
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

»ناديا مراد« 

و »دنيس موكويگي«
برندگان نوبل صلح

 خريد دالر 
سرمايه گذاري 

خوبي نيست

 از دو مدافع زنان قرباني
در جنگ تقدير شد

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
اعالم كرد 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 7  همين صفحه  

   Vol.5  No .1214  Sat. October 6. 2018  شنبه  14 مهر 1397 26 محرم 1440  سال پنجم  شماره 1214 16صفحه  قيمت:2000 تومان  

 صفحه 13 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4400000  تومان

شاخص بورس
185559

دادس��تان تهران اعتقاد دارد كه متهم ك��ردن جمهوري 
اسالمي به فس��اد سيس��تماتيك حرف بي مبنايي است. 
به گفته او فساد در در س��اير نظام هاي سياسي نيز وجود 
دارد و اينطور نيست كه در ايران مسووالن به دنبال فساد 
باشند. به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي كه در نشست 
با فرماندهان پليس تهران س��خنراني مي كرد، با اشاره به 
اهداف دشمن براي ضربه زدن به جمهوري اسالمي گفت: 
اولين هدف اين اس��ت كه اعتماد مردم به مسووالن سلب 
ش��ود و لذا بيش��ترين تهاجمات در فضاي مجازي به اين 
موضوع اختصاص دارد تا نش��ان دهد مردم به مس��ووالن 
اعتماد ندارند. دش��من تالش مي كند كه م��ردم به آينده 
نااميد ش��وند و به اين موضوع دامن مي زند. وي افزود: در 
نشريات و فضاي مجازي اخبار دروغ و خالف واقع منتشر 
مي شود، مس��ائل كوچك بزرگنمايي مي ش��ود، مسائل 
جزئي به مشكالت كالن كشور تبديل مي شود. همچنين 
مش��كالت كش��ور را بحراني جلوه مي دهن��د، بنابراين 
بي اعتماد كردن مردم به مس��ووالن، نااميد كردن آنها به 
آينده و از همه مهم تر ناكارآمدن نش��ان دادن جمهوري 
اسالمي از جمله اهدافي اس��ت كه دشمن دنبال مي كند. 
دادستان تهران در بخش ديگري از سخنراني خود، يكي 
از الزامات وضعيت كنوني را مقابله با فس��اد اعالم كرد و با 
نفي ادعاي وجود فساد سيستماتيك در كشور گفت: اينكه 
عده اي جمهوري اسالمي را به فساد سيستماتيك متهم 
مي كنند حرف بي مبنايي است. فساد در همه كشورها و در 
ساير نظام هاي سياسي نيز وجود دارد و اين طور نيست كه 
مسووالن به دنبال فساد باشند بلكه عده اي معدود هستند 
كه به س��راغ آنها خواهيم رفت. وي تاكيد ك��رد: مبارزه با 
فساد و باقدرت بيش��تر ادامه خواهد يافت و در اين مبارزه 
جدي خط قرمزي وجود ندارد . عنوان، سمت، مقام، درجه 
و لباس نيز تاثير نخواهد داش��ت .مردم در چند وقت اخير 
ديدند كه چه كساني احضار و چه كساني تعقيب شده اند.  

جعفري دولت آبادي لزوم بس��تن منافذ فساد در كشور را 
مورد تاكيد قرار داد و افزود: مبارزه با فس��اد صرفًا از طريق 
مقابله دادستاني و پليس عملي نيست . دولت با اتخاذ تدابير 
و تصميمات مناسب مي تواند كشور را مديريت كند. وي 
افزود: نقش دس��تگاه هاي اجرايي در بستن منافذ فساد از 
مهم ترين شيوه هاي مبارزه با فساد است و نبايد منافذ فساد 
باز و از دستگاه قضايي توقع مقابله داشت . در حالي كه به 
موضوع پيشگيري در قانون اساسي توجه شده از دولت و 
دس��تگاه هاي اجرايي انتظار مي رود به اين مساله عنايت 
بيشتري داشته باشند . وي با اشاره به اينكه در پرونده تلفن 
همراه ظرف يك ماه 16 كيفرخواس��ت صادر شد، گفت: 
در گذشته چنين پرونده هايي ش��ش ماه تا يكسال طول 
مي كشيد تا در دادگاه رسيدگي شود . جعفري دولت آبادي 
خطاب به مفس��دين و كساني كه دست در فس��اد دارند، 
هش��دار داد: پنبه ها را از گوش ها درآوري��د؛ چراكه اين بار 
مبارزه جدي، قاطع و احكام صادره اجرا خواهد شد. بنابراين 
سرعت، دقت و قاطعيت و اجراي حكم شاخصه هاي مهمي 
اس��ت كه در مبارزه فعلي به آن توجه شده است. جعفري 
دولت آبادي با بيان اينكه برخي دستگاه قضايي را به مبارزه با 
افشاگران متهم مي كنند گفت: ادعا مي شود كه قوه قضاييه 
به سراغ كساني كه فساد را برمال كنند مي رود درحالي كه 
اين موضوع افترايي بيش نيست. از رس��انه ها براي اينكه 
فسادي را اعالم كنند تشكر مي شود اما اعالم فساد، با برهم 
زدن امنيت رواني م��ردم فرق دارد. به عن��وان مثال اعالم 
مي ش��ود ميلياردها تومان اختالس شده اس��ت اما بعد از 
بررسي مشخص مي شود كه اين خبر مبنا نداشته است. وي 
توجه رسانه ها را به اين نكته معطوف ساخت كه افشاگري 
واقعي و صحيح مورد توجه قرار مي گيرد. دادستان تهران 
همچنين از مردم، رسانه ها، نش��ريات، سمن ها و كساني 
كه از فساد اطالع دارند خواست كه گزارش هاي خود را به 

مبادي ذي ربط مانند پليس و دادستاني اعالم كنند .

عبدالناصر همت��ي در گفت وگو با خبرگزاري روس��ي 
اس��پوتنيك فارس��ي گفت: مردم بايد توجه كنند كه 
خري��د دالر و ارزهاي خارجي، س��رمايه گذاري خوبي 
نيس��ت. وي ابراز امي��دواري كرد كه كس��ي وارد اين 
سرمايه گذاري ريس��كي نش��ود و در عين حال گفت: 
بان��ك مركزي در ح��ال طراحي برنامه هايي اس��ت تا 
مردم بتوانند گزينه هاي بهتري براي س��رمايه گذاري 
داشته باش��ند. به گزارش ايرنا همتي به جذاب كردن 
بازار بورس و ارايه محصوالتي از س��وي بانك مركزي 
كه بتواند جايگزين بهتري براي سرمايه گذاري باشد و 
مردم بتوانند با ريسك كمتري در آنها سرمايه گذاري 

كنند، اشاره كرده است.
ريي��س كل بانك مرك��زي در ادامه اي��ن مصاحبه به 
ارزيابي عملكرد هاي آتي امريكا بر بازار ايران پرداخت 
و گفت: از پنج نوامبر )13 آبان( كه امريكا س��ري دوم 
تحريم هاي يكجانب��ه خود عليه صنعت نف��ت و گاز و 
بخش بانكي ايران را به مرحله اجرا خواهد گذاش��ت، 
'فاجعه' اي رخ نخواهد داد. همت��ي افزود: دولت امريكا 
هركاري كه مي خواس��ت انجام داد، امريكا شبانه روز 
كار مي كند تا جلوي فعاليت هاي مالي ايران و همچنين 
صادرات نفت ايران را بگيرد؛ به نظر م��ن، ديگر بعد از 
شش نوامبر اتفاق خاصي نمي افتد. رييس بانك مركزي 
افزود: نتوانستند محدوديت هايي براي مبادالت مالي 
و صادرات نفتي ايران ايج��اد كنند و زمينه اي نيز براي 
موفقيت آنها وجود ن��دارد و ت��الش دولت جمهوري 
اسالمي ايران براي يافتن راه هايي براي حل اين مشكل 
به نتيجه رسيده و اتفاق مهمي در نوامبر نخواهد افتاد. 
رييس بانك مركزي ايران در پاس��خ به اين پرس��ش 
كه ايران براي ع��دم اس��تفاده از دالر در معامالتش با 
روس��يه و تركيه كدام گام هاي مش��خص را برداشته 

يا خواهد برداش��ت؟ گفت: با بانك مرك��زي تركيه و 
رييس بانك مركزي روسيه مالقات داشتم و توافقات 
خوبي كرديم براي اينكه بتوانيم دالر را حذف كنيم و 
بر اساس پول ملي مبادله كنيم.  وي افزود: نزديك 30 
درصد مبادالت بين ايران و روسيه به پول ملي است و 
اميدواريم كه روز به روز افزايش پي��دا كند؛ اراده بانك 
مركزي روسيه و ايران اين است كه اين روند را توسعه 
دهيم، با تركيه هم به توافقات اوليه دس��ت يافتيم كه 

اميدواريم در عمل هم بتوانيم آن را به نتيجه برسانيم.
رييس كل بان��ك مركزي اي��ران در واكن��ش به اين 
پرس��ش كه آيا ايران واقعا بطور جدي در حال بررسي 
استفاده از ارز رمزي به عنوان وسيله محاسبات متقابل 
اس��ت؟ گفت: در مورد ارز رمزي بحث هاي مفصلي در 
بانك مركزي، دولت و در مجلس در جريان است، االن 
هم در كميس��يون اقتصادي دولت موضوع ارز رمزي 
بطور جدي در حال بحث و بررس��ي است.  وي تصريح 
كرد: نتايج آن را در صورتي كه به جمع بندي برسد به 
اطالع مردم خواهيم رساند؛ قطعا در اين زمينه به فكر 
انجام و اقدام هس��تيم و جمع بندي ها به زودي اعالم 
خواهد شد. همتي در پاس��خ به اين پرسش كه دليل 
سقوط شديد نرخ دالر چيست؟، افزود: دليل اين مساله 
به نظر من يك مقدار رواني بود، آثار رواني ايجاد كرده 
بودند كه خوش بختانه كنترل شد و برنامه هايي داريم 
براي كنترل بيش��تر ارزش پول ملي كشورمان؛ ظرف 
چند روز گذش��ته بانك مركزي اقداماتي را در اين باره 
ش��روع كرد. وي ادامه داد: آمادگي اي��ن را داريم كه به 
تدريج كنترل الزم را انجام دهيم، من فكر مي كنم آن 
تالش��ي كه امريكا به اتفاق متحدانش براي ضربه زدن 
به ارزش پول ملي انج��ام داد، نتيجه مطلوبي نخواهد 
داش��ت. وي در پاسخ به اين پرس��ش كه بحث اتصال 

سيس��تم بانكي روس��يه و ايران در چه مرحله اي قرار 
دارد؟ گفت: اين نياز به زيرس��اخت هايي دارد، مباحث 

جدي بين دو كشور انجام شده است.
همتي اظهار داش��ت: اميدواريم ك��ه بتوانيم به نتايج 
خوبي در اين زمينه برس��يم، اين كاري شدني است و 
مي توانيم آن را عملياتي كنيم؛ الزم��ه اجراي آن اين 
است كه بانك هاي دو كشور از نظر نرم افزاري بتوانند 
به توافق برس��ند.  به گفته وي، يكي از داليلي كه اين 
موضوع به عقب افتاده است، بحث اختالف نظري بود 

كه بين سيستم دو بانك مركزي وجود داشته است. 
همتي اب��راز اميدواري كرد كه اي��ن اختالف نظرها به 

سمت همگرايي بيشتر رفته و موضوع حل شود.
وي در واكنش به اين پرس��ش كه ميان تهران و مسكو 
چه مش��كالتي براي راه اندازي سيستم پرداخت هاي 
بانكي وجود دارد؟ گفت: مش��كلي وجود ن��دارد، تنها 
مشكل، نرم افزاري است كه اگر حل بشود، اين سيستم 

راه خواهد افتاد.
رييس كل بانك مركزي ايران در پاسخ به اين پرسش 
كه همگرايي سيس��تم پرداختي ميان دو كشور تا چه 
اندازه فشار تحريمي امريكا را كاهش خواهد داد، گفت: 
مي دانيم كه هر چقدر بتوانيم با كشورهاي همسايه از 
جمله روس��يه روابط خود را گسترش دهيم و روابط بر 
مبناي دالر و ارزهاي غير ملي نباشد، حتما مي توانيم 
بر اين ن��وع تحريم ها غلبه كنيم.  وي اف��زود: با رييس 
بانك مركزي روس��يه در اين باره به توافق رسيديم، با 
كش��ورهاي ديگر هم همين روند را طي خواهيم كرد، 
اميدواريم بتوانيم با ارزهاي ملي خودمان مبادله كنيم، 
پوتين به تازگي گفته اس��ت كه امريكا عمال با اعمال 
تحريم ها، خودش در حال حذف دالر از معامالت بين 

المللي است و ما از اين موضوع استقبال مي كنيم. 

عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي  اعالم كرد  دادستان تهران تاكيد كرد
اتهام فساد سيستماتيك در جمهوري اسالمي بي مبنا است خريد دالر سرمايه گذاري خوبي نيست

گزارشخبر

 ادامه درهمين صفحه  

سرمقاله

جسارت قبول واقعيت ها
رايزني براي انتخاب وزير 
امور اقتصادي و دارايي در 
جريان است اما مساله اين 
است كه كدام مدير اليق 
و مطل��ع از اقتصاد حاضر 
است با واقعيت هاي امروز 
اقتص��ادي كش��ور روبرو 
شود. براي چندين سال 
مشكالت بنيادي اقتصاد 
ايران توس��ط دولتمردان انكار شده است. حتي انكار 
واقعيت ها در دولت فعلي هم رخ داده است و اگر فردي 
بخواهد وزارت امور اقتصادي و دارايي را بپذيرد بايد 
به اين مشكالت اعتراف كند. نگاهي به نحوه عملكرد 
تيم اقتصادي در ماه هاي اخير گوياي همين مشكل 
است. دولت به جاي اينكه بپذيرد نرخ ارز آزاد به عنوان 
يك سيگنال جدي بر قيمت تمام كاالها اثر مي گذارد 
تالش مي كند با روش هاي تعزيراتي قيمت ها را پايين 
نگه دارد. اين در حالي است كه افزايش قيمت ها براي 

تمامي اقشار جامعه ملموس است. 

 صفحه4  

بانك و بيمه

ثبات نسبي قيمت ارز 
در هفته اي كه گذشت شاهد نوسان مختلف در 
بازار ارز و س��كه بوديم بطوريكه در ابتدا دالر از 
18 هزار تومان و سكه از 5 ميليون تومان عبور 
كرد اما در روزهاي آخر هفته، با سياس��ت هاي 
جديد بانك مرك��زي و اختياراتي كه توس��ط 
سران س��ه قوه به بانك مركزي داده شده، بازار 
ش��اهد س��قوط دالر به قيمت 14 تا 15 هزار 
تومان و س��كه به 4 ميليون و 500 هزار تومان 
بود. به گزارش »تعادل«، حوالي ظهر پنج شنبه 
12 مهر 97 انبوه مردمي كه در ميدان فردوسي 

تهران براي خريد و ...

صنعت،معدن و تجارت 

احتمال آزادسازي خودروهاي  
محبوس در گمرك 

»حباب قيمتي خودرو تركيد.« در پي سقوط نرخ 
دالر در سطح بازار در اويل هفته گذشته، معامالت 
خودرويي، نيز متأثر از اين موضوع ش��اهد كاهش 
قيمت در انواع خودروهاي داخل��ي و وارداتي بود. 
بطوريكه قيمت ان��واع خودروه��اي داخلي متأثر 
از كاهش ن��رخ دالر بين 1 تا 12 ميلي��ون تومان و 
خودروه��اي خارجي حتي تا50 ميلي��ون تومان 
ارزان ش��د. با اين حال، فعاالن حوزه خودرو بر اين 
باورند، تثبيت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفته بازان از 
بازار خودرو خواهد شد، كه اين موضوع تاثير مثبتي 
بر بازار خودرو داش��ته و باعث افزايش عرضه و افت 
قيمت ها مي شود. اما سقوط نرخ دالر تنها فاكتوري 
نيس��ت كه اين روزها مي تواند بازار خودرو را تحت 
تاثير قرار ده��د؛ چراكه به گفته متولي س��ازمان 
توسعه تجارت، چنانچه مجوز ترخيص خودروهاي 
محبوس در گمرك صادر شود، بازار قيمتي خودرو 

به سمت متعادل شدن حركت خواهد كرد. 
14

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم  و پرشكوه بسيجيان:

»تعادل« سمت و سوي بازار ملك در صورت تثبيت نرخ ارز را  بررسي مي كند

 ملت ايران با شكست دادن تحريم
سيلي ديگري به امريكا خواهد زد

دوراهي قيمت مسكن 

ادامه سرمقاله

در چنين ش��رايطي طبيعتا دولت بايد ب��ا افزايش 
حقوق و دستمزدها موافقت كند اما به جاي اين كار 
با جلوگيري از صادرات كاالهاي گوناگون تالش دارد 
افزايش قيمت ها را سركوب كند. نگراني دولتمردان از 
اين مساله است كه افزايش حقوق و دستمزد شوك 
تورمي ديگري را در پيش داش��ته باشد در حالي كه 
مش��كل تورم كاهش قدرت خريد مردم اس��ت و به 
تنهايي چنين مشكلي يك بحران محسوب نمي شود. 
واقعيت دوم اقتصاد س��طح پايين درآمدهاي واقعي 
صادراتي است. در س��ال هاي گذشته به دليل نحوه 
محاسبه ميزان صادرات غيرنفتي اين آمار بسيار باالتر 
از سطح واقعي برآورد مي شده و حتي در سال 97، با 
وجود محدوديت هاي صادراتي پس از 21 فروردين 
آمار صادرات غيرنفتي مثبت بود. حال با واقعي شدن 
آمار صادراتي با تغييرات��ي كه در نرخ مرجع گمركي 
صورت خواهد گرفت وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با 
اين واقعيت روبرو مي شود كه درآمدهاي ارزي بسيار 
كمتر از ميزان اسمي است كه پيش از اين دولتمردان 
در كارنامه خ��ود اعالم مي كردند. مش��كل ديگري 
كه وزير امور اقتص��ادي و دارايي با آن روبرو اس��ت و 
دولتمردان در حال انكار آن هستند ريشه هاي بحران 
ارزي فعلي است. فرض كنيم از مكاني نامعلوم چند ده 
ميليارد دالر ارز به كشور تزريق شود، آيا مشكل حل 
خواهد شد؟ واقعيت اين است كه اگر اين ارز توسط 
بانك مركزي خريداري ش��ود به دليل افزايش پايه 
پولي منجر به تورم و اگر به بازار آزاد تزريق ش��ود به 
جاي آنكه باعث كاهش قيمت ارز شود باعث افزايش 
احتمال ورشكستگي بانك ها خواهد شد. در سال هاي 
اخير ضري��ب فزاينده پولي به ق��دري افزايش يافته 
است كه كوچك ترين فشار قابل مالحظه به بانك ها 
باعث فروپاشي نظام بانكي خواهد شد و ورشكستگي 
يك بانك كافي است كه دومينوي ورشكسته شدن 
بانك هاي خصوصي و دولتي آغاز گردد. در حقيقت 
يكي از ريشه هاي مهم بحران ارزي مساله اصالح نظام 
بانكي است اما كمتر كسي جرئت ورودبه اين مساله 

پيچيده در اقتصاد ايران را داشته باشد.
اين سه مورد تنها بخش��ي از واقعيت هايي است كه 
تاكنون تيم اقتصادي دولت حاضر به قبول آن نبوده 
است. اگر وزير جديد امور اقتصادي قرار بود با دولت 
جديدي كار كند مي توانستيم اميدوار باشيم كه دولت 
جديد تيم اقتصادي و نگاه جدي��دي حاكم خواهد 
كرد اما وزير امور اقتصادي و دارايي يا بايد با تيم فعلي 
همسو و هم نظر شود كه تجربه نش��ان داده است به 
جايي نخواهد رسيد يا اينكه به بيان واقعيت مشكالت 
سرطاني اقتصاد ايران بپردازد و كشور را براي يك دوره 
جدي شيمي درماني آماده كند. طبيعي است كه در 
چنين شرايطي افراد مس��لط به اقتصاد ايران عطاي 
وزارت را به لقاي آن خواهند بخشيد اما شايد دولت 
با دادن اختيارات كافي بتواند فرد مناسبي براي اين 

وزارتخانه كليدي پيدا كند.

جسارت قبول واقعيت ها

كالن

فرصت سوزي دولت 
در اصالح بودجه

3 2

فراز جبلي
مشاور سردبير

مصيبت درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را 
تس�ليت گفت�ه ، ب�راي آن مرح�وم غفران 
و آم�رزش اله�ي و ب�راي ش�ما و خان�واده 
محترمتان صبر و سالمتي آرزومنديم. ما را 

در غم خود شريك بدانيد.

جناب آقاي
 منصور بيطرف

الياس حضرتي  - بهروز بهزادي 
 سيد علي ميرفتاح - حجت طهماسبي

سردبير محترم روزنامه تعادل

بازگشت همه به سوي اوست

با نهايت تاس�ف و تاثر، غ�م فقدان پ�در را به 
جنابعالي و س�اير بازماندگان تس�ليت عرض 
مي كنيم و از خداون�د متعال براي ش�ما صبر و 
براي آن شادروان مغفرت آرزومنديم. ما را در 

غم خود شريك بدانيد.

سردبير محترم
 جناب آقاي منصور بيطرف 

همكاران شما در روزنامه تعادل

سردبيرتعادل به سوگ پدر نشست 
با  كمال تاس�ف  و تاثر به اطالع مي رس�اند  
مراسم ترحيم شادروان محمدرضا بيطرف  
روز يكش�نبه م�ورخ 97/7/15 از س�اعت 
18:30 الي 20 در مسجد امير واقع در خيابان 
كارگر شمالي )روبروي پمپ بنزين( برگزار 
مي ش�ود.حضور ش�ما باعث تس�لي خاطر 

بازماندگان خواهد شد.
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    دالر باي�د ب�ه كمت�ر از ۷ ه�زار تومان 
برسد؛تسنيم |

مع��اون رييس جمهور گفت: برآوردهاي ما نش��ان 
مي دهد كه قيم��ت ارز بايد زير هفت ه��زار تومان 
قرار گيرد.  جمشيد انصاري در جلسه شوراي اداري 
كردس��تان با اش��اره به نوس��انات قيمت ارز گفت 
توقع اين بود كه ش��ركت هاي بزرگ ما و هم بخش 
خصوصي در اس��تفاده از ارز ب��ه منافع ملي بيش از 
منافع زودگذر خود توجه داش��ته باشند. متأسفانه 
بخش خصوصي و شركت هاي وابسته به نهادهاي 
عمومي خيلي مالحظ��ه محدوديت ها را نكردند و 
در شرايط دشوار كشور با سياست هاي دولت همراه 
نبودند. معاون رييس جمهور گفت: با وجود تمهيداتي 
كه انجام خواهيم داد، تحريم ها در تخصيص ميزان 
منابع و بودجه دس��تگاه ها بي تأثي��ر نخواهد بود. 
چارچوب هايي براي صرفه جويي در كشور از سوي 
دولت ابالغ خواهد شد و مديران دستگاه هاي اجرايي 

بايد آن را با دقت و وسواس رعايت كنند.

    توصيه سردار س�امي به نتانياهو؛ شنا در 
مديترانه را تمرين كن؛فارس|

جانشين فرمانده كل سپاه خطاب به نخست وزير 
رژيم صهيونيستي گفت: شنا كردن در مديترانه را 
تمرين كن چرا كه ب��ه زودي هيچ راهي جز به دريا 
گريختن نداريد. سردار حس��ين سالمي ديروز در 
رزمايش اقتدار بسيجيان شهر اصفهان در ميدان امام 
علي )ع( اضافه كرد كساني كه فكر مي كنند سازش 
با امريكا حيات بخش اقتصاد ماست، يا مسير نظام را 
نمي دانند يا خود را به ناآگاهي زده اند؛ وابستگي ايران 
پيش از انقالب به امريكا، ما را به كشوري فاقد استقالل 
سياس��ي تبديل كرده بود بطوري كه مستش��اران 
امريكايي آن را اداره مي كردند. او يادآور شد: ما همه 
موانع را پشت سر گذاشته ايم و مشكالت اقتصادي 
فعلي بس��يار كوچك تر از اراده مردم اس��ت، با هم 
پيش خواهيم رفت و نشان خواهيم داد كه شايسته 

استقالل خواهيم بود.

    كاهش قيمت ارز و طا نشان داد به بن بست 
نرسيديم؛ ايلنا |

امام جمعه مشهد با بيان اينكه كاهش قيمت ارز و 
طال كه بر اثر هماهنگي قواي سه گانه صورت گرفت، 
نشان داد به بن بست نرسيديم، تاكيد كرد: ما خودمان 
مي توانيم مشكالت را به سادگي و راحتي حل كنيم و 
نيازي نسبت به قدرت آن سوي آب ها چشم بدوزيم.  
حجت االسالم سيداحمد علم الهدي در خطبه هاي 
نمازجمعه ديروز مش��هد خاطرنش��ان كرد: ما به 
مسووالن انتقاد داشتيم ولي انصاف است كه از آنها 
تشكر هم بكنيم. از قوه قضاييه تشكر مي كنم پس از 
استجازه رهبري حكم اعدام مخالن بازار ارز را صادر 
كرد. اقدام بجاي دولت در تنظيم بازار ارز با ترزيق قابل 
توجه ارز پس از آن همه سوتدبيرها صورت گرفت و 
همچنين حماسه افتخارآميز سپاه كه كانون زندگي 
دشمن را در آن سوي مرز با موشك مورد هدف قرار 
داد و محل نيروهاي امريكايي را در بيست مايلي به 

لرزه انداخت، موجب كاهش قيمت ارز شد. 

    مهاجران غيرمجاز هزينه هاي زيادي به ايران 
وارد كرده  اند؛ايرنا|

معاون وزير كشور گفت: به علت حضور چند ميليون 
نفر افراد مج��از و غير مجاز طي بيش از چهار دهه در 
ايران، هزينه ها و مشكالت زيادي به كشور تحميل 
شده اس��ت. حس��ين ذوالفقاري در اجالس كميته 
اجرايي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد موسوم به 
»اكسكام« با اشاره به آثار حضور مهاجرين در كشورمان 
گفت: به علت حضور چندين ميليون نفر افراد مجاز و 
غيرمجاز طي بيش از چهار دهه در ايران، در زمينه هاي 
اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و تحصيلي، هزينه ها 
و مش��كالت زيادي به كشور تحميل ش��ده است و 
مشكالت ناشي از تحريم هاي ناعادالنه هم در طول 
سال هاي گذشته بر اين مشكالت افزوده است. وي 
خواستار مس��ووليت  پذيري ساير كشورها و مجامع 

بين   المللي در كمك به پناهندگان، شد.

    بررسي اليحه CFT در دستوركار اين هفته 
مجلس؛ تعادل|

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اليحه الحاق دولت 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريس��م را كه به كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي براي بررسي با حضور 
كارشناسان ارجاع شده بود در دستور كار اين هفته 
دارند. بررسي طرح اصالح قانون صدور چك )اعاده 
شده از ش��وراي نگهبان(، بررسي طرح يك فوريتي 
اصالح برخي از قوانين مربوط به تابعيت، بررسي طرح 
يك فوريتي اصالح ماده )۲۴۲( قانون آيين  دادرسي 
كيفري؛ از جمله ديگر طرح ها و لوايح در دست بررسي 
صحن مجلس براي اين هفته اس��ت. از سوي ديگر، 
عباس آخوندي و بيژن زنگنه وزيران راه و شهرسازي 
و نفت براي پاسخ به سواالت نادر قاضي پور نماينده 
اروميه در جلس��ه روز دوشنبه كميسيون صنايع و 
معادن مجلس حضور مي يابند. قرار است محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري نيز براي پاسخ 
به سوال ۴ نماينده و همچنين ارايه توضيحاتي در مورد 
وضعيت قانوني و اجراي نماد الكترونيكي در جلسه روز 

سه شنبه اين كميسيون حضور يابد.

    به دنبال جنگ با ايران نيستيم؛ برنا|
 رييس ستاد فرماندهي مركزي ارتش امريكا اعالم 
كرد كه ب��ه دنبال جنگ با ايران نيس��تيم. ژنرال 
جوزف وتل، رييس ستاد فرماندهي مركزي امريكا 
گفته است كه كشور او درصدد درگيري نظامي با 
ايران نيست. همزمان با نزديك شدن زمان دومين 
مرحله از تحريم هاي امريكا عليه ايران و اظهارات 
شديداللحن برخي مقامات دولت اياالت متحده 
عليه جمهوري اس��المي، ژنرال وتل در گفت وگو 
با خبرنگاران گفته اس��ت: من فكر نمي كنم ما در 
پي ورود به درگيري نظامي با ايران باش��يم و فكر 

نمي كنم تمركز ما بر اين موضوع باشد.

ايران2روي موج خبرها

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم و پرشكوه بسيجيان در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي: 

ملت ايران با شكست دادن تحريم، سيلي ديگري به امريكا خواهد زد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
اجتماع عظيم و پرشكوه بسيجيان در ورزشگاه يكصد هزار 
نفري آزادي با تأكيد بر اينكه جوانان، راه حل مشكالت كشور 
هستند، به ارايه تحليلي از شرايط حساس كنوني پرداختند 
و افزودند: امريكايي ها با عربده كشي، بيان سخنان سخيف 
و تصوراتي واهي درصدد تصويرسازي كاماًل وارونه از قدرت 
خود و از اوضاع ايران هستند اما مجموعه عظيم جوانان ميهن 
و ملت بزرگ ايران مي دانند كه بايد با ناكام گذاشتن آخرين 
حربه باقيمانده دشمن يعني تحريم، سيلي ديگري به امريكا 

بزنند كه ان شاءاهلل خواهند زد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به حماسه نوراني و پرشكوه حضرت 
زينب كبري )س( و حضرت امام سجاد )ع( در جاودانه كردن 
واقعه عاشورا به در پيش بودن ايام اربعين حسيني اشاره و 
خاطرنشان كردند: حماسه بزرگ اربعين كه با حضور ملت 
ايران، ملت عراق و مسلمانان ديگر كشورها هر سال تكرار 
مي شود پديده فوق العاده مهمي است كه به فضل الهي و در 

هنگام نياز شديد دنياي اسالم شكل گرفته است.
ايشان، عربده كشي هاي سران امريكاي جهانخوار و استكبار، 
قدرت نمايي جوانان مومن و پيروزي هاي پي در پي آنان در 
ميدانهاي مختلف و در عين حال مشكالت اقتصادي و تنگي 
معيشت بخش بزرگي از مردم و نيز حساس شدن و تالش 
و تكاپوي نخبگان براي ارايه راه حل هاي مشكالت را جهات 

مختلف شرايط حساس كشور خواندند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »عظمت ايران، اقتدار جمهوري 
اس��المي و شكس��ت ناپذيري ملت ايران« را سه واقعيت 
انكارناپذير برشمردند و افزودند: اينها رجزخواني نيست، 
واقعياتي اس��ت كه دشمنان آرزو مي كنند ملت ايران آنها 
را نداند يا م��ورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع كش��ور و 

توانايي هاي خود، دچار گمان غلط شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تش��ريح بيشتر اين واقعيات 
سه گانه، عظمت ايران را امري تاريخي دانستند و افزودند: 
به استثناي ۲۰۰ سال منتهي به پيروزي انقالب اسالمي 
)از اواس��ط دوران قاجار تا پايان پهل��وي( ايران عزيز ما در 
عرصه هاي مختلف سرآمد ملت هاي مسلمان و در برهه هايي 

حتي سرآمد همه ملت ها بوده است.
رهبر انقالب اسالمي، نجات ايران از سلطه ظالمانه انگليس و 
امريكا را براي اثبات اقتدار جمهوري اسالمي كافي دانستند 
و افزودند: نجات كشور از شر حكومت استبدادي و سلطنتي 
موروثي، ايستادگي در مقابل همه توطئه هاي ۴۰ سال اخير 
و افزايش اعتبار و احت��رام ايران در منطقه و جهان از ديگر 

نمودهاي اقتدار جمهوري اسالمي است.
ايشان همچنين يادآور ش��دند: نظام اسالمي در ۸ سال 
جنگ تحميلي در مقابل جبهه وسيع دشمنان پيروز شد 
و با حفظ تماميت ارضي كشور، اولين بار در قرنهاي اخير 
اجازه نداد مهاجمان بخش��ي از ميهن عزيزمان را تجزيه 
كنند يا با تداوم حضور نظامي در ايران، ملت را تحقير كنند .

حضرت آيت اهلل خامنه اي، شكست ناپذيري ملت ايران 
را ناشي از بركت اس��الم عزيز دانستند و افزودند: اين 
شكست ناپذيري را مي توان در پيروزي اين ملت بزرگ 
در انقالب اس��المي و دفاع مقدس و نيز ايستادگي در 
مقابل همه توطئه هاي ۴۰ س��ال اخير مشاهده كرد 
چرا كه ملت در مواجهه با توطئه ها و اقدامات مختلف 
دشمن، هيچگاه احساس ضعف و خستگي نداشته و 

عقب نشيني نكرده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشبيه عرصه نبرد سياسي و 
اقتصادي با جنگ نظامي، »غرور« را آفت پيروزي در همه 
اين عرصه ها خواندند و خاطرنشان كردند: مغرور شدن، ما را 
به بي عملي، بي ابتكاري و نداشتن طرح و نقشه مي كشاند و 

موجب پيروزي دشمن مي شود.
رهبر انقالب افزودند: هنوز در اوايل راه هستيم و بايد با تالش 
و مجاهدت و راه بلدي، شجاعت و تدبير و استفاده صحيح 
از امكانات، مسير پيشرفت را ادامه دهيم و به قله مورد نظر 

ملت و انقالب برسيم.
ايشان بخش مهمي از سخنانشان را به تبيين نقش جوانان 
در تحوالت چهل سال اخير اختصاص دادند و تأكيد كردند: 
جوانان عزيز بدانيد كه شما نوك پيكان حركت عظيم ملي 
هستيد، شما بايد راه را باز كنيد. پيران مجرب هم اگر خسته 
و بي حال و از كار افتاده نباشند، مي توانند شما را راهنمايي 

كنند اما موتور پيش برنده اين قطار شما جوانان هستيد.

رهبر انقالب با اش��اره به پيش��تازي و نقش تعيين كننده 
جوانان در جهاد با طاغوت پيش از پيروزي انقالب، مقطع 
پيروزي، جهاد با تجزيه طلبان در سال هاي اول انقالب، ارايه 
خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگي، جهاد با تروريسم 
منافق و خائن در اوايل دهه ۶۰، هشت سال جنگ تحميلي، 
تالش براي ترميم خرابي ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگي در 
مقابل تهاجم فرهنگي دشمن در دهه ۷۰ و جهاد علمي و 
جهش وار در آغاز دهه ۸۰ افزودند: در س��ال هاي اخير نيز 
جوانان در جهاد با تروريسم تكفيري پيشتاز بوده اند و امروز 
هم با احساس انگيزه و تكليف و در جهادي فكري و عملي 
و با هدف گشودن گره هاي اقتصادي، پيشنهادهاي پخته و 

كارگشا مي دهند.
رهبر انقالب اسالمي وجود ده ها هزار گروه جهادي جوان 
در سراسر كشور و خدمات بي پايان آنها به ويژه به طبقات 
ضعيف را سرمايه اي عظيم دانس��تند كه آينده اي بهتر را 

مژده مي دهد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي جوانان را صاحب كشور خواندند 
و در نكته اي خاص افزودند: عده اي تصور مي كنند كه من 
از انحرافات برخي جوانان مطلع نيستم اما اينگونه جوانان 
جزو ريزشها هستند كه رويش ها بر آنان غلبه دارد و تمجيد 
و تحس��ين من از جوانان، با اطالع كافي از اينگونه مسائل 

صورت مي گيرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از كساني كه نقش كاماًل 
تعيين كننده جوانان را در حال و آينده كشور مورد توجه 
قرار نمي دهند، افزودند: اينگونه افراد مي خواهند جوانان را 
مشكل كشور وانمود كنند و يا آنها را به مشكل كشور تبديل 
كنند اما اينجانب با اعتقاد تأكيد مي كنم كه جوانان راه حل 

كشورند نه مشكل كشور.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه راه پيشرفت كشور 
باز است اما اين راه همراه با موانع و فراز و نشيب هايي است 
كه بايد آنها را پش��ت سر گذاشت، گفتند: پيمودن مسير 
پيشرفت و برداشتن موانع اين مسير شرايطي دارد كه گام 
اول آن، »درك و احساس وجود و حضور دشمن« است زيرا 
تا انسان حضور دشمن را حس نكند، سنگر و حفاظ و سالح 

الزم تهيه نمي كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته آن روشنفكر 
نماي راحت طلب و منافق و رياكار كه اساسًا دشمني 
امريكا را انكار مي كند و براي دولت و ملت ايران، نسخه 
تسليم در مقابل امريكا مي نويس��د، اگر عامل امريكا 

نباشد، مرد ميداِن پيشرفت كشور نيست.
ايش��ان ش��رط دوم براي پيمودن مس��ير پرفراز و نشيب 
پيشرفت را، »اعتماد به نفس و عزم بر ايستادگي« دانستند 
و خاطرنشان كردند: انسانهاي بي روحيه، ترسو، مأيوس، 
تنبل، فرصت طلب و خود كم بين، در اين ميدان اگر خود 
مانعي براي ديگران نشوند، نمي توانند هيچ هنري از خود 

نشان دهند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: البته جوانان كشور چه 
در دوران نهضت اسالمي و چه در مقاطع مختلف چهل سال 
گذشته، به اين بليه مبتال نبوده، و همواره بدون ترديد و ترس 

و ُبزدلي، اعتماد به نفس و شجاعت داشته اند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي شرط سوم براي حركت در مسير 
پيش��رفت و فائق آمدن بر موانع را، »فهم درست از تهديد 
دشمن و شناخت صحيح از عرصه نبرد« برشمردند و تأكيد 
كردند: اولين عرصه نبرد، »اسالم و ايمان اسالمي« است زيرا 
امريكا از اسالم و انقالب اسالمي سيلي خورده است و انقالب 

دست آنها را كه همه كاره كشور بودند، از ايران كوتاه كرد.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: برخي افراد ِنق زن 
مي گويند، از امريكا بدگويي نشود تا با ايران دشمني نكند 
در حالي كه كينه آنها فقط از شعار مرگ بر امريكاي ملت 
ايران نيست، بلكه آنها با اصل اس��الم و انقالب اسالمي 
مخالفند زيرا از سربلند كردِن يك قدرت اسالمي بزرگ و 
انقالبي در منطقه به شدت هراس دارند و بر همين اساس 

تالش مي كنند تا عناصر قدرت كشور را از بين ببرند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه هدف استكبار، 
ضربه زدن به عناصر اقتدار ايران اس��المي اس��ت، گفتند: 
استقرار و ثبات اجتماعي، امنيت و وحدت ملي، پايبندي 
به اصول و مباني انقالب ادامه حركت پيشرفت رو به توسعه 
علمي، گس��ترش و تعميق فرهنگ انقالبي و اس��المي، 
پيشرفت دفاعي و موشكي و حضور در منطقه، عناصر اقتدار 
جمهوري اسالمي است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به 

اين عناصر قدرت هستند.
ايش��ان »فهم صحيح واقعيت هاي ايران و جهان و گرفتار 
نش��دن در تصوير سازي هاي غلط« را يكي ديگر از شروط 
غلبه بر موانع پيشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و 
كينه توزان ملت ايران، تالش دارند با اس��تفاده از ابزارهاي 
رس��انه اي به ويژه رسانه هاي نوپديد، تصوير سازي غلطي 
از ايران، منطقه و همچنين از خودشان، انجام دهند و افكار 

عمومي ايران را از واقعيات منحرف كنند.
رهبر انقالب اسالمي يكي از اين تصويرسازي هاي غلط را، 
»القاي در موضع قدرت بودن امريكا« دانستند و خاطرنشان 
كردند: با وجود قدرت سخت افزاري امريكايي ها، واقعيت 
آن است كه آنها در موضع قدرت نيستند زيرا عامل اصلي 
و تعيين كننده ق��درت در تقابل هاي جهاني، »قدرت نرم 
افزاري« به معناي منطق، استدالل و حرف نو است كه امريكا 
در اين موارد به شدت ضعيف است و بدليل فقدان منطق و 

استدالل، بر مبناي زورگويي سخن مي گويد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به مفتضح شدن »ليبرال 
دموكراس��ي« امريكا و رواج انتقاد از آن در دنيا، افزودند: به 
همين دليل است كه امريكا با وجود قدرت اتمي و تكنولوژي 
پيشرفته و توانايي هاي مالي فراوان، در بسياري از مناطق، 
همچون عراق، سوريه، لبنان، پاكستان و افغانستان شكست 

خورد و شكست هاي ديگري هم در انتظار امريكا است.
رهبر انقالب اسالمي به تصويرسازي خدعه آميز و غيرواقعي 
دشمنان از ايران اشاره كردند و گفتند: آنها تالش دارند با ارايه 
تصويرهاي غلط از ايران اسالمي، نظرات باطل شان را به افكار 

عمومي دنيا و ملت ايران، بباورانند.
ايشان با اشاره به وجود مشكالت اقتصادي در كشور افزودند: 
امريكايي ها با تكيه بر اين مش��كالت، خياالتي را در س��ِر 
كم مغز و بي تدبيرشان مي پرورانند. بر همين اساس اخيراً 
رييس جمهور امريكا به برخي سران اروپا گفته است اگر تا 
دو سه ماه صبر كنيد كار جمهوري اسالمي ايران تمام است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اين خياالت، 
انسان را به ياد سخنان چهل سال قبل امريكايي ها و نوكران 
آنها در داخل مي ان��دازد كه به يكديگر مژده س��رنگوني 
شش ماهه جمهوري اسالمي را مي دادند اما اكنون چهار 

دهه از عمر نظام اسالمي گذشته است.
رهبر انقالب اسالمي، دل خوشي هاي رييس جمهور بيچاره 
امريكا را نتيجه نش��ناختن انقالب اسالمي و ملت ايران و 
روحيه ايماني و انقالبي اين ملت دانستند و تأكيد كردند: 
اين تحليل غلط، موجب گمراهي امريكاييها در چهل سال 
گذشته، شده است كه بايد خداوند را به دليل اينكه دشمنان 

ملت ايران را از نادانان و ابله ها قرار داده است، شكرگزار بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردن��د: البته ما 
مش��كالت اقتصادي و عيوبي همچون »اقتصاد نفتي«، 
»ضعي��ف بودن فرهن��گ صرفه جويي« و »اس��راف« در 

جامعه داريم اما اين موارد عيب واقعي نيستند، عيب واقعي 
»بن بست« است كه البته در كشور بن بست وجود ندارد.

ايشان با تأكيد بر اينكه عده اي در تالش براي القاي اين تفكر 
به جوانان هستند كه هيچ راه حلي جز پناه بردن به دشمن 
وجود ندارد، گفتند: دشمن مي خواهد ملت ايران را به اين 
جمع بندي برساند كه در كشور بن بست است و هيچ راهي 

جز زانو زدن و تسليم شدن در مقابل امريكا وجود ندارد.
رهبر انقالب اس��المي افزودند: من صريحًا اعالم مي كنم، 
كساني كه در داخل، اين فكِر مطلوب و محبوب دشمن را 
ترويج مي كنند، در حال انجام دادن بزرگ ترين خيانت در 

حق كشور و ملت هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردن��د: البته اين اتفاق 
نخواهد افتاد و به حوِل قوه الهي و با همراهي مردم و جوانان، 
تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنين اتفاقي در كشور 

بيفتد.
ايشان با تأكيد بر لزوم شناخت و ارايه تصوير و جايگاه واقعي 
كشور و ملت ايران گفتند: سياستمداران بزرگ و مغزهاي 
سياسي س��نجيده دنيا، ملت ايران را به دليل چهل سال 
ايستادگي در مقابل فشارها و در عين حال پيشرفت و تبديل 

شدن به يك قدرت تأثيرگذار، تحسين مي كنند.
رهبر انقالب اسالمي، ظرفيتهاي فراوان جغرافيايي، 
اقليمي، نيروي انس��اني و منابع زيرزميني و روزميني 
در كشور را يكي ديگر از واقعيت هاي ايران برشمردند و 
افزودند: ما از اين ظرفيت ها به درستي استفاده نكرده 
ايم و توصيه هميش��گي من به مسووالن اين است كه 

ظرفيت ها را شناسايي و استفاده كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، جوانان مومن را ظرفيت بالفعل 
كشور خواندند و گفتند: تصوير واقعي كشور همين جوانان 
مومني هس��تند كه در صحنه هاي مختلف، توانايي هاي 

دفاعي، علمي، فرهنگي و اجتماعي خود را بروز داده اند.
ايشان در ادامه به موضوع تحريم هاي امريكا اشاره كردند و 
افزودند: وضع تحريم ها به اين معنا است كه دشمن هيچ راه 
ديگري براي مقابله با نظام اسالمي به غير از تحريم اقتصادي 
ندارد اما همين تحريم هاي اقتصادي نيز شكننده تر از اقتصاد 
ملي ما است. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: اقتصاد ملي 
كشور مي تواند تحريم را شكست دهد و به حول و قوه الهي، 
تحريم ها را شكست خواهيم داد و شكست تحريم به معناي 
شكست امريكا است و امريكا بايد با اين شكست، يك سيلي 

ديگر از ملت ايران بخورد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي مجموعه عظيم و مردمي بسيج 
در سراسر كشور را كه به الگويي براي برخي ملت هاي ديگر 
تبديل شده، يكي ديگر از واقعيات ايران اسالمي برشمردند 
و گفتند: بسيج مردمي يكي از نقاط برجسته تصوير واقعي 
كشور است كه در مقابل تهديد دشمن نه تنها عقب نشيني 
نمي كند بلكه بر ايمانش افزوده مي شود و به همين دليل، 

دشمن و عوامل او، مخالفت زيادي با بسيج دارند.
ايشان نقاط درخشان و برجس��ته اي همچون گروه هاي 
جهادي، بسيج سازندگي، اردوهاي راهيان نور، راهپيمايي ها، 
مراسم اعتكاف و عزاداري هاي حسيني را از ديگر واقعيات 
ايران برشمردند و تأكيد كردند: براي شناخت صحيح ملت 

ايران بايد به اين موارد توجه شود.
رهب��ر انقالب اس��المي در اي��ن بخش از س��خنان خود 
دستگاه هاي مس��وول را موظف به مساعدت و همكاري با 
فعاليتهاي بس��يج، اردوهاي جهادي و كاروانهاي راهيان 

نور دانستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش پاياني سخنانش��ان را در 
اجتماع عظيم بسيجيان در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي 

به بيان چند نكته اختصاص دادند.
ايشان با اش��اره به تالش دش��من براي اثرگذاري بر افكار 
عمومي با استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است 
و اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناكي است كه مي توان 

آن را به سالح شيميايي در جنگ هاي نظامي تشبيه كرد.
رهبر انقالب اسالمي استفاده دشمنان از راديو، تلويزيون، 
اينترنت، شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را عليه افكار 
عمومي ملت خاطرنش��ان كردند و خطاب به كساني كه 
مسووليت بخش ارتباطات را بر عهده دارند، تأكيد كردند: 
همچنانكه در جلسات حضوري هم تذكر داده شده است به 
اين مسائل درست توجه كنيد و با ايفاي جدي وظايف خود، 
ابزاري نشويد كه دشمن راحت بتواند سالح شيميايي خود 

را عليه مردم به كار گيرد.
»ضرورت وحدت، عزم راسخ و احساس قدرت« دومين نكته 

بخش پاياني سخنان رهبر انقالب بود.
ايشان تأكيد كردند: بايد با حضور قدرتمندانه ملت و 
به ويژه جوانان مومن در وسط ميدان، هم جهتي و هم 
سخني مسووالن و همدلي مردم و مسووالن، به دشمن 
پيام قدرت داد چرا كه اگر دش��من در حرف و رفتار و 
منش زندگي مردم، خود را با مجموعه اي مقتدر روبه رو 

نبيند، گستاخ و جري مي شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي قاطعانه تأكيد كردند: واقعيات 
كشور نشان مي دهد ملت و نسل جوانش تصميم گرفته ديگر 
تحقير نشود، دنباله رو قدرت هاي بيگانه و دشمن نگردد و 
ايران عزيز را به اوج عزت و افتخار برساند كه به فضل الهي، 

عزم و توانايي اين كار را دارد.
رهبر انقالب اجتماع امروز در ورزشگاه يكصد هزار نفري را 
يادآور اجتماع عظيم بسيجيان در اواسط دهه ۶۰ دانستند 
و افزودند: آن اجتماع عظيم به حركت و پيروزي هاي بزرگ 
براي كشور تبديل شد و ان شاءاهلل شما جوانان عزيز هم در 
ميدانهاي علمي، فعاليت و تحرك اقتصادي، كارآفريني، 
تالش فردي و اجتماعي، شبكه سازي اجتماعي و فرهنگي و 
نيز حركتهاي الزم آتش به اختيار، موفق و پيروز خواهيد شد.

انتقاد بروجردي از وزارت 
امور خارجه

عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
ام��ور  وزارت  گف��ت: 
خارجه نبايد در ش��رايط 
تحريم س��فارتخانه هاي 
هندوس��تان و چي��ن را 
بدون سفير بگذارد. عالءالدين بروجردي در جمع 
خبرنگاران با انتقاد از عدم معرفي س��فير ايران در 
هندوستان و چين اظهار كرد: اشكال اساسي وزارت 
امور خارجه اين اس��ت كه سفارتخانه هاي ايران در 
كش��ورهاي مهمي همچون چين و هندوستان را 

خالي از سفير گذاشته است.
وي در ادامه انتخاب سفراي ايران در ساير كشورها را از 
مهم ترين اولويت هاي وزارت امور خارجه دانست و افزود: 
وزارت امور خارجه پيش از اتمام دوره يك سفير بايد به 
فكر سفير بعدي به خصوص در كشورهايي كه بسيار 

براي ما اهميت دارند، باشد.
بروجردي ادامه داد: در ش��رايطي كه در تحريم به سر 
مي   بريم نبايد س��فارتخانه هاي خود را به خصوص در 
كشورهايي كه با آنها روابط اقتصادي زيادي داريم خالي 
بگذاري��م از اين رو اكنون وزارت امور خارجه بايد عالج 

واقعه را بعد از وقوع هرچه سريع تر انجام دهد.

ايران حمله به غيرنظاميان را 
محكوم مي كند

وزير امور خارج��ه ايران در 
گفت وگويي با شبكه الجزيره 
انگليسي، هرگونه حمله به 
غيرنظامي��ان و همچنين 
اس��تفاده از غيرنظاميان به 
عنوان سپر انساني را محكوم 
كرد. به گزارش ايسنا، محمد 
جواد ظريف در پاسخ به پرسش مجري الجزيره مبني بر 
اينكه دولت سوريه از سوي برخي گروه ها متهم به جنايات 
جنگي شده، گفت: ايران در هيچ فعاليتي در هيچ منطقه 
مسكوني مشاركت نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت. 
ايران هرگونه حمله به غيرنظاميان را از سوي هر كسي 
كه باشد، محكوم مي كند. وي همچنين تاكيد كرد كه 
گروه هايي كه از غيرنظاميان نيز به عنوان سپر انساني 
استفاده مي كنند، محكوم هس��تند. وزير امور خارجه 
ايران تصريح كرد: در جنگ سوريه مقصر كساني هستند 
كه از راه حل سياسي پيشگيري كردند با اين توهم كه 

مي توانند بشار اسد را از قدرت بركنار كنند.
ظريف در پاس��خ به تالش اي��ن مجري براي متهم 
كردن دولت سوريه به حمله به مناطق غيرنظامي، 
گفت: من درباره مسووليت ايران صحبت مي كنم. 
من براي دفاع از هيچ كسي اينجا نيستم. من براي 

دفاع از ايران اينجا هستم.

بايد منتظر جنگ رواني ديگري 
عليه ايران باشيم

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت كه رژيم صهيونيستي 
به دنبال جنگ رواني عليه 
ايران اس��ت كه نمونه اخير 
آن را در سازمان ملل ديديم. 
معتقدم بايد منتظر يكسري جنگ رواني ديگر باشيم. 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايس��نا، در 
واكنش به اظهارات اخير بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي عليه ايران، گفت: نتانياهو در سازمان 
ملل تالش كرد افتضاح مثلث ترامپ، پمپئو و هيلي را به 
گونه اي پوشش دهد، اما در نهايت رسوا شد. آن طرف در 
امريكا رسانه هاي اين كشور از نيويورك تايمز تا واشنگتن 
پست اين مثلث را تحت عنوان افتضاح ديپلماتيك نقد 
كردند چون معتقد بودند آنها فرصت رياست امريكا در 
ش��وراي امنيت را از بين بردند. وي افزود: در اين شرايط 
نتانياهو س��عي كرد موضوع را با نام بردن ايران مقداري 
تحت الشعاع قرار دهد. او به دنبال جنگ رواني بود. البته 
كه معتقدم بايد منتظر يكسري جنگ رواني ديگر باشيم.

فالحت پيشه با اشاره به 1۲ تاييديه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران، گفت: 
نتانياهو مي خواست تمامي موارد را تحت الشعاع قرار دهد. 

 اعتدال به معناي پرهيز از 
افراط و انفعال است

 وزير كشور گفت: اعتدال 
به معناي بي طرفي نيست 
بلكه به مفهوم روش و شيوه 
انتخاب افرادي اس��ت كه 
با گرايش ه��اي مختلف 
سياس��ي و تخصص هاي 
متفاوت بتوانند حد وسط 
امور را پيش ببرند. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در نشست مشترك با 
استادان علوم سياسي دانشگاهي، نمايندگان مجلس 
و فعاالن سياس��ي و حزبي گفت: از ابتداي روي كار 
آمدن دولت تدبير و اميد تالش بر اين بوده كه سياست 
دولت در حوزه داخلي به نحو مطلوب اجرا شود و هدف 
از تشكيل اين جلسه اين است كه بتوانيم همگرايي و 
همدلي و درك مشتركي از شرايط و ترسيم وضع مورد 
انتظار كه در پيش رو داريم داش��ته باشيم. او تصريح 
كرد: ما بايد نگاه تاريخي و س��اختاري و كاركردي به 
منظور حل مشكالت داشته باشيم در حوزه ساختاري 
نيز نظام برنامه ريزي كه ما از گذشته و از قبل از انقالب 
به ارث برديم و در برهه هاي مختلف آن را وصله و پينه 
كرديم، يك برنامه ريزي متمركز بخشي است كه قدرت 
پاسخگويي به مناطق را ندارد و علت عدم تعادل و توازن 

در همه مناطق كشور اين نوع برنامه ريزي است.

حمله موشكي سپاه
پيام قدرت بود

هفت��ه  ي��ن  ا خطي��ب 
نماز جمع��ه ته��ران گفت: 
اگر رييس جمه��ور، وزير و 
امام جمع��ه يك مح��ل و ... 
چيزي از م��ا مي خواهند ما 
به دين و شرع نگاه مي كنيم. 
هرجا از م��ا چيزي جز دين 
خواس��تند حق نداريم از هيچ كس��ي اطاعت و تبعيت 
كنيم. به گزارش ايسنا، حجت االسالم كاظم صديقي در 
خطبه هاي نماز عبادي- سياسي جمعه با اشاره به حمله 
موشكي سپاه به تروريستها گفت: اين اقدام پيام قدرت بود 
و اين پيام بود كه اگر امنيت مي خواهيد بايد در كنار ايران 
و در س��ايه ايران باشيد و حواستان جمع باشد كه طبق 
فرموده رهبر معظم انقالب دوران بزن در رو تمام ش��ده 
است يكي بزنيد ده تا مي خوريد. رهبر معظم انقالب در 
پايان صحبت هاي ديروز )پنجشنبه( خود به جوانان تاكيد 
كردند كه دشمن را حس كنند. گفتند راه ما صاف نيست و 
قرار است از عقبه ها باال برويم.  خطيب اين هفته نماز جمعه 
تهران، در تذكري به مجريان كشور، اظهار كرد: بي ثباتي در 
امر اقتصاد، ارز و خودرو كام مردم را تلخ كرد. اينكه قيمت ها 
كاهش مي يابد و افتادن در سير نزولي نشان دهنده اين 
است كه اين موضوع تصنعي و كار دشمن بوده و ان شاءاهلل 

در آينده بيشتر كاهش يابد و مردم آن را لمس كنند. 
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برداشت 2000 ميليارد تومان 
از صندوق توسعه

 صادرات ۶  ماه پتروشيمي ها 
به ۷ ميليارد  دالر رسيد

 واگذاري بسته هاي حمايتي
تا يك ماه آينده

مع��اون رييس جمهور اعالم ك��رد: اعتبار ۲۰ هزار 
ميليارد ريالي ديگر توسط شوراي عالي سه قوه براي 
برداشت از صندوق توسعه ملي تصويب شده است 
كه مي توان از آن براي حفظ اشتغال موجود، احياي 
بافت فرسوده، تقويت بخش گردشگري در استان ها 
اس��تفاده كرد كه اين پول هم اينك موجود است و 

ربطي به خزانه، ماليات و تحريم ندارد.
محمدباقر نوبخت، معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، در نشس��ت ش��وراي 
برنامه ريزي و توسعه استان قزوين، اظهار كرد: در 
نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ش��اهد رش��د ۴۰۰ درصدي تخصيص اعتبارات 
عمراني بوده ايم. وي افزود: طبق برنامه ريزي صورت 
گرفته قول مس��اعد خواهيم داد كه تمام مطالبات 
۱۲۶ ه��زار ميلي��ارد ريالي گن��دم كاران در خريد 
تضميني گندم را تا پايان مهرماه تس��ويه كنيم كه 
البته اين ميزان پرداختي نس��بت به مدت مشابه 

سال هاي گذشته يك ماه جلوتر است.
نوبخت خاطرنشان كرد: با وجود تبليغات دشمن، 
وضعيت ذخاير ارزي و پولي در كشور مناسب است و 
تاكنون با وجود تحريم ها و فشارهاي اقتصادي همه 
يارانه ها حتي بدون تأخير يك روزه پرداخت شده 
اس��ت.معاون رييس جمهور ادامه داد: در پرداخت 
حقوق و مزاياي كاركنان دولت هم تاكنون مشكلي 
نداشتيم و تا شهريور ماه امسال ۳۶ هزار ميليارد ريال 
از پاداش بازنشستگي فرهنگيان پرداخت شده است.

وي اضافه كرد: پرداخت پاداش بازنشستگي ساير 
دانشگاه ها از جمله علوم پزشكي نيز در دستور كار 
قرار دارد.رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با 
توجه به تحريم ه��ا و تكانه هايي كه وجود دارد بايد 
پذيرفت كه اقتصاد كشور در وضعيت دشواري قرار 
دارد كه با تالش، س��رعت و سياست هاي سنجيده 
از اين ش��رايط عبور خواهيم كرد.نوبخت تصريح 
كرد: قطعًا بايد تالش بيشتر در بانك مركزي مبني 
بر شرايط مطلوب در زمينه وضعيت بازار ارز و پول 
ايجاد ش��ود كه اميدواريم در آينده نه چندان دور 
به اين هدف دس��ت يابيم.مع��اون رييس جمهور 
يادآور شد: در اين شرايط س��خت با تدابير دولت، 
سياست هاي مالي كشور در حوزه اعتبارات هزينه اي 
اجرا و ۲۷۰ هزار ميلي��ارد ريال نيز براي طرح هاي 
عمراني پرداخت ش��ده اس��ت. در حوزه تخصيص 
 منابع و اعتبارات نيز امسال نسبت به سال گذشته

۴۰۰ درصد در پرداخت ها رشد داشته ايم.

تعادل|طي نيمه نخست سال جاري ۷ ميليارد 
و ۴۳۵ ميلي��ون دالر محصوالت پتروش��يمي به 
خارج از كشور صادر شد كه حكايت از رشد ۲۳.۹۸ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

بررس��ي تازه ترين آمار تجارت خارجي در نيمه 
نخست سال جاري نشان مي دهد؛ در اين مدت 
۱۵ ميلي��ون و ۴۵۱ هزار تن ان��واع محصوالت 
پتروش��يمي به ارزش ۷ ميليارد و ۴۳۵ ميليون 
دالر صادر ش��ده اس��ت كه ۲۷.۲۸ درصد از كل 
وزن و ۳۲.۱۶ درص��د از كل ارزش صادرات ايران 
را ش��امل مي شود.اين در حالي است كه در ۶ ماه 
ابتدايي سال گذشته، ۱۴ ميليون و ۱۱۹ هزار تن 
پتروش��يمي به ارزش ۵ ميليارد و ۹۹۷ ميليون 
دالر صادر شده اس��ت كه از لحاظ وزني ۲۴.۱۱ 
و از لحاظ ارزش��ي ۲۹.۳۱ درصد از كل صادرات 
ايران را در آن زمان شامل مي شد.به اين ترتيب، 
آمار نشان مي دهد ميزان صادرات پتروشيمي در 
نيمه نخست س��ال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ وزني ۹.۴۴ درصد و از لحاظ 

ارزشي ۲۳.۹۸ درصد افزايش يافته است.
همچنين نگاهي به آمارهاي گمرك ايران نشان 
مي دهد، در ۶ ماهه نخست سال جاري صادرات به 
كشور عراق با رقم ۴.۵ ميليارد دالر نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل با رشد ۴۵ درصدي مواجه شده 
اس��ت.بر اين اساس صادرات به كشور چين با ۴.۶ 
ميليارد دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط 
۱۱ درصد رشد كرده است. به اين ترتيب صادرات 
به عراق تنها ۷۰ميلي��ون دالر از صادرات به چين 
كمتراست و به نظر مي رسد با تداوم اين روند كشور 
عراق به زودي به جايگاه و مقصد نخست صادرات 

كاالهاي ايراني تبديل مي شود.

خبرگزاري صداوسيما| مشاور سازمان برنامه 
و بودجه درباره طراحي ۵ بسته جبراني براي اقشار 
كم درآمد جامعه، از هدف گذاري اين سازمان براي 
واگذاري بسته هاي حمايتي در يكماه آينده خبر داد.

ابوذر نديمي با بيان اينكه ت��الش داريم با توجه به 
نوسانات اقتصادي و مشكالت مردم و قشر متوسط 
تقاضاهاي حمايتي را پاس��خ دهيم گفت: س��عي 
مي كنيم بسته هايي كه س��ابقه آن در وزارت رفاه 
عملياتي شده بود، به نحوي ديگر اجرايي شود. مهم 
اين است كه اصل موضوع را باور كرديم و مي دانيم 
بايد به اين اقشار كمك كنيم تا نوع رويكرد در گذشته 
تداوم داشته باشد.وي با اشاره به اينكه حمايت مازاد 
بر يارانه نق��دي از جهت توليد و توزيع عادالنه بايد 
صورت گيرد، افزود: بط��ور طبيعي هرچه جوامع 
به س��مت مددجويان و درآمدهاي پايين حركت 
مي كند، اين بسته ها آثار خفيفي بر آنها مي گذارد 
و تالش داريم افراد متوس��ط رو به پايين را پوشش 
دهيم. اين بسته ها ش��ايد مثل سابق به وزارت كار 
واگذار ش��ود كه البته هم اينك وس��عت بيشتري 
خواهد داش��ت. اين مقام مس��وول با بي��ان اينكه 
طي يكماه آينده اين بس��ته هاي حمايتي اجرايي 
مي شوند، گفت: بخش عمده منابع دولتي از ورود 

ارز براي اين نوع كاالها تعريف شده بود.

اخبار كالن 3 كالن

احسان خان دوزي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

بررسي پژوهشكده پولي و بانكي از نقش صندوق هاي بازنشستگي در اقتصاد نشان مي دهد 

فرصت سوزي دولت در اصالح بودجه 

ثبات مالي در معرض تهديد صندوق ها

گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها|
كاهش درآمدهاي دولت ش�فاف ترين افقي است 
كه ب�ه عنوان نتيجه تحريم ه�اي نفتي پيش روي 
اقتصاد ايران قرار دارد. دولتي كه حداقل 50 درصد 
درآمدهايش به نفت وابسته است و از سوي ديگر با 
چسبندگي تقريبا 70 درصدي بودجه روبرو است 
)امكان كاهش آن وجود ندارد( . با اين حال افزايش 
قيمت ازر امكاني است كه بسياري به آن دل بسته و 
مي گويند دولت مي تواند از آن طريق كسري بودجه 
خ�ود را جبران كند. يكي ديگر از مواردي كه براي 
كمك به جبران كاهش درآمد دولت مورد بررسي 
است افزايش س�هم دولت از فروش نفت و گرفتن 
سهم صندوق توسعه ملي است. درآمد مالياتي هم 
مطرح است كه بايد ديد دولت چقدر در اين بخش 
ظرفيت دارد و مي تواند از آن استفاده كند؟ اينها 
مواردي است كه احس�ان خان دوزي اقتصاددان 
و عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در 
گفت وگو با »تعادل« آنها را بررسي كرده است. در 

ادامه مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد: 

  برخي پيش بيني ها از آن حكايت دارد كه با توجه 
به افق احتمال كاهش فروش نفت تا حتي روزانه 600 
هزار بشكه دولت سال آينده با كاهش شديد منايع 
مالي روبرو خواهد بود، آيا راهكاري براي جبران اين 
كمبود است؟ افزايش قيمت ارز مي تواند اين افت 

فروش نفت را جبران كند؟
بودجه ريزي سال ۱۳۹۸ نس��بت به ۵ سال گذشته از 
تفاوتي برخوردار اس��ت و آن اين اس��ت كه چشم انداز 
براي س��ال ۱۳۹۸و يكي دو س��ال بعد از آن با كاهش 
منابع درآمدي و در مقاب��ل افزايش هزينه هاي جاري 
كشور همراه خواهد بود. البته اگر كشور از فرصت هايي 
ك��ه در س��ال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ب��راي اصالح نظام 
بودجه نويسي كش��ور اس��تفاده مي كرد به نحوي كه 
وابس��تگي خود را به درآمدهاي نفت��ي كاهش داده و 
فرارهاي مالياتي شناسايي مي شد و پايه هاي مالياتي 
جديد اضافه مي كرد كه بتواند ب��ه آن منابع درآمدي 
بدهد و از آن طرف هم نظام هزينه اي جاري و عمراني 
كش��ور را متحول مي كرد ما براي س��ال هاي ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ كار بس��يار ساده تري داشتيم به هر حال ما اين 
فرصت را از دس��ت داديم و اكنون وارد شرايط تنگناي 
بودجه اي ش��ديم ك��ه كار را ب��راي س��ازمان برنامه و 
بودجه بسيار دشوار مي كند. از اين مقدمه كه بگذريم 
پيش بيني ها بر اين اس��ت كه صادرات نفت ما در سال 
۱۳۹۸ به يك چهارم و يك پنجم س��ال ۱۳۹۶ كاهش 
پيدا خواهد ك��رد در مقابل موضوع افزايش نرخ ارز كه 
تقريبا ۴ برابر ش��ده است، جهت افزايش درآمد كمك 
چنداني به دولت نمي كند و اينگونه نيست كه كاهش 
ميزان فروش ما از طريق افزاي��ش قيمت ارز صادرات 
نفت جبران شود، به اين دليل كه دولت تقريبا به تمام 
منابع ارزي نفتي سال آينده نياز دارد كه واردات كاالي 
اساسي و دارو و موارد مش��ابه را پوشش دهد. با رقمي 

مانند ارز ۴۲۰۰ تومان و بسيار پايين تر از نرخ بازار.

  چه ب�رآوردي از ميزان درآمد نفتي س�ال 1398 
داريد؟

طبق بررسي ها محدوديت ها باعث مي شود كه ما با حدودا 
۴۰ درصد كاهش درآمد نفتي در سال آينده رو به رو باشيم، 
نس��بت به ميزان ريالي كه در حالت عادي مي تواند با نرخ 
ارز سابق و ميزان پيشين صادرات نصيب دولت كند. اين 
كاهش ۴۰ درصدي بودجه ريالي بخش نفت بايد از طريقي 

در بودجه كشور جبران شود.
  دولت معموال در تنگنا به بودجه عمراني دس�ت 

مي برد. از اين طريق قابل جبران نيست؟
حتي اگر بودجه عمراني كشور را صفر در نظر بگيريد باز هم 
افزايش بودجه جاري در سال آينده با توجه به اينكه تورم 
۳۰ درصدي تجربه مي كنيم، نيازمند افزايش خواهد بود و 
اين اجتناب ناپذير است چرا كه افزايش هزينه بودجه تا حد 
زيادي وابسته به ميزان سطح عمومي قيمت ها است و به 

تناسب آن افزايش خواهد يافت. 
  چه راه هاي�ي براي جبران اين هزينه 40 درصدي 

وجود دارد؟
به نظر مي رسد كه افزايش درآمد اسمي مالياتي بخش 
زيادي از اين كاهش درآمد را جبران كند. درست است 
كه اقتصاد در ركود است و ما نمي توانيم نرخ هاي مالياتي 
بيش��تري از توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي وصول 
كنيم ولي هم��ان تورم ۳۰ درص��دي رخ خواهد داد و 
به صورت اس��مي مي توان درآمدهاي مالياتي كشور را 

افزايش داد
  درآمد مالياتي به هم�ان 30 درصد قابل افزايش 

است؟
قطعا نه به همان اندازه ۳۰ درصد چون در سال جاري بخشي 
از فعاليت هاي اقتصادي و كسب و كارها ممكن است در سال 
آينده رو به تعطيلي روند و بنابراين از جرگه موديان مالياتي 
خارج مي شوند ولي فرض كنيم اگر ۲۰ درصد درآمد اسمي 
مالياتي قابل افزايش است اين ۲۰ درصد افزايش ماليات 
مي تواند كاهش ۴۰ درصدي ريالي درآمد نفتي را جبران 
كند. همه اين موارد مشروط بر اين است كه دولت بودجه 

عمراني نزديك به صفر ببندد.
  بستن بودجه صفر براي بخش عمراني چه تبعاتي 
دارد؟ به هر حال دولت روي رشد اقتصادي از طريق 

بودجه عمراني حساب باز كرده است.
 بله. بستن بودجه صفر يعني اينكه بزرگ ترين موتور رشد 
اقتصادي كه از طرف دولت مي تواند به رشد اقتصادي كمك 
كند ناديده گرفته شود ولي به هر حال راهكار ديگه اي فعال 
ترسيم نشده است. با اينحال همين به صفر رساندن بودجه 
عمراني هم كافي نيست. بايد هزينه هاي جاري دولت هم 
صرفا به اندازه س��ال ۱۳۹۷ باقي بماند. هر گونه افزايش 
هزينه هاي جاري يا هرگونه افزايش هزينه هاي عمراني ما 
را وارد حوزه كسري بودجه مي كند و دولت ناچار مي شود 

مابه التفاوت را از طريق فروش اوراق تامين كند. 
  دولت امسال سقف انتش�ار اوراق را افزايش داد 
و اين نگران�ي را ايجاد كرد كه آيا مي تواند به ايفاي 
تعهدات خود بپ�ردازد يا خير. از ط�رف ديگر ما با 
افزايش تورم هم روبرو هستيم، اساسا انتشار اوراق 
در چنين شرايطي چقدر به دولت توصيه مي شود؟ 

بايد بدانيم كه سال آينده سالي نيست كه دولت بتواند اوراق 
قابل مالحظ��ه اي را در بازار عرضه كند چرا كه نرخ تورم و 
نرخ سود باال خواهد بود و بنابراين به نفع دولت نيست كه 
اوراق با نرخ سود باال منتشر كند چون بدهي هاي دولت را 

تشديدخواهد كرد.
  اگر دولت نتواند از طريق انتشار اوراق هزينه هاي 
جدي�دش )ج�اري و عمراني( را جب�ران كند پس 
راهكار چيست؟ تنها پاسخ ساده و در دسترس اين 
است كه سهم صندوق از درآمدهاي نفتي را كاهش 
دهيم و اجازه بدهيم ارزهاي بيشتري از فروش نفت 
در اختيار دولت بگيرد و آن را بفروشد و درآمدهاي 
ناش�ي از آن را صرف افزاي�ش هزينه هاي جاري و 
بودجه عمراني كند، پيش بيني من اين است كه به 
احتمال خيلي زياد بودجه ريزان سال 1398 اين راه 
را انتخاب بخواهد كرد. اين شيوه در بلندمدت قابل 
استفاده است؟ سال هاي آتي بخش صندوق كشش 

چنين اقداماتي دارد؟
خير اين شيوه فقط به يك سال و دو سال محدود است. چرا 
كه اگر سهم صندوق از درآمد نفتي به صفر كاهش يابد ديگر 
سهمي وجود ندارد كه دولت بتواند در سال هاي بعد هم از 
آن استفاده كند و درآمدهايش را افرايش دهد. پيشنهاد من 
اين است كه از همين شرايط سخت و انقباضي بودجه اي 
استفاده شود كه برخي از اصالحات سياست مالي دولت 
را در دس��تور كار قرار دهيم. همان هايي كه در سال هاي 
گذش��ته فرصت داش��تيم جدي بگيريم و در دستور كار 
قرار دهيم، مثل فرارهاي مالياتي و وضع پايه مالياتي براي 
كساني كه از طريق فعاليت هاي غير مولد كسب درآمدهاي 

هنگفت مي كنند. همچنين دولت بايد به نظام تامين مالي 
بودجه هاي عمراني كشور سر و سامان دهد.

  به ماليات اشاره كرديد. با توجه به اينكه تورم باال 
رفته و قدرت خريد خان�وار پايين آمده در نتيجه 
بس�ياري از فعاالن حوزه كار مط�رح مي كنند كه 
دولت بايد در دريافت ماليات از حقوق بگيران چه 
بخش دولتي چه بخش خصوصي تجديد نظر كند. 
اين در حالي است كه باز به دنيال جهش ارز بسياري 
از كسب و كارها در آستانه ورشكستگي قرار دارند 
و در نتيجه دولت نمي تواند فشار بيشتري روي آنها 
بياورد. به نظر نمي رسد كمي در امكان جبران درآمد 

نفتي از طريق افزايش ماليات خوش بين هستيد؟
پاسخ اين سوال وابسته به اين است كه در ۶ ماهه دوم ۱۳۹۷ 
دولت چه واكنشي نسبت به بحران هاي بخش واقعي اقتصاد 
يعني بنگاه هاي اقتصادي نشان خواهد داد. اگر ما بتوانيم از 
طريق بخشي از مشوق ها و تسهيل ها و در اختيار گذاشتن 
س��رمايه در گردش الزم و مواردي شبيه به آن بنگاه هاي 
اقتصادي را در شش ماهه دوم امسال مقاوم كنيم، به نحوي 
كه در برابر فش��ارهاي اقتص��ادي از گردونه فعاليت هاي 
اقتصادي خارج نشوند، مي توان به اين بخش اميد داشت. 
 پيش بيني من اين نيست كه درآمد مالياتي ما كاهش پيدا 
كرده يا ثابت خواهد ماند تنها در صورتي پيش بيني من اين 
است كه شاهد كاهش درآمد اسمي مالياتي خواهيم بود كه 
اينقدر بخش توليد با كاهش توليد و بنگاه هاي اقتصادي غير 
قابل پيش بيني باشد كه GDP با نرخ بااليي كاهش يابد. 

ببينيد به هر حال ماليات ضريبي است از ميزان توليدي كه 
در بخش واقعي اقتصاد صورت مي گيرد بنابراين اگر دولت 

بتواند در شش ماهه دوم امسال برنامه  اي براي حمايت از 
بخش توليدي موثر ايفا كند،  منفعت آن را خود دولت خواهد 
برد از اين طريق كه ماليات هاي وصولي سال ۱۳۹۷ حتي 
افزايش هم خواهد يافت ولي اگر چنين نشود من هم موافق 
هستيم كه آنچه مطرح كرديد درباره كاهش درآمدهاي 

مالياتي محتمل است.
  مدت هاس�ت كه بس�ياري از كارشناسان درباره 
اضافه كردن پايه مالياتي عايدي س�رمايه و س�ود 
بانكي به دولت توصيه مي كنند ،  شما چه پيشنهادي 

داريد؟
من با اضافه ش��دن پايه مالياتي عايدي بر سرمايه موافقم 
ولي سود بانكي نه. اكنون فرصت خوبي براي اين نيست كه 
دولت گردش وجوه را از بانك به سمت بيرون بانك تحريك 
كند. بنابراين ش��ايد زمان مناس��بي براي ماليات بر سود 
سپرده نباشد. با اين حال كشور نياز به افزايش پايه مالياتي 
جديد است كه مي تواند يكي از آنها پايه مالياتي عايدي بر 
سرمايه باشد تا به موجب آن هر كسي كه از محل فروش 
مستغالت، ارز و سكه و... درآمد ويژه اي كسب مي كند بايد 
مانند توليد كننده از محل فعاليت مولد كسب درآمد مي كند 
بايد به جرگه ماليات دهندگان بپيوند. البته براي اينكه اين 
پايه مالياتي تاثير رواني منفي بر جامعه نگذارد پيشنهاد من 
اين است كه آستانه اصابت اين پايه مالياتي را باال در نظر 
بگيريم كه فقط كساني كه از يك سطحي باالتر درآمد از 
عايدي سرمايه دارند مشمول ماليات شوند. به اين صورت 
در عين اينكه درآمد براي دولت ايجاد مي كند ولي مردمي 
كه با پس اندازهاي كوچك خود كار مي كنند مشمول اين 

پايه مالياتي نمي شوند و فشاري به آنها وارد نمي شوند.

گروه اقتصاد كالن|
پژوهشكده پولي و بانكي در يك مطالعه درباره »اثرگذاري 
مشكالت صندوق هاي بازنشستگي بر ثبات مالي دولت« 
نشان مي دهد كه در حال حاضر اين صندوق ها بنا به داليل 
مختلف با كسري و شكاف نقدينگي مواجه هستند كه در 
كوتاه مدت سرريز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر 
ش��ده اس��ت ولي در ميان مدت با توجه به در هم تنيدگي 
شديد اين صندوق ها با ساير اجزاي سيستم مالي از بازار هاي 
مختلف مالي گرفته تا واسطه هاي مالي، سر ريز اين مشكالت 
در زمينه ثبات مالي مشاهده شده و مشكالت اين صندوق ها 
مي تواند به عنوان عامل ريس��ك سيسس��تماتيك براي 
ثبات مالي عمل كند. به عنوان راه حلي براي اين ريسك، 
پيشنهاد ش��ده اس��ت دو نهاد ناظر در سطح خرد و كالن 
براي صندوق هاي بازنشستگي به وجود آيد كه در سطح 
خرد »شوراي عالي بيمه و بازنشستگي« با ورود نمايندگان 
صندوق ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در »شوراي 
عالي بيمه« بتواند ش��روع به كار كند و در س��طح كالن با 
تعريف يك نهاد باال دستي براي اين شورا و شوراهاي عالي 
پول و اعتبار، بورس و معماري و شهر سازي؛ »شوراي عالي 
سياس��ت گذاري احتياطي« پا به عرصه وجود بگذارد كه 
مسوول نظارت كالن بر تقريبًا تمام اجزاي سيستم مالي از 
جمله صندوق هاي بازنشستگي باشد و با نظارت بر كاركرد 
اين اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالي جلوگيري كند.

  چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي 
به گزارش »تعادل« پژوهشكده پولي و بانكي در گزارشي 
پژوهش��ي به بررس��ي نقش و اثر گ��ذاري صندوق هاي 
بازنشس��تگي در ثبات مالي اقتصاد ايران پرداخته است. 
اين گزارش با شناسايي ماهيت شكننده دو صندوق بزرگ 
بازنشستگي و درهم تنيدگي آنها با ساختار مالي كشور آن را 
هشداري براي ايجاد يك اختالل سيستماتيك مي داند كه 
ضرورت برنامه ريزي براي مهار كردن آن را ايجاد كرده است.

بر اساس اين گزارش در بيشتر كشور هاي جهان صندوق هاي 
بازنشستگي از مهم ترين واسطه هاي مالي محسوب شده و به 
دليل ويژگي خاص منابعشان كه مهم ترين آن افق بلند مدت 
جمع آوري منابع و البته تعهدات مربوطه در قالب پرداخت 
مستمري است، تفاوت هايي با ساير واسطه ها دارند. همين 
امر سبب شده است كه منابع عظيم اين صندوق ها در بيشتر 
حوزه هاي مالي و سرمايه گذاري از بازار سهام و مستغالت 
گرفته تا شركت هاي بيمه و بانك ها گسترده باشد و بالطبع 

هر چالشي در زمينه منابع و مصارف آنها به صورت عاملي 
براي ريسك سيستماتيك ظاهر شده و خطر بي ثباتي مالي 

در كل نظام مالي را افزايش  دهد.
مطالعه صندوق هاي بازنشستگي در اقتصاد ايران در اين 
مقاله نشان مي دهد كه در حال حاضر اين صندوق ها بنا به 
داليل مختلف با كسري و شكاف نقدينگي مواجه هستند 
كه در كوتاه مدت سرريز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه 
ظاهر شده است ولي در ميان مدت با توجه به در هم تنيدگي 
شديد اين صندوق ها با ساير اجزاي سيستم مالي از بازار هاي 
مختلف مالي گرفته تا واسطه هاي مالي، سر ريز اين مشكالت 
در زمينه ثبات مالي مشاهده شده و مشكالت اين صندوق ها 
مي تواند به عنوان عامل ريسك سيسستماتيك براي ثبات 

مالي عمل كند. 
با بررسي نظام بازنشستگي كشور مشاهده مي شود كه در 
حال حاضر ۴ صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق نس��بتا 
كوچك در نظام بازنشس��تگي كشور فعال هستند كه در 
اين بين سازمان تامين اجتماعي با نزديك به ۱۴ ميليون 
نفر بيمه شده اصلي و ۳ ميليون نفر مستمري بگير اصلي 
بزركترين صندوق بازنشستگي كشور در سال ۹۵ بوده و 
صندوق بازنشستگي كشوري با بيش از يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار نفر بيمه شده اصلي و بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
نفر مس��تمري بگير اصلي قديمي ترين صندوق به شمار 
مي رود كه در حال حاضر تعدا مستمري بگيران آن از تعداد 
كسورپردازان آن پيشي گرفته است. يكي از شاخص هاي 

مهمي كه براي ارزيابي وضعيت مالي و نيز چشم انداز كوتاه و 
ميان مدت صندوق هاي بازنشستگي مورد توجه مي گيرد، 
نسبت يا ضريب پشتيباني است. اين شاخص نسبت تعداد 
افرادي كه حق بيم��ه مي پردازند به تعداد افرادي اس��ت 
كه از تامين اجتماعي يا صندوق ها مس��تمري مي گيرند. 
نكته هشدار دهنده اين اس��ت كه در حال حاضر سازمان 
تامين اجتماعي با نسبت پشتيباني حدود ۴.۵ و صندوق 
بازنشستگي كشوري با نسبت پشتيباني كمتر از يك از نظر 
نقدينگي در كوتاه مدت دچار بحران هستند. اين نسبت 
در بين ساير صندوق هاي بازنشستگي همچون صندوق 
فوالد، صنعت نفت، بانك ها، صداوس��يما نيز چندان بهتر 
نبوده و حول و حوش عدد يك است. در حال حاضر با توجه 
به حق بيمه پرداختي، نسبت پشتيباني بايد باالتر از ۶ باشد 
تا بتوان نقدينگي الزم براي جوابگويي به مستمري بگيران 

را فراهم آورد.
گزارش حاضر معتقد اس��ت كه در م��ورد مخاطراتي كه 
كسري بودجه شديد و احتماال ورشكستگي صندوق هاي 
بازنشستگي مي توانند براي كشور ايجاد كنند دامنه وسيعي 
از حوادث از افت رفاه اجتماعي و ناآرامي هاي مرتبط گرفته 
تا فشار بر بودجه عمراني و جاري دولت و از آن طريق وارد 
ش��دن اقتصاد به ركود ذكر مي ش��ود ولي به نظر مي رسد 
آنچه در ميان مدت مشكل معني داري خواهد بود بي ثباتي 
مالي ناشي از كاركرد نامناسب اين صندوق ها است كه در 
اين مقاله به خطري ك��ه مي تواند از ناحيه اين صندوق ها 

براي ثبات مالي اقتصاد به وجود آي��د و ارايه راه حلي براي 
اين معضل پرداخته شده است.به عنوان راه حلي براي اين 
ريسك، پيشنهاد شده دو نهاد ناظر در سطح خرد و كالن 
براي صندوق هاي بازنشس��تگي به وجود ايد كه در سطح 
خرد »شوراي عالي بيمه و بازنشستگي« با ورود نمايندگان 
صندوق ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در »شوراي 
عالي بيمه« مي تواند شروع به كار كند و در سطح كالن با 
تعريف يك نهاد باال دستي براي اين شورا و شوراهاي عالي 
پول و اعتبار، بورس و معماري و شهر سازي؛ »شوراي عالي 
سياس��ت گذاري احتياطي« پا به عرصه وجود بگذارد كه 
مسوول نظارت كالن بر تقريبًا تمام اجزاي سيستم مالي از 
جمله صندوق هاي بازنشستگي باشد و با نظارت بر كاركرد 
اين اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالي جلوگيري كنند.

صندوق هاي بازنشستگي كشور و مسائل مبتال به آنها در 
حال حاضر تبديل به يكي از معضالت اصلي كش��ور شده 
است بطوري كه ميزان شكاف نقدينگي در اين صندوق ها 
در سال هاي اخير از كل رقم تحقق يافته براي بودجه عمراني 
فراتر رفته و انتظار مي رود با توجه به تغيير ساختار جمعيتي 
و نيز ركود اقتصادي فعلي و محدود شدن جمعيت شاغل 
و به تبع آن كاهش تعداد كسور پردازان به صندوق ها، ارايه 

راه حلي آني براي اين معضل چندان امكان پذير نباشد.
بررس��ي اندازه، در هم تنيدگي با سيس��تم مالي و قابليت 
جايگزيني در صورت ورشكستگي احتمالي نشان مي دهد 
كه صندوق هاي بازنشستگي ايران به خصوص دو صندوق 
بازنشس��تگي كش��ور و تأمين اجتماعي آن چنان بزرگ 
هستند كه عماًل »بسيار بزرگ براي ورشكستگي« بوده و 
امكان جايگزيني آنها در صورت ورشكستگي وجود نداشته 
و به اين ترتيب به ناچار براي جبران كسري نقدينگي خود 
مجبور به اس��تفاده از منابع دولت در كوتاه مدت خواهند 
بود. به عبارت ديگر، در كوتاه مدت سر ريز اثرات مشكالت 
صندوق هاي بازنشستگي در بودجه دولت مشهود خواهد 
بود )چنان چه در حال حاضر نيز اين امر مشهود است( .بر 
اساس محاسبات اين گزارش دولت معادل رقمي بيش از 
۵۰ درصد بودجه عمراني كل كشور را به اين صندوق براي 
پرداختن مستمري بگيرانه وابسته به آن كمك كرده است.

يكي ديگر از معيارهاي بررس��ي ميزان بزرگي صندوق ها 
نسبت مستري بگيران به توليد ناخالص داخلي است. اين 
نسبت در طي زمان براي دو صندوق بازنشستگي كشوري 
و تامين اجتماعي رو به افزايش نهاده است بطوري كه از رقم 
۱.۶ س��ال ۱۳۸۱ به ۴.۱ درصد در سال ۹۴ رسيده است. 
نسبت سهم مستمري بگيران به بودجه كشور نيز در اين 
مدت از ۷.۹ درصد به ۲۷.۴ درصد رس��يده است. بنابراين 
بر اس��اس اين گزارش انتظار مي رود در صورتي كه منابع 
جاري صندوق ها كفاف مس��تمري هاي پرداختي آنها را 
ندهد، فشار سنگيني بر اقتصاد به خصوص بودجه دولت 

وارد شود.ولي انتظار بر اين است كه در ميان مدت به دليل 
در هم تنيدگي شديد اين صندوق ها با ساير اجزاي سيستم 
مالي و مالكيت اين صندوق ها بر طيف وسيعي از شركت هاي 
سرمايه گذاري، بانك ها، شركت هاي بيمه، كارگزاري ها و ... 
و در نتيجه حضور پر رنگ آنها در تمام بازار هاي مالي، هر نوع 
بي ثباتي در اين صندوق ها به شكل ريسكي سيستماتيك در 
آمده و در كل سيستم مالي پخش شده و موجبات بي ثباتي 
در آن را فراهم  آورد. بنا بر اين سر ريز مشكالت صندوق هاي 
بازنشستگي در ميان مدت به بازار هاي مالي بوده و ممكن 

است خود را به شكل بي ثباتي مالي نشان دهد. 

  ايجاد دو نهاد ناظر
راه حلي كه در اقتصاد براي اين معضل پيش��نهاد مي شود 
اعمال نظارت در س��طح خ��رد و كالن ب��ر صندوق هاي 
بازنشس��تگي اس��ت كه در نظارت خرد ي��ك مقام ناظر 
اختصاصي يا نيمه- يكپارچه )ناظر صندوق هاي بازنشستگي 
و بيمه( بر عملكرد صندوق ها از صدور مجوز گرفته تا شفافيت 
در گزارش ده��ي مال��ي و اجراي بخش��نامه ها و... نظارت 
مي كند. در سطح كالن نيز ناظري وجود دارد كه به صندوق 
بازنشستگي به شكل جزئي از يك سيستم به هم پيوسته مالي 
نگاه مي كند و قوانين و الزاماتي را كه براي عملكرد صندوق ها 
در زمينه هاي مختلف فعاليت و سرمايه گذاري و حضور در 
بازارهاي مالي گوناگون الزم است، از دريچه حفظ ثبات در 

سيستم مالي وضع مي كند.
در ايران در خصوص صندوق هاي بازنشستگي، مقام ناظر 
چه در سطح خرد و چه در سطح كالن وجود ندارد و با وجود 
آنكه چنين ناظري در سطح خرد در طرحي از سوي مجلس 
پيشنهاد شده است، هنوز به قانون تبديل نشده و در حال 
بررسي است. بنا بر اين، در اين مقاله با توجه به ساختار هاي 
موجود در كشور پيشنهاد شده اس��ت كه ابتدا با توجه به 
وجود ش��وراي عالي بيمه و همپوشاني و رابطه تنگاتنگي 
كه برخي از صندوق ها از جمله سازمان تأمين اجتماعي با 
بيمه ها دارند در ابتدا با انجام اصالحاتي در اين شورا، شورايي 
تحت عنوان »شوراي عالي بيمه و بازنشستگي« با حضور 
نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي و نيز وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي )به عنوان متولي اصلي صندوق هاي 
بازنشستگي( ايجاد شده و به عنوان مسوول نظارت خرد 
بر صندوق هاي بازنشستگي عمل نمايد. سپس، در سطح 
كالن با تعريف يك نهاد باال دستي براي اين شورا و شوراهاي 
عالي پول و اعتبار، بورس و معماري و شهر سازي؛ شوراي 
عالي سياست گذاري احتياطي پا به عرصه وجود بگذارد كه 
مسوول نظارت كالن بر تقريبًا تمام اجزاي سيستم مالي از 
جمله صندوق هاي بازنشستگي باشد و با نظارت بر كاركرد 
اين اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالي در كل سيستم 

مالي كشور جلوگيري كند.
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»تعادل«ازتازهترينتحوالتبازارارزوسكهگزارشميدهد

ثبات نسبي قيمت ارز 
گروه بانك وبيمه |  احسان شمشيري|

در هفته اي كه گذشت شاهد نوسانات مختلف در بازار 
ارز و سكه بوديم بطوريكه در ابتدا دالر از 18 هزار تومان 
و سكه از 5 ميليون تومان عبور كرد اما در روزهاي آخر 
هفته، با سياست هاي جديد بانك مركزي و اختياراتي 
كه توسط سران سه قوه به بانك مركزي داده شده، بازار 
شاهد سقوط دالر به قيمت 14 تا 15 هزار تومان و سكه 

به 4 ميليون و 500 هزار تومان بود.
به گزارش »تعادل«، حوالي ظهر پنج ش��نبه 12 مهر 
97 انبوه مردمي كه در ميدان فردوس��ي تهران براي 
خريد و ف��روش ارز آمده بودن��د، دالر را از 14100 تا 
14500 توم��ان و يورو از 17300 ت��ا 17600 تومان 

معامله مي كردند .
اگرچه در تابلو قيمت صرافي هاي ضلع جنوب شرقي و 
غربي ميدان عدد 10 هزار تومان براي دالر حك شده 
است، اما صرافي ها كامال خالي از مشتري است و كسي 
براي خريد يا فروش مراجعه نمي كند. خريد و فروشي 
هم اگر باشد خارج از صرافي ها و دست به دست صورت 
مي گيرد. مردمي كه در حاشيه اين ميدان براي خريد و 
فروش دالر حضور دارند، معموال به دنبال پرس و جوي 
قيمت هستند كه نشان مي دهد مصرف كننده اصلي 
نيستند و تنها به دنبال اين هستند تا بافروش ارزي كه 
دارند بيش��تر ضرر نكنند يا حاشيه سودشان را حفظ 
كنند. اكثر مردمي كه به اينجا آمده اند فروش��نده اند 

تا خريدار.
چند خريداري هم كه وجودداشت به دنبال آدم منصف 
و قيمت مناس��ب بودند و در اين بلبشوي بازار كه هر 
كسي از هر قيمتي سخن مي راند اطميناني براي خريد 
نداشتند. در پرس و جويي كه از فروشندگان ارز در اين 
مكان انجام شد، قيمت هر دالر در فاصله 14 هزار و 100 
تا 14 هزار و 500 تومان از س��وي آنها اظهار مي شود. 
يكي از آنها كه قصد ف��روش دالر دارد قيمت 14 هزار 
و 500 تومان را مط��رح مي كند. در صرافي هاي ضلع 
جنوبي ميدان، اگرچه نوشته شده است خريد 14 هزار 
تومان و فروش 14 هزار و 100 تومان، اما آنها هم به اين 
قيمت نمي فروشند. قيمت يورو هم در اين بازار بين 17 
هزار و300 تا 17 هزار و 700 تومان گفته مي شود. طي 
روزهاي گذشته مداخله بانك مركزي در تنظيم بازار 
ارز باعث ش��ده قيمت دالر از 19 هزار تومان به قيمت 
فعلي برسد كه البته طي دو روز گذشته قيمت به حدود 

11 هزار تومان هم رسيده بود. 
به اذعان برخي كارشناسان و مسووالن، در حال حاضر 
بانك مركزي ايران با بيش از 100 ميليارد دالر ذخيره 
ارزي تواناي��ي محافظت از پول ملي را دارد و از س��وي 
ديگر بازار آزاد مربوط به ارز مس��افرتي و دانشجويي و 
خدمات، در مناسبات ارزي حدود سه درصد نقش دارد 
و قاعدتا نبايد اين بازار كم عمق آزاد، ظرفيت و قدرتي 
براي ايجاد تالطم در اقتصاد كالن و نرخ ارز را داش��ته 
باش��د. لذا بانك مركزي با تحت پوشش قرار دادن اين 
بازار، مي تواند به تدريج نرخ را در اين بازار نيز به سامانه 

نيما و سنا نزديك كند. 
با وج��ود آنكه برخي كانال هاي خب��ري و دالالن ارز، 
بعدازظهر روز پنج ش��نبه تالش كردن��د به جو رواني 
افزايش قيمت التهاب بيشتر بدهند، اما بازار فردوسي 
كارش را ب��ا كاهش قيم��ت آغاز ك��رد. دالر و يورو در 
روزه��اي قبل به ترتيب تا 19 و 22 هزار تومان هم باال 
رفته بود روز پنج ش��نبه ح��دود 13 و 15 هزار تومان 

قيمت گذاري شد.
روز پنج شنبه رفت و آمد در بازار فردوسي همانند روز 
چهارشنبه وجود داشت، با اين تفاوت كه كمتر كسي 
ريس��ك خريد و فروش را مي پذيرفت و تا س��اعت 5 

بعدازظهر هم جمعيت نصف شد.
بر اساس مشاهدات ميداني، ميدان فردوسي تا چهارراه 
استانبول و س��بزه ميدان كه يكي از مراكز اصلي بازار 
غيررسمي ارز در پايتخت محسوب مي شود، روز پنج 
شنبه نيز شاهد حضور پرتعداد متقاضياني بود تا سري 
بزنند كه قيمت ها در چه وضعيتي است. دالالن هم كه 
در كوچه پس كوچه ها و گوشه كناره هاي خيابان كنار 
هم صف كشيده بودند، بيشتر به دنبال فضاسازي براي 

باال بردن قيمت ها بودند. 

  بازتاب جهاني كاهش نرخ دالر در ايران
رس��انه هاي جهان ب��ا غيرمنتظره خوان��دن كاهش 

نرخ دالر در ايران، در گفت وگو با كارشناس��ان، تداوم 
سياست گذاري هاي صحيح و استقالل بانك مركزي 
را شرط اصلي بازگشت ثبات به بازار ارز اعالم و توصيه 
كردند به جاي كاهش سريع و مقطعي نرخ ارز، اين كار 
به صورت تدريجي اما پيوس��ته انجام شود. رويترز در 
گزارشي نوشت: فعاالن بازار ارز مي گويند بانك مركزي 
با تزريق ارز مورد نياز باعث ش��د جلوي كاهش بيشتر 
ارزش ريال را بگيرد زيرا تورم را صعودي كرده و قيمت 

كاالها را افزايش داده است. 
مقامات دولتي گفته اند بانك مركزي براي كنترل نرخ 
ارز مجاز شده تا در بازار آزاد به عمليات بازار باز بپردازد؛ 
بدين معنا كه خريد و فروش ارز جايگزين سياست غلط 

تزريق ارز قبلي شده است. 

  بانك ها خريد دالر را ب�ا ۹۵۰۰ تومان آغاز 
كردند

همچنين بانك مركزي يادآور ش��د كه بانك ها آماده 
خريد ارز از مردم هستند. اين در حالي است كه پيش از 
اين بر اساس سياست ارزي دولت كه از امسال اجرايي 
ش��د، اين ام��كان در بانك ها وجود داش��ت كه مردم 
بتوانند ارز خود را بفروشند يا در قالب چند ارز، تقاضاي 

مشخص و با ارايه مدرك، ارز خريداري كنند.
بررسي ميداني از ش��عب ارزي بانك ها از اين حكايت 
داش��ت كه آنها دالر را 9500 و يورو را 11 هزار و 500 
تومان از مردم مي خرند. البته اين نرخ ها ثابت نيست و 
ممكن است در طول روز متغير باشد يك استاد دانشگاه 
با اشاره به كاهش قيمت  ارزهاي خارجي در بازار ارز اين 
اتفاق را به خاطر دادن اختيارات بيشتر به بانك مركزي 
و همچنين توقف اعطاي ارز 3800 توماني براي خوراك 

پتروشيمي ها ارزيابي كرد. 
وحيد شقاقي با اش��اره به قانون جديد مبني بر تامين 
خوراك پتروش��يمي ها از س��امانه نيم��ا در اين باره 
اظهاركرد: تا پيش از اين پتروشيمي ها خوراك خود را 
با دالر 3800 توماني دريافت مي كردند،  در حالي كه 
حاال بايد دالر خود را از سامانه نيما و با قيمت روز دريافت 
كنند. اين مساله باعث مي شود تا پتروشيمي ها براي 
خريد ارزان خوراك خود هم كه شده دالرهايشان را به 

سامانه نيما واريز كنند.

  بررسي رابطه قيمت مسكن با دالر
با كاهش قيمت ارز اين س��وال پي��ش آمده كه آينده 
قيمت مسكن چه مي شود؟ مهدي سلطان محمدي 
معتقد است كه قيمت هاي فعلي در بازارهاي طال، ارز 
و مس��كن خارج از توان طرف تقاضاست و بايد تعديل 
شود و قيمت مسكن در بلندمدت خود را با ارز هماهنگ 

مي كند. 
همچنين محمدمهدي مافي مي گويد: اگر كاهش نرخ 
ارز با افزايش توليد مسكن همراه شود، خطري تعادل 

بازار مسكن را تهديد نمي كند. 

  از كاه�ش قيم�ت ارز ب�ه نف�ع بازار س�هام 
استفاده شود

از ابتداي سال 1397 با افزايش قيمت ارزهاي خارجي 
از جمله دالر و يورو قيمت سهام نيز در بورس تهران با 
افزايش مواجه شد. “بازيگران بزرگ بورس مي بايست 
كاهش قيمت ارز در بازار را به فال نيك مي گرفتند و با 
خريد سهام باعث تشويق كساني كه از بازار ارز خارج 
شده اند، مي شدند و با رفتار خود سرمايه آنها را به بازار 
سهام جذب مي كردند “. عبدالحسين رضوي اميري 
� كارش��ناس بازار س��رمايه � با پيشنهاد اين موضوع 
گفت كه به نظر من تغيير قيمت خوراك پتروشيمي ها 
كه اين روزها مطرح ش��ده يك تهدي��د براي قيمت 
سهم هاي اين گروه است و مي تواند مانند سال 1392 

مجددا شاخص بورس را منفي كند.

همچنين دبيركل كانون صرافان ايران از قرارگيري بازار 
ارز در مسير تعادل خبر داد.

رضا تركاش��وند با بيان اينكه برخي از دالالن در برابر 
كاهش نرخ ارز مقاومت مي كنند، افزود: باتوجه به عرضه 
ارز در بازار از سوي فعاالن اقتصادي و اصالح مقررات در 
حوزه عرضه، تعادل در بازار ارز بيشتر خواهد شد. وي با 
اشاره به اينكه تعادل در بازار ارز زماني به وجود مي آيد 
كه صادرات و واردات براي توليد صرفه اقتصادي داشته 
باشد، اظهارداشت: سياست هاي ارزي بانك مركزي در 
راستاي تعادل بخشي به بازار ارز اجرا مي شود. گاهي 
دولت ها تصميم مي گيرند به بازار ارزي خود ش��وك 

وارد كنند امروز در ايران اين مهم تحقق يافته است.

  تداوم ريزش نرخ دالر و طال امكان پذير است
وي ادامه داد: اگر بانك ها و صرافي ها كمك كنند قيمت 
دالر عالوه بر اينكه به كمتر از 8هزار تومان مي رسد در 
محدوده نرخ 7 الي 8 هزار تومان بازار ارز حداقل به ثبات 
نسبي مي رسد و از دستگاه قضايي درخواست مي شود 
بط��ور مثال اگر يك بانك يا صرافي از منطقي ش��دن 

قيمت ارز جلوگيري كند، برخورد كند.

  ۲ دليل عمده كاهش نرخ ارز
همچنين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور 
در مجلس گفت: تصميمات جلسه سران قوا و اقدامات 

مثبت دولت در نزولي شدن نرخ ارز موثر بود.
به گزارش ايسنا، ابوالفضل ابوترابي با با اشاره به روند 
كاهش نرخ ارز بيان كرد: روند كاهش��ي كه چند روز 
اخير ش��اهد آن بوديم به چند موضوع بستگي دارد. 
يكي اقت��دار نظامي بود كه ايران از خود نش��ان داد. 
ديگري فضاي مجازي و جو رواني بود كه ايجاد شده 
اس��ت. از ديگر عوامل موثر در طي ش��دن اين روند 
برخورد س��ريع و قاطعانه دستگاه قضايي در راستاي 

مبارزه با مفاسد مالي است.
وي در ادام��ه بيان كرد: از ديگر عوامل موثر در كاهش 
نرخ ارز اقدامات مثبت دولت و تصميمات سران قوا بوده 
است. اقتصاد ما بيمار است و تحت تاثير جو رواني نيز 

قرار دارد. نبض شريان اقتصاد ايران بر اساس دالر است. 
لذا نرخ آن بدون دليل افزايش و كاهش مي يابد. 

  خروج ارز از كشور كاهش يافت
همچنين معاون س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز از 
كاهش خروج ارز از كشور با محدوديت هاي انجام شده 
بر اساس سياست هاي كالن كشور خبر داد و گفت: با 
دالالن ارز كه سعي در جهت دهي كاذب به بازار دارند 

برخورد خواهد شد.
عب��داهلل هنديان��ي در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به 
همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در راستاي 
صيانت از ذخاير ارزي و طال، افزود: يكي از مهم ترين 
اقدامات و اولويت هاي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز جلوگيري از قاچاق سكه و ارز از كشوربه منظور 
حفظ و صيانت از ذخاير ملي كشور است و در همين 
راستا نيز ستاد با بانك مركزي به عنوان ناظر و متولي 
اصلي حوزه ارزي كشور جلسات متعددي داشته تا 
بتواند همكاري و تعامل خ��ود براي مقابله با پديده 
قاچاق ارز را افزايش دهد كه خوش��بختانه جلسات 
نيز دس��تاوردهاي خوبي داشته و س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز در اين زمين��ه اقدامات موفقي را 

انجام داده است.
معاون برنامه ريزي، نظ��ارت و هماهنگي اقتصادي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال در پاس��خ به اين سوال 
كه در ش��رايط فعلي با توجه به اعالم سياست هاي 
كالن ارزي مبن��ي بر واردات آزاد ارز و ش��مش طال 
به كش��ور مصداق قاچاق چگونه خواهد بود، گفت: 
تصميمات اتخاذ ش��ده در حوزه واردات ارز و طال به 
صورت محدود يا نامحدود توسط سران قوا به عنوان 
تصميمات حاكميتي تنظيم و تصويب شده است و 
مصاديق خاصي براي قاچاق تعيين شده و ستاد نيز 

دستورالعمل ها را اجرا مي كند.

   ۴۰۰ پرون�ده به ارزش ۲۵۰ ميليون دالر در 
۳ ماهه اول 

هندياني درب��اره خروج ارز از كش��ور اظهارداش��ت: 

همانطور كه در سياست هاي كالن ارزي دولت و بانك 
مركزي اعالم شده، خروج ارز از كشور محدوديت پيدا 
كرده اس��ت تا بدين وسيله زنجيره ارزي كشور تامين 
شود و سودجويان نتوانند ارز را به راحتي از كشور خارج 
كنن��د، در اين مدت خ��روج ارز و قاچاق ارزي كاهش 
يافته است و بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق كاال در 
3 ماهه اول سال جاري 400 پرونده قاچاق ارز به ارزش 
250 ميليون دالر وجود دارد كه در حال پيگيري است؛ 
اعتقاد دارم در صورت عادي شدن شرايط تصميمات 
جديدي اتخاذ مي شود و ستاد نيز دستورات ابالغي را 

اجرا خواهد كرد.

  نظارت بر قيمت گذاري ها 
از سوي ديگر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
با ابراز اميدواري نسبت به كاهش قيمت ارز گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به تبع اين شرايط قيمت ها را 
كاهش دهد و دستگاه هاي نظارتي بر قيمت گذاري ها 
نظارت كنند. هيچ ش��خصي با ارز 17 ي��ا 18 توماني 
كاال وارد نكرده اس��ت كه بخواهد به تبع آن كااليش 
را قيمت گذاري كند. دستگاه هاي نظارتي نيز بايد بر 
قيمت گذاري ها نظارت كنند كه در حق مردم اجحاف 
نش��ود. محمدعلي پورمختار افزود: در واقع اين جنبه 
رواني قسمتي از جنگي بود كه عليه ما ايجاد شده بود. 
همچنين تصميم هاي عجوالن��ه اي در دولت و هجوم 
آوردن مردم براي خريد كاال تاثيراتي را در اين خصوص 

گذاشته بود.

  از تحليل هاي غيرمنطقي پرهيز شود
همچنين مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد 
ضمن تش��ريح وضعيت روز ب��ازار ارز گفت: در فضاي 
هيجاني هر حرفي كه خارج از چارچوب و غيرمنطقي 
باشد به التهاب دامن مي زند. راه اندازي بازار ثانويه ارز به 
عنوان محلي براي عرضه و تقاضاي ارز اقدامي رو به جلو 
بوده است ولي در حال حاضر اين بازار هنوز به قدر كافي 
عميق نيست و براي تعميق آن به بيش از ٩٧ درصد از 

حجم كل معامالت بايد بيشتر تالش شود.

Sat. Oct6. 2018  شنبه    14 مهر 1397   26  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1214 

رسول خوانساري |  
در صورت برنامه ريزي درس��ت مي توان بخش 
زيادي از نقدينگي سرگردان در جامعه را به بازار 

سرمايه هدايت كرد.
حجم باالي نقدينگي در ماه هاي اخير به همراه 
برخي عوامل سياس��ي همچون عدم اطمينان 
درباره آينده برجام و ني��ز فضاي رواني حاكم بر 
جامعه موجب شده تا با شكل گيري تقاضاي بيش 
از حد و نه  لزومًا واقعي براي برخي كاالها همچون 
ارز، ط��ال، خودرو، مس��كن و غي��ره تالطم هاي 
ش��ديدي در اين بازارها پديد آيد؛ به گونه اي كه 
حتي برخ��ي افراد در پي تبدي��ل پس اندازهاي 
خرد خود ب��ه اين كاالها براي مص��ون ماندن از 
خطر كاهش ارزش پولش��ان باش��ند. باال بودن 
حجم نقدينگي به خ��ودي خود نامطلوب تلقي 
نمي شود، بلكه آنچه امكان دارد مشكل ساز باشد، 
نحوه هدايت و كنترل آن است. در مقام مقايسه 
مي توان نقدينگي را همانند دريايي دانست كه در 
حالت طبيعي آرام و امواج ماليم آن لذت بخش 
است، ولي در شرايط توفاني يا وقوع زلزله در دريا، 
در ص��ورت نبود تمهيدات الزم ب��راي مهار آب، 
ممكن است سيل به راه افتد و ويراني به بار آورد.

در شرايط كنوني اقتصاد كشور، بازار سرمايه يكي 
از بهترين محل هايي است كه مي تواند بخش قابل 
توجهي از نقدينگي س��رگردان را به خود جذب 
كند. هدايت نقدينگي به س��مت بازار سرمايه، 
عالوه بر مهار س��يل نقدينگي، مي تواند موجب 
تقويت زمينه تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از 
طريق انتش��ار اوراق بهادار همچون سهام باشد. 
ضمن اينكه به دليل وجود شفافيت باالتر در اين 
بازار، امكان نظارت بهت��ر بر نحوه مصرف منابع 

فراهم خواهد بود.
بررس��ي آماره��اي اخير دادوس��تد س��هام در 
بازار سرمايه كش��ور حاكي از افزايش استقبال 
س��رمايه گذاران از اين بازار اس��ت. شاخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران با رسيدن به رقم نزديك 
به 195 هزار واحد، رشد بيش از 40 درصد را در 
يك ماه گذشته تجربه كرده است. طي اين مدت 
در مجم��وع، حدود 84 ميليارد س��هم به ارزش 
تقريب��ي 244 هزار ميليارد ريال معامله ش��ده، 
در حالي كه ماه پي��ش از آن، حدود 50 ميليارد 
س��هم به ارزش تقريبي 139 هزار ميليارد ريال 
معامله شده كه حاكي از رشد 75 درصدي ارزش 
معامالت بازار س��هام در اين مدت اس��ت. رشد 
قيمت نفت و برخي ديگر از كاالهاي اساس��ي، 
افزايش نرخ ارز، برخي تحوالت سياسي و تقويت 
صادرات از جمله عواملي است كه موجب افزايش 
جذابيت س��هام بنگاه هاي اقتصادي و در نتيجه 
ورود منابع جديد به اين بازار شده است. البته رشد 
افسارگسيخته قيمت ها در ديگر بازارها همچون 
طال، ارز، خودرو و مسكن و كمرنگ شدن دورنماي 
مثبت براي رشد بيشتر آنها نيز در افزايش اقبال به 

بازار سرمايه نقش زيادي داشته است.
هرچند حجم معامالت بازار سرمايه در مقايسه با 
رقم نقدينگي نزديك به 1600 هزار ميليارد تومان 
چندان زياد نيست، ولي به نظر مي رسد شرايط 
پديد آمده فرصت خوبي براي متوليان بازار سرمايه 
فراهم ساخته اس��ت تا ضمن توسعه بيشتر اين 
بازار، عملكرد مثبتي در جذب بخشي از نقدينگي 
سرگردان و جلوگيري از اثرات مخرب آن از خود به 
جاي گذارند. اين امر در صورت وجود برنامه ريزي 
مناسب از سوي متوليان بازار سرمايه براي جذب 
بيشتر منابع به ويژه در بازار اوليه، افزايش شفافيت 
و تقارن اطالعات و ارايه حمايت ها و مشوق هاي 
كافي به س��رمايه گذاران، قابل تحقق اس��ت. از 
سوي ديگر سرمايه گذاران و به ويژه افراد تازه كار 
نيز بايد بكوش��ند تا ضمن پرهي��ز از تصميمات 
شتابزده و هيجاني، با آگاهي و اطالعات بيشتري 
نسبت به سرمايه گذاري در اين بازار اقدام كنند. 
استفاده از گزينه هايي همچون سرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري يا ساير اوراق بهادار 
با درجه ريسك پايين تر )همانند اسناد خزانه( به 
جاي سرمايه گذاري مستقيم در سهام، از جمله 
مواردي است كه كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه 

براي ورود به اين بازار توصيه مي كنند.

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي ايران با اش��اره به ديدار با 
همتاي روس خود گفت: مبادله پول هاي ملي ايران و 
روسيه از محورهاي مهم كاري خواهد بود. به گزارش 
»تعادل«، عبدالناصر همتي در مطلبي در اينستاگرام 
خود درباره مالقات با رييس كل بانك مركزي روسيه 
آورده است: رييسان كل بانك مركزي ايران و روسيه 
بر گسترش همكاري هاي بانكي دو كشور در قالب 
نقش��ه راه مورد توافق طرفين تاكيد كردند. اولين 
مالقات روس��اي بانك هاي مركزي ايران و روسيه 
در چند سال اخير برگزار و مذاكرات سازنده اي كه 
داشتيم مي تواند ش��روع خوبي براي توسعه روابط 
پولي و مالي و تجارت بين دو كش��ور باش��د. اراده 
رهبري روسيه براي توسعه روابط اقتصادي با ايران 
كامال مشهود بود و مبادله براساس پول هاي ملي دو 
كشور يكي از محورهاي مهم كاري ما خواهد بود. به 
گزارش »تعادل«، پيرو مالقات اخير روساي جمهور 
ايران و روسيه در تهران براي ارتقاي روابط تجاري 
و مالي طرفين، رييس كل بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران به منظور مذاكره در رابطه با ارتقاي 
روابط بانكي و مالي دو كشور در رأس هيأتي به روسيه 
سفر و با رييس كل بانك مركزي روسيه مالقات كرد.

  معاون س�تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز: 
خروج ارز از كشور كاهش يافت 

 سياس�ت انقباض�ي دول�ت، ب�ا خريد 
اسكناس دالر از مردم

  بازار ارز در مسير تعادل قرار گرفته است
   فردوسي نسبت به روزهاي قبل خلوت 

شده است

برش

۸۹۰۰ميلياردتومانخسارتسوانحرانندگيدرسال۹۶پرداختشدسياستهايكاهشنرخارزنبايدغيرمنتظرهباشد
 يك اقتصاددان با بيان اينكه شكس��ت حب��اب دالر دور از انتظار 
نبود، گفت: اگر به نرخ برابري ارز بين كش��ورها نگاهي بيندازيم، 
ميانگين نرخ واقعي دالر 8 تا 10 هزار تومان اس��ت، بنابرين اين 

انتظار وجود داشت كه قيمت حبابي دالر در اين روزها بشكند.
 فرشيد س��ليمي در گفت وگو با ايسنا با اش��اره به سقوط قيمت 
دالر در بازار تصريح كرد: ش��ايد به عقيده بسياري از كارشناسان 
اقتص��ادي، قيم��ت ارز در ب��ازار آزاد و توس��ط دالالن تعيي��ن 
مي ش��ود، ولي نبايد اين موضوع را نادي��ده گرفت كه 90 درصد 
سياس��ت گذاري ب��ازار ارز در اختي��ار بانك مرك��زي و فقط 10 
درصد، س��هم بازار آزاد و داللي است، بنابراين قابل قبول نيست 
كه عامل اصلي آشفتگي بازار را تنها تقاضاي مردم و دالالن ارزي 
در نظر گرفت، بلكه دولت و بانك مركزي به عنوان مديران ارزي 
مي توانستند با تزريق ارز به بازار آشفته، از افزايش و ايجاد حباب 

ارزي جلوگيري كنند.
وي با اش��اره به داليل كاهش نرخ دالر ادامه داد: داليلي از جمله 
حكم دادگاه الهه به نفع ايران در خصوص خروج امريكا از توافق 
هس��ته اي، احتمال تصويب اليح��ه اف. اي. ت��ي .اف )مبارزه با 
پولش��ويي( در مجلس، توافقات مثبت ايران با اروپا براي تسهيل 
در تجارت با ايران، افزايش اختيارات بانك مركزي جهت مديريت 
بازار ارز كه با تزريق ارز به بازار در روزهاي اخير مواجه شد، منجر 
به ايجاد ش��وك و جو رواني در بازار شد و مردم نيز به خاطر ترس 

از ضررهاي بيش��تر از خريد ارز ممانعت كردند و اقدام به فروش 
ارز نيز كردند كه همين عامل به كاهش قيمت و نزديك شدن به 
قيمت واقعي آنكه در حدود 8 تا 10 هزار تومان است، كمك كرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به متضرر شدن برخي افراد در نتيجه 
نوسان قيمت دالر گفت: قطعًا افرادي كه به شكل مستقيم در بازار 
ارز و طال س��رمايه گذاري كرده بودند )نهايت ده تا بيست درصد 
افراد جامعه(، بيشترين ضرر را از كاهش قيمت ارز ديدند، هرچند 
كه اين كاهش قيمت به نفع همه اقش��ار جامعه اس��ت، از طرفي 
با افزايش قيمت ها از جمله مس��كن، ل��وازم خانگي و خودرو 80 
درصد مردم دچار مشكالت اقتصادي شدند كه سال ها تاثير خود 
را خواهد داشت مگر آنكه دولت با سياست هايي اقدام به افزايش 
عرضه كاالها كند و قيمت هاي افزايشي را كنترل و كاهش دهد 
كه با نگاهي به روند افزايشي در سال هاي قبل و عدم بازگشت به 

قيمت قبلي، كمي سخت و غيرممكن به نظر مي رسد.
سليمي با ارايه پيشنهادي براي ثبات وضعيت بازار تصريح كرد: 
دولت و ملت بايد در كنار يكديگر باشند و سياست هايي كه دولت 
اجراي��ي مي كند، نبايد به ش��كل غيرمنتظره باش��د چرا كه اين 
سياست ها منجر به ايجاد عدم اعتماد بين مردم و دولت مي شود. 
مهم تري��ن عامل مديريت بازار در مرحله اول، دولت اس��ت، ولي 
مردم مي توانند در ش��رايط بحراني و سخت بيشترين تاثير را در 

مقابل سياست هاي دولت و آشفتگي بازار داشته باشند.

گروه بانك و بيمه    با وجود آنكه شاخص نر خ تورم از 75 در اسفند 
96 به عدد 106 در اس��فند 96 رسيده و در اين 4 سال معادل 41 
درصد تورم داش��ته ايم، اما ميزان پرداخت خسارت بيمه شخص 
ثالث از عدد 5300 ميليارد تومان در س��ال 92 به 8900 ميليارد 

تومان در سال 96 رسيده و 68 درصد افزايش داشته است. 
رشد 68 درصدي خسارت هاي بيمه شخص ثالث از ميزان تورم 41 
درصدي در اين چهارسال به ميزان 27 واحد درصد بيشتر بوده و 
نشان دهنده رشد هزينه هاي واقعي خسارت تصادفات رانندگي و 
اثر تخريبي و عمق خسارت ها در زندگي اقتصادي ايران در مقايسه 
با تورم اس��ت و در نتيجه دولت، بيمه مركزي، شركت هاي بيمه، 
نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي، راه و شهرس��ازي و س��اير 
س��ازمان ها و نهادهاي همجوار با بيمه، بايد برنامه ريزي دقيق تر و 
موثر تري در جهت كاهش تصادف ها و خس��ارت ها انجام دهند و 
سرمايه گذاري بيشتري در جهت كاهش اين خسارت سنگين بيمه 

شخص ثالث و تصادف ها داشته باشند. 
رقم حدود 9 هزار ميليارد توماني خس��ارت شخص ثالث در حال 
حاضر در مقايس��ه با هزينه هاي عمراني 60 ت��ا 80 هزار ميليارد 
توماني ساالنه كش��ور در س��ال هاي اخير عدد بزرگي در حد 15 
درصد هزينه عمراني كش��ور اس��ت و به جاي اينكه اين خسارت 
سنگين و ساير خسارت هاي مردم و دولت و بيمه ها را براي خسارت 
و تصادف خرج كند و ساالنه هزاران نفر كشته و آسيب ديده روي 

دس��ت خانواده ها بگذارد، بهتر اس��ت كه با كاهش تصادف ها، در 
بخش عمران و سازندگي كشور و بهبود رفاه هزينه شود.

غالمرضا سليماني اميري، رييس كل بيمه مركزي از رشد خسارت 
پرداختي بيمه براي س��وانح رانندگي خبر داد و گفت: در سال 96 
بالغ بر 8900 ميليارد تومان توس��ط بيمه براي س��وانح رانندگي 

پرداخت شده است.
به گزارش »تعادل«، غالمرضا سليماني در دومين يادبود قربانيان 
س��وانح ترافيكي در سالن الغدير اظهار داشت: مرگ روزانه 43 تن 
و مجروحيت 900 نفر در تصادفات رانندگي بس��يار نگران كننده 
اس��ت. خس��ارت پرداختي بيمه براي س��وانح رانندگي از 5300 
ميليارد تومان در سال 92 به حدود 8900 ميليارد تومان در سال 

96 افزايش داشته است.
وي با اعالم اين مطلب كه هر روز 43 قرباني و 900 مجروح حاصل 
حوادث رانندگي اند، بيان داش��ت: بايد در زمينه امنيت و سالمت 

جامعه تالش كرد.
س��ليماني خسارت پرداختي بيمه براي س��وانح رانندگي در سال 
92را ح��دود 5300 ميلي��ارد تومان، در س��ال 93 حدود 7000 
ميليارد تومان و در س��ال 96 ح��دود 8900 ميليارد تومان اعالم 
كرد. سهم خسارت جاني س��واري ها 87 درصد و مالي 13 درصد 
و در موتورس��يكلت ها س��هم خس��ارت جاني 96 درصد و  مالي 4 

درصد است.

  با وجود آنكه برخي كانال هاي خبري و دالالن ارز، بعدازظهر روز پنج شنبه تالش كردند به جو رواني افزايش قيمت التهاب بيشتر بدهند، اما بازار 
فردوسي كارش را با كاهش قيمت آغاز كرد. دالر و يورو كه در روزهاي قبل به ترتيب تا ۱۹ و ۲۲ هزار تومان هم باال رفته بود روز پنج شنبه حدود ۱۳ و 

۱۵ هزار تومان قيمت گذاري شد.
  بر اساس مشاهدات ميداني، ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول و سبزه ميدان كه يكي از مراكز اصلي بازار غيررسمي ارز در پايتخت محسوب 
مي شود، روز پنج شنبه نيز شاهد حضور پرتعداد متقاضياني بود تا سري بزنند كه قيمت ها در چه وضعيتي است. دالالن هم كه در كوچه پس كوچه ها 

و گوشه كناره هاي خيابان كنار هم صف كشيده بودند، بيشتر به دنبال فضاسازي براي باال بردن قيمت ها بودند. 
  به اذعان برخي كارشناسان و مسووالن، در حال حاضر بانك مركزي ايران با بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر ذخيره ارزي توانايي محافظت از پول ملي را دارد 
و از سوي ديگر بازار آزاد مربوط به ارز مسافرتي و دانشجويي و خدمات، در مناسبات ارزي حدود سه درصد نقش دارد و قاعدتا نبايد اين بازار كم عمق 
آزاد، ظرفيت و قدرتي براي ايجاد تالطم در اقتصاد كالن و نرخ ارز داشته باشد. لذا بانك مركزي با تحت پوشش قرار دادن اين بازار مي تواند به تدريج 

نرخ را در اين بازار نيز به سامانه نيما و سنا نزديك كند.  

برش



يادداشت

 معرفي كتاب

5 بازار سرمايه
نفس عمیق بورس

نهادهاي پولي و مالي

در  لن��دن  ب��ورس 
هفته گذشته میزبان 
شرکت استون مارتین 
بود، اس��تون مارتین 
یکی از خوشنام ترین 
خودروس��ازان لوکس 
در جه��ان اس��ت و 
اصال��ت بریتانیای��ی 
دارد، ارزش گ��ذاری 
این برند لوکس بیش از ۵ میلیارد دالر برآورده 
شده است .  نحوه حضور و استقبال بورس لندن 
و نحوه اعالم عرضه این ش��رکت بس��یار برایم 
آموزنده بود ، به عنوان مثال در تبلیغ گسترده 
این عرضه در سطح ش��هر به این جمله اشاره 
ش��ده بود: حضور دو نام بزرگ در کنار هم! پر 
واضح است که بورس لندن به عنوان بزرگترین 
موقعیت استراتژیك تامین مالی بعد در حوزه 
بانک��ی و دومین در حوزه بازار س��رمایه، نامی 
بسیار بزرگ تر از یک خودرو ساز لوکس با تیراژ 
محدود دارد، اما نحوه در کنار هم قرار گرفتن 
این دو نام و روشی که بورس لندن برای اعالم 
این همکاری استفاده می کند می تواند برای 
ما آموزنده باشد. در کشاکش نوسانات شدید 
ارزی در ای��ران در ۶ ماهه اخیر و همین اواخر، 
حضور نقدینگی افسار گسیخته در بورس ایران 
این نکته را آشکار تر کرده است که بورس ایران 
نیازمند تعمیق بیشتر در میان آحاد مردم است.  
عمق بخش��یدن به درک  و تصور مردم از بازار 
س��رمایه این روزها بس��یار احساس می شود، 
اگر جوانان این مرز و ب��وم در دوران ابتدایی و 
راهنمایی با بازار س��رمایه همانند بانک آشنا 
نشوند ، دیگر چه زمانی می خواهیم به آنها این 
ابزار موفق بشری تامین مالی و سرمایه گذاری 

را آموزش دهیم؟
چ��ه فرصت عظیم��ی بیش��تر از ۱۶۰۰ هزار 
میلیارد دالر نقدینگی که می توانست با عرضه 
ش��رکت هایی در صف بزرگ و متوسط و حتی 
کوچ��ک ایرانی چرخ تولید و حرکتش��ان تند 
تر ش��ود و یا از ورشکس��تگی نجات یابند، اما 
این فرصت از کف رفت و ش��رکتهای حاضر در 
بورس نی��ز تا حدی توان ج��ذب منابع عظیم 
نقدینگی را داش��تند و به احتم��ال زیاد بعد از 
فروکش کردن روند جذب فعلی خروج از آن و 
حضور در بازار های موازی قوت خواهد گرفت. 
حضور برنده��ای معتبر در حوزه های مختلف 
با ترکیب ها و اندازه ه��ای متفاوت همه و همه 
موجب خواهد ش��د تا مردم درک بیشتری از 
بازار سرمایه بدس��ت آورند. بازار سرمایه ایران 
س��ودای تامین مالی ۵۰ درصدی بازار بزرگ 
ایران را در س��ر می پروراند اما در حوزه روابط 
عمومی روشهای جدید و ابتکاری هنوز جای 
خود را به این حوزه باز نکرده است. بسیاری از 
 کسب و کار های خانوادگی ایران به دالیل عدم 
آگاهی س��ازی نظام بازار س��رمایه )مشاوران، 
حسابرسان ، مدیران مالی ...( از ورود به بورس 
اکراه دارند و آن را در تعارض با رشد و بالندگی 
می دانند، دلیل این امر عدم حضور نش��انه ها ، 
نمادهای فکری و ذهنی بازار سرمایه در ساختار 
ذهنی خانواده های ایرانی است. بنابراین امید 
مي رود ك��ه بورس ایران با ی��ک برنامه روابط 
عمومی ق��وی در کنار س��ایر نهاد های مالی و 
س��رمایه گذاری زیر مجموعه و البته خارج از 
آن بتوانند روند بسیار بزرگ در ایجاد ذهنیت 
به بازار سرمایه، کارکرد های آن برای جوانان و 

خانواده های ایرانی داشته باشند.

كت��اب نهاده��اي 
پول��ي و مال��ي از 
 جمل��ه كتاب هاي

پایه رشته هاي مالي 
است كه هم اكنون 
ي كرس��ي ها ر   د

دانش��گاهي ای��ن 
رش��ته ها تدری��س 
مي شود. نویسنده این كتاب، جف مادورا است 
و توسط ابوالفضل شهرآبادي استاد دانشگاه و 
دكتراي مالي به ترجمه فارسي درآمده است. 

كتاب مذك��ور در 8 فصل تدوین ش��ده كه در 
آن كلیه نهادهاي مال��ي و پولي مهم بازارهاي 
پول و سرمایه بررسي شده اند. سپس به بخش 
 كاربردهاي این نهادها در بازارها و نقشي كه ایفا 
مي كنند، با تفصیل و جزئیات پرداخته ش��ده 
است.  بنابراین كس��ي كه این كتاب را مطالعه 
مي كند،  مي تواند آن را با نهاد هاي مالي داخل 
كشور تطبیق دهد و از این طریق به فعالیت هاي 
مالي خود در بازار س��رمایه و حت��ي بازار پول 

كمك كرده است. 
در مقدم��ه کتاب نهادهای پول��ی و مالی آمده 
توس��عه بازارهای مالی در گرو تحقق و توسعه 

حداقل سه چیز است :
ایجاد و گس��ترش چارچوب قانونی و مقرراتی 
بازار و توسعه ابزارهای مالی و توسعه نهادهای 
مالی پس از ایجاد قوانین و مقررات مناسب كه  
باید ابزارهای مناس��بی بوج��ود آیدکه امکان 

انجام معامالت را فراهم سازد .
با گسترش ابزارها و مشارکت سرمایه گذاران، 
بازار نیازمند واس��طه هایی است که می توانند 
وجوه مالی س��رمایه گ��ذاران را جمع نموده و 
به س��رمایه پذیران منتقل نمایند و از س��وی 
 دیگر س��ود حاص��ل از معامالت را به دس��ت 

سرمایه گذاران برسانند .

»تعادل«وضعيتعملكردبورسكاالدرسيستماقتصاديكشوررابررسيميكند

نقاط عطف شفافيت بازار مالي و فيزيكي 

تحلیل گران چه مي گويند

گروه بورس|
 از زماني كه بازارها در جهان از پوس��ته سنتي خود خارج 
شدند، معامالت كاالیي نیاز به بستري داشت كه به صورت 
منظم، شفاف و قانونمند بتواند نیازهاي عرضه و تقاضا را 
پاسخ دهد. به همین دلیل بورس هاي كاالیي به سردمداري 
ش��یكاگو، بورس فلزات لندن، ب��ورس كاالي نیویورك و 
بورس كاالي توكیو پا به عرص��ه وجود نهادند.اگر اكنون 
در سطح بین الملل دیده مي شود كه نرخ LME بیشترین 
حد تاثیرگذاري در بازار محصوالت اساسي را دارند، مرهون 
آن است كه بورس هاي كاالیي آنها به عنوان موقعیت هاي 
اس��تراتژیك خرید در بازارهاي مالي و غیرمالي شناخته 
مي ش��وند. اولین بورس كاالیي منصوب به بورس فلزات 
تهران از شهریور ماه سال 82 كار خود را آغاز كرد. پس از آن 
نیز سازمان كارگزاران بورس كاالي كشاورزي در شهریور 
ماه سال 83 شروع به فعالیت كرد. با بازنگري و تصویب قانون 
بازار اورا ق بهادار جمهوري اس��المي ایران در سال ۱384 
و تصمیم شوراي عالي بورس، سرانجام بورس هاي فلزات 
و كش��اورزي در یكدیگر ادغام و ب��ورس واحدي با عنوان 
بورس كاالي ایران تشكیل ش��د و از ابتداي مهرماه سال 
۱38۶ فعالیت خ��ود را آغاز كرد. در حال حاضر در بورس 
كاالي ایران 4 بازار فعال هستند كه شامل بازار فیزیكي، 
بازار مش��تقه، بازار مالي و بازار فرعي مي شوند. در ذیل هر 
كدام از این بازارها، رینگ هاي معامالتي مختلفي از جمله 
رینگ كاالي كشاورزي، رینگ صادراتي، رینگ محصوالت 
پتروشیمي و رینگ فوالدي وجود دارد. همچنین در ذیل 
بازار مالي، اوراق سپرده كاالیي كه اهم آنها اوراق سپرده طال 
است. از زماني كه بورس كاال در ایران تشكیل شد، فضایي 
براي بنگاه هاي اقتصادي به وجود آمد كه بتوانند به صورت 
مستقیم و بدون واس��طه، نیازهاي كاالیي خود را تامین 
كنند. اكنون این بازارها گسترش زیادي پیدا كرده و با راه 
افتادن بازار مشتقه، هر كس تمایل داشته باشد كه ثروت 
خود را در برابر نوس��انات قیمتي پوشش دهند، مي تواند 

وارد این بازار شود و معامالت خود را در اینجا انجام دهد.
 

 افزايش آگاهي عمومي به واسطه شفافیت
 در همین رابطه رضا پدیدار، نائب رییس فدراسیون صنعت 
نفت ایران در گفت وگو با میزان با بیان اینكه بورس كاال به 
عنوان پایگاه رونق و توسعه اقتصادي كشور تلقي مي شود، 
گفت: تا قب��ل از راه اندازي بورس كاال ج��اي خالي آن به 
خوبي در نظام اقتصادي كشور احساس مي شد، بطور كلي 
بورس كاال از زماني كه ایجاد ش��د در مسیر اطالع رساني، 
آگاه سازي جامعه و حضور فعال افرادي كه براي مبادالت 

در حوزه اقتصاد بودند موثر عمل كرد.او با بیان اینكه تمام 
كشورهایي كه بورس فعال دارند از یك پایگاه قوي جهت 
توس��عه اقتصادي كش��ور برخوردارند، افزود: زماني كه 
بورس كاال حضور موثري را در كشور داشته باشد به دلیل 
آنكه روند تمام معامالت در آن نمایان است به همراه خود 
یك شفافیت حداكثري را در اقتصاد كشور ایجاد مي كند، 
بدین معنا كه تمام س��ازمان ها و ارگان هایي كه در حوزه 
اقتصاد در حال فعالیت هستند مي توانند عملكرد خود را در 
بورس معرفي و به مردم و سهامداران اطالع رساني كنند. 
این امر باعث مي شود تا مردم، ضمن آگاهي در توسعه این 
شركت ها مشاركت كنند اما اگر آگاهي وجود نداشته باشد 
ضریب رشدي هم به وجود نمي آید زیرا میزان رشد وابسته 
به آگاهي مردم است.پدیدار تاكید كرد: بورس كاال یكي از 
پایگاه هایي است كه باعث افزایش آگاهي مردم مي شود، 
بنابراین این بورس بستر مناسبي براي فعاالن اقتصادي در 
راستاي حضور موثر آنها و ایجاد معامالت شفاف است.نائب 
رییس فدراسیون صنعت نفت ایران به نقش بورس كاال در 
افزایش و رشد كیفیت محصوالت تولیدي كشور اشاره و 
بیان كرد: محصوالت تولی��دي یك فرآیندي را با خود به 
همراه دارند كه آن فرآیند مس��یري را پیش روي فعاالن 
اقتصادي براي پیدا كردن نقش خود مي گذارد. از این رو 
وقتي تنها كاالهاي استاندارد با كیفیت مشخص معامله 
مي شود، به مرور شاهد رشد كیفي تولیدات و رقابت سالم و 
روشن میان شركت ها هستیم.او اظهار داشت: نقش پذیري 
مردم در فرآیند هاي اقتصادي نیازمند یك بس��تر شفاف 
اس��ت كه بورس كاال این امكان را براي پیدا كردن جایگاه 
فعاالن بازار در فعالیت هاي اقتصادي فراهم كرده است.عضو 
هیات نمایندگان اتاق ایران به تفاوت معامالت در دوران 
قبل و بعد از راه اندازي بورس كاال پرداخت و گفت: تاثیرات 
مثبت بورس كاال در اقتصاد كشور بر كسي پوشیده نیست 
از زماني كه بورس كاال راه اندازي شد بر افزایش ضریب رشد 
و گردش نقدینگي كشور بسیار موثر بود در حالي كه تا قبل 
از وجود بورس كاال شاهد چنین معامالت شفافي در بازار 
نبودیم و رابطه ها حرف اول را در معامالت مي زد.پدیدار با 
تاكید بر آنكه بورس كاال تاثیر بسزایي را در ایجاد شرایط 
برابر و معامالت عادالنه داشته اس��ت، افزود: این موضوع 
به قابلیت ها و توانمندي ه��اي فعاالن بازار برمي گردد كه 
به دنبال قرار گرفتن در این فرآیند هس��تند و بورس كاال 
بس��تر الزم را براي این افراد مهیا كرده است.پدیدار نظر 
خود در خصوص عرضه كلیه محصوالت تولیدي در بازار 
را اینگونه بیان كرد: ما موافق عرضه كاالها در بورس كاال 
هستیم چرا كه وقتي مبادالت و رفتارها شفاف مي شود، 

ضریب انحصار طلبي شركت ها در معرض دیدگان همه 
قرار مي گیرد و مسووالن مي توانند با این انحصارها مقابله 
كنند.وي همچنین به س��امانه بهین یاب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: سامانه بهین یاب براي 
داده هاي صنعتي است و هر ش��ركتي كه پروانه فعالیت 
تولیدي و صنعتي و جواز تاسیس داشته باشد در آن سامانه 
ثبت مي شود. این سامانه براي گروه هایي كه در امر تولید 
و صادرات كاال كار مي كنند آنها را براي ورود به بورس كاال 
معرفي مي كند، اما باید قبول كرد بهین یاب، سامانه صد 
در صد به روزي نیست كه اطالعات آن باید به روز باشد كه 

البته این اقدام با تاخیر صورت مي گیرد.

 انعقاد قراردادهاي بلندمدت
 علي پناهي، معاون عملیات و نظارت بورس كاالي ایران 
نیز با بیان اینك��ه امكانات و ابزاره��اي معامالتي موجود 
در ب��ورس كاال ب��راي ارای��ه خدمات متن��وع و كمك به 
تولیدكنندگان  راه اندازي ش��ده است، گفت: بورس هاي 

كاالیي، بس��تري ش��فاف و محل تالقي عرض��ه و تقاضا 
هستند كه اقداماتي از جمله كشف قیمت منصفانه، تامین 
مالي، امكان برنامه ری��زي جهت خرید یا فروش یك كاال 
در قال��ب قراردادهاي خاص براي خریدار و فروش��نده و 
همچنین پوشش ریسك هاي مربوط به نوسان قیمت ها 
از اصلي ترین كاركردهاي بورس كاالست.علي پناهي در 
گفت وگو با كاالخبر به التهابات اخیر در بازارهاي كاالیي 
اشاره كرد و گفت: طي ماه هاي اخیر به دلیل شرایط خاص 
اقتصادي، توازن عرضه و تقاضا بهم خورد اما با نمایان شدن 
دالیل ایجاد چالش ها و ابالغیه هاي تكمیلي، در عرضه هاي 
اخیر محصوالت پتروش��یمي و فلزي شاهد آن بودیم كه 
بازار به س��مت تعادل در حركت اس��ت.وي در خصوص 
امكان پوشش ریسك به كمك ابزارهاي معامالتي بورس 
كاال گفت: با كش��ف قیمت منصفانه در بازار و براس��اس 
قراردادهایي همچون معامالت آتي كه چندین س��ال از 
راه اندازي آن در بورس كاال مي گذرد، مي توان نس��بت به 
پوشش ریسك هاي آینده اقدام كرد. ابزاري كه تاكنون براي 

كاالهایي مثل سكه طال و زعفران مورد استفاده قرار گرفته 
و تجربیات خوبي را هم رقم زده اس��ت.پناهي اظهار كرد: 
قراردادهاي آتي و همچنین انعقاد قراردادهاي بلندمدت 
كه هم اكنون زیرساخت هاي آن در بورس كاال فراهم است، 
در صورت استقبال تولیدكنندگان در حوزه هاي مختلف 
از جمله فلزات، به كار گرفته خواهد شد كه در این صورت 
نوسانات مقطعي و حتي شدید قیمت ها در بازار به دلیل 
انعقاد قراردادهاي موكول به آینده توس��ط تولیدكننده 
و مصرف كننده، كمترین تاثی��ر را در روند تولید خواهد 
گذاشت.پناهي تاكید كرد: در معامالت بازار فیزیكي، وقتي 
كشف قیمت منصفانه صورت گرفت مي توان قراردادهاي 
نوین را در قالب مشخصات فني خاص براي هر دارایي پایه 
تعریف كرد؛ اما این امر مستلزم آن است كه براي راه اندازي 
قراردادهاي آتي و س��ایر ابزاره��اي معامالتي موجود در 
بورس متقاضي وجود داشته باشد؛ چراكه بورس یك بستر 
معامالتي است كه با دریافت نظر طرفین یك معامله، امكان 

استفاده از این ابزار را ایجاد مي كند.

  تداوم روند صعودي بازار سرمايه: ورود نقدینگي  
جدید ب��ه بازار س��رمایه، عاملي براي صعود ش��اخص، 
افرایش حجم و ارزش معامالت در نظر گرفته مي ش��ود. 
موس��ي احمدي، تحلیلگر بازارهاي مالي با بیان مطالب 
فوق عنوان كرد: التهابات پیش آمده در بازارهاي موازي 
ارز و سكه، باعث شد تا مردم براي حضور در بازار سرمایه 
ترغیب شوند اما این بازار در كنار روند رو به رشد خود، با 
رفتار هیجاني تازه واردان روبرو شد. به گزارش سنا، برخي 
صنایع از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمي و معدني از 
عوامل بنیادین و افق كسب و كار خوبي برخوردارند اما طي 
چند روز گذشته در برخي بخش ها با رشد هیجاني رو به 
رو بودیم كه این مساله بیم مواجهه با مشكالتي را در ذهن 
كارشناسان ایجاد كرده است. وي افزود: اجتناب از كاهش 
ارزش پول و عطش برخورداري از بازده هاي باال باعث شد 
افراد جدیدي با سطوح مختلف سواد مالي و سرمایه گذاري 
به بازار سرمایه وارد شوند كه ویژگي آنها مشخصا رفتار 
هیجاني است و این خصیصه نوسانات اخیر در بازار سرمایه 
را رقم زد. این تحلیلگر بازارهاي مالي ادامه داد: این تجربه 
یادآوري مي كند كه سرمایه گذاران جدید براي ورود به 
بازار سرمایه باید از تخصص الزم برخوردار باشند در غیر 
این صورت مشكالتي را ایجاد خواهند كرد. احمدي ادامه 
داد: مراجعه به نهادهاي مالي و پردازش��گري اطالعات، 
رجوع به مشاور و سرمایه گذاري در صندوق ها مهم ترین 
فاكتور هاي كنترل ریسك هستند. وي یادآور شد: طبق 
تعاریف بانك جهاني، برخورداري از زیرساخت هاي مالي 

مناسب مانند ارتقاء سطح شفافیت، فعالیت موسسات 
رتبه بندي اعتباري، س��امانه هاي انتقال و تسویه وجوه، 
ارتقاء سطح فرهنگ اعتباري س��رمایه گذاران و سامانه 
وثایق، الزمه بازارهاي پول و سرمایه كارا است. احمدي با 
تاكید بر ضرورت هدایت نقدینگي به بازار سرمایه افزود: 
در صورتي كه فكري به حال مهار نقدینگي نشود و سازو 
كارها و نهادهاي مورد نیاز در بازار دیده نش��ود، مي تواند 
آثار نامناسبي به همراه داشته باشد اما هدایت نقدینگي به 
بازار سرمایه بدون فرهنگ سازي نیز مي تواند مشكالتي 
را ایجاد كند كه به منظور پیشگیري از این موضوع، باید 
زیرس��اخت هاي یادش��ده را تقویت كرد. این تحلیلگر 
خاطرنش��ان كرد: با توجه ب��ه روند تغییرات ن��رخ ارز و 
تأثیرپذیري متفاوت بازارهاي مختلف موازي، روند مثبت 

بازار سرمایه همچنان قابل تصور است.
  تاثي�ر »FATF« در بازار س�رمايه: »FATF«در 
واق��ع ایجاد یك چارچ��وب براي عملی��ات بانكداري و 
بانك مركزي است تا هر گونه سوء ظن به پولشویي را در 
سیس��تم هاي مالي از بین ببرد. بهزاد گلكار، مدیر عامل 
 »FATF«شركت سرمایه گذاري سامان گفت: پذیرش
از س��وي ایران در واقع به این معناست كه سیستم مالي 
ایران باید طبق چارچوب قانوني پولشویي بین المللي گام 
بر دارد. وي اظهار داشت: »FATF« یك قاعده براي بانك 
مركزي كشورهایي اس��ت كه به آن ملحق مي شوند. بر 
اساس آن بانك ها ملزم مي شوند تا تعامالت خود را طبق 
قوانین ضدپولشویي و ضد تامین مالي تروریست قاعده 

مند كنند. مدیر عامل شركت سرمایه گذاري سامان گفت: 
در صورت پذیرش »FATF«، سطح تعامالت بانكي ایران 
راحت تر صورت مي گیرد. البته این در صورتي است كه 
تحریم هاي بانك مركزي ملغي شود. گلكار افزود: با الحاق 
به س��ند »FATF«، تعامالت بانكي قاعده مند شده و بر 
اساس ضوابط قانوني صورت مي گیرد. تمامي بانك ها باید 
زیر نظر بانك مرك��زي تعامالت بانكي را صورت دهند و 
هیچ گونه پولشویي صورت نگیرد. البته با قانوني كه بانك 
مركزي در خصوص ایجاد كمیته پولشویي سابق بر این 
تصویب كرده بود، بانك ها پیش��تر نیز از اتهام پولشویي 
مبرا بودند. مدیر عامل شركت سرمایه گذاري سامان در 
خصوص تأثیر پذیرش »FATF« در بازار سرمایه اظهار 
داش��ت: تنها اثري كه این س��ند مي تواند در بازار سهام 
بر جاي گذارد، ضابطه مند ش��دن بانك ها است. منظم 
ش��دن فعالیت هاي بانكي و حضور در چارچوب قوانین 
بین المللي مي تواند كمي سود بانك ها و حجم عملیات 
بانكداري را رونق دهد. اما از طرف دیگر، روابط بین المللي 
با دیگر كشورها حرف اول را مي زند. اگر این رابطه ایجاد 
نشود، الحاق به سند »FATF«، تنها یك مهر صدآفرین 
زیر دیكته با نمره بیست است. وي در ادامه متذكر شد: اگر 
بحث تحریم هاي بانك مركزي را فاكتور بگیریم پیوستن 
به »FATF« مي تواند ارتباط بانكي ما در سطح بین المللي 
را بهبود ببخشد و حجم عملیات بانكي را توسعه دهد. مدیر 
عامل شركت سرمایه گذاري سامان در ادامه بیان داشت: 
ایران با پیوستن به این پیمان باید الگوها و استانداردهاي 

بین المللي بانكداري را در صنعت بانكداري رعایت كند و 
نظارت بر این سیستم، بر عهده بانك مركزي خواهد بود.

  فرصتي براي بورس: در حالي كه این روزها كاهش 
قیمت ها در بازار ارز شرایطي را ایجاد كرده كه بسیاري از 
مردم اقدام به ف��روش ارز خود كرده و زمینه براي جذب 
این نقدینگي در بازار بورس فراهم شود، ولي همزمان افت 
قیمت ها در بازار بورس س��بب شده كه مردم تمایلي به 
سرمایه گذاري در این بازار از خود نشان ندهند؛ فرصتي كه 
بسیاري معتقدند مي توانست كامال به نفع بورس باشد ولي 
این سازمان گویا قدر آن را نمي داند. به گزارش ایسنا، بیش 
از نیمي از شركت ها در بورس ایران صادرات محور هستند 
و درنتیجه طبیعي به نظر مي رسد كه با افزایش قیمت ارز، 
بازار بورس مثب��ت و با كاهش قیمت آن، بازار بورس نیز 
منفي شود و به همین دلیل در این روزها با كاهش قیمت 
ارز شاهد صف هاي فروش س��هام هستیم. در این راستا 
بسیاري معتقدند كه بازار بورس مي بایست از شرایط به 
وجود آمده در بازار ارز و كاهش قیمت ها در آن كه منجر 
به خروج نقدینگي از آن مي شود، نهایت استفاده را برده 
و با اعمال سیاست هاي درست اقدام به جذب نقدینگي 
مي كرد، ولي ریزش همزمان شاخص بورس در این روزها 
باعث شده كه مردم تمایلي به سرمایه گذاري در این بازار از 
خود نشان ندهند. در این مورد یك كارشناس بازار سرمایه 
با اشاره به فراز و فرود قیمت ها در تاریخ بورس اظهار كرد: 
ما باید بدانیم كه بورس یك بازار پرریس��ك است و باال یا 
پایین رفتن قیمت ها در آن امري عادي است؛ در نتیجه 

نباید با باال و پایین رفتن قیمت ها هیجاني شد. اما متاسفانه 
افت شاخص بورس درچند روز اخیر همزمان با افت شدید 
قیمت دالر در بازار آزاد عجیب به نظر مي رسد، چرا كه هیچ 
یك از شركت هاي بورسي با دالر آزاد محصوالت شان را 
تولید نمي كنند. رضوي امیري افزود: به نظر من بازیگران 
بزرگ بورس مي بایست كاهش قیمت ارز در بازار را به فال 
نیك مي گرفتند و با خرید سهام باعث تشویق كساني كه 
از بازار ارز خارج شده اند، مي شدند و با رفتار خود سرمایه 
آنها را به بازار سهام جذب مي كردند كه متاسفانه چنین 
اتفاقي نیفتاد. یكي دیگر از كارشناسان بازار سرمایه نیز در 
پاسخ به این سوال كه چطور مسووالن بازار سهام مي توانند 
از كاهش قیمت ارز به نفع ورود نقدینگي به بورس استفاده 
كنند، گفت: با آرام شدن فضاي نوساني در بازار ارز، یكي 
از بازار هاي متتش��كل و نقد شونده، بورس است؛ چرا كه 
یك عده از بازار ارز مایوس مي شوند و بورس را گزینه اي 
بهتر براي سرمایه گذاري مي بینند. فردین آقابزرگي تاكید 
كرد: از آنجایي كه بورس در شش ماه اخیر به هیچ وجه به 
اندازه بازار ارز، س��كه و طال رشد نكرده، با آرام شدن بازار 
ارز همچنان سودده خواهد ماند. گفتني است، در شش 
ماه گذشته بورس تهران توانسته حدود ۱۰۰ درصد سود 
عاید سهامداران كند. ش��اخص كل در این مدت تقریبا 
دو برابر شده و شركت هاي پاالیشي، پتروشیمي، فلزات 
اساسي و نفتي بیشترین سود را به سهامدارانشان داده اند. 
كارشناسان معتقدند رشد قیمت دالر در ماه هاي گذشته 

دلیل اصلي ركورد شكني هاي بازار سرمایه بوده است.

گروه بورس|
در معامالت هفته گذشته شاخص كل نسبت به هفته 
ماقبل با 3 درصد افزایش همراه ش��د. بر این اساس، در 
پایان معامالت هفته منتهي به ۱۱ مهر ماه 97، شاخص 
كل با 4924 واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل، به رقم 
۱8۵۵۵9 واحد رسید. از همین رو، شاخص بازار اول با 
۵۰۶8 واحد افزایش به رقم ۱38339 واحد بالغ شد و 
شاخص بازار دوم با 2883 واحد افزایش عدد 3۶۱7۰4 
واحد را تجربه كرد و به این ترتیب ش��اخص بازار اول با 
4 درصد و ش��اخص بازار دوم با ۱ درصد افزایش نسبت 
به هفته ماقبل مواجه شدند. همچنین، در ۵ روز كاري 
هفت��ه گذش��ته، ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 
87997 میلیارد ریال بالغ شد كه نسبت به هفته ماقبل 
2۱ درصد افزایش یافته اس��ت. بر اساس این گزارش، 
تعداد 2۵۵۵8 میلیون ان��واع اوراق بهادار در بیش از ۱ 
میلیون 3۱3 هزار دفعه مورد معامل��ه قرار گرفت و به 
ترتیب ۱2 درصد و ۶ درصد افزایش را نس��بت به هفته 
ماقبل تجربه كردند. این درحالي است كه تعداد 2۱4 
میلیون واحد از صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله 
در بورس تهران به ارزش كل بی��ش از 22۰2 میلیارد 

ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۵2 درصد و 
۵2 درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند.

  فراز و فرود هاي »آيفكس«
از س��ویي دیگر، معامالت هفته منتهي به ۱3 مهرماه، با 
رشد شاخص كل فرابورس ایران و افزایش حجم و ارزش 
مبادالت فرابورس ایران همراه بود. بر این اساس، شاخص 
كل فرابورس ایران كه در روزهاي آغازین هفته گذشته با 
شتاب زیادي روند صعودي را در پیش گرفته بود در دو روز 
پایاني هفته ریزش كرد كه این فراز و فرودها منجر شد كه 
این نماگر در نهایت 43 واحد رشد را نسبت به هفته ماقبل به 
ثبت برساند. همچنین نگاهي به بازدهي آیفكس از ابتداي 
ماه حاكي از آن است كه ش��اخص كل فرابورس ایران از 
ابتداي مهرماه ۱3 درصد صعود كرده و بدین ترتیب بازدهي 
آن از آغاز سال به 93 درصد رسیده است. در ۵ روز مبادالتي 
این هفته، ۶ هزار و 8 میلیون ورقه بهادار در ۶۰2 هزار نوبت 
دادوستدي میان فعاالن بازار دست به دست شد كه ارزش 
این مبادالت به رقم 3۶ هزار و ۱7۶ میلیارد ریال رسید. در 
پي این دادوستدها حجم و ارزش كل مبادالت در مقایسه 
به هفته گذشته به ترتیب ۶ و 3 درصد افزایش یافت. در این 

میان ارزش مبادالت بازارهاي اول و دوم در مجموع به بیش 
از ۱2 هزار میلیارد رسید كه این رقم ناشي از نقل وانتقال 
دو هزار و 988 میلیون سهم در 287 هزار نوبت معامالتي 
در این دو بازار بود. همچنین در حالي كه بازار اول با كاهش 
2 درصدي حجم و افزایش ۱۱ درصدي ارزش مبادالت 
همراه بود كه در بازار دوم، رشد 24 و ۱3 درصدي در حجم 
و ارزش دادوس��تدها رقم خورد. از سویي دیگر، تابلوهاي 
»ال��ف«، »ب« و »ج« بازار پایه نی��ز در هفته دوم مهرماه 
میزبان جابه جایي 2 هزار و 847 میلیون سهم به ارزش 9 
هزار و ۵2۰ میلیارد ریال بودند كه این ارقام نشان دهنده 
كاهش ۵ درصدي حجم و افزای��ش ۱۶ درصدي ارزش 
مبادالتي این بازار نس��بت هفته اول ماه جاري است. بر 
اساس این گزارش، در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس 
همچنان اوراق بدهي بیشترین ارزش مبادالتي را در بین 
سایر ابزارها به خود اختصاص داد به گونه اي كه نقل وانتقال 
این اوراق میان معامله گران به دادوستد ۱4 میلیون ورقه 
به ارزش ۱2 هزار و 338 میلیارد ریال انجامید. البته حجم 
و ارزش دادوستدهاي اوراق بدهي طي این هفته به ترتیب 
۱9 و ۱۶ درصد كاهش یافت. در همین حال صندوق هاي 
س��رمایه گذاري قابل معامله و اوراق تسهیالت مسكن، 

جایگاه هاي دوم و سوم را به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي 
در بازار ابزارهاي نوین مالي به دست آوردند. بدین ترتیب 
۱47 میلیون ورقه ETF به ارزش یك هزار و 9۰۶ میلیارد 
ریال و 4۰ هزار ورقه تس��ه به ارزش 247 میلیارد ریال در 

طول هفته جاري خریدوفروش شد.

  گشايش نماد در فرابورس
افزون بر این، یكشنبه هفته جاري تعداد 3۵ میلیون ورقه 
اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا7۰2« عرضه مي شود 

از همین رو ۱۵ مهرماه این نماد معامالتي براي نخستین 
بار در بازار ابزارهاي نوین مالي گش��ایش خواهد یافت. 
مدت این اوراق كه در خردادماه سال جاري منتشر شده، 
هفت ماه است و بدین ترتیب در دي ماه امسال سررسید 
خواهد شد. این در حالي است كه، روز دوشنبه شانزدهم 
مهرماه نیز گش��ایش نماد ش��ركت بیمه نوین در نماد 
»نوی��ن« در بازار دوم فرابورس رقم مي خورد كه قیمت 
پایاني سهام، میانگین موزون معامالت روزانه سهام در 

روز گشایش خواهد بود.

افزايشارزشمعامالتدربورستهران
مروريبرآمارمعامالتهفتگينشانميدهد
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 پيمان مولوی
 مشاور سرمايه گذاری

بازار سرمايه



تشكلها6اخبار
رفع نياز بازار به روغن 

خبرگزاري صدا و سيما|رييس اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي از تكميل شدن عرضه روغن به مقدار مورد 
نياز بازار با تامين مواد اوليه كارخانه ها خبر داد. محمد 
آقاطاهر گفت: تاخير در واردات مواد اوليه توليد روغن 
به كشور، سبب كاهش توليد اين كاال شد كه با تامين 
مواد اوليه كارخانه ها در حال توليد هستند و نياز بازار 
به زودي بصورت كامل تامين مي ش��ود. او با اشاره به 
اينكه وضعي��ت تامين بازار م��واد خوراكي در مراكز 
عمده فروشي در شرايط عادي و تامين انجام شده است 
افزود: واردات 600 تا يك ميليون تن برنج خارجي به 
كشور انجام شده است و كمبودي در بازار نيست. او با 
بيان اينكه برنج ايراني تازه به بازار عرضه ش��ده است 
گفت: برنج ايراني برداشت شده در سال گذشته نيز 
همچنان درحال عرضه و قيمت آن نيز با 2 تا 3 درصد 
افزايش از 8هزارتومان تا 14 هزارتومان قيمت گذاري 
شده است. رييس اتحاديه بنكداران موادغذايي شرايط 
تامين حبوبات را نيز بسيار مناسب اعالم كرد و ادامه 
داد: حبوبات جديد درحال برداشت است كه به زودي 
در بازار عرضه مي شود كسري برخي از اقالم اين كاال 
نيز با ارز 4200 توماني به كشور وارد مي شود. آقاطاهر 
با اش��اره به اينكه قيمت رب گوجه به دليل صادرات 
و افزايش قيمت گوجه باال رفته است گفت: به دليل 
محدوديت در صادرات و كاهش قيمت گوجه فرنگي 
قيمت اين كاال نيز كاهش خواهد يافت. او با بيان اينكه 
احتكار خانگي ايجاد ش��ده در زمان افزايش قيمت 
دالر،   سبب ايجاد خسارت در بازار خواهد شد افزود: 
مردم در اين دوره كاالي بسيار زيادي خريداري و در 
منازل خود احتكار كرده اند كه اميدواريم قبل از پايان 
تاريخ انقضا آن را مصرف كنند چراكه اين رفتار، ركود و 
برهم خوردن شرايط عادي را به بازار تحميل مي كند.

اسامي ۱۲ فرآورده غذايي 
غير استاندارد

ايسنا|مديركل اس��تاندارد تهران با اشاره به انجام 
5 هزار مورد بازرس��ي فني در ش��ش ماه نخس��ت 
س��ال جاري از واحده��اي تولي��د و صنفي، گفت: 
كارشناسان اس��تاندارد پروانه 12 فرآورده غذايي را 
در دوماه گذشته باطل كردند. محمودرضا طاهري 
با بيان اينكه در جلسات كميته عاليم اين اداره كل 
در دوماه گذش��ته، پروانه كاربرد عالمت استاندارد 
12 فرآورده غذايي ابطال ش��د، اظهار كرد: قندكله، 
شكر سفيد، برنج سفيد با نام تجارتي بولوني )به علت 
درخواس��ت واحد(، قندكله شكسته شده با نام هاي 
تجارتي »ابراكت و سعيد و صابر محمدي«، قند كله 
با نام تجارتي »يكان«، قندكله با نام تجارتي »يادا«، 
روغن هاي خوراكي تهيه شده به روش پرس سرد با نام 
تجارتي »گلدن ساين« از جمله فرآورده هاي غذايي 
هستند كه پروانه كاربرد عالمت استاندارد آنها ابطال 
شده است. او ادامه داد: كلوچه با نام تجارتي »جسور«، 
ترشي چغندر لبويي با نام تجارتي »بدر«، آب ليمو 
ترش از كنس��انتره در ظرف شيشه اي با نام تجارتي 
»دادلي«، »نوش آگين« و »دست چين«، پاپريكا و 
چيلي كاسپيوم كامل يا ساييده با نام تجارتي »گل ها« 
از ديگر فرآورده هاي غذايي هستند كه پروانه كاربرد 
عالمت اس��تاندارد آنها ابطال شد. به گفته مديركل 
استاندارد تهران، از ابتداي سال تا كنون، حدود 5500 
مورد بازرسي از كليه واحدهاي توليدي و صنفي استان 

تهران، توسط بازرسان استاندارد انجام  شده  است. 

آخرين تحوالت بازار مرغ
خبرگ�زاري ص�دا و س�يما|رييس اتحادي��ه 
فروشندگان پرنده و ماهي از كاهش قيمت و عرضه 
مرغ آم��اده طبخ با قيمت10ه��زار و 150تومان در 
بازار خرده فروشي خبر داد. مهدي يوسفخاني افزود: 
امروز مرغ در كشتارگاه با قيمت 9 هزار و 50 تومان 
به عمده فروشي ها عرضه شده است. او با بيان اينكه 
قيمتهاي اعالم شده به واحد هاي صنفي استعالمي 
است گفت: قيمت مرغ در مراكز عمده فروشي براي 
عرضه به واحدهاي صنفي 9250 تومان تعيين شده 
است. رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي افزود: 
قيمت مرغ شمال در خرده فروشي 9800 تومان و در 
مركز عمده فروشي ميدان بهمن 8800تومان عرضه 
شده است.  يوسفخاني با بيان اينكه اين قيمت ها با 
احتساب 10 درصد س��ود به مصرف كننده عرضه 
خواهد شد.گفت: قيمت سينه مرغ با كتف 15000 
تومان، سينه بدون كتف 16000 تومان و فيله مرغ نيز 

17000 تومان است. 

كاهش بهاي كاالها 
با افت نرخ ارز 

ايرنا|رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران با بيان اينكه ظرفيت و كشش��ي ديگر براي 
افزايش قيمت كاالها در جامعه وجود ندارد تصريح 
كرد: بهاي كاالهاي مصرفي به دنبال افت و منطقي 
شدن نرخ ارز به مرور كاهش مي يابد. يداهلل صادقي 
با اشاره به اينكه اقتصاد ايران توانايي هاي خوبي براي 
عبور از مقطع فعلي دارد افزود: كامال مشخص بود كه 
رشد دالر تا قيمت 19 هزار تومان حباب است و قيمت 
دالر با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي كش��ور دچار 
ريزش شد. او اظهار كرد: نرخ ارز پس از رشد اوليه تاثير 
تورمي خود را روي كاالها گذاشت و رشد آن از قيمت 
9 هزار تا 19 هزار تومان ديگر )بر قيمت ها( تاثيري 
نداشت و عمال ديگر ظرفيت و كششي براي افزايش 
قيمت در جامعه وجود ندارد و مصرف كننده استقبال 
نمي كند.  صادقي تاكيد كرد: اين درحالي است كه 
97 درصد نيازهاي ارزي ب��ازار از طريق ارز مرجع يا 
سامانه نيما تامين مي شود و تنها سه درصد نيازهاي 
بازار از طريق بازار آزاد و روز دالر تامين مي شود كه تاثير 
چنداني روي قيمت نهايي كاالها نخواهد گذاشت. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
با بيان اينكه ظرفيت هاي اقتصادي اجازه رشد بيش از 
حد نرخ دالر را مگر در شرايط رواني و سياسي خاص 
نمي دهد اظهارداشت: قيمت منطقي و علمي دالر 
در ايران بين 6 هزار و 500 تا 7 هزار تومان است و اگر 

بيشتر از اين باشد حبابي و مقطعي است.
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تغيير جايگاه عراق در پازل تجاري ايران 

پيام راي ديوان الهه، دفاع از تعامل شركت هاي خارجي با ايران است

قيمتدالرآزادوثانويهيكسانميشودتوسعهروابطگردشگريايرانواوكراين

تعادل |
تجار ايراني به زودي بازار همسايه غربي را تسخير خواهند 
كرد. بررس��ي هاي آماري حاكي از اين است كه ايران به 
زودي با پشت سر گذاش��تن »چين و تركيه«، جايگاه 
بزرگ ترين صادركننده كاال به عراق را از آن خود خواهد 
كرد. روند فتح بازار همسايه غربي، از زمان سقوط دولت 
بعثي اگرچه به شكلي افتان و خيزان بوده، اما اكنون به اوج 
خود رسيده است. بطوريكه مطابق آمارها، صادرات ايران 
به عراق در نيمه اول سال 1397 به حدود 4.5 ميليارد 
دالر رسيده، كه نشان از رشد 45 درصدي دارد. البته اين 
در شرايطي است كه صدور كاال به اين كشور در هفته هاي 
اخير، به دليل بروز برخي مشكالت از قبيل اجراي طرح 
پيمان سپاري ارزي و اعتصاب كاميون داران، با افت رو 
به رو بوده است. اما در مقابل، كاهش ارزش برابري ريال 
در برابر دالرا مي توان مهم ترين فاكتور براي جذب تجار 
عراقي ها به سمت كاالهاي ايراني عنوان كرد. فاكتوري 
كه مي تواند منجر به افزايش صدور كاال به اين كشور و 
تغيير جايگاه عراق در ليست شركاي تجاري ايران شود. 

    كالبدشكافي بازار عراق 
تازه ترين آمارهاي گمرك كشور در زمينه تجارت خارجي 
نشان از آن دارد كه عراق ممكن است به زودي به نخستين 
شريك تجارت خارجي ايران بدل شود. چراكه بررسي هاي 
آماري گوياي اين اس��ت كه در نيمه نخست سال جاري، 
صادرات ايران به عراق با رش��د 45 درصدي مواجه شده و 
به رقم 4.5 ميليارد دالر رسيده است. اين در حالي است كه 
صادرات ايران به چين با 4.6 ميليارد دالر نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل، تنها 11 درصد رشد كرده است. به اين 
ترتيب صادرات به عراق تنها 70 ميليون دالر از صادرات به 
چين كمتر است و به نظر مي رسد با تداوم اين روند، عراق 
به زودي به جايگاه و مقصد نخست صادرات كاالهاي ايراني 
تبديل مي شود. اين در حالي است كه آمار واردات عراق از 
ساير كشورها نيز وضعيتي مشابه را در تراز تجارت خارجي 
اين كشور نش��ان مي دهد. بر اين اساس، سه صادركننده 
بزرگ به عراق در سال گذشته، سه كشور »چين، تركيه و 
ايران« بوده اند كه به ترتيب، حدود 8.3، حدود 8.2 و حدود 
8 ميليارد دالر صادرات به اين كشور داشته اند. به اين ترتيب، 
چين ح��دود 23.5 درصد، تركيه حدود 23 درصد و ايران 
حدود 20 درصد از ص��ادرات به عراق را به خود اختصاص 
داده اند. از آنس��و، »ام��ارات متحده عربي« ني��ز به عنوان 
چهارمين شريك تجارت خارجي عراقي ها در سال گذشته، 
حدود 17 درصد از صادرات به عراق را در اختيار داشته است. 
به اين ترتيب، چهار كشور مورد اشاره در مجموع حدود 83.5 
درصد از بازار تجارت خارجي عراق را در اختيار خود دارند. 
بر اين اساس، دور از ذهن نيست كه با توجه به كاهش ارزش 
برابري ريال در برابر ارزه��اي خارجي، طي ماه هاي آينده 

ايران و عراق به شركاي نخست تجاري يكديگر بدل شوند.

    ايراني ها در بازار عراق
در همين رابطه، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران وعراق 
بر اين باوراست كه پر رنگ شدن حضور ايران در بازار عراق اما 
تنها مختص به ماه هاي اخير نبوده است. زيرا پس از سقوط 
حكومت بعثي اين كشور، حضور بازرگانان ايراني در بازار 

عراق- به استثناي دوره هايي كوتاه- سال به سال افزايش 
يافته است. حتي آمارها نش��ان مي دهد كه از سال 1387 
بدين سو، صادرات ايران به عراق، در مجموع روندي صعودي 
را شاهد بوده و اين در حالي است كه واردات ايران از عراق، در 
كانالي مابين 40 تا 120 ميليون دالر، در نوسان بوده است. 
به اين ترتيب، تراز تجاري ايران و عراق، دست كم در طول ده 

سال گذشته، همواره به نفع ايران مثبت بوده است.
اما آمار تجارت ايران با عراق چه مي گويد؟ بررسي هاي آماري 
نيز نشان از اين دارد كه ميزان صادرات ايران به عراق در سال 
1387، حدود 2.7 ميليارد دالر بوده و در س��ال 1388، به 
حدود 4.1 ميليارد دالر رسيده است. اين شاخص در سال 
1391 به حدود 6.2 ميليارد دالر رسيده و البته به دليل بروز 
بحران ارزي در اقتصاد ايران در آن سال، با اندكي افت در سال 
1392 به 5.9 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است. باالترين 
ميزان صادرات به ايران به عراق تاكنون در سال 1396 و به 
ميزان حدود 6.4 ميليارد دالر به ثبت رسيده و اين در حالي 
است كه پيش بيني مي شود تا انتهاي سال جاري، ايران با قرار 
گرفتن در جايگاه نخستين شريك تجارت خارجي عراقي ها، 

حدود 9 ميليارد دالر صادرات به اين كشور داشته باشد.
بازار عراق از ديگر سو اما طي دست كم يك دهه گذشته، 
همواره يكي از راه هاي تأمين ارزهاي خارجي براي اقتصاد 
ايران بوده است. اين البته در حالي است كه بخش عمده 
صادرات ايران به عراق در قالب غير دالري و عمدتا به ريال 
انجام مي پذيرد، موضوعي كه در هر حال موجب تقويت 
توانايي پول ملي ايران هم خواهد شد. با اين همه، تا همين 
چند ماه پيش بسياري پيش بيني مي كردند ايران نفوذ خود 
در بازار عراق را از دست بدهد. وضع تعرفه هاي گوناگون )از 
جمله ضرايب متمم تعرفه اي( بر سر راه واردات از ايران و 
زمزمه هاي تبعيت دولت عراق از تحريم هاي امريكا عليه 
اقتصاد ايران، اين فرضيه را تقويت مي كرد كه تجار ايراني 
بازار عراق را از دست خواهند داد. از ديگر سو، بروز برخي 
مش��كالت در زمينه صادرات كااله��اي ايراني به عراق، 
همچون ناهمخواني اس��تانداردهاي صادراتي در زمينه 
صادرات كاالهايي مانند م��رغ و تخم مرغ، در برهه هايي 
موجب افت صادرات ايران به همسايه غربي خود شده بود.

مهم ترين اقالم صادراتي ايران به عراق در سال 1396 شامل 
اين موارد بوده اند: »اج��زا و قطعات توربين هاي بخار«، به 
ارزش حدود 198 ميليون دالر، »بستني و ساير شربت هاي 
ي��خ زده )Edible ice(، حتي داراي كاكائ��و«، به ارزش 
حدود 147 ميليون دالر، »ماس��ت« به ارزش حدود 133 
ميليون دالر و »لوازم خانه داري و پاكيزگي توليد ش��ده از 
مواد پالستيكي كه در جاي ديگر مذكور نيست«، به ارزش 
حدود 129 ميليون دالر. اما به گفته سيد حميد حسيني، 
فرصت هاي سرمايه گذاري بس��ياري در عراق وجود دارد. 
بر اين اس��اس، به عنوان نمونه، توليد صنايع الكتريكي و 
سيستم هاي خنك كننده، توليد و مونتاژ تجهيزات مخابراتي، 
توليد تجهيزات آبكاري مغناطيسي، توليد تجهيزات بازيافت 

زباله و توليد كابل ها برق قابل اشاره هستند. 

    پيمان سپاري ارزي، معضل تازه صادراتي
در هفته ها و ماه هاي اخير اما مشكالت و معضالت جديدي 
بر سر راه صادرات كاالهاي ايراني به عراق به وجود آمده كه 
به شكل مقطعي، موجب افت 50 درصدي صادرات ايران به 

عراق هم شده است. در همين زمينه، هفته گذشته دبيركل 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق از نصف شدن صادرات 
ايران به عراق درپي اجراي پيمان سپاري ارزي و اعتصاب 
كاميون داران در هفته گذش��ته خبر داده بود. حسيني، با 
اش��اره به كاهش صادرات در اين مورد گفته بود كه دولت 
همه صادركنندگان را مشمول طرح پيمان سپاري ارزي 
كرده كه ارز حاصل از صادرات را به كش��ور برگردانند، اما 
چون عراق هيچ مكانيزمي براي برگرداندن ارز ندارد خيلي از 
صادركنندگان صادرات خود را به اين كشور متوقف كرده اند. 
بنابه اظهارات او، هم زمان كاميون دارها نيز در بعضي مناطق 
كشور اعتصاب كردند كه اين دو عامل در كنار هم باعث شده 

ميزان صادرات به عراق در روزهاي پاياني هفته اول مهرماه، 
حدود 50 درصد كاهش پيدا كند. 

حس��يني همچنين با تاكيد بر اينكه طرح پيمان سپاري 
ارزي باعث كاهش صادرات مي ش��ود، براين باور است كه 
نظام بانكي عراق هيچ وقت با صادركنندگان كار نكرده است 
و عراقي ها معموال با ري��ال از ايران خريد مي كنند، چراكه 
سيس��تمي براي انتقال ارز ندارند و تغيير اين سيستم نيز 

فرآيندي زمان بر است.
البته اواسط شهريور ماه، رييس كل بانك مركزي از صدور 
بخشنامه اي به گمركات كش��ور خبر داد كه بر اساس آن، 
صادركنندگان بايد با امضاي پيمان س��پاري ارزي، تعهد 
بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به كشور وارد 
كنند. اين طرح باعث اعت��راض صادركنندگان و فعاالن 
اقتصادي ش��د، چراكه اي��ن بخش نامه با قان��ون واردات 
و صادرات مغاي��رت دارد كه رييس ات��اق بازرگاني ايران 
طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور خواس��تار اعمال 
اصالحاتي در اين طرح شد، چون در شرايط فعلي، سيستم 
بانكي كشور به دليل محدوديت هاي ايجاد شده، امكان نقل 
و انتقاالت كارآمد پولي را ندارد. همچنين، در اين نامه ذكر 
شده بود كه صادرات به كشورهايي مانند عراق، افغانستان، 
كشورهاي منطقهCIS و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج 

فارس كه از بس��ياري از مواقع با استفاده از ريال جمهوري 
اسالمي ايران انجام مي ش��ود، نمي توانند مشمول حكم 
بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور باشند و با اجراي اين 
دستورالعمل، صادرات به كشورهاي مذكور با مشكل و احيانًا 

با توقف روبرو خواهد شد.
در همين رابطه، كيوان كاش��في، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران و رييس اتاق كرمانشاه نيز در نشست كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتي كرمانشاه، با انتقاد از سياست پيمان سپاري 
ارزي گفته بود كه اين سياس��ت بر خالف ماده 47 قانون 
توسعه صادرات كشور است. اصالح كامل اين سياست زمان 
بر است بنابراين درخواست ما اين است كه عراق و افغانستان 
كه با پول ملي ايران مبادالت تجاري انجام مي دهند از اين 
سياست حذف شوند. كاشفي همچنين خواستار استفاده از 
ظرفيت نمايندگان مجلس براي اصالح اين سياست شد و 
گفت: اين سياست مي تواند صادرات كرمانشاه و كل كشور 
را با مخاط��رات جدي مواجه كند به گونه اي كه هم اكنون 
نيز تاثير اين سياس��ت در كاهش صادرات را شاهد بوديم. 
او اش��اره اي هم به حضور عراقي ها در اس��تان هاي مرزي 
ايران براي خريد اقالم اساسي داش��ت و افزود: اين كار در 
استان هايي مانند كرمانشاه و ايالم كه ورود عراقي ها نيازمند 

ويزا است صرفه اقتصادي نداشته و صورت نمي گيرد.

دبيركل مرك��ز داوري اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران معتقد است راي صادرش��ده از سوي 
دي��وان الهه مبني بر لغو تحريم ه��اي دارويي، غذايي و 
بشردوستانه امريكا عليه ايران، براي شركت هاي بزرگ 
خارجي كه مي خواهند با ايران همكاري كنند، بسيار حائز 
اهميت است تا آنان به مقابله با فشار سياسي و اقتصادي 
امريكا بپردازند. ديوان بين المللي دادگستري )الهه( روز 
پنجش��نبه با صدور راي خود در پرونده شكايت ايران، از 
امريكا خواست تا شرايط را براي »صادرات بدون محدوديت 
دارو، تجهيزات پزش��كي، مواد غذايي و لوازم كشاورزي 
و قطعات يدكي هواپيما« كه نبود آن »جان شهروندان 
ايراني را به خطر انداخته« فراهم كند. بر اساس راي موقت 
قرائت شده در ديوان الهه، قضات دريافته اند كه برخي از 
تحريم هاي ضد ايراني امريكا، مغاير با تعهدات در عهدنامه 
مودت 1955 اس��ت. محسن محبي كه در دعواي ايران 
عليه امريكا در الهه رياست تيم حقوقي ايران را به عهده 
داشته است در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران بيان 
كرد: رأي صادرشده در شرايط فعلي در آرام سازي فضاي 
ملتهب سياسي و اقتصادي كشور بسيار حائز اهميت است.
به اعتقاد محبي، راي امروز دي��وان الهه حاكي از تدبير 
حقوقي است كه ايران توانس��ت به كار بگيرد تا پيش از 
رس��يدگي به موضوع اصلي تحريم ها، ص��ادرات بدون 
محدوديت دارو، تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و لوازم 

كشاورزي و قطعات يدكي هواپيما مورد بررسي اين ديوان 
قرار گيرد. محبي تاكيد كرد: راي صادرشده از ديوان الهه 
اميدي را در كنش��گران اقتصادي به وجود خواهد آورد. 
چرا كه حماي��ت ديوان الهه از ايران اين پيام را در فضاي 
بين الملل��ي به همراه دارد كه ي��ك مرجع بين المللي از 
اقتصاد آزاد و فارغ از فشارهاي سياسي دفاع مي كند. به 
گفته دبيركل مركز داوري اتاق ايران راي صادرش��ده از 
سوي ديوان الهه براي شركت هاي بزرگي كه مي خواهند 

با ايران همكاري كنند حكم ابزار مشروعي براي مواجهه 
با فشارهاي سياسي و اقتصادي امريكا دارد. او در تشريح 
»موقت« بودن راي ديوان بين المللي دادگستري در دعواي 
ايران عليه امريكا مي گويد: موقت بودن حكم ديوان الهه به 
اين معنا نيست كه رأي صادرشده ارزش حقوقي ندارد. از 
آنجايي كه رسيدگي ماهوي به شكايات مطروحه در ديوان 
بين المللي دادگستري بعضا طوالني و زمان بر است، هريك 
از طرفين دعوا مي توانند به منظور حفظ حقوق خود كه 

ممكن است تا رسيدگي ماهوي به دعوا و صدور راي نهايي 
در معرض خطر قرار گيرد، از ديوان درخواست قرار موقت 
كنند. شاهد بوديم كه از ارديبهشت ماه كه اين موضوع در 
ديوان الهه مطرح شد، به سرعت مورد بررسي قرار گرفت 
تا نتيجه امروز حاصل ش��ود. محبي افزود: ايران از ديوان 
خواس��ت با توجه به آثار مخرب، زيانبار و جبران ناپذير 
تصميم امريكا در اعمال و تشديد تحريم هاي يكجانبه 
كه نقض صريح مفاد و ترتيبات عهدنامه 1955 به شمار 
مي آيند، قرار موقتي را در اين رابطه صادر كند. قرار موقت 
صادره از س��وي ديوان همانند آراء آن براي طرفين دعوا 
الزامي و الزم االجراء اس��ت. دبير كل مرك��ز داوري اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران تاكيد كرد: 
تصميم حقوقي امروز ديوان الهه الزم االجراس��ت و در 
صورتي كه امريكا بخواهد از اين تصميم س��رباز زند، اين 
كشور هزينه سياسي فراواني را متحمل خواهد شد. ديوان 
در حكم خود تمام تدابير مورد درخواست ايران را نپذيرفته، 
اما واشنگتن را به رفع بخش قابل توجهي از تحريم هاي 
ايران ملزم كرده است. بند س��وم راي ديوان، امريكا را از 
اعمال تحريم هاي بيش��تر از جمله احياي تحريم هاي 
يكجانبه نفتي و بانكي كه قرار است از روز 13 آبان اعمال 
شوند مي توانند دامنه مناقشه را گسترش دهند، منع كرده 
است. محبي درباره بند سوم گفت: اين بند هم مانند ديگر 
بندهايي است كه در دستور ديوان الهه اعالم شده است و 

همانطور كه بندهاي قيدشده الزم االجرا هستند، اين بند 
هم الزم االجرا خواهد بود. منتها امريكا مانند تعهداتي كه 
قباًل هم به آنها عمل نكرده، درباره اين بند و بندهاي ديگر 
ديوان الهه مي تواند اقدامي نكند. اما نبايد فراموش كرد 
كه رأي صادرشده در يك مرجع بين المللي است و در اين 
مرجع مانند برجام يك كش��ور و 5 كشور حضور ندارند. 
ركن قضايي سازمان ملل متحد مي گويد كه بايد امريكا 
تحريم هاي خود را معلق كند و اجرا نكردن چنين دستوري 
امريكا را در مقابل جهان قرار مي دهد.  او تصريح كرد: بر 
اساس ماده 94 منشور ملل متحد، اگر دولتي دستورات 
ديوان الهه را اجرا نكند دولت محكوم له مي تواند موضوع 
رابه ش��وراي امنيت ارجاع دهد كه قطعًا فشار سياسي 
سنگيني براي دولت خاطي به وجود خواهد آورد. رييس 
مركز حقوقي بين المللي رياست جمهوري با اشاره به قدم 
بعدي دولت ايران براي پيگيري رأي صادرشده گفت: در 
مرحله بعدي پيگيري پرونده دو دولت امريكا و ايران بايد 
درباره ماهيت دعوا »تبادل لوايح« كنند كه اين مس��ير 
بسيار طوالني است و دادگاه ديوان بين المللي دادگستري 
جدول زماني را تعيين خواهد كرد تا هر يك از طرفين دعوا 
به تفسير، نظرات خود را درباره ماهيت دعوا اعالم كنند. 
محبي تاكيد كرد: در شرايط فعلي لزومي ندارد كه ايران 
اقدام خاصي انجام دهد بلكه بايد منتظر واكنش امريكا به 

راي صادر شده باشيم.

همايش بين المللي اقتص��ادي »افق ه��اي تاوريا« با 
همكاري استانداري دولتي خرسون– اوكراين برگزار شد 
و احمد اصغري قاجاري رييس كميسيون گردشگري، 
اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ايران به عنوان نماينده 
پارلمان بخش خصوصي طي ديدارهاي متعدد با مقامات 
اوكرايني توس��عه روابط گردش��گري دو كشور ايران و 

اوكراين را بررسي كرد.
توسعه گردشگري ميان ايران و اوكراين از جمله مهم ترين 
موضوعاتي بود ك��ه اصغري قاجاري با حضور در همايش 
بين المللي افق هاي تاوريا و در ديدار با معاون اتاق بازرگاني 
اوكراين، رييس مركز همكاري هاي تجاري بين المللي و 

رييس كميته گردشگري و هتلداري اتاق اوكراين وعضو 
كميته گردشگري اتاق اوكراين مورد بحث و بررسي قرار داد. 
به گفته او، با وجود قرار گرفتن استان خرسون در مجاورت 
شبه جزيره كريمه، سرمايه گذاري هاي خارجي در اقتصاد 
استان خرسون و همچنين تعداد پروژه هاي انجام شده در 
س��ال هاي اخير رو به افزايش بوده است. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق ايران، اصغري قاجاري با اش��اره به اينكه روابط 
خوبي بين كش��ور اوكراين و ايران وجود دارد، گفت: بحث 
صدور ويزا براي گردشگران ايراني به اوكراين مفصل مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و بر اين اساس مسوول اوكرايني 
وعده داد ضمن هماهنگي با وزارت خارجه و سفارت اوكراين 

در تهران اين مشكل را در سريع ترين زمان ممكن حل كند.
اصغري قاجاري افزود: خوشبختانه پس از صحبت هاي 
مطرح شده، معاون اتاق بازرگاني اوكراين عالقه مندي 
خود را جهت سرمايه گذاري در زمينه صنعت گردشگري، 
هتلداري و همچنين اعزام و پذيرش هيات هاي اقتصادي 
و توريس��تي اعالم ك��رد. او خبر داد: پيش��نهاد انعقاد 
تفاهم نامه س��ه جانبه ميان كميس��يون گردشگري 
اقتصاد ورزش اقتصاد هنر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران و كميته گردشگري و بين المللي و 
همچنين اتاق بازرگاني اوكراين از ديگر موضوعاتي بود 

كه مطرح و مورد استقبال طرفين قرار گرفت.

ناي��ب رييس ات��اق بازرگاني ايران گفت: ب��ا توجه به 
اينكه افزايش نرخ ارز منطق اقتصادي نداش��ت، بايد 
روند كاهشي به خود مي گرفت. او پيش بيني كرد كه 
دالرهاي خانگي بيش��تري به بازار وارد ش��وند و روند 
افت قيم��ت دالر ادامه دار باش��د و در محدوده قيمت 
بازار ثانويه قرار گيرد كه متعادل ترين قيمت براي آن 
است. بازار ارز كه روند صعودي اش از ابتداي اين هفته 
متوقف شد، طي يكي - دو روز اخير با نوسان بيشتري 
در جهت كاهش قيمت پيش رفت. در اين باره حسين  
سالح ورزي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: همان گونه 
كه طبق محاسبات اقتصادي و وضعيت اقتصاد كالن 

كشور، نرخ 3700 تومان براي دالر واقعي نبود، قطعا 18 
هزار تومان هم نرخ واقعي اين ارز نيست؛ لذا بيشترين 
دليل افزايش قيمت ناگهاني دالر، عوامل غيراقتصادي، 
رواني و هجوم براي خريد دالر بود كه منجر به نگهداري 
دالرهاي خانگي و در واق��ع افزايش تقاضاي بي مورد 
شد؛ بنابراين روند جهشي غير منطقي داشتيم كه دالر 

را به آن حد رساند.
او با اش��اره به اينكه در س��امانه نيما تقاضا براي دالر با 
8000 تومان شروع شد و بعد تا 10 هزار تومان هم پيش 
رفت، گفت: پيش بيني اين بود كه قيمت دالر حداكثر 

در محدوده بازار ثانويه به تعادل برسد.
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   سيد حميد حسيني: 
دور از ذهن نيست كه با 
توجه به كاهش ارزش 
برابري ري�ال در برابر 
ارزه�اي خارجي، طي 
ماه ه�اي آينده ايران و 
عراق به شركاي نخست 

تجاري يكديگر بدل شوند.
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7 جهان

از دو مدافع زنان قرباني در جنگ تقدير شد

ناديا مراد و دنيس موكويگي برندگان نوبل صلح
گروه جهان   

كميته نروژي نوبل از ميان ۳۳۱ كانديدا، ناديا مراد، دختر 
ايزدي رها شده از دست داعش و دكتر دنيس موكويگي، از 
جمهوري دموكراتيك كنگو را به عنوان برندگان جايزه صلح 

نوبل سال جاري ميالدي انتخاب كرد.
كميته نروژي نوبل جمعه اين دو را به عنوان برنده اين جايزه 
اعالم كرده است؛ دو نفري كه براي پايان دادن به تجاوزات 
جنس��ي در جنگ تالش زيادي كردند.؛ اين دو به صورت 
مشترك به خاطر اقداماتش��ان در پايان دادن به خشونت 
جسني به عنوان س��الح جنگي و درگيري هاي مسلحانه 
برنده اين جايزه ش��دند. اين كميته اعالم كرده: »كميته 
نروژي نوبل تصميم گرفته است تا جايزه صلح سال ۲۰۱۸ 
را به دنيس موكويگي و ناديا مراد به دليل تالش هايشان در 
جهت خاتمه دادن به استفاده از خشونت جنسي به عنوان 
سالحي در جنگ و درگيري هاي مسلحانه اعطا كند. اين 
دو مشاركتي جدي و حساس در جلب توجه و مبارزه با اين 
جنايات جنگي داشتند. دنيس موكويگي زندگي خود را 
وقف دفاع از اين قربانيان كرده و ناديا شاهد اين خشونت ها 
بوده و از خش��ونت هايي كه عليه خود وي و ديگران اعمال 

شده سخن مي گويد.«

  دختري از سنجار 
داعش پس از اشغال س��نجار و روستاي كوجو بسياري از 
س��اكنان از جمله مادر و ۶ برادر ناديا را به قتل رساند. ناديا 
پس از كشته شدن مادر و ۶ برادرش توسط داعش ربوده شد. 
ناديا مراد به همراه ده ها زن ايزدي ديگر به بازار برده فروشي 
برده ش��ده و فروخته شد. او در مدت اس��ارتش مورد انواع 
ش��كنجه و آزارها قرار گرفت. ناديا توانست پس از مدتي از 
چنگ داعش فرار كرده و خودش را به يك مكان امن برساند. 
ناديا سپس به آلمان منتقل و تحت معالجه قرار گرفت. او در 
اروپا در مصاحبه هاي تلويزيوني و مالقات هاي ديپلماتيك 
بسياري از جمله در شوراي امنيت سازمان ملل شركت كرد. 
ناديا خواستار آزادي ربوده شدگان ايزدي توسط داعش و 

حمايت از حقوق زنان و اطفال در تمامي نقاط جهان از هلند، 
سوئد، فرانسه، ايتاليا و اياالت متحده است. او در سال ۲۰۱۶ 
از سوي سازمان ملل متحد به عنوان سفير حسن نيت براي 
»حفظ كرامت بازماندگان تجارت انسان« انتخاب و به اين 
ترتيب به نمادي از ظلم��ي كه از طرف داعش به ايزديان و 
بطور كلي مردم رفته بود تبديل شد. ناديا مراد پس از مالله 
يوسف زي نوجواني پاكستاني كه از ترور طالبان جان سالم 
به در برد جوان ترين برنده جايزه صلح نوبل به شمار مي رود. 

امل كلوني وكيل حقوق بشر بين المللي درباره ناديا گفته 
است: »ناديا نخواست كه س��اكت بماند. او نه تنها صداي 
خود را يافت بلكه صداي هر زن ايزدي شد كه قرباني بود، 
هر زني كه مورد سوءاستفاده قرار گرفت، هر پناهجويي كه 

فراموش شده بود.« 

    دنيس موكويگي
يك پزش��ك اهل جمهوري دموكراتيك كنگو است. وي 

همچنين برنده جوايزي همچون جايزه اوالف پالمه، لژيون 
دونور )شواليه(، جايزه س��اخاروف، جايزه نوبل آلترناتيو، 
و جايزه س��ازمان ملل متحد در زمينه حقوق بش��ر بوده و 
همچنين اي��ن جوايز به پاس تالش��ش در كمك به زنان 
قرباني خشونت هاي جنس��ي دريافت كرده است. دنيس 
موكويگي همچنين از كارشناس��اني اس��ت كه در عرصه 
درمان آسيب هاي ناشي از تجاوزات گروهي فعاليت دارد. 
اين پزشك ۶۳ ساله در گفت وگويي با خبرگزاري فرانسه 

تجاوزهاي گروهي در جنگ و درگيري ها را به سالح هاي 
كشتار جمعي تشبيه كرده است.

نشريه گاردين نوش��ته، موكويگي براي اين فعاليت هاي 
انسان دوستانه خود بهاي زيادي پرداخته است. او بارها تهديد 
به مرگ داشته و يك بار نيز در سال ۲۰۱۲ خود و خانواده اش 
از يك فقره آدم ربايي جان سالم برده اند. موكويگي پس از 
اين واقعه كنگو را ترك اما سه ماه بعد براي ادامه فعاليت به 
كشور خود بازگشته است. موكويگي عالوه بر درمان فيزيكي 
قربانيان، مراكزي را براي ارايه حمايت هاي رواني و اقتصادي 
از قربانيان داير كرده و طرح هايي قانوني را با هدف كمك به 

قربانيان براي دستيابي به عدالت پيش مي برد.
گفته شده، در ميان ۳۳۱ كانديداي امسال صلح نوبل، ۲۱۶ 
شخص و ۱۱۵سازمان بودند كه اسامي كيم جونگ اون رهبر 
كره  شمالي و دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، نيز ديده 
مي شد. اين دومين باري بود كه تعداد كانديداهاي دريافت 
جايزه صلح نوبل زياد بود. نخستين بار در سال ۲۰۱۶، تعداد 

كانديداها ۳۷۶ تن بود. 
مسووالن برگزاركننده جايزه صلح نوبل پس از انتقادها و 
واكنش هاي گسترده اي كه در سال هاي گذشته به رويكرد 
آنگ سان سوچي يكي از برندگان اين جايزه در چشم پوشي و 
ناديده گرفتن حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي در كشورش 
ايراد شده بود تصميم گرفتند در اعطاي مهم ترين جايزه صلح 

جهان به افراد احتياط بيشتري را به خرج دهند.
اين تصميم سبب شد تا جايزه صلح نوبل در سال گذشته 
ميالدي به جايي يك فرد به يك نهاد فعال در زمينه منع 
گسترش سالح هسته اي تعلق بگيرد. كمپين بين المللي 
براي نابودي سالح  هس��ته اي دهم دسامبر ۲۰۱۷ جايزه 
صلح نوبل سال را در اسلو دريافت كرد. جايزه صلح تنها جايزه 
نوبل است كه به جاي استكهلم، هر ساله در اسلو پايتخت 
نروژ اهدا مي شود. بنا بر وصيت آلفرد نوبل، اين جايزه بايد به 
كسي اعطا شود كه بيشترين كوشش را در راه برادري ملل، 
انحالل يا كاهش ارتش ها يا تشكيل و ترغيب كنفرانس هاي 

صلح، صرف كرده باشد.

چين رد خود را در اروپا برجا گذاشته است

نگراني اروپايي ها از سرمايه گذاري هاي پكن
گروه جهان| طال تسليمي| 

به نظر مي رس��د چش��مان چين، اروپا را گرفته است. 
سرمايه گذاري چيني در كشورهاي عضو بلوك اروپايي 
در س��ال ۲۰۱۶ به حدود ۳۶ميليارد يورو )4۰ميليارد 
دالر( رسيد كه تقريبا دو برابر سرمايه گذاري هاي سال 
پيش از آن بود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي چين 
در س��ال ۲۰۱۷ كاهش يافت، اما سهمي كه اين كشور 
در اروپ��ا هزينه كرده بود از يك پنجم به يك چهارم كل 
سرمايه گذاري هاي خارجي افزايش يافت كه در بيشتر 
موارد از س��وي اروپا مورد اس��تقبال قرار گرفت. روابط 
تجاري اروپا با چين هر دو طرف را ثروتمندتر كرده است. 
اما افزايش حجم سرمايه چيني كه به اتحاديه اروپا سرازير 

شده، اروپايي ها را نگران كرده است.
به نوشته اكونوميست، چين عالوه بر منافع تجاري از اين 
سرمايه گذاري ها، از قدرت مالي خود براي كسب نفوذ 
سياسي استفاده مي كند. ميلوس زمان، رييس جمهوري 
چك، مي خواهد كشورش را به »رزمناو غرق نشدني« 
چين در اروپا تبديل سازد. يونان سال گذشته، اتحاديه 
اروپا را از انتقاد از سوابق نقض حقوق بشر چين در يك 
مجمع سازمان ملل متحد، بازداشت. مجارستان و يونان 
همچنين مانع از آن شدند كه اتحاديه اروپا از حكمي بر 
عليه ادعاي اراضي چين در درياي چين جنوبي حمايت 
كند. باتوجه به چنين رفتارهايي، نگراني اروپايي ها كامال 
طبيعي است. اما اروپايي ها در اين نگراني تنها نيستند. 
شرايطي سرمايه گذاري اين ابرقدرت غيردموكراتيك 
در جهان خارجي اگر مس��ائل ديگر همچون سياست 

خارجي را تحت تاثير قرار دهد، به نفع هيچ كش��وري 
نيست. امريكايي ها كه بطور فزاينده نگران تهديد نظامي 
و تجاري چين هستند، اكنون بايستي نگران رقابت با اين 
كشور بر سر وفاداري متحدان ديرينه خود باشند. اينكه 
اروپايي ها تا چه اندازه از سرمايه گذاري چين استقبال 
مي كنند، بر همه جهان تاثير خواهد داشت و دست كم 
در حال حاضر، به نظر مي رسد كه رويكرد آنها در اين باره 

چندان عاقالنه نيست.

  هوش آينده نگري
بسياري از برنامه هاي چين در اروپا درست همان چيزي 
اس��ت كه از يك اقتصاد در حال رش��د انتظار مي رود. 
برخي س��رمايه گذاري ها خصوصي، سودآور و بي ضرر 
هستند. حتي تالش براي دستيابي به فناوري از طريق 
خريد شركت هاي نوآور از جمله شركت ميتل استند در 
آلمان هم منطقي به نظر مي رس��د، البته به شرطي كه 
معامالت توسط امنيت ملي بررسي شده باشند. مسائلي 
هم هستند كه چين، خالف روسيه، هيچ تمايلي به آنها 
ندارد: چين نمي خواهد بر اتحاديه اروپا تاثير بگذارد يا با 
حمايت از پوپوليست ها به آشفتگي در اين منطقه دامن 
بزند. در زمينه مسائلي همچون تغييرات آب و هوايي و 
تجارت، چين خيلي منطقي تر از دولت ترامپ كه سعي 
دارد قراردادهاي جهاني را نابود سازد، عمل كرده است.

برخي اروپايي ها باتوجه به اين مسائل امكان استفاده از 
چين به عن��وان وزنه اي در برابر اياالت متحده غيرقابل 
پيش بيني را مطرح كرده اند. اما چنين برداشتي مي تواند 

اشتباه باشد. هراندازه هم كه اروپايي ها از ساكن كنوني 
كاخ سفيد متنفر باش��ند، بازهم شباهت هايي با امريكا 
دارند. به عالوه، چين از نياز به اتفاق آراء در اتحاديه اروپا در 
جهت متوقف كردن بيانيه ها يا اقدامات ناخوشايند براي 
خودش، استفاده كرده است و برخي از اروپايي ها با اشاره 
به نمونه چنين رفتارهايي، به نتيجه متفاوتي مي رسند. 
آنها نگران اين مساله هس��تند كه سرمايه گذاري هاي 
چين روزي بر اتحاد نظام��ي اروپا با اياالت متحده تاثر 
منفي بگذارد. اگرچه، باتوجه به پيوستند نيروي دريايي 
بريتانيا و فرانسه به امريكا و ژاپن در به چالش كشيدن 
چين در درياي چين جنوبي، چنين اتفاقي دور از ذهن 
به نظر مي رس��د. تا زماني كه چين به يك دموكراسي 
تبديل نشود، اروپا روابط نزديك خود را با متحدان ديرينه 

حفظ خواهد كرد.
بدين ترتيب، اروپا بايستي مسيري را طي كند كه بتواند 
هم از ضعف خود و هم از دش��مني، اجتناب كند. اولين 
اقدام در اين راس��تا، مي تواند خودداري از الگوبرداري 
از حمايت گراي��ي چين باش��د. اروپ��ا مي تواند همان 
محدوديت هايي را براي شركت هاي چيني در نظر بگيرد 
كه شركت هاي اروپايي در چين با آنها مواجه هستند، 
اما چنين اتفاقي اش��تباه خواهد ب��ود. قابليت پذيرش 
ايده ه��ا در جوامع و اقتصادهاي اروپايي نش��ان دهنده 
قدرت آنهاست و اروپا نبايد چنين قدرتي را صرفا براي 
مقابله با چين ناديده بگيرد. اما چنين گشايشي، جوامع 
اروپايي را آسيب پذير مي كند و از اين رو، دولت ها بايستي 
سرمايه گذاري ها را بطور موردي بررسي كنند. مونته نگرو 

نباي��د اجازه مي داد بدهي هايش به چي��ن تا اين اندازه 
زياد شود و مجارس��تان لهستان هم مي بايست برخي 
سرمايه گذاري هاي چين را در پروژه هاي زيرساختي، با 

دقت بيشتري مورد بررسي قرار مي دادند.
اروپا بايستي در جهت يك صدايي گام بردارد. هيچ يك از 
كشورهاي اروپايي به تنها نمي توانند رويكرد درستي در 
مقابله با چين داشته باشند، اما اگر يكپارچه عمل كنند، 
در دهه هاي آتي توانايي تاثيرگ��ذاري زيادي خواهند 
داشت. براي نمونه، اتحاديه اروپا مي تواند در خصوص 
برخي مسائل حساس در ارتباط با چين همچون حقوق 
بشر، از شيوه راي دهي اكثريت باكفايت به جاي راي هاي 
متفق القول استفاده كنند. با اين حال، استفاده از چنين 
سيستمي در همه موارد كارساز نخواهد بود و براي نمونه، 
بسياري از كشورها حق وتوي خود را در خصوص اعزام 
نيروي نظامي به بروكسل واگذار نخواهند كرد. اما در كل، 

اندكي همبستگي بيشتر در داخل اروپا حالل بسياري از 
مشكالت خواهد بود.

امريكا هم نقش��ي دارد كه بايد ايفا كند. در ش��رايط 
ايده آل، دولت ترامپ به رفتارهاي ناخوش��ايند خود با 
اروپايي ها خاتمه مي دهد. به وي��ژه در زمينه تجارت، 
اتحاديه اروپا مي تواند متحد قدرتمندي براي اياالت 
متحده در ترغيب چين به عم��ل مطابق هنجارهاي 
جهاني باشد. امريكا همچنين بايستي در تالش براي 
ايجاد اس��تانداردهاي مش��ترك براي شفاف سازي و 
جلوگيري از اعمال نفوذ سياسي، با دولت هاي اروپايي 
بيشتر همكاري كند. با افزايش قدرت چين، مزاياي يك 
اروپاي مستقل و آزاد براي جهان افزايش مي يابد و در 
مقابل، اروپاي تضعيف شده مي تواند مشكالت در وراي 
مرزهاي اين قاره را نيز تش��ديد كند و اروپا نبايد اجازه 

وقوع چنين اتفاقي را بدهد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 واكنش تند كابل
به خصوصي سازي جنگ

گروه جه�ان| مقامات افغانس��تان ب��ه حدس و 
گمان هاي مطرح شده درباره اينكه پيمان كاران نظامي 
خارجي مسووليت آموزش و مشاوره به نيروهاي نظامي 
افغان را بر عهده مي گيرند، با عصبانيت و خشم واكنش 
نشان دادند. اين در حالي است كه بنيان گذار شركت 
پيمانكاري نظامي خصوصي »بلك واتر« براي پيشبرد 
پيشنهاد خود مبني بر خصوصي سازي بخش هايي از 
عمليات نظامي در افغانستان البي مي كند. به گزارش 
بي بي سي، شوراي امنيت ملي افغانستان با نشان دادن 
واكنشي تند به مساله خصوصي سازي جنگ در اين 
كشور، اعالم كرد كه بحث هاي خصوصي سازي جنگ 
افغانستان با هدف افزودن عناصر خارجي و غير مسوول 
در جنگ افغانستان صورت گرفته است. روز گذشته 
ديدبان حقوق بشر هم هشدار  داد كه خصوصي سازي 
جنگ در افغانس��تان مردم غيرنظامي را بيش��تر در 

معرض خطر قرار مي دهد.
اريك پرنس، بنيان گذار شركت امنيتي بلك واتر كه 
مناسبات نزديكي با دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا دارد، در تالش است تا دولت امريكا را در زمينه 
واگذاري جنگ افغانستان به شركت امنيتي خصوصي 
او، متقاعد كن��د. اخيرا اريك پرن��س در مصاحبه با 
تلوزيون خصوصي طلوع در كابل از تالش هايش براي 
واگذاري جنگ افغانستان به شركت  امنيتي خصوصي 
خودش دفاع كرده و به مخاطبان افغان اطمينان داده 
بود در صورتي كه طرحش پذيرفته شود، با به كارگيري 
مربيان نظامي قراردادي، تنها در مدت »شش ماه« به 
جنگ در افغانستان خاتمه مي دهد. رييس شركت 
بلك واتر گفته چنين اقدام��ي هزينه هاي امريكا در 
افغانستان را از 4۵ ميليارد دالر كنوني به ۱۰ ميليارد 
دالر كاهش خواهد داد. در خبرنامه شوراي امنيت ملي 
افغانستان آمده كه ديدگاه خصوصي سازي جنگ، 
اين هدف اصلي را ك��ه افغان ها »خود تعيين كننده 
آينده خود  باشند« نقض مي كند. اين نهاد افزوده كه 
مبارزه با »تروريس��يم« به رهبري نيروهاي امنيتي 
و دفاعي افغانستان و با حمايت متحدان بين المللي 
اين كشور ادامه داشته و خواهد داشت و دولت و مردم 
افغانستان تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهند داد كه 
مبارزه عليه »تروريسيم« خصوصي و به يك تجارت 
سود آور تبديل ش��ود. بحث خصوصي سازي جنگ 
در افغانستان همچنين با مخالفت شديد جناح هاي 
مختلف سياسي در كابل مواجه شده است و فعاالن 
اجتماعي و س��ازمان هاي مدني در مورد پيامدهاي 
چنين اقدامي بر امنيت افغانستان، ابراز نگراني كرده اند.

رزمايش جمهوري آذربايجان 
با ادعاي نقض آتش بس 

ارتش جمه��وري آذربايجان پنج ش��نبه رزمايش 
گسترده اي را با شركت ۲۰هزار سرباز، ۲۰۰تانك و 
خودرو نظامي، ۱۲۰موشك و سامانه پرتاب توپ و 
حدود ۳۰فروند بالگرد و هواپيما انجام داد. رسانه هاي 
آذربايجان پيش از آغاز اين رزمايش اعالم كردند كه 
نيروهاي مسلح ارمنستان در يك روز گذشته ۲۸بار 
آتش بس دو كشور را در نواحي مرزي نقض كرده اند. 
منطقه قره باغ براي چندين دهه موضوع مناقشه و 
درگيري نظاميان ارمنستان و آذربايجان بوده است.

 حبس براي مقام سابق 
كره جنوبي

گروه جهان|دادگاهي در كره جنوبي لي ميونگ -
باك رييس جمهوري پيشين اين كشور، را به جرم 
فساد به ۱۵ س��ال محكوم كرد. دادستان پيش تر 
براي او مج��ازات ۲۰ س��ال زندان را درخواس��ت 
كرده بود. به گزارش يورونيوز، لي كه در س��ال هاي 
۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رييس جمهوري كره جنوبي بود، 
چهارمين رييس جمهوري اين كش��ور است كه به 
زندان مي افتد. رييس جمهور پس از او يعني پارك 
گئون  هه نيز به اتهام فساد مالي محاكمه و به ۲۵ سال 
زندان محكوم شده است. )پيش از اين دو، چون دو 
هوان كه در سال هاي ۱۹۸۰ تا ۸۸ و كيم يونگ  سام 
كه در س��ال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ رييس جمهوري 

كره جنوبي بودند، زنداني شده اند.( 
لي ميونگ -باك كه پيش از رس��يدن به اين مقام 
رياس��ت جمهوري به عنوان مدير عامل هيونداي و 
شهردار سئول ايفاي نقش كرده، با اتهاماتي متعددي 
روبرو بود؛ از جمله اختالس مبلغ ۲۱.۷۷ ميليون دالر 
از يك شركت خصوصي سازنده قطعات خودرو كه 
توسط برادرش مديريت مي شد و همچنين پذيرش 
رش��وه اي ۱۰ ميليون دالري از صندوق موسساتي 
مانند سامسونگ. دادگاه سئول عالوه بر حكم زندان، 
لي را به پرداخت جريمه اي به مبلغ ۱۱.۵۰ ميليون 
دالر )۱۳ ميليارد وون( محكوم كرده اس��ت. آقاي 
لي ۷۶ ساله انجام هرگونه تخلفي را رد كرده است 
و مي گويد تحقيقات قضايي با انگيزه سياسي انجام 
شده و مون جائه -اين، رييس جمهوري كنوني قصد 
انتقام از او را داشته است. لي در زمان صدور اين حكم 

در دادگاه حاضر نبود.

 اعتراض كره  جنوبي و شمالي 
به پرچم »آفتاب تابان« ژاپن 
گ�روه جهان|ژاپن اع��الم كرده ك��ه به دليل 
اختالف نظ��ر در م��ورد پرچم ني��روي دريايي 
اين كش��ور از ش��ركت در يك برنامه مشترك با 
نيروي دريايي كره جنوبي صرفنظر كرده اس��ت. 
به گزارش آسوشيتدپرس، پرچم ملي ژاپن پس از 
جنگ دوم جهاني يك دايره سرخرنگ بر زمينه 
سفيد بوده اما پرچم نيروي دريايي نشانگر طلوع 
خورش��يد اس��ت كه يادآور پرچم اين كشور در 
دوره پيش از جنگ و استعمار كشورهاي منطقه 
بوده اس��ت. كره شمالي نيز در كنار كره جنوبي از 
برافراش��تن پرچم نيروي دريايي ژاپن در جريان 
برنامه مش��ترك ب��ا كره جنوب��ي در جزيره جتو 
انتقاد كرده اس��ت. مقامات ژاپن��ي گفته اند كه 
پرچم ني��روي دريايي )كه ني��روي دفاع دريايي 
خوانده مي شود( مصوب قانون تشكيل اين نيرو 
است و براي شناساندن مليت كشتي هاي ژاپني 
به كار مي رود و نمي توان آن را حذف كرد. ش��به 
جزيره كره تا پيش از جنگ جهاني دوم در اشغال 
ارتش ژاپن بود. در اين جنگ نظاميان ژاپن از كره 
عقب نشيني كردند. بسياري از مردم دو كره پرچم 
قرمز و سفيد موسوم به آفتاب تابان را نماد تجاوز 
نظامي گذش��ته ژاپن و اشغال شبه جزيره كره در 
سال هاي ۱۹۱۰ تا ۱۹4۵ مي دانند. كره شمالي 
اعالم كرده: »پرچم آفتاب تابان يك پرچم مربوط 
به دوران جنايت جنگي است كه امپراليست هاي 
ژاپني زماني كه اشغالگري وحشيانه خود را عليه 
كشور ما و ساير كشورهاي آسيايي در قرن بيستم 

آغاز كردند، از آن پرچم استفاده مي كردند.« 

بازداشت صدها نفر در 
تظاهرات عليه »برت كاوانا«

گروه جهان|ه��زاران نفر در امريكا عليه نامزدي 
برت كاوانا، قاضي پيش��نهادي ترامپ براي ديوان 
عالي امريكا دست به تظاهرات زدند. پليس صدها 
نفر را در جريان اين تظاهرات اعتراضي بازداش��ت 
كرد. كاوانا به تعرض جنس��ي متهم شده است. به 
گ��زارش دويچه وله، در پي افزاي��ش احتمال رأي 
آوردن برت كاوانا، قاضي پيشنهادي دونالد ترامپ 
براي عضويت در ديوان عالي امريكا هزاران نفر در 
واشنگتن دست به تظاهرات زدند. تظاهركنندگان 
نخست در برابر ساختمان ديوان عالي امريكا تجمع 
كرده و سپس به سمت ساختمان سنا راهپيمايي 
كردند. رأي گي��ري درباره آينده ب��رت كاوانا قرار 
است شنبه در س��نا انجام گيرد. اين تظاهرات در 
پي فراخوان سازمان هاي فمينيستي و انجمن هاي 
حمايت از حقوق شهروندي برگزار شد. پليس فدرال 
امريكا )اف بي آي( گزارش خود درباره پرونده كاوانا را 
براي كاخ سفيد و كميته قضايي سنا فرستاده است. 
معرفي ب��رت كاوانا براي عضوي��ت در ديوان عالي 
امريكا با واكنش هاي مخالفت آميز و جنجال هاي 
زيادي روبرو شد. اوج اين جنجال ها اتهام هاي چند 
زن به كاوانا درباره تعرض و آزار جنس��ي در دوران 
دانشجويي در دهه ۱۹۸۰ ميالدي بود. كريستين 
بالسي فورد، نخستين زني كه كاوانا را متهم به آزار 
جنس��ي كرد، هفته گذشته در كميته قضايي سنا 
حاضر شده و ش��هادت داد. كاوانا نيز همان روز در 
يك جلسه پر تنش به پرسش هاي اعضاي كميته 
قضايي سنا پاسخ داد و اتهام هاي وارد شده به خود 

را بي اساس خواند.

قرارداد هند و روسيه بر سر 
خريد سامانه اس-400

گروه جهان|مقامات هند و روس��يه روز جمعه 
در حضور نارندرا مودي و والديمير پوتين، قراداد 
خريد پنج سامانه موشكي اس-4۰۰ به ارزش كلي 

۵.4۳ميليارد دالر را امضا كردند.
به گزارش ايرنا، اين ق��رارداد با وجود تهديدهاي 
امريكا در رابطه با تحريم كشورهايي كه به معامالت 
بزرگ و مهم تجاري با روسيه ادامه دهند، به امضا 
رسيد. هند و روسيه همچنين قراردادي در ارتباط 
با همكاري فضايي با يكديگر امضا كردند. به گفته 
مقامات هندي، بر اساس اين قرارداد يك ايستگاه 
نظارت فضايي در نزديكي ش��هر نوو سيبريك در 

روسيه براي هند احداث خواهد شد. 
اين س��ومين ديدار مودي و پوتين در سال جاري 
پس از يك ديدار غيررس��مي در شهر سوچي در 
ماه مه و يك ديدار دوجانبه در حاش��يه نشس��ت 
كش��ورهاي بريكس در آفريقاي جنوب��ي در ماه 
جوالي است. پوتين رييس جمهوري روسيه عصر 
پنجشنبه وارد دهلي نو شد و از فرودگاه مستقيما 
براي شركت در ضيافت شام به محل سكونت مودي 

نخست وزير هند رفت.
انتظار م��ي رود در ادامه حضور هيات روس��ي در 
هند، دو كش��ور حدود ۲۰ قرارداد ديگر با يكديگر 
امضا كنند كه از جمله آنه��ا، قراردادهاي دفاعي 
به ارزش بيش از ۸ ميليارد دالر اس��ت كه عالوه بر 
س��امانه موش��كي اس-4۰۰، خريد چهار كشتي 
جنگي جديد ب��ه ارزش ۲.۲ ميليارد دالر و خريد 
بالگردهاي متوس��ط به ارزش ۱.۱ ميليارد دالر را 

نيز شامل مي شود.

چين دخالت در انتخابات 
امريكا را تكذيب كرد

گروه جهان| دولت چين اظهارات مايك پنس معاون 
رييس جمهوري امريكا، درباره تالش براي دخالت در 
انتخابات ميان دوره كنگره را به ش��دت تكذيب كرد. 
به گزارش بي بي سي، معاون رييس جمهوري امريكا در 
سخناني در موسسه هادسون در واشنگتن گفته بود كه 
دولت چين »با توسل به روش هاي پيشرفته و پيچيده 
و اقدامات بدخواهانه« درصدد تاثيرگذاري بر نتيجه 
انتخابات كنگره امري��كا از طريق تضعيف نامزدهاي 
طرفدار رييس جمهوري دونالد ترامپ برآمده اس��ت. 
پنس همچنين چي��ن را به در پي��ش گرفتن جنگ 

تجاري عليه كشورش متهم كرده بود. 
در انتخاب��ات ميان دوره  ك��ه با اتمام نيم��ه اول دوره 
رياست جمهوري مصادف است، همه اعضاي مجلس 
نمايندگان و يك سوم از اعضاي مجلس سناي امريكا 
انتخاب مي شوند. در حال حاضر، حزب جمهوري خواه 
در هر دو مجلس در اكثريت هستند و در صورت تغيير 
اين وضعيت، دولت براي اجراي برخي برنامه هاي مورد 
نظر خود ممكن احتماال با دش��واري مواجه مي شود. 
پنس گفته ب��ود انگيزه دولت چين ب��راي دخالت در 
انتخابات، جلوگيري از پيش��برد سياست هاي دولت 
ترامپ در زمينه هاي مبادالت تجاري، مقابله با حمالت 
سايبري، موضوع تايوان، آزادي دريانوردي و وضعيت 
حقوق بشر است. سخنگوي وزارت خارجه چين، پنس 
را به »مطرح كردن اتهامات ناموجه و آسيب به حيثيت 
دولت چين« متهم كرده و گفته دولت او هرگز درصدد 
دخالت در امور داخلي هيچ كش��وري بر نيامده است. 
او گفته: »چين به همكاري دوس��تانه با امريكا فارغ از 

رويارويي و براساس احترام متقابل متعهد است.«
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تورم تركيه از ۲۴ درصد گذشت
مركز آمار تركيه اعالم كرد تورم اين كشور در دوازده 
ماه منتهي به س��پتامبر از ۲4.۵ درصد گذش��ت. 
به گزارش شين هوا، نوسان اخير بازار ارز تركيه از 
جمله داليل اصلي افزايش قيمت ها عنوان مي شود. 
ش��اخص بهاي مصرف كننده تركي��ه در ۱۲ماه 
منتهي به سپتامبر ۲4.۵ درصد افزايش يافته است. 
نرخ تورم فعلي در مقايسه با تورم ۱۷.۹درصدي اوت 
امسال و ۱۱.۲درصدي مدت مشابه سال قبل، رقم 

قابل توجهي محسوب مي شود.

اخاذي ۴ ميليارد دالري 
ترامپ از عربستان 

روزنامه امريكايي واشنگتن پس��ت نوشته دونالد 
ترامپ در پاس��خ به درخواست پادشاه عربستان 
براي كمك در يك عمليات نظامي كامال محرمانه، 
4ميليارد دالر پول خواسته است. رييس جمهوري 
امريكا گفته كه پادشاه عربس��تان، با وي تماس 
گرفته و از وي خواسته است تا در يك حمله نظامي 

كامال محرمانه به رياض كمك كند. 

 حزب بارزاني پيروز 
انتخابات اقليم كردستان

كميته انتخابات در اقليم كردستان عراق نتايج 
انتخابات پارلماني را اعالم كرد. به گزارش ايسنا، 
براساس نتايج انتخابات پارلماني اقليم كردستان 
عراق، حزب دموكراتيك كردس��تان به رهبري 
مسعود بارزاني در صدر قرار گرفت. حزب اتحاد 
ميهني كردستان نيز با ۲۸۷هزار و ۵۷۵ رأي در 
جايگاه دوم و جنبش تغيير در جايگاه سوم قرار 

گرفت. انتخابات ۳۰ سپتامبر برگزار شد.

آنكارا سفير عربستان را فراخواند
با ادامه بي خبري از سرنوش��ت روزنامه نگار منتقد 
عربستان سعودي كه در تركيه به سر مي برد، وزارت 
خارجه تركيه سفير عربستان را احضار كرد. به گزارش 
يورونيوز، آنكارا خواستار روشن شدن هرچه سريعتر 
وضعيت جمال خاشقجي شده است. خاشقجي از 
روزنامه نگاران منتقد حكومت سعودي، هفته گذشته 
وارد كنسولگري عربستان در استانبول شد و پس از 
آن ناپديد شد. رياض ادعا مي كند كه او دقايقي پس 
از ورود به كنسولگري، ساختمان آن را ترك كرده اما 
آنكارا باور دارد خاشقجي درون كنسولگري بوده است.
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سناريوهاي مختلف پيش روي آينده قيمت ارز

آيارويايكاهشقيمتارزادامهمييابد؟
روند كاهشي قيمت ارز كه طي روزهاي اخير آغاز شد 
و به شدت نيز تش��ديد گرديد باعث تغيير مسير اين 
بازار شده است. مشاهدات بازار ارز از تغيير مسير بازار 
در روزهاي اخي��ر و ايجاد فضاي هيجاني براي فروش 
حكايت دارد با اين حال اين ب��ار دالالن و صرافي ها از 
خريد امتن��اع مي كنند تاجايي ك��ه بانك مركزي در 
دستورالعملي بانك ها را مجاز به خريد ارزهايي كرد كه 

در دست مردم قرار دارد.
بررس��ي هاي ميداني از هجوم ارزهاي خانگي به بازار 
حكايت دارند درحالي كه بسياري از فروشندگان اعالم 
مي كنند ارز خود را با قيمت ه��اي باالتري خريداري 
كرده اند و اكن��ون ناگزيرند آن را به قيمت هايي پايين 
بفروش��ند و اين يك اشتباه محاسباتي بود زيرا گمان 
كرده بودند قيم��ت ارز به ارقام باالتر از 20 هزار تومان 
به صورت پايدار خواهد رسيد و اكنون با سياست ها و 
اختيار عملي كه دولت به بانك مركزي داده شكست 
غول دالر و ساير ارزها باعث ضرر و زيان اين گروه شده 

است.
روز گذش��ته قيمت هاي مختلفي براي ارزهاي دالر و 
يورو اعالم مي شد از 8 تا 12 هزار تومان بطوريكه برخي 
صرافي ها با نصب قيمت هاي باالتر س��عي مي كردند 
قيم��ت مانع از افت بيش��تر قيمت ها ش��وند. دالالن 
ني��ز از خريد امتناع مي كردند ولي ب��ا ورود بانك هاي 
داراي مجوز فعاليت هاي ارزي اين نوع رفتار نيز از بازار 
برچيده خواهد شد و به همين دليل مي توانيم شاهد 

روندمنطقي بازار باشيم.
در اين رابط��ه اما اظهارنظره��اي متفاوتي هم وجود 
دارد. برخي معتقدند قيم��ت ارز مي تواند تا نرخ بازار 
ثانوي��ه يعني در كان��ال 8 هزار توم��ان كاهش يابد و 
برخي معتقدند دالر به زي��ر 12 هزار تومان به صورت 
پايدار نخواهد رس��يد. گروهي نيز به قيمت 10 هزار 
تومان معتقدند كه همچنان اختالف بين بازار ثانويه و 

قيمت هاي كنوني را نشان مي دهد.
قيمت دالر طي يك دو هفته گذش��ته تا مرز 20 هزار 
تومان هم افزايش ياف��ت هرچند دوباره كاهش يافت 
ولي اكن��ون در محدوده 12 هزار تومان و پايين تر قرار 
دارد. يورو نيز ديروز به حدود 15 هزار تومان رس��يد. 
قيمت س��كه نيز بر همين مبنا در دو س��ه روز اخير با 
افت قابل توجهي روبرو شده و به مرز 4 ميليون تومان 

رسيده است.
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه باعث اصالح اين رويه 
شده تصميمات ش��وراي هماهنگي اقتصادي بود كه 
اختيارات بانك مركزي را به ميزان قابل توجهي افزايش 
داد. انتش��ار اوراق مشاركت ارزي �� ريالي و همچنين 
عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اس��المي 
منتشره توسط دولت، ايجاد تمهيدات الزم براي خريد 
و فروش فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و فوالد 
و ديگر محصوالت صادراتي در بازار ثانويه، تس��هيل 
دريافت اجازه اقام��ت در ايران در ازاي وارد كردن دالر 
به كشور، اقامت 5 ساله براي اتباع خارجي در صورتي 
كه دست كم 250 هزار دالر براي سرمايه گذاري وارد 

ايران كنند، همگي از موضوعات و تصميماتي بود كه 
بانك مركزي براي تعديل قيمت ارز اتخاذ كرده و به نظر 
مي رسد كارساز بوده است تاجاييكه موجي از كاهش 
قيمت ارز در سراسر كشور آغاز شد و در برخي شهرها 

قيمت حتي به زير 10 هزار تومان نيز رسيد.
در حال حاضر مردم عادي كه ارز قابل توجهي را نيز در 
اختيار دارند در شرايط كنوني بيشتر فروشنده ارزهاي 
خود هستند با اين حال واسطه گران بازار تمايل دارند 
قيمت ها پايين تر بيايد و آنگاه اقدام به خريد ارز كنند 
تاجاييكه ديروز دالالن خرده پا همگي قيمت هاي بسيار 
پاييني را پيشنهاد مي كردند اما عموما مردم عالقه اي به 

فروش از خود نشان نمي دادند.
از طرفي صرافي ها قيمت هاي متعادل تري را روي تابلو 
بردند و اين موضوع باعث ش��د دالالن هم قيمت هاي 
خريد را باال ببرند. صرافي ها ديروز حتي به متقاضيان ارز، 
دالر نمي فروختند و اين موضوع باعث شده بود بازار قفل 
ش��ود با اين حال سياست دولت براي خريد ارز توسط 

بانك ها مي تواند يخ صرافي ها را آب كند.
با اين حال به حدي شرايط متالطم است كه نمي توان با 
قاطعيت از تداوم يا توقف روند فعلي سخن گفت. ديروز 
با انتشار خبر خريد ارز توسط سيستم بانكي اين بار اين 
ش��ائبه پيش آمد كه دولت قصد دارد ارز را از كف بازار 
جمع آوري كند و اين خبر ب��ه منزله احتمال تقويت 
دوباره قيمت ارز مطرح شد كه باعث شد روند كاهشي 

بازار در روز گذشته تا حدي متوقف شود.
حال بايد ديد آيا اين روند ادامه خواهد يافت يا خير. 
در اين رابطه يك اس��تاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از 
روند فعلي كاهش قيمت ارز معتقد است شكل اين 
ريزش مش��ابه روند افزايش��ي قبلي هيجاني بوده و 
توجي��ه ن��دارد و عواملي از جمله عوامل سياس��ي، 
انتظارات و موج ايجاد ش��ده و هيجان��ات مي تواند 

باعث آن شده باشد. 

رييس اتاق مشترك ايران و عراق نيز با اعالم اينكه نرخ 
مناسب براي دالر در حال حاضر 7 هزار تومان است از 
دولت خواست تا بازار را مديريت كند. آل اسحاق معتقد 
است آرامش به بازار برگشته و بايد به سمت تثبيت نرخ 
ارز حركت كردو استفاده از سياست هاي پولي، مالي و 
ارزي مناسب مي تواند بازار را به مسير كنترلي برگرداند.

نايب رييس مجلس نيز با ابراز اميدواري از تداوم روند 
كنوني، از كنترل وضعيت تقاضا در بازار ارز در ماه هاي 
اخير خبر داد و گفت دول��ت در اين مدت تصميمات 

سخت اما كارسازي را گرفت بطوريكه در سايه همين 
تصميمات اكنون تخصي��ص ارز به كاالهاي معقول و 
منطقي صورت مي گيرد و تقاضا نيز مهار و منطقي شده 
است. از طرفي اكنون قيمت ارز آزاد شده و از منطق هاي 
اقتصادي نيز تبعيت مي كند زيرا دولت بايد در فاصله 
سال هاي اخير هر ساله قيمت را با تورم متناسب مي كرد 
اما اين كار را نكرده اس��ت و اكنون زمان مناسبي براي 
اين اقدام است.  در اين ارتباط عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس، گفت: با بازگشت دالرهاي خانگي و 
سكه هاي خريداري شده توسط مردم به بازار مي توان 

شاهد سقوط بيش از پيش نرخ ارز در كشور باشيم.
علي اسدي كرم در خصوص كاهش قيمت ارز و تاثير 
آن در بازار ساير محصوالت، اظهار داشت: بازار به سمت 
عادي شدن در حال حركت است و تصميم گيري هاي 
بانك مركزي و س��ران قوا در فضاي عمومي جامعه اثر 
گذار بوده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه دالرهاي خانگي مردم 
كه طي ماه هاي اخير با قيمت هاي مختلف خريداري 
شده اند در حال بازگشت به بازار است، گفت: با بازگشت 
دالرهاي خانگي و س��كه هاي خريداري شده توسط 
مردم به بازار مي توان شاهد سقوط بيش از پيش نرخ 

ارز در كشور باشيم.
نماينده مردم شهربابك در مجلس شوراي اسالمي با 
اش��اره به اينكه با وجود خبرهايي كه در زمينه شدت 
تحريم ها اعمالي امريكا عليه ايران منتشر مي شد مردم 
به اين باور رسيدن كه ترامپ آخرين حربه هاي خود را 

به كار گرفته و بيش از اين نمي تواند در اقتصاد كشور 
اثرگذار باشد، ادامه داد: جو رواني كه به واسطه اعمال 

تحريم ها ايجاد شده بود آرام گرفته است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
ب��ر اينكه بازار ارز در ماه هاي اخير ش��ديدا تحت تاثير 
جو رواني موجود در جامعه بوده، عنوان كرد: اگر بانك 
مركزي بتواند جو رواني را كنترل كند و مردم كامال به 
اين نتيجه برسند كه شرايط از اين سخت تر نمي شود 

امكان جذب سرمايه هاي سرگردان وجود دارد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
در پايان خاطرنشان كرد: كاهش نرخ ارز قطعا در زمينه 
كاهش قيمت خودرو نيز اثرگذار است و ثبات در بازار 

ارز بازار خودرو را نيز از شرايط فعلي خارج مي كند.
همچنين محمدرض��ا پورابراهيم��ي نماينده مردم 
كرمان و رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با اش��اره به سقوط قيمت ارز، گفت: تصميم 
اخير مس��ووالن كش��ور مبني بر دادن اختيارات به 
رييس و مديريت جديد بانك مركزي اقدام شايسته اي 
بود كه با سياست جديد اين مجموعه موجب شد كه 
ارز قابل توجهي وارد بازار شود.  وي با بيان اينكه، قيمت 
ارز با متعادل و واقعي شود، تصريح كرد: انتظار مي رود 
كه روند كاهش قيمت ارز در روزهاي آتي ادامه داشته 
باشد تا باتدبير و مديريت بانك مركزي، قيمت ارز در 

بازار متعادل شود.
پ��ور ابراهيمي با بي��ان اينكه، مجلس و كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مساله تعادل در بازار 

ارز را به صورت جدي و كارشناسي شده دنبال مي كند، 
گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از هيچ اقدامي 
براي دفاع از حقوق مردم و اقتصادي ملي دريغ نخواهد 
كرد و ما بر همين اس��اس تالش خود را براي متعادل 

كردن قيمت ارز دنبال خواهيم كرد.
از سوي ديگر عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي از امكان تداوم ريزش نرخ دالر 
و طال خبر داد وگفت: قيمت دالر به كمتر از 8هزار تومان 

با هماهنگي بانك ها امكان پذير است.
به گزارش خانه ملت، سيد تقي كبيري درباره كاهش 
قيمت ارز گفت: همانطور كه پيش بيني مي شد قيمت 
دالر با توجه به رش��د كاذب و غيرمنطقي كه در طول 
مدت اخير داش��ت اصطالحا با سقوط آزاد روبرو شده 
است. به داليل مختلف اقتصادي و فضاسازي در طول 
ماه هاي گذشته بسياري از مردم و بنگاه ها اقدام به خريد 
دالر و طال كردند كه اين موضوع منجر به اين شده حجم 

قابل توجهي ارز و طال در كشور ذخيره شود.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اعضاي كميسيون اقتصادي و مسووالن دولتي 
تدابيري براي مديريت بازار اتخاذ كرده اند و اميد اين 
است اشتباهات تيم اقتصادي دولت در مديريت بازار 

ارز در چند ماه گذشته تكرار نشود.
كبيري با بيان اينكه درآمدهاي ارزي دولت در ماه هاي 
گذشته مناسب بوده افزود: امريكا بيشتر تحريم هاي 
اقتص��ادي را قبل از آبان ماه اعمال ك��رده بنابراين در 

آينده كارشكني هاي اقتصادي دشمنان موثر نيست.

كالن شهرها كمتر از 2 درصد از سطح خشكي هاي 
زمي��ن را به خود اختصاص داده ان��د اما بيش از 10 
درصد از جمعيت دنيا را در خود جاي داده اند. تهران 
به عنوان يكي از اين كالن شهرها تا حد زيادي تحت 
تاثير اثرات محيط زيستي اين تراكم قرار گرفته است. 
فعل و انفعاالتي كه در كالن شهر تهران اتفاق مي افتد 
را مي توان از جنبه هاي مختلفي مورد بررس��ي قرار 
داد كه در علوم ش��هري از آن به عنوان »متابوليسم 

شهري« ياد مي شود: 
كالن شهري مثل تهران مواد و انرژي )غذا، سوخت، 
برق، آب، مواد صنعتي، اكس��يژن و غيره( را مصرف 

مي كند.
اين شهر موادي )كاالهاي صنعتي، فاضالب، زباله، 
پس��ماندهاي صنعت��ي، گازهاي آالين��ده و ذرات 

آئروسل و غيره( را صادر و يا دفع مي كنند.
از سوي ديگر كالن شهري مانند تهران را مي توان از 
 )urban respiration( »منظر »تنفس شهري

مورد بررسي قرار داد: 
تنفس ش��هري )منظور اكس��يژن اوليه )ورودي( و 
گازه��اي ثانويه آالين��ده و ذرات معلق )خروجي(( 
در كالن ش��هري مثل تهران تاثير بس��يار زيادي بر 

متابولسيم شهري دارند.
هواي آلوده شهرها اثرات معني داري بر زيست پذيري 
منطق��ه اي )ش��امل س��المت انس��ان، به��ره وري 
اكوسيستمي/كش��اورزي( و پدي��داري )به معني 
قابليت رويت( و مسائل مربوط به تغيير اقليم )شامل 
اقليم، از بين رفتن اليه ازون و ظرفيت اكسيداتيو( 

خواهد داشت.
كالن ش��هر تهران به واسطه تراكم جمعيتي مقادير 
قابل توجهي از آالينده ها را به اتمس��فر وارد مي كند 
و اث��رات محلي را در م��رز اين كالن ش��هر بر جاي 
مي گ��ذارد. اين وضعيت در كالن ش��هرهاي بزرگ 
دنيا مانند پكن، دهلي، مكزيكوسيتي و لس آنجلس 
نيز ديده مي ش��ود. با اين ح��ال، آلودگي حاصل از 
اين شهر محدود به مرز خود اين شهر نمي شود و تا 
چندصدكيلومتري خود را تحت تاثير قرار مي دهد.

اثرات محيط زيستي كالن ش��هرها به ميزان بسيار 
زيادي متغير اس��ت و مي توان از جمله آنها به تغيير 
مسير بادهاي غالب اشاره كرد. تحقيقات ثابت كرده 
اس��ت كه ميانگين انتقال توده كربن و ديگر ذرات 
معلق تا 200 كيلومتر مي رس��د. در مكزيكوسيتي 
ازون و ذرات آئروس��ل توليدشده مي تواند به ميزان 

چند صد كيلومتر در مسير جهت باد منتقل شود.

كالن شهرها به خاطر تفاوت در ويژگي هاي سطوح 
مختلف و اتالف حرارتي ناشي از فعاليت هاي انساني 
)فعاليت اتومبيل ها، گرمايش منازل و غيره( جزاير 
گرمايي شهري قويي دارند، به نحوي كه كالن شهرها 
مي تواند به ميزان چندين درجه نس��بت به حاشيه 
شهرها دماهاي بااليي را تجربه كنند. اين گرما اثرات 
مس��تقيمي بر محيط زيست شهري دارد و مي تواند 

گردش هواي منطقه را تحت تاثير خود قرار دهد.
دو مكانيسم اصلي وجود دارد كه با رشد كالن شهرها 
مي تواند بر روي اقليم منطقه اي و محلي تاثيرگذار 
ش��ود. اول اينكه تغيير ويژگي هاي شهري همچون 
افزاي��ش گرماي كالن ش��هرها مي توان��د منجر به 
افزايش دما در مناطق محلي شود و همين امر گردش 
هوا و حتي شدت، مدت، تعدد و نوع بارش ها و بادهاي 

غالب را تغيير دهد.
شهرنشيني يكي از مهم ترين پديده هاي قرن بيستم 
بود. ميزان شهرنش��يني رابطه مستقيمي با درآمد 
ملي كشورها دارد. در يك كشور، دارايي ها در شهرها 
متمركز مي شود. هرچقدر درآمد بيشتر باشد رشد 
شهري بيشتر خواهد ش��د و مردم تمايل دارند تا به 
شهرها بروند تا شغل، آموزش و خدمات را در مناطق 
ش��هري دريافت كنند. تعارض ها، تخريب سرزمين 
و از بين رفتن منابع طبيعي از ديگر مش��وق ها براي 
مهاجرت و سكونت در كالن شهرها است. اين امر در 
مورد تهران به واس��طه تمركز امكانات و خدمات در 
تهران و تمركزگرايي شدت دوچندان داشته است.

رشد سريع كالن شهر تهران داراي اثرات منفي شده 

است كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
-افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي، مسائل محيط 

زيستي و تغيير اقليمي
  رشد سريع و نامتوازن

  در نتيجه رش��د س��ريع، روبه رو ش��دن ش��هر با 
بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي

  در اين كالن شهر جمعيت جديد برابر با جمعيت 
فقير در همان شهر شده است.

اصلي تري��ن دلي��ل آلودگي كالن ش��هر ته��ران را 
مي ت��وان در بخش حمل و نقل، بخش مس��كوني و 
كارخانه هاي حاشيه شهر هستند. در اصل، كاهش 
معني دار آلودگي هوا از دو طريق فناوري هاي پاك 
و سياست گذاري امكان پذير است. در حال حاضر، 
موانع اقتصادي-اجتماعي و سياسي به منظور گذار 
به فناوري هاي پاك وجود دارد و عماًل در كوتاه مدت 
ميسر نخواهد شد. اما سياست ها و راهبردهاي موثر را 
مي توان در مقياس هاي مختلف زماني به كار گرفت. 
شهرهايي مانند لس آنجلس و مكزيكوسيتي از اين 
راهبرد اس��تفاده كرده اند و به شيوه اي موثر و جامع 

اقدامات كاهنده را در دستور كار خود قرار داده اند.
در نتيج��ه رش��د س��ريع شهرنش��يني در تهران و 
شهرهاي اقماري آن، كالن شهر تهران شكل گرفته 
اس��ت. به نحوي كه مركزي متراك��م از جمعيت با 
گردش مالي باال ش��كل گرفته اس��ت. اين تراكم و 
تمركز س��رمايه منجر به آلودگي هوا شده است كه 
سالمت شهروندان و اكوسيستم هاي شهر را به خطر 
انداخته است. با اين حال، اين كالن شهر اين فرصت 

را دارد ت��ا با اتخاذ راهبردهاي صحيح بتواند بر توان 
تاب آوري خود بيفزايد.

با وجود حجم بسيار زيادي از تحقيقات انجام شده در 
سطح دانشگاهي و دستگاهي در رشته هاي مختلف، 
منب��ع و فرايندهايي كه منجر به غلظ��ت بااليي از 
اصلي تري��ن آالينده ها همچون ازون، اكس��يدهاي 
نيتروژن و ذرات معلق در مجموعه شهر مي شود، در 
دست نيست. همين امر قدرت تصميم گيري و پيش 
بيني براي كنترل آلودگي هوا را از تصميم س��ازان 
مي گيرد. تدوين سياس��ت ها و راهبردها بر اس��اس 
داده هايي اس��ت كه با عدم قطعي��ت بااليي همراه 
است و اين عدم قطعيت منجر به شكست سياست ها 
در طي زمان مي ش��ود و هر روز بر گسترده مشكل 

افزوده مي شود.
پيشرفت هاي قابل مالحظه اي در طي چند دهه اخير در 
خصوص جلوگيري و كنترل آلودگي هوا در اقصي نقاط 
دنيا انجام شده است كه با بكارگيري تركيبي از بهبود 
فناوري و به كارگيري ابزارهاي سياستي منجر به نتيجه 
شده است. بسياري از كشورها و ازجمله كشور ما داراي 
قانون هواي پاك هستند كه حداكثر انتشار آالينده ها را 
تعيين كرده اند و استانداردهاي كيفيت هوا را به منظور 
اطمينان حاصل كردن از س��المت شهروندان تدوين 
كرده اند. اما اين قوانين وقتي به مرحله اجرا مي رسند 
با مش��كالت عديده اي روبه رو مي شوند، به نحوي كه 

كاركرد خود را از دست مي دهند.
تهران امروز وابستگي زيادي به سوخت هاي فسيلي 
و انرژي برق، حمل و نقل موتوري دارد و ناكارآمدي 
اس��تفاده از انرژي در س��اختمان ها و اس��تفاده از 
س��وخت هاي فس��يلي براي گرمايش و پخت و پز 
باعث ش��رايط كنوني وضعيت هواي تهران ش��ده 
است. با اين حال، تجارب بين المللي نشان همچون 
مكزيكوسيتي سندي اس��ت كه نشان مي دهد كه 
در كشورهاي در حال توس��عه نيز مي توان با اتخاذ 

تدابيري آلودگي هوا را كنترل كرد.
آلودگي كالن ش��هر تهران تحت تاثي��ر توپوگرافي، 
جمعيت، آب و هوا، الگوه��اي حمل ونقل، كيفيت 
و نوع استفاده از س��وخت، و سطح صنعتي شدن و 
توس��عه اجتماعي و اقتصادي آن قرار دارد. اقدامات 
و مدل س��ازي هاي مختلفي بايد به كار گرفته شود 
تا راهبردهاي بهينه كنت��رل آلودگي هوا با در نظر 
گرفتن شرايط اقتصاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
استخراج شود. سياست گذاران امر مي بايست توازن 
قابل قبولي بين مزاياي اجتماعي و اقتصادي سالمت 

در مقابل هزينه هاي كنترل انتش��ار به منظور دست 
يافتن به اهداف بهبود كيفيت هوا برقرار كنند.

يكي از مهم ترين مسائل مربوط به توسعه شهرنشيني 
در تهران تالش ب��راي كاهش خط��رات مربوط به 
سالمت و اكوسيستم ها است. اين ريسك ها در شهر 
تهران به موارد زير تقسيم بندي مي شود )اما محدود 

به اين موارد نمي شود(: 
  كاهش كيفيت هوا؛

  افزايش دماي شهري و تنش دمايي براي شهروندان
  عدم پايداري منابع آب و انرژي؛

  مسائل مربوط به سالمت انسان كه وابسته به موارد 
پيشين است.

نتيجهگيري
به منظور فائق آمدن بر اين پيامدها بايد درك روشني 
از تغيير اقليم كالن شهر تهران داشت. ما مي بايست 
اقلي��م جديد ش��هر ته��ران را بپذيري��م. اين درك 
مي بايست از طريق مطالعه جريان دمايي و آلودگي 
به دس��ت آورد. در دنيا مفه��وم يكپارچه آب وهواي 
ش��هري، محيط زيس��ت و سيس��تم هاي اقليمي و 
خدماتي )IUWECS( در كالن شهرها شكل گرفته 
اس��ت. اين مفهوم مربوط به شرايطي است كه پيش 
روي كالن شهرها و جامعه شهري قرار دارد، و نياز به 
تدوين چارچوب حقوقي و شفاف به منظور جلوگيري 

از تداخل سازماني را گوشزد مي كند.
تدوين اين ساختار نيازمند توسعه علمي و نرم افزاري 

در بخش هاي مختلف به قرار زير است: 
توس��عه درك و دان��ش در خص��وص ني��از ب��ه 
يكپارچه س��ازي خدم��ات در كالن ش��هر تهران و 

شهرهاي اقماري آن؛
توسعه مفاهيم، ظرفيت هاي علمي و فناوري براي ارايه 

خدمات يكپارچه؛
توسعه علوم و فناوري هاي مورد نياز براي ارايه خدمات 

به جامعه؛
توسعه رويكردهاي هوشمند ارسال و دريافت خدمات 

و توسعه مفهوم شهر عقالني و خردمند؛
توسعه روش هايي براي تدوين بانك داده اي شبكه اي و 

گسترده در خصوص آلودگي هوا؛
توسعه و اجراي رويكردهاي مرتبط با كاربر براي ارزيابي 

كيفيت خدمات؛
تالش براي كاه��ش تمركزگرايي كاالها و خدمات 

در تهران.
منبع: شمس

ماوماركس

هزینهادارهشهردرشب
نيازمندمدیریتاست

امسال دويستمين زادروز 
كارل ماركس بود. مجله 
نگاه نو ش��ماره تابستان 
خود را با عكس روي جلد 
به او اختص��اص داده بود. 
در اين دو سه روز، هرچه 
كردم مجل��ه را به زمين 
بگذارم نشد. مقاالت بسيار 
جالبي در باره  انديشه ها، 
س��ير تحول زندگي او و ماركس ه��اي فراواني كه 
پس از مرگ وي بر اس��اس قرائت هاي مختلفي كه 
از انديش��ه هاي او در كشورهاي متعدد خلق شدند 

گردآوري شده بود.
واقعيت آن اس��ت كه در همين اي��ران ما، چندين 
ماركس توليد ش��ده و به مردم عرضه شده است. اما 
براي من، نكته مهم آن است كه هنوز كه هنوز است و 
عليرغم شكست سوسياليسم در روسيه، چين اروپاي 
شرقي؛ كشورهاي طاليه دار كاربست آموزه هاي او در 
نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نتوانسته ايم از 
سيطره  انديشه  او رهايي پيدا كنيم. بن مايه  بسياري 
از تجويزها و راهكارهايي كه در حوزه هاي مختلف با 
جزميت كامل و به عنوان اسالِم ناب عرضه مي شود، 
در واقع تحت تاثير آموزه هاي درست يا غلط وي است. 
هنوز راهكارهاي ساده شده و تقليل يافته از آموزه هاي 
او در روياروي��ي با تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي و 
حتي فرهنگي -البته طرف��داران او مي گويند اينها 
برداشت هاي غلط از آموزه ها وي است و اگر او زنده 
شود با ماركسيسمي در ايران مواجه خواهد شد كه 
فرس��نگ ها با آموزه هاي وي فاصله دارد و تازه بايد 
دست به كار نوشتن نقد آنها شود- سكه روزگار است.

س��هم االرث م��ا از آموزه هاي ماركس، مهندس��ي 
اجتماعي با هدف س��اختن جامعه اي با تراز فكري 
خودمان، نقض حقوق مالكيت و گاهي حقوق مدني 
به نفع حقوِق عامه، عبور مكرر از اقتصاد رقابتي و برپا 
ساختن بس��اط داغ و درفِش قيمت گذاري و تعزير 
به بهانه  شكس��ت بازار، مداخله  گس��ترده دولت در 
همه چيز به بهانه  عدالت اجتماعي و ايجاد رفاه براي 
مردم و مسائلي از اين دست است.  نكته  جالبي كه در 
اين مطالعه يافتم، هم آوايي او با ليبرال هاي  مخالف 
دولت پروس در جريان س��تيِز دولت با يهوديان در 
دوران حاكميت انديشه  سوداگري )مركانتاليستي( 
هر چند از دو موضع مختلف، جالب توجه  است. اين 
هم آوايي مرا به ياد هم آوايي پيش از انقالب گروه هاي 
مبارز بر عليه رژيم پهل��وي در ايران مي اندازد. با اين 
تفاوت، كه آنان در ادام��ه راه خود را كامال از هم جدا 
كردند و ما نتوانس��تيم به يك نظريه منسجم براي 
مديريت اقتصاد و اجتماع دسترس��ي پيدا كنيم و 
هم چنان در تحت سيطره  انديشه  چپ باقي مانديم. 
هرچند، شب و روز تظاهر كنيم كه با آنان در جنگ 
نظري هس��تيم. بي گمان، ماركس تاثيرگذارترين 
انديشه ورز بر زندگي جوامع در دو سده اخير بوده است 
و نمي توان تاثير او را بر جريان انديشه و نگاه به جهان 
به ويژه در حوزه كاركردگرايي در تمام س��احت هاي 
زندگي بشري منكر شد. هر چند او در دوره  حيات خود، 
موفقيت هاي چنداني كسب نكرد، ليكن قرن بيستم، 
شاهد بازخواني انديش��ه هاي او در جوامع مختلف 
اعم از س��رمايه داري ناب چون انگلستان و آمريكا، و 
يا انقالبي چون روس��يه و چين، و جوامع به اصطالح 
جهان سومي چون آفريقايي و آمريكاي التين و جوامع 
مسلمان خاورميانه و ايران است. البته دايره تاثير او به 
اين حد محدود نيست. جريان هاي اصالح طلبانه و 
شكل گيري احزاب سوسيال دموكرات در اروپاي غربي 
يا حتي كمونيست نيز تحت تاثير او بودند. به گفته  
هابسبام، هفتاد سال پس از مرِگ ماركس، يك سوم 
مردمان كره  زمين در كشورهايي زندگي مي كردند كه 
احزاب كمونيست آنها را اداره مي كردند. باز به گفته  او، 
نخستين نظريه اقتصاد سوسياليستي متمركز را، يك 
اقتصاددان غير سوسياليست ايتاليايي به نام انريكو 
بارونه در 1۹08 تدوين كرد كه راهنماي ملي كردن 
صنايع خصوصي در پايان جنگ جهاني اول شد. تا 
دو دهه پيش مالكيت جمعي وسايل توليد جزو بند 
چهار اساسنامه  حزب كارگر انگليس بود كه عينا در 
اصل 44 قانون اساسي ما انعكاس داشت. هنوز جهان 
درگير پيامدهاي كاربست انديشه هاي او در كشورهاي 
گوناگون است. از اين رو است، كه هنوز بايد ماركس 
را بخوانيم و گرنه ناآگاهانه در تله  ميراث آموزه هاي او 

به درست يا غلط باقي خواهيم ماند.

پنجمين نشس��ت از سلس��له نشس��ت های ارائه 
پژوهش های مديريت شهری، با موضوع »منظر شبانه 
تهران«، با حضور استادان دانشگاه و مسئوالن شهری  
برگزار ش��د. به گزارش مهر، در ابتدای اين نشست، 
مهناز امين زاده عضو هيئت علمی دانشگاه تهران و 
مسئول تدوين برنامه منظر شبانه تهران گزارشی از 
جزئيات اين برنامه ارائه کرد. وی با تاکيد بر اينکه آنچه 
در اين برنامه عنوان شده مختص شهر تهران است و 
قابليت تعميم پذيری در شهرهای کوچک را نخواهد 
داشت، گفت: برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران 
در طول کار دچار تغييراتی شد و به دليل پيش بينی 
نکردن شکل ارائه برنامه ما آن را در سطح مناطق ارائه 
کرديم که به لحاظ برنامه ريزی، طراحی و سهولت 
اجرای بيشتری داشته باشد. امين زاده گفت: وقتی 
از منظر شبانه صحبت به ميان می آيد بيشتر جنبه 
کالبدی و سيمای شهر مورد توجه قرار می گيرد، در 
حالی که اين بخشی از کار است و اين مفهوم عمدتا 
روی فضای ش��هری، حيات شبانه و عمدتا بر زمان 
بندی فعاليت ها و خدماتی که شهر در هنگام شب 
ارائه می دهد متکی است.  وی   تاکيد کرد: اجرای اين 
برنامه بيش از آنکه نيازمند منابع مالی در شهرداری 

باشد نيازمند مديريت و منبع انديشه ای است. 

مفهومتنفسشهريدركالنشهرها

عباس آخوندي
 وزير راه و شهرسازي

  يك استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از 
روند فعلي كاهش قيمت ارز معتقد است 
ش�كل اين ريزش مش�ابه روند افزايشي 
قبل�ي هيجان�ي ب�وده و توجيه ن�دارد و 
عواملي از جمله عوامل سياسي، انتظارات 
و موج ايجاد ش�ده و هيجان�ات مي تواند 

باعث آن شده باشد

برش



نگاه 9 پرونده
 تبعات عدم اجراي

راي ديوان عليه امريكا 
يك پژوهش��گر حقوق بين الملل با اش��اره به الزام 
و ضمان��ت اجراي��ي قرار ص��ادره از س��وي ديوان 
الهه گف��ت: در صورت ع��دم اج��راي راي ديوان 
دادگس��تري بين الملل��ي )اله��ه( هجمه عظيم 
بين المللي ناشي از افكار عمومي عليه امريكا شكل 
مي گيرد. به گزارش ايس��نا، حميدرض��ا اكبرپور، 
پژوهشگر مسائل حقوق بين الملل در يادداشتي به 
ابعاد الزام آوري و ضمانت اجراي قرار صادره از سوي 
ديوان بين المللي دادگستري پرداخته است كه متن 

اين يادداشت به شرح زير است: 
خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم هاي يك جانبه 
و ثانويه از س��وي اياالت متحده بر ايران، سبب شد 
كه ايران بر اس��اس عهدنامه مودت مي��ان ايران و 
امريكا مصوب 1955 ميالدي در ديوان بين المللي 
دادگس��تري طرح ش��كايت كند. اين عهدنامه در 
چندين مورد قبل از اين نيز مبناي طرح ش��كايت 
طرفين از يكديگر بوده اس��ت. اما وراي اين مساله؛ 
موضوعي كه امروز مدنظر است و مي تواند قابل توجه 
باشد در باب صدور قرار موقت از سوي ديوان است. 
مس��ائلي از قبيل الزام و ضمانت اجراي اين قرارها، 
محل بحث و جدل فراوان است. اهميت آن نيز بدين 
علت است كه ديوان با اقدام به صدور قرار موقت، به 
نوعي تعليق تحريم هاي امريكا و جلوگيري از افزايش 
تنش را خواستار شده است. بر همين اساس، ضرورت 

تبيين مسائل فوق الذكر مبين است.
مبحث قرار موقت در ماده 41 اساس��نامه ديوان به 
آن پرداخته شده اس��ت و هدف از آن اين است كه 
در صورتي كه ديوان تشخيص داد رفتارهاي يكي 
از اصحاب دعوي موجب صدمات غيرقابل جبران 
مي شود يا ممكن است علت دعوي را از ميان بردارد، 
بتواند در اين باب قرار موقت را صادر نمايد تا ثبات 

الزم در دادرسي فراهم شود.
در باب ال��زام به قراره��اي موقت تا ابت��داي قرن 
21، شك و شبهه بس��ياري وجود داشت. برخي با 
توجه عدم ذكر قرارها در كن��ار آرا صادره از ديوان 
كه طبق ماده 94 منش��ور سازمان ملل الزم االجرا 
است، نتيجه گيري كرده اند كه اين قرارها ماهيتي 
توصيه اي دارند. عالوه بر اي��ن، ابهاماتي در متن و 
سياق نگارش اساسنامه ديوان نيز مزيد بر علت شد 
تا بيش از پيش بر توصيه اي بودن قرارها تاكيد شود. 
اما در نهايت ديوان با توجه به پرونده “الگراند “ و رايي 
كه در سال 2001 ميالدي صادر نمود، رويه جديدي 
را به وجود آورد. ديوان با تاكيد بر هدف اساسنامه كه 
چيزي جز تاكيد بر گسترش صالحيت ديوان براي 
حل اختالفات نيست و همچنين با توسل به اصلي 
حقوقي و مورد قبول دادگاه هاي بين المللي كه مقرر 
مي دارد »طرفين دعوي بايد از اقدام به هر عملي كه 
بر صدور راي دادگاه اثرگذار است، خودداري نمايند« 
زمينه را براي رويه جديد فراهم نمود. بر همين اساس 
ديوان در راي خود در قضيه الگراند، تاكيد كرد كه 
قرارهاي صادره مبني بر ماده 41 اساسنامه ديوان 

الزام آور است و بايد دولت ها از آن تبعيت كنند .
اما در كن��ار الزام آور بودن، بايد به مس��اله ضمانت 
اجراهاي قرار هم توجه شود. الزام آور بودن و ضمانت 
اجراها به منزله دو روي يك س��كه هس��تند. بطور 
كلي دو مس��ير براي ضمانت اجراي قرار، مي توان 
متصور شد. مسير اول از طريق شوراي امنيت است. 
ش��وراي امنيت هم به دو صورت مي تواند به مساله 
قرار صادره ورود كند. در وهله اول به مانند آرا صادره 
از ديوان، دولتي كه قرار به نفع آن صادر شده است 
به ش��ورا مراجعه و بر طبق بند 2 ماده 94 منش��ور 
سازمان ملل، درخواست توصيه يا اقدام عليه ناقض 
قرار را كند. رويه در اين باب، حكايت از اين مس��اله 
دارد كه شوراي امنيت تا كنون در اين مورد، اقدام يا 
توصيه اي نكرده است. البته مسائلي از اين دست در 
دستور كار شورا قرار گرفته است اما منجر به توصيه 
يا اقدامي حسب بند دوم ماده 94 منشور نشده است. 
در وهله دوم، توصيه ها و اقدامات شورا خارج از بند 
دو ماده 94 و بنا بر وظيفه ذاتي اين شورا مبتني بر 
حفظ صلح و امنيت بين المللي است. در اين مورد 
شورا مي تواند راسا به مساله ورود كند و قطعنامه اي 
حاوي توصيه يا اقدامات مشخص را صادر نمايد. اما 
اين مساله مي تواند به مانند شمشير دولبه عمل كند. 
بدين صورت كه ممكن است ش��ورا بر خالف قرار 
صادره، قطعنامه اي را صادر كند. كما اينكه در قضيه 
الكربي، شوراي امنيت با صدور قطعنامه هايي، عمال 
جلوي صدور قرار موقت را گرفت اما با توجه به قضيه 
الگراند و روند جديد ديوان، بعيد به نظر مي رسد كه 

اين موضوع تكرار شود.
اما مس��ير دوم ضمانت اجرايي شدن قرار، از طريق 
خود ديوان است. بدين طريق كه ديوان، قرار صادره را 
در حكم نهايي منعكس كند. به اين طريق عمال قرار 
به مانند راي نهايي داراي اهميت و اعتبار مي شود. 
اين خود به مانند يك ابزار مهم در ممانعت از نقض 
قرار صادره مي تواند عمل كند كما اينكه دولت امريكا 
كه در قضيه الگراند، قرار ص��ادره از ديوان را نقض 
كرده بود پس از اينكه ديوان ال��زام آوري قرار را در 
راي نهايي گنجاند و سپس موضوع قرار نيز به عنوان 
قس��متي از راي منتشر ش��د، در قضيه ديگري كه 
تحت عنوان قضيه » اونا «  مطرح شد از قرار صادره 

از ديوان تبعيت كرد.
در نهايت با اين قرار صادره از ديوان، به نظر مي رسد 
كه با توجه به ترتيبات لحاظ ش��ده از سوي ديوان، 
قرار مزبور اجرايي ش��ود اما در صورت عدم اجرايي 
شدن اين قرار از سوي امريكا، مسلما هجمه عظيم 
بين المللي حداقل ناشي از افكار عمومي عليه دولت 
امريكا شكل خواهد گرفت كه اين امر در واقع تكميل 
كننده پروسه مخدوش ش��دن چهره بين المللي 
اياالت متحده اس��ت كه ناش��ي از خروج امريكا از 
برجام، پيمان پاريس و... است. به ويژه اينكه اياالت 
متحده خود باني نظم بين المللي كنوني اس��ت اما 
دولت كنوني امريكا عمال با س��اختارها و معاهدات 
بين المللي كه نشات گرفته از همين نظم بين المللي 

است به مخالفت برخاسته است.

قائم مقام اسبق وزارت نفت: 

معاون وزير خارجه عنوان كرد

راي دايمي الهه هم راستاي حكم موقت خواهد بود

خروج امريكا از »مودت« تاثيري بر راي دادگاه الهه ندارد

قائم مقام اس�بق وزير نفت »يازدهم مهرماه 97« 
را نقطه عطفي در تاريخ مناقش�ات ايران و امريكا 
عنوان كرد و گفت: حكم دايمي ديوان بين المللي 
دادگس�تري نمي تواند كمتر از حكم موقت باش�د 
و راي نهايي هم در راس�تاي حك�م موقت و تبيين 
آن خواهد ب�ود. دي�وان بين المللي دادگس�تري 
چهارشنبه گذشته حكم موقت درباره شكايت ايران 
از امريكا را به خاطر اعمال تحريم ها عليه ايران صادر 
كرد. اين حكم بازتاب هاي گسترده اي در رسانه هاي 
داخلي و بين المللي داش�ته اس�ت. »سيد مهدي 
حسيني« قائم مقام اسبق وزير نفت در مصاحبه با 
ايرنا گفته است حكم موقت ديوان در يازدهم مهرماه 
نقطه عطفي در تاريخ مناقشات ايران و امريكاست 
و بايد بهترين استفاده را از اين حكم كرد.  به گفته 
وي اگرچه ديوان الهه ب�ه مصاديقي در حوزه هاي 
كشاورزي و مسائل انسان دوستانه اشاره كرده است 
با اين حال اشاره ديوان مبني بر اينكه طرفين دست 
به اقدامي نزنند كه وضعيت بدتر شود و يا به مردم 

ايران آسيب برسد اشاره به مسائل روز هم دارد. 
حس�يني كه واكنش امريكايي ها ب�ه اين حكم را 
س�ريع و كودكانه مي داند، معتقد است با توجه به 
اينكه قانون عطف به ما سبق نمي شود حكم ديوان 
جاري است و اعتراض امريكا به درد امروز و فرداي 

اين كشور نمي خورد. 

  روز چهارشنبه ديوان بين المللي دادگستري حكم 
موقت درباره ش�كايت ايران از امريكا را صادر كرد 

ارزيابي شما از اين حكم چيست؟
معتقدم اين اتفاقي كه افتاد يازدهم مهرماه 97 را به عنوان 
نقطه عطف در تاريخ مناقشات ما با امريكا تبديل كرد. غير از 
خوشحالي بايستي به عنوان شهروند به مردم تبريك بگويم 
و از تيم حقوقي كشور دكتر محبي و ديگر اعضاي تيم كه 
زحمت كشيدند و اين مهم را به اين مرحله رساندند، تشكر 
كنم. درست است كه اين راي عنوان راي موقت دارد ولي در 
واقع به نوعي دايمي است به اين دليل كه از ابتدا اعالم شد كه 
الزم االجراست و از همان روز و ابالغ حكم به امريكا اين كشور 

بايد كارهاي خواسته شده را انجام دهد. 
از طرف ديگر ديوان قانع شده است كه اقدامات امريكا به مردم 
ايران آسيب مي رساند. به ويژه بندي كه مي گويد طرفين 
كاري نكنند كه باعث شود وضع مناقشه از اينكه هست بدتر 
شود و اين به معناي آن است كه امريكا نمي تواند تحريم هاي 

نوامبر را هم اعمال كند. 
   بر چه اساسي اين راي دايمي است؟

زيرا راي نهايي قرار نيس��ت در تضاد با اين راي باش��د. يك 
موسسه حقوقي با برگزاري سه چهار روز جلسات استماع و 
ديدن لوايح طرفين و دفاعيات آنها به اين جمع بندي صريح 
رسيده و صالحيت خود را احراز كرده است. اين نقطه عطف 
مرا ياد 29 اسفند و روز ملي كردن صنعت نفت و موفقيت 
ايران در جريان ملي شدن صنعت نفت در ديوان انداخت. 
حكم روز چهارشنبه در واقع پيروزي دوم و حتي از آن هم 
برجسته تر است زيرا در آن زمان انگليس از ما شكايت كرده 
بود و ما به صالحيت ديوان اعتراض كرده بوديم كه ديوان هم 
صالحيت خود را رد كرد و اين مساله به نفع ما بود. به خاطر 
اينكه دعواي انگليس را با موضوع عدم صالحيت كنار گذاشت 
اما امروز در گام هاي اول ما نگران بوديم صالحيت ديوان احراز 
نشود حتي برخي از حقوقدانان ما مي گفتند صالحيت ديوان 
احراز نمي شود زيرا دو طرف بايد رضايت بدهند و من با استناد 
به مواردي گفتم به موجب بندهاي مختلف از كنوانسيون ها 

خصوصا عهدنامه مودت صالحيت احراز مي شود كه شد. 
حكم دايمي ديوان نمي تواند كمتر از آنچه هس��ت باشد و 
راي نهايي در همين راستا و تبيين همين حكم خواهد بود. 
منتهي در جزئيات بيشتر و اينكه مصداق هاي موارد گفته 
شده كدام ها هستند و تكليف هر كسي را تعيين خواهد كرد.
   بحث ديگر امكان تجديدنظر در حكم ديوان است 

آيا اين حكم قابل تجديدنظر هست يا خير؟
حس��يني: آراي ديوان تجديد نظر ندارد؛ اوال ديوان خود به 
موجب منشور ملل متحد ش��كل گرفته است و فصل دوم 
منشور ملل متحد به بحث تشكيل ديوان اختصاص دارد. 
همچنين عنوان شده است كه تمامي اعضايي كه منشور را 
امضا كرده اند الزاما ديوان را پذيرفته اند و الزاما متعهد به اجراي 
احكام آن هستند. بنابراين ما امروز با حكمي روبرو هستيم 
كه كف احكام است و حكم نهايي بر خالف اين نخواهد بود. 
حكم ديوان حت��ي در مورد تحريم ها جامعيت خوبي دارد 
و به گونه اي دايم اس��ت خصوصا كه ديوان اعالم كرده كه 
صالحيت دارد و مي گويد »حق نداريد بازي را به هم بزنيد و 

نبايد موضوع مناقشه را بدتر كنيد«.
  عالوه بر ابع�اد حقوقي اين حكم چ�ه پيامدهاي 

سياسي و اقتصادي در پي دارد؟
حتي اگر قرار باشد با امريكا مذاكره هم بكنيم امروز دست 
باال را داريم و در موضع ضعف قرار نداريم. ما اكنون كشوري 
هستيم كه حكم صريح ديوان دادگستري بين المللي را - به 
عنوان باالترين مقام قضايي بين المللي جهاني كه طرفين به 
آن متعهد هستند- در اختيار داريم. حتي در مذاكره با ديگر 
كشورها هم در موضع بسيار برجسته اي قرار گرفتيم.  امريكا 
اشتباهات متعددي به ويژه در سال ها و ماه هاي اخير داشته 
است. اگر سخنراني هاي هيالري كلينتون را دنبال كنيد 
به صراحت مي گويد ما داعش را به وجود آورديم حتي واژه 
انگليسي »فاندينگ« را به كار مي برد يعني ما داعش را تامين 
مالي كرديم. يا ترامپ در سخنراني هاي خود اوباما را مسوول 
ايجاد و پيدايش داعش معرفي مي كند. از طرف ديگر امروز 
ايران تنها كشوري است كه واقعا با داعش جنگيده است؛ ما 
با استناد به همين مدارك مي توانيم شكايت ديگري عليه 

امريكا داشته باشيم. 
تش��كيل مجمعي تحت عنوان گروه اقدام ايران خود جاي 
ش��كايت دارد. در اين گروه مقامات رسمي دولت ترامپ از 
وزير امور خارجه تا مشاور امنيت سخنراني مي كنند و اقدامات 
خصمانه عليه  مردم ايران انجام مي دهند. از طرف ديگر دنيا 
مي داند ما مدعي مبارزه با تروريسم هستيم و در اين راه جنگ 
كرديم. در اهواز ش��هيد داديم، به مجلس ما حمله كردند 
بنابراين ما مي توانيم مدعي باش��يم. در فضاي بين المللي 
همه مي دانند امريكا، عربس��تان و امارات پشت اين قضايا 
حضور دارند. نكته ديگر اينكه امريكا با خروج از عهدنامه ها 
و توافقات بين المللي درگيري هايي براي خود ايجاد كرده 
است. اين كشور در تجارت جهاني دخالت مي كند كه اين 
خود با قوانين سازمان تجارت جهاني )WTO( مغايرت دارد. 
اين اقدامات امريكا را به كشوري تبديل كرده كه مقابل دنيا 
مي ايستد. امروز در شرايطي كه حكم ديوان به نفع ما صادر 
شده اس��ت بايد از اين تضادها حداكثر بهره را  ببريم. امروز 
ديگر شركت ها و بنگاه هاي بخش خصوصي با اين حكم مثل 
گذشته آسيب پذير نيستند. آنها مي توانند تهديدهاي امريكا 
را به موجب اين حكم ديوان به چالش بكشند و تسليم نشوند. 
معتقدم و پيش بيني مي كنم كه امريكايي ها براي پرهيز از 
درگير شدن با صدها شركت، بانك و موسسه مالي درگير 
نش��وند مجوزهايي را خواهند داد تا وجهه و اعتبار خود را 
حفظ كنند. ما براي ش��كل دادن به بازي مي توانيم از اين 
موضوع استفاده كنيم. اكنون زمان آن است كه شركت هاي 

تجاري-اقتصادي ما به ويژه در بخش نفت به سرعت با توجه 
به حكم صادر شده وارد مذاكرات تجاري شده و بسته هاي 
تجاري خود را ارايه كنند تا كاهش هاي به وجود آمده را به 
حالت قبل بازگردانند.  همچنين زمان آن اس��ت حداكثر 
استفاده را در عرصه تبليغاتي از اين حكم داشته باشيم. حتي 
اگر زماني مالحظاتي داشتيم كه خيلي شلوغ نكنيم امروز 
بايد تمام فضاي بيم و اميد ايجاد شده در عرصه بين المللي را 
با اين حكم تغيير داده و آن را به فضاي اميدواري و همكاري 
تبديل كنيم؛ بايد به طرف هاي خود بگوييم شما طرف موفق 

ايستاده ايد نه طرف شكست خورده. 
   حكم دايمي چه زماني صادر خواهد شد؟

با اين سرعتي كه ديوان نشان داد نبايد خيلي منتظر ساليان 
بود. اكنون طرفين بايد در ارتباط با حكم داده شده لوايح و 
اس��ناد و مدارك خود را ارايه كنند. ديوان لوايح را بررسي و 
احيانا تاريخ جلسه استماع را تعيين مي كند. ممكن است 
آن جلسات سه يا چهار ماه ديگر باشد. بايد مجددا در جلسه 
شركت كنيم و قضات به لوايح رسيدگي  كنند. ممكن است 
جلسات استماع تكرار شود و ديوان بخواهد لوايح تكميلي 
درخواست كند. طبيعتا اين مراحل زمان بر است اما با سرعتي 
كه ديوان نشان داد احساس مي كنم كه وضع مي تواند بهتر 
از اين باش��د. در هر صورت خيلي نبايد منتظر حكم نهايي 
باش��يم زيرا همين حكم به اندازه كافي الزم االجراس��ت و 
مي تواند مس��ائل ما را حل كند و ما بايد روي همين مساله 
اقدامات حقوقي الزم را انجام دهيم. دستگاه ديپلماسي ما 
بايد جلس��اتي با 1+4 بگذارد و با امريكايي ها مكاتبه كند و 

بخواهد كارهاي الزم را انجام دهند.
   برجسته ترين وجه حكم ديوان چيست؟

برجس��ته ترين وجه حكم ديوان اين است كه تحريم هاي 
پيش رو را به چالش مي كشد. بطوري كه صريحا مي گويد 
كاري نكنيد مناقشات از اينكه هس��ت بدتر شود. تحريم 
قطعا مناقش��ه را بدتر مي كند يا ديوان در مقام حكم گفته 
است نبايستي امريكا كاري بكند كه موجب گرفتاري مردم 
ش��ود. امروز بزرگ ترين بخش اقتصاد ما نفت است. وقتي 

امريكا هدف رساندن صادرات نفت ايران به صفر، بازنگشتن 
پول نفت به كشور را تعيين كرده و سيستم مالي ما را هدف 
قرار مي دهد به اين معناست كه عليه مردم ما اقدام مي كند. 
وقتي پول نفت نيايد و ما نتوانيم نفت بفروشيم بخش هاي 
مختلف اعم از اش��تغال، توليدات، كارخانه ها و طرح هاي 
توسعه اي همه آسيب مي بينند و در نهايت آسيب متوجه 
مردم مي ش��ود. از س��وي ديگر، تحريم ها حتي اقدام عليه 
امنيت بين المللي محسوب مي شود؛ از اين جهت كه تقاضا 
براي انرژي رو به افزايش است و اگر امريكا مانع صادرات نفت 
ايران و رسيدن آن به دنيا شود امنيت عرضه انرژي را در دنيا 
به خطر انداخته است؛ اين امر اقدامي نه تنها عليه ما كه عليه 
جامعه جهاني است. اينها مصاديقي است كه ما مي توانيم در 
لوايح خود ارايه كنيم. اسناد و مدارك هم وجود دارد و حتي 
منابع ما مي تواند موسساتي در امريكا مثل شركت هاي نفتي 
و آمارها و ارقامي باشد كه اين موضوع را ثابت مي كند. امروز 
 )Shell( و شل )bp( گزارش هاي ساالنه شركت هاي بي پي
مرجع هستند و مي توان به آنها رجوع و ثابت كنيم اقدامات 
امريكا لطمه به تمام دنياست. هر چند كه ممكن است برخي 
كشورها از افزايش توليد خود سخن بگويند اما به عنوان مثال 
ثابت شده است كه عربستان نمي تواند بيش از توان فعلي 
توليد كند. همچنين شاهد بوديم كه كويت كه كاري در اين 
زمينه نكرد. ادعاي امريكا )مبني بر اينكه به صفر رساندن 
صادرات نفت ايران مشكلي در امنيت عرضه ايجاد نمي كند( 
هم با ايرادات جدي روبروست؛ اضافه توليد امريكا دو اشكال 
دارد؛ اوال نفت آنها ش��يل است كه ثبات دايمي ندارد چون 
چاهي كه مي زنند دو س��ه ماه بيشتر عمر ندارد. دوم اينكه 
باالترين ضريب آلودگي محيط زيس��ت را دارد بطوري كه 
آاليندگي آن چندين ده برابر زغال سنگ است. بيشترين 
آسيب زغال سنگ مربوط به متاني است كه به اتمسفر وارد 
مي شود. متاني كه شيل امريكا و كانادا ايجاد مي كنند ده ها 

برابر زغال سنگ است. 
   ظاه�راً دي�وان در حك�م خود س�قف تقاضاي ما 
را لح�اظ نكرده و حك�م به حوزه هاي كش�اورزي و 

انسان دوستانه، محدود شده است؟
در واقع اينها مصاديقي است كه درعهدنامه به صراحت وجود 
داشته و به همين دليل به آنها ارجاع داده است. اما بندهاي 
عمومي به امروز مربوط مي شود؛ مثاًل جايي كه گفته است به 
مردم آسيب نرسد يا اينكه كاري نكنيم وضع بدتر شود. در 
ماده 72 كنوانسيون وين به صراحت آمده است كه طرفين در 
صورت دعوا هم نبايد كاري كنند كه شانس برگشتن به وضع 
قبل از بين برود بنابراين مي توان گفت همه خواسته هاي ما 
كه در راس آن بحث تحريم هاست در اين حكم وجود دارد. 
اميدوارم كه كارشناسان ما اين حكم را در فضاي سياسي بد 
تفسير نكنند؛ ما بايد مثبت ترين برداشت را از اين بحث داشته 
باشيم و در رسانه هاي بين المللي اين برداشت مثبت را بطور 
گسترده منتشر كنيم. بايد اهل فن، مسووالن و ديگران اين 
تحليل هاي مثبت را ارايه و تاكيد كنند كه اين بحث تمام 
شده است و حكم نهايي هم بدتر از حكم موقت نيست كه 

بهتر خواهد بود.
   ارزيابي شما از واكنش امريكا به اين حكم كه ظاهراً 

اعالم كرده اند از پيمان خارج مي شوند چيست؟
موضع گيري امريكا بس��يار س��ريع و بچگانه بود. معموال 
امريكايي ها با طمانينه حركت و با مشاوران حقوقي مشورت 
مي كنند. اگرچه اقدام امريكا كامال سياسي و غيرحقوقي 
است با اين حال چه امريكايي ها از عهدنامه خارج شوند و چه 
نشوند قانون عطف به ما سبق نمي شود. چرا كه ما در زمان 
وجود عهدنامه اقامه دعوا كرديم كما اينكه اكنون نيز موجود 
است. از طرف ديگر خروج ازعهدنامه مودت حداقل يك سال 
زمان مي برد. ضمن اينكه اين خروج مي تواند مورد اعتراض 
واقع شود. طبق كنوانسيون وين خروج از ساير عهدنامه ها 
س��ه ماه زمان مي برد اما خروج از عهدنامه مودت يك سال 
زمان الزم دارد و اقدام امريكايي ها به كار امروز و فرداي آنها 
نمي آيد. امريكا تنها خواسته است فضاي سياسي را تغيير 
دهد، محكوم كردن حكم ديوان و بي ارزش دانستن آن تمرد 
از حكم بين المللي است. اين اقدام نقض عهد ديگري بر نقض 

عهدهاي امريكايي ها در دنيا اضافه مي كند.

امريكا از پيمان مودت خارج ش��د؛ اما خروج اين كش��ور 
تاثيري در روند بررسي شكايت تهران از واشنگتن درباره 
نقض اين پيمان ندارد. اين را معاون حقوقي و بين الملل 
وزارت خارجه گفته و تاكيد كرده است كه بر اساس پيمان 
مودت، در صورت خروج ي��ك طرفه يكي از طرفين، اين 
قرارداد يكس��ال بعد قابل فسخ مي شود. از اين رو طرفين 
مي توانن��د در طول اين م��دت در صورت وج��ود موارد 
جديد، در ديوان اقامه دعوا كنند. غالمحس��ين دهقاني 
كه با خبرگزاري ايرنا گفت وگو كرده اس��ت، افزود: پس از 
برجام كه ايران و 1+5 درباره آن به توافق رسيدند، قرار بود 
تحريم هاي مربوط به مساله هسته اي برداشته شود. هرچند 
متاسفانه امريكا هيچگاه تمام تعهدات خود را درباره برجام 
انجام نداد اما چون در برجام حضور داشت عمال مي توان 
گفت كه اين تحريم ها برداشته شده بود و شركت ها با ايران 
كار مي كردند. او ادامه داد: ترامپ كه مرتب برجام را بدترين 
توافق در تاريخ امريكا مي دانست و بطور مرتب به مذاكره 
مجدد يا خروج تهديد مي كرد، در هجدهم ارديبهشت از 
اين توافق خارج شد و اعالم كرد كه تحريم هاي اسقاطي 
امريكا را بازخواهد گرداند. معاون وزير امور خارجه با بيان 
اينكه ترامپ تهديد كرد تحريم هاي بيشتري را هم عليه 
ايران اعمال خواهد كرد، افزود: اين مساله خالف قطعنامه 
2231 شوراي امنيت، عهدنامه مودت و همچنين قوانين 
بين المللي بود. دهقاني اضافه كرد: اين اقدام بطور طبيعي 
عكس العملي از طرف جمهوري اسالمي مي توانست به 
همراه داشته باشد كه بر همين اساس، دادخواستي را در 
تيرماه در ديوان بين المللي دادگستري بر اساس ماده 36 
اساس��نامه ديوان كه به دولت ها اجازه طرح دعوا مي دهد 
و همچنين پيمان مودت 1955 ثبت كرد. او خاطرنشان 
كرد: دادخواست ما هم بطور مستقيم به عمل متخلفانه 
بين المللي امريكا ناشي از تصميم هجدهم ارديبهشت اين 
كشور در ارتباط با بازگرداندن تحريم ها، مربوط بود؛ چرا 
كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها پايبندي ايران به 
برجام را تاييد كرده است. معاون وزير امور خارجه با اشاره 
به بخش هايي از پيمان مودت تاكيد كرد: بر اساس قرارداد 
مودت بايد مبادالت اقتصادي بين اتباع دو كشور تسهيل 

ونبايد محدوديتي اعمال ش��ود، اين مي توانست مبناي 
خوبي براي طرح دعوا عليه امريكايي ها قرار گيرد. دهقاني 
يادآور شد: ممكن است رس��يدگي به اين دعوا در ديوان 
بين المللي بيش از يكسال طول بكشد اما چون كار امريكا 
آثار فوري بر اقتصاد ايران داشت و اثرات جبران ناپذيري 
برجاي مي گذاشت، بر اساس ماده 41 اساسنامه ديوان، در 

خواست صدور قرار موقت شد.

  امريكا بايد تصميم خود را درباره تحريم
 لغو كند

او دليل راي موقت را هم جلوگيري از صدمات و خسارات 
جبران ناپذير دانست و گفت: اين راي تا زمان صدور حكم 
قطعي، اعتبار دارد و ايران مي خواهد امريكا سريعا تصميم 
خود را لغو كند. معاون وزير خارجه در پاسخ به فضاسازي هاي 
پمپئو و بولتون كه گفتند ديوان همه درخواست هاي ايران را 
نپذيرفته است، گفت: معموال ديوان به همه درخواست هاي 
شاكي پاسخ مثبت نمي دهد اما نكته مهم اين بود كه ديوان 
بر بخش اصلي كه آثار جبران ناپذيري را براي مردم و اقتصاد 
كشور داشت، موردتوجه قرار داد. دهقاني افزود: بخش ديگر و 

مهم اين بود كه ديوان صالحيت خود را براي رسيدگي به اين 
موضوع شناسايي كرد و به همين دليل است كه امريكايي ها با 
عصبانيت واكنش نشان دادند و از پيمان مودت خارج شدند.

او ادامه داد: ديوان خواس��ته است كه امريكايي ها موانع 
را براي صادرات آزاد در زمينه دارو و تجهيزات پزشكي، 
مواد غذايي و كشاورزي و همچنين قطعات، تجهيزات و 
خدمات براي ناوگان هوايي برطرف سازند. معاون حقوقي 
وزير امور خارجه اضافه كرد: ديوان با اجماع تاكيد كرده 
است كه امريكا بايد مجوزهاي الزم براي اين موارد و نقل 
و انتقال مالي آن را صادر كند و محدوديتي هم ايجاد نكند، 
ضمن اينكه اقدامي انجام ندهد كه وضعيت درباره موضوع 
دعوا بدتر شود. دهقاني با تاكيد بر اينكه اگر امريكا اين 
راي را اجرا نكند، عالوه بر نقض قطعنامه 2231 و پيمان 
مودت، نقض بند آخر همين قرار موقت نيز خواهد بود، 
تصريح كرد: اين قرار به هيچ وجه براي امريكايي ها قابل 
انتظار نبود. او تاكيد كرد: آراي موقت و قطعي ديوان براي 
همه طرف ها الزم االجرا است، ديوان يكي از اركان ملل 
متحد است و مي توان گفت در كنار قطعنامه هاي شوراي 

امنيت، آراي ديوان از اهميت بااليي برخوردار است.

   كاهش فشارها براي همكاري با ايران
معاون وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: اگرچه ممكن 
است امريكا همچون موارد ديگر بخواهد كه اين راي را 
اجرا نكند اما فشار سياسي ناشي از عدم اجراي راي ديوان 
براي كشوري كه ملزم به اجرا شده، به گونه اي است كه 
س��رباز زدن از آن را هزينه بر و مشكل مي كند. دهقاني 
با بيان اينكه اين راي براي كش��ورهاي ديگر هم ابزاري 
خواهد بود تا با كاهش فشار امريكا نسبت به تصميم خود 
براي عدم همكاري با ايران تجديد نظر كنند، تصريح كرد: 
اين راي مشروعيت رفتار و فشار امريكا به كشورهاي ديگر 
براي قطع همكاري با ايران را بيش از گذشته زير سوال 
مي برد. و در پاسخ به اين سوال كه با خروج امريكا از پيمان 
مودت چه اثري بر راي ديوان ايجاد خواهد ش��د، گفت: 
هيچ تاثيري روي حكم ديوان ندارد، چون اين دادخواست 
قبل از اعالم خروج امريكا بوده است. از اين رو، نه روي قرار 
موقت و نه بر روي روند رسيدگي در دادگاه تاثيري ندارد.

مع��اون وزير امور خارجه افزود: بر اس��اس مفاد پيمان 
مودت در صورت خروج يك طرفه يكي از طرفين، اين 
قرارداد يكسال بعد قابل فسخ مي شود. از اين رو طرفين 
مي توانند در طول اين مدت در صورت وجود موارد جديد، 
در ديوان اقامه دعوا كنند.  دهقاني با كنايه به رفتار دولت 
ترامپ در خروج از پيمان ه��ا و قراردادهاي بين المللي 
گفت: فكر مي كنم با اين روندي كه امريكايي ها شروع 
كرده اند، از تمام پيمان هاي بين المللي خارج مي شوند، 
ديديم كه از پروتكل الحاقي كنوانسيون 1961 وين هم 
به دليل شكايت فلسطيني ها خارج شدند. او افزود: اين 
راي براي امريكا الزم االجرا است و همانطور كه گفته شد 
براي كشورها ابزاري خواهد شد كه در مقابل فشار امريكا 
ايستادگي كنند و مشروعيت اقدامات امريكا را بيش از 

پيش زير سوال مي برد.

  بهانه هاي امريكا مسموع نيست
معاون وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه گفته 
مي شود در شرايطي كه نقل و انتقال بانكي مشكل دارد، 
اين راي نمي تواند گره گشا باشد، گفت: در بند سوم راي 

موقت كه با اجماع هم تصويب شده آمده است امريكا بايد 
مجوزهاي الزم را در اين زمينه ها صادر كند و پرداخت ها و 
ديگر نقل و انتقال مالي در اين عرصه ها مورد محدوديت 
قرار نگيرد. دهقاني، اظهارات وزير خارجه امريكا را مبني 
بر اينكه بايد محرز شود تا موارد انسان دوستانه به مردم 
نيازمند ايران مي رس��د، بهانه جويي ه��اي فاقد ارزش 
دانست كه در جامعه بين المللي و راي دادگاه مسموع 
نيست. او خاطرنشان كرد: امريكايي ها به هيچ وجه انتظار 
اين راي را از دادگاه نداشتند و از اينكه ديوان به مواردي 
كه بايد به سرعت رسيدگي شود و اثرات جبران ناپذيري 
داشت، توجه كرده است، براي جمهوري اسالمي ايران 
يك موفقيت است. معاون وزير امور خارجه در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا ديوان قصد مقابله با يكجانبه گرايي 
امريكا را هم داشته اس��ت، گفت: راي دادگاه عمال اين 
به همين معنا اس��ت. ديوان دادگس��تري بين المللي 
الهه روز چهارشنبه نتيجه رسيدگي به شكايت ايران 
از امريكا را اع��الم كرد و گفت ك��ه تحريم هاي امريكا 
خس��ارت اقتصادي، به خصوص در صنعت هوانوردي 
به ايران وارد ك��رده و به دليل تحريم ها، تهيه غذا و دارو 
دشوارتر شده و بانك ها مشغول خارج كردن دارايي خود 

از كسب وكارهاي ايران هستند. 
ديوان الهه راي داد كه امريكا بايد طبق معاهده مودت 
بين ايران و امريكا در س��ال 1995 تمامي موانع ناشي 
از تحريم ه��اي 15 مرداد در مورد صدور دارو، وس��ايل 
پزش��كي، مواد غذايي و هواپيما را به ايران برداش��ته و 
تضمين دهد تا تراكنش هاي مالي مربوطه به اين راي 

امكان پذير باشد. 
وزير خارجه امريكا در واكنش به راي دادگاه با عصبانيت 
گفت كه مي خواهيم از پيمان مودت ايران و امريكا خارج 
شويم. مايك پمپئو در يك كنفرانس خبري افزود: ايران 
تالش كرده است در حق حاكميت امريكا دخالت كند، اين 
كشور براي فعاليت هاي تبليغاتي خود سوءاستفاده مي كند 
و اين تصميم دادگاه درست نيست. بيشتر رسانه هاي غربي 
با بازت��اب راي دادگاه الهه، تاكيد كردند كه اين مس��اله 

غيرقانوني بودن تحريم هاي امريكا را نشان داد.
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دانش و فن10اخبار
 قابليت جديد توييتر 

براي كاهش مصرف ديتا
انگجت | به تازگ��ي توييتر قابليت جديدي را 
اضافه كرده اس��ت كه به كاربران كمك مي كند 

مصرف اينترنت خود را كاهش دهند.
 بسياري از كاربران وقت زيادي را صرف شبكه هاي 
اجتماعي مختلفي مانند توييتر، اينستاگرام و... 
مي كنند و همين موضوع باعث مي ش��ود روزانه 
اينترنت زيادي را مصرف كنند، اما به تازگي توييتر 
قابليت جديدي را به اپليكيشن خود افزوده است 
كه به كاربران كمك مي كند مصرف ديتاي خود 

را كنترل كنند.
 اين ويژگ��ي جدي��د در قالب گزين��ه اي به نام
 Data Saver به اپليكيشن توييتر اضافه شده 
است. زماني كه كاربران اين گزينه را فعال مي كنند 
ويديوها به صورت خودكار پخش نخواهند شد و 
همچنين تصاوير با كيفيت پايين براي كاربران 
باز مي شود تا اينترنت كمتري مصرف شود.جهت 
 فعالس��ازي اين قابليت الزم كاربران به قسمت
Data Usage در توييتر بروند و گزينه Setting  

را فع��ال كنند. اين ويژگ��ي در حال حاضر براي 
كاربران اندرويد و iOS فعال است .

 سرقت رازهاي تجاري
 اپل و آمازون توسط چين

ديجيتال ترندز| گزارشي جديد ادعا مي كند 
چين با استفاده از تراشه هايي به اندازه نوك مداد، 
رازهاي تجاري اپل و آمازون را سرقت كرده است.

»بلومبرگ بيزينس ويك« در گزارشي جديد ادعا 
مي كند چين اپل، آم��ازون و پيمانكاران دولتي 
امريكا را هك كرده است. هرچند به نظر نمي رسد 
در اين عمليات اطالعات مشتريان سرقت شده 
باشد، چين با استفاده از ميكروتراشه هاي بسيار 
كوچك رايانه ها را هك ك��رده و رازهاي تجاري 

شركت هاي امريكايي را سرقت كرده است.
تراشه هاي به كار رفته در اين عمليات هاي هك به 
اندازه نوك مداد بوده اند و به سرور مادربورد هاي 
متعلق به ش��ركت Supermicro اضافه شده 
بودند. اين س��رورها در »خدمات وب آمازون« و 

اپل به كارگرفته شده اند.
اين اقدام فرات��ر از هك هاي مبتني ب��ر نرم افزار 
 اس��ت. در گ��زارش اصلي آم��ده اس��ت: به نظر 
مي ر سد جاسوسان چيني مجرايي ايده آل براي 
س��رقت اطالعات يافته اند.  اين در حالي است كه 
اپل بطور رسمي اين گزاش را رد مي كند. همچنين 
هرگونه همكار با اف بي آي در اين باره را نيز انكار 
مي كند. آمازون نيز ادعا مي كند هيچ ش��واهدي 
مبني بر وجود تراشه هاي بد نيافته است. از سوي 
ديگر شركت Supermicro نيز هرگونه دخالت 
در چنين عملياتي را رد مي كند.اين شركت يك 

توليد كننده كوچك در چين است.

حذف فايل هاي شخصي 
كاربران با آپديت ويندوز 2018 
اسلش گير| كامپيوتر ها بخشي جدانشدني از 
زندگي حرفه اي و ش��خصي ما شده اند. به حدي 
كه حاال انتظار داريم ن��رم افزار ها حافظان قابل 
اطميناني براي فايل هاي ش��خصي مان باشند. 
اپليكيشن ها و فايل هاي سيستمي ممكن است 
ايجاد ش��وند و بعد از بروز مش��كالتي مجبور به 
حذف آنها شويم كه امري طبيعي ست اما هرگز 
نمي خواهيم فايل هاي شخصي مان از بين بروند.

به نظر مي رسد كه يكي از مهندسين مايكروسافت 
اين موضوعات را از ياد برده اس��ت چرا كه برخي 
از افراد اعالم كرده اند كه بعد از آپديت به آخرين 
بروزرس��اني ويندوز ۱۰، عكس ها و ويديو هاي 

شخصي شان حذف شده است.
بيش��تر اين فايل هاي حذف ش��ده در مس��ير 
Documents و فول��در Pictures ذخي��ره 
شده بودند و قربانيان اين اتفاق بر اين عقيده اند 
كه اين فايل ها قبل از انجام بروزرس��اني ويندوز 
۱۰ در مس��ير ياد شده قرار داش��ته. البته هنوز 
ادله محكمي وجود ندارد كه بتوان مقصر اصلي 
اين اتفاق را بروزرس��اني ويندوز ۱۰ دانست اما 
مايكروس��افت پيش از اين اعالم كرده بود همه 
فايل ها از طريق OneDrive روي فضاي ابري 
ذخيره مي شوند. اما به نظر مي رسد اين ويژگي به 

خوبي كار نمي كند.

پهپاد جديد ديزني با قابليت 
رنگ آميزي هوشمندانه 

ديجيت�ال ترن�دز|در تازه ترين اي��ده اي كه از 
آزمايش��گاه هاي ديزني بيرون آمده بيشتر از آنكه 
سرگرمي محور باش��د، به درد كارهاي نگهداري از 

بناها و وسايل سرگرمي مي خورد.
PaintCopter همان طور كه از نامش برمي آيد 
پهپادي با قابليت اس��پري كردن رنگ است كه به 
خاطر هوشمندي اش، نه تنها در رنگ آميزي سطوح 
تخت، بلكه در طراحي اشياي سه بعدي هم كاربرد 
دارد. ايده كلي اين ست كه با سپردن رنگ آميزي 
يك سطح به پهپادها، ديگر نيازي به داربست هاي 
فلزي نيست، وقت كمتري صرف مي شود و امنيت 

كاركنان نيز به خطر نمي افتد.
اين پهپاد چهار پره -كه در واقع مدلي دس��تكاري 
شده از پهپاد DJI Matrice ۱۰۰ است- به جاي 
باتري به صورت مستقيم و با كابل به يك منبع انرژي 
روي زمين متصل مي شود و تا زماني كه رنگ آميزي 
به پايان نرسد، فرود نخواهد آمد. به همين ترتيب، 
به جاي پر كردن دايمي مخزن رنگ، پهپاد ديزني به 
صورت مستقيم به كانتينري بزرگ متصل مي شود.

ام��ا موضوع فق��ط درب��اره فرس��تادن پهپادها به 
نقطه اي مرتفع و فشردن دكمه رنگ آميزي نيست. 
تكنولوژي محققان ديزني ساخته شده تا پهپاد قادر 

به انجام كارهاي خود به صورت خودكار باشد. 

مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي رگوالتوري اعالم كرد

احراز نشدن هويت كاربران دليل رد درخواست  تغيير اپراتور
گروه دانش و فن|

 روند رو به رشد صنعت تلفن همراه در جهان، افزايش 
توليد گوشي هاي هوشمند، اپليكيشن هاي متنوع و 
جذاب، باعث گرايش شديد به استفاده از موبايل شده، 
بطوريكه امروزه تلفن همراه به جزء  جدايي ناپذير زندگي 

مردم، به ويژه جوانان تبديل شده است.
مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بيشترين علت رد 
درخواس��ت ترابردپذيري شماره ها را مشكالت احراز 

هويت اعالم كرد.
 طرح ترابردپذيري شماره ها )MNP( از سال ۱۳۹۵ 
اجرايي شده كه به موجب آن، شرايطي فراهم مي شود 
كه مش��تركان با حفظ ش��ماره خود بتوانن��د اپراتور 
ارايه دهنده خدمات خود را عوض كنند. در اين مدت 
درخواست هاي ثبت شده براي ترابردپذيري حدود ۱.۵ 
ميليون بوده كه از اين عدد، نزديك به ۸۰۰ هزار ترابرد 

موفق انجام شده است.
احراز نش��دن هويت مانند تطابق نداشتن مشخصات 
اعالم شده با مشخصات دارنده شماره، رعايت نكردن 
ترابرد نظير به نظير يعني درخواست ترابرد سيم كارت 
دايمي به اعتباري و بالعكس، فعال نبودن سيم كارت، 
فعال بودن كمتر از س��ه ماه س��يم كارت شماره مورد 
درخواس��ت براي ترابرد و پرداخت نك��ردن به موقع 
صورتحس��اب اوليه صادرش��ده از اپراتور فرس��تنده 
توسط مشترك در سيم كارت هاي دايمي، از داليل رد 

درخواست ترابرد هستند.
در اين راستا، سيدمحمد امامي - مديركل دفتر نظارت 
بر سرويس هاي ارتباطي س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي - درباره داليل رد درخواست ترابرد به 
ايسنا گفت: يك از داليلي كه براي ريجشكن يا رد كدها 
وجود دارد، احراز هويت است. اينكه ممكن است شخص 
حقيقي يا حقوقي، اطالعات را درست وارد نكند. يعني 
براي مثال كد ملي، شماره شناسنامه و اطالعات شركت 

و مشخصات حقيقي و حقوقي را اشتباه وارد كند.
وي ادامه داد: يكي ديگر از موارد احراز هويت اين است 
كه اپراتور طرحي گذاشته و يك بسته  يا سرويسي به 
شما داده باش��د، مثال سيم كارت دانشجو به شما داده 

باشد و ش��ما بخواهيد ترابرد كنيد. در آن صورت بايد 
آن طرح ها را لغو و با اپراتورها تسويه كنيد. دليل احراز 
هويت كه به اسم كد يك شناخته مي شود، بيشترين 
درصد ريجكشن را دارد كه براي هر اپراتور فرق مي كند 
و بطور ميانگين حدود ۴۰ درصد رد درخواس��ت ها به 

اين دليل بوده است.
امامي با بيان اينكه كد دوي ريجكشن  ترابرد، علت نظير 
به نظير يعني لزوم ترابرد اعتباري به اعتباري و دايمي 
به دايمي اس��ت، افزود: رعايت نكردن نظير به نظير به 
صورت ميانگين شش درصد بوده است. اگر سيم كارت 
فردي در اپراتور مبدا دايمي بوده، بايد در اپراتور مقصد 
هم به سيم كارت دايمي ترابرد كند. مثال سيم كارتي 
از همراه اول به رايتل يا ايرانس��ل ترابرد مي كند و اين 
سيم كارت اعتباري است، وقتي ترابرد مي كند، بايد به 

اعتباري ايرانسل ترابرد كند.
مديركل دفت��ر نظارت ب��ر س��رويس هاي ارتباطي 
رگوالتوري ادامه داد: مش��تركيني ك��ه از همراه اول 
اعتباري هستند و به ايرانس��ل ترابرد مي كنند و آنجا 
مشترك اعتباري خودش دايمي مي شود، اگر مجددا 
بخواهد به همراه اول ترابرد كند، بايد دوباره از دايمي 
به اعتباري برگردد و آنگاه به اعتباري همراه اول ترابرد 
كند. البته همراه اول كال قاعده اي براي تبديل دايمي به 

اعتباري و اعتباري به دايمي ندارد.
وي علت بعدي ريجكش��ن را كد چهار و منع قضايي 
دانس��ت و گفت: براي مثال ممكن است اداره ماليات 
دستور قطع يك شماره را داده باشد يا قوه قضاييه گفته 
باشد كه ش��ماره اي منع قانوني دارد. همچنين علت 
ديگر اين اس��ت كه تعداد سيم كارت ها براي شخصي 
كه درخواس��ت تراب��رد داده، در اپراتور مقصد از ۱۰ تا 
تجاوز كند و درواقع محدوديت ۱۰ سيم كارت رعايت 

نشده باشد.
مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره لزوم فعال 
بودن حداقل سه ماهه سيم كارت براي ترابردپذيري 
توضي��ح داد: كد پنج ريجكش��ني اس��ت ك��ه وقتي 
سيم كارتي در اپراتوري مي خريد، بايد سه ماه از زمان 
خريد گذشته باش��د تا اجازه ترابرد داشته باشيد. اگر 

زودتر از اين زمان درخواست بدهيد، ريجكت مي شود.
امام��ي همچنين درب��اره پرداخت نك��ردن به موقع 
صورتحساب اوليه صادرش��ده از اپراتور فرستنده در 
سيم كارت هاي دايمي خاطرنشان كرد: كد شش بدهي 
براي سيم كارت هاي دايمي است و مشترك بايد حتما 
قبل از ترابرد قبض خود را تس��ويه كند. اين كد عمدتا 
به اپراتور همراه اول مربوط مي شود و درصد بااليي هم 
در اين اپراتور دارد اما از آنجايي كه در اپراتورهاي ديگر 
سيم كارت دايمي كمتر اس��ت، ميانگين آن كاهش 
مي يابد. در همراه اول ميانگين اين ريجكش��ن از ابتدا 
تاكنون ۱۵ درصد اس��ت كه در حال كاهش اس��ت. 
كدهاي چهار و پنج و ش��ش در مجم��وع كمتر از ۱۰ 

درصد ريجكشن را تشكيل مي دهند.به گزارش ايسنا، 
امامي ادامه داد: اكنون براي اينكه در زمان صرفه جويي 
شود و اگر كس��ي واقعا قصد ترابرد ندارد، همان ابتدا 
تكليفش مشخص شود و در سامانه نيايد، ما اين فرآيند 
را به صورت كد OTP كردي��م. در اين روش آن زمان 
۲۴ ساعته را برداشتيم و در حين همان فرآيند ترابرد، 
يك كد OTP ارسال مي ش��ود كه اگر مشترك آن را 

برنگرداند، به منزله انصراف است.
وي با بيان اينكه تصحيح اي��ن فرآيند هم براي احراز 
هويت است، هم اينكه وقتي مشترك تصميم قطعي 
نگرفته، بتواند درخواستش را پس بگيرد، افزود: در بحث 
احراز هويت، يعني اگر سيم كارت دست خود شخص 

باشد يا خير، با اين كار مش��خص مي شود و زمان ۲۴ 
ساعت را هم حذف كرديم و اكنون در لحظه درخواست 

مشترك براي ادامه ترابرد را مي سنجيم.
مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به افزايش 
آمار ترابردهاي موف��ق در ماه هاي اخير اظهار كرد: در 
حال حاضر در فرآيند ترابردپذيري، اكنون درصد ترابرد 
موفق ۹۰ درصد شده اس��ت. بطور كلي، از ماه خرداد 
تاكنون، درخواست هاي ناموفق در ماه خرداد، ۲۰، در 
ماه تير ۱۳، در ماه مرداد و شهريور نيز ۱۱ درصد بود كه 
در مجموع طبق آخرين آمار، ۹۰ درصد درخواست هاي 

ما موفق بوده است.

چاينا ديلي| تحليلگران حوزه فناوري برآورد كرده اند 
كه ميزان فروش و استقبال كاربران در جهان از تبلت ها 
تا سال ۲۰۲۳ ميالدي به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.

آن روزي كه شركت هاي تكنولوژي و توليدكنندگان 
موبايل به تولي��د صفحه نمايش هاي بزرگ و بزرگ تر 
روي آوردند، كمتر كسي فكر مي كرد كه همين عامل 
موجب شود كه ميزان استقبال كاربران از تبلت ها رو به 
كاهش رود. آمارهاي منتشر شده از بازارهاي جهاني 
محصوالت تكنولوژي، فروش تبلت در س��ال جاري 
۲۰۱۸ ميالدي به ۱۴۱ ميليون دستگاه در جهان نزول 
پيدا كرده اس��ت و همين طور پيش بيني مي شود كه 
اين آمار در سال هاي آتي - به عنوان مثال سال ۲۰۲۳ 
ميالدي - به ۱۲۰ ميليون دستگاه كاسته خواهد شد.

كارشناسان فعال در حوزه فناوري بر اين باورند كه شيب 
نزولي فروش تبلت در جهان تنها به خاطر فراگير شدن 
گوشي هاي هوشمند با صفحه نمايش بزرگ و همچنين 
كوچك و سبك تر شدن لپ تاپ هاست كه البته برخي 
از آنها عالوه بر اندازه نمايش��گر، به صفحه  نمايش هاي 
لمسي قابل انعطاف و پيشرفت هاي نيز مجهز شده اند 
كه بطور كامل مي توان از آنها به عنوان جايگزين تبلت ها 
اس��تفاده كرد. البته اين تحليلگران ب��ازار همچنين 
پيش بيني كرده ان��د كه تبلت هايي كه صفحه نمايش 
آنها بزرگ تر از ۹ اينچ است، نسبت به ساير تبلت هاي 
كوچك تر شانس بيشتري براي فروش خواهند داشت، 
چراكه محصوالت با ساير نمايشگر كوچك تر از ۹ اينچ 

كامال با يك گوشي هوشمند جايگزين مي شوند.

ايسنا | كالهبرداران اينترنتي در فضاي مجازي با ايجاد 
صفحات و كانال در شبكه هاي اجتماعي به ويژه در تلگرام 
و اينستاگرام با عنوان هاي مختلف مانند چالش آيفون و 

جوايز نفيس، به كالهبرداري اقدام مي كنند.
 با افزايش فعاليت ها در فضاي مجازي، شيوه هاي جديد 
كالهبرداري هم ظاهر مي ش��ود. در شگردي جديد، 
كاربران به چالش عكس در تلگرام دعوت مي ش��وند و 
مي توانند با ارسال يك عكس به مدير كانال در مسابقه 
شركت كنند و گفته مي شود درصورت اخذ امتياز باال، 

جوايز نفيسي از قبيل تلفن همراه اعطاء خواهد شد.
درصورتي كه  طي بررس��ي هاي صورت گرفته توسط 
كارشناسان پليس فتا مشخص شده كه بسياري از اين 
صفحات و كانال  ها جعلي بوده و هيچ گونه ارسال جوايزي 
ندارند. آنها به همه كاربران پيام مي  دهند كه برنده جايزه 
شده  اند و جهت ارسال جايزه درخواست واريز مبلغي را از 
كاربران دارند و سپس بعد از اخذ وجه آنها را فريب داده و 
پاسخگو نيستند.كاربران نبايد به اينگونه تبليغات جوايز 
در فضاي مجازي توجه كنند، زيرا اين امكان وجود دارد 
كه كالهبردان با فريب كارب��ران جهت دريافت مبلغ 
ارسال جايزه آنها را به درگاه جعلي پرداخت اينترنتي 
هدايت كنند و اطالعات بانكي آنها را به س��رقت ببرند 
و حساب فرد را خالي كنند.همچنين الزم است هنگام 
هرگونه پرداخت مراقب س��ايت هاي جعلي پرداخت 
)فيشينگ( باشند. مجرمان سايبري با طراحي صفحات 
جعلي شبيه به صفحات پرداخت بانك به دنبال سرقت 

اطالعات بانكي افراد هستند. 

سي نت | شركت گوگل تصميم دارد جهت افزايش 
امنيت كاربران گوگل كروم ب��ه زودي تغييراتي را در 

افزونه هاي اين مرورگر ايجاد كند.
 همان طور كه مي دانيد امروزه افزونه هاي گوگل كروم 
قابليت هاي متفاوتي را براي كارب��ران ارايه مي كنند 
اما بعضي از افزونه ها در ابتدا دسترس��ي كامل به تمام 
صفح��ات را از كاربر در خواس��ت مي كنند كه همين 
موضوع باعث شده است بس��ياري از هكرها بتوانند از 

همين طريق اطالعات كاربران را به سرقت ببرند.
به همين علت گوگل تصمي��م دارد در آينده نزديك 
تغييراتي را در افزونه ها ايجاد كند تا فضاي امن تري را 

براي كاربران مرورگر گوگل كروم فراهم كند.
يك��ي از تغييراتي كه قرار اس��ت در ارتباط با افزونه ها 
ايجاد شود اين است كه به زودي كاربران تنها از طريق 
Chrome Web Store مي توانند افزونه هاي مورد 
نظر خودشان را دانلود كنند و ديگر امكان دانلود افزونه ها 

از طريق سايت هاي ديگر امكان پذير نخواهد بود.
ديگر تغييري كه قرار اس��ت ايجاد شود اين است كه 
گوگل اين امكان را براي كاربران فراهم خواهد كرد كه 
بتوانند براي افزونه ها محدوديت در نظر بگيرند اين به 
معني است كه كاربران مي توانند تعيين كنند افزونه ها 

فقط در چه سايت هايي فعال شوند.
همچنين گوگل اعالم كرده است از سال آينده حساب 
توسعه دهندگان بايد داراي تاييد هويت دو مرحله اي 
ش��ود اين اقدام باعث جلوگيري دسترسي هكرها به 
حساب توسعه دهندگان و سرقت اطالعات آنها مي شود.

پي س�ي  ورلد| قابليت خواندن ذهن ديگران يكي 
از دستمايه هاي فيلم ها و رمان هاي علمي- تخيلي از 
ده ها سال قبل بوده اما بشر تاكنون به موفقيت چنداني 
در اين زمينه دست پيدا نكرده است؛ حاال گروهي از 
متخصصان علوم اعصاب ابزاري را توسعه داده اند كه 

يك گام ما را به اين هدف نزديكتر مي سازد.
اين تيم تحقيقاتي با استفاده از سيستمي خاص مغز 
سه نفر را به يكديگر متصل كرده و به آنها اجازه داده اند 
بدون مشاهده هم يا حتي بيان يك كلمه، با يكديگر 

ارتباط برقرار سازند.
در اين سيستم كه BrainNet نام دارد، در واقع دو 
فناوري الكترو آنسفالوگرام )دستگاه برق نگاري مغز( 
و تحريك مغناطيسي مغز با يكديگر تركيب شده اند 
كه به داوطلبان امكان ارسال سيگنال هاي مغزي بطور 
پسيو يا غيرفعال را داده است. محققان براي آزمايش 
كارايي اين سيس��تم از شركت كنندگان خواسته اند 
بازي تتريس يا همان خانه سازي را به صورت اشتراكي 

با هم انجام دهند.
 اتصال مغز نحوه كار با سيستم BrainNet با وجود 
پيچيدگي فني آن س��اده بوده اس��ت. يك نفر از سه 
كيس آزمايش��ي وظيفه كنت��رل بالك هاي ورودي 
تتريس را برعهده داش��ته و دو نفر ديگر نيز مسوول 
هدايت وي در چگونگي چرخش بالك و حركت آن 
به سمت مكان مناسب در صفحه بازي بوده اند. اين دو 
نفر براي هدايت كنترل كننده از دو چراغ چشمك زن 

در كنار صفحه بازي بهره برده اند.

انگج�ت| ياهو ك��ه اوايل س��ال ج��اري فعاليت 
پيام رسان ياهو مسنجر را متوقف كرده بود، مسنجر 

تازه اي به نام Yahoo Together را منتشر كرد.
اوايل س��ال جاري، ياه��و، پيام رس��ان خاطره انگيز 
خود، ياهومسنجر را تعطيل كرد. دليل اين كار عدم 
اس��تقبال يا عالقه به ادامه اس��تفاده كاربران از آن 

عنوان شد. 
به عبارت ديگر، كاربران به پيام رسان هاي امن تر و با 
امكانات بيشتر عزيمت كرده بودند و ياهو تقريبًا ديگر 
استفاده اي نداشت؛ اما حاال ش��ركت ياهو، مسنجر 
جديدي معرفي كرده است كه مي توانيد از آن براي 
چت با اعضاي خانواده، دوستان و شركاي تجاري خود 
استفاده كنيد. نام اپليكيشن پيام رسان جديد ياهو 

Yahoo Together است.
آن چه از ظواهر امر پيدا است، ياهو توگتر قصد رقابت 
با ساير اپليكيشن هاي پيام رسان موجود مخصوصا 
Slack را دارد. اين موضوع با نگاهي به رابط كاربري 
اين اپليكيش��ن كامال مشخص است؛ اما ياهو توگتر 
هنوز برخي قابليت هاي پيام رسان Slack را ندارد. 
در م��ورد ويژگي هاي فعلي بايد گف��ت هنوز امكان 
تماس صوتي در اين اپليكيش��ن پياده سازي نشده 
است؛ اما انتظار مي رود رفته رفته اين قابليت كليدي 
افزوده ش��ود. در حال حاضر ش��ايد تنها چيزي كه 
بتوان��د كاربران را مجاب كند ك��ه در جمعيت كثير 
پيام رسان ها سراغ ياهو توگتر بروند، همين نام ياهو 

و خاطره انگيز بودن آن است.

گيزمگ| پژوهش��گران كانادايي براي پيش بيني 
ابتال به آلزايم��ر، نوعي الگوريت��م مبتني بر هوش 

مصنوعي ارايه داده اند.
يك��ي از بزرگ تري��ن چالش ه��اي پي��ش روي 
پژوهشگراني كه در مورد آلزايمر تحقيق مي كنند، 
يافتن راهي براي شناس��ايي بيماراني اس��ت كه در 

مراحل ابتدايي ابتال به زوال شناختي هستند.
پژوهش جدي��دي ك��ه در » دانش��گاه مك گيل« 
)McGill University( كانادا انجام شد، نشان 
مي دهد كه شايد هوش مصنوعي بتواند به پيش بيني 
دقيق بيماراني كه بيش��تر در معرض خطر ابتال به 

آلزايمر قرار دارند، كمك كند.
از آنجا كه بيشتر درمان هاي احتمالي بيماري آلزايمر، 
در مراحل گوناگون آزمايش انساني با شكست مواجه 
شده اند، بسياري از پژوهشگران سعي دارند به جاي 
درمان، از بروز بيماري پيش��گيري كنند. مش��كل 
اينجاس��ت كه در حال حاضر، هي��چ روش موثري 
براي شناس��ايي بيماري كه در مراحل ابتدايي ابتال 

به آلزايمر اس��ت، وجود ندارد.پژوهش��گران در اين 
بررس��ي جديد قصد دارند هوش مصنوعي را براي 
ارزيابي داده هاي تشخيصي، آموزش دهند تا روش 
موثرتري براي پيش بيني ابتال به آلزايمر ارايه كنند.

 ،)Mallar Chakravarty( »ماالر چاكراوارتي«
متخصص علوم اعصاب و از پژوهش��گران اين پروژه 
گفت: در ح��ال حاضر، روش هاي مح��دودي براي 
درمان آلزايم��ر وجود دارد و بهترين راه اين اس��ت 
كه روشي براي پيشگيري از اين بيماري پيدا كنيم. 
ش��ايد روش مبتني بر هوش مصنوعي، پيامدهاي 

قابل توجهي در اين زمينه داشته باشد و به عنوان يك 
»دستيار پزشك «، به شناسايي افرادي كه در مراحل 

ابتدايي ابتال به آلزايمر هستند كمك كند.
اين الگوريتم كه داده هاي بي��ش از ۸۰۰ نفر به آن 
آموزش داده شده، يك طبقه بندي از زيست نشانگرها 
از جمله تصويربرداري ام.آر.آي و اطالعات باليني را 
شامل مي ش��ود. افراد مورد بررسي، هم شهروندان 
س��الم و هم افراد مبتال به آلزايمر هس��تند. داده ها 
مي توانند به درك پيشرفت بيماري افراد و پيش بيني 

ابتال به زوال شناختي به سيستم كمك كنند.
پژوهشگران مطمئن هس��تند كه اين الگوريتم در 
مرحله ابتدايي، دقيق و ق��وي عمل خواهد كرد و با 
افزودن داده هاي بيش��تر، پيش بيني هاي آن حتي 

بهتر هم خواهند بود.
چاكراوارتي افزود: ما در حال حاضر، دقت پيش بيني 
را با استفاده از داده هاي جديد آزمايش مي كنيم. اين 
كار، به اصالح پيش بيني ها و تشخيص هاي بهتر در 

آينده كمك خواهد كرد.

انگجت| داده هاي مربوط ب��ه ضربان قلب كاربران 
»فيت بيت «، مي توانند كمك بزرگي براي شناسايي 

مظنونين به قتل باشند.
ممكن است دستبندهاي شركت »فيت بيت«  بتوانند 
در حل معماي قتل كاربر خود، به نيروي پليس كمك 
كنند.دس��تبندهاي فيت بيت، ابزاري براي كمك به 
تناسب اندام هستند كه داده هايي مانند تعداد گام ها، 
ضربان قلب، كيفيت خواب و مواردي از اين دست را 
گردآوري مي كنند. پليس مي تواند با بررسي داده هاي 

مربوط به ضربان قلب كاربر، قاتل را شناسايي كند.
در هشت سپتامبر سال جاري، مردي به نام »آنتوني 
آيلو« ، ب��ه ديدن دخترخوانده خ��ود، »كارن ناوارا« 
رفت. پنج روز پس از اين مالق��ات، يكي از همكاران 
كارن، جس��د او را پي��دا كرد. آيلو ادع��ا  كرد كه يك 
پيتزاي خانگي و كمي بيس��كوئيت براي كارن برده 
و كارن نيز براي تش��كر، دو ش��اخه گل رز به او داده 
است اما داده هاي فيت بيت كارن، از ماجراي ديگري 

حكايت داشتند.

بازرس��ان پس از گرفت��ن حكم تفتي��ش، داده هاي 
فيت بيت كارن را با كمك ش��ركت س��ازنده بررسي 
كردند. داده ها نشان داد كه ضربان قلب كارن، به شكل 
قابل توجهي افزايش يافته؛ سپس به سرعت كاهش 
يافته و متوقف شده است. همه اين اتقافات، در طول 

۱۵ دقيقه حضور آيلو در خانه كارن، رخ داده بود.
پس از بررسي فيلم دوربين هاي مداربسته، مشخص 
ش��د كه آيلو تقريبا پنج دقيقه پس از متوقف شدن 
ضربان قلب كارن، خانه را ترك كرده است. پليس روز 

۲۵ سپتامبر، آيلو را به اتهام قتل دستگير كرد.

شناسايي قاتل با دستبند »فيت بيت«

 شيب نزولي فروش تبلت
در بازارهاي جهاني

كالهبرداري در شبكه هاي 
مجازي با وعده آيفون

تالش گوگل براي افزايش 
امنيت افزونه ها

 اتصال مغز سه انسان 
به يكديگر با كمك فناوري 

  بازگشت مسنجر ياهو 
iOS به اندرويد و

پيش بيني ابتال به آلزايمر با كمك هوش مصنوعي
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رويداد

دريچه فراسو



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
ثبت بيش از 14 ميليون سفر 

در متروي تهران 

 آمادگي مرز مهران
 براي تردد ۲ ميليون زائر

 نقش پول توجيبي 
درتربيت كودكان

دستگيري 19 متخلف بازار ارز 
مشهد

 جشنواره شيره پزي
 در روستاي مانيزان مالير

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: براساس آمار موجودبيش از 14 ميليون مسافر 
در هفته اول مهر ماه 97 با اس��تفاده از مترو جابه جا 
شدند. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، 
مهندس فرنوش نوبخت افزود: شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه همواره س��عي كرده اس��ت با 
استفاده از حداكثر ظرفيت و امكانات موجود بهترين 
سرويس دهي را به شهروندان و مسافران مترو داشته 
باشد. وي تصريح كرد: همزمان با آغاز سال تحصيلي 
جدي��د و افزايش رف��ت و آمدها در هفت��ه اول مهر 
ماه، متروي تهران و حومه به منظور تس��هيل تردد 
شهروندان با حداكثر توان خود براي سرويس دهي 
مناسب، به بيش از 14 ميليون 419 هزار و 962 مسافر 

در اين بازه زماني يك هفته اي سرويس دهي كرد .
نوبخت افزود: اين ميزان جابه جايي در مقايسه با زمان 

مشابه سال گذشته رشد 2 درصدي داشته است.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران وحومه 
همچنين خاطرنش��ان كرد: ثبت اين تعداد سفر در 
هفته اول مهر ماه97 در مقايسه با هفته اول شهريور 
ماه سال جاري هم حكايت از رشد نزديك به 10درصد 

در جابه جايي مسافر با خطوط مترو دارد. 

 ايالم| فرمانده انتظامي استان ايالم از آمادگي مرز 
مهران براي تردد دو ميليون زائر طي ايام اربعين خبر 
داد. سردار نورعلي ياري گفت: حوزه اربعين كه يك 
ماموريت ملي و مذهبي است، استان ايالم به واسطه 
مرز مهران در س��ال هاي گذشته خوش درخشيد 
و امس��ال نيز برنامه هاي مختلفي را تهيه و تدوين 
كرد ه ايم. راه اندازي قرارگاه امام علي )ع( و ۵ قرارگاه 
فرعي و چند كميته تخصصي از جمله اقدامات مهم 
و موثر در اربعين امس��ال است.  او با اشاره به اينكه 
آنچه براي ما مهم اس��ت امنيت زائران است كه با 
مشاركت همه دستگاه هاي مسوول و مردم بتوانيم 
امنيت مطلوب را ب��راي زائران فراهم كنيم، افزود: 
تفاهمنامه هاي خوبي با همكاري استاندار ايالم با 
كشور عراق بسته شده و به جمع بندي واحد رسيده 
تا يك خادم خوب براي زائران حس��يني باش��يم.  
فرمانده انتظامي اس��تان ايالم تصريح كرد: بالغ بر 
4 ميليون زائر س��االنه از مرز مهران ورود و خروج 
مي كنند كه اي��ن اهميت مرز بين المللي مهران را 
نشان مي دهد در ايام اربعين نيز بيش از دو ميليون 

نفر از اين مرز تردد مي كنند.

مهاب�اد| پول ت��و جيبي ك��ودكان ازمواردي 
است كه اغلب درخانواده مشكل آفرين مي شود 
درحالي كه ريش��ه اصلي اين مشكالت نگرش 
اشتباه ما نسبت به آن است. وقتي كودك بزرگ 
ترمي شودوراهي مدرسه، شرايط تربيتي او وارد 
مرحله جديدي مي شودكه خرج كردن پول تو 
جيبي مرحله جديد ازتربيت آنان اس��ت.  يكي 
ازروانشناسان نيزمعتقداست پول تو جيبي صرفا 
براي تامين نيازاقتصادي نيست بلكه مي توانديك 
فرصت و موقعيت براي تربيت كودكان باش��د. 
حاجي مي گويد: بايدبه ك��ودكان اجازه دهيم 
تاخودشان خريدشان را انجام دهندتا احساس 
مسووليت و مديريت داشته باشندو نيازهايشان را 
خودشان تامين كنند. مناسب ترين سن براي داد 
پول تو جيبي اززماني است كه كودك با مفاهيم 
شمارش، پول، قيمت، مقايس��ه كردن و ارزش 

گذاري اشيا آشنا باشد.

مشهد| دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز خراسان رضوي 
از دستگيري 19 متخلف بازار ارز كه خارج از شبكه 
صرافي هاي مجاز نسبت به خريد و فروش و اخالل 
در بازار ارز اقدام مي كردند، در مش��هد خبر داد. 
»محمد فرزادفر« در اين باره اظهار كرد: طي شب 
گذشته با دستور معاون دادستان مشهد، پليس 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز با دالالن دالر در محدوده 
خيابان امام خميني )ارگ( مشهد برخورد شد. از 
اين تعداد تنها 6 نفر ارز به همراه داشتند و مجموع 
ارز در اختي��ار آنان ش��امل 9000 دالر، 2000 
يورو و 900 دينار بود. دبير كميس��يون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز خراسان رضوي خاطرنشان كرد: 
اطالع رس��اني در زمينه غير قانوني بودن خريد 
و فروش ارز خ��ارج از صرافي ها از حدود يك ماه 
پيش طي سه مرحله به صورت حضوري به افراد 
حاضر در اين محدوده اعالم شده بود كه از حضور 

و فعاليت غيرمجاز خود داري كنند.

همدان| نهمين جشنواره شيره پزي در روستاي 
هدف گردش��گري مانيزان مالير برگزار ش��د. 
روستاي مانيزان مالير ازسال ۸9 ميزبان جشنواره 
شيره پزي به عنوان يكي از ميراث ناملموس ملي 
است. آش��نايي با مراحل پخت شيره، طبيعت 
اين روستا، جذب گردش��گر و درآمد زايي براي 
روستا از اهداف اين جش��نواره بيان شده است. 
مالمير، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري اس��تان همدان برگزاري چنين 
جش��نواره هايي را بهترين ش��يوه براي معرفي 
توانمنديهاي مناطق مختلف و درآمدزايي و ايجاد 

اشتغال بيان كرد.

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

براي اولين بار در كشور اتاق تعاون اعالم كرد

2 ميليون شغل در سه سال گذشته در كشور ايجاد شد

همراه اول سيم كارت VIP ارايه كرد محورهاي 7 گانه راهبردي اتاق تعاون 

گروه بنگاه ها     
اگر اشتغالزايي را در كنار بهبود اوضاع معيشتي و مقابله 
با فقر مطلق به عنوان مهم ترين اولويت هاي فعلي كشور 
در نظر بگيري��م در آن صورت بايد نس��بت به اعداد و 
ارقامي كه در خصوص ميزان واقعي اشتغالزايي مطرح 
مي ش��ود؛ حساس باش��يم  و بي توجه از كنار آن عبور 
نكنيم؛ محسني بندپي سرپرست وزارت تعاون؛ كار و 
رفاه اجتماعي يكي از چهره هايي است كه اين روزها با 
توجه به حوزه مسووليت هايش وظيفه ارايه آمارهاي 
اش��تغالزايي كش��ور را بر عهده دارد؛ محسني بندپي 
كه 2هفته پيش در گفت وگو با تعادل از اش��تغالزايي 
700هزار نفري در سال97 خبر داده بود و اعالم كرده 
بود كه تا پايان س��ال هم حدود 3۵0هزار شغل ديگر 
ايجاد مي شود؛ روز گذش��ته حجم اشتغالزايي كشور 
طي 3سال گذشته را 2ميليون نفر اعالم كرد كه بطور 
متوسط در هر سال 700 هزار شغل را در بر مي گيرد. 
700 هزار ش��غل س��ال 97 را اگر كنار 3۵0 هزار نفر 
شغل وعده داده شده تا پايان س��ال 97 قرار دهيم به 
عدد 1ميليون و ۵0 هزار شغل مي رسيم كه دقيقا همان 
عددي اس��ت كه در جريان بودجه سال97 به عنوان 

دورنماي اشتغالزايي كشور مطرح شده بود. 
 سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به 
اين اعداد و ارقام گفت: براساس اعالم مركز پژوهش هاي 
مجلس از پاييز 93 تا زمس��تان 96 تعداد 2 ميليون و 

100هزار شغل در كشور ايجاد شد.
انوشيروان محس��ني بندپي روز پنجشنبه در مراسم 
افتتاح درمانگاه تامين اجتماعي شهرس��تان س��نقر 
و كليايي، ايجاد اش��تغال و رونق كس��ب و كار را جزو 
اولويت ها و سياس��ت هاي دولت تدبير و اميد دانست 
و افزود: تالش دولت در س��ه س��ال گذشته در زمينه 
اشتغال بي سابقه بوده است. همچنين براساس اعالم 
مركز پژوهش هاي مجلس و مركز آمار ايران در سه سال 
گذشته سه ميليون نفر به جمعيت فعال كشور اضافه 
شده كه در 10 سال گذشته كشور بي سابقه بوده است. 
او با بيان اينكه س��االنه ۵00 هزار نفر از دانشگاه هاي 
كشور دانش آموخته مي شوند، گفت: جامعه ما همچنان 
در بخش اش��تغال نيازمند تحرك بيشتر و اقدام هاي 

اثربخش تري است. 

  تسهيالت براي اشتغال
اما راهكارهايي كه دول��ت از طريق آن تالش مي كند 

تا نهضت اش��تغالزايي را با سرعت بيشتري طي كند؛ 
كدام موارد هستند؟ سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در پاس��خ به اين پرسش با بيان اينكه دولت 
تسهيالت بسيار خوبي براي اش��تغال در نظر گرفته 
است، گفت: دولت در بخش اشتغال روستايي 17 هزار 
ميليارد تومان و در قال��ب بند الف تبصره 1۸ )اعطاي 
تسهيالت اش��تغال در كارگروه اشتغال( نيز 60 هزار 

ميليارد تومان اختصاص داده است. 
محسني بندپي با اش��اره به نرخ باالي بيكاري استان 
كرمانشاه افزود: اين استان در بحث اشتغال ويژه ديده 
ش��ده است و هر طرح اشتغالزايي كه از سوي كارگروه 
اشتغال اس��تان تاييد و توجيه فني و اقتصادي داشته 
باش��د در قالب تس��هيالت بانكي مورد حمايت قرار 
مي گيرد.  او از تالش هاي استاندار كرمانشاه قدرداني 
كرد و گفت: مهندس بازوند از زمان وقوع زلزله به صورت 
شبانه روزي در حال پيگيري و رفع مشكالت مردم است 
كه جاي قدرداني دارد. اگرچه زلزله خس��ارت جاني و 
مالي فراواني به دنبال داشت اما فرصتي براي مسووالن 
كرمانش��اه ايجاد كرده كه در نظام برنامه ريزي كشور 
اعتباراتي به منظور بازسازي و توسعه استان بگنجانند. 
او خدمات دولت به مردم مناطق زلزله زده را چشمگير 
دانست و گفت: يكي از اين خدمات غربالگري 100 هزار 
نفر از مردم زلزله زده استان كرمانشاه توسط سازمان 
بهزيستي بود كه امدادگران توانستند 20 هزار نفر از اين 
افراد را مورد مداخله قرار دهند. ميزان اختالالت روحي 
رواني در مناطق زلزله زده اس��تان كرمانشاه براساس 
بررسي هاي ميداني امدادگران بهزيستي نسبت به قبل 

از زلزله كاهش پيدا كرده است. 

  حمايت از جامعه كار و توليد
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه 
يكي از اولويت هاي اين وزارتخانه را حمايت از جامعه 
كار و توليد در كشور دانست و گفت: اكنون 42 ميليون 
نفر در كشور زيرپوشش بيمه سازمان تامين اجتماعي 
هستند.  محسني بندپي با بيان اينكه سازمان تامين 
اجتماعي در راس��تاي ارايه خدمات به بيمه ش��دگان 
اقدام هاي خوبي در كش��ور ارايه مي ده��د، افزود: اين 
سازمان كارنامه بسيار درخشاني در زمينه ارايه خدمات 
به مردم در كشور دارد.  وي با اشاره به افتتاح درمانگاه 
تامين اجتماعي شهرستان سنقر و كليايي نيز گفت: اين 
پنجاه و سومين مركز درمانگاه تامين اجتماعي است كه 

در دولت تدبير و اميد افتتاح و به بهره برداري مي رسد.  
او اضافه كرد: اكنون ۸1 بيمارستان تامين اجتماعي با 
10هزار و ۸00 تخت در كشور فعال است و همچنين 
27 مركز درماني تامين اجتماعي در دست ساخت و 
۵4 مركز نيز در دست طراحي است.  سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان 
خود امنيت حاكم بر كش��ور را مرهون جانفش��اني و 
رشادت هاي ش��هدا و ايثارگران دانست و گفت: امروز 
ايران اسالمي در س��ايه تدابير رهبري معظم انقالب، 
حمايت ه��اي مردمي و آمادگي نيروهاي مس��لح در 
اوج اقتدار و عظمت اس��ت.  محسني بندپي به اقتدار 
نيروهاي مسلح در پاسخ به حمالت تروريستي اهواز 
نيز اشاره كرد و افزود: نيروهاي مسلح ما به حق، پاسخ 
دندان شكني به تروريست هاي تكفيري داعشي دادند.

درمانگاه تامين اجتماعي شهرستان سنقر و كليايي در 
زميني به مساحت يك هزار و 712 مترمربع و زيربناي 

يك هزار و 4۵1 مترمربع در 2 طبقه و با اعتباري معادل 
62 ميليارد و ۵74 ميليون ريال به بهره برداري رسيد. 

اين درمان��گاه داراي بخش هاي اورژان��س، اتاق هاي 
معاينه، احياي قلبي، داروخانه، مامايي، آزمايش��گاه، 
دندانپزشكي و اداري است.  افتتاح اولين خانه كوچك 
معلوالن ويژه معلوالن خفيف پس��ر و مجهول الهويه 
)هيراد( در كرمانش��اه، افتتاح مركز توانبخشي سرپل 
ذهاب و حضور در كارگروه اش��تغال اس��تان از ديگر 
برنامه هاي سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

در استان كرمانشاه بود. 

  تسهيالت اشتغالزايي روستايي تا 100 ميليارد 
ريال افزايش يافت

سرپرس��ت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: با 
تفويض اختيارات جديد به اس��تان ها و افزايش مبلغ 
پرداخت تس��هيالت اشتغالزايي روس��تايي، تا سقف 

100 ميلي��ارد ريال در اختيار صاحب��ان طرح ها قرار 
مي گيرد. انوش��يروان محس��ني بندپي در كارگروه 
اشتغال كرمانشاه اظهار كرد: تا پيش از اين، استان ها 
تا س��قف 60 ميليارد ريال اختيار پرداخت تسهيالت 
به روس��تايياني كه طرح آنها به تصويب رسيده بود را 
داشتند و طرح هاي با مبالغ بيشتر براي تصميم گيري 
بايد به تهران ارجاع داده مي شد. وي ادامه داد: همچنين 
براي رفع مشكل ضامن وام گيرندگان، صندوق حمايت 
وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي براي بانوان متقاضي 
دريافت تسهيالت تا سقف س��ه ميليارد ريال و براي 
آقايان نيز تا س��قف دو ميلي��ارد و ۵00 ميليون ريال 

ضمانت فراهم مي كند.
محسني بندپي خاطرنشان كرد: در طرح اشتغالزايي 
روستايي با تأييد مجلس شوراي اسالمي قرار است در 
مرحله نخست، يك و نيم ميليارد دالر به روستاييان و 

عشاير وام كم بهره پرداخت شود.

محورهاي 7گانه راهبردي ات��اق تعاون ايران در يك 
چشم انداز 3ساله تا پايان سال 99 تبيين و بررسي شد.

به گ��زارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، 7 محور راهبردي مهم اتاق تعاون ايران در يك 
چشم انداز 3ساله تا پايان سال 99 تدوين و تبيين شد. 
اين محورها شامل تعامل تعاوني ها با اقتصاد جهاني، 
افزايش بهره وري در اتاق ه��ا، اتحاديه ها و تعاوني ها، 
اجراي نظام جامع نظارت و ارزيابي اتاق ها، اتحاديه هاي 
و تعاوني ها، كمك به ارتقاي س��طح كيفي تعاوني ها، 
كمك به توانمندس��ازي اتحاديه ه��اي و تعاوني ها، 
ترويج و توس��عه فرهنگ تعاون با استفاده از ابزارها و 
رس��انه هاي عمومي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
اتاق تع��اون براي بهبود فضاي كس��ب و كار اس��ت. 
براساس اين گزارش، تعامل تعاوني ها با اقتصاد جهاني 
به عنوان اولين راهبرد تعيين شده است كه دستيابي 
به بازارهاي جهاني و استفاده از دانش روز در راستاي 
توسعه صادرات را هدف اصلي قرار داده است.   افزايش 
بهره وري دراتاق ها، اتحاديه هاي و تعاوني ها به عنوان 

دومين راهبرد است كه هدف آن استفاده بهينه از منابع 
و امكانات به منظور افزايش كارايي و ميزان اثربخشي 
فعاليت هاي اتاق ها، اتحاديه ها، ش��ركت هاي تعاوني 
عنوان شده است در ادامه، اجراي نظام جامع نظارت 
و ارزيابي اتاق ها، اتحاديه ها و ش��ركت هاي تعاوني به 
عنوان س��ومين راهبرد برگزيده شده است. گفتني 

است كمك به ارتقاي سطح كيفي تعاوني ها با توجه به 
مجموعه سياست ها و راهكارها موثر در جهت كمك 
به توسعه كيفي و تعميق فعاليت شركت هاي تعاوني 
راهبرد چهارم اتاق تعاون است.  به گزارش پايگاه خبري 
اتاق تع��اون ايران، پنجمين مح��ور راهبردهاي اتاق 
تعاون تا پايان سال 99 كمك به توانمندسازي اتاق ها، 
اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني است چنانچه مجموعه 
سياست هايي كه منجر به آشنايي بيشتر تعاونگران با 
قوانين، مقررات و دانش روز است در اين بخش مدنظر 
قرار خواهد گرفت.  ترويج و توس��عه فرهنگ تعاون با 
استفاده از ابزارها و رسانه هاي عمومي، ششمين راهبرد 
است كه در راس��تاي اشاعه فرهنگ و انديشه اقتصاد 
تعاون در بين آحاد جامعه مورد نظر قرار گرفته است.  
اس��تفاده از ظرفيت هاي اتاق تعاون ايران براي بهبود 
فضاي كسب و كار هفتمين راهبرد است كه تسهيل در 
فضاي كسب و كار با حذف قوانين غيرضرور و كمك به 
رفع خالءهاي قانوني، پيگيري اجراي قوانين مندرج 

در اسناد باالدستي، هدف گذاري شده است.

براي اولين بار در كش��ور اپراتور اول كش��ور سيم 
كارت VIP را در نمايش��گاه اي��ران تل��كام 201۸ 

ارايه كرد.
 براي اولين بار در كش��ور، مش��تركان همراه اول 
مي  توانند عكس دلخواه خود را روي س��يم كارت 
VIP خود چاپ كنند. سيم كارت VIP براي اولين 
بار در اي��ران و با ابتكار همراه اول ارايه مي ش��ود و 
شامل عكس دلخواه مشترك روي سيم كارت است.  
مش��تركان همراه اول براي اولين بار در نمايشگاه 
ايران تلكام اين سيم كارت ها را با گرفتن عكس در 
غرفه مخصوص و به صورت رايگان دريافت كردند.

اين سيم كارت ها در ايران توليد مي شوند و حاصل 
هم��كاري همراه اول با ش��ركت صناي��ع قطعات 

الكترونيك ايران است. 
همراه اول تا كنون بيش از ۵0 ميليون سيم كارت 
در ايران توليد كرده كه بيش از 10 ميليون س��يم 
كارت 3G-2G و بيش از 40 ميليون س��يم كارت 

نسل چهارم )يوسيم( بوده است.

 sim-sd همراه اول براي اولين بار در كشور    
توليد مي كند

همراه اول براي اولين بار با ارايه )sim-sd( اس��تفاده 
از س��يم  كارت و حافظه جانبي به صورت همزمان در 
گوشي  هاي دوسيم  كارته را فراهم مي كند.  همراه اول 
براي اولين بار در كشور س��يم كارت sim-sd توليد 
مي كند. س��يم  كارت جديد ك��ه )sim-sd( نام دارد، 
داراي چيپ كارت حافظه ميكرو اس  دي و چيپ نانوسيم 
است و امكان استفاده از سيم  كارت دوم و كارت حافظه 
به صورت همزمان را در گوشي  هاي دو سيم  كارته بازار 
فراهم مي كند. بيشتر گوشي ها هوشمند دوسيم كارته 
در بازار، تنها دو اسالت دارند كه اسالت اول براي سيم 
كارت اول و اسالت دوم براي استفاده از سيم كارت دوم 
يا كارت حافظه است.  همراه اول قرار است »سيم-اس 
دي« را در حافظه هاي ۸، 16، 32 و 64 گيگابايت توليد 
و به مشتركان خود عرضه كند. عالقه مندن براي پيش 
خريد سيم كارت جديد )sim-sd( مي توانند به سالن 
همراه اول در نمايشگاه ايران تلكام 201۸ مراجعه كنند.

قاچاق روزانه ۵ ميليون ليتر 
سوخت از مرزها

سيستان و بلوچستان|
معاون اقتصادي استاندار 
سيس��تان و بلوچستان 
گف��ت: روزانه بي��ن 3 تا 
۵ ميليون ليتر س��وخت 
از مرزه��اي سيس��تان 
قاچ��اق  وبلوچس��تان 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي اس��تانداري، 
عليرضا نورا معاون اقتصادي اس��تاندار سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه سوخت به ويژه از اين استان 
و از مرز سراوان قاچاق مي شود گفت: روزانه بين 3 
تا ۵ ميليون ليتر قاچاق سوخت صورت مي گيرد در 
حالي كه كل سهميه سوخت تخصيصي روزانه استان 

ما بسيار كمتر از اين رقم است. 
عليرضا نورا اظهار كرد: متاسفانه فرآورده هاي نفتي به 
عنوان سرمايه ملي ما از مرز هاي شرقي كشور توسط افراد 
خاص قاچاق مي شود كه موجب شده بسياري از مسائل 
تحت الشعاع اين موضوع قرار بگيرند. نوسانات نرخ ارز و 
تفاوت فاحش قيمت فروش فرآورده هاي نفتي در جايگاه 
با قيت آن سوي مرز ها به افزايش قاچاق سوخت دامن زده 
است و متاسفانه بسياري از جوانان ما نيز به شغل روي 
آورده و مبادرت به قاچاق سوخت مي كنند. نورا با بيان 
اينكه سوخت از مرز هاي شرقي كشوربه ويژه از استان 
سيستان و بلوچستان و از مرز سراوان قاچاق مي شود، 
گفت: روزانه بين 3 تا ۵ ميليون ليتر قاچاق سوخت صورت 
مي گيرد، در حالي كه كل سهميه سوخت تخصيصي 
روزانه استان ما بسيار كمتر از اين ميزان است و اين امر 

بيانگر اين است كه قاچاق منشأ خارج استاني دارد.

دستگيري كالهبردار يك 
ميليون و 210 هزار يورويي

فرمان��ده  اصفه�ان| 
انتظامي اس��تان اصفهان 
گف��ت: زني ك��ه در قالب 
فعاليت ه��اي تج��اري از 
يكي از بانك هاي اس��تان 
اصفهان يك ميليون و 210 
هزار ي��ورو كالهبرداري 
كرده بود، دستگير شد. به گزارش ايلنا، سردار مهدي 
معصوم بيگي گفت: در پي دريافت حكم جلب زني 
به اتهام مش��اركت در كالهب��رداري ارزي از يكي از 
بانك هاي اس��تان موضوع در دس��تور كار ماموران 
پليس امنيت عمومي اس��تان اصفهان قرار گرفت.  
وي افزود: در بررس��ي هاي صورت گرفته مشخص 
شد زني با همدس��تي 2 نفر از اعضاي خانواده خود 
اقدام به تاسيس يك شركت تجاري كرده و با وانمود 
كردن اختيارات واهي و غير واقعي، تخصص در زمينه 
فعاليت هاي بازرگاني و داش��تن قدرت و توان مالي 
جهت انجام پروژه هاي اقتصادي و واردات و صادرات، 
 LC از يكي از بانك هاي استان تقاضاي گشايش اعتبار
و درخواست ثبت سفارش به مبلغ يك ميليون و 210 
هزار يورو كرده است. فرمانده انتظامي استان اصفهان 
افزود: در ادامه متهم با وجود تعهد به پرداخت وجه 
اسناد ارزي هنگام وارد كردن كاال متواري مي شود. او 
بيان كرد: اين فرد به اتهام مشاركت در كالهبرداري 
ارزي، جعل و استفاده از اوراق مجعول به 4 سال حبس 
و رد مبلغ يك ميليون و 210 هزار يورو و همچنين 
پرداخت جزاي نقدي ب��ه همان ميزان معادل 4۸0 

ميليارد و 400 ميليون ريال محكوم مي شود.

جابه جايي زوار اربعين با قطار 
خرمشهر-   شلمچه

خوزستان |در روزهايي 
كه برخي از خانواده ها در 
حال مهيا شدن براي سفر 
اربعين هستند معاون مدير 
كل راه آهن جنوب و مدير 
پايانه راه آهن خرمش��هر 
گفت: يك دس��تگاه قطار 
ريل باس ب��راي جابه جايي رايگان زائ��ران اربعين 
حسيني در مسير خرمش��هر _ شلمچه و بالعكس 
آماده شده اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ 
غالمحس��ين فارس��يان معاون مدير كل راه آهن 
جنوب و مدير پايانه راه آهن خرمشهر با بيان اينكه 
كليه زيرساخت هاي راه آهن در خرمشهر و شلمچه 
براي خدمت رساني هرچه بهتر به زائران اباعبداهلل 
الحسين)ع( آماده اس��ت گفت: طبق برنامه ريزي 
انجام شده فعاليت قطار ريل باس خرمشهر - شلمچه 
در ايام اربعين شبانه روزي اس��ت. او افزود: راه آهن 
اي��ن آمادگي را دارد كه به هر ميزان تقاضاي س��فر 
هموطنان پاس��خ مثبت داده و با افزايش تعداد رام 
قطارهاي فوق الع��اده زائران و اتباع خارجي را مانند 
سال هاي گذشته به خرمشهر و مرز شلمچه جابه جا 
كند. معاون مدي��ر كل راه آهن جنوب و مدير پايانه 
راه آهن خرمش��هر آغاز فعاليت ريل باس خرمشهر 
به شلمچه را از 1۵ مهر بيان كرد و گفت: اولويت راه 
آهن رفاه و سالمت زائران اباعبداهلل الحسين)ع( است. 
فارسيان افزود: در ايام اربعين موكب اداره كل راه آهن 
جنوب نيز در ايستگاه شلمچه مستقر و پذيراي زوار 

ابا عبداهلل الحسين)ع( خواهد بود.

تصويب 6 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت براي مناطق زلزله زده
كرمانشاه|اس��تاندار 
كرمانشاه از تصويب 6 هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت 
وي��ژه اش��تغالزايي براي 
مناطق زلزله زده اس��تان 
خب��ر داد و گف��ت: همه 
مديران بايد كمك كنند 

اين مبلغ به دست زلزله زدگان برسد.
به گزارش ايرنا، هوشنگ بازوند در كارگروه اشتغال 
استان كه با حضور محسني بندپي سرپرست وزارت 
كار برگزار شد، اظهار داشت: يكي از مشكالتي كه 
سر راه زلزله زدگان براي دريافت تسهيالت مصوب 
شده قرار دارد بحث ضمانت بانكي است. او ادامه داد: 
متقاضيان دريافت تسهيالت انتظار دارند ضمانت 
مربوط به اين تسهيالت همانند ضمانتنامه مربوط 
به تسهيالت مسكن باشد كه به راحتي بتوانند آن را 
دريافت كنند. بازوند خاطرنشان كرد: از سوي ديگر 
بانك ها طبق ضوابط و شرايط خود در بحث ضمانت 
برخورد مي كنند كه اين باعث ش��ده تاكنون افراد 
كمي بتوانند از تس��هيالت مصوب برخوردار شوند 
كه انتظار مي رود شرايط آسانتري براي متقاضيان 

دريافت تسهيالت فراهم شود.
مدير ارشد استان در بخش ديگري از سخنانش به 
وضعيت نامناسب كرمانشاه در خصوص وضعيت 
اشتغال اشاره كرد و گفت: در سال گذشته رتبه اول 
بيكاري را به خود اختصاص داديم اما طي س��ه ماه 
ابتدايي سال جاري اين روند مقداري بهبود پيدا كرد 

و از رتبه اول بيكاري جدا شديم.

طرح پايلوت مديريت جامع 
حوضه آبخيز

ن  و معا | ن س�تا د كر
آبخيزداري، امور مراتع و 
بيابان سازمان جنگلها با 
اشاره به اينكه كردستان 
در طرح پايلوت مديريت 
جام��ع حوض��ه آبخي��ز 
ق��رار دارد، از تصويب 17 
ميليارد تومان براي رفع چالش آب استان خبر داد.

به گزارش مه��ر، ناصر حيدري پوري عصر امروز در 
حاش��يه بازديد اعضاي كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس ش��وراي 
اس��المي و معاون وزراي نيرو و جهاد كشاورزي از 
طرح هاي حوزه كش��اورزي و آب شهرستان هاي 
دهگالن و قروه اظهار داشت: باتوجه به خدمات چند 
منظوره آبخيزداري و آبخوان داري براي دشت ها و 
در شرايط كلي براي مناطق مختلف كشور يكي از 
اس��تان هاي پايلوت مديريت جامع حوضه آبخيز، 
استان كردستان است. به گفته او نگاه به اين است 
كه براي پايداري در توليد محصوالت كشاورزي و 
همچنين توسعه فعاليت هاي صنعتي و خدماتي در 
مناطق مختلف مديريت منابع آب در سطح استان 
بهتر انجام شود. حيدري پوري با بيان اينكه با نگاهي 
به شاخص ها و معيارهاي جديد بالغ بر 17 ميليارد 
تومان در گام اول اعتبار تصويبي استان بود، افزود: 
در قالب يك تفاهم نامه هم اميد مي رود 16 ميليارد 
تومان ديگر هم تزريق شود و ادامه اين كار نويد اين 
را دارد كه بخشي از چالش هاي حوضه آب مخصوصًا 

در مراكز توليد و دشت هاي كشاورزي رفع شود.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
بيشتر نخبه ها مي خواهند 

كارآفرين شوند تا استخدام

 افزايش خانواده هاي
تحت پوشش كميته امداد

زنگ خطر مرگ خاموش

رييس دانشگاه تهران گفت: نخبه هاي دانشگاه 
تهران بيشتر در كارآفريني جريان سازي مي كنند 
تا اينكه بخواهند جايي استخدام شوند. محمود 
نيل��ي احمدآبادي در پاس��خ به اين س��وال كه 
آيا آم��اري داريد؛ مبني بر اينك��ه چند درصد از 
فارغ التحصيالن نخبه دانش��گاه تهران به عنوان 
برترين دانشگاه كشور به سطوح مختلف قدرت 
راه پيدا مي كنند؟ و از وجود آنان در دس��تگاه ها 
به عنوان جوانان نخبه استفاده مي شود، به ايلنا 
گفت: در همه جا قدرت هاي سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و... وجود دارد، اما در خصوص راه پيدا 
كردن فارغ التحصيالن دانشگاه تهران به سطوح 

مختلف قدرت آمار دقيقي ندارم.
او در م��ورد حضور نخبگان و ف��ارغ التحصيالن 
دانشگاه تهران در هيات علمي اين دانشگاه بيان 
كرد: در حال حاض��ر تعداد زي��ادي از اين فارغ 
التحصيالن در كابينه فعلي و همچنين اعضاي 
هيات علمي حضور دارند، اما تعداد دقيق ش��ان 

را نمي دانم.
رييس دانشگاه تهران با اشاره به كارآفرين شدن 
نخبگان و فارغ التحصيالن اين دانشگاه گفت: در 
حال حاضر استخدام دولتي به شدت محدود شده، 
اما ما از دانشجويان نخبه مان به عنوان كارآفرين 
بهره مي بريم. اين افراد نخبه بيشتر در كارآفريني 
جريان سازي مي كنند تا اينكه بخواهند جايي 
استخدام ش��وند، از نظر ما افراد نخبه بايد كمك 
كنند و با كارآفريني ديگران را به استخدام بگيرند. 

رييس كميته امداد امام )ره(، گفت: درحال حاضر 
حدود ۱.۵ ميليون خانواده تحت پوشش كميته 

امداد هستند.
پرويز فتاح با اش��اره به اينكه در آغاز سال جاري 
تعداد مددجويان كميته امداد نسبت به ساليان 
گذش��ته كاهش پيدا كرد، گفت: خوش��بختانه 
طي مدت 2 سال و نيم گذشته تعداد مددجويان 
كميت��ه ام��داد ۱۵ درص��د كاهش پي��دا كرد، 
اما با ش��رايط اقتص��ادي پيش آم��ده و افزايش 
مراجع��ات مردمي و ظرفيت تبص��ره ۱4 يعني 
بحث هدفمندي يارانه مس��ووالن كميته امداد 
از تصميمات گذش��ته عدول كرده و با ش��رايط 

اقتصادي همراه شدند. 
او با بي��ان اينكه طي دو ماه گذش��ته ۱30 هزار 
خانواده به تحت پوشش هاي كميته امداد اضافه 
شده اس��ت، افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي طرح كميته 
امداد را بپذيرند، تا پايان مهرماه بيش از 400 هزار 
خانواده نيز مجدد به تحت پوشش هاي كميته 
امداد اضافه مي شوند؛ به عبارتي در حال حاضر 
حدود ۱.۵ ميليون خانواده تحت پوشش كميته 
امداد هس��تند كه اين ميزان تا پايان مهرماه به 
2 ميليون خانواده افزايش پي��دا مي كند، البته 
اعتبارات براي تامين نيازهاي اين تعداد خانواده 

از محل تبصره ۱4 قابل انجام است.
فتاح ادامه داد: خوش��بختانه مجل��س و دولت 
ظرفيت ه��اي الزم را در تبص��ره ۱4 ت��ا 7 هزار 
ميليارد تومان براي كمك به مددجويان نهادهاي 
حمايتي تامين كردند، اما اگر مدد جويان بيشتري 
وارد مدار حمايتي شوند، بطورحتم بامشكالت 
بودجه اي روبه رو خواهيم شد؛ بنابراين پيشنهاد 

تدوين اليحه متمم بودجه ارايه شده است. 

مديرعامل انجمن جامعه ايمن با تشريح آمارهاي 
مرگ و مير بر اثر گازگرفتگي در سال هاي اخير و 
عوامل مرتبط با آن نسبت به افزايش آمار حوادث 
گازگرفتگي در سال جاري هشدار داد و گفت كه 
به دليل نوسان قيمت ها و كاهش قدرت خريد در 
جامعه در حالت بدبينانه پيش بيني مي شود كه 
امس��ال مرگ و مير بر اثر گاز گرفتگي به بيش از 

۱024 نفر سال 86 برسد.
جواد نوفرس��تي در مورد نزديك شدن به فصل 
سرما و افزايش حوادث گازگرفتگي اظهار كرد: اگر 
در ابتدا بخواهيم بگوييم كه حوادث گازگرفتگي 
چگونه رخ مي دهد، بايد بگويي��م كه اين اتفاق 
عمدتا بر اثر بدسوزي يا احتراق ناقص سوخت هاي 
فس��يلي مي افتد. آنچه بيش��تر رايج اس��ت گاز 
گرفتگي در خانه ها و محل هاي سكونت با وسايل 
گازسوز اس��ت. در حال حاضر باالي 9۵ درصد 
از مش��تركان خانگي در مناطق شهري و باالي 
70 درصد هم در مناطق روستايي از گاز طبيعي 
استفاده مي كنند و حوادث گاز گرفتگي هم بيشتر 

شامل اين بخش ها مي شود.
مدير عامل انجمن جامعه ايمن با تأكيد بر اينكه 
اين حوادث تنها محدود به خانه ها نيس��ت و در 
كارگاه هاي ساختماني و محل هايي مانند اغذيه 
فروش��ي ها كه كارگران ش��ب را در آنجا اقامت 
مي كنند ني��ز رخ مي دهد و اين اف��راد به دليل 
استفاده از وس��ايل گرمازاي نامناسب دچار گاز 
گرفتگي مي شوند، ادامه داد: همچنين هر ساله 
در مي��ان راننده هاي كاميون ه��م گاز گرفتگي 
ديده مي شود. بسياري از آنها شب را در اتاقك هاي 
كاميون خود مي گذرانند و به وسيله پيك نيك 
خود را گرم مي كنند. در مجموع در هر جايي كه 
فضاي بسته باشد و از وسايل گرما زا به صورت نا 

مناسب استفاده شود اين اتفاق ها رخ مي دهد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد راهي براي رد و بدل 
شدن هوا در مكان بسته گفت: حتي در سردترين 
زمان هم نبايد جلوي ورود هواي تازه به محل را 
بست زيرا كاهش هوا منجر به بد سوزي وسايل 
گرمازا و توليد گاز مونو اكسيد كربن مي شود كه 

مي تواند منجر به گاز گرفتگي شود.

توضيح پليس درباره احضار »علي دايي« و »صادق زيباكالم« به آگاهي

وزير آموزش و پرورش در پيش خطبه هاي نماز جمعه مطرح كرد

سلبريتي ها دعوت شدند؛ نه احضار

شناسايي و حذف موانع ايجاد نشاط در مدارس

از همان فرداي زلزله س��رپل ذهاب در كرمانشاه، عالوه 
بر دول��ت و همچنين س��ازمان هاي مردم نهاد، برخي 
ورزشكارها و بازيگران و سياستمداران به عنوان چهره هاي 
شناخته ش��ده، از مردم خواستند كه كمك هايشان به 
زلزله زده ها را به حس��اب آنها واريز كنند. بي اعتمادي 
به كمك هاي دول��ت و نهادهاي حاكميت��ي، پررنگ 
نبودن فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و اعتماد مردم به 
سلبريتي ها، باعث شد برخي از اين افراد كمك هاي چند 
ميلياردي از مردم دريافت كنند. چندي بعد مشخص شد 
كه يكي دو نفر از اين چهره ها كه البته كمتر براي عموم 
مردم شناخته شده هستند اما توانسته بودند اعتماد برخي 
را براي دريافت پول جلب كنند، كمك هاي مردمي را به 

زلزله زدگان نرسانده اند. 
اما در اينكه افرادي مثل علي دايي قصد داشته كمك هايي 
را كه به حس��ابش واريز شده به زلزله زدگان برساند و به 
آنها كمك كند، چندان شكي وجود نداشت. »تقاضاي 
ما از تش��كل ها و افراد اين است كه هم ميزان اعتبارات 
جمع آوري ش��ده و هم محل هزينه كرد را مش��خص و 
در ادام��ه، با نظارت كامل خودش��ان، اقدامات بعدي را 
انج��ام دهند؛ چه در قالب خريد مايحت��اج و چه در امر 
ساخت وس��از. همانطور كه مردم به اين افراد و سمن ها 
اعتماد كردند، قطعا الزم است كه آنها در نحوه هزينه كرد 
نيز نظارت كنند.« اين اظهارنظر استاندار كرمانشاه چند 
روز پس از زلزله بود. وزير كشور نيز پس از آن، در جلسه 
شوراي معاونان وزارت كشور اعالم كرد: كساني كه شخصا 
اقدام به ارايه شماره حس��اب براي دريافت كمك هاي 
مردمي زلزله كردند، بايد از نحوه هزينه  كرد آن، به مردم 
گزارش دهند تا مش��خص شود پول هاي دريافت شده 
از مردم، در چه مس��ير و در چه محل هايي هزينه شده 
است و اس��تاندار كرمانشاه نيز بايد اين موضوع را حتما 
پيگيري كند. هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه در اين 
باره گفت: همانطور كه مي  دانيد مردم عزيزمان در پي 
وقوع زمين لرزه، با عزمي جدي به ياري هموطنان خود 

شتافتند و برخي افراد و ان جي اوها )سازمان هاي مردم 
نهاد( براي تجميع كمك هاي نقدي شماره حساب اعالم 
كردند. به گزارش ايلنا، او با بيان اينكه هنوز براي فراخوان 
اين افراد و تشكل ها اقدامي صورت نگرفته است، اظهار 
كرد: براي شناسايي آنها، هالل احمر به زودي اطالعيه اي 
صادر مي كند و س��پس اقدامات بعدي مرتبط صورت 

خواهد گرفت.
در حالي كه برخي س��ازمان هاي مردم نه��اد معتبر و 
شناخته شده نيز كمك هاي مردمي را براي امدادرساني 
به زلزله زدگان دريافت مي كردند و موظفند حسابرسي 
دقيق كمك هاي واريزي را به نهادهاي مسوول اطالع 
دهند، باز هم كمك هاي مردم به سلبريتي ها بيشتر از 

كمك به ان جي او ها بود. 
صادق زيب��اكالم، علي دايي و برخي از ديگر چهره هاي 
سرش��ناس در روزهاي اخير تصويري از يك احضاريه 
را منتش��ر كرده اند كه از آنان خواسته شده تا براي ارايه 
پاره اي از توضيحات در مورد چگونگي و ميزان جمع آوري 
كمك هاي مردمي در زمان زمين لرزه سرپل ذهاب، به 
مركز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا مراجعه كنند؛ 
موضوعي كه حواش��ي زيادي را ايجاد ك��رده و رييس 
پليس آگاهي ناجا درباره آن توضيحاتي ارايه كرده است.
سردار محمدرضا مقيمي درباره تصاوير منتشر شده از 
احضارنامه برخي سلبريتي هايي كه اقدام به جمع آوري 
كمك هاي مردمي براي زلزله كرمانشاه كرده بودند، به 
ايسنا گفت: پليس آگاهي ناجا ضابط قوه قضاييه است و 

وظيفه اجراي دستورات قضايي را دارد.
او با اش��اره به زلزله كرمانش��اه اظهار ك��رد: زماني كه 
كمك هاي مردمي ب��راي هموطن��ان زلزله زده جمع 
مي شد، ابتدا سازمان دهي مش��خصي براي آن وجود 
نداش��ت و افراد مختلف��ي زحمت كش��يده و اقدام به 
جمع آوري كمك كردند. االن الزم است بدانيم كه اين 
كمك ها چه ميزان است و كجا اتفاق مي افتد. مقيمي با 
بيان اينكه »دعوت افراد مختلف به پليس آگاهي براي 

انجام مصاحبه در اين خصوص بوده اس��ت«، به ايسنا 
گف�ت: افرادي كه به پليس آگاهي دعوت ش��دند، نه به 
عنوان مجرم و متهم، بلكه به عنوان مطلع دعوت و اين 
دعوتنامه براي خيلي ها صادر شد و آنها هم آمدند صحبت 
كردند و توضيحاتي را ارايه كردند؛ البته برخي هم نيامدند.
رييس پليس آگاهي ناجا با تاكيد بر اينكه »به هيچ عنوان 
 بحث مجرميت و بازداش��ت اين افراد مطرح نيست«،
خاطرنشان كرد: »اين افراد با حكم قضايي دعوت شدند 

و قاضي از ما خواسته بود از اين افراد دعوت كنيم و ما هم 
اين كار را انجام دادي��م. در مورد چند نفري هم ما قبال 
چند بار رفتيم و جوابي ندادند و ماموران ما مجبور شدند 
براي اجراي دس��تور قضايي احضاريه را الصاق كنند.« 
رييس پليس آگاهي ناج��ا در حالي مي گويد اين افراد 
احضار نشده اند بلكه دعوت شده اند، كه در صورت حاضر 
نش��دن اين افراد در پليس آگاهي، آنها احضار خواهند 
شد. البته سردار مقيمي تالش دارد به جاي بازجويي از 

عنوان مصاحبه استفاده كند. به هر روي حاال علي دايي و 
صادق زيباكالم و تعداد ديگري از چهره هاي شناخته شده 
كه در جريان زلزله كرمانشاه مورد اعتماد عموم بودند، 
بايد درباره نحوه دريافت و هزينه كرد پول هاي دريافتي 
توضيح بدهند. در حال حاضر هنوز بيش��تر س��اكنان 
مناطق زلزله زده در چادر زندگي مي كنند و با آغاز فصل 
سرما، بايد به تس��ريع در ساخت خانه  براي كساني كه 

خانه هايشان در زلزله تخريب شد باشيم.

كاهش متخصصان مراكز درماني به بهانه كمبود بودجه  تنهايي ناجا در »امنيت اخالقي« 
برخي مراكز درماني به بهانه كمبود بودجه، تعداد پزشكان 
متخصص اين مراكز را كاهش داده ان��د و بيماران براي 
ادامه روند درماني در اين مراكز با مشكل رو به رو شده اند. 
عضو فراكسيون زنان مجلس، بابيان اينكه صرفه جويي در 
بودجه بهانه خوبي براي كاهش تعداد متخصصان در مراكز 
درماني نيست از پيشنهاد برخي متخصصان براي اعمال 
محدوديت در فعاليت ليسانسه هاي مامايي نيز انتقاد كرد.

سهيال جلودارزاده در مورد انتقاد تعدادي از متخصصان 
زنان و زايمان نسبت به صدور مجوز امكان انجام زايمان 
توسط ليسانسه هاي مامايي و بهره مندي آنها از امتياز دفتر 
كار، گفت: اشكالي ندارد كه خانم هاي ماما اجازه داشته 
باش��ند كه بطور مستقل در زمينه انجام زايمان طبيعي 
فعاليت كنند، چرا كه آنها تحصيلكرده هستند و در اين 
مورد نيز زير نظر متخصصان آموزش ديده اند و اطالعات 
كافي، هم در رابطه با نحوه مراقبت از زنان باردار و هم موارد 
اضطراري دارند. نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: 
پيش از اين بسياري از افراد به دليل نبود وسايل ارتباط 
جمعي و مشكالتي كه در حوزه حمل و نقل وجود داشت، 
به كمك ماماهايي متولد مي شدند كه از حداقل اطالعات 
در اين حوزه هم برخوردار نبودند و تنها از طريق تجربه اي 

كه داشتند به اين امر مبادرت مي ورزيدند.
او اظهار كرد: اگر در شرايط كنوني نواقصي هم به لحاظ 
علمي در عملكرد ليسانس��ه هاي مامايي وج��ود دارد، 
دانشگاه ها مي توانند با برگزاري دوره هاي تكميلي، آگاهي 
آنه��ا را ارتقا دهند، چرا كه اي��ن افراد تحصيل كردگاني 
هستند كه ساير كشورها براي همكاري، از آنها استقبال 

مي كنند. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اسالمي، به خانه ملت گفت: البته در شرايط كنوني نسبت 
به تعداد نيروهاي متخصصي كه تربيت كرده ايم و كنترل 
جمعيتي كه بطور ارادي يا در پي تش��ويق هاي صورت 
گرفته، داشتيم، به افزايش تعداد نيروي متخصص نياز 
داريم، ضمن اينكه سيس��تم درماني كش��ور از ظرفيت 
بسياري از متخصصان زن استفاده نمي كند و اين موضوع 
به لح��اظ ايجاد فرصت هاي ش��غلي قابل تامل اس��ت. 
جلودارزاده اف��زود: به تازگي تعداد 60 متخصص زن كه 
در رشته هاي مختلف فوق تخصص دارند و در مجموعه 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران فعاليت داشته اند 
را به بهانه كمبود بودجه استخدام نكرده اند و به آنها توصيه 
شده كه در مطب  شخصي به فعاليت بپردازند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: كمبود بودجه بهانه 

خوبي براي كاه��ش تعداد متخصصان در مراكز درماني 
نيست، چرا كه در هيچ شرايطي نبايد براي صرفه جويي 
در منابع سالمت مردم را به خطر بيندازيم، كما اينكه در 
روزهاي اخير در اين مورد جمالت نامناسبي كه در شان 
برخي مسووالن حوزه سالمت نيست، رسانه اي شده و اين 
موضوعي است كه بايد بيشتر بدان توجه شود به گونه اي 
كه رفع درد ديگران را دغدغه خود بدانند. عضو فراكسيون 
زنان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: آنچه مسلم است 
اطالعات علمي و نحوه مهارت آموزي ليسانسه هاي مامايي 
هم به گونه اي نبوده كه بخواهيم آنها را از انجام فعاليت در 
زمينه زايمان طبيعي محروم كنيم، ضمن اينكه دسترسي 
به اين افرد نسبت به متخصصان راحت تر است و مي توانند 
نقش موثري در رعايت بهداشت بارداري داشته باشند كه 

بعضا در برخي مناطق رعايت نمي شود.

فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از دستگاه هاي مسوول 
در موضوع امنيت اخالق��ي و اجتماعي گفت: برخي 
دستگاه ها مسووليت خود را انجام نمي دهند و نيروي 
انتظامي به تنهايي در اين عرصه حضور دارد. س��ردار 
حس��ين اش��تري در خطبه هاي پيش از نمازجمعه 
تهران با بزرگداشت هفته نيروي انتظامي افزود: نيروي 
انتظامي با شعار »پليس مقتدر امين مردم« برنامه هاي 
هفته نيروي انتظام��ي را آغاز ك��رده و در كنار مردم 
براي گس��ترش امنيت مردم مثل گذشته تا پاي جان 

ايستاده است.
او افزود: در سالي كه گذش��ت فرزندان ملت ايران در 
ناجا اقدامات شايسته اي در راستاي امنيت بيشتر مردم 
انجام دادند. در برخورد با جرايم توفيقات زيادي را داشته 
ايم؛ چه در فضاي حقيقي و چه در فضاي مجازي. آمار 
حاكي از رشد اقدامات و كاهش جرايم در برخي حوزه ها 
بوده است. اميدواريم با همتي مضاعف و عزمي راسخ 
بتوانيم به نقطه مطلوب نزديك شويم و بتوانيم رضايت 
مردم را به دست آوريم. فرمانده ناجا تاكيد كرد: نيروي 
انتظامي اين هفته را براي ارايه خدمات بيشتر و ارتباط 
بيش��تر با مردم و نخبگان در نظر گرفته است. ارتباط 
مردم با پليس امروز بهترين س��رمايه نيروي انتظامي 
است. در نظرسنجي هايي كه طي چند ماهه گذشته 
توسط س��ازمان هاي خارج از ناجا صورت گرفته اين 
اعتماد نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته و اين 

افتخاري براي نيروي انتظامي است.
وي گفت: يكي از اولويت هاي نيروي انتظامي حفظ و 
ارتقاي امنيت در جامعه است و امنيتي مثال زدني و بي 

نظير در كشور حاكم است. از مرزهاي دريايي و خشكي 
گرفته تا روس��تاها و جاده ها به دليل حضور نيروهاي 
مسلح قهرمان نتيجه اين امنيت مثال زدني است. خط 
قرمز نيروي انتظامي و نيروهاي مس��لح امنيت مردم 
است. كساني كه درصدد اخالل در امنيت مردم هستند 
بدانند هرجايي قصد خدش��ه زدن به امنيت مردم را 
داشته باشند با پنجه هاي آهنين نيروهاي مسلح مواجه 
مي شوند. اشتري افزود: در عرصه جنگ اقتصادي هم 
اقدامات خوب و شايسته اي داش��ته ايم. در مقاطعي 
كه در چند ماه گذشته پيش رو داشتيم و برخي افراد 
اختالل اقتصادي به وج��ود آوردند. نيروي انتظامي با 
اشراف و با هماهنگي قوه قضاييه توانست افراد مخل 
را شناسايي و به دست قانون بسپارد كساني و افرادي 
كه امروز در محاكم قضايي محاكمه مي شوند بخشي 
ناشي از تالش نيروي انتظامي در شناسايي و معرفي به 

دستگاه قضايي بوده است.
او ادامه داد: امروز ناجا حافظ جان و مال و ناموس مردم 
است و با مجاهدت هايي كه داشته و شهدايي كه تقديم 
مردم كرده اين را به اثبات رس��انده است. فرمانده ناجا 
اضافه كرد: نيروي انتظام��ي آمادگي كامل دارد براي 
امنيت مردم برنامه ريزي كند و با استفاده از نيروهاي 
متدين و مجاهد و تالش��گر هر روز اين امنيت را ارتقا 
ببخشد. از همه مس��ووالن و دس��تگاه هاي ذي ربط 
درخواست داريم كه در اجراي اين ماموريت ها نيروي 
انتظامي را ياري كنند. در موضوع امنيت اخالقي، امنيت 
اجتماعي، امنيت اقتصادي و امنيت فضاي مجازي نياز 

به همكاري دستگاه هاي مختلف داريم. 
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دانش آم��وزان پس از خوردن زنگ مدرس��ه، طوري از 
مدرس��ه فرار مي كنند كه گويي از زندان آزاد شده اند. 
اين جمله را محمد بطحايي سال پيش درباره وضعيت 
مدارس مطرح كرد. اين همان حرفي است كه سال هاست 
كارشناسان آموزشي درباره وضعيت مدارس مي گويند. 
گرچه از سال پيش كه بطحايي درباره نشاط در مدراس 
صحبت كرد تاكنون اتفاقي كه باعث نشاط در مدارس 
شود نيفتاد، اما ديروز وزير آموزش و پرورش در روزهاي 
نخست بازگش��ايي مدارس در پيش خطبه هاي نماز 
جمعه تهران بار ديگر به موضوع نشاط اشاره كرد و درباره 
اولويت مهارت آموزي در مدارس، گفت: دانش آموزان 
بايد با شوق و اشتياق به خانه دوم خود بيايند و از بودن 
در مدرسه احساس نش��اط داشته باشند. از اين رو بايد 
موانعي كه مانع از دستيابي به چنين جايگاهي مي شود 
شناسايي و حذف شود. محمد بطحايي در سخنان پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره بنيان گذار انقالب اس��المي و ش��هيدان 
دفاع مقدس و تبريك هفته نيروي انتظامي اظهار كرد: 
سال تحصيلي جديد ۱000 مدرسه و 60 هزار كالس 
فصل جديدي را براي ساختن آينده اي روشن در نظام 

جمهوري اسالمي آغاز كردند.
او اظهار كرد: آموزش و پرورش به عنوان زيربنايي ترين 
دستگاه كش��ور مولد سرمايه انس��اني و به تعبير مقام 
معظم رهبري كانون اساس��ي براي خلق دنياي آينده، 
نقش مهمي را براي رسيدن جامعه به پيشرفت و توسعه 
داراس��ت و اين مهم از مس��ير آموزش و پرورش تحقق 
مي پذيرد. بطحايي اظهار كرد: وزارت آموزش و پرورش 
در سال تحصيلي گذش��ته برنامه هاي خود را برگرفته 
از سياست ها و كارهاي س��ند تحول بنيادي، نقشه راه 

آموزش و پرورش براي پيشرفت و توسعه قرار داده كه از 
دو مسير طراحي و به اجرا در آورده است.

او با اشاره به اينكه مسير اول، تحول در مديريت و اداره 
آموزش و پرورش است كه در اين راستا مهم ترين برنامه 
حركت جدي به س��مت مدرس��ه محوري و كانونيت 
بخشيدن به مدرسه بوده است، گفت: مدرسه مهم ترين 
ركن تعليم و تربيت و كانون اصل��ي آموزش و پرورش 
است. مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله بايد با محيط 
بيروني و محله خود تعامل موثر داشته باشد و برنامه هايي 
كه از سال گذشته به اجرا درآمده است تالش دارد نقش و 
جايگاه مدرسه را بر اساس سند تحول بنيادين به جايگاه 
تصميم گيري شايس��ته خود نزديك كند. بطحايي با 
بيان اينكه مس��ير دوم به موازات مس��ير اول و البته با 

اهميت باالتر از آن مس��ير است گفت: نسبت به تحول 
در مديريت آم��وزش و پرورش، تحول در محتوا و متن 
برنامه هاي درسي آموزش و پرورش است كه مهم ترين 
برنامه گس��ترش مهارت آموزي در مدارس اس��ت كه 
دانش آموزان ما بايد مهارت ها را بر اساس الگوي زندگي 
اسالمي ايراني فرا بگيرند و به ويژه در شرايط امروزي در 
حوزه هاي فردي و اجتماعي كه نياز دارند بتوانند راه و 
رس��م زندگي را تمرين كنند و مواردي چون احترام به 
بزرگ تر، كارآفريني، دشمن شناسي و دشمن ستيزي، 
همراهي و همكاري اجتماعي و... از مواردي اس��ت كه 
بايد در مدرسه و برنامه هاي آموزشي و پرورشي توسط 

دانش آموزان در مدرسه هماهنگ شود.
بطحايي با اشاره به اينكه گسترش برنامه هاي آموزش 

و پرورش در مدرسه از اولويت هاي تحول در برنامه هاي 
درسي و آموزشي است، گفت: در كنار مهارت هاي مذكور 
آموزش مهارت هاي پايه به نحوي كه دانش آموزان در 
دوران تحصيل حداقل به يك مهارت الزم كه با استفاده 
از آن بتوانند يك شغل مناسب و موثر پيدا كنند دنبال 
مي شود و در سال تحصيلي جديد تمامي دانش آموزان 
دوره اول متوسطه در ۱0 درصد مدارس تحت پوشش 
اين طرح قرار خواهند گرفت تا يك مهارت اساسي و پايه 
را تمرين كنند و در س��طح مهارت بتوانند به آن دست 
پيدا كنند. وزير آموزش و پرورش افزود: مدرس��ه خانه 
دوم دانش آموزان و محلي براي تمرين زندگي اس��ت 
كه ش��رط اول براي ايجاد چنين جايگاهي آن است كه 
دانش آموزان با شوق و اشتياق به خانه دوم خود بيايند 
و از بودن در مدرسه احساس نشاط داشته باشند. از اين 
رو بايد موانعي كه مانع از دستيابي به چنين جايگاهي 

مي شود شناسايي و حذف شود.
او ادامه داد: هر عاملي كه باعث اضطراب در دانش آموزان 
مي ش��ود بايد به تدريج حذف گردد كه بخش��ي از اين 
مشكالت ناشي از فضاي فيزيكي و ساختمان مدرسه 
است و بخشي ناشي از برنامه هاي درسي و پرورشي است 
كه در مدرسه به اجرا در مي آيد. بطحايي با اشاره به اينكه 
به صورت رسمي و غير رسمي برنامه هايي چون آزمون 
رسمي، كتاب هاي مكمل و ... به دانش آموزان تحميل 
مي شود، گفت: با اين موارد آرامش رواني كه شرط اصلي 
براي آموزش در كالس ها است كمرنگ مي شود و ما در 
اين راستا طرحي را در مدارس ابتدايي شروع كرديم كه 
برگزاري كالس هايي تحت عنوان آمادگي براي آزمون و 
آزمون هاي هوش را در دوران ابتدايي ممنوع اعالم كرديم 
و براي استمرار اين سياست پيگيري هاي الزم را انجام 

مي دهيم. وزير آموزش و پرورش ادامه داد: در هر تحولي 
نيروي انساني مهم ترين عامل است و شايستگي هاي 
نيروي انساني در كنار عالقه و انگيزه براي تعليم و تربيت 
فرزندان اين آب و خاك ش��رط اصلي موفقيت اس��ت. 
وزير آموزش و پرورش افزود: مهم ترين برنامه اي كه در 
راستاي برنامه ششم توس��عه و در استمرار برنامه قبل 
تعقيب مي شود طرح رتبه بندي معلمان است كه همسو 
با ارتقاي شايستگي هاي نيروي انساني، نظام پرداخت ها 
و انگيزش آنها را نيز ارتقاء مي بخش��د كه در اين رابطه 
اليحه پيشنهادي تنظيم و به دولت محترم ارسال شده 
است كه كليات آن در كارگروه يكي از كميسيون هاي 
تخصصي دولت به تاييد رسيده و اميدواريم در آينده اي 
نزديك براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال 
شود. بطحايي اظهار كرد: بهسازي و نوسازي و استاندارد 
كردن سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي يكي ديگر 
از اولويت هاي ماس��ت كه تالش داريم بر اساس برنامه 
توسعه هر ساله هزاران فضاي جديد اضافه شود. در مهر 
ماه امسال نيز با لطف خداوند، خيرين مدرسه ساز در كنار 
دولت و آموزش و پرورش نقش بس��زايي را ايفا كردند و 
امس��ال 8000 كالس جديد به بهره برداري رسيد كه 
اين تعداد با وج��ود تمام محدوديت هاي خزانه دولت و 
فشارهاي اقتصادي و سياسي كه دشمنان به ما تحميل 

كردند، حدود 60 درصد رشد و پيشرفت داشت. 
او افزود: تالش داريم مديران اجرايي كمتر در كار مديران 
م��دارس دخالت كنند تا نيروهاي فع��ال در مدارس با 
خالقيت خود مدارس را اداره كنند. همچنين براي اولين 
بار تدوين برنامه ويژه مدارس به مدارس ابالغ شد كه در 
اين طرح با رعايت چارچوب هفته اي دو ساعت از برنامه 

رسمي آموزشي در اختيار مدرسه قرار مي گيرد.
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جابه جایی بیش از ۱۴ میلیون 
مسافر با مترو در هفته اول مهر

 بررسي افت درآمدها 
در دستور كار شهرداري

مدیرکل دفتر شهرداری تهران طی بخشنامه ای 
به س��ه معاون ش��هردار اعالم کرد با تش��کیل 
کارگروهی، عل��ل و عوامل کاهش محس��وس 

درآمدهای شهرداری را بررسی کنند.
به گزارش مهر، هفته گذش��ته اعضای ش��ورای 
شهر تهران هشدارهایی در خصوص کاهش قابل 
توجه درآمدهای شهرداری تهران دادند. مجید 
فراهاني هش��دار داده بود اگر همین رویه ادامه 
پیدا کند، ۳۰درصد درآمدهای شهرداری محقق 
نخواهد شد. در پي این هشدارها، در بخشنامه ای 
که به امضای سیدعلی اسماعیلی فرد، مدیرکل 
دفتر شهردار تهران رسیده است، خطاب به زریر 
نگین تاجی سرپرس��ت معاونت مالی و اقتصاد 
ش��هری، حجت میرزایی مع��اون برنامه ریزی 
توسعه ش��هری و امور شورای ش��هردار تهران و 
پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری اعالم 
شده با توجه به شرایط نامساعد شهرداری تهران 
و تدابیر و دس��تورات ش��هردار و اهتمام ویژه به 
کسب درآمد از محل ظرفیت های قانونی، گزارش 
های دریافتی بیانگر کاهش محس��وس در روند 
تحقق درآمدهای پیش بینی شده است. در ادامه 
بخشنامه آمده است: مقتضی است کارگروهی با 
محوریت معاونت مالی و اقتصاد ش��هر و با هدف 
آسیب شناسی و بررس��ی علل و عوامل کاهش 
محسوس درآمدها و اتخاذ تدابیر الزم با استفاده 
از همه ظرفیت های موجود و بهره گیری از نظرات 
مدیران، کارشناسان و اندیشمندان تشکیل شود 
و نتایج حاصله حداکثر ظرف دوهفته کاری براي 
استحضار شهردار ارسال شود. این بخشنامه عالوه 
بر این سه معاونت به سایر ش��هرداران مناطق، 
مدیران کل ستادی، روسا و مدیران عامل سازمان 
ها و ش��رکت های تابعه نیز برای بررسی کاهش 
درآمدها و ارائه راهکارهای اصالحی به معاونت 

مالی و اقتصاد شهری نیز ارسال شده است.

 دمای پایتخت
 ۱0  درجه کاهش می یابد

اداره کل هواشناسی اس��تان تهران پیش بینی 
کرد که در روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوای 
اس��تان 1۰ درجه کاهش می یاب��د. به گزارش 
ایرنا، براساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و 
نقشه های پیش یابی هواشناسی، کمینه و بیشینه 
دمای هوای پایتخت روزهای ش��نبه و یکشنبه 
به ترتیب  )14، 25( و )12، 2۰( درجه سانتیگراد 
پیش بینی می شود. همچنین براساس بررسی 
و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناس��ی از روز صبح امروز تا عصر یکشنبه 
آس��مان ابری گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و 
وزش باد شدید خواهد بود که الزم به ذکر است با 
ریزش هوای سرد از عرضه ای باالتر روزهای شنبه 
و یکشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان 

تهران خواهیم داشت.
براین اساس از این رو بارش در ارتفاعات به صورت 
برف و باران خواهد بود و در مناطق مستعد رخداد 
تگرگ دور از انتظار نیست و همچنین پیشینه 
بارش از اواخر وقت شنبه تا صبح یکشنبه گزارش 

شده است.

مدیر عامل ش��رکت بهره برداری متروی تهران 
و حوم��ه گفت: براس��اس آمار موج��ود بیش از 
14میلیون مس��افر در هفته اول مه��ر ماه ۹۷ با 

استفاده از مترو جابه جا شدند.
به گزارش ایلنا، فرنوش نوبخت افزود: ش��رکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه همواره سعی 
کرده است با استفاده از حداکثر ظرفیت و امکانات 
موجود بهترین سرویس دهی را به شهروندان و 

مسافران مترو داشته باشد.
وی اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید و افزایش رف��ت و آمد ها در هفته اول مهر 
ماه، مت��روی تهران و حومه به منظور تس��هیل 
تردد ش��هروندان ب��ا حداکثر توان خ��ود برای 
سرویس دهی مناس��ب، به بیش از 14 میلیون 
41۹ هزار و ۹۶2 مس��افر در این بازه زمانی یک 
هفته ای سرویس دهی کرد.این میزان جابه جایی 
در مقایس��ه با زمان مشابه س��ال گذشته رشد 

2درصدی داشته است.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری متروی تهران 
وحومه همچنین بیان داش��ت: ثبت این تعداد 
سفر در هفته اول مهر ماه ۹۷ در مقایسه با هفته 
اول ش��هریور ماه سال جاری هم حکایت از رشد 
نزدیک ب��ه 1۰ درصد در جابه جایی مس��افر با 

خطوط مترو دارد.

»تعادل«سمتوسويبازارملكدرصورتتثبيتنرخارزرابررسيميكند

دوراهي قيمت مسكن 

صدور 700 میلیارد تومان هولوگرام در سال 97

گروه راه و شهرسازي|
با آغاز نوس��انات ش��دید نرخ ارز در اردیبهشت ماه سال 
جاري، قیمت ها در بازار مسكن هم به شدت افزایش یافت 
و رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدي قیمت ها نسبت به اردیبهشت 
سال گذش��ته در مناطق2، 4 و 5 پایتخت به ثبت رسید. 
رشد قیمت مسكن به تناسب افزایش نرخ ارز پیش رفت 
و طي 4، 5 ماه گذشته شاهد افزایش قیمت ها و به تبع آن 
كاهش قدرت خرید متقاضیان و افت حجم معامالت بودیم 
به گونه اي كه در شهریورماه 1۳۹۷ ركورد افزایش ماهیانه 
و سالیانه قیمت مسكن طي شش ماه اخیر شكسته شد و 
براساس گزارش اخیر بانك مركزي متوسط قیمت خرید 
و فروش یك متر مربع زیربناي واحد مسكوني شهر تهران 

به ۸ میلیون و 1۰۰ هزار تومان رسید.
رش��د ۷4.1 درصدي قیمت مسكن در شهریور ماه سال 
جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل موجب شد كه حجم 
معامالت نسبت به شهریور سال ۹۶، ۳۳.5 درصد كاهش 
داشته باشد. اما در شرایطي كه بازار مسكن با افزایش قیمت 
و كاهش معامالت مواجه بود، از نخستین روزهاي هفته 
گذشته كاهش شدید نرخ ارز رخ داد و قیمت دالر از حدود 
1۹ هزار تومان به حدود 1۰ هزار تومان رسید، اتفاقي كه 
این سوال را در میان متقاضیان خرید و صاحبان امالك 
پررنگ كرد كه آیا امكان كاهش قیمت ها همگام با افت نرخ 
ارز وجود دارد، یعني همان گونه كه قیمت ها در بازار مسكن 
همگام با نرخ ارز رشد كرد آیا با كاهش نرخ ارز شاهد، افت 

قیمت ها دربازار مسكن خواهیم بود؟
برخي كارشناسان معتقدند، با ثبات نرخ ارز در رقمي كمتر 
از 1۰ هزار تومان، قیمت مسكن در ماه هاي آینده تثبیت 
مي شود و دیگر بیش از این افزایش نمي یابد، اما كارشناسان 
دیگر معتقدند كه بازار مس��كن ظرفیت بیشتري براي 
افزای��ش قیمت دارد و حت��ي با وجود ثب��ات در نرخ ارز، 
قیمت ها به روند صعودي خود ادامه مي دهند. پیش از این 
مصطفي قلي خسروي، رییس اتحادیه امالك گفته بود: اگر 
قدرت نرخ ارز ادامه پیدا كند، بازار مسكن هم تحت تاثیر آن 

قرار مي گیرد و قیمت ها در بازار ثابت مي ماند.
در همین حال، مدی��ركل اقتصادي بانك مركزي درباره 
وضعیت كنوني بازار مس��كن مي گوی��د: اتفاقات كالن 
اقتصادي و نوس��انات ارزي كه به دنب��ال خروج امریكا از 
برجام رخ داد، بازار مسكن را هم متالطم كرد و در شهریور 
امس��ال نسبت به ش��هریور پارسال ش��اهد افزایش ۷4 

درصدي قیمت مسكن بودیم.
به گ��زارش پای��گاه وزارت راه و شهرس��ازي، ابوالفضل 
اكرمي مي افزاید: افزایش ن��رخ ارز، افزایش بهاي مصالح 
و افزایش قیمت مس��كن را در پي دارد و در نهایت شاهد 

كاهش ق��درت خرید هس��تیم و افق پی��ش رو نامعلوم 
اس��ت.  او با بی��ان اینكه اكنون با افت معامالت مس��كن 
روبرو هس��تیم، اظهار مي كند: قیمت تمام شده مسكن 
به ش��دت در حال افزایش اس��ت، اگرچه ساختمان هاي 
تكمیل شده رشد خوبي داش��ته اند، اما ساختمان هایي 
كه ت��ازه در حال تولید هس��تند، از فصل اول س��ال ۹۶ 
تاكنون، افت و رشد منفي دارند و آمارها چندان مطلوب 
نیست. اكرمي اضافه مي كند: با افتادن شاخص ها، ارزش 
 افزوده بخش مسكن و ساختمان بار دیگر منفي شد و به

2.2-درصد رس��ید كه ب��ا این بي ثباتي، بای��د راهكاري 
بیندیش��یم. مدیركل اقتصادي بانك مركزي مي گوید: 
شاید ساده ترین راه این باشد كه تسهیالت را دوباره فعال 
كنیم اما در شرایط كنوني با وجود افزایش حجم نقدینگي، 
با تنگناهاي بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتي 

به هم مي خورد، افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است.
او با بیان اینكه با همكاري  سیس��تم بانكي، حمایت هاي 
دولت و وزارت راه، باید دوران كنوني را پشت سر بگذاریم، 
مي افزاید: تا ق��درت خرید مردم افزایش نیابد، مس��ائل 

بخش مسكن حل نمي ش��ود، اما بهتر است براي اقشار 
آسیب پذیر مبالغي را درنظر بگیریم و مسكن ارزان قیمت 
را پیشنهاد بدهیم تا این قش��ر جامعه در شرایط دشوار 
فعلي، از این مقوله محروم نمانند. اكرمي، س��اختمان را 
یكي از بخش هاي مهم در تولید ناخالص داخلي مي داند و 
مي گوید: درحالي كه تورم در سال ۹2، ۳4.۷ درصد بوده، 
رشد قیمت مسكن به ازاي هر متر زیربناي واحد مسكوني، 
۳۰ درصد بود و با سیر نزولي تورم، رشد قیمت ها در بخش 
مس��كن بس��یار پایین تر از نرخ تورم بوده است؛ از این رو 
قیمت واقعي مس��كن در این دوره 4 یا 5 ساله به صورت 

نزولي كاهش پیدا كرده است.
او با بیان اینكه بخش مس��كن یكي از دغدغه هاي دولت 
یازدهم بود، مي گوید: كمیس��یون اعتباري زمان زیادي 
را به موضوع مسكن اختصاص داد و در بخش تسهیالت 
پرداختي هم عملكرد تس��هیالت بانك مس��كن و سایر 
بانك ها بطور مس��تمر افزایش داشته و سهم پرداختي از 
2۸1 هزار میلیارد تومان در سال ۹2 به 51۷ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۶ رسیده است. این مدیر اقتصادي توضیح 

مي دهد: با توجه به سیاس��ت هاي تیم اقتصادي دولت، 
بانك مسكن و مركزي و وزارت راه و شهرسازي، اتفاقات 
مثبتي در بخش مس��كن رخ داد كه نتیجه آن براساس 
ارقام، رونق بازار معامالت بود، یعني رش��د 5.4 درصد در 
س��ال ۹5 و 11.۸ درصد در سال ۹۶ كه عالئمي از خروج 

مسكن از ركود بود.

   مسكن ظرفیت افزایش قیمت دارد
اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه قیمت مسكن 
در طوالني مدت به نرخ ارز نزدیك مي شود و احتمال 
افزایش قیمت ها وجود ندارد، اما یك كارشناس اقتصاد 
مس��كن درباره افزایش نرخ دالر ط��ي ماه هاي اخیر 
مي گوید: اگر نرخ دالر روي عدد 1۰ تا 11 هزار تومان 
تثبیت  شود، ظرفیت براي رونق بخش مسكن به وجود 
مي آید. بیت اهلل س��تاریان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
مي كند: بر اساس مطالعات، نرخ واقعي دالر در ایران باید 
۸5۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان باشد، بنابراین هم اكنون داراي 
حباب است و طبیعتا باید تخلیه شود. او ادامه مي دهد: 

كاهش قیمت دالر فقط خواست دولت ایران نیست، 
بلك��ه دولت هاي متخاصم هم چن��دان تمایل ندارند 
قیمت دالر در ایران افزایش یابد زیرا باال بودن نرخ ارز 

براي درازمدت به نفع ایران خواهد بود.
این كارشناس اقتصاد مسكن مي افزاید: بازارهاي ارز و 
طال به عنوان دو بازار موازي همواره در نوسانات اقتصاد 
كالن به صورت كوتاه مدت سرمایه ها را به سمت خود 
هدایت مي كنند و بعد از تخلیه این بازارها س��رمایه ها 
وارد مسكن مي شود.  به گفته ستاریان، دالر و سكه در 
دوره اي كه جاذب هستند به صورت كوتاه مدت منابعي 
را به سمت خود جذب مي كنند و بعد با ارزش افزوده اي 

به بخش مسكن مي رود.
او درباره آینده بازار مسكن مي گوید: مي توان اینگونه 
استدالل كرد كه با كاهش قیمت دالر، قیمت مسكن 
هم كاهش مي یابد و از س��وي دیگر ممكن است كه با 
هدایت سرمایه ها به سمت مسكن، قیمت ها افزایش 
یابد به عنوان نمونه اگر دالر روي ۸۰۰۰ تومان بایستد 
در بخش مسكن هنوز ظرفیت جذب خواهد بود و رشد 
خواهد داشت و این رشد تا ۶ ماهه اول سال آینده ادامه 
پیدا مي كند. س��تاریان ادامه مي دهد: احتمال دیگر 
این  است كه دالر كمتر از 5۰۰۰ تومان شود كه در آن 
صورت تاثیرش در مسكن به صورت ركود خود را نشان 
مي دهد. این كارش��ناس اقتصاد مسكن با بیان اینكه 
مسكن به نسبت دالر و سكه افزایش چنداني نداشته 
است، مي گوید: رش��د قیمت ملك ۷۰ درصدي بوده 
در حالي كه در بازار ارز جهش 2۷5 درصدي داشتیم، 
بنابراین مسكن با توجه به ماهیت دیرپذیر بودن باید 
خود را با قیمت ارز هماهنگ كند كه این اتفاق در آینده 
رخ مي دهد. او ادامه مي دهد: نرخ واقعي دالر در س��بد 
ارزیابي كاالها ۸5۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان است. اما با توجه 
به شرایط بازار تصور مي كنم تا انتهاي سال قیمت دالر 
به 1۰ تا 11 هزار تومان برسد كه در آن صورت مسكن 
رونق مي گیرد چ��ون جابه جایي در این دو بازار به این 
صورت بوده كه با تخلیه حباب بازار ارز و طال، سرمایه ها 

با فاصله زماني وارد مسكن مي شود.
به گفته ستاریان، هم اكنون بازارهاي ارز و طال به حد 
اشباع رس��یده اند، قیمت 1۹ هزار تومان دالر، حباب 
بود كه از جنگ اقتصادي نش��ات مي گرفت البته این 
حباب منفي از جهاتي براي اقتص��اد ایران خوب بود، 
درصورتي كه دالر روي ع��دد 1۹ هزار تومان مي ماند 
ایران منافع بیشتري را جذب مي كرد كه فقط یكي از 
آنها درآمدهاي صادراتي است و منافع زیاد دیگري هم 

در این بین وجود دارد. 

عضو هیات رییس��ه ش��وراي ش��هر ته��ران از صدور 
۷۰۰میلی��ارد تومان هولوگرام از ابتداي س��ال ۹۷ تا 
به امروز در قالب مطالبات راس��تي آزمایي شده قبلي 

كارگزاران و ذینفع واحد خبر داد.
هولوگرام ها در واقع، هزینه غیر نقدی محسوب می شود 
که شهرداری در ازای بدهی های خود به طلبکارانش 
می دهد، طلبکارانی که ممکن است پیمانکار باشند یا 
حتی شهروندان عادی که به فرض مثال، ملک شان در 
طرح شهرداری واقع شده، براین اساس آنها می توانند 
با در دس��ت داشتن هولوگرام، درهر نقطه ای که طرح 
تفصیلی اجازه می دهد، تراکم بفروشند. اواخر شهریور 
سال گذش��ته بود كه محمدعلي نجفي شهردار وقت 
تهران دستور ممنوعیت صدور هولوگرام را به دلیل اینكه 

محل ایجاد فساد شده بود،  صادر كرد. 
بهاره آروین، رییس كمیته شفافیت و شهر هوشمند 
شوراي ش��هر تهران، جلس��ه اي با موضوع هولوگرام 
برگزار كرد. وي درباره جزییات این جلسه توضیحاتي 
ارایه كرد و گفت: در این جلسه، هولوگرام در دو بخش 
مورد بررسي قرار گرفت؛ یكي اینكه مشكالت استفاده 
از هولوگ��رام در دوره  قبل چه بوده ك��ه در این زمینه 
به چند تخلف اصلي در دوره  گذش��ته اش��اره شد. از 
جمله اینكه طبق دستورالعمل تحقق بودجه  غیرنقد، 
كارگزاري هایي كه صدور هولوگرام در مورد آنها اتفاق 
افتاده بود، باید جزو موسسات مالي معتبر مي بودند كه 

در بسیاري مواقع این گونه نبود.
وي گف��ت: نكته  دوم اینكه پرداخت ب��ه كارگزاري ها 
اساس��ا نباید به صورت نقدي اتف��اق مي افتاد كه این 
موضوع خالف مقررات رخ داده و باعث مي شد نه فقط 
كمكي به شهرداري در مدیریت جریان نقدینگي اش 
نشود بلكه برخالف هدف گذاري اولیه در بحث صدور 
هولوگرام، درآمد نقد شهرداري نیز كاهش یابد. تخلف 
دیگر این بود كه كارگزاري ها باید مطالبات پیمانكاران 
را به صورت نقد پرداخت مي كردند اما موارد متعددي 

وجود دارد كه بخشي از مطالبات پیمانكاران به صورت 
غیرنقد پرداخت شده است. این باعث مي شد پیمانكار 
در انجام تعهداتش كوتاهي كند و هزینه هاي قرارداد 
از مبلغ اولیه باالتر رود، زیرا پیمانكار احساس مي كرد 
حق اش ضایع شده است. همه  این تخلفات كارگزاري ها 
باعث شد كه بخشنامه  ممنوعیت صدور هولوگرام در 

مورد كارگزاري ها اتفاق بیفتد.

   تشكیل كمیته راستي آزمایي 
وي ادامه داد: از زمان صدور بخشنامه ممنوعیت صدور 
هولوگرام تا به امروز كارگزاري ها حق تسویه  مطالبات 
پیمانكاران و دریافت هولوگرام جدید را نداش��تند؛ 
در آن زمان، هیات س��ه نفره اي توسط شهردار وقت 
تعیین ش��دكه مطالبات كارگزاران در مقطع صدور 
بخشنامه را راستي آزمایي كردند و اتفاقا بخش زیادي 
از هولوگرام هاي صادره باطل ش��د، زیرا اصال در ازاي 
آن طلبي پرداخت نشده بود، جالب است كه مسووالن 

در جلسه توضیح دادند كه بخشي از این هولوگرام هاي 
باطل شده اصال معترضي هم پیدا نكرد. در عین حال، 
بخش��ي از مطالبات برخي كارگزاران هم مورد تایید 
قرار گرفت به این معنا كه كارگزار، مطالبات پیمانكار 
را تسویه كرده بود و در ازاي آن هولوگرام نگرفته بود. 
بخش��ي از هولوگرام هاي صادرش��ده از زمان صدور 
بخشنامه تا به امروز، هولوگرام هایي است كه در ازاي 
مطالبات راستي آزمایي شده  كارگزاران به آنها پرداخت 
ش��ده ولي در واقع صدور هولوگرام جدیدي در ازاي 
تسویه  جدید اتفاق نیفتاده اس��ت. آنچه امروز انجام 
مي ش��ود مربوط به پرونده هاي قبلي است و چون در 
راستي آزمایي طلب ها تایید شده، براي پالك ثبتي 
مشخصي كه كارگزار معرفي مي كند، هولوگرام صادر 
مي شود. عضو هیات رییسه شوراي شهر تهران اضافه 
كرد: بخش دیگري از هولوگرام هاي صادر شده از زمان 
صدور بخشنامه تاكنون مربوط به ذي نفع واحد است. 
یعني كارگزاري دیگر در اینجا دخیل نیست. شخص 

یا پیمانكار از بخش��ي از ش��هرداري طلبي دارد و در 
جاي دیگري به واسطه  پروانه اي كه قرار است برایش 
صادر شود، به ش��هرداري بدهكار است. تهاتر این دو 
باز از طریق ص��دور هولوگرام براي اصطالحا ذي نفع 
واحد ب��وده و در اینجا هم هولوگرام روي پالك ثبتي 
مشخص، صادر شده است. مدیرعامل سازمان امالك 
در این جلسه كمیته شفافیت، از صدور ۷۰۰ میلیارد 
هولوگرام از ابتداي س��ال ۹۷ تا به امروز در قالب این 
دو نوع صدور هولوگرام یعني مطالبات راستي آزمایي 
شده قبلي كارگزاران و ذینفع واحد خبر داد كه البته 
گویا بخشي از آن هنوز در مرحله توافق بوده و هنوز در 

حساب هاي مالي ثبت نشده است.

  پیشنهاد  براي انتخاب كارگزاري ها
آروین در خص��وص ادامه فعالی��ت كارگزاري ها در 
شهرداري نیز توضیح داد: در بخش دیگري از جلسه 
كمیته شفافیت، در مورد آینده  كارگزاري ها و استفاده 
از هولوگرام بحث شد و اینكه قرار است این رویه چگونه 
ادامه پیدا كند. در این بخش دو راهكار اندیشیده شده 
است؛ یكي اینكه معاونت مالي دستورالعمل جدیدي 
براي تحقق بودجه  غیرنقد تهیه كرده و قرار است در 
قالب الیحه به شورا ارایه شود. كمیته  شفافیت تمام 
تالش خود را خواهد كرد كه در این دس��تورالعمل، 
از طری��ق تحقق ش��فافیت و انتش��ار عمومي تمام 
مطالباتي كه از سوي كارگزاري ها به صورت كامال نقد 
به پیمانكاران پرداخت مي ش��ود و از آن طرف تعداد 
هولوگرام هایي كه در ازاي آن صادر مي شود، نظارت 
همگاني فعال شود تا دیگر جلوي تكرار تخلفاتي كه 
در گذشته اتفاق افتاده است از طریق تحقق شفافیت 

و تحقق نظارت همگاني، گرفته شود. 
او ادامه داد: همچنین تغییراتي در برخي قراردادهایي 
كه قرار اس��ت با كارگزاري هاي مربوطه منعقد شود 
به وجود خواهد آم��د؛ از جمله اینكه كارگزاران حق 

ندارند خودشان طلبكاران ش��هرداري را پیدا كنند 
و با آنه��ا وارد توافق و معامله ش��وند. بلكه طلبكاران 
حتما باید از طریق ش��هرداري معرفي شوند و حتما 
هم باید مطالبات ش��ان توسط كارگزار به صورت نقد 
پرداخت ش��ود. عالوه بر این، كارگزاران باید مطابق 
دس��تورالعمل هاي پیش بیني شده از بین موسسات 
مالي معتبر و بانك ها انتخاب شوند. اگر قرار باشد بحث 
صدور هولوگرام مجددا پي گرفته شود، با رعایت تمام 
این نكات است كه در دستورالعمل جدید خواهد آمد. 
ضمن آنكه تا آن زمان همچنان صدور هولوگرام  جدید 
از طریق كارگزاري ها امكان پذیر نیس��ت. این عضو 
شوراي شهر تهران تاكید كرد: آن طور كه در جلسه 
مطرح ش��د آن چه به آن »تراكم س��یار« مي گوییم، 
بخش دیگري از تخلفات بوده است. اساسا هولوگرام 
باید روي پالك ثبتي مشخص صادر شود. اگر قرار باشد 
مجددا هولوگرام صادر ش��ود، دیگر به صورت سیار و 
بدون اینكه پالك ثبتي مشخص باشد، نخواهد بود. 
یعني كارگزاري ها باید روي پالك ثبتي مش��خص 
درخواست صدور هولوگرام كنند نه اینكه ما مواردي 
به نام هولوگرام سیار یا شناور داشته باشیم. این اصال 
مورد پذیرش نیس��ت و خود مس��ووالن مربوطه هم 
قبول داشتند كه هولوگرام باید روي پالك ثبتي صادر 
شود كه حساب و كتاب هاي شهرداري دچار مشكل 
نشود چون اگر شما مبلغ درآمد را از قبل بگیرید، بعدا 

نمي توانید آن را به طور كامل پیش بیني كنید.
وي در پاس��خ ب��ه اینك��ه در گام نخس��ت نبای��د 
دس��تورالعملي تدوین و بعد صدور هولوگرام از س��ر 
گرفته شود؟ گفت: هنوز اقدام نشده است. تا آنجا كه 
من از مسووالن مربوطه اطمینان حاصل كردم، هنوز 
صدور خط اعتباري جدید براي كارگزاري ها - براي 
تس��ویه مطالبات با پیمانكاران و دریافت هولوگرام 
جدید در ازاي آن- فعال نشده است تا دستورالعمل 

جدید مورد تایید قرار بگیرد.

حلمسالهتعارضمنافعدرآیيننامهجدیدنظاممهندسي
هشتمین انتخابات س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
ایران روز پنجشنبه در دبیرستان البرز برگزار شد. عباس 
آخوندي، وزیر راه و شهرسازي در حاشیه این انتخابات در 
جمع خبرنگاران گفت: این س��ازمان یكي از بزرگ ترین 
سازمان هاي حرفه اي ایران است. حوزه فعالیت این سازمان 
از ساخت و ساز خانه تا ساختمان هاي عمومي گسترده است. 
از این رو، همه مردم ایران با آن س��روكار دارند. آخوندي با 
اشاره به تاثیرات عملكرد سازمان نظام مهندسي بر زندگي 
مردم گفت: تاثیرات این س��ازمان در حوزه هاي مختلف از 
جمله محیط زیست، شهرسازي ترافیك، نقشه برداري، 
پایداري مداوم مقابل زلزله، سیل و حوادث طبیعي و همه 

حوزه ها كامال روشن است.
وزیر راه و شهرسازي درباره تخلفات سازمان نظام مهندسي 
گفت: این س��ازمان به عنوان یك س��ازمان حرفه اي باید 

در پي اعتالي این رش��ته باشد و بتواند فناوري مهندسي 
را در رشته هاي مختلف رش��د دهد و آیین نامه هاي نظام 
مهندس��ي را ارتقا دهد. اما در ع��وض وارد عملیاتي پولي 
بین بهره بردار خدمات نظام مهندسي و ارایه دهندگان این 
خدمات قرار گرفته بود. وي ادامه داد: در قانون به هیچ وجه 
چنین چیزي پیش بیني نشده است. اقدام بسیار نادرستي 
بود كه هم سازمان ها را متوجه یك سري مسائل مادي كرد 
و همچنین بحث ارایه خدمت با كیفیت باال را دچار مشكل 
كرد. او با اشاره به مساله تعارض منافع در كنترل ساختمان 
گفت: شهرداري ها مس��وول كنترل ساختمان هستند. 
شهرداري ها هم باید مستقیما ساختمان را كنترل كنند 
و اگر این ساختمان ها ضعف قوه مهندسي داشته باشند، 
باید بتوانند از خدمات مهندسان به عنوان بازرس ساختمان 
استفاده كنند. وي ادامه داد: قطعا این بازرس نباید همان 

كسي باش��د كه توس��ط مالك براي نظارت انتخاب شده 
اس��ت. بنابراین ما باید بازرسان مستقلي در اختیار داشته 
باشیم كه در اختیار شهرداري باش��ند و بتوانند از حسن 
اجراي ساختمان اطمینان حاصل كرده و از منافع عمومي 
حفاظت كنند. آخوندي با اش��اره به تعرض منافع مالك و 
ناظر گفت: پیش از این بازرس و ناظر یكي بودند و كسي كه 
مي خواست منافع كارفرما را حفظ كند، همان كسي بود كه 
حافظ منافع عمومي و شهرداري بود. این تضاد منافع باعث 
اشكاالت بسیاري در حوزه ساخت و ساز در ایران شد. این 
عضو كابینه دوازدهم افزود: در قوانین جدید سعي شده كه 
این منافع متضاد كامال از هم جدا ش��ود. طبق این قوانین 
مهندس یا براي كارفرما و یا براي شهرداري كار مي كند. با 
حل این مساله تعارض منافع امیدواریم كه سالمت حرفه اي 

و ارتقاي ساخت و ساز در ایران محقق شود.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
دولت به دنبال سركوب 

قيمت ها نيست

افت صادرات كره جنوبي به ايران

ايسنا| وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد 
به سركوب قيمت ها نيس��تيم. البته به هرج و مرج 
قيمت ها هم اعتقادي نداريم و آن دسته از كاالهايي 
كه بايد قيمت گذاري ش��وند بايد ب��ا قيمت واقعي 
ديده شوند. محمد شريعتمداري در نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمانشاه 
كه پن جشنبه شب برگزار ش��د، خواستار افزايش 
اختيارات ستاد تسهيل استان ها شد و گفت: مصوبات 
اين ستاد در استان ها مي تواند مشكالت بسياري از 

واحدهاي توليدي را رفع كند.
او با بيان اينكه تصميمات ستاد تسهيل براي نظام 
بانكي الزم االجرا نيس��ت، گف��ت: واحدهايي كه به 
ستاد تسهيل ارجاع مي شوند حالت اورژانسي دارند و 
بايد سريعا به مشكالتشان رسيدگي شود كه اين كار 
نيازمند اختيار كامل ستاد تسهيل است كه اميدواريم 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ يا در جلسه سران سه قوه 
اين موضوع اصالح شود. شريعتمداري همچنين به 
موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشكالتي 
كه براي صادركنندگان كاال به عراق و افغانستان به 
واسطه انجام معامله با ريال ايجاد كرده اشاره و اظهار 
كرد: هم اكنون نيز صادركنندگان به اين كش��ورها 
مي توانند در قبال صادراتش��ان يا كاال وارد كش��ور 
كنند يا گواهي صادراتي خود را به ديگر واردكنندگان 
بفروشند. به دنبال اخذ اين مصوبه هم هستيم كه قبول 
كنيم تمام قراردادهاي الزم االجراي ريالي موجود بين 
صادركنندگان ما با اين دو كشور به همان صورت انجام 

شود يا پول ملي همان كشورها را بياورند. 

صادرات كره جنوبي به ايران در ماه اوت و در پي اجرايي 
شدن تحريم هاي امريكا ۴۱.۸ درصد كاهش يافت و 
به ۱۴۰ ميليون دالر رسيد. در پي پيروي دولت كره 
جنوب��ي از تحريم هاي امريكا علي��ه ايران مبادالت 
تجاري دو كشور افت قابل مالحظه اي داشته است.به 
گزارش تسنيم، انجمن تجارت بين الملل كره جنوبي 
اعالم كرد: صادرات اين كش��ور به اي��ران در ۸ ماهه 
نخس��ت س��ال جاري ميالدي افت 2۱.۹ درصدي 
داشته و به 2.۰۸ ميليارد دالر رسيده است. صادرات 
ايران به كره نيز در همين دوره 2۳.7 درصد كاهش 
داش��ته و به ۴.۰5 ميليارد دالر رسيده است. در ماه 
اوت كه دور اول تحريم هاي امريكا عليه ايران اجرايي 
شده است صادرات كره به ايران ۴۱.۸ درصد نسبت 
به ماه قبل از آن كاهش يافته و به ۱۴۰ ميليون دالر 
رسيده است. واردات كره از ايران در اين ماه نيز 67.۸ 
درصد كاهش يافته و به ۱6۰ ميليون دالر رس��يده 
است. »خودرو، پالستيك، محصوالت فوالدي و لوازم 
خانگي« از جمله كاالهايي هستند كه صادرات آنها به 

ايران با افت قابل توجه مواجه شده است.

»تعادل«شرايطبازارخودرورابررسيميكند

عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

احتمال آزادسازي خودروهاي محبوس در گمرك 

مداخله ارزي بايد ادامه يابد

تعادل | گروه صنعت |
»حباب قيمتي خودرو تركيد.« در پي سقوط نرخ دالر 
در سطح بازار در اويل هفته گذشته، معامالت خودرويي، 
نيز متأثر از اين موضوع ش��اهد كاهش قيمت در انواع 
خودروهاي داخلي و وارداتي بود. بطوريكه قيمت انواع 
خودروهاي داخلي متأث��ر از كاهش نرخ دالر بين ۱ تا 
۱2 ميليون توم��ان و خودروهاي خارجي حتي تا5۰ 
ميليون تومان ارزان ش��د. با اين ح��ال، فعاالن حوزه 
خودرو بر اي��ن باورند، تثبيت نرخ ارز آزاد باعث خروج 
س��فته بازان از بازار خودرو خواهد شد، كه اين موضوع 
تاثير مثبتي بر بازار خودرو داشته و باعث افزايش عرضه و 
افت قيمت ها مي شود. اما سقوط نرخ دالر تنها فاكتوري 
نيست كه اين روزها مي تواند بازار خودرو را تحت تاثير 
قرار دهد؛ چراكه به گفته متولي سازمان توسعه تجارت، 
چنانچه مجوز ترخيص خودروهاي محبوس در گمرك 
صادر شود، بازار قيمتي خودرو به سمت متعادل شدن 
حركت خواهد كرد. ام��ا عامل ديگري كه مي تواند در 
شرايط كنوني بر روند كاهشي قيمت خودروها اثر گذار 
باشد، حذف ش��وراي رقابت از كانون قيمت گذاري و 
واسپاري آن به ستاد تنظيم بازار است. البته موضوعي 
كه با مخالفت رييس ش��وراي رقابت روبرو شده است. 
اين درحالي اس��ت كه، كارشناس��ان بر اين باورند، با 
اتخاذ چنين تصميمي انتظار مي رود، قيمت كارخانه اي 
خودروها افزايش و قيمت هاي بازاري كاهش يابد. با در 
نظرگرفتن اين سه فاكتور، مي توان پيش بيني كرد طي 
روزهاي آينده بازهم كاهش قيمت بيشتري را در بازار 
شاهد باشيم، كه البته اين افت به ويژه براي خودروهاي 

وارداتي به دليل نبود تقاضا، بيشتر خواهد بود.

    اثر سقوط دالر بر بازار خودرو
حباب قيمتي خودروها ك��ه از عوامل مختلفي تأثير 
مي پذيرفت در حال كاهش است. بازار خودرو در ماه هاي 
گذشته شاهد بروز اختالفي معني دار ميان قيمت درب 
كارخانه و قيمت كف بازار بود؛ بطوريكه عواملي همچون 
»افزايش نرخ دالر، اشباع ساير بازارها نظير سكه و طال و 
احتكار خودرو از سوي دالالن«، به رشد قيمت ها دامن 
زد. به تبع آن و براي جلوگي��ري از افزايش قيمت ها، 
خودروس��ازان اقدام به پيش فروش خودروهاي خود 
كردند تا عطش بازار به خريد خودرو فروكش كند. اما از 
آنجا كه اقدام به پيش فروش چندان براي كوتاه مدت 
پيش بيني نشده بود، نتوانست تاثيري بر كاهش حباب 
قيمتي داشته باشد. اين موضوع تا جايي ادامه داشت كه 
از روزهاي اول هفته گذشته اقدامات دولت براي تعديل 

و كاهش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد كه اثرات مثبتي بر 
روند كاهشي قيمت ساير محصوالت بر جاي گذاشت. 
بطوريكه در پي اين اقدام، روند افزايش قيمت ها در بازار 
خودرو متوقف و قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي در 
بازار بطور ميانگين بين 2 تا 5۰ ميليون تومان كاهش 
يافت. همچنين به دنب��ال كاهش نرخ ارز در بازار آزاد، 
محتكراني كه اقدام ب��ه انبار خودرو در پاركينگ هاي 
خود كرده بودند، نس��بت به فروش آنها اقدام كردند تا 
زيان نكنند يا كمتر متضرر شوند. كاهش شديد قيمت 
انواع خودروهاي داخل��ي و خارجي در بازار همچنين 
باعث شد كه بازار خودرو در شوك فرو برود و در حالي 
كه اكثر افراد فروشنده خودرو بودند، خريداري وجود 

نداشته باشد.

    حباب قيمتي خودرو تركيد 
اما در چنين شرايطي، فعاالن بازار خودرو بر اين باورند 
كه اگر كاهش ن��رخ ارز در بازار آزاد به همين ش��كل 
پيش رود و نرخ آن تثبيت ش��ود، باز هم شاهد كاهش 
قيمت ها در بازار آزاد خودرو خواهيم بود. به گفته رييس 
اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي 
تهران، تثبيت نرخ ارز آزاد باعث خروج س��فته بازان از 
بازار خودرو خواهد ش��د. سعيد موتمني تصريح كرد: 
در صورتي كه نرخ ارز در قيمت مشخصي به ثبات برسد 
و دالالن و سفته بازان از نوسان صعودي نرخ ارز نااميد 
شوند، اين افراد ديگر انگيزه اي براي نگهداري خودرو 
با هدف افزايش نرخ ارز و كسب سود نخواهند داشت 
و براي جلوگيري از بلوكه شدن نقدينگي خود نسبت 
به فروش خودروهاي در اختيار اقدام خواهند كرد. اين 
موضوع تاثير مثبتي بر بازار خودرو داشته و باعث افزايش 
عرضه و افت قيمت ها خواهد ش��د. او همچنين پيش 
بيني كرد تا چند روز آينده كاهش قيمت بيشتري را 
در بازار شاهد باشيم و اين افت به ويژه براي خودروهاي 

وارداتي به دليل نبود تقاضا، بيشتر خواهد بود.
ب��ه گفت��ه موتمن��ي، در س��ال هاي گذش��ته وقتي 
خودروس��ازان داخلي به پيش فروش اقدام مي كردند 
قيمت ها كاهش مي يافت اما در 2 ماه گذش��ته از آنجا 
كه خودروس��ازان همچنان انتظار افزايش قيمت ها را 
داش��تند، عرضه به بازار را كاهش دادند. او همچنين 
مي گويد: در 2 هفته گذش��ته كه شاهد تالطم نرخ ارز 
حتي تا قيمت ۱۹ هزار تومان بوديم، افراد براي حفظ 
سرمايه به فروش خودروهايشان اقدام نمي كردند اما 
از 2 روز پيش ورق در بازار برگشت؛ با اين حال، ديروز 

تقاضاي چنداني براي خريد وجود نداشت.

    اما چرا بازار خودرو نابسامان شد؟ 
از س��وي ديگر، به گفت��ه فعاالن بازار خ��ودرو، يكي 
از عوام��ل نابس��اماني در اي��ن ب��ازار عرض��ه اندك 
خودرو توسط خودروس��ازان بود. اين در عين حال، 
كمب��ود نظارت ب��ر عملك��رد آنها در كن��ار جوالن 
سايت هاي مجازي خريد وفروش و ارايه قيمت هاي 
غيرواقع��ي، بر آش��فته ب��ازار موجود دام��ن زد. در 
حالي كه س��ايتهاي ياد ش��ده با هماهنگي يكديگر 
قيمت هاي غيرواقعي را اع��الم مي كردند و در ديگر 
 س��ايت ها و فضاي مج��ازي به صورت انبوه بازنش��ر  
مي دادند، مردم ني��ز همين قيمت ها را مبناي خريد 
و ف��روش قرار مي دادن��د. براي نمونه اين س��ايت ها 
قيمت پژو ۴۰5 اس ال ايك��س را تا مرز 7۰ ميليون 
توم��ان و قيمت پراي��د را تا 5۰ ميلي��ون تومان باال 
بردن��د. با وجود اي��ن، انتظار مي رود خودروس��ازان 
پيش فروش ها و عرضه خودروه��ا را برخالف پيش 
فروش ه��اي اخير، در كوتاه مدت انج��ام دهند و اگر 
قرار است افزايش قيمتي براي خودروسازان داخلي 
اتفاق بيافتد، در همين روزها عملي ش��ود تا بازار به 
شرايط تعادل نزديك ش��ود. اما در غير اين صورت، 
 تداوم رفتارهاي هيجاني در ب��ازار به جو رواني دامن 
مي زند و سود آن به جيب دالل ها و واسطه ها مي رود. 
در حال حاضر قيمت فعلي خودروها منطقي نيست 
و مقرر ش��ده تا مجلس و س��ازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي ساماندهي آن 
برنامه بدهند. اما منطقي شدن قيمت درب كارخانه 
نسبت مس��تقيم با نرخ دالر دارد، زيرا حتي فوالد و 
محصوالت پتروشيمي مورد استفاده در خودروها نيز 
با قيمت جهاني عرضه مي شوند. زماني قرار بود نرخ 
۴2۰۰ توماني دالر براي صنعت خودرو لحاظ ش��ود 
و همان زمان افزايش 7 درصدي قيمت ها اعالم شد، 

پس از آن به فاصله زماني 6 ماه نرخ دالر به سمت نرخ 
نيمايي )حدود هش��ت ه��زار و ۸۰۰ تومان( حركت 
كرد؛ امروز هرچند هنوز اين قيمت دالر قطعي نشده، 
اما اگر فرض را بر همين نرخ بگيريم آنگاه متوس��ط 
افزايش ۳۰ ت��ا 5۰ درصدي قيم��ت خودروها درب 

كارخانه اتفاق ميافتد.

    احتمال ترخيص خودروهاي محبوس
اما براساس اين گزارش، ش��يوه كاهش قيمت ها در 
مورد خودروهاي خارجي اندكي متفاوت است؛ زيرا 
از يك س��و كاهش قيمت دالر بايد به افت قيمت ها 
بيانجامد، اما از س��وي ديگر با توجه به اينكه از حدود 
يك س��ال و نيم پيش واردات خودرو متوقف ش��ده، 
كمبودها در اين بازار واقعي بوده و كماكان حاش��يه 
قيمت��ي خارجي ها اجتناب ناپذير اس��ت. باتوجه به 
اين مورد، احتمال ترخيص خودرو هاي محبوس در 
گمركات كش��ور وجود دارد كه اين موضوع مي تواند 
عاملي براي كاهش قيمت خودروه��اي وارداتي در 
خلع واردات باش��د. در همين راستا، رييس سازمان 
توس��عه تجارت ايران از ارايه پيش��نهادي براي حل 
مش��كالت واردات خودرو هاي در گم��رك مانده به 
هيات دولت خبر مي دهد. مجتبي خس��رو تاج دليل 
اين امر را عدم توان پاسخگويي تعهدات شركت هاي 
واردكننده خودرو در قبال مش��تريان خود دانس��ت 
كه به دليل همزمان ش��دن با برخي تخلفات مربوط 
به ثب��ت س��فارش، واردات و ترخي��ص خودروها از 
گمركات كش��ور با مشكل مواجه شده است. اما حال 
به بنابه اظه��ارات او، يكي از پيش��نهادها براي حل 
اين مش��كالت، ارايه مجوز واردات ب��ه خودروهاي 
دپو ش��ده در گمرك كش��ور اس��ت كه اين مس��اله 
مس��تلزم مصوبه هيات وزيران اس��ت. اين پيشنهاد 

هم اكنون در حال بررس��ي هاي كارشناس��ي است و 
پ��س از ان در اختي��ار هيات دولت ق��رار مي گيرد تا 
در اين زمينه تصميم گيري ش��ود. آنچه مسلم است 
قيمت خودروهاي خارج��ي و حباب موجود در بازار 
تا ح��دودي كاهش خواهد يافت، اما ب��ه دليل ادامه 
ممنوعيت واردات بعيد اس��ت حباب قيمتي به اين 

زودي خارج شود.

    مقاومت شوراي رقابت در قيمت گذاري
عالوه بر اينها، موضوع ديگري كه مي تواند بازار خودرو 
را تحت تاثير قرار دهد، كنار گذاشتن شوراي رقابت از 
روند قيمت گذاري خودرو واگذاري آن به ستاد تنظيم 
بازار است. موضوعي كه البته با مخالفت رييس شوراي 
رقابت روبرو شده اس��ت؛ بطوريكه گفته است كه در 
ص��ورت تحقق اين موضوع، به دي��وان عدالت اداري 
شكايت خواهد كرد. محمدرضا نجفي منش، رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي درباره جزييات 
چني��ن تصميمي نيز عنوان كرده: در جلس��ه اي كه 
هفته گذش��ته با حضور وزير كش��ور و مديران ارشد 
خودروسازان و قطعه سازان با هدف بررسي مشكالت 
اين صناي��ع برگزار ش��د، رييس س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گزارش داد كه مقرر 
شده وظيفه قيمت گذاري خودرو به ستاد تنظيم بازار 
واگذار شود. البته رييس شوراي رقابت كه در جلسه 
حضور داشت با اين موضوع مخالفت و اظهار كرد كه 
در صورت تحقق اين موضوع، به ديوان عدالت اداري 
شكايت خواهد كرد. اين اظهارات در شرايطي مطرح 
مي ش��ود، كه كارشناس��ان، براين باورند كه با اتخاذ 
چنين تصميمي، انتظار م��ي رود قيمت كارخانه اي 
خودروه��ا افزاي��ش و قيمت هاي ب��ازاري با كاهش 

مواجه شود. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و وزير اسبق 
بازرگاني گفت: اگر اقدام بانك مركزي براي كنترل بازار 
دو ماه و حتي يك هفته قبل صورت مي گرفت، اوضاع 
اصال به اينجا نمي رسيد كه دشمن شاد شود؛ تا حدي 
كه براي براندازي نظام برنامه ريزي كنند و به هم وعده 
دهند. يحيي آل اسحاق درباره مداخله دولت و بانك 
مركزي براي كنترل بازار ارز، گفت: افزايش چند روزه 
قيمت ارز تا 2 و ۳ برابر و همانطور كاهش س��ريع آن 
حاكي از آن است كه اين افزايش نرخ اقتصادي نيست 
بلكه ناشي از انتظارات، عوامل رواني و تحريكات است 
و اگر عوامل س��وء داخلي و خارجي را هم به آن اضافه 
كنيم حتما يك نوع نظارت و دخالت الزم است اما نوع 

دخالت و شكل دخالت مساله است. 
به گزارش فارس، وزير اسبق بازرگاني افزود: بنابراين در 
كشوري كه بازار دو يا پنج درصدي ارز در تمام شؤون 
زندگي مردم از جمله مسكن، غذا، معامالت و مايحتاج 
زندگي روزمره تاثيرگذار است بي تدبيري است كه اين 
بازار را به حال خود رها كنيم و تنظيم آن را به عرضه و 
تقاضا بسپاريم؛ بنابراين حتما بايد دولت دخالت كند. 
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: جداي از مساله ارز 
موضوع عرضه و تقاضا به معناي بازار رقابتي، در هر كاال 

وقتي جوابگو است كه شرايط عادي باشد. 
آل اسحاق گفت: در شرايط غيررقابتي، انحصار، احتكار 
و در شرايط خاص مانند جنگ اقتصادي و در شرايطي 
كه عوامل غيراقتصادي بازيگر اصلي هستند عرضه و 
تقاضا براي كنترل قيمت كاال و همچنين دالر مفهوم 
ندارد. اين كارش��ناس اقتصادي بيان داش��ت: حتي 
طرفداران اقتصاد بازارپسند ش��روطي براي عرضه و 
تقاضا دارند و از نظر آنها هم كنترل قيمت كاال از طريق 
عرضه و تقاضا بايد در ش��رايط عادي و غيرانحصاري 
باشد. او با تاكيد بر اينكه شرايط فعلي بازار ارز شرايط 
عادي نيس��ت، ادامه داد: واردات ساالنه ۱۰ ميليارد 
دالر قاچاق و خريد ارز به قصد سوداگري و درآمدزايي 
از عوامل افزايش مصرف ارز اس��ت و در اين ش��رايط 
س��اده نگري است كه گفته شود عرضه و تقاضا و عدم 
دخالت دولت بايد حاكم باشد. آل اسحاق گفت: چطور 
مي شود كه ظرف يك روز قيمت دالر باال رود؟ مگر در 

ايران شرايط اقتصادي ساعتي تغيير مي كند؟ ساعت 
يازده شب يك عده براي نرخ ارز قيمت گذاري مي كنند 
بنابراين اين عوامل عرضه و تقاضا نيست و براي كنترل 
آن نيازمن��د مداخله دولت هس��تيم. او ادامه داد: اگر 
قرار باش��د ش��رايط عرضه و تقاضا، بازار ارز را كنترل 
كند بنابراين دولت بايد ارز واردات قاچاق را هم تامين 
كند و همچنين اجازه دهد هر كسي كه خواست پول 
خود را به گرجستان ببرد. آل اسحاق گفت: در قضيه 
مسائل بانكي كه براي امريكا پيش آمد ترامپ، اوباما و 
حتي بانك مركزي امريكا هم دخالت كردند؛ بنابراين 
در شرايط غيرعادي اقتصاد الزم است كه دولت براي 
كنترل اوضاع وارد شود. او افزود: اگر اقدام بانك مركزي 
براي كنترل بازار دو ماه و حتي يك هفته قبل صورت 
مي گرفت، اوضاع اصال به اينجا نمي رسيد كه دشمن 
شاد شود. تا حدي كه براي براندازي نظام برنامه ريزي 
كنند و به هم وعده دهند.  وزير اسبق بازرگاني با تاكيد 
ب��ر اينكه دخالت دول��ت و برنامه ريزي هاي دولت در 
هفته گذشته بسيار خوب بود، گفت: مهم استمرار و 
پايداري است. او با بيان اينكه در اين شرايط حساس 
دولت بايد تصميمات بسيار دقيق و كارشناسي اتخاذ 

كند بيان داش��ت: وقتي در هفته گذش��ته با توجه به 
افزايش فروشنده و كاهش خريدار بانك مركزي اعالم 
كرد كه دالر خريداري مي كند اين اعالم بانك مركزي 
اين سيگنال را به بازار داد كه فروشندگان دست نگاه 
دارند زيرا ممكن است بانك قيمت ارز را افزايش دهد.

او ادام��ه داد: بانك مركزي بايد تم��ام برنامه هايش را 
براي رساندن نرخ ارز به يك نرخ تعادلي كه اقتصاد با 
آن به آرامش مي رسد را به كار گيرد و اگر بانك مركزي 
و دولت به اين نتيجه رس��يد كه نقطه تعادل اقتصاد 
م��ا ارز با نرخ 7 يا ۸ هزار تومان اس��ت؛ بنابراين بايد با 
برنامه ري��زي آرام آرام ن��رخ دالر را به اين نرخ تعادلي 
برساند. آل اس��حاق گفت: قطعا ذي نفعان بزرگ كه 
تصور سودهاي هزار ميلياردي از آشفته بازار ارز دارند، 
 مقاومت مي كنند و براي نرس��يدن قيمت ارز به نرخ 
تعادلي برنامه ريزي مي كنند همانطور كه در روزهاي 
اخير از سوي رس��انه هاي معاند نظام به مردم تاكيد 
مي ش��د ارزهايتان را نفروشيد و دس��ت نگه داريد. او 
گفت: بانك مركزي حتما براي كنت��رل نرخ ارز بايد 
دخالت كند اما دخالت بايد هدفمند، برنامه ريزي شده 

و غيرمنفعل باشد.
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گزارش كوتاه 15 انرژي
 بنزين ارزان

در خيابان ها مي سوزد 
ايس�نا|ارزان بودن قيمت بنزي��ن در ايران 
در كنار افزايش نرخ ارز باع��ث افزايش ميزان 
قاچاق اين فرآورده نفتي به كشورهاي همسايه 
مخصوصا در ماه هاي اخير شده است. موضوعي 
كه دولت را بر آن داش��ته ت��ا اقداماتي را براي 
جلوگيري از آن انجام دهد؛ اقداماتي كه از نظر 
كارشناسان نخس��تين قدم آن، احياي كارت 

سوخت است.
بررس��ي قيم��ت بنزي��ن در ايران و مقايس��ه 
آن ب��ا س��اير كش��ورها حاكي از آن اس��ت كه 
اي��ران ارزان تري��ن بنزي��ن را در مي��ان تمام 
كش��ورهاي منطق��ه دارد. گ��زارش س��ايت 
GLOBALPETROLPRICES نش��ان 
مي دهد كه قيمت بنزين در ايران ۰.۲۹ سنت 
اس��ت. بعد از ايران، كويت با 6 س��نت اختالف 
قيمت ب��ا اي��ران داراي ارزان تري��ن بنزين در 
منطقه اس��ت. از طرف ديگر، تركي��ه با بنزين 
۱.۱6 دالري در ص��در جدول قيم��ت بنزين 

ايستاده است.
ارزان بودن قيمت بنزين در ايران و قاچاق آن به 
كشورهاي همسايه همواره مطرح بوده است، 
اما در ماه هاي اخير و با التهابات و نوس��انات در 
بازار ارز، تنور قاچاق بنزين داغ تر ش��ده است 
و قاچاقچي��ان به تجارت پرس��ود خود با قوت 
ادامه مي دهن��د. هرچند نمي توان آمار دقيقي 
از قاچاق اين فرآورده به دس��ت آورد اما اخيرا 
اعداد متناقضي در اين راس��تا منتش��ر ش��ده 
است. اعدادي كه شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي به آنها واكنش نش��ان داد و 
طي اطالعيه اي اعالم كرد كه “افراد غيرمسوول 
نبايد با طرح آمارهاي غيرواقعي در اين باره افكار 
عموم��ي را درگير كنند. طرح اع��داد و ارقامي 
مانند قاچاق ۲۰ ميليون ليتر بنزين در روز يكي 
از همان آمارهاي غلطي است كه عمومًا از سوي 
افراد غيرمسوول در اين حوزه مطرح شده است. 
اساسًا قاچاق قابل اندازه گيري نيست كه بتوان 

آماري رسمي درباره آن اعالم كرد. “
البته از كارت هاي س��وخت مهاجر به مناطق 
مرزي آمار دقيق تري در دس��ت است. به گفته 
 مع��اون بازرگاني ش��ركت فرآورده هاي نفتي 
منطقه زاهدان ۸۰ تا ۹۰ هزار كارت س��وخت 
مهاجر تا مرداد ماه وارد اين اس��تان شده بود و 
شهريور ماه ۵۳ هزار كارت مهاجر جديد ديگر 
وارد استان شد، ۹ هزار و ۴۰۰ كارت باطل و ۱۴ 

هزار كارت مسدود شد.
به گفته خسرو خليلي، با توجه به حجم عظيم 
ورود كارت س��وخت، هر حركتي انجام دهيم، 

خيلي نمي توانيم مقابله كنيم .
همچني��ن ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي در اين زمين��ه اعالم كرد: 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران 
با نظارت بيش��تر و جامع تر ب��ه منظور كنترل 
درياف��ت كنندگان س��وخت تنها در اس��تان 
سيستان و بلوچستان بيش از ۱۰۰ هزار كارت 
سوخت مهاجر را ابطال كرده است و اين حركت 
همچنان ادامه دارد. اين امر كاهش محسوسي 
در روند مصرف خارج از چارچوب عرضه داشته 
است. كنترل قاچاق نياز به امكانات و تجهيزاتي 
دارد كه در اختيار وزارت نفت و شركت هاي تابع 
آن نيست، اما در عين حال شركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ب��راي همراهي و 
همكاري با مراجع نظامي و امنيتي براي كنترل 

قاچاق سوخت، آمادگي كامل دارد.
از س��وي ديگر مصرف بنزين در داخل كش��ور 
از خط قرمز گذش��ته اس��ت؛ به طوري كه آمار 
مص��رف بنزين كه ب��ه صورت ماهانه توس��ط 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي رسانه اي 
مي شد، ماه هاس��ت محرمانه مانده است. البته 
نبايد نق��ش قاچاق را در افزايش مصرف بنزين 
ناديده گرفت، زيرا بخش قابل توجهي از بنزيني 
كه در اي��ران توليد و توزيع مي ش��ود با وجود 
ريسك هاي قاچاق، به كشورهاي ديگر قاچاق 
مي ش��ود و به عبارت ديگر در داخل كش��ور به 

مصرف نمي رسد.
هرچند وزارت نف��ت متولي مقابل��ه با قاچاق 
س��وخت و ديگر فرآورده هاي نفتي نيست، اما 
دول��ت قصد دارد نخس��تين راه حل خود براي 
جلوگيري از اي��ن اتف��اق را از دل وزارت نفت 
بيرون بكشد و پرونده استفاده از كارت سوخت 
را دوباره بازخواني كند. به گفته كارشناس��ان، 
استفاده از كارت سوخت به مانيتورينگ مصرف 

كمك شاياني مي كند.
با اس��تفاده از كارت هاي س��وخت ش��خصي 
مي ت��وان مقدار مصرف س��وخت را ب��ا در نظر 
گرفتن جزئياتي مانند مصرف سوخت در انواع 
خودروه��ا يا پراكندگي مناط��ق كم مصرف و 
پرمصرف بررس��ي كرد. اين نوع اطالعات براي 
مديريت مصرف س��وخت كش��ور بسيار مهم 

است.
به نظر مي رس��د درحال حاضر چشم مجلس و 
دولت براي كاهش قاچ��اق و مديريت مصرف 
سوخت به كارت سوخت دوخته شده است. در 
اين راس��تا بيژن زنگنه - وزير نفت، در آخرين 
اظهار خود درباره احتمال احياي سهميه بندي 
س��وخت گفت: هنوز نمي توانم چيزي بگويم 
اما ممكن است، احيا ش��ود. البته شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي از زمستان 
گذش��ته طي اعالميه اي اعالم ك��رد كه طبق 
مصوبه مجلس استفاده از كارت سوخت براي 
متقاضيان سوخت گيري خودرو بار ديگر الزامي 
خواهد ش��د. ضمن اعالم اين خبر تاكيد ش��د 
افرادي كه فاقد كارت س��وخت هستند بايد به 
منظور جلوگيري از ايجاد مشكل نسبت به اخذ 

كارت سوخت اقدام كنند.

وزير نيرو در نشست هم انديشي با صنعتگران و تشكل هاي صنعت آب و فاضالب مطرح كرد

موسم بازنگري در 80 سال ديوان ساالري 
گروه انرژي| فرداد احمدي|

معن�اي چال�ش ارزي اخي�ر اي�ران ب�راي 
صنعتگران حوزه آب و برق چه بوده اس�ت؟ 
گزارش پيش رو بر اس�اس نشستي كه ميان 
وزير نيرو و صنعتگ�ران اين دو حوزه برگزار 
ش�ده اس�ت، س�عي مي كند به اين پرسش 
پاسخ دهد. در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه 
بين الملل�ي صنع�ت آب و تأسيس�ات آب و 
فاضالب، نشست هم انديشي مقامات وزارت 
نيرو با صنعتگران و تش�كل هاي صنعت آب 
و فاضالب كش�ور برگزار ش�د ت�ا چالش ها 
و مش�كالت فع�االن اين صنعت ب�ه صورت 
حضوري با وزير نيرو و معاونان اين وزارتخانه 
در ميان گذاشته ش�ود.به گزارش »تعادل« 
از آنجا كه صنايع آب و فاضالب مانند س�اير 
صنايع كش�ور تح�ت تأثير نوس�انات ارزي 
چند ماه اخير قرار گرفته  اس�ت، گاليه هاي 
فراواني در اين نشست مطرح شد كه »عدم 
توجيه پذي�ري برخي قرارداده�ا با توجه به 
باال رفت�ن ن�رخ ارز«، »ع�دم رعايت برخي 
قواني�ن و مصوب�ات از ط�رف كارفرمايان«، 
»سخت گيري نهادهاي مالي در اخذ معوقات 
ش�ركت ها» و »پرداخ�ت نش�دن ب�ه موقع 
مطالبات شركت هاي صنعت آب و فاضالب« 
اهم آنان بودند. رضا اردكانيان، وزير نيرو اما 
نس�بت به آينده صنعت آب و فاضالب ابراز 
خوشبيني كرد و ضمن پاس�خگويي درباره 
اقدام�ات وزارت ني�رو در خص�وص م�وارد 
مطرح شده از سوي صنعتگران و تشكل هاي 
صنعت آب و فاضالب، ش�رايط سخت ناشي 
از تحريم ه�ا را »فرصتي ب�راي بازنگري در 
سيس�تم ديوان ساالري 80 س�اله كشور« و 
يافتن ميانبرهايي در جهت تس�هيل رابطه 
صنع�ت و دولت دانس�ت. در ادام�ه گزارش 
»روزنامه تعادل« درباره نشست هم انديشي 
وزير نيرو با صنعتگران و تشكل هاي صنعت 

آب و فاضالب را مي خوانيد: 

محل برگزاري نشس��ت ها در س��الن خليج فارس 
نمايشگاه بين المللي تهران روز چهارشنبه مملو از 
توليدكنندگان و پيمان كاران صنعت آب و فاضالب 
بود تا در حضور وزي��ر نيرو به بيان معضالت پيش 
روي اين صنعت بپردازن��د و مخلص كالم آنان به 
نوسانات ارزي برمي گشت كه ضمن ايجاد پاره اي 
از مشكالت، چشم انداز آينده صنعت آب و فاضالب 
را نيز با ابهاماتي روبرو كرده است. وزير نيرو اما در 
پاسخ به صنعتگران آب و فاضالب با اشاره به ظهور 
عالئم نش��انگر بحران در صنعت كشور، چاره را در 
پايبندي به اخالق از طرف همه ذي نفعان صنعت 
آب و فاضالب دانس��ت و در اي��ن رابطه بيان كرد: 
»من هم معتقدم كه عالئم موجود نش��انگر بحران 
در كشور است، اما در چرايي و داليل ايجاد بحران 
معتقدم كه اخالق در بروز اين ش��رايط نقش قابل 
توجهي دارد و ما هر چه به پايبندي به اخالق بيشتر 
توج��ه كنيم توفيقمان در حل و فصل مش��كالت 

اقتصادي هم بيشتر خواهد شد.«
اردكاني��ان در ادامه افزود: »بارها ش��نيده ايم كه 
تنگنا و تحريم تنها تهديد نيست و بلكه فرصت هم 
هست. واقعيت اين است كه ديوان ساالري موجود 
كه سن و سالي بيش از ۸۰ سال دارد ناكارآمد شده 

است و مشكالت زيادي را براي تحركات اقتصادي 
فعاالن ايجاد مي كن��د« او اضافه كرد: »ش��رايط 
سخت كنوني مي تواند فرصتي باشد كه يك سري 
ميان بر را براي برون رفت از سيستم ديوان ساالري 
موجود پيدا كنيم.« وزير نيرو با اشاره به راهكارهاي 
موجود در حال حاضر عنوان كرد: »اكنون س��از و 
كارهاي خوبي در دولت و مجلس فراهم شده است 
و همچنين مق��ام معظم رهبري اج��ازه اي نيز به 
سران سه قوه دادند كه راه هاي ميان بر اتخاذ شوند 
و اگر واقعا بتوانيم به ص��ورت تيمي كار كنيم و از 
نگريستن سازماني و فردي به مسائل پرهيز كنيم، 
در چارچوب منافع مل��ي و منافع جمع مي توانيم 
همفكري هايي كنيم كه يك سري مشكالت مزمن 
در حوزه آب و برق را حل كنيم و البته منافع فردي 

نيز در اين راستا مورد توجه قرار بگيرد.«

  قوانيني كه هنوز اجرا نشده اند
يكي از موضوعات مطرح شده درنشست صنعتگران 
آب و برق ب��ا وزير نيرو، اجرايي نش��دن آيين نامه 
اجرايي بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۹7 
بود كه مربوط به مساله تهاتر بدهي هاي دولت به 

بخش خصوصي است.
به گزارش »تعادل« وزارت نيرو يكي از بدهكارترين 
وزارتخانه ها به پيمانكاران محسوب مي شود. ريشه 
اين بدهي ها به پايان دولت دهم بازمي گشت و از آن 
زمان با وجود استفاده از روش هاي مختلف مانند 
انتشار اوراق، هر چند به حجم بدهي افزوده نشده 
اما رق��م آن همچنان در حدود ۲۰ ه��زار ميليارد 
تومان برآورد ش��ده اس��ت. بر اس��اس آيين نامه 
اجرايي بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۹7؛ 
ش��ركت هاي پيمانكار و توليد كننده كه مطالباتي 
از دولت دارند، مي توانند اين مطالبات را با بخشي 
از بده��ي خود ب��ه بانك ها و ش��ركت هاي بيمه و 
نهادهاي دولتي معاوضه كنند و بدين ترتيب از فشار 
بدهي ها بر خود بكاهند. اما بنا به گفته صنعتكاران 
آب و فاضالب، اين آيين نامه اكنون اجرا نمي شود. 
محمدشفيع رضاخاني، عضو هيات مديره انجمن 
صنفي ش��ركت هاي آب و فاض��الب در اين رابطه 
خطاب به رضا اردكانيان وزير نيرو گفت: »برخي از 
شركت هاي فعال در حوزه آب و فاضالب مطالبات 
معوق زيادي از دولت دارن��د و از طرفي به بانك و 
وزارت اقتصاد و دارايي بدهكار هستند. اما با آنكه 
قانون تهاتر وجود دارد، اين شركت ها نمي توانند از 
اين ظرفيت قانوني استفاده كنند و بانك ها زير بار 

اين قانون نمي روند.« 
رض��ا اردكانيان، وزير ني��رو در اين رابطه پاس��خ 
داد: »مكانيزم آيين نامه اجراي��ي بند »و« تبصره 
۵ قانون بودجه س��ال ۹7 به درس��تي لحاظ شده 
اس��ت و قانون گذار نيز ۱۰۰ ميلي��ارد تومان براي 
آن پيش بين��ي ك��رده اس��ت. ولي هم��كاران در 
بانك مركزي ب��ه داليلي عجل��ه اي در اجراي آن 

نداشته اند«
او ادامه داد: » ام��ا وزارت نيرو حتي يك روز هم از 
پيگيري اين مساله غافل نبوده است. اكنون بانك 
مركزي س��قف تهاتر را تا ۸۰ هزار ميليارد تومان 
افزايش داده است و به وزارت اقتصاد و دارايي اطالع 
داده است. ما منتظر ابالغ از طرف وزارت اقتصاد و 
دارايي هستيم و بانك ها را هم شناسايي كرده ايم 
تا وزارت نيرو بتواند جزو نخس��تين دستگاه هايي 
باشد كه بتواند از اين امكان قانوني استفاده كند.«

 ضرورت بازنگري در قراردادها
يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در جلسه از بين 
رفتن ميزان »توجيه پذيري قراردادها« در شرايط 
ملتهب كنوني و افزايش پيش بيني نش��ده نرخ ارز 
بود. نمايندگان بخش خصوصي در جلس��ه با وزير 
نيرو با اشاره به اين قراردادها ادعا مي كردند كه در 
اين قراردادها يا بايد قطع همكاري شود يا تعديل 
صورت گيرد. وزير نيرو در اين خصوص توضيح داد: 
»شاخص هاي تعديل موقت با همكاري تشكل هاي 
صنفي تهيه و در ۸ مهرماه توسط سازمان برنامه و 

بودجه ابالغ شده است.«
رضا اردكانيان افزود: »در جلسه اي كه با كميسيون 
عمران مجلس داش��تيم قرار شد بحث تفاوت نرخ 
ارز را حل كني��م تا موضوع گروه بن��دي نيازهاي 
آب و برق را ب��ا اولويت آب حل كنيم. همچنين به 
منظور تقليل پيامدهاي متأثر از شوك هاي ارزي 
پيش نوي��س دس��تورالعمل جبران آثار ناش��ي از 
افزايش نرخ ارز در كميته فني تهيه و براي شوراي 
عالي فني ارسال شده اس��ت و در مراحل تصويب 

و ابالغ است.«
وي در پاسخ به تقاضاي فسق قراردادهايي كه تأثير 
زيادي از نوس��انات ارزي پذيرفته اند نيز بيان كرد: 
»در خصوص همكاري با پيمان كاران و مشاوران و 
تأمين كنندگان كاال در شرايط كنوني و خودداري 
از اتخ��اذ تصميماتي مثل فس��ق پيم��ان و ضبط 
ضمانتنامه ابالغيه اي تهيه و ابالغ ش��ده است«. او 
ادامه داد: » ما ب��ه هيچ وجه نمي خواهيم كه حتي 
بخشي از ظرفيت خوب ايجاد شده در صنعت آب و 
فاضالب كشور تعطيل بماند و بايد همفكري كنيم 

تا اين ظرفيت سر پا باشد.«
در اين جلس��ه همچنين مطرح ش��د كه برخي از 
شركت ها مطالبات چند ميليارد توماني معوق يك 
ساله دارند و مشخص نيست چه زماني قرار است با 
آنان تسويه حساب شود. رضا اردكانيان، وزير نيرو 

در اين خصوص بيان كرد: »پيش نويس بخشنامه 
جبران تنزيل اوراق و اسناد خزانه اسالمي تهيه و 

براي سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.«

  صدور خدمات مهندسي آب
بح��ث اس��تفاده از امكان��ات وزارت ني��رو ب��راي 
بهره ب��رداري از پتانس��يل صدور خدم��ات فني و 
مهندس��ي آب و فاض��الب به كش��ورهاي ديگر، 
مخصوص��أ كش��ورهاي همس��ايه يك��ي ديگ��ر 
از موضوع��ات مطرح ش��ده در اين نشس��ت بود. 
صنعتگ��ران اس��تدالل مي كردند كه اي��ن اقدام 
ارز آوري مناس��بي را براي كش��ور خواهد داشت. 
اردكانيان در اي��ن باره اظهار ك��رد: »وزارت نيرو 
اخيرأ با تصميم دولت به سمت مسوول كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كش��ور روسيه و جمهوري 
فدرال آلمان منصوب ش��ده اس��ت كه هر كدام به 
داليل متفاوتي عرصه هاي كار بيش��تري را براي 

فعاليت هاي برون مرزي ايجاد مي كند.«
وي در ادام��ه اف��زود: »هم��كاري نزديك ت��ر ب��ا 
كشورهاي همس��ايه يكي از اولويت هاي دولت و 
سياست هاي كلي است و بنا هست كه ارتباطات را 
توسعه دهيم و از فرصت ها و بازاري كه وجود دارد، 

بهره بگيريم.«

  مشكالت متعدد صنعت آب
در جلس��ه هم انديش��ي مقام��ات وزارت ني��رو با 
صنعتگران و تش��كل هاي صنعت آب و فاضالب، 
محمدشفيع رضاخاني، عضو هيات مديره انجمن 
صنفي ش��ركت هاي آب و فاضالب به برش��مردن 
مش��كالت اين صنعت پرداخت. وي با بيان قدمت 
بيش از ۱۰۰ س��اله برخ��ي بنگاه هاي صنعت آب 
و فاض��الب و زمان بر ب��ودن ش��كل گيري و قوام 
يافتن اين صنعت اظهار كرد: »نبايد بگذاريم اين 

واحدهاي صنعتي تضعيف يا منحل شوند.« 

رضاخاني مشكالت فعاالن صنعت آب و فاضالب 
را بطور خالصه بدين شرح بيان كرد كه »نخست، 
ه��م پيمانكاران و مش��اوران و هم دس��تگاه هاي 
اجرايي به ظرفيت هاي قراردادي توجه نمي كنند. 
ب��ه عنوان مثال در قرارداده��ا از برندهاي خاصي 
براي برخي قطعات نام برده ش��ده است كه بعضا 
خارجي هس��تند، در صورتي ك��ه ظرفيت توليد 
آن در داخل وج��ود دارد.«  او ادامه داد: »در وهله 
دوم، ما درخواس��ت داريم كه براي پرداخت بيمه 
و ماليات ب��ه ما تنفس داده ش��ود و جريمه ها نيز 
بخشيده شود در نهايت نيز انتظار داريم كه وزارت 
دارايي و بانك ها در اعمال قوانين خود انعطاف به 
خرج دهند.« عباس س��روش، معاون آب و آبفاي 
وزارت نيرو كه يكي ديگر از حاضران در اين نشست 
بود در پاس��خ به اظهارات محمدشفيع رضاخاني، 
عضو هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي آب و 
فاضالب بيان كرد: »در س��ه موضوع توجه ويژه اي 
داش��تيم و تالش زيادي انجام داديم. نخس��ت در 
بحث جبران مابه التفاوت ارزي در جلسات سازمان 
برنامه بطور مفصل شركت كرديم، پيشنهادهايي 
داديم و بر اساس آنها با توجه به تجربيات اوايل دهه 

۹۰ بخشنامه اي تنظيم شده است.«
او اف��زود: » دوم، در بح��ث تعدي��ل قراردادها نيز 
تالش هايي كرده ايم. موضوع س��وم نيز برداش��ته 
شدن س��خت گيري هاي مالياتي اس��ت. الزم به 
توضيح است كه در بحث سخت گيري هاي متعارف 
و معمولي كه كارفرمايان را مج��از مي كند آنها را 
براي پيمان كاران اعمال كنند، ابالغيه هايي را صادر 
كرديم و تأكيد كرديم كه در شرايط فعلي با تسامح 
و تساهل برخورد كنند. اگر مواردي هم هست كه 
كارفرماياني سخت گيري هايي را اعمال كرده اند، 
توليدكنندگان و پيمان كاران به ما منعكس كنند، 
س��فارش خواهيم كرد كه طبق بخش نامه اي كه 

اخيرأ ابالغ شده عمل كنند.«
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وزير انرژي روسيه:

كار اوپك دستكاري قيمت ها نيستنفت همچنان در اوج 4 سالهچين مي تواندتحريم  ايران را بي اثر كند
اس�پوتنيك| الكساندر نواك، وزير انرژي روس��يه گفته است كه تصميم احتمالي چين 
براي افزايش واردات نفت از ايران مي تواند آثار منفي تحريم هاي اياالت متحده عليه صنعت 
نفت ايران را جبران كند. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، الكساندر نواك در حاشيه هفته 
انرژي روسيه به خبرنگاران گفت: »ما دقيقا نمي دانيم كه مصرف كنندگان نفت در منطقه 
آسيا-پاسيفيك به كاهش توليد ايران چطور پاسخ خواهند گفت. همين طور نمي دانيم كه 
آي��ا چين واردات نفت خام خود از ايران را افزاي��ش خواهد داد ياخير. اگر تنها خريدار نفت 
ايران در بازار تغيير كند، آنگاه تحريم ايران تغييري در بازار ايجاد نخواهد كرد. اما اين روزها 

بازار مملو از عدم قطعيت هايي است كه ما درك كاملي از آنها نداريم«. 
نواك همچين گفت ك��ه افزايش خريد چين از ايران مي تواند بر روابط تجاري ميان اياالت 
متحده و چين تاثير گذاشته و مرحله جديدي از تنش هاي ميان پكن و واشنگتن را آغاز كند. 
وزير انرژي روس��يه اضافه كرد: »اگر جمهوري خلق چين تصميم بگيرد كه واردات خود از 
نف��ت امريكا را متوقف كند، آنگاه مي تواند اين واردات را بدون هيچ مش��كلي با عرضه نفت 
ايران جبران كند«.  بر اساس گزارش هاي روز چهارشنبه هفته گذشته، رييس نقل و انتقاالت 
تجاري چين، سي ام اي اس، عنوان كرده است كه انتقال محموله هاي نفت خام اياالت متحده 
به سوي چين به دليل افزايش تنش هاي تجاري ميان دو قدرت اقتصادي متوقف شده است. 
همچنين نواك در حاشيه همين همايش اعالم كرد كه مسكو به ادامه همكاري با ايران تمايل 
دارد. وي گفت: »ايران ش��ريك اقتصادي قديمي ماست؛ البته ما بايد شكل هاي )جديدي 
از همكاري( را پيدا و براي اجراي پروژه هاي مش��ترك همكاري كنيم«. وزير انرژي روسيه 
همچنين عنوان كرد كه روسيه براي ماه اكتبر و يا براي بقيه امسال، چشم انداز دقيق توليد 
نفت را ارايه نخواهد كرد، زيرا توليد اين كشور به شرايط تقاضاي بازار بستگي خواهد داشت. 
نواك گفت: »تعداد زيادي از عوامل مختلف موثر بر برنامه هاي توليد نفت روس��يه دخيل 
هستند«. وي همچنين درباره صادرات گاز روسيه گفت: »اين كشور امسال بيشترين حجم 
صادرات گاز به اروپا را خواهد داش��ت«.  وزير انرژي روس��يه تصريح ك��رد كه اروپا با وجود 
فشارهاي اياالت متحده امريكا قصد دارد امسال گاز بيشتري از روسيه خريداري كند.سفير 
ايران در سازمان كشورهاي صاركننده  نفت اوپك، حسين كاظم پور اردبيلي در انتهاي ماه 
سپتامبر گفت كه ساير اعضاي اوپك نمي توانند پس از شروع تحريم هاي نفتي واشنگتن عليه 
تهران، خروج عرضه نفت ايران از بازار را جبران كنند.  اياالت متحده پس از خروج از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك يا توافق اتمي بين المللي با ايران در ماه مه، وعده داد كه تحريم هاي 
خود عليه تهران را دوباره اجرا كند. در همين راستا هم واشنگتن در ابتداي ماه اوت، قسمت 
اول تحريم هاي خود عليه ايران را به مرحله اجرا در آورد كه هدف آن تامين ارز ايران، تجارت 
طال و ساير فلزات و تبادالت بانكي اين كشو بود.  قسمت دوم تحريم هاي اياالت متحده در 
ابتداي ماه نوامبر اجر مي شوند و قرار است اين تحريم هاي صادرات نفت ايران را هدف بگيرد. 

در پايان هفته كاري بازار نفت خام معلوم شد

 رويت�رز|در آغاز آخرين روز كاري بازار در هفته گذش��ته، قيمت نفت در نرديكي ركورد
۴ ساله خود ايستاد. روز جمعه، قيمت نفت در آستانه شروع تحريم هاي نفتي اياالت متحده 
عليه ايران، كاهش يافت.  شاخص نفت جهاني، برنت با ۳۰ سنت كاهش قيمت در هر بشكه، 
در س��اعت ۰۵: ۱۱ صبح به وقت گرينويچ در قيمت ۸۴ دالر و ۲۸ س��نت در هر بش��كه به 
فروش رفت. در روزسه شنبه، برنت ۱ دالر و ۳۴ سنت يا ۱.6 درصد كاهش قيمت را تجربه 
كرد اما قراردادهاي آتي نفت خام درياي شمال در كل در مسير افزايش بود و افزايش قيمت 

هفتگي ۲ درصدي را به ثبت رساند. 
نوربرت روكر مدير تحقيقات كالن و كاالي در ش��ركت خدمات انرژي جوليوس بير در اين 
باره به رويترز گفت: »در بازار جنون خريد موج مي زند. آنچه در اين آتش مي دمد اين است 

كه فشار هاي اياالت متحده براي تحريم  ايران مي تواند به كاهش شديد عرضه بينجامد«.
روز سه شنبه، هر دو شاخص نفت جهاني تا حدي كاهش قيمت را تجربه كردند. اين ريزش 
در قيمت به دليل افزايش ذخاير نفتي اياالت متحده و انتش��ار خبر افزايش احتمالي توليد 

عربستان و روسيه براي جبران كاهش عرضه نفت ايران به بازار، اتفاق افتاد.
از ميانه ماه اوت به اين س��و، قيمت  ها افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي را از س��ر گذرانده اند و به 
همين دليل هم اخبار واصله از ذخاير امريكا يا افزايش توليد عربس��تان و روسيه كمكي به 
كاهش قيمت نفت نكرد.واشنگتن از كشورها و شركت هاي در چهارگوشه جهان خواسته 
است تا از چهارم ماه نوامبر به بعد از خريد نفت ايران سرباز زنند. هدف اياالت متحده از اين 
فشارها، كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره براي امضاي يك توافق اتمي جديد است.  بسياري 
از تحليلگران انتظار دارند كه پس از ش��روع تحريم هاي نفتي اياالت متحده، صادرات نفت 
ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز برسد. بانك جفريز در اين باره در يادداشتي نوشت: 
»ممكن است صادرات ايران در ماه نوامبر به كمتر از ۱ ميليون بشكه در روز برسد. تا اينجا 
اين طور به نظر مي رسد كه چين و تركيه شايد حاضر باشند كه با حفظ تبادالت خود با ايران، 
رابطه با اياالت متحده را در معرض خطر قرار دهند«. اين بانك سرمايه گذاري در يادداشت 
خود آورده اس��ت كه نفت كافي براي تامين تقاضا در جهان كافي است، اما »ظرفيت مازاد 
جهان در حال تنزل به پايين ترين ميزان خود است«.  سفته بازان در حال اتحاذ موضع خريد 
بوده و قيمت هاي باالتري را پيشنهاد مي كنند. با اين وجود بانك گلدمن زاكس عقيده دارد 
كه شايد اين روند ديري نپايد. گلدمن در يادداشتي به يكي از مشتريان خود آورده است: »در 
حالي كه ريسك افزايش قيمت در حال حاضر وجود دارد، اگر مساله ايران را كنار بگذاريم، 
در داده هاي فاندامنتال تغييرات چنداني مش��هود نيس��ت«. اين يادداشت اين طور ادامه 
مي دهد: »ما انتظار داريم كه فندمنتال هاي ب��ازار به تدريج و با افزايش ظرفيت هاي مازاد 
در ابتداي س��ال ۲۰۱۹، تغيير كنند. به عبارتي، برآورد ما اين است كه بازارهاي جهاني در 
نهايت با رسيدن به مقدار كمي از ذخاير مازاد در ابتداي ۲۰۱۹، به تعادل خواهند رسيد«. 

وزير انرژي قطر از سياست هاي اوپك دفاع كرد

سي ان بي سي|وزير انرژي قطر با دفاع از استراتژي سازمان كشورهاي صادركننده نفت، 
اوپك، گفت كه قرارداد ميان گروه متش��كل از توليد كننده هاي سنتي اوپك و كشورهاي 

غيراوپك به رهبري روسيه به دنبال »دستكاري« قيمت ها نيست. 
محمد بن صالح الس��اده در گفت وگو با سي ان بي س��ي در روز پاياني هفته گذشته عنوان 
كرد: »اوپك به دنبال دس��تكاري قيمت ها نيس��ت، بلكه به دنبال ايجاد ثبات در بازار نفت 

خام است«.
دونالد ترامپ بارها مدعي شده كه توافق سال ۲۰۱6 سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
و متحدان��ش براي كاهش توليد كه با هدف باالبردن قيمت ها و ايجاد توازن در پويايي هاي 
طرف عرضه و تقاضا، در عمل به مصرف كنندگان طالي س��ياه آسيب مي رساند. بر همين 
اس��اس هم رييس جمهور اياالت متحده از روسيه و رهبر غير رسمي اوپك يعني عربستان 
سعودي خواسته است تا توليد خود را افزايش دهند.  الساده همچنين به شبكه سي ان بي سي 
گفت كه قيمت هاي پايين الزاما تاثير مثبتي روي رشد اقتصاد جهاني نخواهد داشت. او در 
پنلي به ميزباني جف كاتمور از شبكه  سي ان بي سي كه در حاشيه هفته انرژي روسيه برگزار 
شد، گفت: »زماني كه اوپك و كشورهاي متحد آن اقدامات مندرج در توافق ۲۰۱6 را براي 
اعم��ال محدوديت  بر توليد نفت اتخاذ كردند، هدفش��ان كاهش ظرفيت مازاد بازار بود كه 
به س��طح بسيار بااليي رسيده بود. اين ميزان از طرفيت مازاد، قيمت هاي نفت را به صورت 
قابل مالحظه اي كاهش داده بود. بايد پرسيد كه آن قيمت هاي پايين نفت به چه چيزي منجر 
شد؟ آيا اين قيمت ها رشد اقتصاد جهاني را افزايش داد«؟ وي در ادامه افزود: »در واقع امر، 
زماني كه جهان شاهد كاهش چشمگير قيمت نفت بود، اقتصاد جهاني يكي از اسف بارترين 
دوران ها را سپري مي كرد«. وزير انرژي قطر با اشاره به شرايط كنوني گفت: »حال و پس از 
اينكه قيمت هاي نفت در مسير ريكاوري قرار گرفتند، توازن عرضه و تقاضا بار ديگر ممكن 

شد و در نتيجه اقتصاد جهاني شرايط بسيار خوبي تجربه مي كند«. 
توافق ميان كشورهاي اوپك و غير اوپك باعث شده تا قيمت هاي نفت با ايجاد تعادل ميان 
عرض��ه و تقاضاي بازار، افزايش يابد. اين توافق و بط��ور خاص افزايش قيمت، باعث مطرح 
ش��دن انتقاداتي از سوي رييس جمهور اياالت متحده شده است. در آخرين دور توئيت ها و 
صحبت هاي ترامپ، وي از اعضاي سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خواسته تا توليد 
خود را افزايش و قيمت ها را كاهش دهند.  اما به گفته وزير انرژي قطر، افزايش ظرفيت هاي 
مازاد و قيمت هاي پايين براي توليد كنندگان نفت خام مشكالت بسياري را خلق مي كند. 
در پايان گفت وگو، محمد بن صالح الس��اده گفت: »آنچ��ه پس از ريكاوري قيمت نفت رخ 
داد اين بود كه معلوم شد سرمايه گذاري در صنعت نفت دنيا براي تامين نياز جهاني كافي 
نبوده است. به عبارتي، سرمايه گذاري در نفت و گاز در اين مدت متناسب با نياز چند سال 

آينده جهان نبود«. 

بين الملل
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عكسروز

چهرهروز

هادي مرزبان با »آهسته با گل سرخ« در سنگلج 
هادي مرزبان قصد دارد به زودي نمايش »آهسته با گل سرخ« را در تماشاخانه سنگلج روي صحنه ببرد. نمايش »آهسته با گل سرخ« به 
كارگرداني هادي مرزبان اين روزها تمرينات خود را با حضور بازيگران سينما و تئاتر پشت سر مي گذارد و از ابتداي آبان ماه در تماشاخانه 
سنگلج روي صحنه خواهد رفت. به زودي نام بازيگران اين نمايش اعالم خواهد شد. مرزبان پيش از اين بر اساس نمايشنامه هاي اكبر 

رادي آثاري چون »تانگوي تخم مرغ داغ«، »ملودي شهر باراني«، » هاملت با ساالد فصل« و ... را روي صحنه برده بود.
هادي مرزبان طي چهار دهه ده اثر معروف اكبر رادي را روي صحنه برد. وي داراي نشان درجه يك هنري )معادل دكتري( است. او 
همچنين داراي مدرك كارشناسي ارشد »طراحي و كارگرداني تئاتر« از »دانشگاه برونل انگلستان« در سال ۱۳۵۷ )۱۹۷۹( است.

ايستگاه

هند، ميزبان جشن هاي جهاني گردشگري 2019
وزير گردشللگري هند اعللالم كرد: 
كشللورش براي برگزاري جشن هاي 
جهاني گردشللگري از سوي سازمان 
جهاني گردشگري سازمان ملل متحد 
در سال 20۱۹ ميالدي انتخاب شده 
است. به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل 
از روزنامه 'دكن هرالد'، كي آلفونز در 

مراسمي براي معرفي برندگان جايزه گردشگري ملي سال ۱۷-20۱6 گفت: ايالت 
آندراپرادش هند مقام اول اين جايزه را براي ارتقاي برنامه توريسم از آن خود كرده 
است.ايالت كراال براي توسعه همه جانبه گردشگري در مكان دوم و راجستان و 
گوا بطور مشترك سوم شدند. آلفونز افزود: هند در چهار سال گذشته 'گام هاي 
بزرگي' در زمينه گردشگري برداشته و اين بخش 'منبع اصلي' اشتغال و درآمد 
ارز خارجي است..پيش از اين، وزير گردشگري هند اعالم كرده بود كه اين كشور 
با هدف تشللويق صنعت جهانگردي، به شهروندان ۱6۵ كشور در 2۵ فرودگاه و 
۵ بندر دريايي خدمات رواديد الكترونيكي ارايه مي دهد.همچنين براي تشويق 
گردشگري در هند، برنامه هايي مانند جشنواره جهانگردي، كنفرانس بين المللي 
بودايي و بازار بين المللي جهانگردي برگزار شده اند.بر اساس گفته هاي مقامات 
هندي، سفر گردشگران داخلي هند در سال هاي 20۱4 تا 20۱۷ ميالدي 28.8 
درصد و جهانگردان خارجي 20.4 درصد افزايش يافت.در سللال 20۱۷ بيش از 
۱0 ميليون نفر جهانگرد خارجي به هند سفر كرده اند كه رشدي ۱4 درصدي در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.در اين گزارش همچنين آمده 
است هند تا سال 2028 در بخش جهانگردي ۱0 ميليون شغل ايجاد خواهد كرد 
و تعداد مشاغلي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در هند به صنعت جهانگردي 
وابسته هستند از 42.۹ ميليون در سال 20۱8 به ۵2.۳ ميليون در سال 2028 

افزايش خواهد يافت.

بازارهنر

ايران در ميان ۵ كشور موفق تاريخ جايزه اسكار خارجي

نشان عالي صلح براي ۴ هنرمند 

آغاز اكران »پيشوني سفيد«۲ از ۱۸ مهر ماه در سينماها

سللينماي ايللران با موفقيللت 8.6۹ 
درصدي از 2۳ حضور خود در شاخه 
بهترين فيلم خارجي جوايز سينمايي 
اسللكار، در رتبه چهللارم موفق ترين 
كشورها در تاريخ ۷0 ساله اين جايزه 

قرار داد.
شللاخه بهترين فيلم غيرانگليسللي 
)خارجللي( جوايللز اسللكار يكللي از 

جذاب ترين شاخه هاي اين رويداد سينمايي است 
و فيلم هاي بلندي كه خارج از امريكا توليد شللده 
باشللند و ديالوگ هاي به كار رفته در آنها عمدتا 
غيرانگليسي باشند، مجاز به رقابت در آن هستند.

زماني كه اولين مراسللم اعطاي جوايز اسكار در 
۱6 مللي ۱۹2۹ براي تقديللر از بهترين فيلم هاي 
سللال ۱۹2۷ برگزار شد، بخش جداگانه اي براي 
فيلم هاي غيرانگليسللي تعريف نشده بود. اگرچه 
آكادمي اسللكار بين سللال هاي ۱۹4۷ تا ۱۹۵۵ 
جوايز افتخاري به بهترين فيلم هاي غيرانگليسي 
ساخته شللده در خارج از امريللكا اعطا مي كرد و 
پس از آن سللال و از بيسللت ونهمين دوره جوايز 
اسللكار شاخه اي مسللتقل تحت عنوان “بهترين 
فيلم خارجي “ شللكل گرفت. سللينماي ايتاليا با 
كسللب ۱4 جايزه در بخش بهترين فيلم خارجي 
جوايز اسللكار ركورددار اسللت و آخريللن بار در 
سللال 20۱4 با فيلللم »زيبايي بزرگ« سللاخته 

»پائولو سللورنتينو« موفق به كسللب 
اين جايزه شد. 

سللينماي ايران نيز كلله اولين بار در 
سال ۱۹۹۷ در رقابت اسكار خارجي 
حضور يافللت، تاكنون دوبللار با فيلم 
»جدايي نادر از سلليمين« )20۱۱( 
و »فروشللنده« )20۱6( موفللق بلله 
كسب اين جايزه شده و با 2۳ حضور 
و دو جايللزه، موفقيللت 8/6 درصللدي را به خود 
اختصاص داده تا پس از ايتاليا، فرانسه، شوروي و 
به صورت مشترك با چك اسلواكي در رتبه چهارم 
موفق تريللن كشللورها از حيث درصللد موفقيت 
)نسبت تعداد حضور به كسب جايزه( قرار گيرد. 
در سللال هاي 20۱4، 20۱۵ و 20۱6 به ترتيب 
فيلم هاي »گذشللته« اصغر فرهللادي، »امروز« 
رضا ميركريمي و »محمدد رسللول اهلل« مجيدي 
به اسكار فرستاده شللدند و در سال 20۱6 اصغر 
فرهللادي با فيلم »فروشللنده« بللراي دومين بار 
اسكار خارجي را براي ايران به ارمغان آورد. سال 
گذشته نيز فيلم »نفس« از نرگس آبيار نماينده 
سينماي ايران در نودمين دوره جوايز سينمايي 
اسللكار بود و امسللال فيلم »بللدون تاريخ، بدون 
امضاء« ساخته وحيد جليلوند اين فرصت را يافته 
تا بيست  و چهارمين نماينده ايران در اين رويداد 

سينمايي باشد. 

ششمين جشنواره »هنر براي صلح« با 
اهداي نشان عالي »هنر براي صلح« به 
چهار هنرمند پيشكسوت و تاثيرگذار 
در عرصه هنر عصر پنج شنبه ۱2 مهرماه 
به كار خللود پايان داد. مراسللم پاياني 
ششمين جشللنواره »هنر براي صلح« 
و اهداي نشان عالي »هنر براي صلح« 
عصر پنج شللنبه ۱2 مهرماه در گالري 

پرديس ملت برگزار شد.
اجللراي اين مراسللم برعهده محمد سلللوكي بود و 
در اين مراسللم عللالوه بر عليرضا تابللش مديرعامل 
بنياد سللينمايي فارابي و مجيد مالنوروزي مديركل 
سللابق دفتر هنرهاي تجسللمي، هنرمنداني چون 
حسين و سللعيد محجوبي، عباس مشللهدي زاده، 
محسن راستاني، بهنام كامراني، محمد فرنود، كامبيز 
درمبخش و تينا پاكروان حضور داشتند. فريدون فربود 
دبير ششمين جشنواره »هنر براي صلح« در بخشي 
از مراسم از برپايي بخش موسيقي ششمين جشنواره 
»هنر براي صلح« كه به دليل تقارن با ماه محرم و صفر 

حذف شده بود، در آينده اي نزديك خبر داد.
در اين مراسللم از سلليدعلي احمللدي مديرعامل 
موسسه رسللانه هاي تصويري و مريم جاللي مدير 
پرديس سللينما گالري ملت به پللاس همراهي با 
جشنواره »هنر براي صلح« تجليل به عمل آمد. مريم 

جاللي در سخناني كوتاه گفت: تا زماني 
كه من مدير پرديس سينما گالري ملت 
باشم، قول مي دهم كه جشنواره »هنر 
براي صلح« در اين پرديس برگزار خواهد 
شللد. عليرضا تابللش مديرعامل بنياد 
سللينمايي فارابي و مجيد مالنوروزي 
مديركل سابق دفتر هنرهاي تجسمي 
نيز در اين مراسللم در سللخناني كوتاه 
جشنواره »هنر براي صلح« را تاثيرگذار و هنرمندان 
را موظف به نمايش اين موضوع دانستند. مالنوروزي 
همچنين نسبت به بي مهري به جشنواره »هنر براي 
صلح« ابراز تاسللف كرد و خواستار تالش و پشتكار 

بيشتر مديران اين جشنواره در اين مسير شد.
در بخش پاياني مراسللم نيز نشان عالي »هنر براي 
صلح« به هوشنگ ابتهاج به پاس نيم قرن تالش براي 
احياي شعر فارسي و موسيقي ايراني، بهرام بيضايي 
سللينماگر پيشكسوت، حسللين محجوبي نقاش 
پيشكسوت و كامبيز درم بخش طراح و گرافيست 
پيشكسوت اهدا شد. تينا پاكروان كارگردان سينما 
كه در سالن حضور داشت، نشان »هنر براي صلح« 
بهرام بيضايي را دريافت و ابراز تاسف كرد كه بهرام 
بيضايللي در ايران حضور ندارد. نشللان عالي »هنر 
براي صلح« هوشللنگ ابتهاج را فريدون فربود دبير 

جشنواره دريافت كرد. 

فيلم سللينمايي پيشوني سللفيد 2 به 
كار گرداني و تهيه كنندگي سيد جواد 
هاشمي از روز چهارشنبه ۱8 مرداد در 
سينماهاي سراسر كشور آغاز مي شود. 
قرارداد اكران فيلم پيشللوني سللفيد 
2 بللا گروه سللينمايي پرديس زندگي 
منعقد شللده بود و اكران ايللن فيلم از 
۱8 مهر ماه همزمان با هفته كودك در 

سينماهاي سراسر كشللور آغاز مي شود همچنين 
اولين اكران مردمي اين فيلم روز چهارشنبه ۱8 مهر 
در پرديس سينمايي كورش با حضور عوامل فيلم 

برگزار مي شود. 
فيلم پيشوني سللفيد 2 در ادامه قسمت اول اين 

فيلم و موفقيت آن سللاخته شللده و 
در جشللنواره فيلم كودك ونوجوان 
نامزد بهترين فيلم كودك شللده بود 
در فيلم پيشوني سفيد 2، محمدرضا 
شريفي نيا، پژمان بازغي، ليال اوتادي، 
تللرالن پروانلله، امير رضللا احمدي، 
ارسللالن قاسللمي، امير غفارمنش، 
هومن حاجي عبداللهي، امير سهيلي، 
ابراهيم شفيعي، ساغرعزيزي، سيد جواد هاشمي، 
داريوش پيرو، يوسف طاهريان، فرزانه زهره وند، 
ركسللانا وطن خواه وحسللام نواب صفوي نقش 
آفريني كرده اند. تهيه كننده و كارگردان اين فيلم 

سيد جواد هاشمي است.

میراثنامه

وقتي جست وجوي تاريخ اصفهان متوقف مي شود
با وجود دسترسي به يك اليه خشتي 
باستاني بسلليار مهم در فصل ششم 
كاوش هاي تپه اشرف كه تاريخ اصفهان 
را به پيش از هخامنشللي مي رساند، 
كمبود بودجه موجب شده تا كاوش ها 

متوقف شود.
تپلله اشللرف بللا رمللز و رازهايي كه 

قرن هاست در قلب خويش از چشم آدميان پنهان نگه داشته، سال هاي سال است 
كه در مسللير رفت وآمد اصفهاني ها از پل بزرگمهر به سمت پل شهرستان خفته 
اسللت، هر بار صداي گام هاي كوتاه و بلند آدميان روياي شلليرين »سارويه« را در 
هم مي شكند، هر چند سال يك بار تپه اشرف زبان به بازگويي رازهاي تاريخي اش 
مي گشايد، باستان شناسان مهمان بستر خاكي اش مي شوند و سرانگشتانشان با دقت 
تمام گنج هاي فرهنگي درون تپه را كاوش  كند اما زماني بيش نمي گذرد كه كمبود 
بودجه بر تن »كهن  دژ« اصفهاني ها بار ديگر زخمه تنهايي مي زند. در فصل ششم 
كاوش در تپه اشرف كه به تازگي به پايان رسيده است، يك اليه باستاني مربوط به 
دوران هخامنشي و قطعات سفالي از اين دوران كشف شد كه بسيار حايز اهميت 
است اما به گفته جعفري زند، باستان شناس و سرپرست هيئت باستان شناسي تپه 
اشرف اصفهان مشخص نيست فصل بعدي كاوش چه زماني انجام شود و اين تهديدي 
براي تپه اي باستاني اصفهان است كه درست در دل اصفهان و يكي از مناطق خوب 
شهري واقع شده است، تپه اشرفي كه به كهن دژ و سارويه نيز شهرت دارد. عليرضا 
جعفري زند، به مهر گفت: هم اكنون فصل ششم كاوش در تپه اشرف به پايان رسيده 
است اما متاسفانه در شرايط فعلي ادامه كاوش ها براي ما مقدور نيست. از سال هاي 
گذشته تاكنون بزرگ ترين مشكل ما در تداوم بخشيدن به كاوش هاي تپه اشرف 
كمبود بودجه است، بديهي است كه كاوش هاي تپه اشرف بايد ادامه داشته باشد اما 

ميان فصل پنجم و ششم اين كاوش ها نيز سه سال وقفه افتاد.

تاريخنگاري

تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
چهاردهم مهللر ۱۳4۱، اليحه انجمن هاي ايالتي و 
واليتي شامل ۹2 ماده و هفت تبصره، در هيات دولت 

به تصويب رسيد.
سال ۱۳4۱ هجري شمسي همزمان با نخست وزيري 
اسللداهلل علم اليحه اي ديگر با عنوان »انجمن هاي 
ايالتي و واليتي« در كابينه مطرح شد. اين اليحه كه 
شامل ۹2 ماده و هفت تبصره بود در هيات دولت به 
تصويب رسيد و تصويب آن به بحث هاي دامنه داري 
منجر شد. به موجب اين مصوبه كه در غياب مجلس، 
حكم قانون داشللت، از شللرايط انتخاب شوندگان و 
انتخاب كنندگان، قيد سوگند به قرآن حذف مي شد 
و افراد مي توانستند با هر كتاب آسماني مراسم تحليف 
را به جاي آورند. صداي اعتراض حوزه علميه قم بلند 
شد. فرداي آن روز علما و مراجع قم طي تلگرافي براي 
شاه به اين مصوبه اعتراض كردند. روز ۱۷ مهرماه بود 
كه امام خميني، به حكومت شللاه به دليل تصويب 
اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي اعتراض كرد و آن 
را مقدمه اي براي علني ساختن اسالم زدايي در كشور 
دانست. شاه در پاسخ به نامه اعتراضي علما و مراجع قم 
درباره اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي مدعي احترام 
به اسللالم شد اما اين ادعا كافي نبود چرا كه با ارسال 
نامه رسمي اعتراض امام خميني به امير اسداهلل علم، 

نخست وزير در مخالفت با مصوبه انجمن هاي ايالتي 
و واليتي، مبارزه با اين مصوبه تشديد شد و چند روز 
بعد ماجرا به خيابان ها كشيد و مردم خشمگين تهران 
با اجتماع در مسجد سيدعزيزاهلل خواستار لغو اليحه 

انجمن هاي ايالتي و واليتي شدند.
در پي اين اتفاقات شاه در فرماني كه بيستم آبان ماه   
همان سال منتشر شد، دولت، نخست وزير و كابينه را 
موظف به تهيه و تصويب قوانيني درباره انجمن هاي 
ايالتي و واليتي، اصالحات ارضي و تحديد مالكيت 
زمين ها كرد. اين موضوع مخالفت ها را گسترده تر كرد، 
به همين جهت اسداهلل علم براي پرهيز از بحراني تر 
شدن اوضاع، در تاريخ 22 آبان در نامه اي به علماي قم 
به دليل تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي از 
آنان دلجويي كرد اما علما تنها به لغو اين مصوبه راضي 

مي شدند. آنچنان كه در روزهاي بعد آيت اهلل اراكي و 
آيت اهلل فلسفي با نامه ها و سخنراني هايشان به جمع 
معترضان پيوستند و بر لغو قانون مذكور تاكيد كردند.
اين چنيللن بود كه روز هفتم آذر سللال ۱۳4۱ امير 
اسللداهلل علم در تلگرامي به علماي قم، لغو مصوبه 
انجمن هاي ايالتي و واليتي را اعالم كرد. در پي تماس 
علم با علماي قم و اعالم لغو تصويب نامه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي، بعضي مراجع منازل خود را چراغاني 
كرده، جشللن گرفتند، ولي امام خميني اعالم نظر 
تلگرافي علم را بي ارزش خواند و تأكيد كرد مبارزه 
روحانيت با دولللت ادامه خواهد يافت. امام خميني 
فرمودند: »باز اگر ديديم شلليطاني از خارج متوجه 
مملكت ما شللد، ما همين هسللتيم، دولت     همان و 

ملت همان.«

كیوسك

هفته پراتهام براي روس ها 
  تايمز:

اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشللي از 
اخراج 4 مامور امنيتي 
روس از هلند منتشللر 
كرد. طبق اين گزارش، 
وزيللر دفاع هلنللد ادعا 
كللرده كلله دسللتگاه 
اطالعاتي هلند عمليات 

مللاه آوريل روس ها را براي حمله سللايبري به 
سللازمان ممنوعيت تسليحات شلليميايي در 
الهلله خنثي و چهار مامللور اطالعاتي روس را 
اخراج كرده است. از سوي ديگر يك رايانه قابل 
حمل متعلق به يكي از اين چهار مامور به برزيل، 
سويس و مالزي متصل بود. آنطور كه گفته شده، 
اين اخراج هللا در حالي صورت گرفته كه پيش 
از اين، وزير خارجه بريتانيا نيز مدعي شده بود 
مركز امنيت ملي سللايبري اين كشللور، واحد 
اطالعات نظامي ارتش روسيه را عامل حمالت 
سللايبري متعدد سللاالنه مي داند. همچنين، 
وزير دفاع هلند در كنفرانسي مطبوعاتي دليل 
فعاليت اين چهللار مامور در مالزي را مربوط به 
سللقوط هواپيماي هواپيماي مالزي در سللال 
20۱4 دانشت كه بر اثر اصابت يك يك موشك 
در شرق اوكراين سرنگون شد. ترزا مي، نخست 
وزير بريتانيا و مارك روته، همتاي هلندي او در 
بيانيه اي مشللترك اعالم كردند كه اقدام براي 
دسترسي امنيتي به يك سازمان بين المللي كه 
براي جهاني عاري از سالح هاي شيميايي تالش 
مي كند، نشان مي دهد دستگاه هاي اطالعاتي 
نظامي روسلليه ارزش ها و قوانيللن بين المللي 

تامين كننده امنيت را ناديده گرفته است.

 فايننشالتايمز:
به نظر مي رسد مقامات 
روسي هفته پرچالشي 
را پشت سر گذاشته اند. 
طبق گللزارش صفحه 
اول ايللن روزنامه ني ز، 
عالوه بر اخراج 4 مامور 
روسي از هلند، امريكا 
نيللز، اين كشللور را به 

اتهام حمالت سايبري محكوم كرده است. طبق 
گزارش فايننشللال تايمز، وزارت دادگستري 
امريكا مدعي اسللت كه اين افللراد در هدايت 
حمالت سللايبري بر ضد چند نهاد ورزشللي، 
يك آژانس بين المللي و يك شركت امريكايي 
فعال در زمينه انرژي هسته اي نقش داشته اند. 
همچنين، دستگاه قضايي امريكا مدعي است 
كه آژانس بين المللي مبارزه با دوپينگ و گروه 
امريكايي وسللتينگ هاوس، شللركت تامين 
كننده سللوخت هسللته اي براي نيروگاه هاي 
اوكراين از جمله مراكزي هستند كه هدف افراد 
متهم براي حمالت سايبري قرار گرفته بودند. 
به گفته يك مسوول وزارت دادگستري امريكا 
اتهامات مطرح شده با اخراج اخير چهار مامور 
امنيتي روس از هلند كه متهم به انجام حمالت 
سايبري به سللازمان منع گسترش تسليحات 
شلليميايي )نهاد بين المللي ناظر بر تسليحات 
شيميايي( شللده بودند، ارتباط مستقيم دارد. 
بر اساس گزارش ها، سللازمان منع سالح هاي 
شيميايي در ماه هاي اخير مشغول تحقيق روي 
ماهيت و چگونگي حمله شيميايي به سرگئي 
اسكريپال، افسللر اطالعاتي پيشين روسيه در 
خاك بريتانيا بوده اسللت. اين حمله با واكنش 
گسترده مجامع بين المللي و كشورهاي غربي 
روبرو شللد و اخللراج ديپلمات هاي روسلليه و 
نيز اعمال تحريم هايي بر ضد اين كشللور را به 

همراه داشت.

بررسي نتايج نظرسنجي از مردم امريكا در مورد تاييد صالحيت »كاوانا« در سنا 

گروهگوناگون|
 پس از رقابت هاي انتخاباتي 20۱6 امريكا، 
عالوه بر آنكه بسياري افراد نگران وعده هاي 
عوام فريبانه دونالد ترامپ بودند، بسياري 
از تحليل گران نيز، تغيير سللاختار رقابت انتخاباتي در 
امريكا را يكي از مهم ترين بحران هللاي پيش رو در اين 
كشور مي دانستند. در آن سال، نامزدهاي انتخاباتي، در 
مناظرات حزب جمهوري خواه، با اتهام زني، زيرسوال بردن 
توانمندي ها و نسبت هاي ناروا به يكديگر، سعي در تغيير 
افكار عمومي داشتند؛ موضوعي كه اتحاد جامعه امريكا را به 
خطر انداخته و فضاي اجتماعي را به سمت دو قطبي شدن 
پيش برد. آنطور كه در بسياري از بررسي ها گفته شده، 
فضاي دو قطبي در عرصه سياسي امريكا در شديدترين 
ميزان در 2۵ سال گذشته قرار گرفته است. در حالي كه 6۵ 
درصد جمهوري خواهان و 6۳ درصد دموكرات ها معتقدند 
اشتراكات بسيار اندكي با اعضاي حزب مقابل دارند. اين 
چالش، تاكنون نيز در بسياري از موارد سياسي اين كشور 
در ميان امريكايي ها ديده مي شود. آنطور كه گفته شده 
در جريان اتهامات برت كاوانا، عموم مردم امريكا در مورد 
اينكه او تاييد صالحيت شود يا خير، به دو دسته تقسيم 
شده اند. اين در حالي است كه پيش از اين، در كنار افرادي 
كه موافق يا مخالف تاييد صالحيت نامزد پيشللنهادي 
ترامپ بودند، حدود 22 درصد هيچ نظري نداشتند. به 
گفته تحليل گران، اين موضوع نشان دهنده ادامه فضاي 
دوقطبي در سياست امريكاست كه با رقابت هاي انتخاباتي 

20۱6 در اين كشور اوج گرفت. 
در ۱۵ جوالي 20۱8، طبق يك نظرسنجي، حدود 4۱ 
درصد از امريكايي ها بر اين باور بودند كه مجلس سنا، بايد 
صالحيت بللرت كاوانا را براي در اختيار گرفتن عضويت 
ديوان عالي اين كشور تاييد كند. در اين روز، هنوز هيچ 
خبري از اتهام ها عليه كاوانا منتشر نشده بود. اين در حالي 
است كه جلسه تاييد نامزدي برت كاوانا براي عضويت در 
ديوان عالي امريكا، در مجلس سناي اين كشور شروعي 
جنجالي داشته است. با اين حال، تنها حدود ۳۷ درصد از 
امريكايي هايي شركت كرده در نظرسنجي در مورد كاوانا، 
بر اين باور بودند كه سنا نيابد صالحيت او را به عنوان عضو 
ديوان عالي تاييد كند. آنطور كه گفته شده، منتقدان او را 
به »نقض حقوق اوليه زنان« متهم كرده  بودند. همچنين، 
بسللياري نگران گرايش هاي افراطي او و زيرپا گذاشتن 

بسياري قوانين از سللوي كاوانا بودند. برخي نيز، بر اين 
باور بودند كه ممكن است با روي كار آمدن كاوانا، پرونده 
دخالت روسيه در انتخابات امريكا مختومه شود. در اين 
ميان، دموكرات ها نيز هشدار داده بودند كه گزينه ترامپ به 
معني شروع دوران تازه اي از رويكردهاي محافظه كارانه تر 
ديوان عالي نسبت به بعضي مسائل مهم اجتماعي باشد. 

پللس از آن، در سللپتامبر 20۱8، بللرت كاوانللا، نامزد 
رييس جمهوري امريكا براي عضويت در عالي ترين نهاد 
قضايي اين كشللور، با موج جديدي از اتهام ها روبرو شد؛ 
اتهام هايي چون آزار و اذيت هاي جنسللي. آنطور كه در 
بسياري از گزارش ها منتشر شده، در حالي كه كميته امور 
قضايي مجلس سناي امريكا خود را براي راي گيري تاييد 
صالحيت كاوانا آماده مي كرد، نامزد پيشنهادي دونالد 
ترامپ با دو اتهام آزار و اذيت از سللوي هم كالسللي هاي 
خود روبرو شد. اين اتهام ها در حالي اعالم شد كه دونالد 
ترامپ، مقاومت بسياري داشته و اتهامات را توطئه حزب 
دموكرات امريكا مي دانست. او بسيار اميدوار است كه اين 
قاضي محافظه كار، راي الزم را از سناي امريكا دريافت كند. 
گذشته از اين رويكردها احزاب و مقامات سياسي امريكا، 
بسياري از افرادي كه در نظرسنجي ماه جوالي، در مورد 
تاييد صالحيت كاوانا نطري نداشتند نيز، واكنش هايي 
نشان دادند. هرچند كه به نظر مي رسد با اتهامات مطرح 

شده، عموم مردم امريكا نسبت به كاوانا بي اعتماد شوند، 
اما فضاي دوقطبي و بازي هاي حزبي در اين كشور، باعث 
شد كه عالوه بر افزايش مخالفان اين نامزد پيشنهادي، 
شمار افرادي كه موافق راي اعتماد به كاوانا هستند نيز، 
رشد قابل توجهي داشته است. طبق تازه ترين نظرسنجي 
صورت گرفته در پايان ماه سپتامبر، حدود 46 درصد از 
امريكايي ها بر اين باورند كه مجلس سنا بايد صالحيت 
كاوانا را تاييد كند. به گفته آنهللا، اتهامات وارده به نامزد 
پيشنهادي ترامپ، تنها دسيسه اي براي مخدوش كردن 
چهره جمهوري خواهان اسللت. در اين ميان نيز، حدود 
4۵ درصد از امريكايي ها به روند دادرسللي سنا معترض 
بوده و اعالم كرده اند كه كاوانا نبايد راي صالحيت بگيرد. 
اين آمار در حالي منتشر شده كه صدها استاد حقوق در 
امريكا در نامه اي با انتصاب قاضي پيشنهادي دونالد ترامپ 
براي عضويت در ديوان عالي اين كشور مخالفت كرده  و 
گفته  اند، او در جلسه پرسش و پاسخ عدم صالحيت خود 
را نشان داده اسللت. همچنين، با افزايش احتمال اينكه 
جمهوري خواهان سناي امريكا به برت كاوانا براي تصدي 
كرسي خالي ديوان عالي راي دهند، صدها نفر از معترضان 
به محوطه كنگره و ساختمان ديوان عالي رفتند. آنطور كه 
گفته شده، امروز قرار است در صحن سنا درباره صالحيت 

كاوانا راي گيري شود.

دوقطبي »تاييد يا  رد« »كاوانا« 

آمارنامه
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