند، قدرت كمتري داشته و معمواًل همه كاسه و 

كوزه هاي اين بخش بر سر آنها خراب مي شود.
وي گف��ت: برآورد من به عنوان كس��ي ك��ه در حوزه 
صادرات دخيل است، اين است كه اگر در كوتاه مدت 
و حتي بلندمدت روند كنون��ي در صادرات ادامه يابد، 
صادرات بخش خصوصي كه ميزان ۵ ميليون دالر است 

كاهش يافته و حتي به صفر نزديك مي شود.
نبي زاده با ض��روري خواندن چاره انديش��ي در حوزه 
پيمان سپاري ارزي تأكيد كرد: دستورالعمل هاي جديد 
موارد تازه اي را ابالغ كرده است و تسهيالتي را در اختيار 
صادركننده قرار داده اس��ت اما بايد در نظر داشت كه 
صادركنندگان كوچك بخش خصوصي توانايي زيادي 
نداشته و مشتري آنها مشتري هاي بزرگي نيستند كه 
مطمئن باشند، در نتيجه با اولين نوسانات فروشنده 

ايراني را رها كرده و سراغ رقباي خارجي ما مي روند.
اين فعال حوزه صادرات يادآوري كرد: بروكراسي هاي 
سخت داخلي موجب كاهش سرعت صادركنندگان 
شده است و اين موضوع ناخودآگاه به مشتريان خارجي 
منتقل شده و متأسفانه شاهديم كه رقباي ما همچون 
تركيه به راحتي جاي ما را در بازارهاي جهاني مي گيرند.

وي تصريح كرد: ما با عملك��رد غلط خود فرآيندهاي 
صادراتي را مش��كل تر كرده ايم و موجب ش��ده ايم تا 
صادرات و تجارت خارجي براي شركت هاي كوچك و 

متوسط كار بسيار دشواري شود.
نبي زاده با اشاره به از دست دادن بازار امريكاي التين 
به عنوان مشتري صادراتي ايران در چند سال گذشته، 
گفت: با عملكرد نادرست، بازار پر سود امريكاي التين 
را به راحتي از دس��ت داديم و اين موضوع هزينه هاي 
شگرفي را برصادركنندگان و توليدكنندگان داخلي 

تحميل كرده و باعث زمين خوردن آنها شد.
فعال ح��وزه صادرات در خاتمه بيان كرد: متأس��فانه 
صادرات همچون گوشت قرباني است كه هم در عروسي 
و هم عزا س��ر بريده مي شود و پيمان س��پاري ارزي و 
دستورالعمل هاي جديد برگشت ارز موجب شده تا كار 

براي صادركنندگان بيش از پيش مشكل شود.

  پيمان سپاري ارزي،
 مانع واردات و صادرات 

فرهاد احتشام زاد رييس فدراسيون واردات اظهار كرد: 
پيمان سپاري ارزي، يك مانع براي واردات و صادرات 
كشور اس��ت و تاكنون مش��كالت زيادي را در حوزه 

تجارت خارجي به وجود آورده است.
وي افزود: در زماني كه شرايط جهاني به سمتي رفت كه 
بايد قوانيني در داخل تصويب كنيم كه عبور از تحريم ها 
را براي فعاالن بخش خصوصي تس��هيل كند، شاهد 
اتخاذ قوانين و دس��توالعمل هايي هستيم كه موجب 
روند معكوس شده و در كار فعاالن تجاري كشور مانع 

ايجاد كرده است.

  دستورالعمل  سخت گيرانه بازگشت ارز
 در بخش نفت و گاز

 بهرام ش��هرياري كارشناس تجارت اظهار كرد: امروز 
ديگر زماني براي تلف كردن وق��ت وجود ندارد و بايد 
تصميم بگيريم كه مي خواهيم چه كاري انجام دهيم تا 

اقتصاد كشور به سمت تعالي و رشد پيش رود.
وي دس��تورالعمل هاي جدي��د بان��ك مرك��زي در 
راستاي بازگش��ت ارز صادراتي را اتالف انرژي و وقت 
صادركنندگان دانست و افزود: سريع ترين كاري كه 
مي توان در شرايط كنوني انجام داد، تشكيل اتاق جنگ 
است؛ اتاقي كه شامل بازرگانان، تجار، اقتصاددان ها، 

اساتيد دانشگاه و افسران نظامي است.
اين كارش��ناس تج��ارت تصريح ك��رد: از آنجايي كه 
صادرات نفت و گاز و پتروشيمي بخش اصلي صادرات 
كش��ور را تش��كيل مي دهد، بنابراين بخش اعظمي 
از صادرات در دس��ت دولت اس��ت. وي افزود: زماني 
كه اجراي دستورالعمل هاي س��خت گيرانه در حوزه 
بازگشت ارز در بخش نفت و گاز اعمال شود، بطور واقعي 

ارز حاصل از صادرات به كشور باز مي گردد.
شهرياري با تأكيد بر اين موضوع كه ارز حاصل از فروش 
نفت بايد به سامانه نيما بازگردد، گفت: زماني كه بين 
گروه هاي مختلف صادراتي اعم از صادر كنندگان بخش 
دولتي و بخش خصوصي تفاوت باشد، انگيزه ها پايين 
آمده و اين موضوع بدون شك تأثير منفي بر آمارهاي 

صادراتي مي گذارد.

حس��ين پيرموذن گفت: از مدت ه��ا قبل پيش بيني 
مي شد كه با توجه به عدم تخصيص ارز كافي از طرف 
بانك ها به واحدهاي توليدي در زمان تحريم، واحدهايي 
كه مواد اوليه آنها به واردات بستگي دارد با مشكل مواجه 
شوند. اين اتفاق در حال حاضر براي تعدادي از واحدها 

افتاده است.
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران اضافه ك��رد: در اردبيل 
چند واحد توليدي كه همه مواد اوليه خود را از طريق 
واردات به دس��ت مي آوردند به دليل عدم تامين ارز با 
مشكل مواجه شده و پيش بيني مي شود كه در آينده 
واحدهاي توليدي كه ۵۰ درص��د مواد اوليه خود را از 
طريق واردات به دس��ت مي آورند هم با مشكل مواجه 
شوند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اردبيل همچنين درخصوص تالش براي حل مشكالت 
اين واحدهاي توليدي تاكيد كرد: در چند روز گذشته 
با حضور استاندار اردبيل ديداري با رييس بانك مركزي 
داشتيم و درخصوص تخصيص ارز به واحدهاي توليدي 
استان رايزني كرديم كه آقاي همتي هم قول همكاري 
دادند.  وي تصريح كرد: متاسفانه پرداخت تسهيالت 
به واحدهاي توليدي از محل تس��هيالت رونق توليد 
كمي كندتر شده اس��ت و در مقابل دولت به پرداخت 
تسهيالت اش��تغال روستايي بيش��تر بها داده است. 
پيش بيني مي شود با روند كند اعطاي تسهيالت رونق 
توليد، واحدهاي توليدي داخل شهرك هاي صنعتي با 
توجه به كاهش سرمايه در گردش با مشكل نقدينگي 

مواجه خواهد شد.
 رييس اتاق اردبيل درخصوص مصوبات ستاد تسهيل و 
حضور مديران قضايي در اين ستاد نيز گفت: اميدواريم 

كه با حضور مديران قضايي از جمله دادس��تان مركز 
استان در ستاد تسهيل، مصوبات اين ستاد پيگيري و 
شكل عملي تري به خود بگيرد كه قطعا به نفع بخش 
خصوصي خواهد بود و مش��كالت واحدهاي توليدي 
حل خواهد شد. حس��ين پيرموذن خاطرنشان كرد: 
س��ال آينده با توجه به كسري بودجه و كاهش فروش 
نفت احساس مي ش��ود كه بخشي از كسري بودجه از 
طريق ماليات تامين شود، بنابراين مشكالت مالياتي و 
تامين اجتماعي بخش خصوصي بيشتر خواهد شد. ما 
در اتاق اردبيل در پي ايجاد ساز و كاري براي حمايت از 
بخش خصوصي در موضوع ماليات و تامين اجتماعي 
هستيم.  عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به سفر 
يك هيات اقتصادي به كشور آذربايجان گفت: به زودي 
يك هيات اقتصادي- تجاري از طريق اتاق مش��ترك 
ايران و آذربايجان، با حضور رييس اتاق ايران و فعاالن 
بخش خصوصي كشور به جمهوري آذربايجان اعزام 
خواهند ش��د كه در حال رايزني با سفراي دو كشور و 
فراهم كردن مقدمات اين سفر هستيم.  وي اضافه كرد: 
يك هيات اقتصادي- تجاري نيز در راس��تاي افزايش 
روابط تجاري از اردبيل به اتريش سفر خواهد كرد كه 
با توجه به ظرفيت هاي مشترك استان اردبيل و كشور 
اتريش مي تواند سفر موثري باشد. همچنين با توجه 
به اينكه اتاق بازرگاني اردبيل، اتاق معين در ارتباط با 
كشور مجارستان است با اعزام هيات به اين كشور نيز به 
دنبال افزايش روابط خواهيم بود. پيرموذن همچنين 
به تشكيل ستاد ضد تحريم در اتاق اردبيل هم اشاره و 
خاطرنشان كرد كه اين ستاد به زودي فعاليت خود را 

در اتاق اردبيل آغاز خواهد كرد.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي 
تسهيل سازوكار خدمت به ذينفعان، پيشنهاد استقرار پنجره 
واحد ارايه خدمات دستگاه ها به ويژه استقرار پيشخوان اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري در محل اتاق ايران 
را مطرح كرده بود كه به دنب��ال مذاكرات و توافقات اوليه، 
نخستين جلسه رسيدگي به اين پيشنهاد با حضور سيد 
حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد، مرتضي ادب، 
مديركل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري، عليرضا 
اشرف، دبيركل اتاق ايران و معاونان و مديران اتاق ايران برگزار 
شد. پيش ازاين پيشخوان ارايه خدمات اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجاري به صورت پايلوت در اتاق تهران فعال 
شد و خدمات دهي آن به صورت همه جانبه موردبررسي قرار 
گرفت تا با تلفيق نتايج طرح پايلوت و راهبردهاي مطروحه 
امكان برنامه ريزي كالن بهبود فضاي ش��روع كسب وكار 
فراهم شود. عليرضا اشرف، دبيركل اتاق ايران در جلسه اي 
كه به منظور بررسي استقرار پنجره واحد در اتاق ايران برگزار 
شد، گفت: در اغلب كشورها شيوه ارايه خدمات اتاق هاي 
بازرگاني به فعاالن اقتصادي به شيوه مرسوم در ايران متفاوت 
است به گونه اي كه در بسياري از كشورها به جاي صدور كارت 
بازرگاني براي فعاالن اقتصادي و ارايه خدمت به آنها، ثبت 
شركت را در اتاق بازرگاني انجام مي دهند. اشرف افزود: در 
ايران كه ارايه خدمات با كارت بازرگاني و عضويت در اتاق 
انجام مي ش��ود تعداد محدودي از فعاالن اقتصادي شامل 
مي شوند درحالي كه تعداد شركت ها بسيار بيشتر است. 
ضمن اينكه اگر زماني قانون گذار تصميم به حذف كارت 
بازرگاني بگيرد، ما بايد راه جايگزين��ي براي ارايه خدمت 
به فعاالن اقتصادي داش��ته باشيم. او با اشاره به مذاكرات و 
رايزني هاي انجام ش��ده با اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري و نظر مثبت اين اداره براي استقرار پنجره واحد 
خدمت رساني به فعاالن اقتصادي، گفت: در ابتداي امر به 
دنبال استقرار پيشخوان اداره ثبت شركت ها در محل اتاق 
ايران هستيم تا اگر نتايج آن مطلوب بود به تدريج اين كار 
را عالوه بر تهران در ۳۰ استان ديگر نيز اجرا كنيم. دبيركل 
اتاق ايران با تأكي��د بر اينكه هدف نهايي در اين كار اتصال 
همه دستگاه ها و سامانه هاي مربوط به فضاي كسب وكار 
است، گفت: تمام سازمان ها و دستگاه هاي دخيل در فضاي 
كسب وكار داراي سامانه هستند و اكثر اين سامانه ها نيز با 
يكديگر ارتباط دارند پس بستر موردنياز براي اتصال داده هاي 
اين سامانه ها به يكديگر وجود دارد تا يك فعال اقتصادي 
براي كار خود مجبور نباشد به همه دستگاه ها مراجعه كند و 
براي هر مجوز منتظر تاييد چندين مرجع ديگر بماند. اشرف 
ادامه داد: مثاًل وقتي يك فعال اقتصادي مي خواهد يك واحد 
توليدي ايجاد كند ابتدا با طي مراحل نسبت به ثبت شركت 
اقدام مي كند و در اين فرايند حتمًا بايد از وزارت اقتصاد نيز 
كد اقتصادي و مجوز ماليات ارزش افزوده بگيرد. بعدازاين بايد 
از وزارت صنعت مجوز پروانه توليد بگيرد و در ادامه مثاًل براي 
تأمين مواد اوليه بايد با گمرك ارتباط برقرار كند. او با بيان 
اينكه همه اين مجوزها مي تواند از طريق پنجره واحد دولت 
انجام شود و ناهماهنگي هاي احتمالي به كلي مرتفع شود، 
گفت: همواره يكي از مسائلي كه در زمان سخت گيري صدور 
مجوزها مطرح مي شود احتمال سوءاستفاده است درحالي 
كه اگر كليه خدمات به پنجره واحد منتقل شود، دولت قادر 
است صفر تا صد فرايند صدور مجوز و انجام فعاليت ها را رصد 
كند و در مقابل فعال اقتصادي هم به سادگي مي تواند كار 
خود را انجام دهد. اشرف تأكيد كرد: در جريان ايجاد پنجره 
واحد و پيشخوان خدمات دستگاه ها در اتاق ايران، اگر قرار 

باشد فقط در يك محل فيزيكي بخشي از فرايند صدور مجوز 
را انجام بدهيم، مشكل چنداني حل نمي شود و اين كار بايد 
مقدمه تجميع همه خدمات باشد. او در اين جلسه با اشاره به 
اينكه براي ادامه همكاري ها به منظور ايجاد پنجره واحد، بايد 
يك سازمان مسووليت پيگيري و تحقق كار را بر عهده بگيرد، 
گفت: هر دستگاهي براي قبول اين مسووليت داوطلب شود 
اتاق ايران از آن حمايت خواهد كرد و تأكيد ما هم اين است كه 
اين مسووليت را يكي از دستگاه هاي دولتي تقبل كند اما اگر 
كسي داوطلب نباشد اتاق ايران حاضر است با تشكيل ستاد 
اين كار را پيگيري كند. در ادامه با نظر مساعد حاضران جلسه 
از دستگاه هاي مختلف اعم از اداره ثبت شركت ها، سازمان 
امور مالياتي، معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد، سازمان 
تأمين اجتماعي و...، اتاق ايران مس��وول پيگيري استقرار 
پنجره واحد ارايه خدمات دستگاه ها به بخش خصوصي شد 
و دبيركل اتاق ايران پيشنهادهايي براي ادامه كار و برگزاري 
جلسات آينده ارايه داد. اشرف ابتدا پيشنهاد كرد هر يك از 
دستگاه هاي دولتي ظرف يك هفته نماينده تام االختيار 
خود را براي پيگيري كار معرفي كنند و اين نمايندگان در 
جلسات بعدي حاضر باشند. او ادامه داد: در گام دوم پيشنهاد 
مي شود عالوه بر طرح پايلوت اتاق تهران، در اتاق ايران نيز 
فضاي مناسبي براي استقرار پيشخوان اداره ثبت شركت ها و 
پنجره واحد اختصاص يابد و ظرف يك ماه مطالعات تطبيقي 
شامل سوابق كار طرح پايلوت و تجربيات ديگر كشورها را 
انجام دهيم تا بعدازآن دستورالعمل و ايين نامه اجرايي اين كار 

را با حضور نمايندگان دستگاه ها تدوين كنيم.
به گفته اشرف درنهايت بايد تفاهم نامه چندجانبه اي تدوين 
شود و تمام وزارتخانه هايي كه آمادگي مشاركت براي ايجاد 

پنجره واحد دارند آن را امضا كنند.
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تشتت داخلي، بالي جان 
ظرفيت هاي باقي  مانده برجام

حسنفروزانفرد| 
عضوهياتنمايندگاناتاقايران|

با وجود همه مشكالتي كه به دليل اعمال تحريم هاي 
يكجانبه گرايانه امريكا عليه كشور ايجادشده، امروز 
ش��اهديم كه در گفت وگوهاي متع��دد بر همراهي 
جامعه جهاني با اي��ران در مقابله با تحريم ها تأكيد و 
از آن به عنوان يك ظرفيت صحبت مي شود. در اين 
ميان نبايد فراموش كرد ك��ه اين ظرفيت و فرصت 
با به كارگيري مجموع��ه اي از رفتارهاي حرفه اي در 
چارچوب ديپلماسي فعال كشور كه به »برجام« منجر 
شده به وجود آمده است. با استناد به همين تفاهم نامه 
بين المللي و تالش هاي صورت گرفته از جانب گروه 
مذاكره كننده ايران بود كه امروز اتحاديه اروپا همراه 
با ما به مقابله با يكجانبه گرايي امريكا برخاسته است.

اگر كس��ي ادعا كند كه اقتصاد كش��ور تحت تاثير 
تحريم هاي اين دوره آسيب نخواهد ديد، به اين معني 
است كه به هيچ وجه اقتصاد ايران را نمي شناسد. اما 
نبايد فراموش كرد كه اين دوره از تحريم هاي امريكا 
قابل مقايسه با دوره هاي پيشين نيست و بهره مندي 
از عدم همراهي جهان با امريكا در گروي اتحاد ملي و 
تقويت ديپلماسي اقتصادي است كه تجربه آن را در 
برجام شاهد بوديم. امروز ظرفيت ديپلماسي ايران به 
مرتبه اي رسيده كه مي تواند آثار اين دوره تحريم ها را با 
وجود اينكه هجومي تر و هدفمندتر از دوره هاي گذشته 
است خنثي س��ازد. معتقدم بهره مندي از ظرفيت 
پيش آمده، در گروي اتخاذ يك رويكرد برد-برد است. 
به اين معني كه اگر كشوري براي همكاري با ما اعالم 
آمادگي كرده اس��ت بايد هر دو نفع ببريم. با توجه به 
موقعيت ايران در فضاي بين المللي اگر در برابر تحريم ها 
به دنبال حفاظت از منافع خود هستيم، بنابراين نبايد 
توقع نف��ع گرايي يك جانبه باش��يم. در حال حاضر 
زمان آن فرارسيده است كه استراتژي كشور بر محور 
گفت وگو، ايجاد منافع اقتصادي و سياسي مشترك و 
تمركز بر بازارهاي هدف گذاشته شود. يكي از خطاهاي 
بعد از برجام اين بود بالفاصله بعد از توافق با اروپا، نحوه 
مذاكره و گفت وگوي خود را با شركاي تجاري پيشين 
ازجمله چيني ها كه مدت ها شريك ما در مناسبات 
اقتصادي بودند تغيير داديم و در مذاكرات مان وقتي 
بحث قيمت پيش مي آمد، هشدار مي داديم كه مراقب 
قيمت دادن تان باشيد، چراكه اآلن اتحاديه اروپا در كنار 
ايران است و فعاالن اقتصادي ما مجبور نيستند كه بر 
مبناي آنچه شما مي گوييد، عمل كنند. اما متأسفانه 
ديديم كه اآلن قاعده بازي با اعمال تحريم هاي امريكا 
تغيير كرده است. در همان زمان ضروري بود تا ريسك 
ايران در برابر برجام به خوبي سنجيده مي شد و پس  از 
آن تصميم مي گرفتيم كه با شركاي تجاري پيشين 
خود چگونه وارد صحبت ش��ويم. بااين حال، به نظر 
مي رسد زمان گفت وگو و انعقاد قراردادهاي بلندمدت 
با كشورهايي كه همكاري خود را با ايران اعالم كرده اند، 
فرا رسيده و نبايد در اين زمينه تعلل كرد. شايد برخي 
ادعا كنند كه دوره بستن اين قراردادها يا گفت وگوها 
به پايان رس��يده و ايران صرفًا زمان��ش را در راه اين 
گفت وگوه��ا هدر خواه��د داد؛ اما معتقدم كه حتي 
اگر اين قراردادها در كوتاه مدت به نفع كشور نباشد، 
قطعاً در بلندمدت براي كشور مزاياي فراواني به همراه 
خواهد داشت.  ديگر اقدام مهمي كه به نظر مي رسد در 
شرايط فعلي ضروري است و بايد عالوه بر سطح كالن 
جامعه، در سطح خرد هم نهادينه شود، دوري جستن 
از تشتت آرا و اتحاد است كه نمونه آن را در زماني  كه 
تيم مذاكره كننده كشور موفق به پيروزي در برجام 
شد ش��اهد بوديم كه چطور همه اركان نظام پشت 
ديپلماسي اقتصادي كش��ور قرار گرفتند و در همان 
زمان هم با وجود اختالف نظرهايي كه وجود داشت، اما 
براي رسيدن به نتيجه مطلوب همه با هم متحد شدند. 
امروز هم با آن زمان تفاوتي ندارد و در صورتي كه تشتت 
داخلي درباره موضوعات مختلف مربوط به تحريم ها 
وجود داشته باشد، بدون شك ظرفيت هاي ايران در 

عرصه بين الملل هم به خطر خواهد افتاد.

رياست فدراسيون  اتاق هاي 
بازرگاني جهان به دوبي رسيد

شوراي عمومي فدراسيون  اتاق هاي بازرگاني جهان 
)WCF( در تازه ترين نشس��ت خود در دوبي، حمد 
بوعميم رييس اتاق بازرگاني و صنعت دوبي را به عنوان 
رييس جديد فدراسيون انتخاب كرد. بوعميم كه از 
سال 2۰۱۳ در سمت نايب رييس فدراسيون  اتاق هاي 
بازرگاني جهان فعاليت داشته، از ابتداي سال 2۰۱۹ 
يعني يك ماه ديگر مسووليت رياست فدراسيون را از 
پيتر ميهاك، رييس اتاق بازرگاني و صنعتي اسلواكي، 
تحويل خواهد گرفت. بوعميم در اين نشست محور 
برنامه هاي خود را ايجاد يك چارچوب جديد منطبق 
بر نيازهاي آينده براي توسعه تجارت جهاني و حضور 
موثرتر اتاق هاي بازرگاني جه��ان در اين روند اعالم 
كرد و گف��ت: »به اعتقاد من اتاق ه��اي بازرگاني در 
جهان توانايي آن را دارند كه مس��ير رش��د و توسعه 
پايدار كشورها را هموار كنند.« حمد بوعميم يكي از 
چهره هاي متنفذ در اقتصاد امارات به شمار مي رود و 
از اعضاي هيات مديريه بانك مركزي اين كشور است.

پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران نيز كه از سال 
۱۳۹۵ به عضويت شوراي عمومي فدراسيون  اتاق هاي 
بازرگاني جهان در آمده در نشست دوبي حضور داشت. 
فدراسيون  اتاق هاي بازرگاني جهان داراي 2۰ كرسي 
است كه به عنوان يكي از شاخه هاي تخصصي اتاق 
بازرگاني بين المللي )ICC( در سال ۱۹۵۱ با هدف 
يكپارچه سازي تصميمات در سطوح اقتصاد بين الملل 
تشكيل شد. اين فدراسيون نهادي غيرسياسي است 
كه اعضاي آن از ميان فعاالن اقتصادي بين المللي در 
بخش هاي بازرگاني و صنعت برگزيده مي شوند. ۵ 
هزار اتاق بازرگاني، اتاق مش��ترك، تشكل و انجمن 
اقتصادي و بازرگاني از ۱۳۰ كشور جهان عضو اتاق 

بازرگاني بين المللي هستند.

چندماهياس�تك�هصادركنندگان
دايمابهمش�كالتپي�شرويصادرات
اشارهدارندامادولتبهروشهايخوداز
قبيلپيمانسپاريادامهميدهد.بسته
حمايتازصادراتنيزكهاخيرامنتش�ر
شدچنداننميتواندبرايصادركنندگان
راهگشاباشد.ش�اهبيتاينبستهدادن
تس�هيالتارزيبهصادركنن�دگانبود
درحاليكهصادركنن�دگانواقعيارزيا
الاقلمشتريدرخارجكشوردارندودر
حالحاضربهخاطرسياستهايداخلي
ص�ادراترامتوقفكردهاندي�ابهدليل
مش�كالتخارجيقادرب�هبازگرداندن

ارزنيستند.
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آيا درخواست ترامپ از عراق در خصوص نفت تازگي دارد

والديمير پوتين از افق روشن  همكاري  نفتي ميان مسكو و رياض خبر داد

وزير نفت پاكستان از اشتياق به اجراي پروژه معوق گازي با ايران مي گويد

سهم خواهي از نفت عراق، ماجرايي قديمي 

غول هاي نفتي؛ در كنار هم

نياز مبرم پاكستان به انرژي، ضامن اجراي پروژه »آي پي«

گروه انرژي| نادي صبوري|
امريكايي ها در صنعت نفت عراق نقش برجسته 
و قاب�ل توجهي دارن�د. مدت ها پي�ش از اينكه 
صدام حسين به صورت رسمي از عرصه سياست 
و زندگ�ي در عراق رخ�ت بربن�دد مخالفان او 
مذاكراتي را با شركت هاي امريكايي آغاز كردند 
تا در آينده صنعت نفت كش�وري كه اين روزها 
دومي�ن توليدكننده نفت خام در اوپك اس�ت 
حضور داشته باشد. هفته گذشته اما خبرگزاري 
آكس�يوس به نقل از يك منبع آگاه نوش�ت كه 
دونالد ترامپ در جريان 2 ديدار با حيدرالعبادي 
نخس�ت وزير عراق به نوعي خواستار سهمي از 
فروش نفت عراق شده است. در اين گزارش ادعا 
شده بود كه حيدرالعبادي نخس�ت وزير عراق 
در پاسخ به درخواس�ت هاي كنايه آميز ترامپ 
گفته است: »خوب آقاي رييس جمهور! همانطور 
كه مي دانيد ما خيل�ي از نزديك با بس�ياري از 
ش�ركت هاي امريكايي كه در كش�ور ما منافع 
دارند، كار مي كنيم “«. اما واقعيت اين است كه اين 
احساس كه امريكا پاداش خود را در نفت عراق 
آن طور كه بايد و ش�ايد نگرفته است موضوعي 
تازه نيس�ت. رس�انه هاي طيف چپ و راست در 
امريكا هر دو در سال هاي پس از صدام مطالبي را 
منتشر كردند كه هر كدام به نوعي بيانگر يك پيام 
مشترك است: »امريكا سهم كافي از نفت عراق 
نبرده است«. در گزارش پيش رو به اين موضوع 

پرداخته ايم. 
هفته گذشته انتشار يك خبر در فضاي بين المللي بازتاب 
زيادي يافت. اي��ن خبر كه در ابتدا از س��وي خبرگزاري 
آكس��يوس انتش��ار يافت ادعا مي كرد كه رييس جمهور 
امريكا دو بار با نخست وزير سابق عراق درباره گرفتن نفت 
اين كشور در ازاي هزينه هاي واشنگتن در جنگ گفت وگو 
و در يكي از جلسات شوراي امنيت ملي كاخ سفيد هم بر 

لزوم گرفتن نفت عراق تاكيد كرده است.
در ادامه اين گزارش عنوان ش��ده ب��ود: »هر چند به نظر 
مي رس��د كه باالخره ترامپ اين ايده را رها كرده باشد اما 
تاكنون افشا نشده بود كه رييس جمهور )امريكا( دو بار در 
اين باره با نخست وزير عراق صحبت كرده و همچنين اين 
موضوع را در نشست تيم امنيت ملي كاخ سفيد هم طرح 
كرده بود«.يك مقام امريكايي حاضر در نشست ترامپ و 
العبادي به »آكسيوس« گفت كه »اين ديدار، بطور كلي 
يك ديدار خيلي عادي و معمولي بود اما دقيقا در آخر ديدار 
بود كه ترامپ در حالي كه پوزخندي به چهره داشت گفت 

كه “خوب، ما قرار است درباره نفت )عراق( چه بكنيم؟ “«.
يك مق��ام امريكاي��ي حاضر در جلس��ه كاخ س��فيد به 
»آكسيوس« گفت كه نخست وزير عراق كامال از قبل خود 
را آماده اين سوال كرده بود و در جواب گفت: »خوب آقاي 
رييس جمهور! همانطور كه مي دانيد ما خيلي از نزديك 
با بسياري از شركت هاي امريكايي كه در كشور ما منافع 

دارند، كار مي كنيم “«.
اظهارات ترامپ در خصوص عراق قبل تر در كارزار انتخاباتي 
او نيز البته بدون اش��اره به »نفت« مطرح ش��ده بود. او در 
كارزار انتخاباتي سال ۲۰۱۶ خود بارها گفته بود كه امريكا 
تريليون ها دالر در عراق هزينه كرده و هزاران نفر تلفات داده 

اما در ازايش هيچ چيزي نگرفته است.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا، عراق با ذخاير 
نفتي ۱4۱ ميليارد بش��كه اي، پنجمين ذخاير نفتي در 
جهان را به خود اختصاص داده است. »نگرفتن هيچ چيز« 
از صاحب پنجمين ذخاير نفتي در جهان در ازاي هزينه كرد 
چند تريليون دالري، موضوعي اس��ت كه در طول ۲ دهه 
اخير به تناوب ميان افكار عمومي در امريكا مطرح ش��ده 
است. مجله آتالنتيك در سال ۲۰۰9 مصادف با روزهاي 
واپسين جنگ امريكا و عراق در مطلبي كنايي نوشت كه 
امريكايي ها بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا برنده 
صفر درصد از مناقصه هاي برگزار شده براي ميادين نفتي 
عراق در اين سال بوده اند و بازي را به چين و روسيه واگذار 
كرده اند. اين رسانه در آن زمان ريشه ماجرا را در اين يافته 
بود كه ميادين نفتي جنوب ع��راق را عمال تحت اختيار 
ايران قرار دارند. با گذشت زمان نيز تغييري در اين ديدگاه 
نس��بت به عراق ايجاد نش��د. نيويورك تايمز ژوئن سال 
۲۰۱۱ نوشت كه شركت هاي نفتي امريكايي تنها »يك 
اساليس« را از كيك نفت عراق خواهند برد. طبق گزارش 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، توليد نفت خام 
عراق در ژوئن س��ال ۲۰۱۱ تنها ۲ ميلي��ون و 7۰۰ هزار 
بشكه در روز بود. توليدي تقريبا هم رده با كويت، ونزوئال و 
امارات كه همگي پس از عربستان و ايران قرار مي گرفتند. 
امروز اما توليد نف��ت خام عراق طبق جديدترين گزارش 
اوپك 4 ميليون و ۶5۰ هزار بش��كه در روز است كه عراق 
را با فاصله قابل توجهي از اي��ران، به دومين توليد كننده 
نفت خام اوپك بدل كرده است. در گزارشي كه نيويورك 
تايمز ژوئن سال ۲۰۱۱ منتشر كرد عنوان شده بود كه در 
آن زمان ش��ركت هاي هاليبرتون، بيكرهيوز، شلمبرژه و 
ودرفورد قراردادهاي حفاري نف��ت خام را در عراق برنده 
ش��ده اند. هاليبرتون و بيكر هيوز شركت هايي امريكايي 
هستند، شلمبرژه هر چند مقرش در پاريس قرار دارد اما 
شاخه حفاري آن در هيوستن مستقر است و ودرفورد در 

تگزاس ايجاد شده و دفتر اصلي اش در سويس قرار دارد. 
از ۶ ميدان نفتي كه عراق در آن زمان قصد توس��عه آن را 
داشت، قرارداد حفاري 3 ميدان به هاليبرتون رسيد. اين 
اطالعات البته صرفا مرب��وط به بخش حفاري و در اولين 
برنامه هاي عراق پس از جنگ براي توسعه ميادين نفتي 
خود بود. در همان زمان شركت هاي روسي برنده بسياري 
از قراردادها مي شدند، موضوعي كه به مذاق امريكايي ها 
خوش نمي آمد. ش��ركت اكس��ون موبيل زمين هايي به 
مس��احت 9۰۰ هكتار را در عراق در اختيار دارد و تا سال 
۲۰۱3 در ميدان نفتي غرب قرنه در عراق كه با 43 ميليارد 
بشكه ذخيره نفتي، يكي از بزرگ ترين ميادين نفتي در دنيا 

به شمار مي رود ۲3 چاه نفتي حفر كرده است. 
اكسيدنتال پتروليوم ديگر شركت امريكايي فعال در عراق 
با سهم قابل توجه بوده است. اين شركت در سال ۲۰۱۰ 
در قالب يك كنسرس��يوم قراردادي را با دولت عراق براي 
توس��عه ميدان نفتي زبير در جنوب اين كشور امضا كرد. 
ذخاير درجاي نفت خام برآورد شده براي اين ميدان معادل 
4 ميليارد بشكه است. اكسيدنتال پتروليوم از توليد روزانه 

اين ميدان سهم دارد كه اين سهم در سال ۲۰۱3 معادل 
روازنه ۱7 هزار بشكه نفت خام بوده است. طبق اطالعاتي 
كه در وب س��ايت »Iraq-business news« انتشار 
يافته است، اكسيدنتال پتروليوم سهم ۲3.44 درصدي 
خ��ود از ميدان زبير را در اكتبر س��ال ۲۰۱۶ به ش��ركت 
دولتي نفت جنوب واگذار كرد. شركت هاي خدمات نفتي 
مانند شلمبرژه، هاليبرتون و بيكرهيوز نيز بخش عظيمي 
از درآمدهاي خود را از خاورميانه و به ويژه عراق كس��ب 
مي كنند. چيزي كه باعث مي شد با وجود حضور پررنگ  
امريكايي ها در صنعت نفت عراق، باز هم عدم رضايتي از 
سوي اياالت متحده احساس ش��ود اين بود كه عراق، به 
عنوان يكي از دس��ت نخورده ترين فرصت ها در بيزينس 
نفتي، در صنعت خود را به سوي طيف گسترده اي شركت ها 
با مليت هاي مختلف گشود. نگاهي به ليست شركت هاي 
نفتي فعال در عراق حكايت از اين دارد كه عراقي ها احتماال 
به صورتي برنامه ريزي شده سعي كرده اند تنوعي قابل توجه 
را در مليت اين شركت ها لحاظ كنند. طبق ليستي كه از 
سوي وزارت نفت عراق در صفحه ويكي پدياى انگليسي 

»صنعت نفت عراق« گذاشته شده است، در حال حاضر 
مجموعه اي از ش��ركت هاي چيني، مالزيايي، آنگواليي، 
روسي، كره جنوبي، ژاپني، تركيه اي، ايتاليايي، انگليسي، 
هلندي و امريكايي در ميادين نفتي اين كشور مشغول به كار 
هستند. البته سهم هر كدام از اين شركت ها از ميادين نفتي 
تحت اداره شان متفاوت اس��ت. شركت روسي لوك اويل 
اكنون با سهمي 75 درصدي از فاز ۲ ميدان نفتي غرب قرنه 
بيشترين سهم را از منظر درصد سهم ميان ديگر شركت ها 
در اختيار دارد. شركت هاي نفتي در عراق به واسطه شكل 
قراردادي در صنعت نفت اين كشور سود بااليي به جيب 
مي زنند. آنتونيا جوهاسز تحليلگر نفتي و نويسنده امريكايي 
كه به خاطر چند كتابش با مضامين ضد جنگ مشهور شد، 
ژانويه ۲۰۱۲ به الجزيره گفت: »شركت هاي نفتي حاضر 
در عراق براي خودشان خوب كار كردند، آن هم با يكي از 
پرس��ودترين ترم ها در ترم قراردادهاي نفتي«  امريكا اما 
باز هم چيزي بيش از اين را طالب است، چيزي كه اين بار 
ترامپ با ادبياتي متفاوت مطرح مي كند اما همواره به اشكال 

مختلف در جريان بوده است. 

بلومبرگ|
ترجمه|عليرضا كياني|

روسيه و عربس��تان س��عودي روي تمديد موافقت نامه 
همكاري خود براي مديريت بازار نفت تا س��ال ۲۰۱9 به 
توافق رسيدند. اين توافق به اوپك پالس مشهور شده است. 
با اين همه، مسكو و رياض هنوز روي مقياس سطح كاهش 

جديد در ميزان توليد توافقي نكرده اند. 
به گ��زارش بلومبرگ، والديمير پوتين روز ش��نبه و پس 
از مالقاتي كه در حاش��يه اجالس س��ران گ��روه ۲۰ در 
بوينوس آيرس با محمد بن سلمان داشت، خبر استمرار 
همكاري مي��ان دو كش��ور را اعالم كرد. اي��ن اظهارنظر 
رييس جمهوري روسيه راه را براي دستيابي به توافقي در 
نشست وزاري اوپك كه در هفته آتي در وين برگزار مي شود، 
هموار مي كند. تا همين جاي كار هم هيات هاي نمايندگي 
در اوپك اعالم كرده بودند كه رهبران كشورهاي متبوعشان 
نظري مساعد نسبت به توافقي جديد دارند. با وجود اين 
مسائل بسياري هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است كه از 
اين ميان مي توان به سطح جديد كاهش توليد اشاره كرد. 
رييس جمهور روسيه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه 
هنوز تصميم نهايي در مورد »حجم كاهش توليد نفت خام« 
گرفته نشده است، گفت: »ما در كنار عربستان سعودي اين 
مهم را به سرانجام مي رسانيم«. پوتين بعد از اشاره به عزم دو 
كشور براي ادامه همكاري ها اظهار كرد: »هر رقمي كه براي 
كاهش توليد اعالم شود بر اساس تصميم مشترك خواهد 
بود. ما موافقت كرده ايم كه وضعيت بازار را رصد كنيم و به 

سرعت نسبت به آن واكنش نشان دهيم«.
بطور همزمان، عربس��تان س��عودي نيز از طريق شبكه 

خبر دولتي خود اعالم كرده اس��ت كه رياض و مسكو در 
بوينوس آيرس مباحثاتي درباره »بازگرداندن توازن« به 
بازار نفت با يكديگر داش��ته اند. اخبار بي��رون آمده از اين 
»مباحثات« نشان مي دهد كه با وجود اينكه هر دو طرف 
درباره پيشرفت و ادامه همكاري ها صحبت كرده اند، نه طرف 
روس و نه طرف سعودي بطور رسمي از ميزان كاهش توليد 
سخني به ميان نياورده اند.در همين باره، درك برور، مدير 
شركت آر اس  انرژي به بلومبرگ مي گويد: »اين مباحثات 
مي تواند گشايشي بزرگ در رابطه ميان اوپك و غير اوپك 
محسوب شود. اما در حال حاضر، جزييات از اهميت حياتي 
برخوردار است. مثال اينكه به چه ميزان، از كي و براي چه 

مدت كاهش  در توليد اتفاق خواهند افتاد و استمرار خواهد 
يافت. همچنين سهم اعضا از ميزان كاهش نيز از اهميت 
بسياري برخوردار است«. در ابتداي هفته گذشته، يك گروه 
مشاوره كه به سازمان كشورهاي صادركننده نفت خدمات 
ارايه مي كند به وزاري اوپك گفت كه در بازار »مازاد عرضه« 
وجود دارد و براي ايجاد توازن در بازار، توليد بايد به ميزان 
۱ ميليون 3۰۰ هزار بشكه در روز نسبت به سطح توليد در 
ماه اكتبر، كاهش بايد. طرح اين گروه مشاوره الزم االجرا 
نيست و وزراي اوپك در گذشته نيز دستوركارهاي متفاوتي 
را برگزيده اند. با وجود اين، صرف اين مطلب كه طرف عرضه 
بازار اشباع شده است خود نشان از اين دارد كه اين كارتل 

نفتي در حال مهيا كردن زمينه براي اقدامات بعدي است.
سازمان كشورهاي صادركننده نفت در حال حاضر 4 بشكه 
از هر ۱۰ بشكه نفت توليد شده در جهان را به بازار عرضه 
مي كند. براي نخستين بار پس از سقوط قيمت ها در ماه 
نوامبر و ثبت بزرگ ترين ريزش ماهانه از زمان بحران مالي 
سال ۲۰۰8 به اين سو، وزراي نفت و انرژي كشورهاي عضو 
اين سازمان در تاريخ ۶ دسامبر در وين گرد هم مي آيند تا 

درباره كاهش توليد نفت بحث كنند. 
افزايش توليد از سوي عربستان، روسيه و توليد كنندگان 
نفت شيل در اياالت متحده، در كنار كاهش رشد تقاضا و 
اعطاي معافيت از سوي امريكا به مشتريان اصلي نفت ايران 
باعث شد تا شاخص نفت جهاني، برنت، از ابتداي ماه اكتبر 
به اين سو، يك سوم ارزش خود را از دست بدهد. در ابتداي 
ماه اكتبر، نفت خام درياي شمال با رسيدن به قيمت 8۶ 
دالر و 7۶ س��نت در هر بشكه توانست ركوردهاي 4 ساله 
خود را بش��كند. اما از آن به بعد، برنت در يك مسير نزولي 
حركت كرده و در روز جمعه، يعني آخرين روز كاري بازار در 
هفته گذشته، به قيمت 58 دالر در هر بشكه رسيده است. 
در طول هفته گذشته، بازار نفت به دليل انتظارات متفاوت 
معامله گران از نتايج نشست وين، دستخوش نوسان بود. 
مايك ويتنر، محقق ارشد بازار نفت در بانك سوسيته جنرال 
در اين باره به بلومبرگ مي گويد: »تصور بازار اين است كه 
اوپك توليد خود را كاهش دهد. با اين وجود، دو عقيده وجود 
دارد؛ يكي اينكه سطح كاهش آنقدر بزرگ نخواهد بود و 
دوم اينكه براي خشمگين نكردن رييس جمهور امريكا، 
پيام كاهش توليد به صورت تعمدي ناواضح باشد«. دونالد 
ترامپ، در خفا و آشكارا به عربستان سعودي گفته است كه 

خواسته او نفت ارزان است. رييس جمهور امريكا حتي عيان 
كرده كه زماني كه در ماه اكتبر، برنت به 8۰ دالر در هر بشكه 
رسيده بود، در تماسي تلفني، وليعهد عربستان را »به باد 
انتقاد« گرفته است. پيش از سقوط قيمت نفت، عربستان 
از خواسته هاي ترامپ تبعيت مي كرد. تا جايي كه توليد اين 
كشور در ماه نوامبر تا ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش يافت 
تا ركورد تاريخي جديد را به ثبت رساند. كاخ سفيد در پيامي 

توييتري رضايت خود را از اين اقدام رياض را نشان داد.

 معماي حياتي
در حال حاضر براي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
 س��عودي و حاكم بالمنازع در اين كشور، معما رسيدن به

۲ ه��دف متع��ارض اس��ت؛ اول��ي راضي نگه داش��تن 
رييس جمهور امريكاست و دومي باال نگه داشتن قيمت 
نفت به ميزاني كه بودجه عربستان سعودي را در سطحي 
متوازن قرار دهد. قتل روزنامه نگار واشنگتن پست كه حتي 
سازمان اطالعات مركزي امريكا، سي آي اي، آن را به راس 
حاكميت عربستان نس��بت داده، باعث شده تا فشارها بر 
عربستان بيشتر شود. با اين همه و با وجود فشار سناتورها و 
ديگر بازيگران قدرت در واشنگتن، دولت دونالد ترامپ هنوز 
پشت رهبر سعودي را خالي نكرده است.پوتين و بن سلمان، 
خصومت طوالني ميان دو صادركننده بزرگ نفت جهان را 
در سال ۲۰۱۶ را كنار گذاشتند و با همكاري يكديگر از آن 
زمان تاكنون توانسته اند توافق نفتي اوپك پالس را مهندسي 
كنند. قبض قدرت در مسكو و رياض توسط رييس جمهور و 
وليعهد دورنماي اين همكاري را، حداقل در افق كوتاه مدت، 

تضمين مي كند. 

ايرنا|
وزير نفت و منابع طبيعي پاكس��تان از پروژه انتقال گاز 
ايران به كشورش موس��وم به )IP( به عنوان پروژه بسيار 
مه��م ياد كرد و گفت: معتقديم ك��ه تكميل اين طرح به 
بحران انرژي در اين كشور پايان مي دهد. غالم سرورخان 
افزود: دولت پاكستان در نظر دارد طرح خط لوله گاز انتقال 
گاز بين ايران و پاكس��تان را تكميل كند. وي يادآور شد: 
اين توافقنامه س��ال ۲۰۰9 امضا شد، ولي به دليل برخي 
مشكالت، فرصت تكميل نيافت. سرورخان با بيان اينكه 
دعوتنامه اي از همتاي ايراني خود )وزير نفت ايران( براي 
سفر به تهران دريافت كرده است، گفت: مايلم كه در اين 
خصوص به تهران سفر كنم ولي تاكنون جزييات اين ديدار 
و سفر، برنامه ريزي نشده است. وزير نفت و منابع طبيعي 
پاكستان همچنين با اشاره به سفر اعضاي تيم كارشناسي 
و فني ايران به پاكستان در راستاي گفت وگو در مورد پروژه 
انتقال گاز ايران به پاكستان )IP(، تصريح كرد: پاكستان 
مايل اس��ت كه اين خط لوله گاز را به اتمام برساند زيرا به 

انرژي نياز مبرم دارد.س��رورخان از تحريم هاي ايران به 
عنوان عامل توقف پروژه خط لوله گاز ايران به پاكس��تان 
ياد كرد و افزود: دولت پاكس��تان، يك گروه كارشناسي 
در اي��ن خصوص تش��كيل داده اس��ت.اين وزير كابينه 
فدرال پاكستان اطمينان داد كه تالش هاي خود را براي 
عملياتي شدن اين پروژه انجام خواهد داد و گفت: دولت 
جديد پاكستان براي تامين نيازهاي انرژي خود، در سه 
پروژه انتقال گاز از ايران به پاكستان موسوم به »آي - پي«، 
طرح انتقال گاز از تركمنستان به افغانستان، پاكستان و 
هند موسوم به »تاپي« و اجراي خط لوله گاز در زير دريا را 
پيگيري مي كند.همچنين، سفير جمهوري اسالمي ايران 
در پاكستان نيز شهريورماه امسال، بار ديگر آمادگي تهران 
را براي عملي كردن طرح انتقال گاز به پاكستان اعالم كرد.
»مهدي هنردوست« در همايش بين المللي» الزامات و 
نيازهاي ژئوپليتيك پاكستان« در شهر اسالم آباد، با تشريح 
 IP( اهميت طرح انتقال گاز ايران به پاكستان موسوم به
Gaspipeline( گفت: عملي شدن اين طرح مي تواند 

تغييرات اساسي بر اقتصاد پاكستان به همراه داشته باشد.
وي با تشريح سياست هاي زورگويانه و مستكبرانه امريكا 
عليه ايران در اعم��ال تحريم هاي غيرقانوني گفت: خط 
انتق��ال گاز ايران به پاكس��تان در چارچوب تحريم هاي 
امريكا عليه ايران نيست.س��فير جمهوري اسالمي ايران 
در پاكس��تان همچنين با به فال نيك گرفتن آغاز به كار 
دولت جديد به رهبري عمران خان در پاكس��تان افزود: 
عملياتي ش��دن خط لوله گاز بين دو كش��ور، مي تواند 
مش��كالت زيادي از دوش دولت جديد پاكستان بردارد.
هنردوس��ت با بيان اينكه عملياتي ش��دن خط لوله گاز 
ايران و پاكستان مي تواند هزاران شغل در پاكستان ايجاد 
كن��د، تصريح ك��رد: دولت جديد باي��د از فرصت جديد 
اس��تفاده كند و ايران نيز همانند گذش��ته آماده است تا 
م��ردم پاكس��تان را در فوايد حاصل از اي��ن طرح بزرگ 
س��هيم كند.به گزارش ايرنا، ايده احداث خط لوله صلح 
در س��ال ۱99۰ مطرح شد و قرار بود كه اين خط لوله كه 
 گاز ايران را به پاكس��تان و هندوس��تان منتقل مي كرد، 

پيام آور صلح و دوستي در شبه قاره باشد. با توجه به اينكه 
توافق شده بود هند و پاكستان براي تامين امنيت اين خط 
لوله، اختالفات خود را كاهش دهند، اين خط لوله انتقال 
گاز به خط لوله صلح موسوم شد.براساس توافق اوليه، قرار 
بود اين خط لوله دو هزار و 7۰۰ كيلومتري گاز صادراتي 
ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند.پيش بيني 
شده بود كه در صورت توافق نهايي، يكهزار و ۱۰۰ كيلومتر 
از اين خط لوله در ايران، يكهزار كيلومتر در پاكستان و ۶۰۰ 
كيلومتر در هند احداث شود. طبق طرح اوليه قرار شده 
بود كه روزانه ۱5۰ ميليون مترمكعب گاز ايران به هند و 
پاكس��تان صادر شود كه 9۰ ميليون مترمكعب آن براي 
هند و ۶۰ ميليون مترمكعب آن براي پاكس��تان در نظر 
گرفته شده بود. پاكستان كه به بهانه تحريم ها و فشارهاي 
خارجي، تاكنون به تعهدات خود در قبال قرارداد خاتمه 
يافته اش با ايران براي تكميل خط لوله آي-پي در خاك 
خود عمل نكرده است، عنوان مي كند كه سخت در تالش 
است تا با احداث خط لوله مربوط به طرح آي-پي در خاك 

خود )بيش از 7۰۰ كيلومتر(، هر چه سريع تر زمينه واردات 
گاز طبيعي از ايران را فراهم كند.طبق گفته مقامات رسمي 
پاكستان، اين كشور قراردادهايي براي احداث خط لوله 
گاز از بندر 'گوادر' )در 7۰ كيلومتري مرز ايران( تا 'نوابشاه' 
)مقصد نهايي خط لوله آي-پي( امضا كرده و براساس آنچه 
عالي ترين مقامات پاكستان عنوان كرده اند، اين خط لوله، 
در صورت احداث، در واقع قرار است بخش اصلي خط لوله 
آي-پي باشد. ضرب االجل تعيين شده در قرارداد گازي اي 
- پي، همزمان با پايان سال ۲۰۱4 ميالدي به پايان رسيد 
و جمهوري اسالمي ايران مدت ها قبل از سررسيدن اين 
ض��رب االجل، به تعهد خود عمل ك��رد و خط لوله گاز را 
در خاك خ��ود از ميدان هاي گازي جنوب تا نزديك مرز 
پاكستان احداث كرد.طبق قراردادي كه در سال ۲۰۱۰ 
ميالدي ميان ايران و پاكستان امضا شد و به خط لوله صلح 
ميان دو كشور معروف ش��د، گاز طبيعي ايران از ميدان 
گازي پارس جنوبي در استان بوشهر به بندر »نواب شاه« 

در جنوب پاكستان منتقل مي شود. 
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تغيير الزامي رمز كارت هاي 
سوخت

ايسنا| چندي پيش شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي از بازگشت قطعي كارت سوخت 
خبر داد و از مالكاني كه فاقد كارت سوخت هستند 
خواس��ت تا براي دريافت كارت سوخت المثني به 

طرق مختلفي كه اعالم شده، اقدام كنند. 
در اين ميان مالكاني هم هستند كه كارت سوخت 
خود را حفظ اما رم��ز آن را فراموش كرده اند. يكي 
از سواالت پرتكرار اين اس��ت كه براي بازيابي رمز 
چه بايد كرد؟ زيرا مدت هاست كه سوخت گيري با 
كارت سوخت جايگاه دار صورت مي گيرد و بسياري 
از افرادي كه داراي كارت سوخت هستند، رمز خود 
را فراموش كرده اند. الزم به تاكيد است كه مالكاني 
كه داراي كارت س��وخت هس��تند اما رمز خود را 
فراموش كرده اند نبايد از هيچ ك��دام از روش هاي 
معرفي شده براي اخذ كارت سوخت المثني اقدام 
كنند. در همين راستا، چندي پيش زيبا اسماعيلي، 
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي گفت: درحال حاضر افرادي كه كارت سوخت 
دارند اما رم��ز آن را فراموش كرده اند، نبايد اقدامي 
انجام دهند. قرار اس��ت رمز هم��ه كارت ها بازيابي 
شود و از زماني كه استفاده از كارت سوخت الزامي 
شد، زماني كه مالك خودرو براي نخستين بار براي 
س��وخت گيري به جايگاه مراجع��ه و كارت خود را 
وارد ن��ازل كند، پيامي مبني ب��ر انتخاب رمز روي 
صفحه نقش مي بندد و مالك مي تواند رمز خود را 

انتخاب كند.

 صادرات نفت ايران به تركيه 
به 250 هزار بشكه در روز رسيد

تس�نيم| صادرات نفت ايران به تركيه در 8 ماهه 
۲۰۱8 با افت 3۰ درصدي نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل به ۱78 هزار بشكه در روز رسيد. پايگاه آمار 
كميس��يون اروپا )يورو استات( اعالم كرد صادرات 
نفت ايران به تركيه در 8 ماهه نخست سال جاري 
ميالدي با افت 3۰ درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه شده است. ايران در 8 ماهه نخست 
سال ۲۰۱7 بالغ بر 8.39۲ ميليون تن معادل ۲5۶ 
هزار بشكه در روز نفت به تركيه صادر كرده بود. بر 
اساس گزارش پايگاه آمار كميسيون اروپا صادرات 
نفت ايران به تركيه در 8 ماهه امسال به 5.8۱ ميليون 
تن برابر ب��ا ۱78 هزار بش��كه در روز كاهش يافته 
است. در اوايل ماه نوامبر، دونالد ترامپ تحريم هاي 
جديد عليه ايران را كامال اجرايي كرد. ترامپ در ماه 
مه امري��كا را از معاهده اتمي برجام خارج كرد. اين 
معاهده تحريم ها عليه اي��ران را در ازاي همكاري 
ايران در زمينه برنامه اتميش لغو مي كرد. تحريم هاي 
جديد يكجانبه هستند ولي مقامات امريكا از كشورها 

تقاضا كرده اند نفت كمتري از ايران بخرند.

 5 درصد نيروگاه ها
در شرف بازنشستگي

پاون|مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق 
وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه رشد شديد مصرف برق 
در كشور مانع از بازنشستگي نيروگاه هاي فرسوده 
ش��ده اس��ت، گفت: حدود پنج درصد از ظرفيت 
نيروگاهي توليد برق مستعد بازنشستگي هستند و 
به محض اينكه بتوانيم ظرفيت هاي جديد كافي در 
شبكه برق ايجاد كنيم آنها را بازنشسته خواهيم كرد.
محمدعلي فرحناكيان در خصوص بازنشستگي 
نيروگاه هاي فرس��وده كش��ور، گفت: به هر حال 
در كش��ور ما نيروگاه هاي وجود دارن��د كه داراي 
تكنولوژي هاي قديمي هستند و بيش از 3۰۰ هزار 
ساعت تاكنون فعاليت كاري داشته اند و همچنان 
نيز مشغول به كار هستند كه به دليل افزايش رشد 
مصرف ساالنه برق نتوانسته ايم براساس برنامه آنها 
را بازنشس��ته كنيم كه اين امر باعث شده است تا 
متوسط راندمان توليد برق ما مقداري كاهش پيدا 
كند. البته نيروگاه هاي جديد با راندمان هاي خوبي 
در حال ساخت اس��ت.وي تاكيد كرد: واحدهاي 
فرس��وده عالوه ب��ر اينكه راندمان آنها نس��بت به 
سوخت مصرفي كم است، سرپا نگه داشتن آنها نيز 
هزينه زيادي در بردارد. بنابراين در شرايط عادي 
اقتصادي بايستي اين واحدها را بازنشسته كنيم.
فرحناكيان خاطرنشان كرد: بطور متوسط طي سه 
دهه اخير بي��ش از 5.5 درصد در حداكثر ظرفيت 
توليد مورد نياز و نيز در بخش انرژي رشد داشته ايم، 
لذا نتوانس��ته ايم آنگونه ك��ه مي خواهيم بتوانيم 

نيروگاه هاي فرسوده را بازنشسته كنيم.

 آخرين وضعيت 
 بارندگي كشور

تس�نيم| با ثبت 7۶.۲ميلي متر بارش در ۶9 روز 
ابتدايي سال آبي جاري، نسبت به مدت مشابه بطور 
متوسط در درازمدت )آمار 5۰ساله( رشدي بيش از 
دو برابر )۱۱4درصدي( را در ميزان بارش هاي كشور 
شاهد هستيم. بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات 
پايه منابع آب ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران، 
ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 9 آذر سال 
آبي 98��97 )۶9 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ 
بر 7۶.۲ ميلي متر است.اين مقدار بارندگي نسبت به 
ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )35.۶ ميلي متر( 
۱۱4 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذش��ته )۲4.۱ ميلي متر( ۲۱۶.۲ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد.همچنين حجم بارش هاي كشور 
از اول مهر ت��ا 9 آذر به ۱۲5 ميليارد و 58۰ ميليون 
مترمكعب رسيد.همانطور كه در جدول باال مشخص 
است، با ثبت 7۶.۲ ميلي متر بارش در ۶9 روز ابتدايي 
سال آبي جاري، نسبت به مدت مشابه بطور متوسط 
در درازمدت )آمار 5۰ساله( رشدي بيش از دو برابر 
)۱۱4درصدي( و نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
رش��دي بيش از س��ه  برابري )۲۱۶.۲ درصد( را در 

ميزان بارش هاي كشور شاهد هستيم.
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نخبه ساالري غربي از نگاه چيني

بچهتنبلهايآسياچطوردراروپانابغهميشوند
مولف| پوژانگ يائو|

مترجم| سيداميرحسين ميرابوطالبي|
 آمريكن افرز- اكثر اوقاتي كه با مسيحيان انجيلي در اياالت 
متحده هم كالم شده ام، برايم از تغييري گفته اند كه خواندن 
انجيل در زندگي شان ايجاد كرده. از اينكه بعد از خواندِن آن، 
انگار دوباره متولد شده اند. من مسيحي انجيلي نيستم. من 
يك آتئيست چيني ام كه به غرب آمد، در بهترين دانشگاه هاي 
جهان درس خواند، و بعدها در يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
نظام سرمايه داري، يعني گلدمن ساچس، كار كرد. با اين حال 
زندگي من نيز مانند مسيحيان انجيلي با خواندن يك كتاب 
دگرگون شد: زندگينامه خودنوشِت رابرت روبين به نام در 
دنيايي نامطمئن )رندم هاوس، ۲۰۰۳( . رابرت روبين يكي از 
شركاي اصلي گلدمن ساچس بود و متعاقباً وزير خزانه داري 
شد. بعدها بود كه متوجه شدم بعضي از امريكايي ها او را در 
حد خداوند مي استايند.  در وهله اول اين كتاب را به خاطر 
عنوانش خريدم. انتخاب چنين عنواني از سوي فردي كه 
اين همه دستاورد داشت برايم سوال برانگيز بود. قبل از آن 
هميشه فكر مي كردم كه هر اتفاقي دليلي دارد. والدينم يادم 
داده بودند كه آدم هاي خوب پاداش مي گيرند و آدم هاي بد 
مجازات مي شوند. معلم هاي مدرسه يادم داده بودند كه اگر 
سخت كار كني موفق مي شوي و اگر تالش نكني شكستت 
حتمي است. زماني كه آن كتاب را دست گرفتم، در دانشگاه 
كمبريج رياضي مي خواندم و به واسطه آزمون هاي استاندارد و 
برنامه درسي پرفشاري كه زندگي ام را فرا گرفته بود، نشاني از 
نااطميناني در اطرافم نمي ديدم. اما بعد از مطالعه كتاِب روبين 
نگاهم به دنيا عوض شد. رابرت روبين هيچگاه قصد نداشت 
كه يكي از شركاي عمده گلدمن ساچس شود: او حتي چند 
سال بعد از شروع كارش نامه استعفايش را هم تسليم كرده 
بود. با خودم فكر كردم كه شايد اتفاقات تصادفي، مثل چيزي 
كه در مسير شغلي روبين مشاهده مي شد، تنها يك عامل 
اختاللي بي اهميت نيست و اتفاقاً كامالً تعيين كننده است. آن 
داليلي هم كه به اتفاقات تاريخي نسبت مي دهيم تنها نوعي 
عقاليي سازي بعد از وقوع است. وقتي هم اين عقاليي سازي ها 
را به بچه ها ياد مي دهيم، با خود اين طور خواهند گفت كه هر 
چيز به دليلي روي مي دهد. با اين حال تصور من از اتفاقاتي 
كه در دنيا مي افتد چيزي شبيه اين است: يك نفر روي يك 
صندلي راحتي نشسته و گه گاه سكه اي مي اندازد و تصميم 
مي گيرد كه چه اتفاقي در دنيا بيفتد. بيشتِر امريكايي هايي 
كه من ديده ام از شنيدن چنين تفسيري تعجب مي كنند. 
شايد بتوان به آنها حق داد چرا كه در دنياي بازارهاي مالي 
زندگي نكرده و كتاب روبي��ن را هم نخوانده اند. هدف آنها 
هميشه ايجاد تغيير بوده است؛ ش��عار مدرسه بازرگاني 
استنفورد اين است: »زندگي ها را تغيير دهيد، سازمان ها را 
تغيير دهيد، جهان را تغيير دهيد«. با اين حال به نظر نمي رسد 
كه بدانند براي اين كار چه چيز را چگونه بايد تغيير دهند، 
يا بدانند نقش شانس و پيشامد در اين ميان چيست. در هر 
حال اگر هدف تغيير يك چيز است، آنها بايد بتوانند آينده 
را رقم بزنند، غير از اين است؟ خوِد روياي بزرگ امريكايي 
تصميم به كنترل سرنوشت فرد توسط خوِد او و رقم زدن يك 
زندگي خارق العاده بر پايه پس زمينه اي عادي است. اما چنين 
چيزي در دنياي نامطمئن رابين چطور ممكن است؟ من 
ادعا نمي كنم كه الكسي دو توكويل مدرن هستم، اصاًل نقاط 
مشترك زيادي هم با اين مطالعه گر زندگي امريكايي ندارم. او 
بزرگ شده پاريس است. شهري كه به فرهنگ و معماري اش 
مشهور است. من بزرگ شده شيجياژوانگ هستم. شهري 
كه به كارخانه بزرگش مش��هور است، كارخانه اي كه شير 
خش��ك هاي س��ّمي توليد مي كرد. پدر و مادر او اش��راف 
زاده بوده اند؛ پدر و مادر من كارگر ساده. با اين همه اميدوارم كه 
مشاهدات دسته اول من بتواند شناخت بهتري را از نهادهاي 
نخبه گراي غرب حاصل كند. همان اندازه كه در شيجياژوانگ 
ِمه دود مرسوم بود، در ميان هم كالسي هايم در غرب باورهايي 
خاص همه گير بود. دكترين هايي كه جهان بيني و فروض 
فرهنگي در نهادهاي غربي مانند كمبريج، استنفورد و گلدمن 
ساچس را ساخته اند تقريباً تبديل به دين شده اند. با اين حال 
اميدوارم نقطه نظرات يك آتئيسِت چيني روراست بتواند 

حاوي نكات مفيدي براي آنها باشد.

  از شيجياژوانگ به كمبريج
تابستان سال ۲۰۰۰ بود. ۱۵ سالم بود، و تازه آزمون ورودي 
دبيرس��تان را در چين داده بودم. از كالس اول تا آن موقع 
پيشرفت قابل مالحظه اي كرده بودم. آن اوائل در كالس مان 
از آخر دوم بودم و بايد روي صندلي اي مي نشستم كه درست 
زير تخته سياه و دِم دست معلم قرار داشت. قبل از امتحان 
ورودي دبيرستان هر طور كه بود توانسته بودم در مدرسه اي 
متوسط دانش آموزي متوسط شوم. در آن روزها والدينم به 
اين نتيجه رسيده بودند كه من در چين به جايي نخواهم 
رسيد و مي خواستند براي دبيرستان مرا به خارج از كشور 
بفرستند. اما بر خالف همه انتظارات من در كالس و مدرسه 
بهترين نمره را كسب كردم. نمره امتحاناتم آنقدر خوب بود 
كه در ميان بيش از ۱۰۰ هزار دانش آموز در كل شهر، جزو ۱۰ 
نفر اول قرار گرفته بودم. هم معلمم و هم خود من اولين باري 
كه اين نمره را شنيديم مطمئن بوديم كه اشتباهي صورت 
گرفته. آن امتحان باعث شد كه بتوانم وارد بهترين كالس در 
بهترين مدرسه شهرم شود؛ و اين شروعي بود بر رنج آورترين 
سال زندگي ام. آن اعتماد به نفس تازه به دست آمده، با ديدن 
همكالسي هاي فوق العاده مستعدم به يك باره فرو ريخت. 
در اولين كالس، معلم رياضي اعالم كرد كه درس را از فصل 
چهارم كتاب درسي شروع مي كند، چرا كه به درستي فرض 
كرده بود كه بيشتِر ما سه فصل اول را بلديم و دوباره گويي 
آن خسته كننده خواهد بود. بيشتر اعضاي كالس در مقاطع 
گذشته در انواع و اقس��ام رقابت ها شركت كرده بودند، و از 
قبل با مطالب درس��ي دبيرستان آشنا بودند. عالوه بر اين 
آنها به واس��طه آن رقابت ها با يكديگر بزرگ شده بودند. و 
در اين ميان بدون اينكه چيزي بدانم يا كسي را بشناسم، 
دور تا دورم را افرادي گرفته بودند كه اطالعات بيش��تري 
داشتند، بسيار باهوش تر از من بودند، و به همان سختي كه 
من كار مي كردم كار مي كردند. شما بگوييد كه من در اين 
شرايط چه شانسي داشتم؟ در طول آن سال سخت تالش 
كردم تا خودم را برسانم: همه چيز را كنار گذاشتم و حتي به 

مكاني نزديك تر به مدرسه نقل مكان كردم تا وقتم كمتر در 
رفت وآمد تلف شود؛ اما همه اين تالش ها هيچ ثمري نداشت. 
با گذر زمان، رفتن به مدرسه و زور زدن در رقابتي كه مطمئن 
بودم آخرش باخِت من است، تبديل به شكنجه شده بود. با 
اين حال هر روز بايد اي��ن كار را مي كردم. در امتحان آخر 
سال، از آخر دوم شدم؛ درست همان جايگاهي كه در سال 
اول تحصيلم به دست آورده بودم. اما قبول اين جايگاه بسيار 
دشوارتر بود، چرا كه يك سال پيش از آن افتخار بزرگي به 
دست آورده بودم و در طول آن سال نيز تالش بسيار زيادي 
را صرِف درس خواندن كرده بودم. در نهايت تسليم شدم و از 
والدينم خواستم كه مرا به خارج بفرستند. هر جايي در اين 
كره خاكي برايم بهتر از آنجا بود. به اين ترتيب در سال ۲۰۰۱ 
و در ۱۶ سالگي به بريتانيا آمدم. بر خالف تصور من سيستم 
آموزشي آزمون محور انگلستان بسيار شبيه چين بود. عالوه 
بر آن، رفتن به »مدرسه حسابي« و به دست آوردن »شغلي 
حسابي« در هر دو كشور براي بخش زيادي از پدر و مادرها 
بسيار مهم بود. به اين ترتيب، آوردِن نمره خوب در امتحان 
و موفقيت در مصاحبه هاي مدارس )يا حتي جلسه معارفه 
در مهدكودك ها( بسيار مهم تلقي مي شد. حتي در سطح 
دانشگاه نيز، مدرك كارشناسي از دانشگاه كمبريج تنها به 
يك چيز بستگي داشت و آن امتحان پايان سال گذشته اش 
بود. البته از سوي ديگر اگرچه سيستم دانشگاهي انگلستان 
برتر از سيستم چين به حساب مي آمد، جمعيتي كه يك 
بيستم كشوِر من بود باعث مي شد كه رقابت اگرچه سخت، 
ولي كمتر رعب آور باشد. مثاًل در انگلستان يك نفر از هر ده نفر 
مي تواند وارد آگزبريج شود، و استنفورد و هاروارد يك نفر از 
هر بيست وپنج داوطلب را مي پذيرند. اما در استان محل تولد 
من يعني هبئي، تنها يك نفر از هر هزار و پانصد نفر مي توانند 
وارد دانشگاه پكن يا كينگهوا شوند. با اين همه نمي توانستم 
باور كنم كه همه چيز اين اندازه آس��ان تر است. در آزمون 
رياضي جي.سي.اس.اي )دبيرستان( در كل كشور اول شدم 
و عكسم در يك روزنامه سراسري به چاپ رسيد. توانستم 
به كالج ترينيتي در دانشگاه كمبريج راه پيدا كنم، جايي كه 
زماني ِسر آيزاك نيوتون، فرانسيس بيكن، و شاهزاده چارلز 
در آن تحصيل كرده بودند. من در كمبريج اقتصاد خواندم، 
حوزه اي كه از دهه۱۹۷۰ به اين سو هر روز بيشتر و بيشتر 
رياضي محور شده است. هدف هميشه اين است كه از يك 
مدل رياضي براي يافتن يك راه حل مشخص براي مساله اي 
در دنياي واقعي استفاده كنيم. االن كه فكر مي كنم درست 
نمي فهمم كه چرا اساتيد من تا اين حد روي اين مدل ها تاكيد 
داشتند. از همان موقع دريافتم كه تكيه كوركورانه به مدل ها 
هم در تجارت و هم در س��رمايه گذاري بسيار شايع است؛ 
تكيه اي كه معمواًل نتايجي فاجعه بار به همراه داشته است 
كه فروپاشي مشهور صندوق پوشش ريسك ال.تي.سي.ام 
از نمونه هاي آن بود. س��ال ها بعد بود كه به اين آموزه وارن 
باِفت رسيدم: تقريبًادرس��ت بودن بهتر از قطعًاغلط بودن 
است. اما اساتيدمان به ما مي آموختند كه دنياي واقعي را 
مانند يك مساله رياضي ببينيم. فرهنگ حاكم بر كمبريج 
هم خيلي متفاوت از اين اصول جزم انديشانه كالس ها بود: 
تبعي��ت بي چون وچرا از قوانين و مدل هايي كه به ش��كل 
سنتي ايجاد ش��ده بود. مثاًل دانشجويان در كمبريج حق 
ندارند روي چمن راه بروند، اما اساتيد از اين حق بهره مند 
هستند. البته يك استثنا هم وجود دارد؛ دانشجوياني كه در 
امتحانات نمره ممتاز مي گيرند مي توانند يك روز در سال را 
در محوطه چمن راه بروند. رفتار همكالسي هاي بريتانيايي 
من كاماًل رفتاري گّله اي بود؛ حتي بيش��تر از آنچه درباره 
دانشجويان ام.بي.اِي امريكا گفته مي شود. براي مثال، از بين 
سيزده اقتصاددان همسال من در ترينيتي، دوازده نفر بعدها 
به بانك هاي سرمايه گذاري پيوستند، و پنج نفرمان براي 

گلدمن ساچس كار كرديم.

  گلدمن ساچس و معامله تورمي بي نظير من
سه سال بعد من به عنوان شاگرد اول از آنجا فارغ التحصيل 
شدم و پيشنهادي كاري از سوي بخش »درآمد ثابت، ارز 
و كاال« در گلدمن دريافت كردم؛ بخشي كه بنيانگذارش 
قهرم��ان من يعني روبين ب��ود. مثل اين ب��ود كه هر چه 
مي خواهم به س��رعت حاصل مي شود. اما ته دلم هميشه 
نگران اين بودم كه اين خوشي ها روزي تمام شود. باالخره 
خيلي دور نبود زماني كه در كالس��م در چين شاگرد آخر 
بودم. با خودم فكر مي كردم اگر نمي توانستم از پِس چند 
همكالسي در شهري كه هيچ كس اسمش را نشنيده بود 
برآيم، چطور مي توانم شايسته رفتن به كمبريج يا گلدمن 
باشم؟ آيا باهوش تر ش��ده بودم؟ يا شايد هم بريتانيايي ها 
ابله تر از چيني ها بودند؟  با اين افكار مغش��وش، در س��ال 
۲۰۰۷ به عنوان معامله گر در گلدمن مش��غول كار شدم. 
شعار غيررسمي گدمن اين است: »حريِص بلندمدت باش«. 
همكارانم در گلدمن بسيار باهوش و رقابت جو بودند. با اين 
حال به نظرم مي آمد كه خيلي به قسمت »بلندمدت« شعار 
»حريص بلندمدت« توجهي نمي شود. گلدمن ساچس، 
حتي با وجود شهرتش به عنوان يك بانك سرمايه گذاري 
برجسته، در رس��وايي مربوط به گزينه هاي مختلف وام و 
تجارت با دولت يونان دس��ت داشت، با شركت فاسد وان.

ام.دي.بي ارتباطاتي داشته و رسوايي هاي ديگري را نيز در 
كارنامه دارد. شايد دليل نزديك بيني شايع در گلدمن اين 
حقيقت باشد كه اين شركت در حال حاضر شركتي عمومي 
است كه بايد در مجامع سه ماهه گزارش درآمدي ارايه دهد. يا 
شايد هم به اين خاطر باشد كه تجارت با بازار واقعي روبروست 
نه شعارهاي آرماني. زماني كه مي بينيد كه اعداد و ارقام ثانيه 
به ثانيه جلوي چشمتان باال و پايين مي شود )و به خصوص 
زماني كه آن تغيير در مسير دلخواهتان نباشد(، حتي يك 
روز هم حكم يك عمر را دارد. با اين تفاسير مي توانيد حدس 
بزنيد كه تمايل معامله گرها به بلندمدت چقدر بوده است. 
كار در گلدمن تركيبي از بازارگرداني براي تسهيل معامالت 
مش��تريان و يافتن معامالتي مناسب براي خود بانك بود. 
اوايل سال ۲۰۰۹ به اين نتيجه رسيدم كه سرمايه گذاري 
روي معامله اي بلندم��دت مبتني بر افزايش تورم بريتانيا 
مناسب است. در واقع اين معامله به نظرم آنقدر خوب مي آمد 
كه بزرگ ترين نگراني ام اين بود كه شايد كسي نخواهد طرف 
ديگر معامله قرار گيرد و روي كاهش آن سرمايه گذاري كند. 

با اين حال توانستيم اين معامله را با يك بانك بريتانيايي 
ترتيب دهيم. سال بعد با افزايش مدام تورم اين معامله سود 
بس��يار زيادي به بار آورد و ميليون ها دالر نصيب گلدمن 
شد. اولش با خود فكر كردم كه چه معامله گر فوق العاده اي 
هستم. اما يك مش��كل كوچك وجود داشت: من به اين 
دليل مشتاق انجام اين معامله بودم كه فكر مي كردم بازار 
به سمتي خواهد رفت كه نرخ بهره بريتانيا را افزايش دهد. 
و خب طبيعتًا با باال رفتن نرخ بهره، نرخ تورم نيز به خاطر 
تعريف و نحوهمحاسبه اش به صورت مكانيكي از آن پيروي 
كرده و باال مي رود. اما بانك مركزي انگلس��تان در آن سال 
اصاًل نرخ هاي بهره را افزايش نداد. در حقيقت افزايش تورم 
به خاطر چيزهاي ديگري مثل افزايش ماليات، نوسانات نرخ 
ارز، تكانه هاي قيمت نفت و چيزهايي مثل اين اتفاق افتاد؛ 
چيزهايي كه من بهشان فكر هم نكرده بودم. موفقيِت معامله 
من شانس محض و در واقع برآمده از منطقي اشتباه بود. در 
دوران كارآموزي، در يكي از جلس��ات آموزشي، بانكداري 
باتجربه به ما گفت كه بين فرآيند و نتايج تمايز قائل شويد. 
او گفت كه بايد روي فرآيند تمركز كنيد، چرا كه فرآيند را 
مي توان كنترل كرد در حالي كه نتايج به شانس بستگي 
دارند. او همچنين گفت كه در گلدمن كسي را به خاطر اينكه 
با منطقي درست ضرر كرده تنبيه نمي كنند. من هميشه 
عاشق سوال كردن بودم، به همين خاطر پرسيدم كه آيا تا 
به حال كسي به خاطر سود كردن با منطقي نادرست تنبيه 
شده است؟ بعد از اينكه چند ثانيه فكر كرد گفت كه تا به حال 
نديده كه چنين اتفاقي بيفتد. درست هم مي گفت. حقيقت 
اين است كه به نظر مي رس��د كه اصاًل هيچ كس به خاطر 
ندارد كه چرا من اين معامله مبتني بر تورم را انجام دادم. تنها 
چيزي كه آنها در ذهن داشتند اين بود كه من اين معامله 
را انجام داده ام و اينكه اين معامله به نتيجه ختم شده است. 

زماني كه با مديرم براي بررسي عملكرد ديدار كردم، انتظار 
داشتم كه به خاطر قضاوت نادرستم نكوهش شوم. اما درست 
برعكس ترفيع گرفتم! به مديرم گفتم كه معامله ام اشتباه 
بوده اما او فقط گفت »پوژانگ، اين حرف رو جاي ديگه اي 
نزن«. خوِد او هم البته به خاطر مديريت معامله»بي نظير« 
من ترفيع گرفت. در واقع آق��اي مدير آنقدر از اين معامله 
خوشنود بود كه من را به دانشكده بازرگاني استنفورد معرفي 
كرد، و اين شد كه كمي بعد راهي امريكا شدم. چيزي كه 
در گلدمن آموختم اين بود كه ب��راي ترفيع درجات تنها 
معامله گر بودِن خوب كافي نيس��ت. فرد بايد بتواند مدير، 
ديگر همكاران و افرادي كه به آنها گزارش مي دهند را هم 
مديريت كند. من هيچ وقت به اين چيزها توجه نكرده بودم 
 و اميدوار بودم كه در مدرسه بازرگاني اين نكات را بياموزم.

  آمدن به امريكا
به نظر من كاس��تكو بهترين نماد سرمايه داري امريكايي 
است. اين شركت به توجه بسيار به كاركنان و مشتريانش 
مشهور است، و در عين حال سال هاست كه سودي درست 
و حسابي به سهامدارانش رس��انده است. كاستكو از نظر 
مشتريان بهترين تركيب از كيفيت باال و قيمت پايين را ارايه 
مي دهد. اين شركت هرگاه كه بتواند هزينه هايش را كاهش 
دهد، به س��رعت اين كاهش هزينه را به مشتري منتقل 
مي كند. رس��يدن به حاشيه سود ناخالص ۱۰ درصدي، با 
قيمت هايي كمتر از آمازون حقيقتا فوق العاده است. خوِد 
من بعد از اولين تجربه خريدي كه در كاس��تكو داشتم، به 
خريد از هيچ فروشگاه ديگري راضي نمي شوم. از نظر حقوق 
نيز كاس��تكو بيش از همه فروشگاه هاي مشابه پرداختي 
دارد. زماني كه ركود ۲۰۰۸ حادث شد، شركت درآمدها را 
افزايش داد تا كاركنانش بتوانند با شرايِط سخِت پيش آمده 
سر كنند. كارتي كه روي سينه فروشندگان نصب شده نشان 
مي دهد كه بعضي چنددهه است در اين فروشگاه مشغول 
فعاليت هستند؛ چيزي كه سخت مي توان در فروشگاه هاي 
ديگر نمونه اش را ديد. استفورد براي من، اگرچه با فاصله، اما 

در رده دوم تجربه خوشايند از سرمايه داري امريكايي قرار 
دارد. روي هم رفته از تحصيالتي كه در مدرس��ه بازرگاني 
استنفورد داشتم راضي ام. البته كه بعضي كالس ها برايم 
جذابيت كمتري داشت، اما اساتيد آن كالس ها هم آدم هاي 
فهمي��ده اي بودند و موقعي كه در طول كالس مش��غول 
خواندن كيندلم مي شدم، كاري به كارم نداشتند. يكي از 
كالس ها مربوط به استراتژي بود. تمركز كالس روي ميزان 
الهام بخش بودن شعارها و لوگوهاي شركتي براي كاركنان 
بود. بسياري از دانش��جويان پيش از آن براي شركت هاي 
غيرانتفاعي، مراقبت هاي بهداش��تي، يا فناوري كار كرده 
بودند؛ شركت هايي كه شعارهايشان به تغيير جهان، نجات 
جان افراد، نجات س��ياره و چيزهايي از اين دست مربوط 
مي شود. اس��تاد هم از اين شعارها خوشش مي آمد. وقتي 
شعارمان در گلدمن يعني »حريِص بلندمدت باش« را به 
اس��تاد گفتم نه معنايش را مي فهميد و نه متوجه مي شد 
كه چنين چيزي چطور مي تواند الهام بخش باشد. برايش 
توضيح دادم كه همه افراد ديگر در بازار حريِص كوتاه مدت 
هس��تند و ما با بلندمدت فكركردن همه پولش��ان را مال 
خود مي كنيم. چون معامله گرها عاشق پول هستند، اين 
شعار الهام بخش است. او پرسيد كه شعار يا لوگوي ديگري 
نمي شناسم كه شايد ديگر همكالسي ها هم با آن ارتباط 
برقرار كنند؟ برايش از قوي س��ياهي گفتم كه روي ميزم 
گذاش��ته بودم تا يادم بماند ك��ه رويدادهايي كه احتمال 
كمي دارند به وفور اتفاق مي افتند. اين يكي هم به دل استاد 
ننشست و بهتر ديد كه س��راغ دانشجوي ديگري برود كه 
در ش��ركت دارويي فايزر كار كرده بود. شعار آنها اين بود: 
» همه مردم سزاوار زندگي سالمند«.  به نظر استاد اين شعار 
خيلي بهتر بود. من نمي توانستم بفهمم كه چطور چنين 
ش��عاري مي تواند افراد را برانگيزد، اما خب اصاًل من براي 
همين به استنفورد آمده بودم: براي يادگيري درس هايي 
كلي��دي درباره روابط ميان فردي و رهب��ري. زماني كه به 
دانشكده بازرگاني اس��تنفورد مي آمدم مي دانستم كه در 
حوزه روابط و رهبري ضعف دارم و اميدوار بودم كه بهتر شوم. 
كالس مورد عالقه من »پويايي هاي ميان فردي« نام داشت 
و دانشجويان نامش را گذاشته بودند كالس »درد دل«. در 
كالس درد دل، دانشجويان در گروه هاي چندنفري هفته اي 
چند ساعت و به مدت يك ترم دور هم جمع مي شدند و رك 
و پوست كنده از تاثيراتي مي گفتند كه گفته ها و اعمالشان 
بر ديگران داش��ته است. حرف هاي آن كالس حول محور 
بحث هاي كوچك، احساس��ات، هم دردي و گوش دادن 
مي گذش��ت. گاهي در كالس اس��تاد به من رو مي كرد و 
مي گفت »پوژانگ، به نظر مي آد حرف هاي ِمري تحت تأثير 
قرار دادت« يا »پوژانگ مي تونم تو چشات ببينم كه داستان 
پيتر متاثرت كرده«. اما واقعيت اين بود كه با شنيدن اين 
حرف ها هيچ احساس خاصي نداش��تم. كاماًل گيج شده 
بودم. در يكي از مقاالتي كه مي خوانديم گفته شده بود كه 
افراد معمواًل زماني كه در شرايطي غرق مي شوند متوجِه 
احساسات خود نمي شوند، اما نشانگرهاي جسمي مانند 
ضربان قلب نشان مي دهد كه احساساتي قوي بر آنها غالب 
شده. فكر كردم شايد مشكل همين است و با اين راه مي توانم 
احساسات نهفته اي را كشف كنم كه استاد مدام سراغشان 
را مي گرفت. به اين ترتيب يك دستگاه ثبت ضربان قلب 
خريدم و ضربانم را درزمان اس��تراحت اندازه گيري كردم: 
چيزي حدود ۷۸. زماني كه استاد گفت »پوژانگ به نظرم 
مياد كه اين داستان احساساتت رو جريحه دار كرده« سريع 
آستينم را باال زدم و ضربان قلبم را ديدم: حدود ۷۷. و خب 
طبيعتاً پاسخ دادم »نه، خبري نيست«. نتيجه اين آزمايش 
هماني بود كه فكر مي كردم: ضربان قلبم، حتي زماني كه 
مورد انتقاد ق��رار مي گرفتم تكان نمي خورد، اما زماني كه 
هيجان زده مي شدم يا مي خنديدم دچار جهش مي شد. اين 
وضعيت خوشاينِد برخي هم كالسي هايم نبود. به نظر آنها 
من جديت الزم را در اين مباحث به خرج نمي دادم. استاد هم 
ديگر كفري شده بود. درسي كه از اين كالس گرفتم اين بود 
كه من در زمينه مهارت هاي ميان فردي آنقدر افتضاحم كه 
بدون اينكه بخواهم و به سادگي باعث آزار ديگران مي شوم. 
اين بود كه تصميم گرفتم بعد از فارغ التحصيلي سراغ كاري 
بروم كه تا جاي ممكن از تعامالت انس��اني به دور باش��د. 
خب بهترين كار براي چنين منظوري همان بازگشت به 
بازارهاي مالي بود. به يك دفتر خدمات كاري رفتم و به آنها 
گفتم كه بعد از گذراندن دوره  ام.بي.اِي هدف اصلي ام پول 
درآوردن است. بهشان گفتم كه ۵۰۰ هزار دالر به نظرم رقم 
خوبي است. اين حرف ها برايشان عجيب بود و مي گفتند 
مي خواهند كمك كنند تا خواس��ته ها و نداهاي دورني ام 
را بيابم. به آنها گفته ام ن��داي درواني ام پول درآوردن براي 

خانواده ام است. آنها واقعا مي خواستند كمك كنند ولي در 
مورد من كمك شان كارگر نبود. دسِت آخر توانستم با مدير 
مالي ش��ركت موردعالقه ام، كاستكو، ديدار كنم. او به من 
گفت كه فارغ التحصيالن ام.بي.اِي را جذب نمي كنند. همه 
كارشان را از جابه جا كردن سبدهاي چرخ دار فروشگاه آغاز 
مي كنند. )به طور جدي به شروع كار از جابه جايي سبدها فكر 
كرده ام، اما همسرم به شدت مخالف است( . به نظرم آمد كه به 

همين دليل است كه شركت موفق شده:  ام.بي.اِي ممنوع!

  دنياي نامطمئن
در كمونيسم ، آينده حتمي است؛ چيزي كه ممكن است 
حتمي نباشد گذشته است. چند سال پيش سرگذشتي 
خودنوشت از دختري چيني به نام نيان مي خواندم كه در 
زمان جواني به انگلس��تان سفر كرده بود. )كسي در جايي 
گفته بود كه براي ش��ناخت چين بايد انگليسي دانست. 
دورنماهاي مهم درباره چين معمواًل تنها به زبان انگليسي 
موجود است و معمواًل در داخل كشور در دسترس نيست( 
. او در مدرس��هاقتصاد لندن درس خوانده بود و در همانجا 
با همسر آينده اش آشنا ش��ده بود. نينا، همسرش و همه 
دوستانشان بعد از فارغ التحصيلي به چين باز مي گردند. 
تا پيش از آن س��فر، زندگي من و او ش��باهت ها بسياري 
داش��ت. مطمئنم كه آن موقع او هم به همان اندازه امروز 
ما به زندگي اش خوش بين بوده است. او در سال ۱۹۳۵ به 
انگلستان رفت و زمان برگشتش به چين تقريباً مصادف شد 
با شكل گيري جمهوري خلق چين. تحصيالتي كه در خارج 
و در كشوري سرمايه دار كرده بود، و باورش به حقوق فردي 
و آزادي باعث شده بود كه در كمپين هاي مختلف سياسي 
و انقالب فرهنگي در جناح مخالف حكومت قرار بگيرد. او 
در آن سال ها تعداد قابل توجهي از دوستان و خانواده اش، از 
جمله همسر و دخترش را از دست داد. خوِد او هم به زحمت 
از زنداني طوالني مدت جان س��الم به در برد. تا دهه۱۹۸۰ 
طول كشيد كه بتواند پاسپورت بگيرد و با بستگانش به خارج 
از كشور سفر كند. در سفر دريايي اش به سوي هنگ كنگ 
مدام به تصميم سال ها پيش خود براي بازگشت به چين فكر 
مي كرد. خواندن داستان زندگي نيان را كه تمام كردم، مدام 
به شباهت ها و تفاوت هاي زندگي او با خودم فكر مي كردم. 
اگ��ر او در عصر كنوني زندگي مي كرد چه اتفاقاتي برايش 
مي افتاد، يا اگر من هفتاد س��ال قبل متولد شده بودم چه 
چيزهايي در انتظارم بود؟ آنچه دريافتم اين بود كه اگر زندگي 
يك نفر را در انزوا بررسي كنيم، دوست داريم به اين نتيجه 
برسيم كه اقدامات خاص او بوده كه منجر به نتايج پيش آمده 
شده است.  اما اگر جامعه را يك مجموعه ببينيم يا نگاهمان 
را به نسل هاي مختلف معطوف كنيم، مي توانيم افرادي را 
با پيش زمينه هاي بسيار مشابه بيابيم كه اقداماتي مشابه 
كرده اند و در نهايت به نتايجي بسيار متفاوت دست يافته اند.

به زعم وارن بافت لحظه اي كه يك نفر در اياالت متحده يا 
يك كشور غربي ديگر متولد مي ش��ود، در واقع برنده يك 
التاري شده است. كسي ش��هروند اياالت متحده به دنيا 
مي آيد در مقايسه به كسي كه در كشوري در حال توسعه 
متولد مي شود، تقريبًا در تمام جنبه هاي زندگي از مزيتي 
قابل توجه برخوردار خواهد بود؛ در جنبه هايي مانند ثروت، 
آموزش، مراقبت هاي بهداشتي، محيط زيست، امنيت و 
غيره. براي يك نفر خارجي »خري��د« اين امتيازها امروز 
چيزي حدود ۱ ميليون دالر خرج بر مي دارد )ارزش تقريبي 
ويزاي سرمايه گذاري اي.بي۵( . حتي در اين سطح قيمت نيز 
تقاضاي بعضي كشورها بيش از سهميه ساالنه اي است كه 
به آنها اختصاص داده شده و به اين ترتيب مجبورند مدت ها 
براي پرداخت اين پول منتظر بمانند. شهروندان امريكايي 
ميليونر به دنيا مي آيند! با اين حال شايد فكر كنيد كه اين 
شانس تا كجا فرد را پيش مي برد. براي پاسخ به اين سوال بايد 
به عنوان كتاب روبين بازگردم: »دنياي نامطمئن«. در چنين 
دنيايي بسياري از چيزها خارج از كنترل ما بوده، توسط خدا 

يا شانس رقم زده مي شود. 
وقتي نهايت تالش��مان را كرديم و ديگر كاري از دستمان 
بر نمي آمد، نه بايد از آنچه به دست مي آوريم بيش از اندازه 
هيجان زده شويم و نه به خاطر چيزي كه به دست نياورده ايم 
افسرده شويم. بايد نتيجه را قبول كنيم و از كنارش بگذريم. 

شايد اين كليد زندگي شاد باشد.
اينكه درس مهم سيستم آموزشي غرب به يك نفر چنين 
چيزي باشد عجيب است. در چيِن كمونيست آموخته 
بودم كه براي موفقيت بايد سخت كار كرد. در سرزمين 
روياي امريكايي دريافتم كه موفقيت حاصل ش��انس 
خوب، ش��عارهاي درست، و زيرنظر گرفتن احساسات 
منبع:ترجمان خودت و ديگران است. 

   نه بايد از آنچه به دس�ت مي آوريم بيش از 
اندازه هيجان زده شويم و نه به خاطر چيزي كه 
به دست نياورده ايم افسرده شويم. بايد نتيجه 
را قبول كني�م و از كنارش بگذري�م در چيِن 
كمونيست آموخته بودم كه براي موفقيت بايد 
سخت كار كرد. در سرزمين روياي امريكايي 
دريافتم ك�ه موفقيت حاصل ش�انس خوب، 
شعارهاي درست، و زيرنظر گرفتن احساسات 

خودت و ديگران است.
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دوره ممنوعيت واردات برنج 
تمام شد

معاون وزير جهاد كش��اورزي با توجه به اتمام دوره 
ممنوعيت واردات برنج، از س��ازمان توسعه تجارت 
خواست تا سامانه جامع تجارت براي ثبت سفارش 
اين كاال بازگشايي شود. به گزارش مهر، علي اكبرمهر 
فرد، معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاوزي وزير 
جهاد كشاورزي با ارسال نامه اي به سرپرست سازمان 
توس��عه تجارت اعالم كرد كه با توجه به اتمام دوره 
ممنوعيت واردات برنج، سامانه جامع تجارت براي 

ثبت سفارش اين كاال بازگشايي شود. 
هرس��ال در فصل برداش��ت برنج داخل��ي، واردات 
اين محصول به كشورمان با هدف حمايت از توليد 

كنندگان داخلي ممنوع مي شود.

درخواست اصالح قيمت 
خريد برگ سبز چاي

نماينده مردم رودسر در مجلس گفت: قيمت 
خريد هر كيلو برگ س��بز چاي به نرخ ۱۵۲۸ 
تومان مق��رون به صرفه نيس��ت و قيمت بايد 

اصالح شود.
اس��داهلل عباس��ي در جلس��ه علن��ي روز 
يكش��نبه مجلس شوراي اس��المي خطاب به 
رييس جمهور، متذكر ش��د: متاس��فانه خريد 
يك كيلو برگ سبز چاي ۱۵۲۸ تومان قيمت 
گذاري شده و هر كارگر نمي تواند بيش از ۱۰۰ 
كيلو برداش��ت داشته باش��د لذا اين وضعيت 
سبب ترك باغات چاي از سوي كارگران شده 
است. از شما مي خواهم قيمت خريد برگ سبز 

چاي را واقعي كنيد.
وي در تذك��ري وزير راه و شهرس��ازي گفت: 
حدود ۱۰ س��ال است كه بس��ياري از راه ها و 
پروژه ه��اي راهس��ازي در شهرس��تان املش 
نيم��ه كاره رها ش��ده از اين رو هر روز ش��اهد 
تصادفات در اين منطقه هس��تيم. كميسيون 
عمران علت كم كاري، س��هل انگاري و غفلت 
در اداره راهسازي املش را بررسي و گزارش آن 

را به هيات رييسه مجلس اعالم كند.
نماينده مردم رودسر در مجلس ادامه داد: در 
انتصاب برخي مديران نيز شاهد سهل انگاري 
در وزارت راه و شهرس��ازي هس��تيم. اس��تان 
گيالن مديركل راه و شهرسازي ندارد به همين 
دليل مديركل اس��تان تهران هفته اي يك بار 

براي سركشي به استان گيالن سفر مي كند.
علي مطهري با وارد دانس��تن تذكر عباسي از 
وزير راه و شهرسازي خواست مشكالت مذكور 

را رفع كند.

وضعيت ماهيان خاوياري 
خزر نگران كننده است

معاون موسس��ه فدرالي شيالت روسيه گفت: 
وضعيت ماهيان خاوياري در درياي خزر نگران 
كننده اس��ت و با وجود توقف صيد تجاري اين 

ماهيان، بهبودي در شرايط ديده نمي شود.
»واسيلي سوكولوف« روز گذشته در گفت وگو 
با خبرن��گار ايرن��ا در باك��و افزود: بر اس��اس 
تحقيقاتي كه انجام داديم حداقل به ۱۳ سال 
زمان ب��راي احياي ذخاير ماهيان خاوياري در 

درياي خزر نياز داريم .
وي با اشاره به تصميم اخير كميسيون حفاظت 
و بهره ب��رداري مناب��ع زنده آب��ي درياي خزر 
درباره تمديد ممنوعيت صيد ماهيان خاياري 
تا پايان س��ال ۲۰۱۹ ميالدي، افزود: از س��ال 
آينده كشورهاي حاشيه خزر مي توانند كنترل 
دراز مدت ب��راي حفاظت ماهي��ان خاوياري 
در درياي خ��زر ب��ه كار بگيرن��د. ممنوعيت 
صيد تجاري ماهيان خاوياري از س��ال ۲۰۱۰ 
ميالدي آغاز شده است . معاون موسسه فدرالي 
ش��يالت روس��يه، دومين اجالس كميسيون 
حفاظت و بهره برداري منابع زنده آبي درياي 
خزر برگزار شده روزهاي ۶ تا ۸ آذرماه در باكو 
را ثمر بخش عنوان كرد و گفت: اين كميسيون 
از ظرفيت هاي زيادي ب��راي حفاظت از منابع 
آبزي درياي خزر برخوردار اس��ت .  سوكولوف 
افزود: همه كشورهاي ساحلي خزر، عزم راسخ 
براي بهبود ش��رايط زيس��ت محيطي و منابع 
زنده درياي خزر دارند و براي اينكه يك درياي 
بهبود يافت��ه در تمام ابعاد براي نس��ل آينده 
باقي بگذاريم بايد همه كشورها همكاري هاي 
تنگاتنگ داشته باشند .  اين مقام روسيه گفت: 
مش��كالت و تهديدات زيادي براي منابع زنده 
درياي خزر وجود دارد ولي تهديد عمده در اين 
زمينه صيد غير قانوني منابع زنده خزر است و 
همه پنج كشور ساحلي هدف شان جلوگيري 
و پايان دادن به صيد غير مجاز است. سوكولوف 
گفت: آلودگي دري��اي خزر و ريختن ضايعات 
صنعتي و خانگي به خزر ني��ز تامثير منفي بر 

منابع زنده اين دريا دارد .  
وي اظه��ار داش��ت: ب��روز گون��ه ش��انه دار 
»منميوپس��يس« ك��ه از درياه��اي ديگر از 
طري��ق آب توازن كش��تي ها به دري��اي خزر 
منتقل ش��ده، پيآمد منفي براي منابع تغذيه 
ماهي��ان از جمله ماهيان خاوي��اري دارد. اين 
مقام روسي اظهار داشت: براي احياي ماهيان 
خاوياري در درياي خزر همه كشورها بايد در 
راستاي بازس��ازي و بازپروري اين ماهيان به 
طور مشترك تالش كنند. سوكولوف تصريح 
كرد: پنج كشورحاش��يه درياي خزر مي توانند 
در راستاي احياي ماهيان خاوياري و بازسازي 
مصنوعي اين گونه ها، تبادل اطالعات علمي و 
تحقيقاتي داشته و تجربيات خود در اين زمينه 

به طور گسترده به اشتراك بگذارند . 
وي همچني��ن آلودگي دريا با مواد ناش��ي از 
فعاليت بسياري از شركت در درياي خزر را از 
مشكالت زيست محيطي اين دريا عنوان كرد.



يادداشت 9 كالن

رييس مركز آمار در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد

افزايش نرخ ارز، افزايش تورم نيست
گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها|

 در ماه هاي اخير كه اقتصاد ايران با چالش جهش قيمت 
برخي كاالها و خدمات روبرو شد، بسياري انتقاداتي را عيله 
مراجع آماري كشور به ويژه مركز آمار ايران مطرح كردند 
كه چرا آمارهاي مثال مربوط به تورم آنگونه كه مش��اهده 
مي شود جهش قيمت ها را پوشش نمي دهد. در اين ميان 
بحث حذف برخي كاالهاي وارداتي از سبد هزينه خانواز 
نيز مطرح است كاالهايي كه به دنيال جهش ارز 3 و 4 برابر 
شدندو اينكه اين كاالها معموال با كاالهاي نازل تر جايگزين 
شده و مركز آمار ايران چگونه اين مساله را در محاسبات 
تورمي خود مي گنجاند؟ همچنين سواالتي ديگر نيز اكنون 
و با افزايش شديد قيمت ها مطرح است آن هم اينكه با توجه 
به اتفاقاتي كه معموال با افزايش قيمت ها و سركوب قيمتي 
در بخش صنعت رخ مي دهد و آن اصطالحا كم فروش��ي 
كاالهاست مركز آمار ايران روش هاي الزم را براي خطاي 
كمتر در اين موارد در دسترس دارد؟ اينها سواالتي است 
كه اميد علي پارسا، رييس مركز آمار ايران در گفت وگو با 
تعادل به آن پاسخ گفته. او همچنين در اين مصاحبه توضيح 
داده است كه آمارهاي مكمل اشتغال و بيكاري در دست 
تهيه هس��تند و در افق كوتاه مدت پيش روي مركز آمار 
شاهد ارايه جزييات تازه اي در اين بخش خواهيم بود. پارسا 
همچنين بارديگر به موضوع ارايه آمارهاي رشد و تورم از 
سوي بانك مركزي هم پرداخته و تاكيد كرده كه در دنيا 
فقط 5 كشور است كه ارايه اين قبيل آمارهاي خود را به 
بانك مركزي سپرده اند. رييس مركز آمار ايران در پاسخ به 
كساني كه وجود دو نهاد ارايه آمار جهت كنترل يكديگر را 
ضروري مي داند نيز چنين مي گويد: اين استدالل درست 
نيست هرگاه افراد توانستند ما را قانع كنند كه وجود دو بانك 
مركزي و دو سازمان برنامه و بودجه جهت بهبود عملكرد 
از طريق رقابت اين دو مركز ضروري اس��ت من هم قانع 
مي شوم كه دو نهاد ارايه آمار رسمي براي ارايه آمار خوب 
الزم است.  در ادامه مشروح گفت وگوي اميد علي پارسا، 

رييس مركز آمار ايران با تعادل را مي خوانيد: 

     در ماه ه�اي اخير اقتص�اد ايران جهش قيمتي 
كاالهاي مصرفي مردم را تجربه كرد. بسياري وقتي 
به نرخ هاي اعالمي از سوي مركز آمار نگاه مي كنند 
آن را ب�اور نمي كنن�د. اين فقط مردم نيس�تند و 
اتفاقا كارشناسان اقتصادي نيز شبهاتي را مطرح 

مي كنند، چه توضيحي در اين باره داريد؟
بايد مركز آمار آينه تمام نم��اي واقعيت هاي اقتصادي و 
زندگي مردم بايد باشد، از طرفي بايد بتواند شاخص هاي 
سنجش وضعيت اقتصاد ما را در سطح كالن براي برنامه ريز، 
سياست گذار، محقق و پژوهشگر تهيه كند و از طرف ديگر 
بايد بتواند واقعيت هاي زندگي مردم از طريق تورم،  بيكاري 
و ... را هم آنگونه كه مردم با آن مواجه هستند به اطالع مردم 
برس��اند. طبيعت كار در مركز آمار اين است كه شما هر 
عددي بدهيد نيمي از جريانات و طيف هايي حتي داخل 
نظام خوشحال مي شوند و عده اي به تناسب استفاده هايي 
كه بايد ببرند ناراحت مي شوند. الزم است بگويم كه حتي 
اگر تورم و بيكاري پايين بيايد عده اي ناراحت مي ش��وند 
و اگر باال برود و باز به عكس مي ش��ود و اگر تغيير نكند باز 
عده اي مي گويند چرا تغيير نكرده اس��ت؟ به اين ترتيب 
هميش��ه عده اي عدد و رقم ها را نمي پسندند ولي ما بايد 
اين اطمينان را به مردم بدهيم كه عددها درست محاسبه 
شده و واقعيت زندگي مردم است و لي ممكن است به مذاق 
مسوول يا سياستمداري خوش بيايد يا نياد. بحث ديگر اين 
است كه بايد نحوه اطالع رساني ما به عنوان مرجع بي طرف 
به گونه اي باشد كه خود ما به انتظارات تورمي جامعه دامن 
نزنيم. پس وظيف ما اين است كه نرخ شاخص تورم را دقيق 

و به وقت بدهيم كه اين كار انجام مي شود.
به هر حال در ماه هاي اخيز افزايش قيمت ارز به حتي 4 برابر 
قيمت كاالهاي مصرفي مردم را به شدت افزايش داده است. 
بعضا قيمت كاالهاي مصرفي وارداتي 4 برابر شده ولي مركز 
آمار ايران نرخ تورم نقطه اي در نقاط شهري را در بسياري 
از اقالم كمتر از 50 درصد نشان مي دهد. چيزي كه مردم 
مي بينند با چيزي كه در عددها منعكس اس��ت تفاوت 
محسوس دارد اگر قرار باشد به صورت كلي در نظر بگيريم 
كه قيمت كاالها و خدمات چقدر باال رفته است، مي بينيم 
كه اين افزايش در طيفي از دو سه درصد آغاز مي شود و تا 
بيش از 250 درصد هم مي رسد. يعني قيمت برخي كاالها 
دو سه درصد افزايش يافته و برخي ديگر تا 250 درصد. بعد 
ما براي محاسباتمان اين نكته را لحاظ مي كنيم كه اگر قرار 
باشد بگوييم معدل كل كاالها چقدر افزايش يافته است، 
چه بايد بكنيم؟ مع��دل افزايش مي تواند مثال درّآبان ماه 
34.5 درصد باشد. به اين معني اينكه عده اي فكر كنند اين 
عدد نشان مي دهد كه همه كاالها و خدمات بايد معادل 
34.5 درصد افزايش يابند غلط است. شاخص تورم در همه 
دنيا وجود دارد و اگر قرار باشد وضعيت تورم يعني افزايش 
قيمت كاالها و خدمات در يك كشوري در قياس با كشور 
ديگر بررسي شود، بايد ميانگين افزايش قيمت همه كاالها 
و خدمات يك كشور مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب 
معدل افزايش قيمت كاالها و خدمات در 12 ماه گذشته 
)در يكس��ال(، نسبت به 12 ماه قبل آن مورد بررسي قرار 
مي گيرد. نكته ديگر نيز اين اس��ت كه عده اي به اشتباه 
افزايش ت��ورم را با افزايش نرخ ارز يكي مي گيرند. اينطور 
نيست، تورم متوسط افزايش قيمت كاالو خدمات مصرفي 
است،  گرچه افزايش قيمت ارز به دنيال خود افزايش قيمت 
كاال و خدمات را دارد. با اين حال آنچه كه ما به عنوان تورم 
محاس��به مي كنيم افزايش قيمت كاال و خدمات است. 
بنابراين ما همچنان به هم��ان 75 هزار مغازه اي مراجعه 
مي كنيم كه از آنها قيمت كاالهاي مصرفي را مي گيريم 
و از آن طري��ق تاثير افزايش قيم��ت ارز بر كاال و خدمات 
منعكس مي شود. ولي بايد به اين نكته هم توجه كرد كه 
اين خرده فروشي ها هم در اقصي نقاط كشور هستند و در 
نتيجه تورمي كه به دست مي آيد منعكس كننده افزايش 
قيمت ها – مثال متاثر از ارز- در كل كشور است. در نتيجه 
تاكيد مي كنم آنچه در تورم كل مالحظه مي كنيم حاصل 

محاسبه متوس��ط افزايش قيمت هاست و البته حاصل 
محاسبه افزايش قيمت ها در اقصي نقاط كشور. 

     اكنون تورم نقطه به نقطه بيشتر منعكس كننده 
وضعيت زندگي مردم است ولي همچنان بسياري 
از مس�ووالن به تورم س�االنه در بياناتشان استناد 

مي كنند.
اكنون براي اينكه بخواهيم فشاري كه به مردم وارد شده را 
بسنجيم بايد به تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه توجه كنيم. 
چون اين دو شاخص مي گويد سبدي كه مردم از آن مصرف 
مي كنند نسبت به ماه قبل چقدر كوچك شده است ولي اگر 
مي خواهيد ببينيد باالخره مجموع شاخص هاي كالن كشور 
ما چه سمت و سويي دارد و دولت را و نظام را بررسي كنيد، 
نمي شود دو سه ماه را بررسي كرد بايد روند افزايش قيمت ها 
در يك سال را بررسي كنيد. موارد ديگري هم هست كه در 
محاسبه تورم مورد بحث است كه بايد درباره آن شفاف سازي 
شود. در گراني بسياري كاال هستند كه از سبد هزينه خانوار 
حذف مي شوند، مثل بسياري از كاالهاي وارداتي. اين كاالها 
معموال با كااليي با كيفيت كمتر جايگزين مي شود، ولي 
مكانيزمي براي پوشش آن وجود ندارد؛ و مركز آمار در اين 
زمينه مي رود به سراغ كاالهايي كه جايگزين شده اند و روند 

گذشته اين كاالها را بررسي مي كند.
     شما فكر مي كنيد چند قلم كاال و خدمات در روز 

توسط مردم استفاده مي شود؟ 
ميليون ها قلم! در روز ميليون ها قلم در خرده فروشي ها خريد 
و فروش مي شود ولي امكاني وجود ندارد كه ميليون ها قلم 
كااليي كه خريد و فروش مي شود ثبت و ضبط شود. سوال 
اين است كه ديگر چه كاري مي توان براي محاسبه افزايش 
قيمت كاالها و خدمات ك��رد؟ حداكثر كاري كه مي توان 
كرد همين محاسباتي اس��ت كه ما انجام مي دهيم. نكته 
ديگر كه بايد در نظر بگيريد اين است كه ما هم دنبال معدل 
رشد قيمت ها هستيم. رشد قيمت متفاوت است با سطح 
قيمت. اگر جنسي قيمتش 400 تومان بوده و  اكنون قيمت 
آن شده 500 تومان و از سبد هزينه خانوار حذف شده، در 
عوض كااليي جانشين آن شده كه قيمت آن 40 تومان بوده 
و با افزايش قيمت، قيمت آن به 50 تومان رس��يده است. 
مي خواهم بگويم اصال مساله اين نيست كه كاالها چه قيمتي 

داشته اند مساله اين است كه چقدر رشد داشته اند. 
     همين رشد قيمت در كاالهاي محذوف و جايگزيني 
آن با كاالي ديگر منعكس نيست. كااليي كه به دنيال 
جهش ارز رشد قيمت 4 برابري داشته حذف شده 
و كاالي�ي كه رش�د 50 درصدي داش�ته جايگزين 

شده است. 
ببينيدكااليي از الگوي مصرف مردم خارج شده است، ما 
دنبال اين هستيم كه مردم پولي كه پرداخت مي كنند چقدر 
تغيير كرده است، ما نمي توانيم كااليي كه مردم ديگر مصرف 
نمي كنند را مورد محاسبه قرار دهيم. درست است كه اگر 
فالن كاالي مصرفي مورد نياز مردم كه داراي ويژگي هاي 
خاصي اس��ت از سبد مردم حذف شده است ولي مردم كه 
كال مصرف كاال را ترك نكرده اند. مردم به جاي كااليي كه 
ديگر قدرت خريد آن را ندارند كااليي ديگر مصرف مي كنند 
و ما بايد روند قيمت كاالي مصرفي جديد مردم را محاسبه 
مي كنيم. ما به گذشته هم رجوع مي كنيم و سطح قيمت 

آن در گذشته را محاسبه مي كنيم.
     سوالم اين است كه اين روش بيانگر آن نيست كه 

قدرت خريد مردم دقيقا چقدر كاسته شده است.
فرض كنيد متوسط تورم نقطه اي 34.9 درصد شده باشد، 
يعني 34.9 درصد قدرت خريد مردم ما كم ش��ده اس��ت 
به ش��رط آنكه درآمد ثابت بوده باش��د ولي اگر همزمان با 
افزايش 34.9 درصدي متوسط قيمت ها به هر دليلي درآمد 
بيشتري كسب كرده باشد ديگر نمي توان گفت قدرت خريد 
افراد كم شده است. مي خواهم بگويم وقتي از قدرت خريد 
صحبت مي ش��ود بايد رشد درآمد با رشد قيمت محاسبه 
ش��ود. بنابراين، اين جمله كه تورم لزوما به معناي كاهش 
قدرت خريد اس��ت، درست نيس��ت ولي اگر درآمد پولي 
ثابت بوده باشد، با افزايش رشد قيمت ها قطعا قدرت خريد 

كاهش يافته است.
     البته براي همه مردم هم وضعيت يكسان نيست 
چون الگوي مصرف و درصد مصرف و... فرق مي كند. 
ما نمي توانيم بيش از ميليون كاال و خدمات را اندازه گيري 
كنيم، نه معقول است و نه مقدور. نكته اي كه نبايد فراموش 
كرد اين است كه الگوي مصرف مردم با يكديگر متفاوت 
اس��ت و بايد ديد كاالهايي كه از آن بحث مي شود چقدر 
در مصرف مردم جاي دارد. ما بايد بتوانيم متوسط الگوي 
مصرف را بررس��ي و محاس��به كنيم. يعني متوسطي از 
مصرف همه مردم. ما يك نمونه ح��دود 40 هزار نفري از 
كل مردم، ش��هري، روستايي، باالي شهر، پايين شهر و.... 
را در نظر گرفته ايم و به آنها مراجعه كرده و بيش از 1000 
قلم كاال و خدماتي كه خريداري كرده اند مورد سوال قرار 
مي دهيم. در اين صورت متوسط مصرف خانوار شهري و 
روستايي ايراني به دس��ت مي ايد. به اين ترتيب ما معدل 

الگوي مصرف را داريم. 
بر مبناي اين ما در مركز آمار 475 قلم را در در نظر گرفتيم، 
همان كاالهايي كه مي توانند همه كاالهايي كه مردم مصرف 
مي كنند را نمايندگي كنند و ما طبق اين كاالها روند تغييرات 
قيمت هاي كاالها را بررس��ي و محاسبه مي كنيم. ما از هر 
نوع كاال چندين مدل داريم؟ چند رقم رب، مبل، لباس و.... 
داريم؟ البته الزم است بگويم كه اين كاالهاي همگن معموال 
با يكديگر همبستگي بااليي دارند و قيمت هايشان با يكديگر 
ارتباط دارند ولي به هر حال قيمت همگي باهم به يك ميزان 
افزايش نمي يابد ما براي به دست آوردن قيمتي مناسب از 
آنها به 75 هزار مغازه در سطح كشور مراجعه مي كنيم و مامور 
مركز آمار ايران قيمت كااليي كه فروخته شده است را مورد 
پرسش قرار مي دهد. نكته اي كه در اينجا اهميت د ارد اين 
است بايد قيمت كااليي كه روند قيمتي آن مورد محاسبه 
قرار مي گيرد، كيفيت واحدي داشته باشد. به اين ترتيب 
ماموران مركز آمار ايران، در هر بار مراجعه خود قيمت همان 
كاال با همان ابعاد و كيفيت را مورد بررسي قرار مي دهند كه 

در دوره قبل بررسي كرده اند. 

     باز اين مساله مطرح مي شود كااليي كه به خاطر 
گراني حذف ش�ده و با احتمال بسيار زياد كيفيت 
بااليي داشته حذف مي ش�ود و كاالي جايگزين با 
كيفيت نازل تر و روند پيشين آن مورد محاسبه قرار 
مي گي�رد. اين يعني كاهش محس�وس كيفيت در 
بررس�ي تورم در شرايط جهش ارزي كامال پوشش 

داده نمي شود. 
در قدرت خريد امكان دارد خان��وار قدرتش درباره خريد 
كااليي كاهش يافته ول��ي كاالي ديگري جايگزين كرده 
است. كار ما با مدل بين المللي منطبق است. در مدل هاي 
بين المللي هم براي موارد مشايهي كه در ايران پيش آمد از 
همين طرق بهره گرفته مي شود. توجه كنيد ما دو مفهوم 
داريم. مشخصات عام و مشخصات خاص. مشخصات عام 
اين 475 قلم كااليي كه مورد بررسي قرار مي گيرد بايد از 
بين دو س��ال پايه ثابت بوده باشد و دراين مشخصات عام 
كيفيت مد نظر است ولي در مشخصات خاص مامور آمارگير 
مي تواند كاالها را جايگزين كند.  تاكيد مي كنم ما به دنبال 
محاسبه سطح قدرت خريد نيستيم به دنبال محاسبه رشد 
قيمت ها هستيم. اين را از طريق قيمت عملي فروش به دست 
مي آوريم. مثال اگر كفش درجه سوم جايگزين كفش درجه 
يك شده است، ديگر اين كاال مورد محاسبه مي شود چون 
ما در تورم وظيفه داريم رشد قيمت ها در كاالهاي مصرفي 
مردم را محاسبه كنيم. ما عمال دو مفهوم را محاسبه مي كنيم. 
يك بار متوسط افزايش قيمت خريد يك سبد ثابت از كاال و 
خدمات كه اين سبد ثابت معرف الگوي مصرف خانوار است 
و همه محاسبات كارشناسي بر اين مبناست كه حتما معرف 
باشد. يك نوع ديگر هم تورم محاسبه مي شود به اين ترتيب 
كه معدل افزايش هزينه زندگي مردم براي يك سبد خاص. 
شما اكنون از كاالي جايگزين شده صحبت مي كنيد ما با 
آن كاري نداريم با آن كااليي كه واقعا خريداري مي شود كار 
داريم. ما به دنبال افزايش هزينه هاي سبدي هستيم كه مورد 

استفاده مردم قرارگرفته است. 
     اخيرا گزارش هايي مطرح شده درباره اينكه بخش 
صنعت ما در مواجهه با گراني و در عين حال كاهش 
قدرت خريد خانوار اقدام به دست بردن به محتويات 
اقالم مورد مصرف مردم مي كنند، چه مكانيزم هايي 

وجود دارد براي محاسبه؟ 
كس��اني كه در مركز آمار فعالي��ت مي كنند متخصصان 
بررسي و محاسبات اقالم هستند. اين مساله براي ماموران 
ما كامال شناخته شده است. هماطور كه توضيح دادم قيمت 
كااليي با دوره قبل محاسبه مي شود كه كميت و كيفيت 

آنها يكي باشد.
     يعني ماموران شما ابزارآالت الزم را براي بررسي و 
اندازه گيري تغييرات كيفيت كاالها در اختيار دارند؟ 
ماه گذشته همه همكاران ما در كل كشور با توجه به اين نكته 
محاسبات را انجام داده اند. در واقع بررسي كردند تا ببينند آيا 
كاهش وزني رخ داده و اگر چنين باشد حتما در محاسبات 
خود آن را لحاظ كرده اند. يعني اگر پنير 450 گرمي اكنون 
400 گرم شده اين موضوع لحاظ شده است. كارشناسان ما 
حتما تعديل كيفي مي كنند. بگذاريد مثالي بزنم. ما براي 
محاسبه قيمت نان، حتما قيمت يك كيلو نان را در قياس با 
يك كيلو نان ديگر در مدت زماني مشابه مورد محاسبه قرار 
مي دهيم. در اين مورد حتي ماموران ما موظفند منتظر شوند 
كه بخار نان گرفته شود و پس از آن، اقدام به محاسبه كنند. 
     بعضي موارد هستند كه كارخانه براي جبران كمبود 
خود عمال دست به تغييراتي در محتوا مي زند، يعني 
شما تضمين مي كنيد كه همه ابزارآالت الزم را براي 

محاسبه دقيق به كار بسته ايد؟ 
به هر حال ممكن است بعضي موارد از كنترل خارج باشد 
ولي ما تاجايي كه امكان دارد سعي مي كنيم محاسبه دقيق 

انجام دهيم.
     يك�ي از نقدهايي ك�ه به تورم اس�تان ها مطرح 
مي شود اين است كه در تورم استان ها ويژگي هاي 
مناطق همگن محاسبه نمي شود، مثال تورم مناطق 

توريستي، يا ساحلي و ....
در نظر داشته باش��يد كه بانك مركزي فقط تورم مناطق 
شهري با تاكيد بر نقاط شهري بزرگ را مورد محاسبه قرار 
مي ده��د در حالي كه مركز آمار ايران اقدام به محاس��به و 
ارايه جزيياتي مانند تورم استان ها و تورم دهك ها و... كرده 
است. اكنون اطالعات جامعي درباره افزايش قيمت ها در 
كشور توس��ط مركز آمار ايران منتشر مي شود اطالعاتي 
كه در بسياري از كش��ورها تا اينقدر جزئي ارايه نمي شود. 
ما الگوي مناطق شهري را جداگانه،  روستايي را جداگانه و 

براي هر استان اين دو را تجميع مي كنيم. اگر بخواهيد تورم 
را دقيق تر حساب كنيد معلوم است كه بايد الگوي هر شهر 
و روستا جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. و در نهايت حتي 
مي توان رسيد به الگوي مصرف 25 خانوار ايراني! البته چنين 
محاسباتي شدني نيست. ما تاجايي كه مي توانيم و مي شود 
الگوي مصرفي شهري و روستايي را استخراج كرده و تورم 

را محاسبه مي كنيم. 
     يعني از لحاظ نظري امكان پذير نيس�ت كه شما 
الگوي يك استان را بر مبناي شهري و روستاهايش 

در بياوريد؟
چرا امكان پذير اس��ت ول��ي كاربرد آن ب��راي آن منطقه 
مخصوص است و برنامه ريزان آن منطقه به آن نياز دارند. 
ممكن است برنامه ريزان بگويند الگوي كل كشور مورد نياز 
ما نيست و ما به الگوي منطقه خود نياز داريم. البته چنين 
محاسباتي امكان پذير است ولي ما با توجه به منابع مالي و 
نيروي انساني كه در اختيار داريم فعال به مرحله ارايه جزيياتي 
تا آن اندازه دقيق نزديك نيس��تيم. هرچند اكنون نيز در 
محاسبه الگوي تفاوت استاني و شهر و روستاها لحاظ شده و 
در دنيا چنين جزيياتي در دنيا كم نظير است. ما مي دانيم كه 
26 درصد جمعيت كشورمان روستايي است و الگوي مصرف 
روستاها و شهرهاي مختلف در ايران نيز متفاوت است در 

نتيجه چنين محاسباتي را ضروري دانستيم.
     از بودجه مركز آمار چه خبر؟ انتقاداتي را چندي 

پيش مطرح كرده بوديد.
به هر حال منابع بودجه اي ما كمتر از نيازهايي اس��ت كه 
داريم و اين در همه دس��تگاه ها و وزارت خانه ها وجود داد. 
حتي در دولت امريكا نيز نمي توان بخش��ي را پيدا كرد كه 
منابعش بيش��تر از مخارجش باشد. هر چند كه به نظر ما 
مخارج آنها بي ربط و غيرانساني است. البته الزم است تاكيد 
كنم كه در كشور نبايد مجموعه حاكميت براي توليد داده و 
اطالعات آماري به عنوان پيش نياز اصلي حكمراني شايسته و 
پيش نياز هرگونه برنامه ريزي و مديريت و ارزيابي،  محدوديت 
بودجه قائل شوند. بايد اعتبارات مورد نياز آمار برآورده شود 
و حكمران نبايد بگويد براي آمار پول ندارم. با اين حال بايد 
تاكيد كنيم كه اكنون در ايران ما حداكثر 55 درصد آمارهاي 
مل��ي، 35 درصد نيازهاي اس��تان ها و 15 درصد نيازهاي 
شهرس��تان ها با توجه به بودجه و امكانات موجود را تهيه 
مي كنيم، با اين حال اميدواريم كه در اعتبارات آماري خود 
در سال 1398 شاهد جهش باشيم هر چند كه مي دانيم 

سال 1398 از لحاظ بودجه اي سال سختي است.
     بحث قانون آمار كشور به كجا رسيد؟ كارشناسان 
مي گويند گذار به نظام آماري ثبتي مبنا كه پيش تر 
وع�ده آن را داده بودي�د ب�ا قان�ون آم�اري فعلي 

امكان پذير نيست.
قانون آمار كشور كه براي سال 1353 است به هيچ عنوان 
براي گذار از نظام آماري س��نتي به نظام مدرن ثبتي مبنا 
مناسب نيست. پيش نويس اين قانون به كميسيون تخصصي 
شوراي عالي آمار ارايه شده است و اميدواريم حداكثر تا پايان 
آذر ماه در آن كميسيون تمام شود و به صحن شوراي عالي 
آمار برود و بعد هم دولت و مجلس. ما نمي توانيم نظام آماري 
كشور را از سنتي به مدرن پيش ببريم مگر اينكه تغييراتي 

در قانون ايجاد كنيم.
     ب�ه جز تغيير قانون چه اقداماتي در دس�تور كار 

داريم؟
ما موافقت و دس��تور مشخص معاون اول رييس جمهور و 
برخي وزرا را داريم ولي چند دستگاه غير همكار هستند كه 
ترجيح مي دهم فعال از آنها اسمي به ميان نياوريم تا ببنيم 

افق روابطمان با آنها چه مي شود.
     بحث موازي كاري آماري به كجا رسيد؟ اخيرا بانك 
مركزي اقدام به انتشار تورم دهك ها هم كرده است.

در دني��ا بعد از جنگ جهاني دوم دس��تگاه هايي به اس��م 
مركز ملي آم��ار، دفتر ملي آمار و... ايجاد مي ش��ود كه در 
نخست وزيري، معاونت اول، سازمان برنامه و بودجه كشور 
بر قرار است كه مسووليت محاسبه و پايش آمارهاي ملي را بر 
عهده دارد و دستگاه ها به صورت موازي اقدام به ارايه محاسبه 
و انتشار آمار نمي كنند. اكنون ولي در ايران چنين اقدامي 
در ايران در حال رخ دادن اس��ت و بايد براي چنين چيزي 
شوراي عالي آمار تصميم گيري كند. بايد به هر ترتيبي به 
موازي كاري ها پايان داد،  پيش��نهاد ما اين بوده است كه از 
ظرفيت و قابليت هاي دو دستگاه براي محاسبه آماري واحد 
استفاده ش��ود تا به اين ترتيب منابع، انرژي،  وقت نيروي 

انساني و... صرف محاسبه آماري دو دستگاه نشود. 
بسياري معتقدند براي چنين تصميمي بايد فراتر از 

شوراي عالي آمار تصميم بگيرد.
در قانون آمده است بايد ظوابط و الزامات شوراي عالي آمار 
مورد اجرا قرار گيرد، به نظر من اين صريح است و شوراي عالي 
آمار مي تواند در اين زمينه تصميم بگيرد. بگذاريد بار ديگر 
تاكيد كنم كه در دنيا فقط 5 كشور هستند كه بانك مركزي 
آنها برايشان تورم محاسبه مي كند اعم از ليبي،  هندوراس 
و... ببينيد از اساس بانك مركزي مسوول سياست هاي ارزي، 
 پولي و كشور است چگونه مي تواند داور عملكرد خود باشد؟ 
     اين نقد درباره س�ازمان برنامه و بودجه هم وارد 
است. در بررسي هاي مربوط به تورم اقتصاد ايران، 
نحوه بودجه نويس�ي كش�ور يكي از متهمان تورم  
فزاينده و رشد اقتصادي كم و پرنوسان است. مركز 
آمار ايران نيز زير مجموعه سازمان برنامه و بودجه 
است، در واقع زيرمجموعه سياست گذار بودجه اي! 
طبيعي است كه اگر بنا بر داوري كردن باشد، مركز 
آمار هم به نحوي مسووليت داوري درباره عملكرد 

بودجه اي را به عهده دارد.
ما مسوول نرخ ارز نيستيم. مس��وول سياست گذاري هم 
نيستيم. بنده شهادت مي دهم از روزي كه اينجا بوده ام هيچ 
مقام مسوولي به ما نه توصيه نه پيشنهاد، نه اجبار و... نكرده 
كه عددي را اريه بدهيم يا خير. بنابراين ما عددهايمان را بر 
مبناي واقعيت هاي زندگي مردم ارايه مي كنيم. در نظر داشته 
باش��يد كه طبق آمارهاي مركز آمار در بهار سال جاري در 
ايران 785 هزار نفر بطور خالص به شاغالن ما اضافه شد،  در 
حالي كه آمارهاي ما نشان مي دهد كه در تابستان 158 هزار 
نفر به اين ميزان اضافه شده است، همين اعداد گواه صداقت 
ماست.  الزم است تاكيد كنم كه در همه جاي دنيا مركز آمار 

زير مجموعه دولت است. 
     در نهايت آمار كاالي عمومي است و انتظار مي رود 
كه دولت آن را ارايه كند،  فقط مس�اله اين است كه 
كدام نهاد بهتر است مسووليت آن را به عهده بگيرد. 
هر چند اخيرا اظهارنظري از سوي برخي اقتصاددانان 
هم مطرح شد مبني بر اينكه وجود دو دستگاه موازي 
براي ارايه آمار چندان هم بيهوده نيست چرا كه هر 

دو دستگاه مي توانند به عملكرد هم نظارت كنند.
الزم است تاكيد كنم كه چنين رويكردي ناشي از جهل و 
ناداني و بدبيني نسبت به توليد كاال و خدمات عمومي است. 
در هيچ كجاي دنيا براي توليد كاالي عمومي مثل كاالي 
خصوصي رفتار نمي كنند. اگر در هر كشوري دو سه بانك 
مركزي، دو س��ه سازمان برنامه و بودجه ايجاد كه از رقابت 
بين اين دو امور بانك مركزي و سازمان برنامه امور پيش رود 
خوب است كه دو سه مركز آمار هم وجود داشته باشد كه 

آمار خوب ارايه كند!
     آقاي دكتر بخشي از سرمايه اجتماعي مركز آمار 
به دليل مباحث مربوط به افش�اي اطالعات درباره 
مساله هدفمندي يارانه ها از بين رفت. نمي شود به 

اين راحتي بارديگر اين سرمايه اجتماعي برگردد؟
آن پروژه براي س��ازمان هدفمندي  يارانه ها بود. سازمان 
هدفمندي هم ايجاد نشده بود و مركز آمار ايران به عنوان 
پيمانكار تعيين شد و آمد اطالعاتي را جمع آوري كرد كه 
به نظر من خطاي نابخشودني اس��ت و نبايد مركز آمار به 
عنوان پيمانكار ورود مي كرد و من آن اقدام را به عنوان يكي 
از خبط هاي تاريخي نظام اداره كشور مي دانم كه سرمايه 
اجتماعي از آن مساله صدماتي ديد كه هنوز جبران نشده 

است.
     از آماره�اي مكمل چه خبر؟ ق�رار بود اطالعات 

جديد اضافه شود.
ما امس��ال تغييرات جدي ايجاد كردي��م. مثال به آخرين 
آمارهاي مريوط به اش��تغال و بي��كاري توجه كنيد حتي 
ش��كل آن نسبت به گذش��ته تغيير كرده است. ما اكنون 
اطالعات بيكاري مطلق، اشتغال ناقص و... را ارايه مي كنيم. 
در رابطه استان ها هم ما در گدشته فقط برآورد نرخ بيكاري 
و مشاركت استان ها را مي داديم ولي اكنون فاصله اطمينان 
نرخ بيكاري آمده است و بنابراين ديگر يك عدد مقابل نرخ 
بيكاري استان نيست و توضيح مي دهد كه حد پايين و باالي 

آن چقدر است و....
     درباره كيفيت اشتغال چه تصميمي گرفتيد؟

بله ما به صورت آزمايشي به دنبال آن بوده ايم كه درباره درآمد 
ناشي از كار اطالعاتي را جمع آوري كنيم و آنها را اضافه كرديم 
هنوز خروجي آن را من ندي��ده ام ولي به هر حال تكميل 
مي شود. ما امسال يك مورد را اضافه كرديم و آن اين است 
كه در آمد ناشي از كار در رشته هاي مختلف چقدر است؟ و 

بايد تكميل شده و اطالعات آن منتشر شود.
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حسابداري ركن مغفول 
حكمراني خوب

غالمحسين دواني|حسابداررسمي|
فدراسيون بين المللي حس��ابداران )آيفك(، از سال 
1386، هفت��ه منتهي به 11 ت��ا 17 آذر 1386 را به 
عنوان هفته جهاني حسابداري اعالم و از آن پس همه 
ساله همه نهادهاي حسابداري جهان با برپايي مراسم 
و يادبود اين هفته را به عنوان هفته حس��ابدار جشن 
مي گيرند. تحقيات و تجربيات جهاني نشان داده كه 
حسابداري از اركان نظام هاي مردم ساالر تلقي شده 
كه با شفاف س��ازي، حس��اب دهي و حساب خواهي 
و مس��ووليت هاي اجتماعي عجين است. در همين 
راستا بود كه انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه 
حس��ابداران رس��مي ايران )دو انجمن ايراني عضو 
آيفك(، انجمن حسابداري ايران، انجمن مديران مالي، 
و سازمان حسابرسي تشكيل شده اند. در نهايت نيز با 
گرده مايي حسابداران در روز سه شنبه 13 آذر 1386 
تصميم گرفته ش��د كه روز پانزدهم آذرماه هر سال 
)ششم دسامبر(، به عنوان روز مّلي حسابدار در ايران 
نام گذاري ش��ود كه پس از آن همه ساله حسابداران 
ايران در اين فاصله با برپايي مراس��م و سخنراني به 
اهميت نقش و جايگاه حس��ابداري و حسابرسي در 
كشور بپردازند. همه ساله در اين مراسم ياد و خاطره 
حسابداران خبره و پيشكسوت را ارج مي نهيم. الزم 
اس��ت بر خدمات ارزنده جامعه حس��ابداري كشور 
مروري كنيم. خدمات اين جامعه در برقراري نظم و 
انظباط مالي و برقراري حكمراني خوب، ارتقاء شفافيت 
مالي، حساب دهي، تصميم سازي، و تخصيص بهينه 
منابع و كاهش تقلب هاي مالي و مفاسد اقتصادي در 
بخش هاي عمومي )دولتي و غيردولتي( و خصوصي 
كش��ور بر كسي پوشيده نيس��ت . اين حسابداران و 
حسابرس��ان كه عموما به شكل س��ربازان گمنام در 
نهاد هاي نظارتي نظير جامعه حسابداران رسمي ايران، 
سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات عمومي و سازمان 
بازرسي كل كشور از حقوق و منافع عمومي پاسداري 
مي كنند، چندان شناخته شده نبوده و متاسفانه شان 
و منزلت آنان از ديدگاه صنوف و كاسب كاران كمتر 
است بطوري كه تقويم ساالنه كشور با وجود حضور 
حدود 450 هزار دانشجوي رشته حسابداري و اشتغال 
حدود 1.5 ميليون نفر در اين حرفه، هنوز هيچ روزي را 
به عنوان روز حسابدار به رسميت شناخته نشده است. 
حرفه حس��ابداري افتخاردارد كه با وجود بي مهري 
دولت ها تاكنون با تشكيل انجمن هاو نهادهاي حرفه اي 
نقش بازدارنده اي در گسترش فساد و تقلب و همچنين 
گسترش شفاف سازي و پاسخگوئي ايفا كرده است. 
در حال حاضر عالوه بر انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
حسابداران كه در بيشتر استان هاي كشور تاسيس 
ش��ده اند چهار نهاد سراس��ري در حرفه حسابداري 
فعال هستند كه عبارت اند از انجمن حسابداران خبره 
ايران به عنوان قديمي ترين نهاد حرفه حسابرسي و 
حس��ابداري با عضويت حدود 6800 نفر با ميانگين 
تجربه 10 س��ال، جامعه حس��ابداران رسمي ايران 
به عنوان نهاد قانوني حرفه حسابرس��ي با عضويت 
حدود 2400 نفر و ميانگين تجربه 15 سال، انجمن 
حس��ابداري ايران به عنوان نه��اد آكادميك حرفه 
حس��ابداري و عضويت حدود 7500 نفر با ميانگين 
تجربه 10 سال و انجمن مديران مالي به عنوان نهاد 
مديران مالي و كارشناس��ان ارش��د فع��ال در حوزه 
مديريت مالي با عضويت حدود 1200 نفر و ميانگين 
تجربه 10 سال.  آنچه در اين ميان حائز اهميت است 
بنياد مالي هر چهار نهاد حرفه اي بر دوش اعضاي آن 
قرار دارد. اين نهادهاي حس��ابداري تاكنون »وام دار 
دولت ها نبوده اند و بدون كمك مالي دولت توانسته اند 
به چنين رشد شتاباني برسند كه نشان از همبستگي 
حرفه اي حس��ابداران دارد. تا آنجا كه س��وابق نشان 
مي دهد اعضاي جامعه حسابداري كشور در دهه هاي 
پس از انقالب اسالمي بسياري از مناصب اصلي دولت 
همچون رياست ديوان محاس��بات، بانك مركزي، 
معاونت هاي ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ... 
را عهده دار بوده اند.حس��ابداران براي راهبرد توسعه 
اجتماعي – اقتصادي كشور با حضور و مشاركت در 
مركز پژوهش هاي مجلس، كميسيون هاي تخصصي 
مجلس و همكاري با نهادهاي كارفرمايي ديگر مانند 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي و مراكز 
دانش��گاهي و تحقيقاتي، تالش بس��ياري كرده اما 
بيشتر از هر حرفه ديگر مورد »بي مهري« قرار گرفته 
اس��ت.  فراموش نكنيم حس��ابداري دانش روزآمد 
كردن اطالعات مالي و حسابرسي دانش اعتباردهي 
و پاس��خگويي مالي و از اركان اصلي نظام حكمراني 
خوب و همچنين الزامات توسعه پايدار تلقي مي شود. 
لذا براي كس��اني ك��ه عالقه مند ب��ه روزآمد كردن 
اطالعات مالي يا اعتباربخشي فرآيند مبادالت بازرگاني 
نيستند، »حسابداري و حسابرسي« چندان خوشايند 
نيست، زيرا با برقراري سيستم حسابداري مديريت و 
اجراي حسابداري قيمت تمام شده مي توان عملكرد 
دولتمردان و دس��تگاه هاي دولتي را در ارايه كاالها و 
خدمات عمومي بررسي و نشان داد كه بهاي واقعي اين 
كاالها و خدمات چقدراست و چقدر از اين قيمت تمام 
شده مربوط به سوء مديريت، ندانم كاري و هزينه هاي 
فرصت از دس��ت رفته اس��ت كه نبايد در بهاي آنها 
منظور كرد. به اين وسيله است كه حسابداران از حقوق 
شهروندي ملت دفاع مي كنند زيرا حسابرسان چشم 
بيدار و امين ناظر ملت در رابطع دولت – ملت هستند. 
بنابراين از آنجا كه الزامات »شفافيت، پاسخگويي و 
حسابدهي« جز با حسابداري و حسابرسي امكان پذير 
نيس��ت الجرم بايد »نهادهاي حرفه حس��ابداري« 
محترم شمرده ش��وند. امروزه حرفه حسابداري به 
درخت تنومندي تبديل ش��ده كه ريش��ه در اعماق 
تنيده و شواهد عيني آن حضور تعداد 150 دكتراي 
حسابداري فارغ التحصيل دانشگاه هاي داخل كشور 
در دو دهه اخير و حضور بيش از 450 هزار دانش��جو 
در مراكز دانشگاهي – آموزشي كشور است. از طرف 
ديگر حضور حدود 200 موسس��ه حسابرسي عضو 
جامعه حسابداران رسمي ايران كه حوزه عملكردي 
آنان سراسر كشور بوده نويد آينده روشني را براي حرفه 

حسابداري و حسابرسي به همراه دارد.
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دانش و فن10اخبار

رقابت سنت و مدرنيته در بازار كار 

كسب و كار اينترنتي مرجع و متولي واحدي ندارد
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

چند صباحي اس��ت كه در كش��ور كس��ب و كارهاي 
اينترنتي رونق گرفته است بطوريكه برخي استارت آپ ها 
با ورود به كسب و كارهاي اينترنتي توانسته اند عالوه بر 
ايجاد اشتغالزايي در كشور خدماتي را به صورت نوين 
به شهروندان ارايه كنند،  اما كسب و كارهاي اينترنتي 
حاال رقيب كسب و كارهاي سنتي شده است و همين 
مس��اله باعث بي رونقي برخي كسب و كارهاي سنتي 
شده است كه در گذشته از رونق خوبي برخوردار بودند .

حاال در شرايط اقتصادي كه روز به روز به تعداد كسب 
و كارهاي اينترنتي و آنالين اضافه مي ش��ود،  كسب و 
كارهايي كه به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
مي تواند عقب ماندگي 12 س��اله كش��ور را در عرصه 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات برطرف كند . در همين 
خصوص چندي پيش محم��د جواد آذري جهرمي با 
انتشار پستي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام نوشت: آمار كسب و كارهاي اينترنتي در 
كشور با دسته بندي استاني رفع عقب ماندگي دوازده 
ساله كشور در عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات در 
مدت فشرده چهارسال اخير اگر چه همواره با اعتراضاتي 
مواجه بوده اس��ت؛ اما از ديدگاه توسعه اشتغال و رفع 
بيكاري كه مادر اكثر مشكالت فرهنگي، اجتماعي و 

اقتصادي كشور است، نقش بي بديلي داشته است.
وي ادامه داده است: شور جوانان تحصيلكرده اين مرز 
و بوم البته با موانع بس��ياري مواجه اس��ت كه اگر اين 
موانع رفع شوند، جمهوري اس��المي ايران پرچم دار 
انقالب صنعتي چهارم در منطقه خواهد بود؛ رويايي كه 
كشورهاي منطقه با گوي هاي جادويي و حمايت سران 

استكبار جهاني به دنبال تحقق آن براي خود هستند.
در جدول��ي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعت آن را 
منتشر كرده است استان تهران با 1۳ هزار و ۴۹2 تعداد 
كسب و كار اينترنتي رتبه اول را تا مردادماه سال جاري 
در كش��ور در اختيار دارد و خراسان رضوي و فارس در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند .

حاال با ورود فناوري هاي مختلف و تحول در كسب و كار 
شاهد رشد كسب و كارهاي اينترنتي در تمام عرصه ها 
به خصوص عرصه هاي خدماتي هستيم،  رشد كسب و 
كارهاي اينترنتي در كشور باعث شكل گيري اتحاديه 
كسب و كارهاي اينترنتي شده است و مشاغلي كه به 
صورت اينترنتي اقدام به خدمات و اشتغالزايي مي كنند 
بايد از اين اتحاديه مجوز داشته باشند،  اما به نظر مي رسد 
تكنولوژي سريعتر از قانون در كسب و كارهاي اينترنتي 
پيش رفته است به طوري كه هنوز خأل هاي قانوني در 
كس��ب و كارهاي اينترنتي وجود دارد و كار آفرينان و 
متوليان اين كسب و كارها نمي دانند كه از چه قانوني 
بايد پيروي كنن��د،  در اين خصوص نازنين دانش��ور 
كارآفرين و متولي استارت اپ قديمي سايت تخفيف و 
خريد گروهي به خبرنگار تعادل گفت: كسب و كارهاي 
اينترنتي در ايران داراي مرجع و متولي خاصي نيست 
و هيچ مرجع قانوني مشخصي وجود ندارد تا كسب و 

كارهاي اينترنتي از آن پيروي كنند .
وي با اش��اره به مشكالت كس��ب و كارهاي اينترنتي 
گفت:  كميته تعيين مصاديق مجرمانه، انجمن صنفي 
رايانه اي،  اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي و برخي از 
اتحاديه ها و حت��ي نهاد هاي دولتي هر كدام خود را به 
عنوان مرجع اعالم مي كنند و براي هر خدمتي كه روي 
سايت قرار مي گيرد بايد مجوز هاي الزم كسب شود، 
 اين در حالي است كه در خصوص تخفيف هاي گروهي 
ما با مش��كالت متعددي از جمل��ه ورود اتحاديه هاي 
مختلف به اين عرصه مواجه هس��تيم و همين مساله 
باعث شده است شكايت هاي بي شماري از ما صورت 
بگيرد كه براي رس��يدگي و حل اين شكايت ها انرژي 

زيادي صرف مي شود .
وي كه بنيانگذار وب س��ايت خريد گروهي تخفيفان 
است و موفق به دريافت جايزه برترين جوان كارآفرين 
آس��يا و اقيانوسيه )CACCI( ش��ده است، گفت:  در 
كش��ورهاي ديگر كس��ب و كارهاي اينترنتي به طور 
جدي مورد حمايت قرار مي گيرد حال اينكه در ايران 

برخي از دارندگان كسب و كارهاي سنتي تمام سعي 
خود را مي كنند كه كسب و كار اينترنتي يا شكل نگيرد 

يا موفق نشود .
وي به سايت آمازون اش��اره كرد و گفت: اين سايت از 
زمان راه اندازي مورد حمايت دولت قرار گرفت و حتي 
براي ش��كل گيري موفق اين سايت تا 20 سال از ارايه 
ماليات معاف شده است،  حال اينكه در ايران كسب و 
كارهاي اينترنتي هروز بايد شاهد بروز يك مشكل و حل 
آن باشند و تمامي اين مشكالت ناشي از اين است كه 

مرجع و متولي واحدي كه زير مجموعه آن باشيم و از 
كسب و كارمان حمايت كند، وجود ندارد.

وي در ادامه با اش��اره به اينكه در بررس��ي كه از سوي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري صورت گرفت 
وب سايت تخفيف گروهي به عنوان يك شركت دانش 

بنيان صنعتي شناخته شد.
دانشور با اشاره به اينكه با توجه به پيشرفت فناوري و 
وجود روش هاي مختلف در كس��ب و كار امروز شاهد 
شيوه هاي نوين اشتغال و در آمد زايي در جامعه هستيم، 

 چرا كه خلق يك ايده مهم نيست بلكه مهم نحوه اجرايي 
شدن آن است و پلتفرم تخفيف آنالين مي تواند ايده اي 
باش��د كه با خوب اجرايي شدن آن تا به امروز توانسته 
كاربران را راضي نگه دارد .در هر صورت به نظر مي رسد 
كسب و كارهاي اينترنتي مس��تلزم نگاه ويژه دولت و 
دولتمردان است تا با رفع خأل هاي قانوني و تبعيت از يك 
قانون و مقررات مشخص به كار و اشتغالزايي خود ادامه 
دهند تا بتوانند همچنان آمار درخشاني در اشتغالزايي 
و ايجاد انگيزه براي جوانان و كار آفرينان داشته باشد . 

ايسنا| رييس سازمان پدافند غير عامل كشور گفت: 
تهديدات فرا روي ما به گونه اي است كه دشمنان سعي 
مي كنند افكار عمومي جامعه را به سمتي سوق دهند 
تا به دولت ها فش��ار آيد.سردار غالمرضا جاللي رييس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه در شرايطي 
هستيم كه دو روند كلي توسعه و پيشرفت فناوري در 
حوزه هاي مختلف و تهديدهاي مرتبط با اين فناوريها 
را در كش��ور و جهان ش��اهديم، گفت: البته اينكه هر 
كشوري نس��بت به اين روندها چه موضع گيري هايي 
انجام مي دهن��د به نوع حكومت و اس��تراتژيهاي آنها 
بازمي گردد.وي ادامه داد: ورود فناوري اطالعات هوش 
مصنوعي چند ويژگي را به سيستم مي دهد كه برخي 
از آنها عبارتند از انتقال حالت از سلولي به سيستمي و 
وجود فرآيند جهاني در آنها، قابليت كاهش كنترل و نفوذ 
حكومت ها، اشراف اطالعاتي، كنترل گريزي و شبكه اي 
شدن.جاللي با بيان اينكه شبكه هاي اجتماعي مانند 
فيس بوك و تلگرام مي توانند معادالت اجتماعي را بر هم 
بزنند، افزود: براي ايجاد امنيت در فضاي سايبر نياز به 

تعريف دقيقي از سايبر داريم زيرا معماري در دنيا در حال 
شكل گيري است كه همه امورات سبك زندگي مردم 
توسط شبكه هاي اجتماعي ارايه و دريافت مي شود؛ پس 
اگر تمام امورات جامعه را از طريق شبكه هاي اجتماعي 
دنبال كنيم بطور حتم حاكميت ملي از بين مي رود و 
حتي در آن هضم مي ش��ويم.وي با تاكيد بر اهميت و 
ضرورت داش��تن اينترنت ملي، گفت: وقتي مي بينيم 
اروپايي ها دنبال استفاده از اينترنت اروپايي هستند نشان 
از اهميت موضوع دارد زيرا معتقدند تمام امور خود را در 

اختيار اينترنت امريكا قرار داده اند.

جي اس ام آرنا| مايكروسافت نيز اعالم كرده است كه 
قصد دارد نخستين گوشي هوشمند تاشو و انعطاف پذير 

خود را در سال آينده ميالدي معرفي و عرضه كند.
حدود يك سال است كه غول هاي تكنولوژي همچون 
سامسونگ و هواوي از برنامه هاي خود براي معرفي و 
عرضه گوشي هاي هوشمند تاشو و انعظاف پذير خبر 

داده اند.
از آنجا كه بازار گوش��ي هاي هوشمند به مرحله اشباع 
رسيده و شركت هاي س��ازنده نيز با معرفي و افزودن 
قابليت هاي جديد، ديگر نمي دانن��د بايد براي جلب 
مشتريان بيشتر و رضايت طرفدارانشان چه كار كنند، 
به سمت گوشي هاي هوش��مند تاشو و منعطف روي 
آورده اند تا ش��ايد بتواند بازار راكد و بي تالطم را رونق 
بخشد و تحوالت عظيم و قابل توجهي را براي كاربران 

و شركت هاي توليدكننده موبايل به ارمغان بياورد.
حاال به تازگي به نظر مي رس��د كه مايكروس��افت نيز 
نخستين گوشي هوشمند تاشو و انعطاف پذير خود را 
كه مبتني بر سيستم عامل ويندوز است، در سال 201۹ 
ميالدي معرفي و عرضه خواهد كرد و بدين ترتيب به 
جريان س��ازندگان گوشي هاي تاشو در جهان خواهد 
پيوست و با ساير رقباي قدرتمند خود نظير سامسونگ، 

ال جي، هواوي و غيره به رقابت خواهد پرداخت.
با اينكه شركت امريكايي مايكروسافت سال گذشته 
نسخه گوشي هاي هوشمند مبتني بر سيستم عامل 
ويندوز را پيچيد و ناموفق بودن آنها را در قبال س��اير 
 iOS سيس��تم عامل هاي موبايل��ي نظير اندروي��د و
پذيرفت، حاال باري ديگر اعالم كرده است كه مي خواهد 
اين سيستم عامل ويندوزي را به گوشي هاي هوشمند 
و تاشوي جديد خود بازگرداند و اطالعات و قابليت هاي 
جديدي را ب��ه آن اضافه كند تا بتواند نظر طرفداران و 

كاربرانش را به خود جلب كند. 
گفته مي شود اين دس��تگاه جديد نيز همچون ساير 
دستگاه هاي توسعه داده شده توسط مايكروسافت نظير 
لپ تاپ هاي س��رفيس و كنسول جديد ايكس باكس 
برپايه سيس��تم عامل اندرومدا ايجاد و روانه بازارهاي 

جهاني شوند.

تك كرانچ| شركت چيني شيائومي به منظور توسعه 
پلتفرم خانه هاي هوشمند و اينترنت اشيا قصد دارد وارد 

همكاري با شركت سوئدي IKEA شود.
اينترنت اش��يا و شهر هوش��مند عباراتي هستند كه 
اين روزها در فض��اي مجازي زياد به گ��وش كاربران 
مي خورد. بايد گفت كه اينترنت اشيا به كاربران ساكن 
در ش��هرهاي هوش��مند اين ام��كان را مي دهد كه با 
اس��تفاده از دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند خود 
به كارها و فعاليت هاي روزمره خود بپردازند و اين امر 
در زمينه هايي همچ��ون انرژي، حمل و نقل، صنعت، 
بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند 
نقش پررنگ و بسزايي ايفا خواهد كرد.اينترنت اشياء 
)IoT( به معني يك ش��بكه جهاني از اشياء مرتبط و 
متصل است كه هر يك داراي آدرس مختص به خود 
بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي با يكديگر 
در ارتباطند.اين سيس��تم جديد كنت��رل از راه دور و 
كنترل هوشمند اشياء و دستگاه ها، امروزه در كشورهاي 
توسعه يافته اي همچون كره جنوبي در سيستم هاي 
اداري و همچنين وس��ايل منزل بسيار مورد استفاده 
قرار مي گيرد.حاال به تازگي شركت چيني شيائومي كه 
در سال هاي اخير تبديل به يكي از بزرگ ترن غول هاي 
تكنولوژي فعال در حوزه فناوري و گجت هاي هوشمند 
ش��ده اس��ت، اعالم كرده اس��ت كه به منظور توسعه 
پلتفرم هاي مربوط به اينترنت اشيا و خانه هوشمند با 
شركت سوئدي IKEA فعال در حوزه تجارت و خرده 
فروش��ي لوازم خانگي و مبلم��ان وارد همكاري هاي 
جديدي شود تا بدين ترتيب بتواند محصوالت جديد و 
باكيفيت هوشمندي را وارد بازارهاي جهاني كند و به 
كاربران و عالقه مندان گجت هاي هوشمند اين امكان 
را بدهد كه از جديدترين فناوري هاي روز در خانه هاي 
خود بهره گيري كنند.پيشتر گزارش هايي منتشر شده 
بود كه نشان مي داد چين در زمينه توسعه اينترنت اشيا 
)IoT( و خانه هوشمند از ساير كشورهاي جهان پيشي 
گرفته و بسياري از شركت هاي مخابراتي و غول هاي 
تكنولوژي فعال و مستقر در اين كشور هستند كه افسار 

اين صنعت نوظهور را در دست گرفته اند.

اس��پيس- ربات »سايمون« كار خود را با گفتن اولين 
كلمات با يكي از اعضاي خدمه ايستگاه فضايي آغاز كرد.

فضانورد آلماني »الكساندر گرست«  روز 1۵ نوامبر طي 
آزمايش ۹0 دقيقه اي در ايس��تگاه فضايي بين المللي 
)ISS( با ربات هوش مصنوعي »سايمون« صحبت كرد.

بر اساس بيانيه  ش��ركت ايرباس، »گرست«، فرمانده 
خدمه ايستگاه فضايي فعلي، سايمون را با گفتن جمله 
»بيدار شو، سايمون« بيدار كرد و سايمون نيز در پاسخ 
گفت: چه كاري مي توانم برايتان انجام دهم؟سايمون 
با موفقيت چهره گرست را شناسايي كرد و به رسميت 
شناخت و با استفاده از سنسورهاي اولتراسونيك تصاوير 
و فيلم��ي از خود در »آزمايش��گاه فضايي كلمبوس« 
گرفت. سپس دس��تورالعمل هايي براي گرست براي 
انجام آزمايش كريس��تال كه توس��ط يك دانش آموز 
طراحي شده بوده، ارايه كرد.آزمايشگاه فضايي كلمبوس 
يك آزمايش��گاه علمي و بخشي از ايس��تگاه فضايي 
بين المللي است كه توسط سازمان فضايي اروپا ساخته 
شده  است. كلمبوس عمده ترين همكاري اين سازمان 
در پروژه ايستگاه فضايي بين المللي تاكنون محسوب 
مي شود. اين آزمايشگاه فضايي به شكل استوانه اي به 
قطر ۴ و نيم متر است و فضاي داخلي آن با گنجايش 
۷۵ متر مكعب از انعطاف زيادي براي نصب ابزارهاي 
گوناگون پژوهشي برخوردار اس��ت. عالوه بر محيط 
درون آزمايشگاه، از محوطه بيروني كلمبوس نيز براي 
پژوهش هاي علمي اس��تفاده مي شود.سايمون يك 
ربات با طراحي چاپ سه بعدي و وزن حدود ۵ كيلوگرم 
)11 پوند روي زمين( اس��ت كه بطور مشترك توسط 
»مركز هوافضاي آلمان« ، ايرباس و شركت » اي.بي.ام« 
توس��عه داده شده است. س��ايمون همانند »سيري« 
دستيار مجازي اپل، يا »الكسا« آمازون عمل مي كند. 
سايمون خودش دستورات را پردازش نمي كند، بلكه 
با يك »رايانش ابري واتسون مستقر روي زمين« براي 
پردازش، ارتباط برق��رار مي كند . اين ربات داراي يك 
»پردازنده هوش مصنوعي« و »نمايش��گر ۸ اينچي« 
است و براي حركت در شرايط بي وزني فضا از موتورهاي 

»كنترلي پروانه اي« استفاده مي كند.

گيزمگ| دانشمندان دانشگاه فناوري نانيانگ موفق 
به ابداع يك دستگاه شده اند كه به شكل گوشي پزشكي 
تبديل به يك حس��گر صوتي مي ش��ود و به گوش��ي 
هوشمند كاربر متصل مي ش��ود تا نارسايي قلب را از 

طريق شنيدن صداي ريه تشخيص دهد.
يكي از عالئم اصلي نارسايي احتقاني قلب، تجمع مايع 
در ريه ها اس��ت. در حال حاضر، م��ردم براي نظارت و 
خبردار ش��دن از چنين عارضه اي نياز به رفتن به يك 

كلينيك دارند.
اما اكنون به لطف يك دس��تگاه جدي��د كه محققان 
دانشگاه نانيانگ سنگاپور ساخته اند، مي توان به زودي 
در هر زمان دلخواه در خانه هم اين وضعيت را چك كرد.

هنگامي كه كس��ي نارس��ايي احتقاني قلب را تجربه 
مي كند، قلب ضعيف وي قادر نيس��ت كه بطور كامل 
خوني را كه از ريه دريافت مي كند، پمپاژ كند. اين باعث 
مي شود كه خون به رگ ها و مويرگ هاي ريه برگردد و 
سبب ايجاد فشار مي شود. اين فشار داخلي به نوبه خود 

باعث مي شود مايع در ريه ها تجمع يابد.
اين دس��تگاه جديد كه توسط دانش��مندان دانشگاه 
 فن��اوري نانيانگ و با همكاري محققان بيمارس��تان 
»تن  تاك  س��نگ « سنگاپور طراحي ش��ده است، به 
صداهايي كه در هنگام عبور هوا از ريه ها توليد مي شود، 
گوش مي كند. اين دستگاه شامل يك حسگر صوتي 
مانند گوشي پزشكي است كه به يك گوشي هوشمند 
متص��ل مي ش��ود.افرادي كه احس��اس تنگي نفس 
مي كنند، به راحتي مي توانند اين حسگر را به گوشي 
خود متصل كنند و آن را 10 ثانيه روي سينه خود نگه 
دارند. اين دستگاه صداهاي ريه را تقويت كرده و به يك 

برنامه روي گوشي هوشمند ارسال مي كند.
الگوريتم هاي طراحي شده اين برنامه، داده ها را پردازش 
مي كنند و مي��زان تجمع مايع را تعيي��ن مي كنند و 

احتمال نارسايي احتقاني قلب را پيش بيني مي كنند.
سپس اين داده ها و نتايج روي صفحه تلفن نمايش داده 
مي شوند. كاربران بر اساس اين اطالعات مي توانند در 
صورت نياز به پزشك خود مراجعه يا داروهاي مربوطه 

را مصرف كنند.

گيزمگ| نيروي درياي��ي اياالت متحده امريكا و دفتر 
 )ONR Global( تحقيقات جهاني نيروي دريايي امريكا
در حال توسعه يك برنامه شبيه سازي براي آموزش خدمه 

ناوهاي هواپيمابر هستند.
نيروي دريايي اياالت متحده امريكا و دفتر تحقيقات جهاني 
نيروي دريايي با همكاري يكديگر و با فناوري سه بعدي ارتقا 
يافته، براي اولين بار اجازه مي دهند تا كنترل كننده هاي 
پرواز، ناظران، خدمه و ناظران برج مراقبت بدون نياز به يك 
ناو واقعي آموزش ببينند و تمرين كنند.برخي مي گويند 
هيچ جايگزيني براي اين تجربه وجود ندارد، اما بعضي از 
شرايط خاص وجود دارد كه شبيه سازي بسيار مطلوب 
اس��ت.اگر هيچ وقت لحظه پرواز و ف��رود يك هواپيما يا 
هلي كوپتر را در يك ناو هواپيمابر نديده ايد، مي توان گفت 
كه كمتر چيزي در جهان وجود دارد كه به چنين هماهنگي 
نياز داشته باش��د. هواپيماها مانند يك ارتش كوچك از 
مورچه ها به نظر مي رسند.اين كار بسيار حساس است، 
چرا كه ارزش هر هواپيما صدها ميليون دالر است و وقوع 
ناهماهنگي و تصادف مي تواند خسارت ميليارد دالري و 
حتي خسارت جاني به بار بياورد.بنابراين اين شبيه ساز 
مي تواند از هر نظر ايده آل باشد، زيرا هم بطور دقيق طراحي 
شده و به شكل واقعي افراد را آموزش و تمرين مي دهد و 
هم احتمال وقوع حادثه به صفر مي رسد.همچنين تاكنون 
مجبور بودند حتي براي تمرين يك بخش، تمام بخش ها 
آماده به كار شوند اما با اين سيستم ديگر نياز به چنين كاري 
نيست و بخش هاي مختلف مي توانند بطور جداگانه با اين 
شبيه ساز به تمرين بپردازند.اين شبيه ساز بطور كلي بر سه 
بخش كنترل اوليه پرواز، صعود و فرود بنا نهاده شده است.

 به عبارت ديگر، پرسنل با استفاده از اين شبيه ساز مي توانند 
هواپيما را به صورت مجازي اما بسيار نزديك به واقعيت به 

پرواز درآورند و سپس بازيابي كنند.
اين شبيه ساز از صفحه نمايش و هدست واقعيت مجازي 
و همچنين سيس��تم هاي ناو، ش��خصيت هاي هدايت 
ش��ده كامپيوتري و بازيكنان زنده استفاده مي كند. اين 
اجازه مي دهد كه سيس��تم نه تنها ي��ك عمليات عادي 
را شبيه س��ازي كن��د، بلكه همچنين طيف وس��يعي از 
سناريوهاي اضطراري را در شرايط واقعي به اجرا دربياورد.

فارس| دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به 
اين سوال كه هاتگرام و تلگرام طاليي بعد از اتمام مهلت 
جدا شدن از تلگرام در پايان آذر فيلتر مي شوند، گفت: 
مسدود نمي شوند بلكه بايد بتوانند مستقل از تلگرام به 

فعاليت خود ادامه دهند.
ابوالحسن فيروزآبادي در جمع خبرنگاران در توضيح 
مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي درباره حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي و مقررات فعاليت پيام رسان هاي 
خارجي اظهار داش��ت: طبق اين سند پيام رسان هاي 
خارج��ي داراي بيش از ي��ك ميليون كارب��ر بايد در 
كشور نماينده پاسخگو داشته باشند زيرا همچنان كه 
پيام رس��ان ها در اروپا حق ندارند اطالعات مردم اروپا 
را خارج كنند در ايران ني��ز نبايد اطالعات اجتماعي، 

اقتصادي و خصوصي مردم را از كشور خارج كنند.
وي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه اين تعريف ش��امل 
ش��بكه هاي اجتماعي نيز مي شود، گفت: تعريف پيام 

رسان در اين سند شامل شبكه هاي اجتماعي است.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال كه 

آيا با اين تعريف فعاليت اينستاگرام در كشور غيرقانوني 
اس��ت، گفت: سياس��ت را توضيح دادم اينكه اجرا در 
چه مرحله اي باش��د، متفاوت است اما طبق اين سند 
اينستاگرام در داخل كش��ور نماينده پاسخگو داشته 
باشد و اطالعات شهروندان را خارج نكند.فيروزآبادي 
درباره فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليي گفت: معتقديم 
پلتفرم هاي اطالعاتي، رسانه اي، بهداشتي، آموزشي، 
تجاري و پولي و بانكي بايد در كشور بومي شوند.وي ادامه 
داد: پلتفرم رسانه اي كه شامل پيام رسان نيز مي شود 
اكنون در كشور ۵0 ميليون كاربر دارد و اميدواريم تا سال 

آينده در زمينه بومي سازي اين پلتفرم به نتايج خوبي 
دست پيدا كنيم.دبير شوراي عالي فضاي مجازي افزود: 
طبق سند اين شورا براي تقويت پيام رسان هاي داخلي 
هاتگرام و طالگرام براي دوره گذار پيش بيني شدند و 
به آنه مهلت داده ش��ده تا به خودكفايي برسند كه اين 
سياست در صنعت مونتاژ حاكم اس��ت و بعد از تاريخ 
اعالم شده سياست هاي حمايتي مان را قطع خواهيم 
كرد.فيروزآبادي در پاسخ به اين سوال كه اگر هاتگرام و 
طالگرام پس از پايان مهلت داده شده در پايان آذر ماه به 
استقالل از تلگرام نرسند آيا فيلتر خواهند شد، گفت: اين 
پيام رسان ها مسدود نمي شود بلكه بايد بتوانند مستقل 
از تلگرام به فعاليت خود ادامه دهند.وي درباره اختالف 
اخير وزارت ارتباطات و س��ازمان صدا و س��يما درباره 
تحقق شبكه ملي ارتباطات و حمايت از پيام رسان هاي 
داخلي گفت: جنگ بين وزارت ارتباطات و صدا و سيما 
به نفع هيچ كسي نيست و توسعه پلتفرم هاي بومي بايد 
با مشاركت همه دستگاه ها انجام شود و اين دعواها به 

ضرر مردم است.

فيس بوك و تلگرام مي توانند معادالت اجتماعي را بر هم زنند

مايكروسافت در فكر عرضه 
گوشي هوشمند تاشو 

تحقق خانه هوشمند با غول 
تكنولوژي چيني

 آغاز كار ربات »سايمون«
در ايستگاه فضايي بين المللي

دستگاهي كه به ريه گوش 
مي كند تا قلب را چك كند

اولين شبيه ساز ناو هواپيمابر 
ابداع شد

هاتگرام و تلگرام طاليي پس از پايان آذر مسدود نمي شوند
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رويداد

دريچه كاربر

مخالفت مجلس با فوريت 
حمايت از پيام رسان هاي داخلي

هشدار ناسا در مورد حركت 
يك سيارك به سمت زمين

 نمايشگاه فناوري آلمان
بعد از ۳۳ سال تعطيل مي شود

 استفاده ارتش امريكا
از هوش مصنوعي

ايسنا| نمايندگان مجلس با يك فوريت طرح 
 اص��الح قانون برنامه شش��م درب��اره حمايت از 

پيام رسان هاي داخلي مخالفت كردند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته با 
10۴ راي موافق، ۶۵ راي مخالف و ۹ راي ممتنع 
از مجم��وع 222 نماينده حاض��ر در مجلس به 
 يك فوري��ت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده

۶۷ قانون برنامه شش��م راي مثبت ندادند.احمد 
سالك عضو كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان 
يك��ي از متقاضيان فوريت اين ط��رح گفت: بايد 
مديريت فضاي مجازي در كش��ور تقويت ش��ود. 
نمي توان با پيام رس��ان خارج��ي زندگي كرد. در 
كشورهاي ديگر از پيام رسان هاي بومي استفاده 
مي كنند كه نمونه آن در چين و ژاپن اس��ت.وي 
افزود: شوراي عالي فضاي مجازي سياست هايي 
را تصويب كرده اما به خوبي اجرايي نمي شود. بايد 
وزارت ارتباطات در اين باره به وظيفه اش عمل كند. 
در حال حاضر هويت كساني كه وارد پيام رسان ها 
و فضاي اينترنت مي شوند مشخص نيست كه اين 
خطر جدي براي خانواده ها محس��وب مي شود.با 
مخالفت نمايندگان با يك فوريت اين طرح، طرح 

به صورت عادي در مجلس بررسي مي شود.

اكسپرس| ناس��ا ديروز هش��دار داده كه يك 
سيارك به طول 2۷ متر و با قابليت بالقوه نابودي 
حيات، در حال حركت به سمت كره زمين است.

اين سيارك كه ارتفاعي بيش از يك خانه دوطبقه 
را دارد، توس��ط ناسا س��يارك WN 201۸ نام 
گرفته اس��ت. انتظار م��ي رود اين س��يارك در 
س��اعت 11:۴۹ دقيقه صبح به وقت گرينويچ به 

نزديك ترين فاصله خود با كره زمين برسد.
اگر چه بر اساس محاسبات ستاره شناسان قرار 
نيست س��يارك يادشده با زمين برخورد كرده و 
خسارت به بار آورد، اما با اين حال قدرت تخريبي 
فزاينده سيارك يادشده نگراني هايي را به وجود 
 آورده اس��ت.برخورد چني��ن س��يارك هايي با 
كره زمين قبال سابقه داشته و اگر اين امر در مناطق 
پرجمعيت رخ دهد مي تواند به كش��ته و زخمي 

شدن هزاران نفر منجر مي شود.
در س��ال 201۳ و به دنب��ال برخورد يك صخره 
فضايي 20 فوتي با شهر Chelyabinsk روسيه 
بيش از هزار نفر مجروح ش��دند. علت اصلي اين 
جراحت شكسته شدن شيشه هاي ساختمان ها 

و اصابت آنها به بدن بسياري از مردم بود.

سبيت|شركت دويچه مسه اعالم كرد برگزاري 
نمايشگاه فناوري سبيت آلمان بعد از ۳۳ سال به 

عنوان يك رويداد مستقل متوقف مي شود.
از اين پس نمايش��گاه س��بيت به عنوان بخشي 
كوچك از نمايشگاه هانوفر برگزار خواهد شد كه 
در آن تازه ترين دستاوردهاي صنايع ديگر در كنار 
صنعت اي تي و رايانه نمايش داده مي شود.البته 
قرار است در جريان برگزاري نمايشگاه سبيت به 
شكل جديد موضوعات ديگري هم به آن افزوده 
شود تا تصميم گيران صنايع ديگر به بهترين نحو 
از اين نمايشگاه بهره بگيرند.در بيانيه اي كه بدين 
منظور منتشر شده علت اين تصميم گيري تحوالت 
عصر اقتصاد ديجيتال عنوان شده كه تقاضا براي 
برگزاري نمايش��گاه هاي فيزيكي تجاري مانند 
سبيت را در سال هاي اخير كاهش داده است. بر 
همين اساس تاثير خالقيت هاي ناشي از ديجيتالي 
شدن باعث شده تا بسياري از تبادالت تجاري در 
فضاي مجازي صورت بگيرد.از سوي ديگر بسياري 
از موضوعات و مضامين نمايش��گاه هاي هانوفر و 
سبيت با هم هم پوشاني داشته اند و لذا قرار است 
از اين پس آن بخش از موضوعات س��بيت مانند 
ساخت و ساز، انرژي و لجستيك كه با موضوعات 
نمايشگاه هانوفر مشترك هستند در يك نمايشگاه 

در كنار هم برگزار شوند.

ديفنس وان|پژوهشگران امريكايي قصد دارند 
ابزاري مبتني بر هوش مصنوع��ي ارايه دهند كه 
مي توان��د روش به كارگيري نيروه��اي نظامي را 

بهبود بخشد.
»تفنگ��داران دريايي امريكا«، ب��راي بهبود روش 
به كارگيري نيروها و مش��خص كردن ضعف هاي 
احتمال��ي، آزمايش هاي��ي را با ه��وش مصنوعي 
انجام مي دهند.اين سازمان با شركت »آي بي ام« 
همكاري مي كند تا ابزاري براي به دس��ت آوردن 
داده ه��اي مربوط به كاركنان و تجهيزات بس��ازد 
و مي��زان آمادگ��ي نيروه��ا را ب��راي ش��ركت در 
 جن��گ بس��نجد.»متيو دالكيويكز«، از ش��ركت

 اي.بي .ام گفت: اين ابزار مي تواند به افسرهاي ارشد 
كمك كند حدود 1۸۶ هزار نيروي دريايي فعال و 
سخت افزارهاي نظامي بي شمار سراسر جهان را با 

موثرترين روش ممكن به كار گيرند.
اين فناوري، داده هاي ساختاري و غيرساختاري را 
از برنامه هاي چندگانه مديريت نيرو به كار مي گيرد 
تا تصويري واقعي از آماده سازي واحدها براي مبارزه 
ارايه دهد. گروه دالكيويكز، يك برنامه آزمايش��ي 
هفت ماهه را آغاز كرده كه در ماه مارس پايان مي يابد 
و هدف نهايي آن، ارايه يك برنامه مديريت پنج ساله 
براي نيروهاي دريايي است.دالكيويكز افزود: اين 
ابزار، دو عملكرد اساسي دارد؛ واحدهايي كه آماده 
واكنش هستند، مش��خص مي كند و دليل ضعف 

نيروهاي ديگر را توضيح مي دهد.



اخبار شهرستان ها 11 بنگاهها

براي اولين بار در خاورميانه محقق شد

»تعادل« زير پوست بازار كاالهاي مصرفي را بررسي مي كند

خودكفايي ساخت قطعات پيشرفته صنعت برق كشور با حمايت بنياد بركت

قيمتهاچهزمانيواردفازكاهشميشوند

همراه اول كسب و كارهاي ديجيتالي را توسعه مي دهد

گروهبنگاهها| 
بللا توجه به تأكيللدات رهبر معظم انقللاب مبني بر 
حمايللت از طرح هاي بللا فناوري هاي پيشللرفته و 
دانش بنيان، بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( پشتيباني از اين طرح ها را در دستور 

كار خود قرار داده است.
به گزارش دريافتي از معاونت توسللعه كارآفريني و 
مشاركت هاي توانمندسازي اقتصادي بنياد بركت، 
اين بنياد در قالب مشللاركت، از طرح هاي با فناوري 
پيچيده مربوط به شركت هاي دانش بنيان كه داراي 
توجيه اقتصادي و فني باشند و بتوانند زمينه اشتغال 
جوانان و نخبگان را به خصللوص در مناطق محروم 

فراهم كنند، حمايت مي كند.
»توس كات خراسللان« يكللي از اين شللركت هاي 
دانش بنيان اسللت كه توانسللته براي اوليللن  بار در 
خاورميانه در صنعت برق، كشللور را از واردات برخي 
قطعات با فناوري منحصر به فللرد خودكفا كند و در 
همين زمينه اقدام به سللاخت قطعللات بريكر 230 
كيلوولت پسللت سلليار برق )شامل پيسللتون راد و 

رينگ هاي آكارديوني( كرده است.
مديرعامل شركت توس كات نيز در اين رابطه گفت: 
با توجلله به معيوب شللدن برخي از قطعللات بريكر 
230 كيلوولت پسللت سيار برق شللاهرود، شركت 
ميتسوبيشللي ژاپن به بهانه تحريم هللاي اقتصادي، 
از تحويللل قطعات جديد به شللركت برق شللاهرود 
خودداري كرد، در عين حال كه قيمت تمام شده اين 

قطعات نيز بسيار باال بود.
محمدباقر سللوزنچي افزود: با مراجعه شللركت برق 
شاهرود به شللركت توس كات، قرار شللد با توجه به 
تجربياتي كه در اين حوزه داشتيم، ابتدا قطعات مورد 
نياز را آناليز كرده و سللپس با مطالعات و بررسي هاي 

الزم، اقدام به ساخت اين قطعات كنيم. او با تأكيد بر 
اين نكته كه اين اتفاق براي اولين  بار نه تنها در كشور 
كه در منطقه خاورميانه رخ داده است، تصريح كرد: 
شللركت توس كات قبًا در زمينه سللاخت قطعات 
بريكر 145 كيلوولت پسللت سلليار بللرق فعال بود، 
اما توليد قطعللات بريكر 230 كيلوولت كار بسلليار 

حسللاس و سنگيني اسللت كه به همت متخصصان 
داخلي امكان پذير شد. مديرعامل شركت توس كات 
تصريللح كرد: اين دسللتاورد به شللكل صددرصدي 
توسط متخصصان اين شركت حاصل شده است و اين 
اقدام تا به امروز مورد تقدير و تشويق برخي از مراكز 
و سللازمان هاي دسللت اندركار و ذي ربط قرار گرفته 

اسللت. وي افزود: شركت ميتسوبيشي ژاپن روي هر 
يك از اين قطعات 10 ميليارد ريال قيمت گذاشللته 
بود، در حالي كه كارشناسللان شركت توس كات هر 
قطعه را با قيمت تمام شده كم تر از 400 ميليون ريال 

توليد كردند.
سوزنچي با اشاره به مشللاركت بنياد بركت وابسته به 

سللتاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اين شركت 
اظهار داشللت: بنياد بركت مشللاركت 49 درصدي با 
اعتباري بالغ بر 65 ميليارد ريال با ما داشللته اسللت. 
مشاركت بنياد بركت، عاوه بر حمايت هاي مالي، نوعي 
اعتبار و وجهه اجتماعي را براي شللركت توس كات به 
ارمغان آورده و اين شركت هم اكنون از حالت مديريت 
شخصي خارج شده و ابعاد ملي به خود گرفته است. الزم 
به توضيح است، پيش از اين نيز محصول دانش بنيان 
و با فناوري پيشرفته سوييچ گيرهاي گازي فشار قوي 
توسط اين شركت و با حمايت بنياد بركت، توليد و پس 
از طي مراحل طراحي، سللاخت و انجام آزمايش هاي 
دوره اي، گواهي نامه فني بين المللي آن از سوي يكي از 
آزمايشگاه هاي معتبر جهاني مورد تأييد قرار گرفته و 

صادر شده است.
با تأييد سللوييچ گيرهاي گازي فشللار قوي ساخت 
ايران از سوي مراجع فني بين المللي، ايران به جرگه 
توليدكنندگان اين محصول راهبردي پيوسللت، در 
حالي كلله تا پيش از اين، توليد ايللن تجهيزات، تنها 
در انحصار 6 كشللور صنعتي دنيا بود. با فراهم شدن 
امكان توليد اين نوع سللوييچ گيرها در داخل كشور، 
مشللكل تأخيرهاي طوالني مدت، در برق دار نمودن 
بسياري از پسللت هاي برق فشار قوي -كه با توجه به 
روند تحريم ها، تأمين سوييچ گيرها از خارج از كشور با 

مشكاتي مواجه شده بود- برطرف مي شود.
بنياد بركت در مللدل مشللاركتي بنگاه محور خود، 
حداكثر پس از مدت پنج سللال از شروع مشاركت و 
يا سه سال پس از بهره برداري طرح، سهم  مشاركت 
خود را به كارآفرينان شريك واگذار و از طرح مصوب 
خارج مي شود تا بتواند به حمايت از ديگر كارآفرينان 
و اشتغال زايي در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته 

كشور اقدام كند.

بعد از روند ادامه دار كاهش نرخ ارز اين پرسش كليدي در 
ميان مردم كوچه و بازار دست به دست مي شود كه چرا روند 
افزايشي قيمت كاالهاي مصرفي كه طي ماه هاي اخير به 
بهانه افزايش قيمت ارز آغاز شده بود؛ با كاهش نرخ ارز متوقف 
نشده است و آيا اساسللا مردم مي توانند انتظار كاهش در 
قيمت ها را داشته باشند؟ اين در حالي است كه فروشندگان 
و توليدكنندگان بافاصله بعد از آغاز نوسانات در قيمت ارز، 
قيمت كاالها را افزايش مي دهند اما زماني كه قيمت دالر به 
داالن كاهشي ورود مي كند، تغييري در افزايش قيمت ها 
صورت نمي گيرد. رييس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به اين 
ابهامات با بيان اينكه تا چند ماه آينده بازار كاالهاي اساسي به 
ثبات بيشتري خواهد رسيد، مي گويد: »با آرام شدن وضعيت 

بازار، مردم آرام آرام به سمت چانه زني مي روند.«
رسول جهانگيري در پاسخ به اين سللوال كه چرا با وجود 
كاهش نرخ ارز همچنان شاهد افزايش هفتگي قيمت كاال 
و اجناس در بازار هسللتيم؟مي گويد: بخشي از اين مساله 
طبيعي است و بخشي از آن تخلف است كه با آن برخورد 
شللده و همچنين روزانه چند پرونده از سللوي اصناف به 
تعزيرات ارسال مي شود. او با بيان اينكه با آرام شدن وضعيت 
بازار، مردم آرام آرام به سمت چانه زني مي روند، تصريح كرد: 
در اين شرايط فروشنده براي ايجاد جذابيت بيشتر خريدار، 

راضي به فروش اقساطي مي شود، بنابراين تا چند ماه آينده 
بازار به ثبات بيشتري خواهد رسيد.

رييس اتاق اصناف اصفهان افزود: مثًا تا مدتي قبل در بازار 
لوازم خانگي مشتريان تنها با پرداخت وجه مي توانستند 
اقدام به خريد كنند، تأكيد كرد: خوشبختانه اكنون اوضاع 
اندكي بهتر شده و به سمت مي رود كه فروشنده كاالي خود 
را به صورت چك و تخصيص اقساط به مشتري مي فروشد.

هميشهپاياصنافدرمياناست
قاسم نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين 
پرسش كه با وجود كاهش قيمت دالر چرا قيمت كاالهاي 
مصرفي مانند اقام اساسي، گوشي موبايل و... كاهش پيدا 
نمي كند،  مي گويد: واقعيت آن است كه تعيين قيمت كاال 
در واحدهاي صنفي بايد با توجه به قيمت درج شده در فاكتور 
رسمي خريد و محاسبه سود قانوني انجام شود و بايد برچسب 

قيمت روي تمام كاالها الصاق شود.
وي ادامه داد: عرضه كاال طبق قانون بايد بطور حتم با فاكتور 
رسمي انجام شود و در بازرسي ها نبود برچسب قيمت به بهانه 
نوسان قيمت ارز و تغيير قيمت كاال، مورد قبول نيست و با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
رييس اتاق اصناف تهران خاطرنشان كرد: نرخ ارز به صورت 

لحظه در روزهاي گذشته كاهش داشته و برخي فروشندگان 
با نوسان نرخ ارز قيمت محصوالت را تغيير داده اند كه اين 
موضوع در محصوالت وارداتي و محصوالتي كه مواد اوليه 
آنها ارتباط مستقيم به بازارهاي وارداتي دارد اجتناب ناپذير 
است، از اين رو براي ثبات بازار و آينده نگري فعاالن اقتصادي 
الزم است ارز با هر نرخي براي مدت قابل توجهي ثابت بماند.

او دربللاره اينكه با رشللد قيمت، فروشللندگان به قيمت 
محصوالت خود افزوده اند، اما اكنون در پي كاهش نرخ ارز 
ملزم به كاهش قيمت ها هستند، گفت: تعيين قيمت كاال از 
سوي مراجع ذيربط و اتحاديه هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ 
دالر ندارد و قيمت مورد تاييد براي مراجع، قيمت مندرج در 

فاكتور رسمي خريد و محاسبه سود قانوني است.

جنگروانيوامتناعازعرضهكاال
يكي ديگر از مشللكاتي كه بر سللر راه تعيين قيمت هاي 
كاالهللاي ضللروري وجللود دارد؛ نگراني هايي اسللت كه 
توليدكنندگان و فروشندگان نسللبت به آينده بازار دارند؛ 
در يك چنين شرايطي فروشنده ترجيح مي دهد كه فعا از 
عرضه كاالي خود خودداري كند تا با ثبات بيشتر بازار امكان 
عرضه فراهم شود؛ موضوعي كه باعث بروز مشكات در قيمت 
كاالها شده اسللت.  در اين راستا، ميثم دادخواه  كارشناس 

حوزه مخابرات و فناوري اطاعات  در گفت وگو با ايسللنا با 
بيان اينكه اجناسي كه با دالر وارد كشور مي شوند، متاثر از 
افزايش قيمت دالر هستند، اظهار كرد: اگر قيمت دالر به ثبات 
برسد، بازار معموال به حالت عادي برمي گردد اما وقتي روند 
صعودي باشد، شايد قسمتي از فروشندگان از اينكه كاالي 
خود را بفروشند و ديگر نتوانند وارداتي به آن تعداد داشته  
باشند، نگران  شللوند و بنابراين از فروش كاال امتناع كنند. 
فروشنده مي تواند كااليش را نفروشد و كسي نمي تواند او 
را مجبور به فروش كند.  وي از امتناع برخي فروشندگان از 
فروش كاالهاي ديجيتالي گفت: واقعيت بازار اين است كه 
نمي توان از واردكننده و سرمايه گذاري كه پولش را خوابانده و 

تجارت دارد، توقع داشت كه وقتي دالر طي 24 ساعت تقريبا 
10 درصد رشد مي كند، جنسي كه وارد كرده را بفروشد، زيرا 
تعهدي به كسي ندارد. درباره كاالهاي مخابرات و ديجيتالي 
هم دولت نمي تواند توقع داشته باشد واردكننده اي كه هيچ 
حمايتي از او نمي شود، اگر كااليش را با قيمت قبل از گراني 

آورده، با قيمت فعلي بفروشد.
او در پايان با اشللاره به كاهش نرخ دالر كه در روزهاي اخير 
اتفاق افتاده است، خاطرنشان كرد: اميدواريم نرخ دالر در 
هيمن روند كاهشي ادامه داشته باشد تا فروشندگان نيز با 
ثبات بازار بتوانند كاالها را با قيمت هاي معقولي در اختيار 

خريداران قرار دهند. 

با امضاي يك تفاهم نامه چند جانبه همراه اول كسب 
و كارهاي ديجيتالي در كشور را توسعه مي دهد.

به گللزارش تعللادل از اداره كل ارتباطات شللركت 
ارتباطات سلليار ايران، در مراسمي كه صبح ديروز 
با حضور ابوالحسللن فيروزآبادي رييس مركز ملي 
و دبيرشللوراي عالي فضاي مجازي، حميد فرهنگ 
مديرعامللل همراه اول، عيسللي منصللوري معاون 
كارآفرينللي وزارت تعللاون، كار و رفللاه اجتماعي، 
محمدهادي ايازي معاون اجتماعي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشللكي و نمايندگاني از معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان فناوري 
اطاعات و مركز توسعه رسانه هاي ديجيتال وزارت 
فرهنگ و ارشللاد اسللامي تفاهم ناملله همكاري 
چنللد جانبه بللا محتللواي همللكاري، هماهنگي و 
هم افزايي قابليللت و ظرفيت در موضوع كسللب و 
 كارهاي نوپا به ويژه از نوع ديجيتال توسط طرفين

 امضا شد.
با امضللاي اين تفاهم نامه هفت جانبلله، همراه اول 
بلله عنوان اپراتور پيشللرو در امر حمايت از كسللب 
و كارهاي نوپا متعهد شللد در شللتابدهي رسانه اي 

كسللب و كارهاي نو كمك كنللد. از ديگر تعهدات 
اپراتور اول در اين تفاهم نامه »همكاري در معرفي 

اسللتارت آپ ها با اسللتفاده از ظرفيت سامانه هاي 
هوشللمند دراختيار«، »اختصاص سهميه تبليغي 
صداوسيما به اسللتارت آپ ها با استفاده از ظرفيت 
توسكا«، »انجام تبليغات ويژه كسب و كارهاي نوپاي 
ديجيتال در صداوسيما با تخفيف مصوب«، »ايجاد 
سامانه آموزش الكترونيك جهت برگزاري دوره هاي 
آموزشي مديريت كسللب و كار، منتورينگ و ...« و 
»پيگيري همكاري و برگزاري فعاليت ها و برنامه هاي 
فرهنگللي- ترويجي كارآفريني مثل اسللتارت آپ 
ويكندها« عنوان شده اسللت. در اين مراسم كه در 

محل ساختمان توسعه كسب و كار ايرانيان )توسكا( 
برگزار شد، ضمن تشريح »زيست بوم توسعه كسب و 
كار ديجيتال نوپا« بر نقش آفريني موثر اين شركت 
به عنوان شتاب دهنده رسللانه اي كسب و كارهاي 

كوچك بر بستر ديجيتال تأكيد شد.
همچنين در اين مراسللم رييس مركللز ملي و دبير 
شللوراي عالي فضاي مجازي از نقش اپراتوراول در 
توسللعه كسللب و كارهاي ديجيتال نوپللا و تقويت 
ظرفيت هللاي داخلي و ملي در اين راسللتا قدرداني 

كرد.

مشوق هاي صادراتي براي 
صادرات سيب زميني

گلستان| يكي از اثرات 
عينللي نوسللانات ارزي 
اخيللر افزايش دامنه هاي 
صادراتي در كشللورمان 
است؛ رييس اتاق گرگان 
هم با اشاره به زيان دولت 
در خريد تضميني سيب 
زميني كشاورزان استان در سال گذشته، گفت: با در 
نظر گرفتن مشوق هاي صادراتي مي توانيم سيب 
زميني استان گلستان را به كشورهاي CIS صادر و 

ضمن ارز آوري، بازار را نيز تنظيم كنيم.
»علي محمد چوپاني« اظهار كرد: سلليب زميني 
اسللتان در ماه هاي ارديبهشللت تا خللرداد توليد 
مي شود و به صورت تازه خوري است. او با اشاره به 
اينكه ممكن است بازار ايران در اين مقطع كشش 
اين ميزان سيب زميني را نداشته باشد، افزود: سيب 
زميني در كشللورهاي CIS به عنللوان يك غذاي 
عمده است و يك بازار هدف بسيار خوبي براي ما 

محسوب مي شود.

افتتاح 13 پروژه صنعتي و 
معدني در سفر رييس جمهوري
سمنان| رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان از افتتاح و 
بهره برداري و كلنگ زني 
13 طرح صنعتي و معدني 
و زيربنايي شللهرك هاي 
صنعتي استان همزمان با 
سفر رييس محترم جمهور و هيات دولت به استان 

سمنان خبرداد.
به گزارش ايسللنا بهروز اسللودي با بيللان اين خبر 
گفت: در سفر دكتر روحاني و اعضاي هيات دولت 
به اسللتان، 13 طرح صنعتللي و معدني و زيربنايي 
شهرك هاي صنعتي استان با سرمايه گذاري ريالي 
بيش از 3900 ميلياردي و سرمايه گذاري ارزي 57 
ميليون يورو افتتاح و كلنگ زني مي شود . او با اشاره به 
سرمايه گذاري و اشتغالزايي باالي اين طرح ها تصريح 
كرد: با راه اندازي و افتتاح اين تعداد طرح در سطح 
استان سمنان، زمينه اشتغال حدود 1500 نفر در 

استان فراهم خواهد شد.

اليحه بودجه 98 بر بودجه ريزي 
عملياتي تاكيد دارد

خراس�انجنوب�ي| 
رييس سللازمان مديريت 
و برنامه ريللزي خراسللان 
جنوبللي گفللت: اليحلله 
بودجه 98 تاكيد زيادي بر 
بودجه ريزي عملياتي دارد 
و در اين ارتباط اختيارات 
زيادي نيز به مديران داده شللده است. محمد هادي 
آرين ديللروز در گفت وگو با ايرنا با اشللاره به تدوين 
اليحه بودجه 98 توسط دولت اظهار داشت: با توجه به 
تاكيد اين اليحه، بر بودجه ريزي عملياتي، به مديران 
اختيار داده شده كه براي كارآيي و اثر بخشي برنامه ها، 
حتي نيروها را جابه جا كنند. همچنين تكاليفي براي 
دستگاه هاي اجرايي مشخص شده كه بر اساس آن 
بايد در راسللتاي بودجه ريزي عملياتي پيش بروند. 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي 
ادامه داد: اتمام پروژه هاي نيمه تمام، توسعه عدالت 
آموزشللي و كيفيت ارايه خدمات در سطح جامعه از 

ديگر موارد مورد تاكيد اليحه بودجه 98 است.

رشد 1۲ درصدي توليد فوالد 
خام و ۴۵ درصدي فروش

ن  كنللا ر اصفهان|كا
شللركت فوالد مباركه و 
مجتمع فوالد سبا در سال 
حمايت از كاالي ايراني با 
وجود همه محدوديت ها 
و تحريم هللا از ابتللداي 
فروردين مللاه تللا پايللان 
آبان ماه 1397 با توليد 5 ميليللون و 340 هزار تن 
فوالد خام و 12.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، افتخاري ديگر آفريدند.
مديرعامل فوالد مباركه ضمن تأييد اين خبر گفت: 
در 8 ماه سال 1397 كاركنان شركت فوالد مباركه 
با ركوردشكني هاي پي درپي موفق شدند با 5 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 ميليون و 500 

هزار تن فوالد خام توليد كنند.
حميدرضا عظيميان با اشللاره به رشد 86 درصدي 
توليد در مجتمع فوالد سللبا گفللت: در بازه زماني 
مذكور تاشگران اين مجتمع 839 هزار تن فوالد 

خام توليد كردند.

تأييد جذب ۴۲۲ ميليون دالر 
سرمايه گذاري در يزد

ي�زد| مديللركل امللور 
اقتصللادي و دارايللي يزد 
گفللت: در سللال 1396 
جذب 340 ميليون دالر 
سللرمايه گذاري خارجي 
براي توسعه زيرساخت ها 
در اسللتان هدف گذاري 
شده بود و با توجه به تاش مسووالن و كارشناسان 
ذي ربللط، آمارها بيانگر صدور مجللوز و تأييد 422 
ميليون دالر از سوي دولت در اين بخش است. علي 
نمازي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران، بابيان اينكه از 
35 طرح خارجي سرمايه گذاري متقاضيان 20 طرح 
در حال فعاليت هستند، افزود: هم اكنون شركت هايي 
از ايتاليا، اتريش، هلند، فرانسلله، بريتانيا، استراليا، 
آلمان، ايرلند، لهستان، تركيه، هند، چين، پاكستان 
و افغانسللتان در طرح هاي سللرمايه گذاري استان 
حضور دارند. او  تأكيد كرد: امسال در صورت مشخص 
شدن وضعيت بودجه مركز و هدف گذاري هاي الزم، 

مي توانيم به رتبه هاي برتر ملي دست يابيم.
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توقيف۲كشتيترالچيني
درآبهايساحلي

زاهدان| دو كشللتي غيرمجاز صيادي چيني 
توسللط گارد سللاحلي اداره بنادر و دريانوردي 

چابهار توقيف شدند.
 مديركل شيات اسللتان سيستان و بلوچستان 
گفت: اين دو كشللتي در حال صيد ترال )جارو 
كردن كللف دريللا( در آب هاي سللاحلي ايران 
در محدوده سللاحل چابهار بودنللد كه توقيف و 

مسووالن آن دستگير و روانه دادگاه شدند .
ميرمرادزهي بيان كرد: اين كشللتي ها به روش 
جارو كردن كف دريا به صيد مي پردازند و باعث 
از بين رفتن صيدگاه مي شوند. تنها مجوز صيد 
در آب هاي عمان از سللوي سازمان شيات اعطا 
مي شود. او همچنين درباره حضور كشتي هاي 
ترال چيني در آب هللاي چابهار و كنارك گفت: 
هيچ مجوزي براي ورود كشتي هاي خارجي به 
آب هاي استان صادر نشده است، درصورتي كه اين 
كشتي ها مشاهده شوند توسط يگان حفاظت از 
منابع شيات با آنها برخورد الزم صورت مي گيرد .

قصابيغيرمجازدرگرگان
پلمبشد

گرگان| دادستان گرگان از پلمب قصابي غيرمجاز 
در گرگان خبرداد و گفللت: صاحب اين قصابي، 
گوشللت خارج از شبكه دامپزشكي تهيه و توزيع 
مي كرد. حجت االسام سلليدرضا سيدحسيني 
اظهار كرد: صاحب اين قصابي گوشت خود را خارج 
از شبكه مجاز و بدون نظارت اداره كل دامپزشكي 
اسللتان تهيه و توزيع مي كرد كه مغازه اش پلمپ 
شد. بر اساس نظر اداره كل دامپزشكي، كشتار و 
توزيع گوشت بدون نظارت اين اداره كل، تهديد 
عليه بهداشت عمومي محسوب و به همين علت 

قصابي متخلف، پلمب شد.

تهيهاطلسطراحيمبتني
بربهرهبرداري

ساري| معاون مهندسي شركت توزيع نيروي 
بللرق مازندران گفللت: براي اولين بار در كشللور 
اطلس طراحي مبتني بر بهره برداري شبكه هاي 
توزيع در شللركت توزيع برق مازندران تهيه شد. 
فرامرز سللپري بيان داشت: جهت گيري صنعت 
برق و خصوصا توزيع برق مازنللدران در افزايش 
پايايي شبكه و به حداقل رساندن خاموشي هاي 
مشتركان منجر به اين رويكرد جديد و توجه ويژه 
به افزايش تاب آوري شبكه از همان ابتداي شروع 
فرآيند طراحي شده است. معاون مهندسي شركت 
توزيع نيروي برق مازندران ضمن تشريح فرآيند 
تهيه اين اطلس گفت: در حال حاضر اطلس مذكور 
بر پايه سامانه اطاعات مكاني )GIS( و در چهار 
بخش طراحي برقگيرها، طراحي مقره ها، طراحي 
بر اساس تراكم گياهي و طراحي بر اساس پرنده 
خيزي تهيه شللده اسللت و گام مهمي در جهت 

افزايش پايايي ايفا خواهد كرد.

تشكيل7۲تعاونيروستايي
درلرستان

خرمآب�اد| مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
لرسللتان از تشللكيل 72 تعاونللي روسللتايي در 
اسللتان خبر داد. علي آشللتاب اظهار كرد: طبق 
هماهنگي هاي صورت گرفته با سللازمان تأمين 
اجتماعي كارفرمايان و فعالين اقتصادي مي توانند 
تعداد نيروي موردنياز خود را از اين ظرفيت بگيرند. 
او بيان كرد: در ابتداي هر كاري بايد اشتغال موجود 
را حفظ كرده، پايداري توليد و اشللتغال را داشته 
باشيم و بعد به سمت توسعه بنگاه هاي اقتصادي 
حركللت كنيم. يكللي از بخش هايي كلله همواره 
مي تواند در اين راستا موفق باشد حركات گروهي 
و جمعي در قالب تعاوني ها است كه بحث تعاوني 

روستايي يكي از طرح هاي مهم وزارت كار است.

خطپروازياصفهان-دوحه
بهمنماهدايرميشود

اصفهان| مديركل فرودگاه هاي استان اصفهان 
گفت: خط پروازي شللركت هواپيمايي قطر در 
مسللير اصفهان - دوحه بهمللن 97 برابر چهارم 
فوريه 2019 داير مي شود. حسن امجدي ديروز 
در گفت وگو بللا ايرنا افزود: پروازهاي مسللتقيم 
شركت هواپيمايي قطر )Qatar Airways( به 
اصفهان به صورت دو پرواز بدون توقف در روزهاي 
دوشنبه و جمعه و با هواپيماي ايرباس 320 انجام 
مي شود. با راه اندازي مسير هوايي ياد شده، شركت 
هواپيمايي قطر به چهار شهر بزرگ ايران شامل 
تهران، شيراز، مشهد و اصفهان، خط دايم پروازي 
خواهد داشت. او افزود: با ايجاد خط هوايي مستقيم 
به دوحه، پروازهاي خارجي فرودگاه اصفهان به 

بيش از 160 نقطه جهان انجام مي شود.

رشد۵۶درصديصادرات
ازگمركات

كرمانش�اه| صادرات از گمركات و بازارچه هاي 
مرزي استان كرمانشاه در 8 ماه گذشته 56 درصد 
افزايش داشت. مديركل گمركات استان افزود: در 
8 ماهه گذشته يك ميليارد و 745 ميليون و 584 
هزار دالر كاال به وزن 3 ميليون و 632 هزار و 899 
تن از طريق گمركات استان به خارج از كشورصادر 
شد اسللت كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه 
پارسال از لحاظ ارزش 56 درصد و از نظر وزن نيز 33 
درصد افزايش داشته است.  خليل حيدري گفت: از 
اين ميزان 715 ميليون و 227 هزار دالر آن با وزن 
765 هزارو 938 تن از طريق گمرك بازارچه مرزي 

سومار به خارج از كشور صادر شده است.

چهره هاي استاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نگاهي به وضعيت توان يابان به مناسبت روزي براي آنها 

تورم، تندتر از معلوالن مي دود 
ريحانه جاويدي|

براساس آمارهاي سازمان بهزيستي، معلوليت جسمي- 
حركتي، با عددي حدود ۳۰ درصد بيشرين نوع معلوليت 
را به خود اختصاص داده و بعد از آن معلوليت ذهني با ۲۵ 
درصد در رده دوم معلوليت هاي شايع در ايران است. عالوه 
بر آن ۱۵ درصد معلوليت ها به دليل مشكالت شنوايي، ۱۱ 
درصد معلوليت بينايي و ۹ درصد بيماران رواني مزمن و 
ساير معلوليت هاي ناشناخته و تركيبي را شامل مي شود. 
چنين وضعيتي در حالي است كه در حال حاضر حدود 
۱.۵ ميليون نفر، معادل ۲ درص��د از افراد جامعه ، دچار 
معلوليت شديد و نيازمند دريافت خدمات هستند كه اين 
افراد در سامانه سازمان بهزيستي داراي پرونده و تحت 
پوشش اين س��ازمان قرار دارند البته اين آمار جانبازان 
كش��ور را در بر نمي گيرد. از تعداد مطرح شده ۶۵ درصد 
از معلوالن را جمعيت مردان و ۳۵ درصد از جمعيت آنها 
را زنان تشكيل مي دهند. به آمار و ارقام مطرح شده تولد 
ساالنه حدود ۳۰ هزار كودك معلول به دليل مشكالت 
ژنتيكي و مادرزادي هم اضافه مي ش��ود تا جمعيتي كه 
براي دريافت خدمات نيازمند بودجه و قانون اس��ت هر 
روز بزرگ تر شود. با اين حال قانون حمايت از معلوالن كه 
سال گذشته به تصويب رسيد هنوز در گام هاي ابتدايي 
اجراست و مستمري معلوالن و كمك هزينه اي كه براي 
مسكن از سوي دولت دريافت مي كنند، از تورم جا مانده و 
تنها براي يك زندگي متوسط آن هم براي پنج روز كفايت 
مي كند.در قانون حمايت از معلوالن كه سال گذشته به 
تصويب رس��يد، بر نقش تمامي وزارتخانه هايي كه الزم 
است بطور ويژه در توانمندسازي و تامين نيازهاي روحي 
و جسمي معلوالن تالش كنند، تاكيد شده است تا برخي 
مش��كالت آنها مانند اشتغال، تامين مس��كن و بيمه و 
پوش��ش درماني رفع شود با اين حال بررسي ها حكايت 
از آن دارد كه هنوز هم خدماتي كه به آنها داده مي شود، 

نيازهايشان را به درستي تامين نمي كند. 

   مستمري اندك، حق مسكن ناچيز 
علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن با اشاره به مستمري معلوالن كه از ابتداي سال 
۹۵ برقرار شده اس��ت، به تعادل گفت: “ تنها ۲۰ درصد 
از معلوالن جامعه اين مستمري را دريافت مي كنند، كه 
مجموع دريافتي آنها به ۱۶۳ هزار تومان مستمري و يارانه  
مي رسد كه بر اساس نوسان اقتصادي اين مبلغ تنها براي 
پنج روز زندگي متوسط جوابگو است. حال آنكه اگر براي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن اعتباراتي در نظر گرفته 
شود بطور حتم بس��ياري از مشكالت معلوالن برطرف 
خواهد ش��د چرا كه در اين قانون قيد ش��ده مستمري 
معل��والن برابر با حقوق كارگري باش��د اي��ن در حالي 

است كه در حال حاضر معلوالن يك نهم حقوق را براي 
مستمري خود دريافت مي كنند.«يكي ديگر از مشكالت 
اساسي معلوالن تامين مسكن است حال آنكه طبق قانون 
جامع حمايت از حقوق معلوالن دولت بايد ۱۰ درصد از 
واحدهاي مس��كن ارزان قيمت را براي معلوالن بسازد 
اما اين مس��اله هنوز محقق نشده است و حمايت دولت 
براي تامين كمك هزينه مس��كن به ۳۰ ميليون تومان 
جهت ساخت يا خريد مسكن خالصه مي شود حال آنكه 
محمودنژاد معتقد اس��ت كه اين مبلغ معادل يك دهم 
قيمت خانه  ۶۰ متري در منطقه متوسط تهران است و 
حتي با اين مبلغ نمي توان مسكني را در مناطق روستايي 
يا محروم براي معلوالن ساخت.به گفته وي در حال حاضر 
بيش از هزار و ۲۰ واحد مسكوني براي معلوالن جسمي 
و نابينا در هشتگرد بالتكليف مانده است؛ معلوالني كه 
بيش از ۸۰ درصد هزينه يك مسكن را پرداخت كرده اند. 
اين درحالي است كه آنطور كه حسين نحوي نژاد، معاون 
توانبخشي سازمان بهزيستي، مي گويد، از زمان اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن حدود هفت هزار مسكن 
ساخته شده و در اختيار معلوالن قرار گرفته و ۱۱ هزار 

مسكن هم در دست ساخت است. 

   فاصل�ه كيفي�ت ل�وازم توانبخش�ي از ح�د 
استاندارد

ع��الوه بر مس��تمري و تامين مس��كن، داش��تم لوازم 
توانبخش��ي اس��تاندارند، ابتدايي ترين حقي است كه 
معلوالن باي��د دريافت كنند اما مديرعامل انجمن دفاع 
از حقوق معلوالن معتقد اس��ت اين ل��وازم در مواردي 
از اس��تاندارد الزم برخوردار نب��وده كه كيفيت زندگي 
معلوالن را تحت تاثير قرار مي دهد. او درباره اين موضوع 
بيان كرد: “وسايل كمك توانبخشي از ضروريات زندگي 
معلوالن اس��ت اما در شرايط فعلي تامين وسايل كمك 
توانبخشي مانند عصا، پاي مصنوعي، بريل، ويلچر و ديگر 
وس��ايل يكي از عوامل اصلي است كه بطور اختصاصي 
سالمت روان معلوالن را تحت تأثير قرار داده و كيفيت 
زندگي آنها را دستخوش تغيير مي كند. در حال حاضر 
كمبود باتري س��معك يكي از معضالتي است كه قشر 
معلوالن ناشنوا با آن دست و پنجه نرم مي كنند. بايد توجه 
داشت كه خدمات توانبخشي سازمان بهزيستي كشور به 
معلوالن از كيفيت باال اما كميت پاييني برخوردار است. 
با توجه به جمعيت زياد افراد داراي معلوليت در كشور كه 
بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در سازمان بهزيستي 
داراي پرونده هستند همين مساله باعث شده معلوالن 
به دليل پايين بودن كميت وس��ايل از خدمات سازمان 
بهزيستي رضايت نداشته باش��ند.«او افزود: »براساس 
قوانين عمومي كشور س��ازمان بهزيستي اجازه تامين 

وسايل توانبخش��ي خارجي را ندارد اين درحالي است 
كه وسايل كمك توانبخشي داخلي نيز از استانداردهاي 
الزم برخوردار نيستند و باتوجه به تاثير نوسانات نرخ ارز 
بر قيمت وس��ايل توانبخشي معلوالن الزم است تا همه 
س��ازمان هاي امدادگر مانند هالل احمر، بهزيس��تي و 
كميته امداد به كمك معلوالن بشتابند چراكه باتوجه 
به شرايط بحراني، سازمان بهزيستي به تنهايي توان رفع 

مشكالت معلوالن را ندارد.«

   در توانبخشي معلوالن موفق نبوديم
اظهارات محمودنژاد در حالي است كه حسين نحوي نژاد، 
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، روز گذشته 
در نشست تخصصي فرصت ها و چالش هاي اجراي قانون 
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت درباره مشكالت 
معلوالن بيان كرد: »با وجود فعاليت هاي فراوان در حوزه 
توانبخشي در اين زمينه توفيق چنداني نداشتيم بطور 
مثال در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد داراي 
معلوليت، اين سوال مطرح مي شود كه آيا شغل فرد پايدار 
اس��ت يا بر اساس عاليق و توانايي هاي جسمي و ذهني 
فعاليت مي كند. اين در حالي است كه يكي از مشكالت 

اساس��ي افراد داراي معلوليت براي فرصت هاي شغلي، 
نداشتن اعتماد به نفس اس��ت بطور مثال فردي داراي 
معلوليت با داشتن دكتراي كشاورزي خواستار انجام كار 
خدماتي با حقوق بسيار كم است چون اعتماد به نفس 
ندارد.«او افزود: »بيمه توانبخش��ي يك مساله حياتي 
است چراكه حتي يك كارمند عاليرتبه نيز با تولد فرزند 
داراي فلج مغزي از رفاه دور مي ش��ود يا فردي كه بطور 
ناگهاني دچار قطع نخاع مي ش��ود، زندگي اش پاشيده 
مي شود. بيمه توانبخش��ي، مطالبه حياتي افراد داراي 
معلوليت است؛ اگر مي خواهيم فردي كه با معلوليت متولد 
مي شود، معلوليت او تشديد نشود بايد خدمات توانبخشي 
به موقع به او ارايه ش��ود. بس��ياري از دانش آموختگان 
توانبخشي ُوسع آن را ندارند كه به ارايه خدمات بپردازند 
چرا كه اين خدمات تحت پوشش حمايت هاي بيمه اي 
نيس��ت.«نحوي نژاد بيان كرد: »در كجاي دنيا خدمات 
مراقبتي از رهگذر سازمان هاي حمايتي مانند بهزيستي 
و كميته امداد ارايه مي ش��ود؟ در هم��ه جاي دنيا نظام 
مراقبتي خاصي براي خدمات توانبخش��ي وجود دارد. 
حمايت بيمه فقط درمان صرف نيست، بلكه حمايت هاي 
بيمه اي ابعاد اجتماعي نيز دارد؛ در كشورهاي پيشرفته 

هنگامي كه فرد دچار قطع نخاع، در بيمارستان بستري 
مي شود قبل از مرخص شدن از بيمارستان، مددكار به 
خانه او مي رود و در مناسب سازي خانه مداخله مي كند 
و اين كارها قبل از ترخيص انجام مي ش��ود.«وي افزود: 
قانون جامع حمايت از معلوالن مي تواند همبس��تگي و 
هم پيمان ما باشد. بودجه اين قانون مورد سوال معلوالن 
اس��ت. عزم دولت بر اين است كه اين قانون را اجرا كند. 
تالش مي شود در سال ۹۸، تحولي در زندگي معلوالن 
به ويژه در ابعاد معيشتي، درمان و افزايش حق پرستاري 
صورت گيرد.«معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي 
كشور گفت: آزمون وسع در وزارت كار وجود دارد اما اين 
آزمون درباره افراد داراي معلوليت جوابگو نيست چون 
مالك فقير بودن در فرد عادي با فرد معلول متفاوت است. 
ممكن است يك فرد معلول، كارمند باشد اما معلوليت او 
از نوعي باشد كه هزينه هاي فالكت بار براي خانواده به 
همراه داشته باشد. با وجود اين نوسان ارزي در اين دولت 
براي افراد داراي معلوليت، به صورت زيرس��اختي كار 
مي شود بطور مثال تا سال ۹7  تعداد مستمري بگيرها 
۳۲۰ هزار نفر بود اما فقط طي هشت ماه جاري ۵۰۰ هزار 

نفر ديگر نيز به مستمري بگيران افزوده شده اند.« 

آموزشگاه هاي زيرزميني باعث آسيب جدي به نظام آموزشي كشور مي شود

رشد قارچي آموزشگاه ها و بي خبري آموزش و پرورش
از زمان ابالغ قانون تأس��يس اداره مدارس و مراكز آموزش 
و پ��رورش غيردولتي در پايان س��ال ۱۳۹۵، تمام مراكز و 
آموزشگاه هايي كه فعاليت هايي را بدون ارايه مدرك رسمي 
به افراد زير ۲۰ سال ارئه مي كنند مكلف به دريافت مجوز از 
آموزش و پرورش هستند و بخش عمده اي از نظارت بر آنها 
هم بر عهده اين وزارتخانه است با اين حال در شرايط فعلي، 
فعاليت زيرزميني موسسات آموزشي فاقد مجوز به ويژه 
در كالن شهرهايي مانند تهران، به يكي از معضالت نظام 
آموزشي تبديل شده است، موسساتي كه گاه از سوي برخي 
دستگاه هاي دولتي تاسيس شده اما آموزش و پرورش كه 
تنها نهاد نظارتي بر عملكرد اين موسسات است، آمار دقيقي 
از تعداد آنها ندارد. مديركل مدارس و مراكز غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش بر اين باور است كه فعاليت موسسات بدون 
مجوز در شهرستان ها و مناطق كوچك كمتر رخ داده و اين 
تخلفات عمدتا در مراكز استان ها و به ويژه در تهران انجام 
مي شود و بعضا شكل زيرزميني و خانگي پيدا كرده اند. محمد 
محس��ن بيگي درباره اين موضوع بيان كرد: « بخش هاي 
زيادي از دستگاه ها و سازمان ها مجوزهايي را صادر كرده اند 
و حتي برخي افراد هم بدون دريافت مجوز فعاليت هايي را 

انجام مي دهند. خانواده ها در هنگام مراجعه به اين موسسات 
و ثبت نام فرزندان خود بايد حساسيت الزم را داشته باشند 
كه مجوز آموزشگاه و موسس��ه از كجا صادر شده و تحت 
نظارت كدام مجموعه ق��رار دارد. مجوزهايي كه در طول 
سال هاي گذش��ته از ابتداي راه اندازي اين مجموعه ها در 
آموزش و پرورش صادر شده نزديك به ۱۴ هزار مجموعه در 
سطح كشور را در بر مي گيرد كه تحت عنوان آموزشگاه هاي 
علمي آزاد و زبان فعاليت مي كنند.«او افزود: »آمار دقيقي 
از موسسات آموزش��ي فاقد مجوز نداريم. ما صدور مجوز 
را به شهرس��تان ها و مناطق مان در سراسر كشور تفويض 
كرده ايم بنابراي��ن هر مركزي براي دريافت مجوز فعاليت 
علمي و آموزش زبان خود ني��ازي به مراجعه به وزارتخانه 
ندارد، بلكه بايد به مركز موجود در شهرستان خود مراجعه 
كند و فرآيند صدور مجوز براي موسسات واجد شرايط طي 
خواهد شد.«محسن بيگي بيان كرد: »تبليغات وسيعي كه 
افراد براي آموزش به صورت شخصي و خانگي اراده مي كنند 
عوارضي را براي خانواده ها و فرزندان آنها به دنبال دارد. تنها 
در صورتي مي توان از اينگونه تخلفات جلوگيري كرد كه 
خانواده ها همكاري كنند. در اين راستا سامانه و طرح جامعي 

را آغاز كرده ايم كه ب��ه ارزيابي تمام مراكزي كه از ما مجوز 
گرفته اند مي پردازد و از اين طريق شناسنامه اين موسسات 
قابل ارايه به مردم است و خانواده ها در آينده نزديك متوجه 

مجوز دار بودن يا نبودن موسسات آموزشي خواهند شد.«
اظهارات مديركل مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش 
و پرورش، در حالي است كه نايب رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس ش��وراي اس��المي، ادامه فعاليت آموزشگاه هاي 
غيرمجاز را زمينه ساز آسيب جدي به نظام آموزشي كشور 
مي داند اما با وجود اين او بر اين باور است كه در موارد بسياري 
آموزشگاه هاي آزاد گوي رقابت را از نهادهاي رسمي آموزش 
ربوده اند و موفق تر عمل كرده اند. فاطم��ه ذوالقدر درباره 
اين موضوع به خانه ملت گفت: » قابل كتمان نيس��ت كه 
آموزشگاه هاي آزاد به خصوص در آموزش زبان و مهارت هاي 
كامپيوتري نقش موثري در ارتقاي شايستگي هاي نيروي 
انساني نسبت به گذش��ته داشته اند، بطوري كه در برخي 
مواقع نقش آموزش  آزاد بر آموزش رس��مي غلبه مي كند. 
يكي از داليل موفقيت آموزشگاه هاي آزاد اين است كه در 
آموزش آزاد افراد داوطلبانه به س��وي يادگيري مي روند و 
از تنوع بيشتري نيز در حوزه آموزش برخوردار هستند و 

متناسب با زمان هاي خالي خود مي توانند برنامه آموزشي 
داش��ته باش��ند.«او افزود: »اما در كنار نقش مثبت و موثر 
آموزشگاه هاي مجاز نمي توان از آموزشگاه هاي غيرمجاز و 
بي كيفيت نيز غافل شد، آموزشگاه هايي كه در سال هاي اخير 
به خصوص در برگزاري كالس هاي كنكور فعاليت داشته و 
باعث اسيب جدي به نظام آموزشي كشور شده اند. با توجه 
اين به اينكه مجوز آموزش��گاه هاي مذكور توسط وزارت 
آموزش و پرورش صادر مي ش��ود و نظارت بر عملكرد آنها 
برعهده آموزش و پرورش است بنابراين بايد نظارت قوي و 

مستمري توسط اين وزارتخانه ها انجام شود كه خوشبختانه 
اقدامات خوبي توسط اين وزارتخانه براي بررسي وضعيت 
آموزشگاه ها و پلمب آموزشگاه هاي غيرمجاز صورت گرفته 
است واين در حالي است كه بايد اين نقش نظارتي قوي تر و 
پررنگ تر از هميشه صورت پذيرد.«نماينده مردم تهران در 
مجلس افزود: »خانواده ها به هنگام مراجعه به آموزشگاه ها 
بايد از داشتن مجوز آموزشگاه مربوطه اطمينان حاصل كنند 
و آموزشگاه ها نيز موظف هستند پروانه دريافتي از آموزش 

و پرورش را در مقابل ديد مردم قرار دهند.«
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آخرين مهلت اعتراض 
جاماندگان دريافت سبد كاال

نظارتي بر عملكرد داروخانه 
هالل احمر وجود ندارد

جانشين رييس سازمان بهزيستي گفت: افرادي 
كه در مرحل��ه اول، س��بد كاال دريافت نكرده و 
معترض هستند مي توانند اعتراض خود را از ۲۰ 

آذرماه به سازمان بهزيستي اعالم كنند.
پهبد پورشبانان در مورد سايت سازمان بهزيستي 
براي افرادي كه س��بد كاال به آنها تعلق نگرفته 
اس��ت، به مهر گفت: افرادي كه تحت پوش��ش 
سازمان بهزيستي هستند و اسامي آنها در سامانه 
موجود است حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر 

هستند كه سبد كاال به آنها اختصاص پيدا كرد.
وي گفت: همچنين به تازگي نيز ۲۰۰ هزار نفر 
از پشت نوبتي هاي سازمان بهزيستي در سامانه 
ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد كمتر از ۵۰ هزار 
نفر آنان فاقد شماره حس��اب سرپرست خانوار 
بودند ك��ه به آنها اعالم ش��د و درنهايت كمتر از 
۲۰ هزار نفرشان نتوانس��تند سبد كاال را در اين 

مرحله بگيرند.
جانشين رييس س��ازمان بهزيس��تي در مورد 
اعتراض س��اير اف��رادي كه س��بد كاال دريافت 
نكرده اند، تاكيد كرد: ساير افراد جامعه كه سبد 
كاال دريافت نكرده اند و حقوق كمتر از ۳ ميليون 
توم��ان مي گيرند در صورتيكه ب��ه اين موضوع 
اعتراض دارند مي توانند با كد پيامكي كه به زودي 

اعالم مي كنيم اعتراض خود را اعالم كنند.
پورشبانان با اش��اره به اينكه از ۲۰ آذرماه به بعد 
اين افراد مي توانند اعت��راض خود را اعالم كنند 
گفت: با ورود به سامانه اجازه تحقيقات محيطي و 
بانكي راجع به خود اظهاري مبني بر اينكه حقوق 
كمتر از ۳ ميليون توم��ان مي گيرند به آنها داده 
مي ش��ود و در مدت زمان كمي به اعتراض آنها 

رسيدگي مي شود.
وي گف��ت: بط��ور حت��م افرادي ك��ه صحت 
درخواستشان تاييد ش��ود در دو مرحله باقي 
مانده از دريافت س��بد كاال تا پايان سال، اين 

سبد به آنها اختصاص پيدا مي كند.

عضوكميس��يون اجتماعي مجلس با بيان اينكه 
داروخانه هالل احمرموسسه غيردولتي است كه 
هيچ گونه نظارتي بر آن اعمال نمي شود، گفت: در 
شان جمهوري اس��المي ايران نيست كه بيماران 
ساعت هاي متمادي در صف تحويل دارو در انتظار 
باشند.حسن لطفي درباره وضعيت تامين دارو در 
داروخانه هالل احمر، به خانه ملت گفت: داروخانه 
هالل احمر موسسه عمومي غيردولتي است كه 
تامين دارو براي بيماران خاص و س��رطاني را در 
دس��توركار قرار داده اس��ت و اين در حالي است 
كه عمال سازمان هالل احمر وظايفش را در اين 

راستا به خوبي انجام نمي دهد.
 نماين��ده م��ردم رزن در مجل��س ش��وراي 
اسالمي تصريح كرد: ايا ابزارقانوني براي پاسخگويي 
رييس هالل احمر در مجلس وجود دارد و جواب 
اين سوال اين است كه ما ابزاري براي سوال از رييس 
هالل احمر نداريم. لطفي افزود: رييس س��ازمان 
هالل احمر بايد پاسخگو باش��دچرا مردم بايد در 
صف هاي طوالني در هالل احمر در انتظار دريافت 
دارو باشند اما متاس��فانه راهكار قانوني مناسبي 

براي پاسخگو بودن ايشان به مجلس وجود ندارد.
وي ادامه داد: سازمان هالل احمر موسسه عمومي 
غير دولتي است و متاس��فانه يكي از چالش هاي 
اداري كش��ور ما اين اس��ت كه موسس��ات مالي 
غيردولتي فربه تر از دولتي شده اند.نماينده مردم 
رزن در مجلس افزود: داروخانه هالل احمر موسسه 
غير دولتي است كه هيچ گونه نظارتي بر آن اعمال 
نمي شود اين در حالي است كه حوزه توزيع دارو 
مي بايس��ت بر عهده وزارت بهداش��ت ودرمان به 
عن��وان تنها متولي قرار بگيرد ت��ا بتوان به طريق 
اصولي حوزه توزيع دارو ودرمان را اختصاصي كرد.

عضوكميس��يون اجتماعي مجلس با بيان اينكه 
داروخانه هالل احمر موسس��ه غير دولتي اس��ت 
كه هي��چ گونه نظارتي ب��ر آن اعمال نمي ش��ود 
يادآورشد: درشان جمهوري اسالمي ايران نيست 
كه بيماران ساعت هاي متمادي در صف تحويل 

دارو در انتظار باشند.

سازمان آگهي  هاي :
66124025 

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اس�تان مازندران-  ساری در نظر دارد در راستای اعمال ماده 3 قانون حفاظت و به استناد بخش نامه های شماره های 90/1/60287- 90/11/9 و 
95/1/23373- 95/9/20 معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداری و در چارچوب سياست های دولت محترم جمهوری اسالمی اجرای مديريت و بهره برداری 
طرح زراعت چوب شورکا شهرستان جويبار را با رعايت قوانين و مقررات جاری به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد صالحيت واگذار مي نمايد. لذا متقاضيان بابت کسب اطالعات و 
دريافت اس�ناد و مدارک و جهت شرکت در آگهی مزايده می توانند از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 به دبيرخانه اداره کل واقع در 
ساری – انتهای بلوار پاسداران مراجعه نمايند و مهلت تحويل پيشنهادها به آدرس فوق الذکر تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/9/24 بوده و بازگشايی پاکت ها راس ساعت 8 صبح 

روز يکشنبه مورخ 97/9/25 می باشد.
1- هزينه های کل اجرای تعهدات طرح )بدون احتساب بهره مالکانه برای 10 سال با توچه به تعهدات 5/024/829/600 ريال برآورد شده که بايد به وسيله برنده آگهی مزايده )مجری 

طرح( و بر اساس برنامه های زمان بندی هزينه گردد.
2- تضمين شرکت در مزايده به مبلغ 251/241/480 ريال به شماره حساب 2174215003008 به نام اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری منطقه ساری طبق آيين نامه تضمين برای 

معامالت دولتی مندرج در اسناد مزايده فرم FRW 105/0  تهيه و  ارايه گردد.
3- مدت اعتبار پيشنهادها )سه( 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها است.

4- ساير شروط و تعهدات در متن آگهی ذکر خواهد شد.
5- محل دريافت، تحويل اس�ناد و گش�ايش پيش�نهادها، اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اس�تان مازندران- س�اری به نشانی س�اری- انتهای بلوار پاس�داران با کد پستی 

95369-48158 می باشد.
م الف 303629

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران- ساری

FRW 103/0 )آگهی مزايده عمومی )نوبت دوم

در آستانه روز جهاني يوزپلنگ )۱۳ آذرماه( رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست، از تالش ها براي تكثير يوزپلنگ 
آسيايي از طريق كشت بافت خبر داد. عيسي كالنتري 
اظهاركرد: سازمان حفاظت محيط زيست تكثير و پرورش 
يوزپلنگ ها را از طريق پژوهشگاه رويان پيگيري مي كند. 
در اين جهت سعي مي كنيم احياي يوزپلنگ آسيايي را 
از طريق كشت بافت با كمك اين پژوهشگاه انجام دهيم. 

معاون رييس جمهوري در مورد روش  تامين منابع مالي 
براي اين پ��روژه گفت: هزينه آن هم هر چقدر باش��د، 
تقبل مي كنيم. مجيد خرازيان مقدم، مدير كل حيات 
وحش س��ازمان حفاظت محيط زيست در مورد تكثير 
يوز از طريق كش��ت بافت به ايسنا گفت: از هر ظرفيتي 
براي حفظ يوزپلنگ آسيايي استفاده مي كنيم. طرف 
قرارداد سازمان حفاظت محيط زيس��ت در اين طرح، 

پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار و مجري طرح 
نيز اين پژوهش��كده است كه از طريق پژوهشگاه رويان 
امور مربوط به اين موضوع را پيگري مي كند. سه شنبه 
سيزدهم آذر روز جهاني يوزپلنگ است. يوزپلنگ ها هر دو 
نوع آفريقايي و آسيايي، سريع ترين حيوانات زمين هستند. 
 Acinonyxjubatusvenaticus ي��وز آس��يايي
نس��بت به نوع آفريقايي كمي كوچك تر و تيره تر است. 

پوشش نخودي رنگ با خال هاي سياه در سر و كمر، بدن 
اين جانور را پوشانده است. مشخصه اين جانور، نوار سياه 
رنگ اشك مانندي است كه از گوشه  چشم ها شروع شده 
و تا كنار بيني ادامه مي يابد. يوز آسيايي يكي از مهم ترين 
گربه سانان بزرگ جثه اس��ت كه كمتر از ۵۰ قالده از آن 
در حيات وحش باقي مانده و تنها جمعيت باقي مانده از 
يوزها، همين جمعيتي است كه در ايران پراكنده شده  و 
در صورت از بين رفتن اين ۵۰ نفر يوز، يك گونه ارزشمند 

براي هميشه در كل دنيا منقرض مي شود.

تكثير يوزپلنگ آسيايي



تك خبر

يادداشت 13 راهوشهرسازي

حناچي: جلوي تخريب ها را خواهم گرفت

دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي مطرح كرد

مديرعامل شركت راه آهن مطرح كرد

 نمي توانيم تهران را به بهشت تبديل كنيم، اما در قدم اول جلوي تخريب ها را مي گيريم و بعد در مسير درست حركت خواهيم كرد

تحليف شهردار به وقت تهران

ورود وزارت خارجه به مساله سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني؟

۷۵۰ ميليون دالر صرفه جويي در سوخت با انتقال ريلي بار

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
پيروز حناچي كه 22 آبان ماه س��ال جاري با 11 راي 
اعضاي شوراي شهر به عنوان شهردار انتخاب شده بود 
و 7 آذر حكم او از س��وي وزارت كشور مورد تاييد قرار 
گرفت،  روز گذشته در صحن علني مجلس حضور يافت 
و براي شفافيت و مبارزه با فساد در شهرداري سوگند 
ياد كرد. حناچي دراين جلس��ه كه سردار محمدرضا 
يزدي فرماندهي سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ به 
مناسبت هفته بسيج مهمان آن بود، سوگندنامه خود 
را اينگونه قرائت كرد: در محضر خداوند سميع و بصير، 
شهروندان گرانقدر و اعضاي شورا سوگند ياد مي كنم 
كه در اج��راي تمامي ماموريت ه��اي محوله همواره 
خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خويش ببينم. 
سوگند ياد مي كنم براي انجام هرچه بهتر وظايف خود 
تم��ام دانش و تجربه خويش را ب��ا انتخاب همكاران و 
مديراني امين، پاكدست و شايسته توامان به كار گيرم. 
با بهره مندي از خرد جمعي و با تكيه بر اصل مشاركت 
مردم در امور، براي نيل به اهداف و برنامه هاي توسعه 
پايدار شهري شرايط مناسب را فراهم سازم. در راستاي 
شفافيت بخشي به امور، پاسخگويي به افكار عمومي، 
توجه به جري��ان آزاد اطالعات، پذيرش نظارت جامع 
و اجراي كامل مصوبات قانوني شوراي محترم را نصب 
العين قرار دهم. س��وگند ياد مي كنم عدالت در توزيع 
منابع و اغتنام فرصت ها، رعايت صرفه و صالح جامعه 
و مبارزه با فساد و خودكامگي را سرلوحه فعاليت هاي 

خود و همكارانم قرار دهم.
حناچي بعد از قرائت سوگندنامه خود در صحن شورا با 
بيان اينكه خداوند را شاكرم توفيق خدمت در جايگاه 
ديگ��ري در نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران را 
پيدا كردم، گفت: بي ترديد شعار »تهران، شهري براي 
همه« كه من آن را انتخاب كردم، همه كس��اني كه در 
اين شهر زندگي مي كند و خداوند به آنها جان داده، را 

شامل مي شود.
ش��هردار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
ضمن قدرداني از نمايندگان ش��وراي اس��المي شهر 
تهران براي اعتمادي كه به وي كردند، افزود: اميدوارم 
قانون مداري در شهر تهران بيش از پيش حاكم شود. 
قطعا اهتمام و توجه به جوانان و بدنه متخصص داخل 
ش��هرداري تهران از برنامه هاي آتي م��ن خواهد بود. 
 قطعا تعامل قانوني و عالمانه با اعضاي ش��وراي شهر و 
همچنين همكاري با سازمان هاي مردم نهاد، در اداره  
امور شهر براي حل مشكالت شهر در دستور كار قرار 

خواهد داشت.

     توجه ويژه  به مناطق محروم شهر
حناچي در ادامه به بيان بخشي از مهم ترين برنامه هاي 
خود براي شهر تهران پرداخت و با تاكيد بر تالش خود 
براي جلب مشاركت مردم، بخش خصوصي و نخبگان 

گفت: قطعا توج��ه ويژه اي به مناطق محروم ش��هر 
خواهيم داشت و پاسخگويي به شهروندان و استفاده 
از حداكثر بضاعت تخص��ص داخلي را از رويكردهاي 
اساسي خود قرار خواهيم داد.  استفاده از تجربه جهاني 
براي اداره امور ش��هر و پيگيري لوايح از كميس��يون 
عمران شهرها و شوراي عالي استان ها در دستور كار ما 

قرار خواهد داشت.
شهردار تهران يك بار ديگر با اش��اره به شعار تهران، 
شهري براي همه، يكي از مصداق هاي تحقق اين شعار 
را توسعه قلمروي عمومي با همكاري اعضاي شوراي 
شهر تهران خواند و افزود: تالش خواهيم كرد اين مهم 

با همكاري اعضاي شورا محقق شود.
بايد قبول و ب��اور كنيم در مواردي اش��تباه كرديم و 
از حداكثر ظرفيت علمي براي اداره ش��هر اس��تفاده 
نكرده ايم. نمي توانيم تهران را به بهشت تبديل كنيم 
اما در قدم اول جلوي تخريب ه��ا را خواهيم گرفت و 
بعد در مسير درست حركت خواهيم كرد. در گام اول 
اعالم كرديم كه كارگاه هاي عمراني اضافه در س��طح 
شهر جمع آوري شوند كه يكي از بدترين آنها كارگاه 
عمراني مي��دان هفت تير بود كه به زودي جمع آوري 

خواهد شد.
وي تاكي��د كرد: ت��الش مي كنم نهاي��ت تخصص و 
شناخت خود را براي حل مشكالت شهر تهران به كار 
بگيريم. بي ترديد مشكالت اين شهر بزرگ و پيچيده 
هستند اما همت مردم ما نيز بزرگ تر است و مي توانيم 

اين مشكالت را حل و فصل كنيم.

     2 اولويت مهم شهردار جديد تهران
وي همچنين در حاشيه جلسه شوراي شهر با حضور 
در جمع خبرنگاران به بيان دو اولويت مهم شهرداري 
تهران پرداخت و گفت: يكي از مهم ترين اولويت هاي 
ش��هرداري تهران كه ارتباط مهمي نيز با بودجه ۹۸ 
دارد، تدوين نهايي برنامه س��وم توس��عه شهرداري 
است. ايراداتي كه اعضاي شوراي شهر به برنامه سوم 
توسعه شهرداري داشتند اصالح شده و برنامه آماده 

ارسال به شورا است.
وي يك��ي ديگ��ر از اولويت ه��اي مهم ش��هرداران 
كالن ش��هرها را موضوع اليحه منابع پايدار برشمرد 
و گفت: اليحه منابع پايدار به مجلس رس��يده و الزم 
است با كمك ساير كالن شهرها و نمايندگان مجلس 
اليحه منابع پايدار به نتيجه برسد تا بسياري از مسائل 

حل شود.

     تجديد ميثاق با آرمان هاي امام )ره( 
حناچي بعد از ترك شوراي شهر به همراه علي اعطا، 
سخنگوي شوراي ش��هر، محمد جواد حق شناس، 
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي و آرش ميالني 
و حج��ت نظري از اعضاي ش��وراي ش��هر همراهي 

در ح��رم مطهر امام خميني )ره( حض��ور يافت و با 
آرمان هاي ايشان تجديد ميثاق كرد.

جلسه ديروز شوراي شهر تهران يك مصوبه هم داشت 
و بعد از رفتن حناچي، اعضاي ش��ورا كليات اصالحيه 
حفظ و گسترش فضاي سبز را بررسي و تصويب كردند. 
اعضاي شوراي شهر پيشنهاداتي در اين رابطه داشتند 
كه به دليل عدم راي اعضاي شورا به تمديد وقت، سه 
پيشنهاد براي جلس��ه بعدي ماند. محسن هاشمي، 
رييس شوراي شهر تهران درباره اين مصوبه توضيحاتي 
ارايه كرد و گفت: از آنجايي كه آخرين نرخ جريمه قطع 
درختان متعلق به س��ال ۹۴ بود، اعضاي شوراي شهر 
تهران بر اساس نرخ تورم، جرايم جديد را تعيين كردند 
كه براي سال ۹۸ قابل اجرا است.  وي افزود: نرخ جرايم 
قطع درختان مبناي تورم است، اما اگر بخواهيم تورم 
امسال را مالك عمل قرار دهيم بايد بگويم كه افزايش 
نرخ جريمه كمتر از ميزان تورم امسال است. به گونه اي 
كه براي قطع درخت با پايين ترين بن مبلغ ۶۰۰ هزار 
تومان نظر گرفته شده بود كه حاال در اصالحيه جديد 

اين مبلغ به ۶۸۰ هزار تومان مي رسد.
همچنين در ادامه موض��وع اخذ يك چهارم عوارض 
بابت جابه جايي درختان كه در قالب ماده 12 اليحه 
پيشنهادي اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز 
شهر تهران عنوان شده بود مورد بحث و بررسي اعضاي 

شوراي ش��هر تهران قرار گرفت و در نهايت حذف آن 
راي الزم را نياورد. زهرا نژاد بهرام در اين رابطه با بيان 
اينكه رويكرد شوراي شهر تهران بر تقويت درختكاري 
استوار است، اظهار داشت: جابه جايي درختان موضوع 
بس��يار مهمي بوده و هزينه بسيار زيادي را نيز در پي 
دارد. از اين رو، اگر درخت پس از جابه جايي سبز بماند 
ديگر ضرورتي بابت دريافت عوارض وجود نداشته و 
مي تواند در قالب بس��ته تشويقي حفظ درختان قرار 
گيرد. حجت نظري در مخالفت با حذف اخذ عوارض 
بابت جابه جاي��ي گفت: حذف ع��وارض خود نوعي 
تش��ويق براي قطع درختان و جابه جايي آن اس��ت. 
اگر درختي با محيط بن 1۰۰ س��انتي متر بخواهد به 
ش��رايط ابتدايي خود برسد زمان زيادي را الزم دارد، 
از اين رو، حذف اين عوارض مي تواند مورد استقبال 

بسياري قرار گيرد.
محمد ساالري اما با اشاره به ماده ۸ مصوبه پيشين در 
خصوص اليحه ارايه شده گفت: با توجه به پيش بيني 
اين موضوع در متن مصوبه ديگ��ر نيازي به تصويب 

مجدد آن نيست.
نژاد بهرام در پي توضيح محمد ساالري پيشنهاد خود را 
پس گرفت. سيد حسن رسولي اما در خصوص توضيح 
محمد ساالري گفت: اگر اين اصالحيه به شرايط ارايه 
شده تصويب ش��ود عمال موضوع ماده ۸ عنوان شده 

توسط محمد س��االري خود به خود منتفي است. وي 
اظهار كرد: از آنجا كه درخت در پي جابه جايي س��بز 
مانده است و سازمان بوستان ها نيز بر آن نظارت كامل 
دارد در نتيجه دليلي بابت اخذ عوارض باقي نمي ماند 
از اي��ن روي من با نظر خانم نژاد بهرام موافقت كتبي 

خود را اعالم مي كنم.
محسن هاش��مي نيز در همين خصوص اظهار كرد: 
راستي آزمايي براي سبز ماندن درخت كاري پيچيده، 
سخت و هزينه بر است و قانون گذار براي پيشگيري از 
ايجاد مفاسد در پي مصوبه خود بايد چنين موضوعاتي 
را بينديشد. ناهيد خداكرمي اما در مخالفت با حذف 
عوارض جابه جايي درختان گف��ت: حفظ تعادل در 
سبزينگي شهر موضوعي بسيار مهم است و جابه جايي 
درختان مي تواند اين تعادل را در مناطق مختلف به 

هم بريزد.
نژاد بهرام و محمد ساالري اما در پاسخ به اين موضوع 
به ماده 7 مصوبه اش��اره كردند و گفتند: پيش بيني 
قانون گذار بر جابه جايي در داخل ملك بوده اس��ت. 
از اين رو، تعادل س��بزينگي مناطق به هم نمي خورد.

در پايان بررس��ي اين پيش��نهاد، حذف اخذ عوارض 
جابه جاي��ي درختان تعداد الزم ب��راي تصويب را به 
دست نياورد و شهرداري ملزم به اخذ عوارض در پي 

جابه جايي درختان شد. 

گروه راه و شهرسازي| 
با آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران، برخي فرودگاه هاي 
منطق��ه از جمل��ه ف��رودگاه اس��تانبول و بي��روت از 
سوخت رس��اني ب��ه هواپيماهاي ايراني س��رباز زدند 
موضوعي كه مشكالت متعددي از جمله تغيير مسير 
پروازها، تاخير در زمان پروازها و ... را به همراه داشت. 

پس از باالگرفتن مشكالت پروازهاي ايراني، مسووالن 
صنع��ت هوايي اعالم كردند ك��ه مذاكراتي براي حل 
مشكل عدم سوخت رساني تركيه و لبنان داشته اند اما 
تاكنون اين رايزني ها بي نتيجه مانده است و به همين 
دليل به گفته دبير انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي 
قرار اس��ت كه وزارت ام��ور خارجه در كنار س��ازمان 
هواپيمايي كشوري براي حل مشكل سوخت رساني به 

هواپيماهاي ايراني در تركيه و لبنان گام هايي بردارد.
مقصود اس��عدي س��اماني در گفت وگو با مهر ضمن 
اعالم اين خبر مي گويد: مش��كل س��وخت رساني به 
هواپيماهاي ايراني در تركيه و لبنان هنوز حل نش��ده 

است.
او مي افزايد: سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت امور 
خارجه در حال پيگيري براي حل اين مشكل هستند.

دبير انجم��ن صنفي ش��ركت هاي هواپيمايي اظهار 
مي كند: بهانه شركت هاي عرضه كننده سوخت هواپيما 
در اين دو كشور، تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران و 

مشكل تبادالت مالي با بانك هاي ايران است.

س��اماني ادامه مي دهد: با اين وجود، اين مش��كل لغو 
پروازها حل نشده و پروازها طبق برنامه در حال انجام 
است. به گفته او، با پيگيري هاي وزارت امور خارجه و 
سازمان هواپيمايي كشور، اين مشكل مرتفع  مي شود.

     مذاكره اي با آنتونوف انجام نشده است 
موضوع ديگري كه از سوي دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي مطرح ش��د مربوط به چراغ سبز شركت 

هواپيماس��از آنتونوف به ايرالين ه��اي ايراني براي 
خريد اين هواپيما است، او مي گويد: در حال حاضر 
هيچ بحث و مذاكره اي مي��ان ايرالين هاي ايراني و 
ش��ركت هواپيماس��از آنتونوف اوكراين براي خريد 

هواپيماي جديد وجود ندارد.
اس��عدي س��اماني اظهار مي كند: در ح��ال حاضر 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي ايراني تم��ام گزينه هاي 
موجود در بازار براي تامين ناوگان مورد نياز خود را 

بررسي مي كند، اما فعال شركت هواپيماساز آنتونوف 
جزو اين گزينه ها نيست و مذاكره اي براي خريد اين 

هواپيماها وجود ندارد.
او در پاس��خ به اينكه در صورت نب��ود مذاكره براي 
ف��روش هواپيما اظهارات يك��ي از مديران آنتونوف 
درباره نگاه مثبت ش��ان به حض��ور در ايران در چه 
رابطه اي اس��ت، توضيح مي ده��د: آنتونوف پس از 
صحبت هاي مطرح ش��ده درباره ساخت هواپيماي 
مسافربري در ايران به عنوان يكي از شركاي خارجي 
وارد كشور شد كه نتيجه آن ساخت هواپيماي ايران 

1۴۰ بود.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي مي افزايد: هر 
چند اين هواپيما به مرحله  توليد رسيد، اما با توجه 
به ثبت حوادث و س��قوط هايي كه در سال هاي قبل 
داشتيم طرح آن متوقف ش��ده و اجرايي نمي شود، 
اما به نظر مي رسد كه با توجه به نبود استقبال الزم 
از سوي ايرالين هاي ايراني براي خريد هواپيماهاي 
آنتونوف ش��ايد مسووالن اين ش��ركت همچنان به 

دنبال پيگيري همان طرح هاي سابق باشند.
اس��عدي س��اماني درباره آخري��ن وضعيت خريد 
هواپيما سوخو 1۰۰ روسيه هم مي گويد: اين شركت 
ب��راي فروش هواپيماهاي خود ب��ه ايران مذاكراتي 
داشت، اما با سد دريافت مجوز از وزارت خزانه داري 
امريكا روبرو ش��د، از اين رو فعال تالش هاي س��وخو 

براي دور زدن اين تحريم ها ادامه دارد. به گفته دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي، سوخو براي دورزدن 
تحريم هاي امريكا برنامه دارد تا مشاركت امريكا در 
قطعات هواپيماي مسافربري خود را به كمتر از 1۰ 
درصد برساند و در صورتي كه اين امر اجرايي شود، 

مي توان به خريد هواپيماهاي سوخو فكر كرد.
او در پاس��خ به اينك��ه آيا اين تغييرات در س��اختار 
هواپيماي سوخو از نظر ايمني مشكل ساز مي شود 
هم توضيح مي دهد: قطعا شركت هواپيماساز براي 
ف��روش هواپيماهايش بايد اس��تانداردهاي الزم را 
تامين كرده و مجوزها را دريافت كند، اگر بنا باش��د 
ايرالين هاي ايراني اين هواپيما را بخرند هم سازمان 
هواپيمايي  كش��وري نظارت الزم بر آن را داش��ته و 
پس از صدور مجوز اين هواپيما مي تواند در آسمان 

ايران پرواز كند.
ناگفته نماند كه ثبت حوادث تلخ سقوط، هواپيماهاي 
ش��رقي مانند توپولوف و انتونوف موجب شده مردم 
ايران نسبت به ورود دوباره اين هواپيماها به آسمان 

كشور ترديدهاي جدي داشته باشند.
چن��د روز پيش يك��ي از مديران ش��ركت آنتونوف 
نسبت به ش��رايط مثبت بازار ايران ابراز خوش بيني 
كرده بود، پ��س از خروج امريكا از برجام فعال امكان 
خريد مستقيم هواپيما از شركت هايي مانند بوئينگ 

و ايرباس وجود ندارد.

مديرعامل شركت راه آهن با بيان اينكه با وجود قوانين 
متعدد در زمينه اولويت دهي به حمل و نقل ريلي اما 
در كشور اين قوانين نتوانسته به اين موضوع جامه عمل 
بپوشاند، مي گويد: شبكه فعلي ريلي امكان انتقال ۳۰ 
ميليارد تن- كيلومتر ب��ار را دارد كه با اجراي آن 7۵۰ 

ميليون دالر صرفه جويي سوخت خواهيم داشت.
به گزارش مهر، س��عيد محمدزاده اظهار مي كند: در 
برنامه ششم توسعه آمده است سهم ريل از حمل و نقل 
كاال بايد به ۳۰ درصد برسد، اما تا دستيابي به اين هدف 
فاصله زيادي داريم، زيرا يك تن كيلومتر حمل بار وقتي 
از جاده به ريل منتقل مي شود ۳۵ سي سي صرفه جويي 
سوخت دارد. مديرعامل شركت راه آهن ادامه مي دهد: 
ساالنه 1۰۰ ميليارد نفر- سفر حومه اي در تهران انجام 

مي ش��ود كه ۴۰ درصد اين س��فرها در كريدورهايي 
است كه ريل داريم؛ ۳۰ درصد خودروهاي ورودي به 
تهران مربوط به مناطق حومه اي هستند. اگر اين تعداد 
خودرو به ريل منتقل شود، هم هواي پاك داريم و هم 

از تصادفات در اطراف شهرها كم مي شود.
او يادآور مي ش��ود: امروز متوسط قيمت انتقال هر تن 
كيلومتر بار از طريق جاده 1۴۰ تومان و ريل ۸۰ تومان 
اس��ت، اما چرا بار به ريل منتقل نمي شود؟ زيرا ذهن 

سرمايه گذاران به اين موضوع حساس نشده است.
محمدزاده مي افزايد: اگر فق��ط ۳۰ ميليون تن بار به 
ريل بيايد 7۵۰ ميلي��ون دالر صرفه جويي در مصرف 
سوخت داريم كه بر اساس قانون، اين صرفه جويي در 
سوخت بايد به سرمايه گذار برگردد، بنابراين زمينه هاي 

س��رمايه گذاري در ريل بسيار وس��يع است. به گفته 
مديرعامل شركت راه آهن قيمت حمل و نقل ريلي بار 
در ايران با دالر ۳7۰۰ تومان به ازاي هر يك تن كيلومتر 
۸ دهم سنت هزينه دارد كه نشان مي دهد حمل و نقل 
ريلي بار در ايران ارزان است اما هنوز بار به ريل نيامده 
اس��ت. او ادامه مي دهد: از سال ۸۸ تا ۹2 تناژ حمل بار 
با ريل بطور ميانگين بين ۳2 تا ۳۴ ميليون تن بود كه 
جاي تامل دارد اما اين سهم در سال ۹۶ به ۴7 ميليون 
تن رسيد كه اين موفقيت تنها با كاهش حق دسترسي 

به ريل از ۵7 به 1۹ درصد محقق شده است. 
محم��دزاده اظهار مي كند: در س��ال ۹۶ معادل 1۳۳ 
ميليون تن كاال از كش��ور صادر و ۴۰ ميليون تن وارد 
ش��ده اس��ت اما س��هم ريل از اين ميزان تجارت كاال 

تنها 1۵ ميليون تن بوده در حالي كه ما به كشورهاي 
مختلف از جمله چي��ن از طريق كريدورهاي مختلف 

متصل هستيم.

     تخصيص اعتبار براي توسعه ترابري ريلي
معاون تأمين س��رمايه و اقتصاد شركت راه آهن هم با 
بيان اينكه توس��عه اين بخش يكي از زيرساخت هاي 
ايجاد حمل و نقل پايدار و مدنظر تصميم سازان دولت 
و مجلس است، مي گويد: س��ازمان برنامه و بودجه با 
اختصاص ۳ هزار ميليارد تومان به توسعه بخش ريلي 

موافقت كرده است.
به گزارش مهر، نوراهلل بيرانوند اظهار مي كند: با توجه 
به جايگاه منطقه اي ايران به عنوان پل ارتباطي شرق 

با غرب و شمال با جنوب، توسعه حمل و نقل ريلي به 
عنوان يكي از روش هاي اصلي توسعه به شمار مي رود. 
او يك��ي از چالش هاي اين بخش را مش��كالت تأمين 
مالي عنوان مي كند و مي افزايد: ش��ركت راه آهن در 
7 سرفصل و 2۸ عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري در 
حمل و نقل ريلي را تهيه كرده است و دولت هم بودجه 

الزم را براي تأمين زيرساخت ها اختصاص مي دهد.
معاون تأمين س��رمايه و اقتصاد شركت راه آهن ادامه 
مي دهد: يكي از فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش 
ريلي، الگوي جديد توس��عه ايس��تگاه هاي مسافري 
TOD )توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني( است 
كه از طريق مناقصه براي چند ايستگاه و انتشار آگهي 

مناقصه به دنبال سرمايه گذار هستيم.
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خيابان ۱۶ آذر از محدوده 
طرح ترافيك خارج شد

خيابان 1۶ آذر تهران از محدوده طرح ترافيك خارج 
شد تا خودروها بتوانند بدون ورود به محدوده اين طرح 
از خيابان كارگر شمالي به سمت ميدان انقالب و كارگر 
جنوبي حركت كنند. به گزارش ايسنا، با انتقال محل 
استقرار دوربين طرح ترافيك، تردد مردم در خيابان 
1۶ آذر و دسترسي به ميدان انقالب تسهيل شد و بعد 
از اين خيابان 1۶ آذر در فاصله خيابان هاي انقالب و 
بلوار كشاورز، ديگر به عنوان محدوده طرح ترافيك 
مشمول كنترل دوربيني نمي شود.  بر اساس اعالم 
روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران، اين موضوع با هدف تسهيل تردد شهرونداني 
كه قصد ادامه مسير از خيابان كارگر شمالي به سمت 

ميدان انقالب دارند، صورت گرفت. 

اجاره سرمايه اي هواپيما 
ميالد صادقي|پژوهشگر حقوق هوافضا|

خطوط هواپيمايي اگر قادر به تحصيل حق مالكيت 
هواپيما نباشند، به ناچار به ترتيبات استيجاري روي 
مي آورند تا از حق بهره برداري هواپيما و استيفاي منافع 
آن بهره مند شوند. يكي از مهم ترين ترتيبات، روش 
 )finance lease( »اجاره تامين مالي هواپيم��ا«
 capital( »است كه به آن »اجاره سرمايه اي هواپيما

lease( نيز اطالق مي شود. 
عمومًا اجاره س��رمايه اي هواپيما، قراردادي اس��ت 
بلندمدت كه مستاجر به موجب آن، حق استفاده از 
هواپيما را براي مدتي كه برابر با بخش عمده اي از عمر 
مفيد آن اس��ت، تحصيل مي كند. توصيف و اطالق 
اين نوع از اجاره به »اجاره تامين مالي« به اين خاطر 
اس��ت كه موجر پيش از انعقاد عقد اجاره، به عنوان 
»كمپاني تامين مالي«، هواپيمايي را از توليدكننده 
يا عرضه كننده خريداري مي كند و س��پس آن را به 
اجاره متقاضي يا مصرف  كننده )=مستاجر( مي دهد. 
در راستاي حذف برخي موانع حقوقي اجاره تامين 
مالي بين المللي تجهيزات و حفظ تعادل منصفانه 
ميان منافع موجر، مستاجر، عرضه كننده و اشخاص 
ثالث، پيماني به كوش��ش »موسس��ه بين المللي 
يكنواخت س��ازي حق��وق خصوصي«، ب��ا عنوان 
»كنوانسيون راجع به اجاره تامين مالي بين المللي«، 
موسوم به كنوانس��يون اتاوا، تدوين ش��ده و در 2۸ 
مه 1۹۸۸، به امضا رس��يده است. شرط اجرايي اين 
كنوانس��يون، از يكم مه 1۹۹۵، تحقق يافته اس��ت 
ولي تاكنون بيش از 1۰ كش��ور به آن نپيوسته  يا آن 
را تصويب نكردهاند. در ميان اين 1۰ كش��ور، فقط 
سه كشور صنعتي فرانس��ه، ايتاليا و روسيه حضور 
دارند. با اين حال، به نظر مي رسد، بعضي از كشورهاي 
غيرعضو كنوانسيون، در قوانين ملي خود از عبارات 
و احكام آن الهام گرفته ان��د. چين، از برخي عبارات 
كنوانسيون بطور خاص در محتواي قانون هواپيمايي 
كش��وري )1۹۹۵( استفاده كرده است. منتهي بايد 
در نظر داشت كه اعمال قوانين و مقررات عمومي و 
سنتي )ملي يا بين المللي( بر معامالتي كه موضوع آنها 
هواپيما است، گاه با خطر انكار واقعيت هاي تجاري يا 
فني صنعت هواپيمايي همراه مي شود. شايد به همين 
دليل است كه چين با وجود الهام از عبارات كنوانسيون 
اتاوا در قانون هواپيمايي كشوري، نوعي دقت عمل 
و حساسيت به خرج داده و تنها به ترسيم تصويري 
عمومي و موجز از اجاره تامين مالي هواپيما، قناعت 
كرده است. اين تصوير عمومي و موجز را به شرح ذيل 

مي توان گزارش كرد: 
-قانونگذار چيني، مقررات اجاره تامين مالي هواپيما را 
ذيل عنوان عام »اجاره هواپيماي كشوري« )مواد 2۶ 
الي ۳۳( آورده است. بر بنياد اين مقررات، اجاره تامين 
مالي هواپيماي كشوري، قراردادي است كه به موجب 
آن، موجر، هواپيماي كشوري را متعاقب انتخاب يا 
گزينش عرضه كننده و هواپيماي كشوري از طرف 
مستاجر، تملك كرده و آن را به مستاجر، اجاره مي دهد 
تا وي اجاره بها را به صورت دوره اي پرداخت نمايد. اين 

قرارداد اجاره بايد كتبي باشد. )ماده 2۶ و 27( . 
-در دوره اج��اره تامين مال��ي، مالكيت هواپيماي 
كش��وري از نظر حقوقي با موجر است؛ مستاجر نيز 
از نظر حقوقي، حق تص��رف )نگهداري( هواپيماي 
كشوري، بهره برداري )اس��تفاده( و كسب درآمد از 
آن را دارد. موجر ضامن تصرف و استفاده بدون مانع 
از هواپيماي كشوري است؛ مستاجر هم بايد به طرز 
مناسبي از هواپيماي كشوري مراقبت كند و آن را با 
مالحظه تنزل )افت( و نقصاني كه در جريان استفاده 
متعارف واقع مي شود و هرگونه تغيير در هواپيماي 
كشوري كه با موجر توافق شده است، در وضعيتي كه 

تحويل و تسليم شده، حفظ نمايد )ماده 2۸ و 2۹( . 
-در دوره اجاره تامين مالي، مستاجر تنها با رضايت 
موجر و بدون آنكه منافع اش��خاص ثالث را به خطر 
اندازد، مي تواند حق تصرف هواپيماي كشوري و نيز 
ساير حقوق خود را به ديگران انتقال دهد )ماده ۳2( . 
-با پايان يافتن ق��رارداد اجاره تامين مالي هواپيما، 
مستاجر بايد هواپيماي كشوري را به موجر بازگرداند، 
مگر آنكه وي درص��دد اجراي حق خريد هواپيماي 
كشوري برآيد يا هواپيماي كش��وري را در راستاي 
اجاره براي دوره اي ديگر مطابق با قرارداد، در تصرف 
خود نگه دارد. )م��اده ۳۰( . اين تصوير حكايت از آن 
دارد كه در حقوق چين، انتقال مالكيت مورد اجاره 
)هواپيما( به مستاجر يا حق خريد مستاجر، همچون 
كنوانسيون اتاوا، عنصر اصلي و جوهري اجاره تامين 

مالي هواپيما نيست. 
-مستاجر بايد حق تصرف خود در هواپيماي كشوري 
را نزد اداره هواپيمايي كشوري چين، به ثبت برساند، 
در غي��ر اين صورت، چنين اج��اره اي در برابر ثالث، 
موثر نخواهد بود )ماده ۳۳( . بنابرين مستاجر براي 
آنكه بتواند به قرارداد اجاره تامين مالي خود در برابر 
ثالث استناد كند، الجرم بايد آن را نزد مرجع صالح 

ثبت كند.
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دو راهي ارزي تجار 

 حذف موانع قانوني ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد

ضرورتتوجهجديبهاحيايتشكلگرايي

تعادل|محمد مهدي حاتمي- مجتبي عبدي |
تعداد بخشنامه هاي مرتبط با صادرات و بازگرداندن ارزهاي 
حاصل از صادرات به كشور حاال آن قدر زياد و گاهي حتي 
ضد و نقيض شده كه بسياري از صادركنندگان نمي دانند 
دقيقا بايد چه رويكردي را در مورد تداوم فعاليت هاي خود 
اتخاذ كنند. در تازه ترين رخداد، بانك مركزي دو روز پيش 
دستورالعمل فروش ارز صادراتي به صرافي ها را ابالغ كرد 
كه بر اساس آن، صادرات تا سقف يك ميليون يورو و معادل 
آن به ساير ارزها، از پيمان سپاري ارزي معاف بوده و خريد 
ارز از صادركننده و فروش آن ب��ه واردكننده، مي تواند از 
درگاه صرافي ها انجام بگيرد. اين اما به معني آن است كه 
بانك مركزي تصميم گرفته صادرات خرد را از دايره شمول 
نظارت دولتي و پيمان سپاري ارزي خارج كند و آن را به 
صرافي ها بس��پارد. از اين رو، به نظر مي رسد با اجراي اين 
بخش��نامه، صادركنندگان اگر نخواهند ارزهاي حاصل 
از صادرات خ��ود را براي واردات مجدد هزينه كنند، تنها 
دو راه پيش رو داش��ته باشند تا تعهدات ارزي خود را ايفا 
كنند: نخست فروش ارز به س��امانه نيما و دوم فروش ارز 
به صرافي ها. دو راهي ارزي صادركنندگان در حالي شكل 
گرفته كه در پيش گرفتن هر يك از اين دو راه مشكالتي 
براي آنها ايجاد مي كند. فروش ارز به صرافي ها به معني 
فروش ارز به نرخ بازار است و البته با اين معضل رو به رو است 
كه بانك مركزي براي اين گروه از خريد و فروش ها ارزي، 
در تصميمي كم سابقه، كارمزد ثابت يك درصدي را معين 
كرده است. از ديگر سو، فروش ارزهاي حاصل از صادرات 
به سامانه نيما هم به معني نرخ هاي پايين تر است. اين اما 
در حالي است كه با اجراي اين بخشنامه، واردكنندگان با 
معضلي مشابه رو به رو مي شوند: در حالي كه صادركنندگان 
ترجيح مي دهند ارزهاي صادراتي خود را به قيمت آزاد )ولو 
با پرداخت كارمزد باال( به صرافي ها بفروش��ند، در مقابل 
واردكنندگان ترجيح مي دهند همچنان براي خريد ارز به 

سامانه نيما رجوع كنند. 

      باز هم يك بخشنامه جديد
بانك مركزي دو روز گذشته بخشنامه ديگري را در حوزه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبكه ارزي كشور ابالغ 
كرد. بخشنامه اي كه جزييات بيشتري از نحوه فروش ارز 
حاصل از صادرات به شبكه صرافي هاي كشور را مشخص 
كرده است. جزييات بخشنامه بانك مركزي حكايت از اين 
دارد كه صرافي هاي مجاز و معتب��ر مي توانند ارز حاصل 
از صادرات را تا س��قف يك ميليون يورو ي��ا معادل آن به 
س��اير ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا(، به صورت 
اسكناس يا حواله به نرخ بازار از صادركنندگان خريداري 
كنند. همچنين در اين بخشنامه آمده است كه نرخ فروش 
ارز از سوي صرافي هاي مجاز معتبر، متناسب با شرايط به 
نرخ بازار اعالم شده است. يعني دقيقا صرافي ها مي توانند به 
تناسب شرايط بازار آزاد ارز كه اين روزها البته رو به كاهش 
نهاده و نرخ آن به سامانه نيما نزديك شده است، قيمت را 
براي صادركنندگان تعيين كرده و ارز آنها را خريداري كنند. 
اجراي اين بخشنامه اما به معني آن است كه قيمت خريد 
ارز از سوي صرافي ها، به نرخ بازار آزاد نزديك مي شود. با اين 
همه، از آنجا كه نرخ دالر در چند هفته اخير روند نزولي را در 
پيش داشته، اكنون نرخ بازار آزاد و نرخ دالر در سامانه نيما 
به هم نزديك شده است و اين يعني صادركنندگان دست 

كم روي كاغذ، بايد انگي��زه زيادي براي فروش ارز خود به 
صرافي ها و نه سامانه نيما داشته باشند. قيمت ارز در سامانه 
نيما حتي همين حاال و با وجود كاهش شديد قيمت دالر 
در هفته هاي اخير، همچنان فاصله قابل توجهي با قيمت 
ارز در بازار آزاد دارد. از طرفي هر چند عرف خريد ارز توسط 
صرافي ها، با اخذ كارمزد از سوي آنها همراه است، فروش ارز 
به صرافي همچنان به معني فروش ارز به قيمت آزاد خواهد 
بود. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، صادركنندگان ترجيح 
بدهند ارز خود را بر اساس بخشنامه جديد، مستقيما در 
اختيار صرافي ها قرار دهند. با اين هم��ه، اوضاع در عمل 
اين گونه نيست و اجراي اين بخشنامه، از دو سو مورد انتقاد 
قرار گرفته و صادركنن��دگان و صرافي ها، هر دو به اجراي 
آن اعتراض دارند. صرافي ها اجراي چنين بخشنامه اي را 
در وضعيت فعلي عملياتي نمي دانند و صادركنندگان نيز 
از كارمزد ثابتي كه بخشنامه بانك مركزي براي صرافي ها 
در نظر گرفته، ناراضي هستند. ماجرا از اين قرار است كه بر 
اساس بخشنامه جديد، صرافي ها مي توانند به ازاي خدماتي 
كه به صادركنندگان ارايه مي دهند، كارمزدي معادل يك 
درصد دريافت كنند، اما اين در حالي است كه پيش از اين، 
در فعاليت معمول صرافي ها كارمزد ثابتي وجود نداشته و 
كارمزد با افزايش ميزان ارز مبادله شده، كاهش پيدا مي كرد. 
در همين راس��تا، عضو هيات نمايندگان ات��اق ايران در 
گفت وگ��و با »تع��ادل«، اجراي دس��تورالعمل خريد ارز 
صادراتي از سوي صرافي ها را عاملي دانست كه مي تواند 
باعث آزادس��ازي مب��ادالت ارزي در صرافي هاي مجاز و 
فاصله گرفتن از دخالت هاي دولت در بازار ارز باشد. به گفته 
رضا پديدار، دستورالعمل جديد بانك مركزي را مي توان 
تسهيل بازگش��ت ارز صادراتي به حساب آورد؛ بطوريكه 
خريد و فروش ارز را از سامانه هايي كه باعث ايجاد مشكالت 
براي فعاالن اقتصادي ش��ده بود، گرفت��ه و به صرافي ها 
باز مي گرداند. ام��ا از نگاه اين فعال اقتص��ادي، البته اين 
دستورالعمل به تازگي ابالغ شده و بايد دقيق تر مورد بررسي 
قرار بگيرد تا مواردي كه ممكن اس��ت به صادركنندگان 
آسيب بزند از آن حذف شود. از اين رو مقرر شده جلسه اي در 
اتاق بازرگاني ايران تشكيل شود تا اين دستورالعمل توسط 
نمايندگان بخش خصوصي به صورت تخصصي بررسي و 
چكش كاري شود. به گفته عضو كميسيون انرژي اتاق ايران، 
در اين دستورالعمل همچنين صرافي ها مجاز به خريد ارز 
به ارزش تنها يك ميليون يورو يا معادل آن ش��ده اند. اين 
مورد همان موضوع معافيت صادركنندگان از فروش ارز به 
سامانه نيما است كه با اين دستورالعمل اجرايي خواهد شد. 
اگرچه خواسته بخش خصوصي اين بوده كه اين ميزان تا 
سقف 3 ميليون يورو افزايش يابد و همچنين 70 درصد از 
اين مبلغ را ملزم باشد تا به سامانه سنا يا صرافي هاي مجاز 

به فروش برساند.

      معضلي به نام »نرخ آزاد«
اين اما در حالي است كه بخشنامه جديد بانك مركزي و 
قرار دادن صادركنندگان در مقابل دوراهي فروش ارز به 
سامانه نيما يا فروش آن به صرافي ها، با معضلي به شدت 
بديهي رو به رو است كه گويا فكري به حال آن نشده است: 
صادركننده مي خواهد ارز را گران بفروش��د و واردكننده 
مي خواه��د آن را ارزان بخرد. در ش��يوه جديد اما تضاد 
منافع صادركننده، واردكننده و البته صرافي، ممكن است 

چرخش ارزهاي صادراتي در شبكه ارزي بيرون از سامانه 
نيما را با اختالل جدي مواجه كند.

به عنوان مثال، اگر واردكننده اي از بانك بخواهد به جاي 
تامين ارز از ش��بكه بانك ها و صرافي هاي مجاز در نيما، 
گزينه »برات بدون تعهد« را برايش انتخاب كند، واردكننده 
مي تواند به صرافي ها مراجعه و از ارز صادراتي كه صرافي 
خريداري كرده، استفاده كند. اما براي تسويه بدهي هاي 
ارزي كه در ش��رايط »خريدهاي اعتباري« ايجاد شده، 
صرافي ها مي توانند بر حسب ارسال تاييديه بانك عامل، اين 
نوع حواله ها را كارسازي كنند. اين اما در حالي است كه نرخ 
آزاد، اشكال مهمي در فرآيند خريد حواله صادركنندگان 
از سوي صرافي ها ايجاد مي كند. به اين ترتيب، متقاضيان 
اندكي حاض��ر خواهند بود براي »ب��رات بدون تعهد« يا 
»تسويه وام ارزي« خود از درگاه صرافي ها استفاده كنند و 
ترجيح مي دهند به  دنبال ارزهاي نيمايي باشند تا با قيمت 
كمتري بتوانند به تعهدات خود عمل كنند. بر اين اساس، 
به نظر مي رسد رجوع واردكنندگان به صرافي ها براي خريد 
ارز تنها در شرايط اضطرار رخ بدهد و به عبارت ساده تر، در 
حالي كه صادركنندگان ترجيح مي دهند ارزهاي صادراتي 
خود را به قيمت آزاد )ولو با پرداخت كارمزد باال( به صرافي ها 
بفروشند، واردكنندگان ترجيح مي دهند همچنان براي 

خريد ارز به سامانه نيما رجوع كنند.

      كارمزد ثابت، امتيازي براي صرافي ها
اين اما در حالي اس��ت كه يكي از ديگر داليل ناخشنودي 
صادركنندگان از فروش ارز به صرافي ها، كارمزد ثابت خريد 
ارز صادراتي از س��وي صرافي ها است؛ موضوعي كه البته 
خشنودي صرافي ها را به دنبال داشته است. از ديگر سو، بر 
اساس بخشنامه جديد، صرافي ها مجازند به ازاي خريد هر 

اسكناس دالر ۱00 تومان كارمزد و در مورد حواله هاي ارزي 
نيز همين ميزان كارمزد را از صادركننده دريافت كنند. در 
اين ميان برخي صادركنندگان نيز بر اين باور هستند كه با 
شرايط س��خت و خاصي كه بانك مركزي پيش روي آنها 
قرار داده است، بهتر است عطاي كار صادرات را به لقايش 
ببخشند و حرفه ديگري به غير از صادرات در پيش بگيرند. 
نايب رييس كميسيون انرژي اتاق تهران اما در مورد تصميم 
جديد بانك مركزي نظر متفاوتي دارد. حميدرضا صالحي، 
در گفت وگو با »تعادل«، بخشنامه جديد بانك مركزي را 
آغازي براي تعطيلي تدريجي سامانه نيما و خروج از وضعيت 
چند نرخي ارز مي داند. حمي��د رضا صالحي در اين مورد 
مي گويد: مي توان اميدوار بود كه در آينده نزديك، دولت 
قيمت ارز در سامانه نيما را به قيمت بازار آزاد نزديك كند 
و س��پس با حذف سامانه نيما، ارز دولتي را تنها به واردات 
كاالهاي اساسي كشور اختصاص دهد. اين فعال اقتصادي 
حتي معتقد اس��ت فوايد ورود صرافي ها به عرصه خريد 
ارزهاي صادراتي بيش از معايب اين موضوع است؛ چراكه با 
سرعت بخشيدن به تبادالت ارزي، جلوي تشكيل صف هاي 
طوالني و بروكراسي اداري را مي گيرد. به گفته او، در مورد 
ميزان كارمزد اخذ شده از صادركننده هم به نظر مي رسد، 
با توجه به سقف يك ميليون يورويي در نظر گرفته شده، 
مبلغ كارمزد آنچنان زياد نب��وده و تأثير خاصي بر انگيزه 

صادركنندگان نخواهد گذاشت.

      ابهامات همچنان پابرجا
از سوي ديگر، رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق 
بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل«، اما به چالش هايي 
اشاره مي كند كه در اجراي دستورالعمل خريد ارز صادراتي 
از سوي صرافي ها، پيش روي صادركنندگان قرار دارند. 

به گفته س��يد رضي حاجي آقا ميري، نخستين چالش 
آن اس��ت كه نرخ تعيين شده در سامانه سنا و صرافي ها 
پايين تر از نرخ ارز در بازار آزاد است و اين موضوع مي تواند 
به كاهش سرمايه صادركنندگان منجر شود؛ چراكه هزينه 
توليد براي صادركنندگان با نرخ بازار آزاد رقم مي خورد اما 
آنها ناگزير هستند تا ارز خود را به قيمتي پايين تر بفروشند. 
به گفته او، پيش از اين نيز از س��وي صادركنندگان اين 
تصميم بان��ك مركزي براي ف��روش ارز به نرخ پايين تر 
از ب��ازار آزاد م��ورد انتقاد قرار گرفته بود. ام��ا با ابالغ اين 
دستورالعمل گويي صداي بخش خصوصي شنيده نشده 
است. حاجي آقا ميري اما دومين چالش را تعيين كارمزد 
براي صرافي ها مي داند. به گفته او، اگرچه بانك مركزي در 
اين دستورالعمل براي جلوگيري از افزايش كارمزد توسط 
صرافي ها اقدام به تعيين يك درصدي آن كرده است، اما 
همين ميزان هم مبلغي بااليي از صادركنندگان كس��ر 
مي كند و شايد بهتر باشد اين كارمزد از خريدار گرفته شود. 
اينها همه اما در حالي است كه همچنان ابهامات ديگري 
هم در مورد اجراي بخشنامه جديد بانك مركزي در مورد 
پيمان س��پاري ارزي وجود دارد. با اين اوصاف، مشخص 
نيست صادركننده اي كه ارز خود را در صرافي هاي مجاز به 
فروش مي رساند آيا از پيمان سپاري ارزي رهايي مي يابد؟ 
آي��ا زماني كه ارز خود را به فروش مي رس��اند، همچنان 
مسووليتي براي ارتباط با واردكننده براي خريد ارز دارد يا 
پس از آن، تمامي مسووليت ها به عهده صرافي ها خواهد 
بود؟ از ديگر س��و، س��قف يك ميليون يورويي كه براي 
فروش ارز به صرافي ها تعيين شده براي كدام بازه زماني 
معتبر خواهد بود؟ از اين رو، بانك مركزي بايد ابهامات و 
نقاط ضعف جديدترين بخشنامه خود را با نظرخواهي از 

ذي نفعان اين بخشنامه برطرف و اصالح كند. 

وزير صنعت، معدن و تجارت از رفع موانع قانوني 
پيش پاي س�تادهاي تسهيل و رفع موانع توليد و 
اجراي حدود 54 درصداز مصوبات اين س�تادها 
در طول هفت ماه گذش�ته خبر داد. به گفته رضا 
رحماني، »حفظ زنجيره توليد«، »تامين مواداوليه 
صناي�ع« و »اش�تغال«، از مهم تري�ن برنامه هاي 
كاري وزارت صنعت خواهد بود. او »تسهيل ورود 
مواد اوليه برخي صنايع به كش�ور« را نيز از ديگر 
برنامه ه�اي مهم وزارت صنع�ت، معدن و تجارت 
برش�مرد و البته »تامين ارز مورد ني�از براي ورود 
مواد اوليه صنايع به كش�ور« را نيز از اولويت هاي 

اين وزارتخانه دانست. 

      رفع موانع قانوني براي اجراي مصوبات
وزير صنعت، معدن و تجارت از اس��تانداران خواست به 
عنوان نماينده عالي دولت از ق��درت اجرايي خود براي 
رفع موانع توليد استفاده كنند. رضا رحماني كه در جمع 
خبرنگاران سخن مي گفت، درباره نقش ستادهاي تسهيل 
و رفع موانع توليد در بهبود وضعيت صنايع گفت: رياست 
ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد كه در همه استان ها 
شكل گرفته، برعهده استانداران است و كارگروه ملي آن 
هم با رياست وزير صنعت تشكيل مي شود. او در خصوص 
اجراي مصوبات اين كارگروه ها توضيح داد: مصوبات اين 
كارگروه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و بر مبناي آخرين 

ارزيابي صورت گرفته، ح��دود 54 درصد از مصوبات در 
هفت ماهه ابتدايي س��ال جاري اجرايي ش��ده است. به 
گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، امروز حفظ توليد و 
اش��تغال موجود، از جمله برنامه هاي اولويت دار دولت و 
وزارت صنعت است.  وزير صنعت با اشاره به برخي موانع 
قانون��ي در حوزه ماليات و بانك ها نيز توضيح داد: حدود 
80 درصد مصوبات مربوط به مسائل بانكي و تامين مالي 
است كه البته در اين بخش هم با بيشترين عدم اجرا مواجه 
هس��تيم. او گفت: در قانون جديد سازو كاري مشخص 
شده كه اگر اجرايي شود، بخشي از مشكالت حل خواهد 
شد.البته استانداران هم مي توانند از قدرت اجرايي خود 
به عنوان نماينده عالي دولت استفاده كنند.  او در خصوص 
مشكالتي كه برخي توليدكنندگان در حوزه تامين مواد 
اوليه با آن مواجه هستند، گفت: »حفظ زنجيره توليد«، 
»تامين مواداوليه صنايع« و »اشتغال«، جزو اولويت هاي 
كاري دولت و وزارت صنعت است. از طرفي مواد اوليه اي 
كه درداخل توليد مي شود، بايد طوري مديريت شود كه 
به سهولت به دست مصرف كننده، يعني همين واحدهاي 
توليدي برسد. براي همين منظور هم كارگروهي را طي 
دو هفته اخير تشكيل داديم تا اين فرآيند را اصالح كنند.

وزير صنعت در خصوص مواد اوليه وارداتي نيز گفت: بر 
اساس منابع ارزي كشور و منابعي كه در اختيار وزارتخانه 
است، تامين مواد اوليه در اولويت قرار گرفته است. بانك 
مركزي هم قول داده تا اين منابع ارزي را تامين كند و تا 

به حال هم آن ميزاني كه وعده داده را تامين كرده است. 
او افزود: صنايعي كه در زنجيره توليد هس��تند يا توليد 
كاالهايي مانند مواد غذايي، دارويي، بهداشتي، پوشاك 
و لوازم خانگي را بر عه��ده دارند از نظر ما در اولويت قرار 
دارند. رحماني ادامه داد: دولت از محل درآمدهاي نفتي ارز 
مورد نياز براي تامين كاالهاي اساسي و ذخاير استرتژيك 
را تامين كرده و خوشبختانه وضعيت انبارها نيز در شرايط 
بسيار خوبي قرار دارد اما در حوزه توليد اولويت ما تامين 
مواد اوليه صنايع است و همكاري هاي الزم براي تخصيص 

ارز انجام شده است.

      تشريح بسته حمايتي دولت
رحماني با تشريح بسته حمايتي دولت از صنايع كشور 
اعالم كرد: تامين  ارز مورد نياز مواد اوليه  واحدهاي توليدي 
در اولويت وزارت صنعت قراردارد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در بخش ديگري از سخنانش به الحاقيه مجلس 
به قانون تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اشاره كرد 
و گفت: دولت ومجلس تاكيد دارند هر واحد توليدي كه 
دچار مشكل مي شود توسط استانداران به عنوان روساي 
كارگروه رفع ش��ود. رحماني افزود: هيچ واحد صنعتي 
نبايد توسط بانك ها به دليل بدهي تملك و تعطيل شود. 
همچنين بنابر بسته اي كه دولت در نظر گرفته، واحد هاي 
توليدي كه چك برگش��تي يا بدهي به تامين اجتماعي 
دارند، به شرط توليد و فروش مي توانند از تسهيالت بهره 

مند شوند تا روند توليد ادامه پيدا كند. او همچنين تكميل 
پروژه هايي با پيشرفت فيزيكي 60درصد را از برنامه هاي 
مورد تاكيد برشمرد و گفت: در استان ها بايد بودجه مورد 
نياز براي اتمام اين طرح ها و پروژه ها اختصاص پيدا كند.

وزير صنعت تصريح كرد: نوس��ازي وبازسازي صنايع 
نيز ازديگر اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است. رحماني تفويض اختيار به استان ها را در راستاي 
رفع موانع پيش روي توليد توصيف كرد و گفت: در حال 
حاضر موضوع ثبت سفارش و تشكيل شوراي معادن 
به استان ها سپرده ش��ده است. به اعتقاد وزيرصنعت، 
اگر ثبت سفارش در گذشته به استان ها واگذار مي شد، 
مش��كالتي در اين بخش رخ نمي داد؛ زيرا مس��ووالن 
استاني، توليدكنندگان هر استان را مي شناسند وثبت 
سفارش ها با نظارت دقيق تري صورت مي گيرد. رحماني 
در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ضرورت بهره 
مندي از همه ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در كشور 
خاطرنشان كرد: دربودجه 98، حمايت از توليد و اشتغال 
يكي از مهم ترين برنامه هاي دولت در سال آينده در نظر 
گرفته شده است. البته توجه به مناطق محروم و معيشت 
مردم نيز يكي از محورهاي اساسي در بودجه 98 به شمار 
مي رود. رضا رحماني از افزايش 20 درصدي صدور جواز 
تاس��يس واحدهاي صنعتي در كشور خبر داد و گفت: 
با وجود تحريم هاي ظالمانه، روند س��رمايه گذاري در 
كشور از استقبال مردم به حضور در فعاليت هاي صنعتي 

حكايت دارد. او تصريح كرد: پيش بيني سرمايه گذاري 
در اين بخش 78 درصد افزايش و ايجاد اشتغال ناشي از 
صدور جوازهاي تاسيس نيز 80 درصد رشد داشته است. 
رحماني در ادامه با تاكيد بر هم انديشي با تشكل هاي 
صنعتي، معدني ب��ه ويژه اتاق بازرگاني خاطر نش��ان 
كرد: صنعت ، توليد و تجارت امرمقدسي است و ما نيز 
معتقديم كه با همراهي  صاحبان صنايع و بهره مندي از 
نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي مي توانيم شرايط 

اقتصادي را بهبود ببخشيم.

      توجه به توسعه صنعت پوشاك و نساجي
وزير صنعت در ادامه توس��عه صنعت نس��اجي وتوليد 
پوش��اك را از برنامه هاي مهم در زنجيره توليد برشمرد 
و گفت: كشور ما با 80 ميليون جمعيت پتانسيل خوبي 
براي توسعه صنعت پوشاك و نساجي دارد و ظرفيت هاي 
موجود در كشورهاي همسايه نيز بر اهميت توسعه اين 
صنعت بيش از پيش صحه مي گذارد. رحماني توسعه اين 
صنعت را از پروژه هاي مهم و ويژه وزارت صنعت، معدن 
وتجارت اعالم كرد و از برنامه ريزي منسجم براي تحقق 
اين برنامه خبرداد. او در ادامه افزايش نرخ ارز را فرصتي 
براي توسعه صادرات دانست وگفت: در بحث صادرات تنها 
براي كاالهاي اساسي محدوديت وجود دارد و محصوالت 
صنعتي، معدني و صنايع نساجي وپوشاك بهترين فرصت 

براي توسعه صادرات است. 

ريي��س اتاق بازرگاني تهران با تاكي��د بر ضرورت توجه 
جدي ب��ه احياي تش��كل گرايي و گفتم��ان نزديك با 
بنگاه هاي اقتصادي براي ريشه يابي مشكالت كسب و كار، 
تاكيد كرد. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، مسعود 
خوانساري، پس از افتتاح هشتمين نمايشگاه تخصصي 
پوشاك ايران، با حضور در غرفه بنگاه هاي توليدي صنعت 
پوشاك و نساجي، عالوه بر ارزيابي توليدات عرضه شده 
در اين رويداد، از نزديك به گفت وگو با صاحبان برندها و 

واحدهاي توليدي صنعت پوشاك كشور نشست.

او با تاكيد بر اينكه پارلمان بخش خصوصي توجه جدي 
به احياي تش��كل گرايي، گفتمان نزديك با بنگاه هاي 
اقتصادي براي ريشه يابي مشكالت كسب وكار و نيز ارايه 
راهكاره��ا براي حل چالش هاي اي��ن بخش را در پيش 
گرفته اس��ت، طي بازديد از اين نمايشگاه پاي صحبت 
مديران كارخانه هاي توليدي بزرگ و كوچك از صنعت 
پوشاك و نساجي نشست و جدي ترين موانع كسب وكار 
فعاالن اين حوزه كه امروز با آن مواجه هستند را جويا شد. 
در مالقات هاي رييس اتاق تهران با صاحبان غرفه هاي اين 

نمايشگاه تخصصي، مديران بنگاه هاي صنعت پوشاك و 
نساجي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني، امكان رقابت 
توليدات ايراني در بازارهاي صادراتي بيش از گذش��ته 
فراهم ش��ده اس��ت، از جمله چالش هاي كارخانه هاي 
نساجي و پوشاك را تامين مواد اوليه و محدوديت هاي 
تامين ارز عنوان كردند. همچنين به گفته فعاالن صنعتي 
اين بخش، در كنار توليد نسبتًا ارزان و رقابتي محصوالت 
پوش��اك و نساجي ايران در مقايس��ه با ساير كشورها و 
فرصت مناس��بي كه پيش روي صادرات اين حوزه قرار 
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 موفقيت بخش خصوصي
 در بازار عراق 

بخش خصوصي ايران موفق شد استانداردهاي الزم 
براي ص��ادرات تجهيزات نفتي به ع��راق را دريافت 
كند. پيش از اين تنها شركت هاي اروپايي موفق به 
دريافت چنين استانداردهايي شده بودند. عليرضا 
كالهي صمدي عضو مديره اتاق مش��ترك ايران و 
عراق در اين باره گفت: با وجود مشكالت فراوان ناشي 
از تحريم ها، بخش خصوصي موفق به اخذ تاييديه ها 
و استانداردهاي شركت پروژه هاي نفت عراق شده 
است و توانسته سهم قابل توجهي از بازار شركت نفت 
عراق در بخش تجهي��زات صنعت برق را كه مربوط 
به توليدات سيم و كابل هاي سنگين است را به خود 
اختصاص دهد. اين درحالي اس��ت كه كش��ورهاي 
امريكا و عربستان با تمام توان براي حذف كاالهاي 
ايراني از بازار عراق برنامه ريزي و از هيچ گونه كارشكني 
نيز تا به امروز مضايقه نكرده اند. كالهي تاكيد كرد: 
سهم داش��تن در بازار نفت عراق در شرايط تحريم و 
مشكالت داخلي موفقيت بزرگي به حساب مي آيد. 
اهميت اين رويداد از آن جهت اس��ت كه تا به امروز 
هيچ شركت دولتي و خصوصي ايراني موفق به احراز 
تاييديه هاي شركت توسعه پروژهاي نفتي عراق نشده 
اس��ت. اين فعال اقتصادي ادامه داد: شركت ها براي 
حضور در بازار نفت عراق خصوصا توسعه زيرساخت و 
پروژه ها با استانداردهاي سخت گيرانه اي از نظر كمي 
و كيفي مواجه اند و تا به امروز تنها تعداد معدودي از 
شركت هاي معتبر اروپايي مجوز حضور در بازار نفت 

عراق را به دست آورده اند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: بزرگ ترين 
وجه تمايز اين رويداد اين است كه بخش خصوصي 
واقعي توانس��ت در بين رقباي قدرتمند بين المللي 
سهمي در بازار شكننده عراق به خود اختصاص دهد. 
كالهي همچنين با اشاره به ظرفيت هاي توليد صنعت 
س��يم و كابل ايران تصريح كرد: با وجود مش��كالت 
عديده در توليدات صنعت برق، بخش خصوصي با 
عرضه كاالي با كيفيت و در رده كالس جهاني، توان 
حضور در بازارهاي بين المللي را دارد. صنعت كابل 
با وجود برخوردار بودن اي��ران از امكانات توليدي و 
منابع طبيعي 6 درصد م��س جهان مغفول مانده و 
در باب مقايسه كشور تركيه بدون داشتن حتي يك 
معدن مس با بيش از 2 ميليارد دالر صادارت س��يم 
و كابل در س��ال بخش قابل توجه��ي از بازار منطقه 
و اروپ��ا را تصاحب كرده اس��ت. در اين بين دولت با 
سياست گذاري هاي اصولي و بلندمدت در حمايت از 
توليدكنندگان صنعت برق مي تواند صادرات كاالي 
اين بخش را تا ۱0 سال آينده به حدود 5 ميليارد دالر 

افزايش دهد.

صادرات ۱۷۶ ميليون دالر 
فرش دستباف 

مهر|رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به صادرات 
فرش دستباف به ارزش ۱76 ميليون دالر در هفت 
ماه منتهي به مهر سال جاري گفت: با وجود تحريم، 
بسياري از كش��ورها طالب فرش دس��تباف ايراني 
هستند. فرشته دس��تپاك در برنامه روي خط خبر 
درباره وضعيت صادرات فرش دس��تباف گفت: طي 
سال گذشته حدود 426 ميليون دالر صادرات فرش 
داشتيم، اولين كش��ور امريكا و بعد از آن آلمان قرار 
دارد. مي��زان صادرات در هفت ماه منتهي به 7 ماهه 
نخست سال گذش��ته، 220 ميليون دالر و 7 ماهه 
نخست امسال، ۱76 ميليون دالر بوده كه نسبت به 
سال گذشته 20 درصد كاهش را نشان مي دهد. 32 
درصد از صادرات فرش دستباف به كشور امريكا بوده 
كه به دليل تحريم آن را از دست داده ايم از همين رو 
بايد ديگر كشورها را جايگزين كنيم. او در مورد راه هاي 
مقابله ايران با نظام تحريم هاي جديد امريكا و افزايش 
ميزان صادرات فرش دستباف افزود: با وجود تحريم، 
بسياري از كش��ورهاي جهان طالب فرش دستباف 
هس��تند. به همين جهت تدابير الزم براي مقابله با 
تحريم ها انديشيده شده است. كه از آن جمله، استفاده 
از ظرفيت هاي مناطق آزاد كش��ور ك��ه از آن طريق 
مي توان، انگيزه سرمايه گذاران براي توليد، صادرات 

و واردات مواد اوليه را افزايش داد.
رييس مركز مل��ي فرش اي��ران، اع��زام و پذيرش 
هيات هاي تجاري را از ديگر اقدامات مركز ملي فرش 
ايران براي مقابله با تحريم برش��مرد و در خصوص 
واردات مواد اوليه و تفاوت قيمت پيرامون آن چنين 
اظهار كرد: در بحث قيمت فرش دستباف، دستمزد 
نيروي انس��اني، بيش��ترين تاثير را دارد. ما دو گروه 
مواد اوليه را وارد مي كنيم، اول ابريش��م كه از چين 
و ازبكستان وارد مي شود؛ س��پس پشم وارداتي كه 
از كش��ورهاي »اس��تراليا، اروگوئه، نيوزيلند« براي 
فرش هاي باالي 45 رج وارد مي شود، البته الزم به ذكر 
است كه بخش زيادي پشم توليدي، در داخل كشور 
مصرف مي شود و تنها بخشي از آن صادر مي شود چرا 
كه پشم گوسفندان در فصل بهار چيده مي شود و مازاد 

نياز داخلي در صورت صادر نشدن، فاسد مي شود.

 افزايش صادرات ايران
به پاكستان

ش�اتا|رايزن بازرگاني ايران در پاكس��تان گفت: 
صادرات ايران به پاكستان طي 8 ماهه سال ۱397 
با رشد 59 درصدي همراه بوده است. محمود حاجي 
يوس��في پور با اعالم اين خبر اظهار كرد: صادرات 
ايران به پاكس��تان طي 8 ماهه سال جاري به رقم 
860 ميليون دالر رس��يد كه در مقايس��ه با 539 
ميليون دالر در مدت مشابه سال گذشته 59 درصد 
افزايش داشته است.  او با اشاره به ظرفيت باالي بازار 
پاكستان براي كاالهاي ايراني، گفت: عمده كاالهاي 
صادراتي ش��امل مواد نفتي و پتروش��يمي، خرما، 
شكالت و بيسكوييت، مواد پالستيكي و ماشين آالت 
و تجهيزات صنعتي بوده اس��ت. طي مدت مذكور 
واردات ايران از پاكستان نيز از 332 ميليون دالر به 
۱94 ميليون دالر كاهش يافته كه افت 7۱ درصدي 

را تجربه كرده است. 

گرفته اس��ت، توليدات ايراني براي ورود ب��ه بازارهاي 
صادراتي به حمايت هاي جدي و مش��وق هاي هدف دار 
از س��وي دولت نياز دارند. از ديگر مشكالت مطرح شده 
از س��وي مديران بنگاه هاي فعال در صنعت پوش��اك و 
نساجي كش��ور در اين مالقات ها، كاهش سرمايه اوليه 
واحدهاي توليدي به دليل افت ش��ديد ارزش پول ملي 
طي ماه هاي اخير است. در همين رابطه، فعاالن بخش 
خصوص��ي از رييس اتاق تهران درخواس��ت كردند كه 
پارلمان بخش خصوصي براي حل اين چالش، مشكالت 
بنگاه هاي صنعت پوشاك كشور را از نزديك با مسووالن 
دولت و ساير قوا در ميان بگذارد. خوانساري نيز با دعوت 
از صاحبان صنايع پوش��اك و نس��اجي به هم انديشي و 
تعامل بيش��تر با اتاق تهران و حضور مستمر و پرقدرت 

در جلسات و نشس��ت هاي اين اتاق، بر اين نكته تاكيد 
كرد كه در وضعيت فعلي اقتصاد كشور، بخش خصوصي 
بايد با ارايه راهكارهاي منطق��ي و اقتصادي به دولت و 
دستگاه هاي مرتبط با حوزه كس��ب وكار، و همراهي با 
دولت، كش��ور را از گردنه مشكالت پيش رو عبور دهد. 
هشتمين نمايشگاه تخصصي پوش��اك ايران با حضور 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اعضاي هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و 
پوشاك افتتاح شد. در اين نمايشگاه كه از ۱۱ تا ۱4 آذر 
ماه در محل دايمي نمايشگاه بين المللي تهران برپا است، 
بيش از 50 شركت ايراني، توليدات و توانمندي هاي اين 

صنعت را به نمايش مي گذارند.



15 جهان

واشنگتن و پكن در آرژانتين به توافق رسيدند

ترامپ از تقابل تجاري با »شي« دست نخواهد كشيد 

آتش بس تجاري 90 روزه چين و امريكا

گروه جهان| 
دونالد ترامپ پس از ماه ها جنگ لفظي، تهديد و اعمال 
تعرفه  بر كاالهاي چيني، به پكن اطمينان داده كه براي 
90 روز هيچ تعرف��ه جديدي را بر كاالهاي چيني وضع 
نخواهد كرد، اطميناني كه با استقبال شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، و جامعه جهاني روبرو شده است. 
اما با وجود اين آسودگي خيال، ناظران بر اين باورند كه 
بعيد اس��ت دونالد ترامپ به تقابل تجاري خود با چين 

پايان دهد. 
فايننش��يال ريوي��و نوش��ته، پ��س از ضياف��ت ش��ام 
روس��اي جمهور امريكا و چين در بوين��س آيرس، كاخ  
سفيد اصرار داشت تاكيد كند كه ديدار رهبران دو كشور 
بسيار خوب بوده است. دونالد ترامپ كه هميشه بر روابط 
فوق العاده اش با شي جين پينگ تاكيد مي كند بار ديگر 
از مذاكراتي بسيار خوب گفت و »شي جين پينگ« هم 
گفت كه اميدوار است اين مذاكرات در نهايت منافع دو 
كشور را تامين كند. اين نخستين ديدار دو رهبر پس از 

آغاز جنگ تجاري ميان دو كشور بوده است. 
به گزارش رسانه ها، نتيجه مذاكرات آرژانتين اين بوده 
كه اياالت متحده اعمال تعرف��ه 25 درصدي را كه قرار 
بود عالوه بر تعرفه 10 درصدي فعلي بر كاالهاي چيني 
به ارزش خدود 200ميليارد دالراعمال ش��ود، را تا يكم 
ژانويه به تعويق بيندازد. دو طرف همچنين توافق كرده اند 
كه مذاكرات در مورد انتقال فناوري ها، مالكيت معنوي، 
سرقت س��ايبري و نفوذ س��ايبري و خدمات تجاري و 
كش��اورزي را ادامه دهند. كسري تراز تجاري امريكا در 
برابر چين سال گذش��ته به رقم بي سابقه ۳۷5 ميليارد 

دالر رسيده بود.
بنا بر اعالم كاخ س��فيد، چين پذيرفته ك��ه مقدار قابل 
توجه��ي از محصوالت بخش هاي كش��اورزي، انرژي و 
صنعتي امريكا را خريداري كند و درخواست ادغام برخي 
از شركت هاي فعال در بخش نيمه هادي را مورد بررسي 
قرار دهد، پيشنهادي كه پيشتر از سوي اياالت متحده 

مطرح شده و پكن آن را رد كرده بود. 
كاخ  سفيد همچنين اعالم كرده چنانچه گفت وگوها ميان 
چين و امريكا در مهلت 90 روزه به نتيجه نرسند، هر دو 
طرف توافق كرده اند كه افزايش ده درصدي تعرفه ها به 

25درصد برسد. ترامپ در ماه سپتامبر بر 200 ميليارد 
دالر كاالي وارداتي از چين 10درصد تعرفه وضع كرد. 
او همچنين پكن را تهديد كرد كه تعرفه ها را گسترش 
داده و 2۶۷ميلي��ارد دالر كاالي ديگر وارداتي از چين را 
نيز مشمول تعرفه خواهد كرد. در مقابل چين نيز با وضع 
تعرفه بر كاالهاي وارداتي از امريكا به اين تصميم ترامپ 

واكنش نشان داد.
وضع تعرفه ها و تنش هاي اقتصادي ميان دو كشور 
سبب ش��ده تا صندوق بين المللي پول هشدار دهد 
ادامه اين روند پيامدهايي خواهد داش��ت كه همه 
از آن رنج خواهند ب��رد. صندوق بين المللي پول در 
ضمن هشدار داده جنگ تجاري چين و امريكا بطور 

خاص مي تواند بر كش��ورهاي در حال توسعه، فشار 
وارد كرده و اقتصاد آنها را آسيب پذير كند. 

     بيانيه پاياني اجالس20
دونالد ترامپ و ش��ي جين پينگ در شرايطي در حاشيه 
اجالس گروه 20 بر س��ر آتش بس تجاري توافق كردند 
كه اين نشس��ت همان گون��ه كه پيش بيني ش��ده بود 
به دليل اختالفات بر سر توافق هاي مالي، رويكرد تجاري، 
مناقشه هاي ژئوپلتيك و موضوعات آب و هوايي با انتشار 

بيانيه اي كلي و پر ابهام به كار خود پايان داد. 
آسوشيتدپرس نوشته، با وجود اينكه كشورهاي صنعتي 
در بيانيه پاياني نشس��ت به وجود مشكالت و معضالت 

تجاري اذعان كرده اند اما به سياست هاي حمايت گرايانه 
كه يكي از عوامل مهم اين چالش اس��ت هيچ اش��اره اي 
نكردن��د. به نظر مي رس��د ك��ه 20 اقتصاد ب��زرگ دنيا 
به دليل نگراني از واكنش دونالد ترامپ از محكوم كردن 
سياس��ت هاي حمايتي و رويكردهاي يكجانبه گرايانه 

طفره رفته اند. 
با اين حال كش��ورهاي عضو گ��روه20 در بيانيه پاياني 
ضمن اعتراف به اين نكته كه سيستم تجاري مبتني بر 
چندجانبه گرايي هنوز به بسياري از اهداف خود دست 
نيافته بر ضرورت ايجاد اصالحات در س��اختار سازمان 

تجارت جهاني تاكيد كردند.
بخشي ديگر از بيانيه پاياني گروه20 به تاكيد اعضا بر تقويت 

هر چه بيشتر يك شبكه مالي ايمن درجهان اختصاص 
داشت. قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان با اشاره به اين 
موضوع يادآور شدند كه اين شبكه بايست با مركزيت يك 
صندوق بين المللي پول قوي تر و با اتكا به سهم و منابع مالي 
مناسب تر ايجاد شود. شركت كنندگان همچنين تاكيد 
كردند كه درصدد يافتن راهي براي مديريت تاثير جهاني 

سازي بر سيستم مالياتي بين المللي هستند.
همچنين تمام كش��ورهاي ش��ركت كننده در نشست 
گروه20 به جز اياالت متح��ده، در بيانيه پاياني بر تعهد 
خود نسبت به مفاد توافقنامه آب و هوايي پاريس تاكيد 
كردند. اين توافقنامه كه ترامپ از مخالفان سرسخت آن 
به ش��مار مي رود تالش دارد تا با گرمايش زمين مقابله 
كند. امضاكنندگان اين بيانيه تاكيد كرده اند كه توافقنامه 
پاريس غير قابل بازگشت و تجديد نظر است. اين درحالي 
است كه در بخش��ي از بيانيه كه به تغييرات آب و هوايي 
اختصاص دارد امريكا ضمن اعالم مخالفت با سند پاريس 
تاكيد كرده اس��تفاده از كليه فنآوري ها و منابع موجود 
انرژي را با لحاظ كليه مس��ائل زيست محيطي مد نظر 
دارد و موافق رش��د اقتصادي، دسترسي به منابع انرژي 

و امنيت است.
بلومبرگ پيش��تر در گزارش��ي با عنوان »نشست هاي 
جهاني، پديده هاي رو به انقراض« نوشته بود: »نشست 
پيشين گروه20 يك شكست كامل بود. در نشست گروه 
هفت در كان��ادا در ماه ژوئن هم ترام��پ از بيانيه پاياني 
حمايت نكرد، بيانيه  اي كه در طول نشس��ت به ظاهر از 
آن حمايت كرده بود؛ و اين اقدام رييس جمهوري امريكا 
دلخوري ش��ديد اوتاوا به عنوان ميزبان نشست را در پي 
داشت و روابط تجاري دوجانبه دو كشور را هم متشنج كرد. 
در نشست اخير سازمان همكاري هاي اقتصادي آسيا-

پاسفيك )اپك( در پاپوآ گينه نو براي نخستين بار بيانيه 
پاياني منتشر نشد كه دليلش اختالفات تجاري چين و 
اياالت متحده بود. چين در پايان اين نشست چين آشكارا 
اياالت متحده را دليل شكس��ت در انتشار بيانيه پاياني 
معرفي كرد. شكست هاي نشست قبل در اين نشست نيز 
تكرار شد. شما در چندين نشست گذشته شاهد مشكالت 
بزرگي بوديد كه دليل عمده آن هم سياست هاي دولت 

امريكا و كاخ سفيد است.«

دريچه

كوتاه از منطقه

رشد 350درصدي 
سرمايه گذاري در مالزي

گروه جهان|س��رمايه گذاري مستقيم خارجي در 
مالزي امس��ال با ۳50درصد افزاي��ش به 49 ميليارد 
رينگيت )بيش از 11.۷ميليارد دالر( رس��يده است. 
به گ��زارش ايرنا، ليم گوانگ انگ وزي��ر دارايي مالزي 
گفته: »رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در پنج 
ماه گذشته واضح بوده و براي اقتصاد و هدايت كشور 
دلگرم كننده است.« دولت ماهاتير محمد در حالي بار 
ديگر قدرت را به دست گرفته كه اقتصاد مالزي با چالش 
جدي فس��اد و بدهي هاي خارجي روبروست. ميزان 
بدهكاري هاي دولت مال��زي 1.1 تريليون رينگيت 
معادل ۳۶۳ ميليارد دالر اعالم شده كه دولت ماهاتير 
محمد اعالم كرده تصميم دارد ظرف مدت سه سال اين 
بدهي ها را پرداخت كند. دولت مالزي هنگام ارايه اليحه 
بودجه ۳14.55 ميليارد رينگت��ي )۷5.5۳ ميليارد 
دالر( 2019 اع��الم كرده يكي از مش��كل ترين لوايح 
بودجه را به دليل مقابله با فساد مالي و برنامه ريزي براي 
كاهش بدهي هاي كالن تهيه كرده است .كارشناسان 
اقتصادي، اظهارات وزيردارايي مالزي مبني بر افزايش 
۳50درصدي سرمايه گذاري خارجي را ناشي از اعتماد 
سرمايه گذاران بين المللي به ثبات اقتصادي در مالزي 
ارزيابي كردند. چش��م انداز پايداري سياس��ي نيز از 
ديگر عللي اس��ت كه مالزي را براي سرمايه گذاري 
كشورهاي خارجي به عنوان يك منبع سودآور حفظ 
كرده است. بانك جهاني، رشد اقتصادي 5.4 درصدي 
را در سال جاري براي مالزي پيش بيني كرده است. 

افزايش احتمال برگزاري 
همه پرسي دوم برگزيت

گروه جه�ان| با افزايش بي اعتمادي ها به س��رانجام 
تالش هاي ترزا مي نخست وزير بريتانيا در نهايي كردن 
توافق حاصله با اتحاديه اروپا، پيش بيني احتمال برگزاري 
همه پرس��ي دوم برگزيت قوت گرفته است. به  گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، موانع بزرگي بر س��ر راه تصويب 
پيش نويس توافق ترزا مي با سران اتحاديه اروپا وجود دارد 
كه از نمونه آنها مي توان به زمان بندي و پيچيدگي هاي 
قانوني جدايي اشاره كرد. نخست وزير بريتانيا به شدت 
براي قانع كردن قانون گذاران كشورش براي حمايت از 
اين توافق تالش مي كند چراكه اگر طبق پيش بيني ها 
نمايندگان پارلمان به پيش نويس برگزيت راي منفي 
بدهند، مشخص نيست كه در مرحله بعد چه اتفاقي روي 
خواهد داد. حاميان جنبش موسوم به »راي مردم« اينطور 
استدالل مي كنند كه مخالفت قانون گذاران با پيش نويس 
توافق سبب خواهد ش��د بريتانيايي ها فرصتي دوباره 
براي انديشيدن به جدايي از اتحاديه اروپا داشته باشند. 
كونستانتين فريزر، محقق و تحليلگر »تي اس لومبارد« 
گفت: »حمايت ها از كمپين راي م��ردم براي برگزاري 
يك همه پرسي مجدد در حال افزايش است. اگر توافق 
ترزا مي رد شود، همه پرسي به يك گزينه جدي روي ميز 
تبديل خواهد شد. نمي گويم كه اين يك قطعيت است، 
اما احتمال آن به شدت رو به افزايش است.« دونالد تاسك، 
رييس كميسيون اتحاديه اروپا، روز جمعه گفته بود  رد 
توافق اخير برگزيت از سوي پارلمان بريتانيا تنها مي تواند 

به دو راهي عدم توافق يا عدم انجام برگزيت بينجامد.

گردشگري رشد اقتصادي 
جهان را مثبت مي كند

گروه جهان| بر اساس تازه ترين آمارهاي ارايه شده 
از س��ازمان جهاني گردشگري، گس��ترش توريسم و 
گردشگري مي تواند رشد اقتصادي جهان را در سال هاي 
آتي مثبت كند. به گزارش ايسنا، پس از آنكه سازمان 
جهاني گردشگري اعالم كرد توريسم و گردشگري در 
نقاط مختلف جهان با يك رشد و افزايش پنج درصدي 
مواجه بوده، بسياري از كارشناس��ان برآورد كرده اند 
كه گسترش توريسم و توسعه زيرساخت هاي مربوط 
به س��فرهاي داخلي و داخلي و همچنين بوم گردي 
و تفريحات سفري در كش��ورهاي مختلف مي تواند 
جلوي ضرر و زيان هاي ناشي از ركود اقتصادي، تورم، 
تحريم هاي اقتصادي و تنش هاي سياسي و جنگ هاي 
تجاري كه هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان درگير 
آن هستند را بگيرد و به جاي آن موجب رشد اقتصادي 
گس��ترده ش��ود. در اين گزارش آمده، رشد توريسم و 
گردش��گري در 9 ماهه س��ال جاري بطور متوسط با 
يك رش��د پنج درصدي مواجه بوده ك��ه اين ارقام در 
مناطق مختلف جهان با اختالف اندكي متفاوت است. 
بدين ترتيب منطقه آسيا و اقيانوسيه با بيشترين رشد 
گردشگري مثبت هفت درصد، اروپا و خاورميانه مثبت 
شش درصد، آفريقا مثبت پنج درصد و امريكا نيز مثبت 
سه درصد رش��د و افزايش داشته است. البته به گفته 
تحليلگران اين ارقام مي توانست بسيار باالتر از اين اعداد 
كنوني منتشر شده باش��د اما تحت تاثير بحران هاي 

اقتصادي و مالي كشورهاي مختلف قرار گرفته است.

رشد اقتصادي ژاپن به دليل 
پيري جمعيت كاهش مي يابد 
گروه جهان|تولي��د ناخالص داخل��ي ژاپن به دليل 
پيري جمعيت در 40س��ال آينده بي��ش از 25 درصد 
كاهش خواهد يافت. به گزارش اكونوميك نيوز، صندوق 
بين المللي پول در گزارش س��االنه خ��ود اعالم كرده 
اصالحات س��اختاري در مورد پي��ري جمعيت ژاپن 
ضروري اس��ت. رشد س��ريع جمعيت مسن و كاهش 
جمعيت طي دهه هاي بعد باعث اخالل در سياست هاي 
اقتصادي خواهد شد. البته سياست اقتصادي شينزو آبه 
نخست وزير ژاپن، در سال هاي گذشته نتايج مثبتي در 
دستيابي به سطح پايدار رشد ايجاد كرده، اما همچنان 
اين مشكل وجود دارد. صندوق بين المللي پول در ميان 
راه حل هاي مقابله با مساله جمعيت شناسي، تشويق زنان 
براي پيوستن به نيروي كار و استفاده از نيروي كار خارجي 
را پيشنهاد كرده است. اما همچنان در ژاپن ارايه اليحه 
به منظور استفاده از نيروي كار خارجي و تاييد آن مورد 
بحث است. اگر اين اليحه تصويب شود، كمبود نيروي كار 
در حوزه هاي الكترونيك، توليد مواد غذايي، ساخت و ساز 
و به خصوص پرستاري از افراد مسن جبران خواهد شد. 
توليد ناخالص داخلي ژاپن به دليل كاهش جمعيت در 
آينده كاهش خواهد يافت، اما اگر ژاپن بتواند سهم خود را 
در بازار چين افزايش دهد بطور قابل توجهي مشكل خود 
را در اين زمينه برطرف خواهد كرد. انتظار مي رود اقتصاد 
ژاپن به دليل افزايش 10درصدي ماليات مصرفي در 
اكتبر، طي سال جاري رشد 1.1 درصدي داشته باشد، 

اما 2019 به ميزان 0.9 درصد كاهش خواهد يافت.

 پليس، نتانياهو و همسرش
را به دادستاني ارجاع داد

گروه جهان|پليس رژيم صهيونيستي با استفاده از 
اختياراتش به دادستان ها توصيه كرده است تا بنيامين 
نتانياهو نخست وزير اين رژيم و همسرش را به اتهام 
فساد تحت پيگرد قانوني قرار دهد. پيشتر تحقيقاتي در 
پرونده موسوم به 4000 درباره روابط آنها با بزرگ ترين 
تامين كننده ارتباطات مخابراتي اس��راييل در حال 
انجام بود. به گزارش اس��پوتنيك، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي روز يك شنبه با بيان اينكه توصيه هاي 
پليس اسراييل براي تشكيل پرونده اي درباره اتهامات 
فساد عليه او و همس��رش به لحاظ حقوقي الزام آور 
نيستند، ابراز اطمينان كرد كه دفتر دادستاني اين رژيم 
موردي براي ارجاع پرونده به دادگاه نخواهد يافت. اما 
در خصوص همسرش ساره نيز پليس اعالم كرده كه 
مدارك كافي در زمينه رش��وه دادن و دور زدن قانون 
توسط او وجود دارد. نتانياهو در پيامي توييتري نوشت: 
»توصيه هاي پليس هيچ گونه وجاهت قانوني ندارند. 
اخيرا مقام هاي صالح توصيه هاي پليس عليه برخي 
چهره هاي دولتي را رد كرده اند. من اطمينان دارم كه 
در اين پرونده، مقام هاي صالح، پس از بررسي تمامي 
امور، به اين نتيجه مي رس��ند كه چيزي نبوده است؛ 
زيرا در واقع چيزي وج��ود ندارد.« بنيامين نتانياهو 
در ادامه نوشته چنين توصيه هايي از جانب پليس 
رژيم صهيونيستي و زمان بندي انتشار آنها »مايه 
تعجب نيست« زيرا آنها »ساختگي« هستند و پيش 
از آغاز بازجويي ها هم اين موضوع »فاش« شده بود.
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چالش هاي پيش روي 
رييس جمهوري مكزيك

گروه جهان|»آن��درس مانوئل لوپ��ز اُوبرادور« 
چپ گرا به عنوان رييس جمهوري جديد مكزيك 
سوگند ياد كرد. او وعده داده با يك سري چالش ها 
در كشورش از جمله فساد مالي، بي عدالتي، فقر و 
خشونت گسترده بطور جدي مقابله و به »تولد دوباره 
مكزيك« كمك كند. به گزارش رويترز، اُوبرادور وعده 
داده بطور جدي با »نخبگان غارت گر و طمع كار« در 
اين كشور كه با چالش هايي همچون فساد مالي، فقر 
مستمر و خشونت گروه هاي تبهكار دست و پنجه 
نرم مي كند، مقابله كند. اين سياستمدار ۶5 ساله در 
مراسم سوگند به عنوان رييس جمهوري در پارلمان 
مكزيك گفت تغييرات چشمگيري در اين كشور 
اعمال مي كند تا مكزيك دوباره متولد شود و ميراث 
فاجعه بار چندين دهه فعاليت دولت هاي نئوليبرال 
پايان يابد. رييس جمه��وري جديد مكزيك افزود: 
»دولت ديگر كميته اي در خدمت اقليت طمع كار 
و غارت گر نخواهد بود. دول��ت مكزيك ديگر يك 
نهاد هموار كننده غارت نخواهد بود.« چالش اصلي 
رييس جمهوري جديد مكزيك، جلب اعتماد تجار و 
فعاالن اقتصادي اين كشور است كه نگران يك سري 
سياست گذاري ها از س��وي دولت جديد هستند. 
اوبرادور اعالم كرده كه سرمايه گذاري در اين كشور 
با جمعيت 1۳0 ميليوني، مشكلي نخواهد داشت 
و قول داده به اس��تقالل بانك مركزي اين كش��ور 
احترام بگذارد. اين سياستمدار چپ گرا همچنين 
وعده داده پرداختي هاي بيشتري براي طبقه فقير 
در نظر بگيرد فساد مالي در دولت را تحمل نكند. اما 
جداي از مسائل اقتصادي، يكي از چالش هاي اصلي 
اوبرادور مديري��ت روابط با امريكا پس از تنش هاي 
اخير بر س��ر عبور كاروان مهاجران امريكاي التين 
از مكزيك به خاك امريكا به شمار مي رود. اوبرادور 
بارها اعالم ك��رده به دنبال حل و فصل اين چالش از 
طريق توافق با دونال��د ترامپ و همچنين مقامات 
كاناداس��ت.  چالش جدي ديگر پيش روي دولت 
اوبرادور، مقابله با خش��ونت گس��ترده در مكزيك 
است. در سال 201۷ بيش از 25 هزار مورد قتل در 
مكزيك ثبت شده است كه بيش از 10 هزار مورد از 
آنها مربوط به مدت زمان بين جوالي تا اكتبر سال 
گذشته هستند. رييس جمهوري مكزيك همچنين 
گفته كه دولتش به دنبال خودكفايي در صنعت نفت 
است. او تاكيد دارد كه دولتش در راستاي پايان دادن 
به واردات سوخت گام برمي دارد و اين طرح در دوره 
اول سه ساله رياست جمهوري اش اجرايي خواهد 
شد. او گفته از جمله اولويت هاي كاري دولتش توليد 
حجم زياد نفت خام در داخل اين كشور خواهد بود.

انتقاد اردوغان از بن سلمان 
درباره قتل خاشقجي 

رييس جمهوري تركيه گفته واقعيت جنايت قتل 
جمال خاشقجي كه دولت عربستان سعي كرد ابتدا 
آن را انكار و س��پس سعي كرد واقعيت را مخدوش 
كند و نهايت��ا به وقوع آن اعتراف كرد برتري موضع 
قاطع تركيه را به اثبات رساند. به گزارش ايسنا، رجب 
طيب اردوغان گفته: »تركيه قصد ندارد به خاندان 
سلطنتي در عربستان ضرر برساند در واقع شناسايي 
عامالن قتل خاش��قجي به نفع خود عربستان هم 
هست.« اردوغان تاكيد كرده آنكارا تا زمان مشخص 

نشدن آمر قتل خاشقجي آرام نخواهد گرفت.

 آغاز آبگيري نخستين سد 
در مركز افغانستان 

منابع محلي واليت دايكندي در افغانس��تان اعالم 
كرده كه آبگيري سد توليد برق سوختوك در مركز 
افغانستان آغاز شده است و توليد برق از اين سد آبي 
به زودي آغاز شود. به گزارش بي بي سي، اين سد روي 
يكي از شاخه هاي رودخانه هيرمند در پنج كيلومتري 
شهر نيلي ساخته شده است. اين آب قبل از اين به سد 
كجكي و در نهايت به درياچه هامون مي ريخت. كار 
ساختماني اين سد در سال 1۳95 آغاز شد. با آبگيري 
كامل آن قس��متي از برق والي��ت دايكندي تامين 
مي شود. با آغاز كار اين نيروگاه آبي ۷00 كيلووات برق 
توليد و شركت ملي برق افغانستان )برشنا( وعده داده 

كه در آينده ظرفيت توليد آن افزايش خواهد يافت.

 جسد فرمانده امريكا
در بحرين پيدا شد

وزارت دفاع امريكا گفته جس��د درياس��االر اسكات 
استرني، فرمانده ناوگان پنجم نيروي دريايي امريكا، 
در محل اقامتش در بحرين پيدا شده است. به گزارش 
بي بي سي، جان ريچاردسون فرمانده عمليات نيروي 
دريايي امريكا، گفته ظن جرم وجود ندارد و مقام هاي 
امريكايي و بحريني بطور مشترك در حال تحقيق 
درباره مرگ بلندپايه ترين مقام نيروي دريايي امريكا 
در خاورميانه هستند. استرني ماه مه به عنوان فرمانده 
ناوگان پنجم نيروي دريايي امريكا منصوب شده بود.

 نشستي براي ساخت
خط آهن افغانستان-پاكستان

نشست نمايندگان پنج كشور براي بررسي ساخت 
راه آهن افغانستان به پاكستان امروز يك شنبه در 
تاش��كند پايتخت ازبكستان آغاز ش��د. به گزارش 
تلويزيون يك افغانستان، در نشست دو روزه تاشكند 
يك تي��م فني از طرف كابل به هم��راه نمايندگان 
روسيه، قزاقستان، ازبكستان و پاكستان طرح خط 
راه آهن افغانستان به پاكستان را بررسي مي كنند. 
مدير بخش ساخت و س��از اداره راه آهن افغانستان 
گفته افغانس��تان ترجيح مي دهد راه آهن پيش از 
ورود به پاكس��تان از استان هاي غربي كشور مانند 

بلخ، هرات، هلمند و قندهار عبور كند.

تظاهرات عليه ماكرون به خشونت كشيده شد

احتمال اعالم وضعيت فوق العاده در فرانسه
گروه جهان| طال تسليمي|

 فرانسه اين هفته براي سومين مرتبه تظاهرات گسترده 
عليه امانوئل ماكرون رييس جمهوري اين كشور را شاهد 
بود و بار ديگر در پي درگيري معترضان موسوم به »جليقه 
زردها« با نيروهاي پليس، اين تظاهرات به خشونت گراييد. 
اين جنبش به صورت اعتراض هاي آنالين به برنامه افزايش 
ماليات سوخت شروع و خيلي سريع به تظاهراتي گسترده 
در اعتراض به عدم افزايش دستمزدها، كاهش قدرت خريد 
مردم و شخص رييس جمهوري تبديل شد. افرادي كه در 
اين تظاهرات شركت مي كنند از گروه هاي سني متفاوت 
با گرايش هاي سياسي و شرايط شغلي گوناگوني هستند و 
هيچ شخص يا سازمان رسمي رهبري اين اعتراض ها را بر 
عهده ندارد. ماكرون تظاهرات خشونت آميز را محكوم كرده 
و سخنگوي دولت او از احتمال اعالم وضعيت فوق العاده در 

فرانسه سخن گفته است.
به نوشته فايننشال تايمز، اين تظاهرات بر فشارها به امانوئل 
ماكرون كه طي آخرين دور اين تظاهرات براي شركت در 
نشست گروه 20 به بوينس آيرس سفر كرده بود، افزوده 
است. مخالفان رييس جمهوري او را فردي دور از دسترس 
مي بينند كه وعده داده زندگي مردم عادي را بهبود بخشد 

و نرخ باالي بيكاري در فرانسه را پايين آورد.
طبق اعالم وزارت كش��ور فرانسه، تا ساعت ۳ بعد از ظهر 
روز شنبه ۷5 هزار تظاهركننده در سراسر كشور شمارش 

شدند كه 5500 نفر از آنها در پاريس بودند. شنبه گذشته 
هم 5۳ هزار نفر در سراسر فرانسه تظاهرات كرده بودند و 
شمار معترضان در شنبه آغازين تظاهرات هم به 11۳ هزار 
نفر رسيد. در پاريس، 92 نفر از جمله 11 نيروي پليس در 
خشونت ها زخمي و صدها خودرو به آتش كشيده شدند. 
تا بعد از ظهر روز يك ش��نبه 205 نفر در پاريس دستگير 
شده بودند.  به نوشته دويچه وله، بنجامين گريوو سخنگوي 
دولت فرانسه، همه افرادي را كه خواستار اعتراض صلح آميز 
هستند را پاي ميز مذاكره فراخواند. او همچنين تظاهرات 
شنبه را بدترين تظاهرات در يك دهه اخير در اين كشور 
ارزيابي كرد و گفت دولت فرانس��ه در حال بررسي اعالم 
وضعيت فوق العاده در اين كش��ور است. او در گفت وگو با 
كانال يك راديوي فرانس��ه افزود دولت همه توان خود را 

به كار خواهد گرفت تا مانع از تكرار اين رويدادها شود.
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه در سخنراني خود 
در نشست گروه 20، ناآرامي ها و اعتراضات خشونت آميز 
فرانسه را به ش��دت محكوم كرد و گفت: »من هيچگاه با 
اعتراض مشكلي نداشته ام، من هميشه حاضر هستم به 
خواسته هاي اپوزيسيون گوش دهم، اما هرگز خشونت را 
نمي پذيرم.« ماكرون افزود كساني كه با چنين خشونتي 
دست به اعتراض مي زنند، خواستار تغيير و بهبود شرايط 
نيستند؛ بلكه به دنبال ايجاد هرج و مرج و اغتشاش هستند. 
رييس جمهوري فرانسه تاكيد كرد كه هيچ چيزي يورش 

به ماموران پليس، اغتشاش و غارت فروشگاه ها را توجيه 
نمي كند.

كريس��تف كاستانر وزير كشور فرانس��ه كه براي تشريح 
اوضاع در پربيننده ترين بخش خبري شبكه يك تلويزيون 
اين كشور حاضر شد، بروز ناآرامي ها و اقدامات خرابكارانه 
در تداوم جنبش جليقه زردها را ناش��ي از »اس��تراتژي 
مديريت شده توسط برهم زنندگان حرفه اي نظم عمومي« 
قلمداد و آن را به شدت محكوم كرد. او همچنين با اشاره 
به نف��وذ افراد خرابكار و سوء اس��تفاده آنها از اين جنبش 
اعتراضي، افزود كه عده اي تنها براي »غارت، شكس��تن، 
دزدي، مجروح كردن و حتي كش��تن« به خيابان آمده 
بودند. اگرچه تظاهرات جليقه  زردها عمدتا يك جنبش 
مردمي فارغ از جريان هاي سياس��ي به شمار مي رود، اما 
گفته شده نيروهاي وابسته به جريان پوپوليستي جبهه 
ملي و همچنين شماري از نيروهاي چپ افراطي كه هر دو 
از مخالفان سرسخت ماكرون محسوب مي شوند نيز در اين 

اعتراض هاي خشونت آميز شركت داشته اند.
ادوارد فيليپ، نخس��ت وزير فرانسه هم گفت كه چنين 
سطحي از خشونت در ناآرامي ها به ندرت در فرانسه اتفاق 

افتاده و اين ميزان خشونت او را شوكه كرده است.
در همين حال، برخي از معترضان از رويكرد خشونت آميز 
نيروهاي پليس و نيروهاي انتظامي انتقاد كرده اند. طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، نيروهاي پليس روز شنبه 

براي مقابله با معترضاني كه مشخصه بارزشان پوشيدن 
جليقه هاي زرد اس��ت، از گاز اشك  آور و ماشين آب پاش 
استفاده كردند. جنبش »جليقه زردها« در آغاز در واكنش 
به برنامه اصالحات اقتصادي امانوئل ماكرون شكل گرفت 
و معترضان كاهش ماليات ها و به ويژه عدم اجراي برنامه 
افزايش ماليات بنزين از سال آينده را خواستار شدند. اما 
به تدريج خواسته هاي ديگري همچون افزايش حداقل 
دستمزدها و حقوق بازنشس��تگي نيز مطرح شد. اقشار 
متوسط فرانس��ه كه با كاهش شديد قدرت خريد مواجه 
هستند، به اين جنبش پيوسته و اصالح وضعيت اقتصادي 

و بركناري دولت كنوني را خواستار شده اند.
گفتني است كه عالوه بر پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه 

كه صحنه بروز ناآرامي و درگيري جليقه زردها با نيروهاي 
امنيتي بودند، بسياري از ش��هرهاي هلند نيز روز شنبه 
راهپيمايي هاي اعتراضي گسترده را شاهد بودند. ظاهرا 
معترضان از طريق رس��انه هاي اجتماعي به راهپيمايي 
اعتراضي فرانسوي ها پاسخ داده و در خيابان هاي شهرهايي 
چون الهه، ني ميخن، ماس��تريخت، آلكمار، ليوواردن و 
خرونينگن تجمع كردند. بلژيك نيز روز جمعه ش��اهد 
برگزاري تظاه��رات جليقه زردها ب��ود. باتوجه به اينكه 
تظاهرات جليقه  زردها در فرانسه بطور خاص در اعتراض 
به قوانين داخلي اين كش��ور و اقدام��ات ماكرون برگزار 
شده، مطالبات تظاهركنندگان در هلند و بلژيك عمدتا 

نامعلوم است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Mon. Dec3 .   دو شنبه    12 آذر 1397   25 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1259  2018 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:روزتاب-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:54اذانمغرب:17:10اذانصبحفردا:5:29

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: ايرنا پرندگانمهاجردرياچهچیتگر

عكسروز

چهرهروز

»منوچهر نوذري« مردم را در زمان جنگ خنداند
مراسم بزرگداشت و يادبود زنده ياد منوچهر نوذري طنزپرداز، دوبلور، مجري و بازيگر ديروز يكشنبه ۱۱ آذر با حضور اهالي راديو در محل 
ساختمان شهداي راديو برگزار شد. منوچهر اسماعيلي دوبلور پيشكسوت در اين مراسم گفت: من در آخرين سال هاي حضورش با او در 
يك برنامه راديويي به اسم »سرزمين نور« همكاري داشتم كه وسط برنامه ديدم اشك از چشمانش جاري شده است و فهميدم او فقط 
طناز نبود بلكه دلبر بود. من نمي دانم به ايرج عزيز درباره پدرش كه يك ايران او را دوست داشتند چه بگويم؛ پدر عزيزي كه او از دست داد 
و داغش به دل همه ماند. ايرج نوذري فرزند منوچهر نوذري نيز در اين مراسم با خواندن شعري از پدرش ياد كرد كه مصرعي از آن اينگونه 

بود »چه توفيقي از اين بهتر كه خلقي را بخنداني«. او افزود: پدر مردم را در زماني خنداند كه جنگ بود و كسي به راحتي نمي خنديد.

ايستگاه

انتقاد دوباره رابرت دنيرو از سياست هاي امريكا
رابرت دنيرو هنگام دريافت جايزه 
افتخاري جش��نواره جهاني فيلم 
مراكش بار ديگر به سياس��ت هاي 

امريكا تاخت.
به گ��زارش ورايتي، راب��رت دنيرو 
جايزه افتخاري خود را از جشنواره 
جهاني فيلم مراكش دريافت كرد. 

بازيگر برنده جايزه اسكار سخنان خود هنگام دريافت جايزه افتخاري را با انتقاد 
تند از دولت فعلي اياالت متحده امريكا به پايان رساند.

او گفت: متاسفانه در كشور من، در حال گذراندن يك دوره عجيب و غريب از 
ناسيوناليسم هستيم، نه آن نوع ناسيوناليسمي كه در آن تنوع جمعيتي مان را 
ارج بگذاريم بلكه برعكس يك شكل اهريمني از ناسيوناليسم كه مشخصه آن 
زياده خواهي، بيگانه هراسي و خودپسندي است كه تحت شعار »اول امريكا« 
قرار دارد. )اول امريكا: شعاري در گفتمان سياسي اياالت متحده امريكاست 
كه سعي در ايجاد سياس��ت هاي انزواگرايي دارد( دنيرو در اين نطق نامي از 

رييس جمهوري امريكا نياورد.
اين بازيگر س��ينما اضافه كرد: اين در تضاد با چيزي است كه ما را امشب به 
اينجا كشانده است، هنر مالحظه مرزها را نمي كند، هنر تنوع، اصالت و ايده ها 
را گرامي مي دارد. به اينجا نگاه كنيد ما از ۲۹ كش��ور دنيا گرد هم آمده ايم ما 
در عش��ق به سينما و انسانيت متحد هستيم. اين گفته هاي دنيرو با تشويق 

حاضران همراه شد.

بازارهنر

پنجمين جايزه بين المللي بازيگري براي نويد محمدزاده

»كژال« گرفتار سليقه مديران 

روايت تجربي يك بحران

نويد محمدزاده با دريافت جايزه بهترين 
بازيگر مرد جش��نواره فيلم »تالين«، 
ش��مار جوايز س��ينمايي بين المللي 
خ��ود را در عرصه بازيگري به عدد پنج 
رس��اند. نويد محمدزاده اولي��ن بار در 
س��ال ۲۰۱۴ ميالدي براي ب��ازي در 
فيلم »عصباني نيس��تم« ساخته رضا 
درميشيان نامزد جايزه بهترين بازيگر 

مرد از جوايز سينمايي آسياپاسيفيك شد اما اولين 
جايزه بين المللي خود در عرصه بازيگري را در سال 
۲۰۱۵ براي بازي در فيل��م »ناهيد« به كارگرداني 
آيدا پناهنده از جشنواره فيلم »براتيسالوا« از كشور 

اسلواكي دريافت كرد. 
اما ش��ايد مهم ترين جايزه سينمايي محمدزاده در 
سال ۲۰۱۷ به دست آمد كه جايزه بهترين بازيگر 
مرد بخش افق هاي هفتادوچهارمين دوره جشنواره 
بين الملل��ي فيلم ونيز ب��راي فيلم »ب��دون تاريخ؛ 

بدون امضا« س��اخته وحي��د جليلوند 
بود. جوايز سينمايي آسياپاسيفيك در 
كشور استراليا نيز در همان سال براي 
نقش آفريني محمدزاده در فيلم »بدون 
تاريخ، ب��دون امض��ا« از وي با اعطاي 
جايزه اي به صورت ويژه تقدير به عمل 
آورد و جشنواره فيلم »براتيسالوا« نيز 
براي دومين بار جايزه بهترين بازيگري 
خود را براي اين فيلم به نويد محمدزاده اختصاص 

داد. 
فيلم »مغزهاي كوچك زن��گ زده« به كارگرداني 
هومن سيدي نيز در اولين حضور بين المللي خود در 
بخش رقابتي جشنواره فيلم »شب هاي سياه  تالين« 
در كشور استوني حضور يافت و در نهايت در مراسم 
اختتاميه اين رويداد سينمايي كه شب گذشته برگزار 
شد، نويد محمدزاده براي بازي در اين فيلم به عنوان 
برنده جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره انتخاب شد. 

كارگردان فيلم »كژال« با اشاره به اينكه 
اين فيلم اولين جاي��زه جهاني خود را 
دريافت كرده اس��ت، اب��راز اميدواري 
كرد ش��رايط اكران آن در ايران فراهم 
ش��ود. نيما يار پ��س از دريافت جايزه 
»نتپك« در بيست و دومين جشنواره 
فيلم »شب هاي سياه تالين« كه يكي 
از ۱۵ جش��نواره رده الف جهاني است، 

بيان كرد: »كژال« در اولين حضور خود در يك رقابت 
جهاني، در جشنواره شب هاي سياه تالين شركت كرد 
و جايزه نتپك را كه به شبكه ارتقاي سينماي آسيا 
اختصاص دارد دريافت كرد و براي اين حضور جهاني 

برنامه ريزي هاي ديگري شده است.
او كه پنج س��ال قبل اين فيلم را س��اخته در پاسخ 
به اينكه چرا زودتر آن را در جش��نواره هاي خارجي 
شركت نداده است؟ گفت: هدف اول من اين بود كه 
»كژال« در ايران نمايش داده شود چون اين فيلم را 
براي مردم ايران س��اخته بودم، اما وقتي از اكرانش 
نااميد شدم پخش بين المللي را شروع كرديم كه در 

اولين حضور هم موفقيت آميز ظاهر شد.
او با اشاره به اينكه با توجه به بروز مشكالتي در صدور 
ويزا امكان حضور در جشنواره را نداشت، ادامه داد: 

ب��ه نمايندگي از من ش��خص ديگري 
در جش��نواره حضور يافته بود اما براي 
دريافت جايزه تصميم بر اين ش��د كه 
بازيگر فيلم آن را دريافت كند. يار درباره 
پيگي��ري دوباره براي اك��ران عمومي 
فيلمش گفت: در زمان مديريت آقاي 
حبيب ايل بيگي در معاونت ارزشيابي 
و نظارت سازمان سينمايي پيگير اكران 
فيلم بودم اما ليست بلند بااليي از اصالحات به من 
دادند كه حذف آنها باعث آسيب و بروز مشكل زياد 
در فيلم مي شد و من با آنها مخالفت كردم، به همين 
دليل فيلم امكان نمايش پيدا نكرده در حالي كه به 
اعتقادم من »كژال« هيچ مشكلي براي اكران ندارد 
و صرفًا دچار حساس��يت ها و سليقه برخي مديران 
شده است. فيلم س��ينمايي »كژال« به كارگرداني 
نيما ي��ار به عنوان نماينده اي��ران در بخش رقابتي 
فيلم هاي اول و دوم جش��نواره  »ش��ب هاي سياه 
تالين« حضور داشت. اين فيلم كه قصه اي واقعي از 
دختري دانشجو است كه در مرز كردستاِن ايران و 
عراق ناچار به كولبري مي شود، در شرايطي سخت 
ميان كولبرها و مناطق ناامن مرزي كردستان ايران 

و عراق تهيه شده است.

كارگردان نماي��ش »دارم اينجا تجزيه 
مي ش��م« عنوان كرد اين اثر نمايشي 
داستان زن و شوهري را در يك فضاي 
اكسپرس��يو روايت مي كند كه به جاي 
صحبت كردن با هم مشاجره مي كنند.

احسان گرايلي كارگردان نمايش »دارم 
اينجا تجزيه مي شم« كه اين روزها در 
تماش��اخانه ديوار چهارم روي صحنه 

اس��ت در اين باره به مهر گفت: اي��ن نمايش كه به 
تازگي اجراي عموم��ي خود را آغاز كرده نوش��ته 
بهاءالدين مرش��دي اس��ت و تا پاي��ان آذرماه روي 

صحنه خواهد بود.
او ادامه داد: اين نماي��ش در گونه آثار ضدقصه قرار 
مي گيرد به اين مفهوم كه نمايش به معناي كالسيك 
داراي قصه پردازي و گره گشايي و اوج و فرود نيست 
اما روايت دارد. نمايش داستان زن و شوهري را روايت 
مي كند كه توان و تفاهم گفت وگو با يكديگر را ندارند 
و بيشتر از حرف زدن با هم مجادله مي كنند. مساله اي 
كه در اين نمايش مد نظر ما قرار داشته است توجه 
به مفهوم بيرون و درون خانه است كه اين مرزبندي 

عنصر اصلي روايت داستان است.
گرايلي يادآور شد: البته در نمايش از اتفاقات بيرون 
از خانه چيزي نمي بينيم اما هر اتفاقي كه درون خانه 
رخ مي دهد بر بي��رون از منزل هم تاثير مي گذارد و 

بالعكس. در واقع اتفاق��ات درون خانه 
نتيجه رخدادهاي بيروني است و در نگاه 
جامع تر جامعه اي ك��ه از خانواده هاي 
ملتهب تشكيل شده باشد در نتيجه پر 
از تنش و التهاب خواهد شد و البته اين 

اتفاق به شكل برعكس هم وجود دارد.
وي متذكر شد: مفهوم جدال را در اين 
نمايش واژه اي به نام »جنگ« رهبري 
مي كند كه البته جنگ درون خانه سخت تر از جنگ 
بيرون است و زماني كه تنش در درون خانه زياد باشد 
افراد جامعه تبديل به آدم هاي تنهايي مي شوند كه 
نمي توانند با هم حرف بزنند و اين خشم و ناراحتي را 

به محيط بيرون نيز مي برند.
اين كارگردان تئاتر درباره فضاس��ازي نمايش بيان 
كرد: »دارم اينجا تجزيه مي شم« اثري تجربي است 
كه در فضاسازي به سمت ذهني گرايي و اكسپرسيو 
گرايش دارد. البته ما انتخاب ديگري نيز داشتيم و 
آن هم اين بود كه نمايش را كامال رئاليستي به صحنه 
ببريم اما به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است در شيوه 
اجرايي نيز تهي شدگي آدم ها را به تصوير بكشيم تا به 

اين ترتيب آكسان روي بحران بيشتر شود.
شكوفه داودي و بهاءالدين مرشدي بازيگران اين اثر 
نمايشي هستند كه تا آخر آذرماه در تماشاخانه ديوار 

چهارم روي صحنه خواهد بود. 

میراثنامه

كشف تابوت دوره اشكاني در جوبجي 
يك تابوت كه باس��تان شناس��ان 
احتمال مي دهن��د متعلق به دوره 
اشكاني باشد، در محوطه تاريخي 
جوبج��ي رامهرم��ز در اس��تان 
خوزستان كشف ش��د. كشف اين 
تابوت در حين انجام عمليات نجات 
بخش��ي محوطه تاريخي جوبجي 

انجام شده است و باستان شناساني كه اكنون در حال كاوش هستند هنوز به 
صورت كامل اين تابوت را بيرون نياورده اند تا مطالعات روي آن بيشتر انجام 
شود. ميثم حسين زاده سرپرست عمليات نجات بخشي اين محوطه تاريخي 
از ارايه اطالعات بيش��تر درباره اين كشف كه طي يكي دو روز گذشته انجام 

شده، خودداري مي كند.
پيش از اين بارها دوستداران ميراث فرهنگي درباره احداث كانال آب از عرصه 
و حريم محوطه تاريخي جوبجي كه كشفيات مهمي در آن رخ داده است ابزار 
نگراني كرده بودند. با كش��ف اين تابوت به نظر مي رسد مي بايد پروژه انتقال 

كانال آب منتفي شود.
محوطه تاريخي جوبجي همان محوطه اي است كه گنجينه معروفي از دل 
آن توسط باستان شناسان بيرون آمد. گنجينه طاليي و مفرغي حاكم ايالمي 
رامهرمز در روستايي به نام جوبجي است، كه در عمليات لوله كشي سازمان آب 
و فاضالب خوزستان در تاريخ ۹ ارديبهشت ۸۶ كشف شد، اين گنجينه متعلق 

به ۶۰۰ تا ۷۰۰ پيش از ميالد در تپه باستاني جوبجي است.

تاريخنگاري

حركت محمدعلي شاه به تهران براي آغاز سلطنت 
دوازدهم آذر ۱۲۸۵، محمدعلي ميرزا به درخواس��ت پدرش مظفرالدين شاه كه در 
بستر مرگ بود، با اعضاي خانواده و نزديكان و همراهي ۴۰۰ قزاق مسلح، تبريز را به 

مقصد تهران ترك كرد. 
دوران كوتاه سلطنت محمدعلي شاه كه از بيست و هشتم آذر همان سال آغاز شد، 

دوره سختي هم براي او، و هم براي كشور و مشروطه خواهان بود. 
در زمان حكومت محمدعلي ميرزا در تبريز بود كه ميرزا آقاخان كرماني و يارانش را 
به جرم كشتن ناصرالدين شاه قاجار از عثماني به قاجار ها سپردند و محمدعلي ميرزا 

نيز ايشان را سر بريد و پوست كاه اندودشان را براي پدر تاجدارش به تهران فرستاد. 
محمدعلي شاه كه وليعهد مقتدري به حساب مي آمد، هرچند تا پيش از پادشاهي 
با مشروطه خواهان همراه بود اما در پي مرگ پدرش و نشستن بر تخت پادشاهي از   
همان روز اول بنا را بر مخالفت با مشروطه گذاشت و در اولين اقدام نمايندگان مجلس 

شوراي ملي را به مراسم تاجگذاري دعوت نكرد.
او با اينكه يك سال پس از رسيدن به قدرت در آبان ۱۲۸۶ ضمن حضور در مجلس 
شوراي ملي سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرد، اما كمتر از دو سال پس از تاجگذاري 
طي تلگرافي به تمامي واليات و حكام با رد فعاليت مجلس اول تأكيد كرد: »اين مجلس 

خالف مشروطيت است و از اين پس مخالفين را سركوب خواهد كرد.«
به توپ بستن مجلس در ۲ تير س��ال ۱۲۸۷ هجري شمسي و بازداشت و سركوب 
رهبران و فعاالن نهضت مشروطه به عمر كوتاه نظام مشروطيت ايران پايان داد و سرآغاز 
استبداد صغير شد. با اين حال بحران هاي متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي بيش از 
۱۳ ماه دوران حكومت محمدعلي شاه را آشفته و متزلزل كرد. روزي كه كلنل لياخوف 
در تهران مجلس را به توپ بست، آشوب به سرعت شهرهاي مهم ايران را در برگرفت. در 
تبريز كه مهم ترين شهر بعد از پايتخت بود، جنگ خياباني مشروطه خواهان با نيروهاي 
دولتي آغاز شد. تا ۱۰ ماه پس از تخريب مجلس ملي، مشروطه خواهان تبريز به جنگ 

نابرابر با نيروهاي دولتي و گرسنگي در نتيجه كمبود آذوقه ادامه دادند. 
هنگامي كه خبر محاصره تهران و نفوذ تا منطقه مركزي ش��هر به محمدعلي ش��اه 
رسيد، او و درباريان در كاخ سلطنت آباد پناه گرفته بودند. روس ها كه شرايط را بحراني 
مي دانستند از دخالت در امور داخلي ايران دست كشيدند. شاه كه همواره متكي به 
نيروي روس ها بود، چاره اي نداشت جز اينكه به سفارت روسيه پناهنده شود. پس به 
همراه ۵۰۰ تن از سران، درباريان و بستگان خود راهي زرگنده شد. بدين ترتيب در 
۲۵ تير ۱۲۸۸ انقالب مشروطيت كه به ظاهر از دست رفته بود، جان دوباره گرفت. 
همان شب در مراسمي كه در تاريخ مشروطه ايران به نام »مجلس فوق العاده عالي« 

معروف است، محمدعلي شاه از سلطنت خلع شد. 

كیوسك

پاريس در آتش خشم
 »جليقه  زردها«

  رپابليكا: 
پاريس با گذشت چندين 
روز از جنب��ش جليق��ه  
زرده��ا، همچن��ان رنگ 
آرام��ش به خ��ود نديده 
اس��ت. طبق گزارشي كه 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود منتشر كرده است، 
تظاهرات فرانسوي ها در 

مركز پاريس ديروز به اوج خود رسيده است؛ بطوري 
كه معترضان خود را به اطراف كاخ رياست جمهوري 
رس��انده اند. در جريان تظاهرات چند روز گذشته 
در خيابان هاي مختلف پاريس بيش از ۱۲ خودرو 
دچار آتش سوزي شده است. همچنين گفته شده 
كه ش��امگاه ش��نبه يكي از واحدهاي ساختماني 
در پايتخت فرانس��ه دچار حريق ش��ده است و تيم 
آتش نش��اني در حال اطفاي آن اس��ت. تظاهرات 
جليقه زردها از نوامبر امسال آغاز شد. اين تظاهرات 
ابتدا در اعتراض به افزايش قيمت س��وخت بود، اما 
اعتراض ها اكنون به افزاي��ش هزينه هاي زندگي و 
ماليات باال و در انتقاد كلي نس��بت به سياست هاي 

اقتصادي ماكرون رييس جمهور اين كشور است.

  ال پايس: 
آن��درس مانوئ��ل لوپ��ز 
اوبرادور رييس جمهوري 
جديد مكزيك روز شنبه 
سوگند ياد كرده و رسما 
قدرت را در دست گرفت. 
طبق گزارش��ي ك��ه اين 
روزنام��ه در صفح��ه اول 
خود منتش��ر كرد، او در 

حالي به عنوان رييس جمهوري مكزيك آغاز به كار 
كرد كه كشور با فساد، فقر مزمن و خشونت  باندها 
روبروست. بر اين اس��اس، او به مبارزه با »نخبگان 
درنده خو« وعده داد. گفته شده اصلي ترين چالش 
اين رهبر جديد مديريت روابط با امريكا، اصلي ترين 
ش��ريك تجاري مكزيك، اس��ت. اين در شرايطي 
اس��ت كه دونالد ترامپ، رييس جمه��وري امريكا 
بارها مكزيك را باب��ت ورود غيرقانوني مهاجران از 
مرز جنوبي متهم كرده است. از زمان انتخابات اول 
ژوئيه به علت نگراني هايي كه درباره سياست هاي 
او به وج��ود آم��د، از جمله پ��س از لغ��و ناگهاني 
پروژه ۱۳ ميليارد دالري ف��رودگاه جديد مكزيكو 

سيتي، بازارها سقوط كردند.

  نيويورك تايمز: 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خود خبر درگذشت 
»جورج     بوش« پدر را منتشر 
كرد. طبق اي��ن گزارش، 
ب��وش چهل ويكمي��ن 
رييس جمه��ور امري��كا 
)۱۹۸۹ ت��ا ۱۹۹۳( بود. 
از س��ال ۲۰۰۱ و پ��س از 

آنكه »جورج واكر بوش« )پسر بزرگ جورج هربرت 
واكر بوش( به رياست جمهوري امريكا رسيد، جورج 
هربرت واكر بوش عمدتًا »ج��ورج اچ دابليو بوش«، 
»بوش ۴۱« يا »جورج بوش پدر« خطاب مي شد تا 
از پسرش متمايز شود. آنطور كه گفته شده، حمله 
ژاپن در تاريخ ۷ دس��امبر ۱۹۴۱ به بندر »پرل« در 
ايالت هاوايي امريكا، عالوه بر زدن جرقه ورود مستقيم 
امريكا به جنگ جهاني دوم، زندگي نظامي-سياسي 
جورج بوش را نيز آغاز كرد. به گزارش نيويورك تايمز، 
اگرچه جورج بوش توانست دست كم براي يك دوره 
۴ ساله به قله قدرت سياسي در امريكا يعني جايگاه 
رياست جمهوري دست پيدا كند، اما كفه شكست ها 
در زندگي سياسي او از كفه پيروزي ها سنگين تر بود. 

نگاهي به نقض كپي رايت در ميان كاربران اينترنت 

گروهگوناگون|
 س��رقت آثار هنري هميشه چالشي 
ب��راي هنرمن��دان و صاحب��ان اث��ر 
بوده اس��ت. در اين ميان، آلبوم هاي 
موسيقي بيش��تر از س��اير آثار هنري، درگير اين 
موضوع بوده اند. همواره خس��ارت هاي فراواني به 
تهيه كنندگان و هنرمندان صاح��ب اثر از طريق 
كپي  غيرقانوني، دانلود و ... وارد مي ش��ود. پس از 
گسترش اس��تفاده از اينترنت و قابليت دسترسي 
به سايت هاي مختلف، دانلود و نشر غيرمجاز آثار 
موسيقي، بازار داغي پيدا كرد. در سال هاي گذشته، 
دانلود آهنگ ها و آلبوم هاي موس��يقي از سايت ها 
و شنيدن آنها به صورت آنالين، شايع ترين فرم از 
سرقت موسيقي به شمار مي رفت. در حال حاضر، 
ب��ا ورود نرم افزاره��اي جديد، تبدي��ل فرمت  در 
آلبوم هاي موسيقي، باالترين آمار سرقت موسيقي 
را به خود اختصاص داده اس��ت. اي��ن نرم افزارها 
امكانات��ي را فراهم مي كنند ك��ه كاربر به راحتي 
بتواند آلبومي را كه به صورت cd عرضه شده تغيير 
فرمت داده و منتش��ر كند؛ با اين كار امكان دانلود 
تك آهنگ در فضاي مجازي فراهم مي شود كه در 
نهايت بازار خريد قانوني ديجيتال را از بين مي برد. 
در آخرين گزارش هاي به دس��ت آم��ده از نقض 
كپي راي��ت آثار هنري، انواع مختلف س��رقت  آثار 
موسيقي و شايع تر بودن آنها بررسي شده است. اين 
بررسي از مردان و زنان در رده هاي سني مختلف 

در طول ۶ ماه صورت گرفته است. 
آنطور كه در اين بررسي آمده، دزدي آثار موسيقي 
توسط مردان در مقايس��ه با زنان آمار بيشتري را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اين موضوع را شايد 
بتوان مربوط به اين دانس��ت كه دانلود و نشر آثار 
موس��يقي براي مردان نوعي امرارمعاش شناخته 
ش��ود، همچنين مردان به دليل حضور بيشتر در 
فعاليت هاي اجتماعي و شغلي، دسترسي بيشتري 
هم به اينترنت دارند. آنطور كه اين گزارش نشان 
مي دهد در طول ۶ ماه مورد بررسي، مشخص شده 
كه در حدود ۳۰ درصد از مرداني كه كاربر اينترنت 
هس��تند، آثار موس��يقي را به صورت غيرقانوني 
دانلود مي كنند. اين آمار در تبديل فرمت و نش��ر 
غيرقانوني آثار به ۳۵ درصد مي رسد. در واقع اين 
ش��يوه دزدي آثار موسيقي در ميان مردان رايج تر 
است. حدود ۴۰ درصد از مردان نيز از طريق ساير 

ش��يوه ها از قبيل تكثير غيرقانوني cd و كپي هاي 
غيرمجاز به سرقت آثار موسيقي مشغول هستند. 
همانطور كه اش��اره ش��د، در ميان زنان، س��رقت 
موسيقي كمتر ديده شده اس��ت. در اين گزارش 
حدود ۱۶ درص��د از زنان كارب��ران اينترنت، آثار 
موسيقي را به صورت غيرقانوني دانلود مي كنند كه 
اين درصد در مورد تغيير فرمت و نش��ر غيرقانوني 
آثار موس��يقي به ۲۶ درصد مي رس��د. حدود ۳۰ 
درصد از زنان نيز از طريق ساير شيوه هاي سرقت 
موسيقي كه در باال ذكر شد به فايل هاي موسيقي 

مورد نظر خود دسترسي پيدا مي كنند. 
طبق اين گزارش بيش��ترين آمار نقض كپي رايت 
و اس��تفاده غيرقانوني از آلبوم هاي موس��يقي به 
جوانان ۱۶ تا ۲۴ س��ال اختصاص دارد. در س��اير 
گزارش هايي كه درباره استفاده از اينترنت و فضاي 
مجازي منتشر ش��ده، اين رده  سني از گروه هايي 
هستند كه بيشترين استفاده را از اينترنت دارند. 
اين موض��وع و مهارت هاي��ي كه اين س��نين در 
استفاده از نرم افزارها و سايت هاي مختلف دارند، 
باعث شده در حدود ۵۰ درصد آنان، به تغيير فرمت 
و نش��ر غيرقانوني آثار موسيقي مش��غول باشند. 
همچنين نزديك به ۳۵ درص��د از جوانان در اين 
گروه سني، از طريق دانلود غيرقانوني به فايل هاي 
موسيقي مورد نظر خود دست پيدا مي كنند. بعد 
از آن افراد ۲۵ تا ۳۴ س��ال بيش��ترين آمار سرقت 
موس��يقي را به خود اختصاص داده ان��د. بيش از 

۲۵ درصد افراد در اين گروه سني از طريق دانلود 
غيرمجاز آثار موس��يقي را مي شنوند و حدود ۴۰ 
درصد از آنها به تغيير فرمت و نشر غيرقانوني آثار 
مي پردازند. نزديك به ۴۶ درصد از اين افراد هم از 
طريق ساير شيوه هاي اعالم شده، حق كپي رايت 

را در آثار موسيقي نقض مي كنند. 
اين ش��يوه دسترس��ي به آثار موس��يقي در ميان 
افراد ۳۵ تا ۶۴ س��ال، كاربرد كمتري دارد. ظاهرا 
دسترسي كمتر به اينترنت، گوشي هاي هوشمند، 
لپ تاپ  و س��اير ابزار ديجيتال، باعث مي شود اين 
افراد كمتر از س��اير گروه هاي سني به سرقت آثار 
موس��يقي تمايل داشته باش��ند.  همانطور كه در 
ابتدا گفته شد، تغيير فرمت و نشر غيرقانوني آثار 
موسيقي، در ميان ساير شيوه هاي سرقت موسيقي 
در تمام گروه هاي مورد بررسي بيشترين آمار را به 

خود اختصاص مي دهد. 
طبق نظر كارشناس��ان، از مهم ترين چالش هايي 
كه در حوزه كپ��ي رايت وجود دارد، تعداد افرادي 
كه غيرقانوني به تكثير آثار موس��يقي مي پردازند 
نيس��ت بلكه اين امر به صورت يك فرهنگ غالب 
در اكثريت افراد تعريف ش��ده است و بيشتر افراد 
جامعه نمي دانند كه اين عمل س��رقت اثر هنري 
است نه كپي آن. شايد اگر با فرهنگ سازي، عموم 
جامعه آگاه شوند كه كپي و دانلود رايگان يك اثر 
موسيقي يك عمل غيراخالقي است قطعا واكنش 

نشان خواهند داد. 

راهزنان موسيقي

آمارنامه
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