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بانك مركزي در ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران س��ه قوه موظف ش��د با بهره گيري از تمامي 
ابزارهاي نظارتي، حقوق سپرده گذاران در موسسات 
اعتباري را تضمين كند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران س��ه قوه ديروز به رياس��ت حس��ن روحاني 
رييس جمهوري و با حضور رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي و ديگر اعضاي ش��وراي عالي تشكيل جلسه 
داد.  در اين جلس��ه بررس��ي طرح اصالح نظام بانكي 
ادامه يافت و چند بند ديگر از پيشنهاد بانك مركزي 
در اين زمينه بررسي ش��د. به موجب اين طرح، بانك 
مركزي موظف ش��د با بهره گيري از تمامي ابزارهاي 
نظارتي، حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباري را 
تضمين كند. همچنين مبارزه جدي، جامع و ريشه اي 
با موارد فس��اد اقتصادي مورد تاكيد ق��رار گرفت و از 
دبيرخانه ش��وراي عالي خواس��ته شد با اس��تفاده از 
تجارب گذشته، سازوكار مناسب در اين زمينه را براي 
طرح در جلس��ات آتي ارايه كن��د. همچنين موضوع 
حفظ و تقويت فض��اي تالش و س��ازندگي و اميد به 

آينده كه تخريب آن در دستور كار بدخواهان كشور 
قرار گرفته اس��ت، مورد تاكيد قرار گرف��ت و از همه 
رسانه هاي كشور دعوت شد تا اين توطئه  بدخواهان 
را براي مردم تبيين كرده و نسبت به انعكاس واقعيات 
و دستاوردهاي انقالب اسالمي و مقابله با جنگ رواني 
دش��منان اهتمام كند.  به گزارش »تعادل«،  اصالح 
نظام بانكي و نيز تضمين سپرده س��پرده گذاران در 
موسس��ات اعتباري در حالي در جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه به تصويب رسيده 
است كه سال گذش��ته بانك مركزي شاهد اعتراض 
س��پرده گذاران برخي از موسس��ات اعتباري منحل 
ش��ده مانند كاس��پين بود و در نتيجه مجبور شد كه 
بي��ش از 20 هزار ميليارد توم��ان نقدينگي جديد به 
كش��ور بيفزايد تا سپرده مش��تريان اين موسسات را 
توديع كند.  اين در حالي است كه موسسان برخي از 
اين موسسات اعتباري كه اكنون در دست قوه قضاييه 
هستند مس��وول اين نابس��اماني بوده كه مشكل بر 

گردن بانك مركزي افتاد. 
در همين ارتباط نيز  گزارش صفحه 4 را هم بخوانيد
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مجيد اعزازي|
دبيرگروه راه و شهرسازي|

1- ش��رايط بازار مس��كن بطور فزاين��ده رو به وخامت 
مي رود به اين معني كه ماه به ماه سقف قيمتي جديدي 
شكسته مي ش��ود و همزمان توان و قدرت خريد بودجه 
و پس اندازهاي خانوار براي تامين مس��كن در برابر اين 
تورم ذوب مي شود. در حالي كه سال گذشته در چنين 
روزهايي متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران 
حدود 4 ميليون تومان بود، در ح��ال حاضر اين رقم به 
باالي 9 ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است. به 
عبارت ديگر، در شرايطي كه تورم مسكن طي يك سال 
گذشته بيش از 90 درصد رشد داش��ته است، حقوق و 
دستمزد كارگران و كارمندان حدود 20 درصد افزايش 
داشته است. البته تورم صرفا دامنگير بازار مسكن نبوده و 
همه كاالها و بازارها را تحت تاثير قرار داده است به همين 
دليل هم بودجه خانوار بطور معناداري دچار كسري شده 
است. از همين رو، اگر تا س��ال گذشته دوره انتظار براي 
خانه دار ش��دن حدود 12 س��ال بود، هم اينك به گفته 
برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن اين دوره به 50 سال 

افزايش يافته است.
2- پس از لرزه هاي ب��زرگ تورمي و ارزي در س��ال 91، 
ركود برخالف تاريخچه خود، در اغلب بازارها و به ويژه بازار 
مسكن از سمت تقاضا ايجاد شد. به عبارت ديگر، سمت 
تقاضا قدرت كافي ب��راي خريد كاالهاي توليد ش��ده را 
نداشت. پس از 4 سال ركود در بازار مسكن، به واسطه به 
ثمر نشستن سياست تقويت سمت تقاضا از طريق ارايه 
تسهيالت متنوع از س��وي وزارت راه و شهرسازي، سال 
گذشته بازار ملك در چنين روزهايي وارد رونق اندك شد 
به گونه اي كه هم حجم معامالت و هم قيمت ملك رشد 
معقول و آهس��ته اي را آغاز كرد، اما اين رونق به واس��طه 
نوسان ارزي و افزايش انتظارات تورمي به استثناي ماه هاي 
ارديبهشت و خرداد سال جاري، نه تنها دوباره به ركودي 
بدل ش��د كه همزمان بار تورمي زي��ادي را نيز پذيرفت و 
تعداد معامالت از حدود 18 هزار معامله در ارديبهشت به 

حدود 7 هزار معامله در آذرماه كاهش يافت.
3- ب��ازار مس��كن در ش��رايطي وارد دوره رك��ود تورمي 
عميق شده اس��ت كه تقاضاي بالقوه براي خانه دار شدن 

)38 درصد جمعيت كشور مستاجر هس��تند( يا حذف 
بد مسكني )19 ميليون نفر ساكن در بافت هاي فرسوده 
زندگي مي كنند( وجود دارد به گونه اي كه صرفا تامين نياز 
واحد مسكوني مستاجران يا خانه اولي ها مستلزم ساخت 
ساالنه دستكم 900 هزار واحد مسكوني در كشور است. 
همزمان 2.5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود 
دارد. واحدهايي كه يا آن قدر لوكس هستند كه توان مالي 
متقاضيان بالقوه مس��كن ياراي تامين هزينه هاي خريد 
آنها را ندارد، يا در اين واحدها در نقاط غير شهري )مسكن 
مهر( ساخته ش��ده اند و احيا و به كارگيري اين سرمايه ها 
مستلزم صرف هزينه هاي كالن براي شهرسازي و ايجاد 

زير ساخت هاي الزم است.
4- در چنين شرايطي سياست گذار چه كاري مي تواند 
انجام دهد كه سرمايه هاي انباشته ش��ده در واحدهاي 
ساخته ش��ده يا نيمه تمام به فعليت برس��ند و از سوي 
متقاضيان موث��ر بهره برداري ش��وند؟ وزي��ر جديد راه 
و شهرس��ازي ب��راي حل اين مس��اله، راه��كار تكميل 
پروژه هاي مس��كن مهر را در دس��تور كار خود قرار داده 
و تالش دارد از اي��ن راه هم به تعهدات دولت جامه عمل 
بپوش��اند و هم بخش��ي از اين تقاضاي معط��ل مانده را 
جواب ده��د. اراي��ه كارت اعتباري ب��راي خريد مصالح 
س��اختماني يكي از راه هاي عملي وزير براي فايق آمدن 
بر مشكالت مالي در مسير مسكن سازي است كه البته 
ميزان موفقيت اين طرح با گذشت زمان مشخص خواهد 
ش��د. اما در عين حال بايد گفت كه كاهش هزينه توليد 
مسكن صرفا از مس��ير كنترل نرخ مصالح ساختماني و 
دستيابي ارزان تر انبوه سازان به آن يكي از عوامل درون 
بازار مسكن اس��ت، حال آنكه آن چه هيوالي مسكن را 
پيش روي خانوارها برس��اخته و بزرگ كرده اس��ت، نه 
تحوالت درون��ي بازار كه عوامل بيرون��ي و در راس همه 
آنها زلزله هاي تورمي است كه هر چند سال به تمام اندام 
اقتصادي جامعه ش��وك مي دهد. از اين رو، بيراه نيست 
كه اگر سلطان تضعيف كننده اقتصاد ايران را نرخ فزاينده 
تورم معرفي كرد و بار ديگر از دولت و مجلس خواست تا 
اين سلطان را با اصالح نظام بانكي و نظام بودجه نويسي و 
اصالح شيوه تزريق و تخصيص اعتبارات، مطابق با علم 

اقتصاد و تجربه كشورهاي ديگر مهار كنند.

سلطان تورم
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

سلطان تورم
1- شرايط بازار مسكن 
بط��ور فزاين��ده رو ب��ه 
وخامت م��ي رود به اين 
معني كه ماه به ماه سقف 
قيمتي جديدي شكسته 
مي شود و همزمان توان 
و قدرت خري��د بودجه 
و پس اندازه��اي خانوار 
براي تامين مسكن در برابر اين تورم ذوب مي شود. 
در حالي كه س��ال گذش��ته در چني��ن روزهايي 
متوس��ط قيمت هر متر مربع مس��كن در تهران 
حدود 4 ميلي��ون تومان بود، در ح��ال حاضر اين 
رقم به باالي 9 ميليون و 600 هزار تومان افزايش 
يافته اس��ت. به عبارت ديگر، در شرايطي كه تورم 
مسكن طي يك سال گذش��ته بيش از 90 درصد 
رشد داش��ته است، حقوق و دس��تمزد كارگران و 
كارمندان حدود 20 درصد افزايش داش��ته است. 
البته تورم صرفا دامنگير بازار مسكن نبوده و همه 

كاالها و بازارها را تحت تاثير قرار داده است...

مجيد اعزازي
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گمانه زني تازه درباره منشأ 
بوي نامطبوع تهران

روز گذش��ته انوش��يروان محس��ني بند پ��ي، 
اس��تاندار تهران وج��ود پس��ماندهاي صنعتي 
در جنوب ته��ران و عدم رعايت اس��تانداردهاي 
زيس��ت محيطي از س��وي اين صناي��ع را دليل 
بوي نامطب��وع تهران عن��وان كرد. اي��ن نظريه 
ام��ا بالفاصله از س��وي رضا عبدل��ي مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند ش��هرداري تهران رد 
شد. چهارش��نبه 11 دي ش��هروندان تهراني از 

استشمام بوي بد در هوا خبر دادند. 
همين صفحه

صنعت،معدن و تجارت

 مهلت اعتبار ثبت سفارش
 3 ماه افزايش يافت

تعادل|
پازل تسهيل واردات در كشور در حال تكميل شدن 
اس��ت. در آخرين رويداد، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اع��الم كرد كه زمان اعتبار ثبت س��فارش 
واردات در كش��ور، پس از حدود يك سال، از 3 ماه 
به 6 ماه افزايش پيدا مي كند. اين اما در حالي است 
كه تصميم سازمان توسعه تجارت در آذرماه سال 
1396 براي كاه��ش زمان اعتبار ثبت س��فارش 
كاال كه با توضيح »اقدامي در راستاي كنترل نظام 
واردات« كليد خورده ب��ود، از هم��ان زمان مورد 
اعتراض واردكنندگان قرار گرفته بود. رييس اتاق 
ايران نيز همين چند روز پيش در نامه اي خطاب به 
وزير صنعت، معدن و تجارت، از او خواسته بود زمان 
اعتبار ثبت سفارش واردات به روال سابق بازگردد. 
اين اما تنها تكه پازل تس��هيل واردات به كش��ور 
نيست. در چند ماه گذشته، مجموعه دولت تالش 

كرده تا پس از اعمال محدوديت هاي وارداتي...
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در كميسيون تلفيق بودجه 98 با مقامات ارشد اقتصادي كشور مطرح شد

تضمين حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباري

تامين بودجه براي  رفع فقرمطلق

دولت

رييس دفتر رييس جمه��وري گف��ت: اروپا بايد 
به تعهدات خود در چارچ��وب برجام عمل كند و 
تعلل بيش از ح��د در اين زمين��ه هيچ توجيهي 
ندارد. محمود واعظي در پاسخ به پرسشي درباره 
كانال مالي ب��ا اروپا )SPV( و انتظ��ارات تهران از 
اتحاديه اروپا در اين عرصه، اظهار داش��ت: برخي 
تحريم ه��اي اخي��ر اروپا علي��ه اي��ران را فرصت 
مناسبي براي حمله به برجام و اعالم عدم صداقت 
اروپا در نهايي كردن كانال مال��ي مي دانند و اين 
درحالي اس��ت كه گفت وگوي ما و اروپ��ا درباره 
برجام به اين معنا نيس��ت ك��ه با اروپ��ا در مورد 

موضوعات ديگر اختالف نظر نداريم.
رييس دفتر رييس جمهوري تاكيد كرد: بنابر اين 
در عي��ن اينكه تحريم هاي اخي��ر اروپا را محكوم 
مي كنيم، از اروپ��ا انتظار مي رود ك��ه حمايت از 
برجام و مخالفت با تحريم ه��اي امريكا را به اقدام 
عملي تبديل و تعهدات خود در چارچوب برجام 
را عملياتي كن��د. واعظي با تاكيد ب��ر اينكه ما به 
گفت وگوي خ��ود با اروپا در م��ورد برجام و كانال 
مالي ادام��ه مي دهيم ولي ب��ه آن دل نمي بنديم 
و تعامل خ��ود با ديگ��ران را معطل اروپ��ا نكرده 
و نمي كني��م، گفت: جمه��وري اس��المي ايران 
هم اكنون با كش��ورهاي مختلف از جمله چين، 
روس��يه، هند و همس��ايگان  تعامالت سياسي و 
اقتصادي بس��يار خوبي دارد و اين طور نيست كه 
كار كش��ور، معطل تصميم اروپايي ها شده باشد. 
رييس دفت��ر رييس جمهوري با انتقاد ش��ديد از 
برخي كش��ورهاي اروپايي به دليل متهم كردن 
تهران به حمايت از تروريسم، تاكيد كرد: اروپا در 
صورت صداقت، از حماي��ت منافقين و گروه هاي 
تجزيه طلب دس��ت بردارد. واعظي در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا، در پاسخ به سوالي درباره تحريم 
ايران توس��ط اروپ��ا، اظهارداش��ت: اروپ��ا نبايد 
فراموش كند ك��ه اين جمهوري اس��المي ايران 
بود كه به ياري مردم عراق و س��وريه شتافت تا با 
تروريسم داعش��ي بطور موثر بجنگد.  وي با بيان 
اينكه اين جمهوري اسالمي ايران بود كه با داعش 
جنگيد و ش��هيد داد تا اين گروه تروريستي توان 
كمتري براي اقدامات جنايتكارانه خود در جهان 
از جمله در اروپا داشته باش��د، تصريح كرد: اروپا 
به جاي قدردان��ي از تالش هاي اي��ران در مبارزه 
بي امان با تروريس��م، ما را به حمايت از تروريسم 
متهم مي كن��د.  رييس دفت��ر رييس جمهوري 
يادآور شد: جاي هيچ شك و شبهه اي نيست كه 
اروپا مأمن تروريست ها - چه منافقين و چه ديگر 
گروه هاي تروريستي تجزيه طلب - است و طي 40 
سال گذشته با ارايه حمايت هاي مختلف، زمينه 
فعاليت اين گروه ها براي انجام اقدامات تروريستي 

در داخل كشور را فراهم آورده است.

تعلل بيش از حد اروپا در زمينه 
كانال مالي توجيهي ندارد

برجام

عضو كميس��يون امنيت مل��ي مجلس، گفت: 
ايران به دنب��ال برق��راري رواب��ط اقتصادي و 
سياسي با همس��ايگان منطقه اي خود است تا 
كم كاري اروپايي ها در راه اندازي SPV را جبران 
كند. هادي شوشتري در گفت وگو با خانه ملت، 
با يادآوري اينكه برج��ام توافق چندجانبه بود، 
گفت: بر اساس منطق تدوين حقوق بين الملل 
پيمان ها با وجود خروج يكي از طرف ها در توافق 
چندجانبه حيات توافق و معاهده مي تواند ادامه 
پيدا كند.  نماينده م��ردم قوچان و ف��اروج در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: اروپايي ها 
هم به دنبال خ��روج امريكا از برج��ام آمادگي 
خود براي ادامه برج��ام را اع��الم كردند، پيرو 
خروج اياالت متحده امريكا از برجام و بازگشت 
تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران، در مورد 
برقراري كانال مالي صحبت هاي مطرح شد. وي 
افزود: اتحادي��ه اروپا به لحاظ موضع گيري هاي 
سياسي بعد از خروج امريكا از برجام و در مورد 
برقراري كانل مالي مواضع سياس��ي به موقع و 
به هنگامي اتخاذ كرده اس��ت اما به لحاظ اقدام 
عملي انتظارات جمهوري اس��المي اي��ران را 
برآورده نكرده است. شوشتري يادآور شد: اقدام 
اتحاديه اروپا در ميدان نتوانسته انتظارات ايران 
را برآورده كند، از اين رو وزير امور خارجه بارها 
اعالم ك��رده كه ما منتظ��ر اروپايي ها نخواهيم 
ماند هرچند عالقه مند به همكاري با اروپايي ها 
هس��تيم از اين رو از مجاري ديگر موضوعات و 

مسائل خود را پيگيري خواهيم كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، 
معتقد است: جمهوري اسالمي ايران از همين 
رو با سفر به كشورهاي ديگر و مذاكره با برخي 
از سران كش��ورها مانند هند يا چين يا روسيه 
يا عراق به دنبال برقراري روابطي اس��ت كه كم 
كاري اروپايي ها را جبران كنند. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: موضع گيري سياسي و 
اقدامي اتحاديه اروپا خوب ب��وده اما اروپايي ها 
بايد در سياس��ت عملي ه��م اراده كنن��د و به 

تعهدات خود پايبند باشند.

 برقراري روابط با همسايگان
 براي جبران كم كاري اروپايي ها 

جهان

ترامپ عامل روسيه است؟ 
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سرپرس��ت س��ازمان تامين اجتماعي گف��ت: هيچ 
مش��كلي براي پرداخت عيدي به مستمري بگيران 
و بازنشستگان اين س��ازمان وجود ندارد و به محض 
اعالم مبل��غ آن از س��وي دولت پرداخت مي ش��ود. 
محمدحس��ن زدا عصر شنبه درحاش��يه مراسم روز 
پرس��تار در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اف��زود: ميزان 
عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران توسط هيات 
دولت مشخص مي شود و اين سازمان براي پرداخت 
آن مشكلي ندارد. وي تصريح كرد: هيچ مشكل مالي 

در س��ازمان تامين اجتماعي وجود ندارد. به محض 
اعالم مبلغ عيدي از س��وي هيات دول��ت، پرداخت 
خواهد شد و به ياري خداوند اعتبارات مورد نياز براي 
پرداخت عيدي به بازنشس��تگان و مستمري بگيران 
تامين خواهد شد. براساس آمار س��ه ميليون و ٢٠٠ 
هزار بازنشس��ته و مستمري بگير از س��ازمان تامين 
اجتماعي مس��تمري دريافت مي كنن��د. همچنين 
ماهانه بيش از 6 هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان 

و مستمري بگيران، مستمري پرداخت مي شود. 

مشكلي براي پرداخت عيدي بازنشستگان وجود ندارد

خبر

رييس كميس��يون اصل 90 مجلس گفت: از بيش از 110 
پرونده كه به صورت ميداني د ر استان هاي مختلف كشور 
تش��كيل ش��ده بو د، بازديدهاي ميداني به عم��ل آمده و 
تخلفاتي كه د ر اين پرونده ها وجود داشت بررسي و گزارش 
آن به هيات رييسه مجلس ارايه شد. داود محمدي نماينده 
مردم قزوين و رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: اخيرا 
پرونده آتش سوزي پتروشيمي بوعلي در كميسيون انرژي 
مورد بررس��ي قرار گرفت��ه و گ��زارش آن د ر صحن علني 
مجلس اراي��ه كردند. و ي ا ف��زود: براي اينك��ه ببينيم چه 
اقداماتي پس از گزارش آتش س��وزي پتروشيمي بوعلي 
انجام شده كميس��يون اصل 90 به اين موضوع ورود كر د ه 
و نتايج بررسي هاي خود ر ا به هيات رييسه ارايه د ا ده و قرار 
است د ر صحن علني مجلس شوراي اسالمي قرائت شو د. 
رييس كميس��يون اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي د ر 
ادامه عنوان كرد: همچنين گزارشي پيرامون زمين خواري 
د ر كميسيون اصل 90 داشتيم كه آن هم تنظيم و به هيات 
رييسه مجلس تقديم شده اس��ت. محمدي با بيان اينكه 
گزارش كميسيون اصل 90 در با ره پرونده زمين خواري به 
زودي د ر صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، گفت: البته 
يك گزارش هم پيرامون ميراث فرهنگي داشتيم كه آن هم 
مورد بررسي قرار گرفته و به هيات رييسه مجلس تحويل 
د ا ده شده است. و ي درباره جزييات پرونده زمين خواري و 
بررسي آن د ر كميسيون اصل 90 عنوان كرد: بيش از 110 
پرونده كه به صورت ميداني د ر استان هاي مختلف كشور 

تشكيل ش��ده بو د، از اين زمين ها بازديدهاي ميداني هم 
به عمل آمد و تخلفاتي كه د ر اين پرونده ها وجود داش��ت 
بررسي شد. رييس كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي 
اس��المي د ر اين زمينه تصري��ح كرد: همچني��ن قصور و 
تقصيراتي كه د ر پرونده هاي مذكور )زمين خواري( مالحظه 
ش��ده بو د و كاس��تي ها و نواقص د ر ابعاد مختلف از حوزه 
خأل قانوني تا حوزه كوتاهي برخ��ي وزارتخانه ها د ر انجام 
وظايفشان، همگي احصا ش��ده است. محمدي همچنين 
عنوان كر د كه د ر گزارشي كه د ر خصوص زمين خواري تهيه 
شده كليه موارد، نواقص، كاستي ها و تخلفات قيد شده است 
و همچنين ميزان اراضي كه با پيگيري هاي به عمل آمده به 
بيت المال و دولت بازگشته مشخص شده است. وي  ادامه 
داد: تعداد پرونده هايي كه د ر همين حوزه )زمين خواري( 
 به دستگاه قضايي ارسال شده و مواردي هم دستگاه قضايي 
با آن با متخلفان و كس��اني كه تخلف داش��ته اند، برخورد 
كر د ه و همچنين د ر اعاده اراضي به دولت دستگاه قضايي 
حكم صا در كر د ه است همگي د ر گزارش مشخص شده و 
همگي در صحن علني مجلس قرائت خواهد ش��د. رييس 
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي د ر پا سخ به اين 
سو ا ل كه آيا همه تخلفات موارد 110 مورد شكايات درباره 
پرونده زمين خواري محرز شده است يا خير، گفت: خير  اما 
110 مورد ر ا از نزديك د ر استان هاي مختلف يعني از استان 
مازندران، گلستان، گيالن گرفته تا تهران، فيروزكوه، دماوند 
و ساير استان هاي كشور بررس��ي شده و جمع بندي آن به 

مجلس ارايه شده است. 

ارسال تخلفات ۱۱۰ پرونده زمين خواري  به هيات رييسه مجلس 

مجلس

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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روي موج خبر

رهبر انقالب اسالمي در پيام به 
نشست اتحاديه انجمن هاي اسالمي 

دانشجويان در اروپا: 
در جهاد بي نياز كردن كامل 

كشور از بيگانگان پيشگام باشيد
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در پيامي به پنجاه و 
سومين نشس��ت اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانش��جويان در اروپا، تأكيد كردند: پيوس��تن 
دانشجويان ايراني در هر نقطه از جهان به حركت 
پيشرفت و بي نياز كردن كشور از بيگانگان، جهاد 

في سبيل اهلل است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، متن پيام رهبر انقالب اسالمي كه صبح 
ديروز حجت االس��الم جواد اژه اي آن را در مركز 
اسالمي هامبورگ قرائت كرد، به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جوانان عزيز

همه مي دانيم كه ش��ما دانش��جويان در شمار 
برترين اميدهاي آينده كشوريد. آنچه همه بايد 
بدانند اين اس��ت كه به توفي��ق الهي هم اكنون 
خيل عظيمي از دانش��جويان ديروز، در كش��ور 
به كارهاي بزرگ س��رگرمند و لذت خدمت به 
پيشرفت دانش و فناوري در ميهن خود را با همه 
وجود حس مي كنند. دانشجويان امروز ما- در هر 
نقطه جهان- اين فرصت را خواهند داشت كه به 
اين مجموعه هاي مومن و خدوم بپيوندند و كشور 
را از بيگانگان كاماًل بي نياز كنند. اين حركت آنگاه 
كه با نيت صادقانه و خدايي انجام گيرد، جهاد في 
سبيل اهلل است. شما جوانان انجمن هاي اسالمي 
مي توانيد پيش گامان و راهبران اين جهاد باشيد. 

توفيق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سيدعلي خامنه اي
۲۰ دي ۱۳۹۷

    واكنش ظريف به نمايش ضد ايراني جديد 
امريكا در ورشو؛تعادل|

وزير امور خارجه اي��ران در واكنش به طرح امريكا 
براي برگزاري اجالسي عليه ايران در ورشو پايتخت 
لهستان، در صفحه توئيتر خود نوشت: اين لكه ننگ از 
دامان دولت لهستان پاك شدني نيست.محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه در اين پيام توئيتري نوشت: 
»جهت يادآوري به ميزبان/شركت كنندگان همايش 
ضدايراني: كساني كه در آخرين نمايش ضدايراني 
امريكا شركت كردند يا مرده اند يا سياه رو شده اند يا 
به حاشيه رانده شدند. و ايران قوي تر از هميشه است.

دولت لهس��تان نمي تواند اين ننگ را پاك كند: در 
حالي كه ايران لهستاني ها را در جنگ جهاني دوم 
نجات داد اين كشور اكنون ميزبان سيرك مذبوحانه 

ايران ستيزان شده است.«

   »فاتح«به ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق 
مي شود؛ ايسنا|

فرمانده نيروي درياي��ي ارتش از الحاق زير دريايي 
»فاتح« به ناوگان اين نيرو در نهم بهمن ماه س��ال 
جاري خبر داد.امير دريادار حسين خانزادي ديروز 
در حاشيه مراسم ختم والده فرمانده كل ارتش در 
 جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره الحاق 
زي��ر دريايي فاتح به ن��اوگان اين ني��رو گفت: اين 
زيردريايي نهم بهمن ماه س��ال ج��اري به ناوگان 
نداجا ملحق مي شود.او خاطرنشان كرد: هرجايي 
كه مملكت اراده كند نداجا حضور داش��ته باش��د، 
اينكه كدام اقيانوس باش��د، مهم نيست؛ چراكه در 
همه درياهاي آزاد امكان حضور براي همه ملت ها 
وجود دارد و هر ملتي كه قدرت دريانوردي داشته 
باشد، مي تواند در درياهاي آزاد حضور داشته باشد.

   تا اط�اع ثانوي از س�فر به گرجس�تان 
خودداري كنيد؛پرتال وزارت خارجه|

وزارت امورخارجه كشورمان در پي شيوع آنفلوآنزاي 
خوكي در كشور گرجستان، توصيه هاي مسافرتي به 
شهروندان ايراني جهت سفر به اين كشور ارايه كرد.
در اطالعيه وزارت امور خارجه در اين ارتباط آمده 
اس��ت: با توجه به اخبار مربوط به شيوع آنفلوآنزاي 
خوكي در كشور گرجستان، به هم وطنان عزيزي كه 
قصد سفر به اين كشور را دارند، توصيه مي شود جز 
در موارد ضروري تا اطالع ثانوي از سفر به گرجستان 

خودداري كنند.

   تبدي�ل »تحري�م ب�ا حداكث�ر فش�ار«
به »سمينار و كنگره« به معناي باختن قافيه 

است؛ ايسنا|
دبير شوراي عالي امنيت ملي در واكنش به برگزاري 
اجالس��ي ضد ايراني در لهس��تان كه روز گذشته 
توس��ط وزير خارجه امريكا مطرح شد، اظهار كرد: 
تبديل »تحريم با حداكثر فش��ار« به »س��مينار و 
كنگره« به معناي باختن قافيه است.امير دريابان 
علي شمخاني در حاشيه مراسم ختم والده فرمانده 
كل ارتش در جمع خبرنگاران در واكنش به بيانيه 
امريكا و لهستان درباره برگزاري اجالسي ضد ايراني 
در ماه آينده ميالدي، اظهار كرد: آدمي كه مي گويد 
تحريم با حداكثر فش��ار، وقتي به سمينار و كنگره 
مي رسد مفهومش اين است كه قافيه را باخته است.

   س�فير اي�ران در لن�دن ه�م ب�ه جمع 
رسواكنندگان ترامپ پيوست؛ برنا|

سفير ايران در لندن، جمعه شب در پيامي توييتري 
كليپي از سخنان دونالد ترامپ مربوط به پانزده سال 
پيش را منتش��ر كرد كه در آن از مقابله با هرگونه 
ديوار سخن مي گفت. »حميد بعيدي نژاد«، سفير 
ايران در لندن، در توضيح اين كليپ نوشت: »دونالد 
ترامپ: هيچگاه تسليم نشويد. اگر با يك ديوار بتني 
روبرو شديد، به هر روشي شده: چه از درون آن، چه 
از باالي آن، و چه از راه دور زدن آن، به هر حال از آن 
عبور كنيد و خود را به آنطرف ديوار برس��انيد. حاال 
آقاي ترامپ بايد اميدوار باشد كه مردم پشت ديوار 

مرز مكزيك، اين كليپ را نبينند.«

ايران2

دادستان تهران مطرح كرد

شکايت 6 هزار نفر در پرونده  سکه ثامن و طالفروشی 

مشكلي به نام »نظارت«در پيش فروش خودروها
گروه ايران|

در شرايطي كه قوه قضائيه بعد از بروز نوسانات اقتصادي 
اخي��ر برنام��ه دامن��ه داري را  براي برخ��ورد با تخلفات 
اقتصادي در دس��تور كار قرار داده، دادستان تهران يکی 
از انواع پرونده هايی که اخيراً در دادس��رای تهران مفتوح 
شده را پيش فروش خودرو از سوی شرکت های خصوصی 
عنوان کرد و از مفتوح شدن بيست پرونده قضايی در اين 

رابطه خبر داد.
جعف��ري دولت آب��ادي در نشس��ت بررس��ی وضعيت 
پرونده های پيش فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان 
دادس��تان،  بازپرس��ان نواحی مختلف دادسرای تهران، 
مديران برخی شرکت های خودروس��ازی و نمايندگان 
دستگاه های ذی ربط با اشاره به نارضايتی مردم از وضعيت 
پيش فروش خ��ودرو، ش��اخصه های پرونده هايی از اين 
دست در قوه قضاييه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد 
و اظهار داشت: اوال تعداد شکات اين پرونده ها زياد و رو به 
تزايد اس��ت؛ ثانيا در اين پرونده ها، وقتی سلب اعتماد از 
اقدام شرکت های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه 
شکات به قوه قضاييه شدت می گيرد؛ ثالثا سود زيادی برای 
متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند 
رسيدگی به اين پروندها کمبود دارايی و اموال متهمان، و 
پيچيدگی  و طوالنی شدن تحقيقات به سبب  مراجعات 
مکرر شکات اس��ت.او با اشاره به نمونه های متعدد از اين 
پرونده ها در اس��تان های مختلف مربوط به تعاونی های 
مسکن،  موسسات اعتباری، مضاربه ها و نظاير آن، گفت: 
هر چند وقت يکبار موضوع��ی طرح و هزاران نفر گرفتار 
می ش��وند؛ مطالبات از دستگاه قضايی افزايش می يابد و 
متاسفانه برخی پرونده ها نيز به سرانجام خوبی نمی رسد.

دادستان تهران شرکت های ليزينگ و شرکت هايی که 
پيش فروش خودرو انجام می دهند را از مراجعی دانست 
که در اين موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی 
و وزارت صم��ت را به عنوان حلقه مفقوده ش��کل  گيری 
اين قبيل پرونده ها اعالم کرد و افزود: مطابق تحقيقات، 
بانک مرکزی نس��بت به ش��رکت های ليزينگ؛ و وزارت 
صمت در مورد کسانی که نمايندگی فروش خودرو دارند 
نظارت های کاف��ی را اعمال نمي كنند و در س��ايه عدم 
نظارت اين نهادها، در حال  حاضر با تشکيل پرونده  هايی 
مواجه هستيم که افراد زيادی را گرفتار کرده است.او بيان 
داشت: وقتی متهمان اين پرونده ها بازداشت می شوند، 
اداره امور شرکت ها مختل و کارها متوقف می گردد و اگر 

بازداشت نشوند نيز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و 
پيگيری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده  اند و در حال 
اجرای تعهدات هستند، مشکالت بيشتر گردد.جعفری 
دولت آبادی با اش��اره به تجمعات اخير ش��کات اين گونه 
پرونده ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پيگيری 
مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده  

سکه ثامن و طالفروشی شکايت کرده  اند.

   پيشگيري مقدم بر برخورد است
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابيری برای پيشگيری از 
وقوع چنين اتفاقاتی در آينده تاکيد کرد و گفت: قانون و 
مقررات مصوب به دستگاه های مختلف اجازه داده است 
که از اين قبيل رخدادها پيشگيری کنند. بانک مرکزی 
در مورد ليزينگ ها و وزارت صمت در مورد ش��رکت های 
پيش فروش خودرو بايد نظارت های الزم را انجام دهند و 
شرکت های خودرو ساز نيز بايد بر اساس امکانات و توان 
پيش فروش انجام دهند.او در بيان  آخرين وضعيت پرونده  
پيش فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که 
منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: 
پرونده نگين خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ ش��اکی و ۶ محکوم 
که يک نفر در زندان است، ۴۰ ميليارد تومان بدهی دارد. 
پاس��ارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ 
ميليارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس 
خليج خودرو نيز محکوم و در زندان به سر می  برند و در اين 
پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقيف نشده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده های جريانی اعالم 
کرد: آرمان پرشين پارس با ۱۰۰ ميليارد تومان بدهی و 
۱۳۸۰ ش��اکی؛ عظيم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و 
۶۰۰ ميليارد تومان بدهی؛ داتيس خودرو با پنج متهم و 
۱۰۰ شاکی از ديگر پرونده  های مفتوح در دادسرای تهران 
است و جالب اين که شرکت  اخيرالذکر به تازگی در يکی 
از روزنامه ها تبليغات کرده اس��ت. شرکت دنيز خودرو با 
۲۰۰ ش��اکی و ۱۱ ميليارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ 
شاکی و ۱۰ ميليارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ 
ش��اکی؛  پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و 
۸۰۰ ميليارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ ميليارد 
تومان بدهی؛ شرکت شميران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ 
ميليون تومان؛  س��ورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ ميليارد 
تومان بدهی از ش��رکت هايی هس��تند که دارای پرونده 
جريانی در دادس��رای تهران می باشند؛ رسپينا خودرو با 

۱۰ ميليارد تومان و رامش خ��ودرو با ۳۰ ميليارد تومان 
بدهی، از ديگر شركت هايی می باشند که پرونده آن ها تحت 
رسيدگی اس��ت. هم چنين پرونده متهمان شرکت های 
کيميا خودرو با ۱۲ ميليارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی 
و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ ميليارد تومان بدهی 
با صدور کيفرخواست به دادگاه ارس��ال شده و در نوبت 
رسيدگی قرار دارد.او آمار پرونده های در حال رسيدگی 
با موضوع پيش فروش خودرو در داد س��رای تهران را در 
مجموع بيست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو 
هزار ميليارد تومانی اعالم نمود؛ ضرورت پيشگيری از وقوع 
چنين اتفاقاتی در حوزه پيش فروش خودرو را مورد تاکيد 
قرار داد و افزود: بايد به نحوی اقدام شود که اين پرونده ها 
در ابتدا شکل نگيرد و اگر به شرکتی مجوز داده می شود، 
مثل تيری در فضا نباشد که فقط شليک و رها شود؛ بلکه 

نظارت های بعدی بر عملکرد شرکت ها ضروری است.

   اهميت نظارت در كاهش جرايم
دادس��تان تهران خط��اب به نهاده��ای متولی اين 
موض��وع گفت: دس��تگاه های دولت��ی وقتی مجوز 
می دهن��د بايد تا آخرين مرحله نظ��ارت کنند تا از 
بروز اين اتفاقات جلوگيری ش��ود؛  هم چنين نسبت 
به چگونگی اعمال امتياز اعطاء ش��ده نظارت کامل 
نمايند.جعفری دولت آبادی از مردم خواست پيش 
از مراجع��ه به ش��رکت های پيش ف��روش خودرو و 
ليزينگی، بررس��ی اجمالی انج��ام دهند و به صرف 
تبليغات اين شركت ها اکتفا نکنند.او در بيان نحوه 
رسيدگی های قضايی، به تبيين چند نکته پرداخت 
و خاطرنشان کرد: در اين قبيل پرونده ها، اول بايد بر 
جمع آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است 
که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی 
جمع آوری اموال مهم تر است؛ زيرا اگر مالی کشف 

نشود، حقوق شکات تأمين نمی شود.دادستان تهران 
به ضرورت اتخاذ رويه های واحد تصريح کرد و گفت: 
نبايد به موضوع نگاه س��طحی داشت و کسی که با 
برنامه ريزی، فريب و جلب اعتماد مردم، اموال آن ها 
را به غارت می برد، مرتکب جرم ش��ده و نبايد با نگاه 
خشک و س��طحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان 
تعهد ق��راردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غير اين 

صورت نمی توان وجوه را به مردم بازگرداند.
جعف��ری دولت آبادی با تاکيد ب��ر ضرورت توجه به 
سرعت رسيدگی  در اين گونه پرونده ها افزود: برخی 
پرونده ها پيشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم 
منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتيجه ای 
حاصل نشده اس��ت و  لذا سرپرستان دادسراها بايد 
تالش نمايند تا پرونده از س��رعت رسيدگی معقول 

برخوردار شود.

معاون پارلماني رييس جمهوري مطرح كرد 

جزئيات و ويژگي هاي پيش نويس اليحه جامع انتخابات
گروه ايران|

بالفاصله پس از مطرح شدن بحث در دستور كار قرار گرفتن 
اليحه جامع انتخاباتي پرسش هايي از اين دست كه اين 
اليحه واجد چه ويژگي هاي بنياديني است و قرار است چه 
تاثيري بر شمايل انتخاباتي كشورمان داشته باشد؟ در سطح 
رسانه ها و محافل كارشناسي مطرح شدند؛ پرسش هايي كه 
تالش مي كردند تا ابعاد پنهان اين اليحه را روشن و تصويري 
شفاف تر از فعل و انفعال انتخاباتي ايران ارايه كنند. اينكه 
هيات هاي اجرايي و نظارتي در اليحه جديد بر اساس چه 
ساختاري مستقر مي شوند يا روند كلي الكترونيكي كردن 
انتخابات چگونه است؟ از جمله مواردي است كه معاون 
پارلماني رييس جمهوري تالش كرده تا به آنها پاسخ دهد.

اميري در پاس��خ به اين پرسش ها مي گويد: پيش نويس 
اليحه جام��ع انتخابات ب��ا توجه به سياس��ت هاي كلي 
انتخابات بازنگري و اصالح شده است. اين پيش نويس با 
 اس��تفاده از نقطه نظرات نخبگان، اساتيد، متخصصان و 
صاحب نظران در ۱۶۱ ماده منطبق با سياست هاي كلي 
انتخابات ابالغي مقام معظم رهبري توأم با كارشناسي دقيق 

و با نظر كارشناسان خبره تدوين شده است.
حس��ينعلي اميري در مورد جزئيات و ويژگي هاي پيش 

نويس اليحه جامع انتخابات گف��ت: پيش نويس اليحه 
جامع انتخابات با توجه به سياس��ت هاي كلي انتخابات 
بازنگري و اصالح ش��ده است. با عنايت به ضرورت سامان 
بخشيدن به قوانين و مقررات پراكنده در عرصه انتخابات، 
پيش نويس اليحه نظام جامع انتخابات با ارزيابي و لحاظ 
نقاط ضعف و قوت قواني��ن موجود در خصوص انتخابات 
مختلف و با اس��تفاده از نقطه نظرات نخبگان، اس��اتيد، 
متخصصان و صاحب  نظ��ران، در ۱۶۱ م��اده منطبق با 
سياس��ت هاي كلي انتخابات ابالغي مقام معظم رهبري 
توام با كارشناسي دقيق و با نظر كارشناسان خبره تدوين 
شده است.او ادامه داد: از نكات متمايز اين اليحه مي توان به 
جامعيت، فراگيري، شفافيت هزينه هاي انتخاباتي، برگزاري 
انتخابات الكترونيك و تدوين مجازات هاي متناسب با جرايم 

انتخاباتي اشاره داشت.
اميري در تشريح ويژگي هاي اين اليحه در ترسيم شمايل 
كانديداهاي رياست جمهوري بيان داشت: تعيين شرايط 
اختصاصي براي نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري، 
تعيي��ن مجازات ب��راي متخلفين انتخابات��ي، نظارت بر 
هزينه هاي انتخاباتي و اصالح روش اخذ راي از مهم ترين 
ويژگي هاي اليحه نظام جامع انتخابات است. ضمن آنكه 

تجميع و اصالح فرآيندهاي برگ��زاري انتخابات، حذف 
تفاوت هاي غيرضروري در انتخابات هاي مختلف و كاهش 
بار مالي دولت به موازات تجمي��ع برگزاري انتخابات را از 
اولين نتايج قانوني ش��دن و اجراي اين اليحه بر ش��مرد. 
بررسي پيش نويس اليحه در كميسيون سياسي دولت به 
اتمام رسيده و به دولت ارسال شده و در نوبت طرح در دولت 
است.معاون پارلماني رياست جمهوري تاكيد كرد: با توجه 
اينكه قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مجلس 
شوراي اس��المي، مجلس خبرگان و شوراهاي اسالمي با 
يكديگر اختالف زيادي دارند و اين امر كار مجريان و ناظران 
را بسيار مشكل كرده است. يعني در هر انتخابات مجريان و 
ناظران بايد قوانين و ايين نامه هاي مربوط به آن انتخابات را 
آموزش ديده و مطالعه و اجرا كنند. به همين دليل در اليحه 
جامع انتخابات سعي شده است نوعي همگوني بين قوانين 

انتخاباتي در همه مراحل ايجاد شود.
اميري اظهار داش��ت: تجميع مجموعه قوانين انتخابات 
رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان 
رهبري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا به منظور سامان 
بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات و اصالح نظام 
انتخاباتي جمهوري اسالمي ايران، در اين اليحه تحقق يافته 

است.معاون پارلماني رياست جمهوري در پاسخ به پرسش 
فارس با اشاره به اينكه برگزاري الكترونيكي انتخابات )ماده 
۹ اليحه( از ديگر ويژگي هاي اين اليحه است، تصريح كرد: 
طبق مواد اليحه، انتخاب رييس جمهور با كسب اكثريت 
مطلق آراء، و انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
منتخبين مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا با كسب اكثريت نسبي كل آراي ماخوذه خواهد 

بود )مواد ۲۳ و ۲۴(.

  وحدت رويه در هيات هاي اجرايي و نظارتي
اميري خاطرنش��ان كرد: ايجاد وح��دت رويه در تركيب 
و نحوه تش��كيل هيات هاي اجراي��ي انتخابات مختلف و 
فرآينده��اي انتخابات در اين اليحه تحقق يافته اس��ت.
تعريف مراجع پنجگانه به منظور تاييد شرايط اختصاصي 
و عمومي داوطلبان از حيث آش��نايي با مسائل حقوقي، 
اجرايي، مديريتي، علمي و قوانين و مقررات كشور به جهت 
شناسايي، انتخاب و تاييد داوطلبان كارآمد و برتر متناسب 
با اقتضائات و حساسيت هاي مقام رياست جمهوي و تعريف 
ش��رايط اختصاصي )عالوه بر شرايط عمومي( براي كليه 
داوطلبان انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا؛ به منظور 

فراهم نمودن زمينه حضور داوطلبان كارآمد در شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا از ديگر مواد اين پيش نويس است.

  تغيير نظام انتخاباتي
معاون پارلماني رييس جمهور خاطرنشان كرد: در اليحه 
پيش��نهادي، نظام انتخاباتي تغيير كرده، يعني اينكه در 
گذشته هر فرد در روز راي گيري مي آمد و شناسنامه اي ارايه 
مي كرد و بر اساس آن برگ تعرفه مي گرفت و راي مي داد، 
كه اين روش، اشكاالت متعددي داشت از جمله اينكه راه 
براي تقلب باز بود. يعني افرادي بودند كه از شناسنامه افراد 
فوت شده كه هنوز باطل نشده بود، براي راي دادن استفاده 
مي كردند. همچنين افرادي بودند كه هم اصل شناسنامه 
 و هم المثني آن را داشتند و لذا دو بار در راي گيري شركت 
مي كردند، اما در اين اليحه با در نظر گرفتن ساز و كارهاي 
الزم، از اين قبيل تخلفات پيشگيري شده است.او گفت: در 
قانون فعلي، بسياري موارد صرفاً به عنوان تخلف انتخاباتي 
مطرح و ممنوع بيان ش��ده اس��ت اما مجازات��ي براي آن 
تعيين نشده است. اما در اليحه نظام جامع انتخابات، براي 
تمام تخلفات انتخاباتي مجازات هايي تعيين ش��ده كه از 

مجازات هاي نقدي تا حبس را در بر مي گيرد.

با زنده کردن واژه هايی مثل 
فتنه، کشور هيچ نفعی نمی برد
ناي��ب رئيس فراکس��يون 
امي��د مجلس ده��م طرح 
موضوعاتی مثل فتنه ۹۸ را 
موجب اضطراب آلود کردن 
و ايجاد الته��اب در فضای 
سياسی کش��ور دانست و 
گفت: با زنده کردن واژه هايی 

مثل فتنه، کشور هيچ نفعی نمی برد.
عبدالکريم حسين زاده در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که 
»با زنده کردن واژه هايی مثل فتنه، کش��ور هيچ نفعی 
نمی برد«، گفت: من اين را فقط يک نگاه سياس��ت زده 
نس��بت به انتخابات و س��ال ۹۸ برای کنار زدن رقبای 
سياسی به هر طريق می دانم و به کسانی که اين موضوع 
را مطرح می کنند توصيه می کنم برای انتخابات آينده 
رقابت کنند، برنامه داش��ته باشند و سياست خود را به 
ص��ورت علمی نقد کنند چرا که اي��ن امر باعث اصالح 
روندهای مديريت سياسی و کالن کشور می شود و غير 

از اين هر چه باشد کشور ضرر خواهد کرد.
او با بيان اينکه »بايد س��رمايه گذاری روی اشتراکات 
را اصل قرار دهيم«، اضافه کرد: در ش��رايطی که خشم 
اجتماعی، نااميدی، بی اعتمادی و طراحی کشورهای 
 ديگر عليه خود را ش��اهد هس��تيم، نزديک تر شدن، 
هم دل شدن و کنار گذاشتن هر چه باعث تقابل و شکاف 

می شود، به نفع ماست.

بهره برداري دشمن از تصاوير 
دوربين هاي مداربسته

رييس س��ازمان پدافند 
غيرعامل كش��ور يكي از 
تهدي��دات عليه كش��ور 
را هوشمندس��ازي اشيا 
دانست و گفت: دشمنان 
با استفاده از اين ظرفيت 
قطعًا ت��الش مي كنند تا 
اطالعات مورد ني��از خود را از جامعه ما به دس��ت 
آورند؛ مثاًل با فروش دوربين هاي مداربسته و تعريف 
برنامه هايي براي آنها، كاري كنند كه اين دستگاه ها 
هر چيزي را تصويربرداري مي كنند يك نسخه از آن 

را به آدرس موردنظر ارسال كند.
به گزارش ايسنا، سردار غالمرضا جاللي طي سخناني 
در نشست رييس��ان و دبيران كميته هاي پدافند 
غيرعامل دس��تگاه هاي اجرايي كشور اظهار كرد: 
در س��ال جاري نقشه هاي بسياري عليه جمهوري 
اسالمي طراحي شد و دشمن به دنبال ايجاد تابستان 
داغ براي ما بود اما توانستيم به خوبي از اين مسائل 

عبور كنيم.
وي ادامه داد: تمركز و فش��ار امريكايي ها بر اساس 
آنچه خود اعالم كرده اند فشار مادون جنگ است، 
آنان در ابت��دا موضوع خروج از برج��ام را در پيش  
گرفتند تا با خروج از آن، تحريم و فشار را به ما تحميل 

كنند و بتوان به اهداف خود برسند. 

پيگير ملزومات نهايي براي 
سازوكار تجارت با ايران هستيم
»هايكو م��اس« وزير امور 
خارجه آلمان در گفت وگو 
با ش��ماره ديروز هفته نامه 
 اش��پيگل، درخص��وص 
س��از و كار مالي ويژه اروپا 
براي حفظ روابط تجاري با 
ايران گفت: به سرعت پيگير 
ملزومات نهايي آن هس��تيم.ماس ادامه داد: از جمله 
اين موارد، تعيين كش��وري است كه سازوكار ياد شده 
را ميزباني  كند. در شرايط تقابلي با امريكا و تالش كاخ 
سفيد براي اعمال فشار، چنين كاري آسان نيست.اما 
اميدوارم بتوانيم كانال پرداختي را طي هفته هاي آتي 
نهايي كنيم.وزير امور خارجه آلمان در ادامه صحبت هاي 
خود، در پاسخ به سوالي در ارتباط با »قابل اعتماد بودن 
شريك امريكايي« گفت: قطعا ديگر نمي توانيم اين تصور 
را داشته باش��يم كه در تصميم گيري هاي كاخ سفيد 
سهيم بوده و مشورتي با ما انجام شود. نمونه اخيرش، 
خروج نيروهاي امريكايي از سوريه است.او افزود: اين 
تغيير سياست ناگهاني، از قبل به اطالع ما نرسيده بود. 
سازمان ملل متحد، روند سياسي سوريه را در دستور كار 
داشت، ما مشغول مذاكره با يك كميته قانون اساسي 
بوديم و وضعيت بسيار مثبت به نظر مي رسيد. ترامپ 
)رييس جمهوري امريكا( نمي توانست زمان بدتري براي 

اين تصميم انتخاب كند.

سپاه توان مهندسي خود را در 
كنار دولت آرايش داده است

فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا گف��ت: امروز 
سپاه در كنار دولت و همه 
مسووالن دلس��وز نظام به 
عنوان يك پشتوانه امكانات 
و تجهيزات، توان مهندسي 
خود را در جهت توس��عه و 
آباداني كشور آرايش داده تا در فضاهايي كه براساس 

نيازمندي ها اعالم شده بتوان خدمت كرد.
به گزارش سپاه نيوز، سعيد محمد ديروز در آيين آغاز 
عمليات اجرايي مترو اسالمشهر اظهار كرد: با توجه به 
شرايط اقتصادي حاكم بر كشور بايد انسجام نيروهاي 
انقالبي بيشتر شود چراكه دشمن با تمام امكانات خود به 
ميدان آمده و معيشت و اقتصاد مردم را مورد هدف قرار 
داده است.وي با بيان اينكه اگر كسي در اين فضاي امروز 
جامعه مرزبندي كند و بخواهد تفرقه بيندازد، در هر 
لباسي كه باشد خائن است، تأكيد كرد: توان مهندسي 
سپاه كه در عرصه هاي مختلف به نمايش درآمده حاصل 
همكاري مشترك ميان س��پاه با دولت ها بوده است.

محمد تصريح كرد: عرصه اي در بحث هاي مهندسي 
نيست كه قله هاي آن توسط فرزندان ايران فتح نشده 
باشد شايد اين تحريم ها به عنوان يك فرصت براي ما 
تلقي شود و بايد آنها را به فرصت تبديل كنيم و به طرف 

بومي سازي، ايراني سازي و اقتصاد مقاومتي برويم.

برگزاري نشست ضدايراني در 
لهستان شكستي براي اروپاست
رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: امريكايي ها 
تالش مي كنند با نشست 
لهس��تان  ن��ي  يرا ضدا
اس��تيالي خود را بر اروپا 
نشان دهند كه اين اقدام 

شكستي براي اروپايي ها خواهد بود.
شبكه فاكس نيوز روز جمعه به نقل از مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا گزارش داد: واشنگتن ماه آينده 
ميالدي )فوريه( نشستي با شركت سران كشورها 

درباره ايران برگزار مي كند.
پمپئو ب��ا اعالم اينكه اين نشس��ت ۱۳ و ۱۴ فوريه 
)۲۴ و ۲۵ بهمن( در لهستان برگزار مي شود، گفت: 
كشورهايي از آس��يا، آفريقا، نيمكره غربي، اروپا و 

خاورميانه در اين نشست حضور مي يابند.
»حشمت اهلل فالحت پيش��ه« در گفت وگو با ايرنا 
درب��اره اظهارات پمپئو تصريح ك��رد: وزير خارجه 
امريكا بي��ش از آنكه ديپلمات باش��د، يك افس��ر 

اطالعاتي بوده و كار وي جنگ رواني است.
او يادآور ش��د: پمپئو تالش ك��رد در داخل امريكا 
اي��ن جنگ را بر عليه ايران ش��كل دهد كه با توجه 
به سياست هاي ترامپ و انزواي اين كشور، عمال به 

نتيجه الزم نرسيد.
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اخبار كالن 3 كالن

كميسيون تلفيق بودجه با مقامات ارشد اقتصادي كشور تشكيل جلسه داد

بررسي ميزان مغايرت اليحه بودجه با اسناد باالدستي

رفع فقر مطلق در اليحه بودجه 98 

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي قرباني بودجه ساالنه

گروه اقتصاد كالن|
كميسيون تلفيق بودجه مجلس روز گذشته به منظور 
بررسي اليحه بودجه 98 دولت تشكيل جلسه داد. در 
اين جلسه كه رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
وزير نفت و و رييس كل بانك مركزي هم به آن دعوت 
شده بود، موضوعاتي چون شيوه تعيين قيمت نفت در 
بودجه، رفع فقر و دوسقفي شدن بودجه مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته است. گزارش ها حاكي از اين است 
كه در اين جلسه 14 ميليارد دالر براي تامين كاالهاي 
اساس��ي با ارز 4 هزار و 200 تومان��ي در نظر گرفته و 
همين طور بودجه اي براي رف��ع فقر مطلق در اليحه 

بودجه پيش بيني شده است. 

  ايستگاه مجلس 
به گزارش »تعادل« بودجه س��ال 98 امسال برخالف 
رسوم سال هاي پيش دولت روحاني با دو هفته تاخير به 
مجلس ارايه شد. البته اين اتفاق نه به دليل بي انضباطي 
دولت، بلكه با دستور رهبري و به منظور اصالح برخي 
مواد براي متناسب كردن آن با تحريم هاي اقتصادي 
صورت گرفت.  طبق آيين نامه هاي داخلي مجلس نحوه 
رسيدگي به اليحه بودجه يك شور خواهد بود و ترتيب 

رسيدگي به اين شرح است: 
نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع اليحه بودجه 
ساالنه كل كشور و پيوس��ت ها و سوابق آن تا مدت ده 
روز مي توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون هاي 
تخصصي مجلس تقديم كنند.  همزمان كميسيون هاي 
تخصصي موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و 
توزيع اليحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم 
كند. همچنين كميسيون تلفيق موظف است حداكثر 
ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون 
تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون هاي 
تخصصي گزارش نهايي خ��ود را تنظيم و به مجلس 
شوراي اسالمي تسليم كند. مهلت رسيدگي كميسيون 
تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيات رييس��ه 
قاب��ل تمديد مي ش��ود.  در نهايت در جلس��ه علني، 
 پس از رس��يدگي به كليات بودج��ه و تصويب آن، به 
پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين 
اعتبار بودجه عمومي دولت رس��يدگي و سقف آن به 
تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاي مربوط به 
تبصره ها و رديف ها رسيدگي مي شود. بر همين اساس 
روز گذشته جلسه كميسيون تلفيق با حضور نوبخت، 
زنگنه و همتي، رييس س��ازمان برنامه و بودجه، وزير 
نفت و رييس كل بانك مركزي و اعضاي كميس��يون 

برگزار شد.

  شفاف نبودن بودجه
بر اس��اس گزارش ها در اين جلسه كليات بودجه 98 
مورد بررسي قرار گرفته و نوبخت نيز مواردي از كليات 
اين اليحه را به اعضاي كميس��يون ارايه كرده اس��ت. 
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، عضو كميسيون تلفيق 
با اش��اره به اين نشس��ت گفت: نوبخت در اين جلسه، 
درباره قيمت پيش��نهادي دولت براي قيمت نفت در 
بودجه سال 98، از رقم بشكه اي 56 دالر دفاع كرد و آن 
را براي شرايط تحريمي مناسب دانست. پژمان فر ادامه 

داد: نوبخت در جلسه ديروز كميسيون تلفيق، گزارشي 
از وضعيت بودجه عمومي كشور و شركت هاي دولتي 
به اعضاي كميس��يون ارايه داد و عنوان كرد كه دولت 
سياست فقرزدايي، ايجاد اشتغال و جلوگيري از تورم 

را تعقيب مي كند.
وي با اشاره به حضور رييس كل بانك مركزي در جلسه 
كميسيون تلفيق بودجه 98، گفت: آقاي همتي در اين 
جلسه، گزارشي از ميزان تورم و برنامه دولت براي مهار 
تورم در سال آينده ارايه كرد، البته توضيحات وي براي 

اعضاي كميسيون قانع كننده نبود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه 98 تأكيد كرد: در اين 
جلسه مطرح شد كه راهكارهايي براي با كمك مجلس 
و دولت براي شفافيت در بودجه پيدا شود، البته در اين 
جلسه اشكاالتي از سوي تعدادي از اعضاي كميسيون 
نسبت به ش��فاف نبودن بودجه سال 98 مطرح شد و 
دوستان عنوان كردند كه در اين اليحه شفافيت وجود 
ندارد كه قرار ش��د بررسي هاي بيشتري در اين زمينه 
صورت گيرد.  حجت االسالم پژمان فر افزود: در بخش 
ديگري از اين جلسه، نوبخت به گزارش هاي مركز آمار 
درباره ميزان اشتغال اشاره كرد، اما بسياري از اعضاي 
كميس��يون معتقد بودند كه اي��ن گزارش ها مبناي 
درستي ندارد و اعتقادش��ان اين بود كه وقتي تعريف 
نس��بت به ايجاد اشتغال بين دولت و مجلس متفاوت 
باش��د، نمي توان خيلي به آمارها اعتماد كرد و در اين 

صورت نتيجه متفاوتي هم خواهد داد.
محمود نگهبان سالمي در گفت وگو با ايسنا در زمينه 
بحث هاي مربوط به اش��تغال در اين جلسه اطالعات 
بيشتري ارايه كرده است. به گفته اين نماينده مجلس 
در اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه از پيش بيني 
براي ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال ٩٨ خبر 
داده اس��ت. وي با بيان اينكه در اين دكتر نوبخت سه 
هدف اصلي بودجه را اش��تغال، كاه��ش فقر مطلق و 
مهار تورم دانس��ته و گفت: نوبخ��ت همچنين اظهار 
كرد 65۳00 ميليارد تومان براي ايجاد يك ميليون و 
هفتاد و هفت هزار شغل در سال 98 در نظر گرفته شده 
و همچنين 14 ميليارد دالر با ارز 4200 توماني براي 

كاالهاي اساسي و دارو .. پيش بيني شده است.

  دو سقفي ماندن بودجه
محمدمهدي مفتح، س��خنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه سال 98 مجلس نيز در گفت وگو با خانه ملت، 
با اشاره به نشس��ت ديروز كميسيون تلفيق بودجه 
سال 98  اعالم كرد: بر اساس اين گزارش مشخص 
ش��د كه بودجه دو س��قفي خواهد بود. س��خنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس ادامه داد: 
بر اس��اس درآمد و هزينه هاي پيش بيني ش��ده در 
اليحه بودجه سال 98 اهداف كالني دنبال مي شود، 
در بخش اش��تغال، تمركز دولت در اليحه بودجه بر 
اش��تغالزايي در حوزه مسكن است كه در بافت هاي 
فرسوده شهر و مس��كن اجتماعي اين هدف دنبال 
مي ش��ود. نماينده مردم تويسركان در مجلس دهم 
ش��وراي اسالمي با اش��اره به هدف ارتقاي معيشت 
مردم، بيان ك��رد: 14 ميلي��ارد دالر ب��راي تامين 
كاالهاي اساسي با ارز 4 هزار و 200 توماني در نظر 

گرفته شده، همچنين بودجه اي براي رفع فقر مطلق 
در اليحه بودجه پيش بيني شده است. وي توضيح 
داد: بودجه رفع فقر مطلق به افرادي تعلق مي گيرد 
كه درآمد آنها از حداقل مس��تمري كه كميته امداد 
امام خميني )ره( پرداخت مي كند كمتر اس��ت، در 
واقع دولت به دنبال آن اس��ت كه همه اقش��ار برابر 
حداقل مس��تمري كميته امداد، دريافتي داش��ته 
باشند، براي اين هدف 7 هزار ميليارد تومان اعتبار 
ديده شده است. اين نماينده مجلس ادامه داد: بيژن 
زنگنه وزير نفت از شرايط درآمد و صادرات نفت در 
سال 98 گزارشي ارايه كرد، وزير از ميزان صادرات 
و درآمد نفتي پيش بيني هاي��ي را ارايه كرد و بيان 
شد با فرض اعمال تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه 
ايران، اعداد و ارقام��ي كه براي اين بخش در اليحه 
بودجه پيش بيني ش��ده، مطابق با واقعيت ها است. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 با بيان 
اينكه اين كميسيون در نوبت عصر نيز نشست دارد، 
اظهار كرد: زنگنه در گزارش خود به ظرفيت چاه هاي 
نفت و مصرف داخلي پرداخت و در خصوص قيمت 
نفت در بازار جهاني براي نمايندگان عضو كميسيون 

توضيحاتي ارايه كرد.

  زمان عبور بودجه 98 از ايستگاه كميسيون 
تلفيق

محمدمهدي مفتح، س��خنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه 98 مجلس شوراي اسالمي با اعالم آغاز روند 
بررس��ي اليحه بودجه 98 در اين كميسيون، گفت: 
اولين جلسه اليحه بودجه سال 98 از روز سه شنبه 
)18 دي( در كميس��يون تلفي��ق آغ��از و آيين نامه 

برگزاري جلسات نيز تدوين شده است.
وي با اش��اره به برنامه زمانبندي كميسيون تلفيق 
براي بررس��ي اليحه بودجه 98 و تشكيل جلسات، 
افزود: بررس��ي اليحه بودجه سال 98 از شنبه )22 
دي( در دو نوبت صبح و عصر در كميس��يون تلفيق 
ادامه مي يابد و نشست هاي كميسيون در هفته آينده 
نيز برگزار مي شود.س��خنگوي كميس��يون تلفيق 
بودجه 98، اضافه كرد: طبق برنامه زمانبندي، مقرر 
ش��ده كه بررس��ي اليحه بودجه 98، در بخش هاي 
هزينه اي و درآمدي تا اواس��ط بهمن در كميسيون 

تلفيق پايان يابد.
مفتح در پايان خاطرنشان كرد: پس از اتمام مراحل 
بررس��ي اليحه بودج��ه 98 در كميس��يون تلفيق 
بودجه، گزارش نهايي آن تقديم هيات رييسه مجلس 

مي ش��ود كه بالفاصله بررسي آن در صحن نيز آغاز 
خواهد شد.

  ارقام دو سقفي
اليحه بودجه سال 98 در دو سقف بسته شده است؛ سقف 
اول 407 هزار ميليارد تومان و سقف دوم 447 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است. همچنين در اين اليحه منابع 
شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و 
بانك ها 72 درصد، درآمدهاي اختصاصي دولت 4 درصد و 
منابع عمومي دولت 24 درصد است. در اين اليحه اعتبارات 
هزينه اي ٣٢٠ هزار ميليارد تومان، اعتبارات تملك دارايي 
سرمايه اي 62 هزار ميليارد تومان و اعتبارات تملك دارايي 
مالي 25 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. در اليحه 
بودجه درآمدهاي مالياتي 126 هزار ميليارد تومان، صادرات 
رسمي نفتي يك ونيم ميليون بشكه در روز، سهم صندوق 
توسعه ملي 20 درصد و متوسط قابل وصول هر بشكه نفت 
صادراتي 54 دالر در نظر گرفته شده است. همچنين نرخ 
تسعير ارز كاالهاي اساس��ي 4200 تومان و متوسط نرخ 
ارز 5544 تومان پيش بيني ش��ده و 14 ميليارد دالر براي 
كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده هاي دامي 

و كشاورزي در نظر گرفته شده است.

اليحه بودجه سال آينده در حالي به مجلس رفته كه 
بررسي ها نشان از مغايرت بخش هايي از اين اليحه 
با اسناد باالدس��تي از جمله سياست هاي اقتصادي 
مقاومتي و برنامه ششم توسعه دارد. انتظار مي رود 
نمايندگان مجلس با بررس��ي اين مفاد سعي كنند 
تا اين مغايرت ها را برطرف كنند يا با راي دو س��وم 
نمايندگان به قوه مجريه اج��ازه تخطي از برنامه ها 
را بدهن��د. با اين همه چنانچه ميزان مغايرت اليحه 
بودجه با اسناد باالدس��تي زياد شود، ديگر احتمال 
رسيدن به اهداف اسناد بس��يار كمتر خواهد شد و 
به همين دليل انتظار مي رود نمايندگان با وسواس 
به اين مس��اله بنگرند. به گزارش تع��ادل، در صدر 
اليحه بودجه س��ال آين��ده كل كش��ور و با امضاي 
رييس جمهوري، به اين موضوع اشاره شده كه اين 
اليحه مبتني بر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
و سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي تهيه شده است. 
وقتي بحث از »ابتنا« يك اليحه بر اسناد باالدستي 
مطرح مي ش��ود، به دو صورت مي توان اين مدعا را 
مورد آزمون ق��رار داد؛ يكي بررس��ي انطباق كامل 
به اي��ن معنا كه بايد بتوان به ازاي هريك از بندهاي 
اسناد باالدس��تي يا روح كلي آنها، ردپايي در اليحه 
يافت يا اينكه بررس��ي عدم مغايرت به اين معنا كه 
مفاد اليحه نبايد با بندهاي سياست هاي باالدستي 
در تناقض باشد. روش اول را مي توان ابتنا حداكثري 
و روش دوم را ابتنا حداقلي دانست. در گزارش اخير 
مركز پژوهش هاي مجلس، انطباق اليحه بودجه و 
دو سند مورد بحث براساس روش دوم يا همان ابتنا 

حداقلي مورد بررسي قرار گرفته است. 
در اليحه بودجه 98، احكامي وجود دارند كه مي توان 
آنها را در تعارض با احكام قانون برنامه ششم توسعه 
دانس��ت. به موجب بند الف ماده هفت قانون برنامه 
شش��م توس��عه و در راس��تاي انطباق بودجه هاي 
س��نواتي با قانون برنامه شش��م و نيز انضباط مالي 
ضروري است لوايح بودجه س��االنه با رعايت قواعد 
مالي مندرج در جدول ش��ماره چه��ار قانون برنامه 
ششم نوشته ش��ود، از اين رو بايد عدم تطابق ارقام 
اليح��ه بودج��ه 98 با ج��دول چهار قان��ون برنامه 
شش��م احصا ش��ده و مواردي كه سقف هاي مذكور 

در آن جدول را رعاي��ت نكرده اند، حداقل به ميزان 
س��قف هاي در نظر گرفته شده بازگردد. در غير اين 
صورت نيازمند كسب دوسوم راي نمايندگان مجلس 
است. البته در جزو دو ماده هفت قانون برنامه ششم 
امكان تعديل 15 درصدي اين س��قف ها نيز وجود 
دارد، بنابراين سقف اين ارقام در اليحه بودجه سال 
98 را مي توان 15 درصد باالتر از سقف جدول شماره 
چهار در نظر گرفت. قابل ذكر اس��ت در اين ارتباط 
فارغ از مشكالت صادرات نفت در زمان تحريم براي 
رعايت قانون برنامه ششم توسعه و نيز نسبت منابع 
نفتي از كل منابع بودجه كه در قانون برنامه شش��م 
توسعه براي سال آينده معادل 25.1 درصد گرفته 
شده است؛ بايد ميزان منابع حاصل از صادرات نفت 
و ميعانات گازي در اليحه بودجه كاهش يابد چرا كه 
اين نس��بت در بودجه سال آينده معادل ۳5 درصد 
در نظر گرفته شده اس��ت. بنابراين در بند ج تبصره 
يك اليحه بودجه مبلغ درنظر گرفته ش��ده با لحاظ 
15 درصد باالتر از س��قف جدول چهار قانون برنامه 
ششم توسعه مي تواند حداكثر مبلع 1۳2 هزار و 278 

ميليارد تومان باشد. 
در رابطه با فروش س��هام شركت هاي دولتي و ساير 
دارايي هاي مالي ارقام اوليه فراتر از سقف تعيين شده 

قانون برنامه ششم است و عالوه بر اين در واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي، منابع حاص��ل از صادرات 
نفت و ميعانات گازي و ف��روش اموال منقول و غير 
منقول دولت از ارقام اعالم شده و حتي افزايش پانزده 

درصدي تعديل و افزايش بيشتر است.
عالوه بر اين موارد، در جدول چهار قانون برنامه سقف 
»فروش اموال منق��ول و غيرمنقول« دولت معادل 
هزار و 550 ميليارد تومان در نظر گرفته شده حال 
آنكه در اين جز اليحه بودجه رقم كل »منابع حاصل 
از فروش واگذاري هاي اموال منقول و غيرمنقول« 
را در جدول س��ه معادل چهار هزار و 500 ميليارد 
تومان يعني حدود س��ه برابر سقف مورد نظر قانون 

برنامه ششم توسعه ذكر كرده است. 
همچنين به موجب جز يك بند ب ماده هفت قانون 
برنامه شش��م توسعه س��هم صندوق توسعه ملي از 
مناب��ع حاصل از ص��ادرات نفت، ميعان��ات گازي و 
خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه 
۳0 درصد تعيين مي شود و ساالنه حداقل دو واحد 
درصد به اين س��هم اضافه مي ش��ود. بنابراين سهم 
صندوق در سال آينده كه س��ال سوم اجراي قانون 
برنامه ششم توس��عه خواهد بود، معادل ۳4 درصد 
اس��ت. اين در حالي است كه اين س��هم در بند الف 

تبصره يك اليحه بودجه س��ال آين��ده معادل 20 
درصد در نظر گرفته ش��ده است. بنابراين اين بند از 
بودجه نيز با برنامه شش��م توسعه در تعارض بوده و 
در صورتي كه بخواهد تصويب شود، نياز به دو سوم 

آراي نمايندگان مجلس دارد.

  مغايرت هاي اليحه با اقتصاد مقاومتي
از طرف ديگر برخي از بخش ه��اي اليحه بودجه با 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير است. بند 
17 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اصالح نظام 
درآمدي دولت با افزايش س��هم درآمدهاي مالياتي 
تاكيد دارد. در شرايط فعلي و با توجه به چشم انداز 
نامناسب نسبت به تحقق درآمدهاي نفتي، اين بند 
از سياس��ت هاي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار 
گيرد اما بررس��ي تبصره هاي اليحه بودجه نش��ان 
مي دهد كه تحولي در بحث ماليات ستاني مشاهده 
نمي شود؛ اين در حالي است كه پيشنهادهايي نظير 
ساماندهي معافيت هاي مالياتي، ماليات بر مشتريان 
پر مص��رف آب، برق و گاز، وض��ع پايه هاي مالياتي 
جديد و.... مطرح اس��ت كه مي تواند س��مت منابع 
بودجه را تا حد زيادي تقويت كند و ميزان كس��ري 
بودجه را كاهش دهد. عدم توجه به اين بخش آن هم 
در شرايط تحريم ها در تناقض با سياست هاي كلي 

اقتصاد مقاومتي است.
بر خالف مفاد بند 18 سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
مبني بر »افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از 
منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي 
بودجه به نفت« س��هم اين صندوق در اليحه س��ال 
آين��ده معادل 20 درصد منابع در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. اين در حالي است كه اين س��هم در اليحه و 

قانون بودجه سال 97 معادل ۳2 درصد بوده است.
در بن��د 22 اقتص��اد مقاومت��ي بح��ث از مديريت 
مخاطرات اقتصادي به ميدان آمده و يكي از مهم ترين 
مخاطرات اقتصادي، ش��كنندگي يا آس��يب پذيري 
ماليه عمومي دولت اس��ت. »نسبت كسري بودجه 
بدون نفت ب��ه مصارف عمومي« و »نس��بت بدهي 
دول��ت و ش��ركت هاي دولتي ب��ه تولي��د ناخالص 
داخلي« مهم ترين پارامترهاي تعيين كننده سطح 

آس��يب پذيري ماليه عمومي دولت هستند. اهميت 
كسري بودجه بدون نفت بر كسي پوشيده نيست و 
با توجه به وضع محدوديت  بر صادرات نفت، اهميت 
اين ش��اخص دوچندان شده اس��ت. كسري بودجه 
بدون نفت براس��اس ارقام اليحه بودجه بالغ بر 19۳ 
هزار ميليارد تومان است كه اين رقم معادل 46 درصد 
مصارف عمومي اسن. اين نسبت يك زنگ خطر جدي 
براي پايداري مالي دولت است و به اين معناست كه 
هزينه هاي جاري و عمراني كشور بسيار فراتر از توان 

اقتصادي پايدار كشور است.
بايد توجه داش��ت پيشنهادهاي اصالحي و تكميلي 
اليحه بودجه ممكن اس��ت مغايرت هاي��ي با برنامه 
ششم توسعه و سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
داشته باشند. تجربه سال هاي گذشته در خصوصي 
مفاد پيبش��نهادهاي بودجه اي نمايندگان حاكي از 
آن است كه اصلي ترين احكام از برنامه ششم توسعه 
و سياس��ت هاي كلي اقتصادي مقاومتي احتماال در 

تعارض با پيشنهادهاي بودجه اي خواهد بود. 
از نكاتي كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد، بند الف ماده 
6 قانون برنامه ششم توسعه است كه برمبناي آن آمده 
»هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد 
طي سال هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.« به 
اين ترتيب پيشنهادهايي كه متضمن تخفيف، ترجيح 
يا معافيت مالياتي اس��ت در تعارض ب��ا اين حكم از 

برنامه ششم توسعه است.
يا در بن��د ب ماده 6 قانون برنامه شش��م توس��عه 
تخصي��ص عوارض قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده 
مصوب ارديبهش��ت ماه س��ال 87 و ني��ز عوارض 
آاليندگ��ي موض��وع تبصره ي��ك م��اده مذكور و 
عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و ش��ماره گذاري 
خودروها بايد تغيير كند. اليحه بودجه سال آينده 
در برخي موارد دارايي مغايرت هايي با برنامه ششم 
توسعه است و ضروري اس��ت نمايندگان با درنظر 
گرفتن نبايدهاي بودجه، پيشنهادهاي اصالحي و 
تكميلي خود را به گونه اي طراحي كنند كه با قانون 
برنامه ششم توسعه مغايرت نداشته باشد. اهميت 
بررسي اين نكات براي پيش��برد اسناد باالدستي 

ضروري است.
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 افزايش حق مسکن 98 
در دستور شورای عالی کار

تس�نيم|عضو کارگری ش��ورای عالی کار با 
اش��اره به اينکه افزايش حق مس��کن و آيين 
دادرسی کار دستور کار شورای عالی کار است، 
گفت: موضوع تخلفات خيريه نذر اشتغال هم 

در جلسه مطرح خواهد شد.
علی خدايی، عضو کارگری ش��ورای عالی کار 
با اش��اره به اينکه روز يکشنبه ساعت 11صبح 
بادس��تورکار موض��وع افزايش حق مس��کن 
کارگران و آيين دادرسی کار در دستور کار قرار 
دارد گفت: موضوع تخلفات خيريه نذر اشتغال 
وکوتاه��ی وزارت تعاون کار ورف��اه اجتماعی 
واداره کل استان اصفهان در برخورد با تخلفات 
اين خيريه از مواردی اس��ت که از طرف گروه 

کارگری در اين جلسه مطرح خواهد شد. 

 در افزايش بهره وري 
موفق نبوده ايم

مهر| فاطمه پهلوانی درباره وضعيت بهره وری 
در سال های اخير، اظهار كرد: متاسفانه بهره وری 
در دو دهه گذشته سير صعودی نداشته است و 
مهم ترين اقدام برای بهبود وضعيت بهره وری، 
افزايش عزم مديريتی در سطوح اجرايی و داشتن 
برنامه مدون برای ارتقای بهره وری ملی است. در 
سطوح قانونگذاری ضعف چندانی نداريم، چرا 
که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه 
هدف گذاری مش��خص حدودا ۳0 درصدی را 

داشتيم.
وی ادامه داد: در برنامه س��وم ۳0 درصد رشد 
اقتص��ادی و در برنامه چهارم 21 درصد رش��د 
اقتصادی از محل بهره وری بوده اس��ت، اين در 
حالی است که در برنامه پنجم اين عدد به منفی 

۳ دهم درصد تنزل يافت.
پهلوانی با اش��اره ب��ه داليل بروز اين مس��اله، 
اظهار ك��رد: دليل اصلی نامطل��وب بودن روند 
بهره وری در کشور، بی توجهی به زيرساخت های 
بهره وری، کيفيت محيط نهادی کشور و کيفيت 
نهاده ه��ای تولي��د از جمله نيروی انس��انی و 
س��رمايه گذاری بوده اس��ت. بهره وری نيروی 
کار در دولت پايين است و بخش خصوصی هم 
دچار اين وضعيت شده است. بنابراين زمانی که 
سرمايه گذاری، سيستم و نيروی انسانی قابلی 
نداريم، نزولی شدن سير بهره وری طبيعی است.

پهلوانی ادامه داد: با توج��ه به وضعيت خاص 
بين المللی کشور، س��رمايه گذاری 770 هزار 
ميليارد تومانی که برای تحقق رشد 8 درصدی 
در برنامه شش��م در نظر گرفته شده بود و اميد 
بود اين مبلغ از س��رمايه گذاری خارجی تامين 
شود، به دليل مسائل سياسی و تحريم ها احتمال 

تحقق ندارد.
رييس س��ازمان ملی بهره وری با بي��ان اينکه 
در حال حاض��ر در جنگ اقتصادی هس��تيم، 
اظهار داش��ت: بايد به خودمان ي��ک بار ديگر 
ي��ادآوری کنيم که ما همان هايی هس��تيم که 
در 8 س��ال دفاع مقدس زندگی کرده ايم. بايد 
جلوی بسياری از هزينه ها گرفته شود و در عين 
حال در بحث بهره وری س��رمايه گذاری کنيم. 
دستگاه های اجرايی بايد نيروهای قابلی را برای 
استقرار چرخه بهره وری و سنجش بهره وری به 
کار بگيرند. در حال حاضر برخی از دس��تگاه ها 
افراد غيرمتخصص و کم انگيزه را به کار گرفته اند، 

در حالی که بهره وری پاشنه آشيل ماست.
وی تاکيد کرد: بهره وری يکی از راه های توسعه 
اقتصادی کشور است بنابراين برای اين بخش 
بايد بهترين امکانات در نظر گرفته شود؛ به عنوان 
مثال س��رمايه گذاری برای توسعه تحقيقات و 
فعاليت های بهره وری در تمام بخش ها بس��يار 
ضروری اس��ت. حماي��ت از اقدامات اساس��ی 
همچون سنجش اثربخشی سيستم های موجود 
بايد در ذيل بهره وری انجام شود تا مسير اشتباه 

را انتخاب نکنيم.
رييس س��ازمان ملی بهره وری ايران گفت: اگر 
يک تصميم مديريتی اتخاذ ش��ده که بار مالی 
بااليی دارد اما مغاير با اهداف و اصول بهره وری 
است بايد جلويش گرفته شود، اين مساله کاهش 
هزينه و تحقق بهره وری را در پی خواهد داشت.

وی در ادام��ه با بي��ان اينکه متاس��فانه از نظر 
بهره وری در کنار نپال، بنگالدش و ويتنام جزو 
چهار کشور آخر در آسيا هستيم، تصريح کرد: 
کشورهای حوزه خليج فارس همچون عمان و 
امارات بسيار خوب در اين زمينه عمل کردند و 
توانستند روند بهره وری را در کشورشان بهبود 

ببخشند.
وی با بيان اينکه مطالعات زيادی در کشور شده 
اس��ت، اما برای اجرا بايد ريسک پذيرتر باشيم، 
افزود: دليل اينکه کشوری با رفتار تحول گرايانه 
در مسير توسعه موفق می ش��ود، ناشی از عزم 
مديريت و ريسک پذيری مديريت است. مدير 
هوشمندی که با رويکرد بهره وری کار می کند 
بايد در بسياری اوقات مسير را اصالح کند و به 
اثربخشی اقدامات توجه کرده و همراستا بودن 
فعاليت ها و برنامه های سازمان با ماموريت های 

اصلی را مورد تاکيد قرار دهد.
پهلوانی با ي��ادآوری اينکه در ش��رايط جنگ 
اقتص��ادی هس��تيم، گف��ت: تنه��ا راه نجات 
کش��ور بهره وری اس��ت. نمی توانيم انباشت 
سرمايه فيزيکی داشته باشيم چرا که در بحث 
س��رمايه ها متکی به نفت هس��تيم که آن هم 
تکانه های ش��ديد دارد و نمی توان خيلی روی 
نفت حساب کرد. از اين رو ارتقای بهره وری کل 
عوامل توليد نيازمند عزم ملی است تا بتوانيم 
۳5 درصد از رش��د اقتصادی کشور را از محل 
ارتقای بهره وری تامين کنيم و اين تنها گزينه 

روی ميز است.

   محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس  اظهار كرد : بودجه رفع فقر مطلق به افرادي تعلق مي گيرد كه درآمد آنها 
از حداقل مستمري كه كميته امداد امام خميني )ره( پرداخت مي كند كمتر است، در واقع دولت به دنبال آن است كه همه اقشار برابر حداقل مستمري 
كميته امداد، دريافتي داشته باشند، براي اين هدف 7 هزار ميليارد تومان اعتبار ديده شده است.  وي همچنين  با اشاره به برنامه زمانبندي كميسيون 
تلفيق براي بررسي اليحه بودجه 98 و تشكيل جلسات، افزود: بررسي اليحه بودجه سال 98 از شنبه )22 دي( در دو نوبت صبح و عصر در كميسيون 
تلفيق ادامه مي يابد و نشست هاي كميسيون در هفته آينده نيز برگزار مي شود.سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 98، اضافه كرد: طبق برنامه زمانبندي، 

مقرر شده كه بررسي اليحه بودجه 98، در بخش هاي هزينه اي و درآمدي تا اواسط بهمن در كميسيون تلفيق پايان يابد.

برش



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از دور جدید هجمه عليه بانک ها گزارش مي دهد 

»تعادل« از تازه ترین تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

قيمت سكه طرح جدید ۳ميليون و ۸۸۵ هزار تومان شد

بانك مركزي شايعات در مورد بانک ها را تكذيب كرد

افزايش نرخ ارز و طال و سكه

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
به دنبال انتشار تكذيبيه بانك مركزي در روز پنج 
ش��نبه 20 دي 97، در يك پاراگ��راف كه مطالب 
منتشره در مورد يكي از بانك هاي كشور را تكذيب 
كرده بود روز شنبه 22 دي نيز بانك مركزي در سه 
پاراگراف اطالعيه اي صادر كرد كه مردم به شايعات 

در مورد بانك ها توجه نداشته باشند. 
به گزارش »تعادل«، در اي��ن تكذيبيه و اطالعيه 
بعدي آن آم��ده اس��ت:  بانک مرک��زی، مطالب 
منتشره از سوی رس��انه های معاند پيرامون يکی 
از بانک های کش��ور را در راستای تالش آنها برای 
ضربه زدن به بازار پول ارزيابي كرد و ضمن تكذيب 
اين مطالب از  هموطنان عزيز درخواس��ت كرد در 
اين زمينه هوشياري الزم را داشته باشند.  در اين 
اطالعيه آمده اس��ت كه مردم عزيز توجه دارند در 
ماه های اخير به رغم تالش آمريکا در اعمال فشار 
اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف 
پيگيری می کند، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران با هم��کاری ارکان نظام و ب��ه ويژه حمايت 
روس��ای محترم قوای سه گانه توانسته است ثبات 
نسبی را در بازار ارز ايجاد کرده و ثبات بازار پول را 
تداوم بخشد. بديهی است که اين اقدامات، آنهايی 
را که به اخالل بازار و آش��فتگی اقتصاد دل بسته 
بودند، به سمت انتشار ش��ايعات متعدد خصوصًا 
در مورد بانک ها برای ايج��اد تزلزل در بين مردم 

واداشته است. 
در پاي��ان اين اطالعيه آمده اس��ت كه آن از مردم 
می خواهد به شايعات در مورد بانک ها توجه نداشته 
باشند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم عزيز صيانت 
کرده و اجازه هيچ گونه آس��يب به دارايی های آنها 

را نخواهد داد.

  دور جديد هجمه عليه بانك ها 
پس از حاشيه سازي و هجمه هايي كه در سال هاي 
اخير عليه بانك ها و به خص��وص بانك مركزي، به 
خاطر عملكرد موسس��ات مال��ي غيرمجاز صورت 
گرفت و در نهايت با تزريق 30 هزار ميليارد توماني 
منابع بان��ك مركزي، س��پرده هاي م��ردم در اين 
موسسات پرداخت شد و موسس��ات ثامن الحجج، 
ميزان، ثامن، كاسپين، افضل توس و... به شكل هاي 
مختلف با مشكالتي مواجه شدند، در روزهاي اخير 
نيز شايعاتي در مورد سرمايه گذار يكي از بانك هاي 
خصوصي كش��ور مطرح ش��د، كه با واكنش هايي 
از سوي رس��انه ها و مقامات و مس��ووالن كشوري 
مواجه شد، و بسياري از مسووالن، خبر خروج "ا" را 

تكذيب كردند. 
در س��ال هاي اخير نيز كه برخي در مورد دومينوي 
ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي نگران بودند، 
بس��ياري از كارشناس��ان، با اش��اره به منابع بزرگ 
بانك ها، دارايي و زمين و س��اختمان و شركت هاي 
مختلف، و همچنين پشتيباني بانك مركزي از طريق 
سپرده قانوني، منابع پايه پولي و چاپ پول و... اعالم 
كردند كه ورشكس��تگي بانك هاي مجاز و رس��مي 
امكان پذير نيست و حتي اگر دارايي بانك ها كافي 
نباشد،  بانك مركزي با انتشار پول و پايه پولي و منابع 
اعتباري خود، مانند 30 هزار ميليارد تومان پرداخت 
شده به س��پرده گذاران موسسات غيرمجاز، سپرده 
مردم را پرداخت خواهد كرد و لذا نبايد توجه به اين 

شايعات داشته باشند و نگران سپرده خود باشند. 
اما برخي ديگر از صاحب نظران، خواستار آن هستند 
كه ب��ا نظارت بر بانك ه��ا و عملكرد آنه��ا و اصالح 

ساختار مالي آنها، مانع از انتشار پول و رشد پايه پولي 
و نقدينگي و تورم شويم و اجازه ندهيم كه عملكرد 
بانك ها باعث فشار هزينه هاي زندگي و تورم بر مردم 
ش��ود زيرا دارايي بانك ها و وثايق بدهكاران بانكي، 
در شرايط ركود اقتصاد به راحتي قابل فروش و نقد 
شدن نيس��ت و نبايد وضعيت مالي به جايي برسد 
كه نياز به فروش دارايي بانك ها يا چاپ پول توسط 

بانك مركزي باشد. 
چند روزی اس��ت که دوب��اره در فض��ای مجازی، 
شايعاتی مبنی بر ورشکستگی بانک ها و خروج يكي 
از س��رمايه گذاران عمده يكي از بانك ها مطرح شد 
که به عقيده ناظران سياس��ي و اقتصادي و فعاالن 
نظام بانكي واقعيت نداشته و به شكل هاي مختلف 

تكذيب شده است. 
در ش��ايعاتی که در فضای مجازی بر عليه بانک ها و 
وضعيت مالی آنها دست به دست می چرخد، عنوان 
می شود، بانک ها ورشکسته اند و به زودی تمام شعب 
خود را جمع کرده و پول س��پرده گذاران را به غارت 
می برند؛ موضوعی که هدف از طرحش تضعيف نظام 
بانکی ايران آن هم در شرايطی است که يکی از نقاط 
اصلی در نظر گرفته ش��ده از س��وی تحريم امريکا، 
نظام بانکی است و اين موضوع به صراحت در ادبيات 

تحريم کنندگان مشاهده می شود.
اوج اين شايعات زماني اتفاق افتاد كه خبرگزاري هاي 
رسمي اعالم كردند:  طی روزهای گذشته شايعه فرار 
"ع.ا"  ، موسس بانک ... در فضای مجازی منتشر شد 

که صحت ندارد.

  سپرده ها بيمه  هستند
اين درحاليس��ت كه به عقيده كارشناسان، تمام 
س��پرده های  م��ردم بيمه بوده و در ص��ورت بروز 
مش��کل، ذخيره قانونی بانک ها و منابع نزد بانک 
مرکزی از بانك هاي مجاز حمايت خواهد كرد ودر 

مقابل سپرده گذاران جوابگو است.
البته اعالم ش��ايعات بر عليه نظ��ام بانکی ايران از 

سوی ش��بکه های خارجی يا کانال های تلگرامی، 
پيش از اين هم س��ابقه داش��ته و منج��ر به بروز 
مشکالتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک ها 
ش��ده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل 
و فصل ش��د؛ اما اکن��ون هم دوب��اره اعالم چنين 
ش��ايعاتی رونق گرفته و مردم و س��پرده گذاران را 

در فضای کنونی اقتصاد ايران، نگران کرده است.

مردم هم گاهی ناخواس��ته به چنين شايعاتی در 
فضای مجازی توجه ک��رده و تحت تاثير تبليغات 
منفی، به صورت هيجانی وارد ش��عب بانکی شده 
و درخواست جابجايی س��پرده های خود را دارند، 
در حاليک��ه کمتر به اين موض��وع توجه می کنند 
که تمامی س��پرده های   نظام بانکی ضمانت شده 
هستند و جای نگرانی برای سپرده های خرد وجود 
ندارد؛ چراک��ه تمامی بانک ها، مکلف به داش��تن 
ذخيره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. البته اين 
موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام 
آنها در س��ايت رس��می بانک مرکزی درج نشده، 
ص��ادق نخواهد بود و س��پرده گذاران، با تحقيق و 
اطمينان از معتبر بودن موسس��ات مالی اقدام به 
سپرده گذاری در بانك هاي رسمي و مجاز نمايند.

در واق��ع، ذخيره بانک��ی يا همان س��پرده قانونی 
بانک ه��ا نزد بانک مرکزی، س��پرده ای اس��ت که 
بانک ها در حس��اب های خود ن��زد بانک مرکزی 
دارند يا وج��وه نقدی که در مخازن خود نگهداری 
می کنن��د. البت��ه در برخی کش��ورها، بانک های 
مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعيين 

می کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک ها يا در 
واقع سپرده مش��تريان بانک ها است. در اين ميان 
حتی در کش��ورهايی که گاهی حتی مقرراتی در 
ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک ها خود اقدام 
به نگهداری ذخيره برای وقايع پيش بينی نشده ای 
همچون هج��وم ناگهانی مردم برای برداش��ت از 
حساب هايشان يا بحران بانکی می کنند که به آن 
ذخيره ويژه يا اختياری گفته می ش��ود؛ بنابراين 
اس��تفاده از واژه ذخي��ره برای س��پرده قانونی از 
ديدگاه حسابداری ممکن است گمراه کننده باشد، 
زيرا ذخاير در حس��ابداری به طور معمول بخشی 
از حقوق صاحبان س��هام يک ش��رکت محسوب 
می ش��وند و بنابراين همراه با بدهی ها در س��مت 
چپ ترازنامه طبقه بندی می شوند، در صورتی که 
سپرده های قانونی بخشی از دارايی های يک بانک 
محسوب می ش��وند و در گزارش س��االنه بانک ها 
تحت عن��وان موجودی نقدی ن��زد بانک مرکزی 

طبقه بندی می شوند.
 به موجب ماده )9۵( قانون برنامه پنج س��اله پنجم 
توسعه جمهوری اس��المی ايران، هدف از تأسيس 
صندوق ضمانت سپرده ها تضمين بازپرداخت وجوه 
متعلق به س��پرده گذاران بانک ها و ساير مؤسسات 
اعتباری در صورت ورشکس��تگی است. حسب بند 
"ب" م��اده )9۵( قانون فوق، عضويت کليه بانک ها و 
ساير مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها 
الزامی است. به موجب ماده )۵ ( اساسنامه صندوق، 
وظيفه ضمانت سپرده های ريالی و ارزی هر شخص 
در هر مؤسسه اعتباری بر عهده اين صندوق است و 
سقف تضمين برای هر يک از سپرده گذاران مؤسسه 
اعتباری به پيشنهاد هيأت امنای صندوق، به تصويب 
هيأت وزيران می رس��د که هم اکنون س��قف مزبور 
برای مجموع سپرده های هر شخص در هر مؤسسه 

اعتباری يک ميليارد ريال است.
به عب��ارت ديگر، چنانچه به موج��ب حکم دادگاه، 
ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعالم شود، صندوق 

ضمانت سپرده ها موظف اس��ت وجوه سپرده های 
مشمول ضمانت را تا س��قف تضمين از طريق يکی 
از مؤسس��ات اعتباری و ظرف 20 روز پس از اعالم 
کميته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصويب 

هيأت امناء می رسد، پرداخت کند.

  مسئوليت صندوق ضمانت سپرده ها 
صن��دوق در همي��ن رابط��ه، حق عضويت هايی را 
در چارچ��وب مصوبات هيأت وزي��ران تحت عنوان 
حق عضويت اوليه، ساالنه و خاص از بانک ها و ساير 
مؤسسات اعتباری مطالبه می کند؛ البته در مواقعی 
که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق 
وجود نداشته باشد، صندوق می تواند در اوراق مالی 
تح��ت تضمين دولت و يا بانک مرک��زی حداکثر تا 
مي��زان 70 درصد منابع خود س��رمايه گذاری کند 
که از اين محل ني��ز، منابعی ب��رای صندوق ايجاد 
می ش��ود؛ همواره 30 درصد از مانده منابع صندوق 
تحت هيچ عنوان نمی بايست سرمايه گذاری گردد و 
به همراه ساير منابع صندوق که صرف سرمايه گذاری 
نشده است، می بايست در حسابی نزد بانک مرکزی 

نگهداری شود.
نکته ديگر اين اس��ت که صندوق ضمانت سپرده ها 
به ميزان پرداخت هايی که به سپرده گذاران مؤسسه 
اعتباری ورشکسته انجام می دهد، جزء بستانکاران 

مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گيرد.
محمد طالبی، مديرعامل صندوق ضمانت سپرده ها 
پيش تر اعالم کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه 
قانون است و به موجب قانون، امر تضمين بازپرداخت 
سپرده های مش��مول تضمين بر عهده اين صندوق 
است؛ بنابراين صندوق ضمانت سپرده ها با منابعی 
که از طري��ق دريافت حق عضويت ها از مؤسس��ات 
اعتباری و س��ود س��رمايه گذاری های خود بدست 
می آورد، نس��بت به ايفای تعهدات خ��ود که همانا 
بازپرداخت وجوه سپرده های تضمين شده است، در 
چارچوب مصوبات هيأت امناء و پس از اعالم کميته 

اضطرار اقدام کند.
وی البته به اين نکته هم اش��اره کرده بود که به هر 
حال چنان چه منابع صن��دوق تکافوی بازپرداخت 
سپرده گذاران مؤسسه ورشکسته ای نشود، صندوق 
می تواند از طريق اخذ پي��ش از موعد حق عضويت 
ساالنه از مؤسسات اعتباری، اقدام نمايد. همچنين، 
در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأييد 
هيأت عام��ل بانک مرکزی و تصويب هيأت وزيران، 
منابع مورد نياز صندوق به صورت تسهيالت از بانک 
مرک��زی تأمين خواهد ش��د. در عين ح��ال، عالوه 
براين که توان بازپرداخت سپرده ها از سوی صندوق 
ضمانت س��پرده ها امنيت خاطر س��پرده گذاران را 
تأمي��ن می کند. وج��ود و حض��ور کارآمد صندوق 
ضمانت س��پرده ها به عنوان يکی از ارکان ش��بکه 
 ثب��ات مال��ی در ب��ازار پول ني��ز اطمين��ان بخش 

سپرده گذاران است.

  مردم به شايعات توجه نکنند
در اين ميان بهتر اس��ت که مردم به چنين شايعاتی 
توجه نک��رده و ب��رای هر گون��ه اقدام��ی در مورد 
س��پرده های خود، موضوع را از طريق بانک مرکزی 
پ��رس و جو کنند؛ کما اينکه بان��ک مرکزی نيز روز 
گذشته در اطالعيه ای اعالم کرد که مطالب منتشره 
از سوی رسانه های معاند پيرامون بانک های کشور، 
در راس��تای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول 
است.هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می خواهد 

که در اين زمينه هوشياری الزم را داشته باشند.

گروه بانك وبيمه | 
روز شنبه 22 دي ماه نرخ لحظه اي دالر 11 هزار و 3۵0 
تومان و يورو 12 هزار و 9۵0 تومان اعالم شد همچنين 
در سامانه سنا بر اساس قيمت هاي روز پنج شنبه نرخ 
دالر11 هزار و 17 تومان، يورو 12 هزار و 863 تومان، 
درهم 3 ه��زار و 29 تومان، يوان 1هزار و 712 تومان و 
پوند 14 هزار و 183 تومان، لير 2142 تومان اعالم شد 
به گ��زارش »تعادل«، قيم��ت اونس جهان��ي نيز به 
1287 دالر رس��يد و متاثر از نرخ دالر آزاد 11300 تا 
11600 تومان، هر گرم طالي 18 عيار نيز 3۵4 هزار 
و 3۵۵ تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و ۵3۵ 

معامله شد. 
در جريان معامالت روز ش��نبه 22 ديماه، قيمت هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد، سكه طرح 
قديم س��ه ميليون و 7۵0 هزار تومان، نيم س��كه 2 
ميليون تومان، ربع سكه 1 ميليون و 230 هزار تومان 

و سكه يك گرمي 670 هزار تومان اعالم شد. 
برخي فعاالن بازار ارز، معتقدند كه تحت تاثير اخبار 
منفي و ش��ايعات مربوط به بانك ها و تكذيبيه بانك 
مركزي، عصر روز شنبه، نرخ ارز روند صعودي گرفت 
و در سامانه سنا نيز نرخ دالر 113۵0 تومان اعالم شد 
كه نشان دهنده قرار گرفتن نرخ دالر در كانال 11 هزار 
توماني است كه نسبت به هفته هاي قبل نشان دهنده 

روند افزايشي نرخ ارزو طال و سكه است. 

  حذف كشف قيمت دالالن
از سوي ديگر، يك عضو كانون صرافان درباره تشكيل 
بازار متشكل معامالت ارزي، گفت: با تشكيل اين بازار، 

خريد و فروش سنتي ارز سر و سامان مي گيرد و ديگر 
كشف قيمت توسط دالالن انجام نمي شود.

كامران س��لطاني زاده درباره تش��كيل بازار ش��فاف 
معام��الت ارزي، اظهار داش��ت: پس از آغ��از به كار 
دور جديد كانون صرافان و ش��وراي عالي اين كانون، 
تاكنون جلس��ات متع��ددي با بخش ه��اي مختلف 

اقتصادي برگزار شد.
وي افزود: در همين راستا، كانون صرافان نيز به عنوان 
نماينده بخش زيادي از صرافان، به دنبال مشكالت 
ايجاد ش��ده طي ماه هاي اخير، پيش��نهاد تش��كيل 
بازارشفاف معامالت ارزي را براي كشف قيمت به بانك 

مركزي و ساير نهادهاي تصميم گير داد.

اين عضو كان��ون صرافان در ادامه گف��ت: البته اين 
پيشنهاد ظرافت هايي هم داشت از جمله اينكه نرخي 
از سوي بانك مركزي اعالم نشود، زيرا در صورت اعالم 
نرخ از طرف بانك مركزي، اين تفكر ايجاد مي شود كه 
نرخ دولتي ارز اعالم ش��ده اما تاكنون نرخي از سوي 
بانك مركزي اعالم نشده و همواره تاكيد رييس كل 
بانك مركزي نيز بر نرخ اعالمي از سوي بازار و عرضه 

وتقاضا است.
سلطاني زاده، با اشاره به اينكه در بخش اسكناس ارز نيز 
با مشكالتي مواجه هستيم، گفت: بسياري از كشورهاي 
دنيا نقل و انتقال هاي مالي خود را از طريق كارت هاي 
بانكي انجام مي دهند اما در كشور ما به دليل تحريم ها، 

امكان اينگونه معامالت و رد و بدل پولي وجود ندارد و 
براي فعاليت هاي مختلف به اسكناس نياز است.

  مديريت بازارهاي سنتي ارز
وي در ادام��ه با توضي��ح اينكه پيش از اي��ن در بازار 
مكان هايي به صورت س��نتي وجود داش��ت، گفت: 
در بازارهايي مثل س��بزه ميدان، گلوبندك، چهارراه 
استانبول، پاساژ افش��ار و ... خريد و فروش به صورت 
سنتي انجام مي ش��د و كش��ف قيمت نيز به وسيله 

دالالن انجام مي گرفت.
اين عضو كانون صرافان، افزود: با پيشنهاد كانون، براي 
كشف نرخ يك محل قابل كنترل، استناد و مديريت 
شده تعيين شود زيرا هرچه به صورت آنالين مديريت 
و نظارت وجود داش��ته باشد، امكان كنترل بازارهاي 
سنتي و شيوه هاي چهره به چهره وجود ندارد و نياز 
اس��ت به مانند همه جاي دنيا كش��ف نرخ به صورت 

فيزيكي انجام شود.
سلطاني زاده، گفت: گردانندگان اصلي اين بازار نيز 
برعهده كانون صرافان به عنوان نماينده بخش زيادي 
از صرافان و بانك مركزي با وظيفه نظارت بر بازار و روند 
معامالت و برخي از نهادهاي مرتبط با اين حوزه است.

  كاهش سفته بازي در بازار ارز
همچنين در اين رابطه حس��ين س��الح ورزي نايب 
رييس اتاق بازرگاني ايران با استقبال از مصوبه شوراي 
پول و اعتبار در زمينه تصويب مقررات بازار متشكل 
ارزي گفت: ايجاد اين بازار به تثبيت قيمت، افزايش 

ثبات و كاهش سفته بازي كمك خواهد كرد.

حسين سالح ورزي درباره مصوبه اخير شوراي پول 
و اعتبار در خصوص ايجاد بازار متش��كل ارزي اظهار 
داش��ت: حتما اين اقدام در ايجاد تعادل در بازار موثر 
و قابل تقدير است و در راستاي وظايف بانك مركزي 

است.
وي تاكيد كرد: ايجاد بازار متشكل ارزي مي تواند به 
شفافيت در بازار ارز، تثبيت قيمت و افزايش ثبات در 
ب��ازار ارز كمك كند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
تاكيد كرد: ايجاد بازار متشكل ارزي بطور كلي باعث 
قانونمند شدن بازار ارز و كاهش تاثيرپذيري و امكان 

سفته بازي خواهد شد.
س��الح ورزي ادامه داد: از سوي ديگر در شرايطي كه 
بازار ارز با تنش مواجه اس��ت از نظر عرضه و تقاضاي 
وجود بازار قانونمند و متشكل و داراي قاعده حتما به 
تنظيم بازار كمك خواهد كرد. وي درباره اينكه ايجاد 
اين بازار تا چه اندازه به كشف قيمت ارز كمك خواهد 
كرد نيز گفت: ايجاد بازار متش��كل ارزي در صورتي 
كه به درستي عمل كند مي تواند در تعادل قيمت ها 

نيز موثر باشد.
در يك هزار و دويس��ت و ش��صت و چهارمين جلسه 
ش��وراي پول و اعتبار كه در محل س��اختمان بانك 
مركزي برگزار شد، موضوع » بازار متشكل معامالت 

ارزي«، مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
بر اس��اس اين مصوبه به منظور ساماندهي و توسعه 
بازار شفاف، منصفانه و كارا، »بازار متشكل معامالت 
ارزي« تشكيل مي شود تا ارزها در آن بطور نقد مطابق 
مقررات اين مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن در 

بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند.
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تغيير نحوه محاسبه سود سپرده 
كوتاه مدت از اول بهمن

براساس دستور بانك مركزي، نحوه محاسبه سود 
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي در 
بانك ملت از ابتداي بهمن ماه سال جاري تغيير 
مي كند. به گزارش روابط عمومي بانك ملت و بر 
اساس بخش��نامه اداره كل مطالعات و مقررات 
بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، از 
ابتداي بهمن ماه سال 1397 نحوه محاسبه سود 
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي از 
»كمترين مانده طي روز« به »كمترين مانده طي 
ماه« تغييرخواهد يافت. بر اس��اس اين گزارش، 
ساير شرايط و ضوابط ناظر بر حساب هاي ياد شده 

از قبيل نرخ سود تغييري نخواهد داشت.

بانك صنعت، اصلي ترين 
تأمين كننده صنعت و معدن كشور 
محمود بهمني نماينده مجلس مي گويد: بانك هاي 
توسعه اي، بانك هايي هس��تند كه صرفًا به دنبال 
سودآوري نيستند و فلسفه وجودي آنها تأمين مالي 
طرح هاي عام المنفعه اس��ت. با توجه به نقش مهم 
بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه اي در 
تأمين مالي بخش صنعت و معدن كشور در مجلس 
به دنبال راهكارهايي براي افزايش سرمايه اين بانك 
هستيم كه در كوتاه مدت قابل اجرا و دستيابي باشند. 
به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن، وي 
معتقد اس��ت كه در واقع اين بانك ها زمينه ساز و 
مشوق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هستند 
به نحوي كه با ارايه مش��اوره و خدمات كارشناسي 
فني، اقتصادي و مالي بستر س��رمايه گذاري براي 
پروژه هاي عام المنفعه با ريس��ك باالتر كه بخش 
خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در آنها ندارد را 

فراهم مي كنند. 
وي اذع��ان دارد كه بانك هاي توس��عه اي در تمام 
كش��ورها به مثابه تس��هيل كننده صنعتي سازي 

عمل مي كنند.
بهمني با اش��اره به اينكه واضح است كه بانك هاي 
توسعه اي كه در ابرپروژه هاي صنعتي سرمايه گذاري 
مي كنند براي ادامه فعاليت خود به سرمايه بيشتري 
نياز دارند افزود: نسبت كفايت سرمايه در بانك هاي 
تجاري بر اس��اس قوانين بازل سه، 12 درصد است 
كه اين نرخ براي بانك هاي توسعه اي به مراتب باالتر 
اس��ت. به گفته وي به عنوان مثال نس��بت كفايت 
سرمايه بانك توسعه اي KFW آلمان در حدود 18  
درصد و بانك SBI ژاپن كه يك بانك توسعه اي است 

بيش از 16 درصد است.
در ادامه مش��روح گفت وگوي روابط عمومي بانك 
صنعت و معدن در مورد اهميت افزايش س��رمايه 
بانك هاي توس��عه اي به عنوان منشأ آثار مثبت در 
رون��ق اقتصادي را با دكت��ر محمود بهمني رييس 
پيشين بانك مركزي و عضو كميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي مي خوانيد: 

  نق�ش بانك هاي توس�عه اي خصوصًا بانك 
صنع�ت و معدن را در تأمي�ن مالي طرح هاي 

صنعتي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بانك صنعت و معدن به عن��وان بزرگ ترين بانك 
توس��عه اي فعال در بخش صنعت و معدن كش��ور 
بيش��ترين نق��ش را در حوزه توس��عه همه جانبه 
اقتصادي كش��ور داراس��ت به خصوص در شرايط 
كنوني كه اكثر واحدها به دليل نوسانات بازارهاي 
مالي و س��رمايه اي دچار مشكالت عديده هستند 
نقش اين بانك پر رنگ تر خواهد بود در اين شرايط 
بانك بايد به س��راغ واحدهايي برود كه نيمه تمام 
هس��تند و البته اولويت در اي��ن ميان با طرح هايي 
خواهد بود كه پيش��رفت فيزيك��ي باالتري دارند 
همچنين واحدهايي كه به لحاظ سرمايه در گردش 
دچار مخاطره ش��ده اند و قادر به تامين هزينه هاي 
جاري خود ب��راي تامين مواد اولي��ه و ادامه توليد 
نيس��تند به عبارتي از ظرفيت هاي موجود نهايت 

استفاده را ببرد .
   نظر شما در مورد افزايش سرمايه بانك در 
شرايط كنوني اقتصادي جهت پشتيباني از 

بخش صنعت و معدن كشور چيست؟
در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه در بانك ها 
خصوصًا بانك هاي تخصصي و توسعه اي كه براي 
تأمين منابع خود به بخش دولتي وابسته هستند 
بس��يار كاهش يافته و باعث شده بانك ها بسيار 
شكننده ش��ده و با ريسك هاي متعددي مواجه 
باشند و بيم آن مي رود كه در آينده قادر نباشند 
وظايف و مس��وليت هايي كه به عهده دارند را به 
نحو احسن به انجام برسانند چرا كه اين ريسكها 
مس��تقيمًا اعتبار و توان مالي بانك براي اعطاي 

تسهيالت را هدف قرار مي دهد.
در وضعيت حاضر افزايش س��رمايه بانك صنعت و 
معدن الزم و اجتناب ناپذير است و به دليل اينكه اين 
بانك يك بانك توسعه اي است و براي افزايش سرمايه 
به منابع دولتي وابسته است دولت بايد بالفاصله وارد 
عمل ش��ده و براي افزايش سرمايه اين نوع بانك ها 
اقدام كند. بانكي مثل بانك صنعت و معدن كه در 
تأمين مالي پروژه هاي صنعتي بس��يار خوب عمل 
كرده سرمايه نامحدود ندارد و ما در مجلس به دنبال 
پيدا كردن راه هاي عملياتي و اثربخش براي افزايش 

سرمايه اينگونه بانك ها هستيم.
   چ�ه روش هاي�ي را براي افزايش س�رمايه 
بانك هاي تخصصي و توس�عه اي پيش�نهاد 

مي كنيد؟
اين افزايش سرمايه بانك مي تواند از محل سودي 
باشد كه به خزانه واريز مي كند يا از محل مطالباتي 
كه از دول��ت يا بانك مرك��زي دارد تامين ش��ود. 
همچنين منابع حاصل از فروش و واگذاري دارايي ها 
و شركت هاي تابعه صرف افزايش سرمايه شده و به 
خزانه واريز نشود يا از محل تجديد ارزيابي ها باشد 
كه اگرچه منابع مالي ايجاد نمي كند اما توان مالي 

بانك را باال مي برد.

  س�پرده ها بيمه  هس�تند، بان�ک مرکزی 
ورشکس�تگی يک�ی از بانک ه�ا را تکذيب 
ک�رد، دارايي بانك ها و مناب�ع بانك مركزي، 
بيمه س�پرده هاي زي�ر 100 ميلي�ون تومان، 
تضمين كننده كننده سپرده هاي مردم است

برش



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«ازچشماندازبازارسرمايهباتوجهبهعواملاقتصاديوبينالملليگزارشميدهد

2 روي معامالتي در بورس تهران
گروه بورس| مسعود كريمي| 

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران كه بيانگر 
وضعيت كلي بازار س��هام كشور است طي يك هفته 
اخير نوس��ان هايي را در مدار مثبت به ثبت رساند، 
بطوري كه برخي از سهامداران تاالر شيشه اي اقدام 
به خريد سهام صنايع و شركت هاي مختلف كردند. 
اين دست از س��رمايه گذاران با ترس��يم چشم انداز 
مثبت معامالتي تا پايان هفته نخس��ت اسفند ماه به 
تازگي تحرك هايي را در سمت تقاضا و خريد سهام 
از خود نشان مي دهندو غالبا بر اين باورند كه با شروع 
هفته دوم اسفند  ماه همانند سنت هميشگي بورس، 
فشار فروش و خروج نقدينگي از بازار سهام مي تواند 
از ارزش واقعي سهام موجود در پرتفوي آنها بكاهد. 
بنابراين اس��تراتژي خريد و كس��ب بازدهي تا اوايل 
اسفند و پس از آن فروش و شناسايي سود را بهترين 
عملكرد اين روز ها معرفي مي كنند. در نقطه مقابل 
ديگر سهامداراني كه غالبا ريسك گريز هم هستند، 
با توجه به بازدهي بيش از ص��د در صدي بورس در 
اوايل مهر ماه اقدام به خريد س��هام با قيمت هاي باال 
كردند اكنون در مسير معامالتي خود با 2 راهي خروج 
همگام با كاهش ارزش دارايي هاي س��هامي خود يا 
ماندن در فضايي با چش��م انداز مبهم مواجه اند. اين 
دست از سرمايه گذاران كه بطور معمول بدون بررسي 
صورت هاي مالي وارد بازار س��هام ش��دند در چنين 
مواقعي با متحمل شدن ضرر هاي سنگين از بورس 
خارج و نقدينگي خود را به س��مت بانك ها س��راريز 
مي كنند اما اكنون با توجه به دستورالمعل هاي جديد 
بانكي از جمله حذف سود روز شمار مشاهده مي شود 
كه همچنان بازار س��هام در اولويت سرمايه گذاري 

آنها قرار دارد.
به هر روي، برخي از فعاالن بازار سرمايه بر اين باورند 
كه صحبت هاي روز گذش��ته هايكو ماس وزير امور 
خارجه آلمان در خصوص س��از و كار مالي ويژه اروپا 
براي حفظ روابط تجاري با ايران و تس��ريع پيگيري 
ملزوم��ات نهايي آن مي تواند س��ايه بالتكليفي را از 
سر معامالت س��هامي كش��ور كم كند كه اين مهم 
در ص��ورت اجرا مي توان��د از اثر گذار ترين عوامل در 
بازگشت بورس كشور به جايگاه واقعي خود از لحاظ 

بازدهي منتهي شود.

   كسب بازدهي تا هفته نخست اسفند
در همين رابطه، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 
پارس ايده بنيان بودجه سال 1398را يكي از عوامل 

اثر گذار در روند معامالتي بازار س��رمايه دانست و در 
گفت وگ��و با »تعادل« بيان كرد: ارقام بودجه س��ال 
آتي كه به تازگي تحويل مجلس ش��وراي اس��المي 
شده است بس��يار خوش بينانه ارزيابي مي شود. اين 
در حالي اس��ت كه در نظر گرفتن يك ميليون 650 
هزار بشكه نفت براي صادرات و اختصاص 14 ميليارد 
دالر از ارز ناشي از صادرات به كاال  هاي اساسي با ارز 
4200 تومان و مابقي نيز پس از كس��ر سهم شركت 
نفت و صندوق توس��عه ارزي به س��اير كاال ها با دالر 
8 هزارتوماني از پارامتر  ه��اي مورد توجه در بودجه 

محسوب مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است، با توجه به 
ارقام مذكور و محاس��به ارزش ذاتي دالر، تورم سال 
97 را مي ت��وان بين 50 ت��ا 60 درصد در نظر گرفت 
كه بر اين اساس، ارزش ذاتي دالر بين 9 هزارو 800 
تومان الي 10 هزار و 500 تومان ارزيابي مي ش��ود. 
وي افزود: قيمت دالر در بودجه س��ال آتي كه رقم 8 
هزار تومان لحاظ شده است، بنابراين اگر 20 درصد 

باالتر از اين رقم دالر بازار آزاد در نظر گرفته شود به 
رقم 9 هزارو 600 تومان خواهيم رسيد. مدير تحليل 
كارگزاري پارس ايده بنيان رقم 9 هزارو 800 توماني 
را كف قيمتي دالر دانست و تصريح كرد: پيش بيني 

نمي شود كه قيمت دالر از اين رقم پايين تر رود.
بر اين اس��اس و با توجه به قيمت ارزش جايگزيني 
شركت ها و سطح تورمي كه در شركت هاي بورسي 
وجود دارد، محدوده 157 هزار واحدي كف شاخص 
بازار محسوب خواهد ش��د. علي پروين خاطرنشان 
كرد: زماني كه چني��ن اتفاقي را مي توان پيش بيني 
كرد، با توجه به كس��ري بودجه سال 97 و پر كردن 
حقوق و دس��تمزد كارمندان در اسفند ماه، احتمال 
افزاي��ش نرخ دالر وج��ود خواهد داش��ت در نتيجه 
شركت هاي بورسي مخصوصا دالر محور  ها مي توانند 
با رش��د قيمتي تا هفته اول اسفند ماه رو به رو شوند. 
پس از اين مهم نيز تسويه حساب شركت ها و فروش 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و صندوق ها مي تواند 
باعث افت ش��اخص كل بازار شود. اين تحليلگر بازار 

سرمايه ابراز داشت: با توجه به رشد دالر، بازار سهام 
كش��ور مي تواند تا هفته اول اسفند ماه روند مطلوبي 

را سپري كند.
 

   كف قيمتي دالر
مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان تاكيد كرد: 
شاخص بورس كش��ور بر اساس تكنولوژي، خطوط 
تولي��د قوي يا بهره وري مناس��ب پيش��رفت نكرده 
است، بلكه به دليل رشد تورم و افزايش نرخ دالر بازار 
بورس در مدار مثبت قرار گرفت. وي اظهار داشت: از 
ارديبهشت  و خرداد ماه بازار سرمايه تحت تاثير دالر 
رش��د پيدا كرد و در مهر ماه به دليل افت دالر دچار 
نزول ش��د، در حال حاضر با توجه به اين موضوع كه 
به كف قيمتي دالر رس��يده ايم، بازار س��هام ريسك 
چنداني را در اين زمينه نخواهد داشت. بر اين اساس، 
معامله گران مي توانند به شكل پله اي در قيمت هاي 
مناسب اقدام به خريداري سهم هاي مطلوب كنند تا 

در اوايل اسفند ماه به بازدهي مناسب دست يابند.

   كاهش ايندكس دالر
علي پروين با اشاره به موضوعات بين المللي پيرامون 
مذاك��رات امريكا و چي��ن و اثر گ��ذاري آن در روند 
حركتي كاموديتي هاي جهان نيز گفت: فدرال رزرو 
امريكا احتمال كاهش نرخ بهره را مطرح كرده است 
بنابراين ايندك��س دالر با كمي اف��ت قيمتي رو به 
رو شد. اين در حالي اس��ت كه افت قيمتي شاخص 
دالر و همچني��ن احتمال بح��ران جهاني در امريكا 
كه زمزمه هاي آن به گوش مي رس��د مي تواند باعث 
كاهش بيشتر ايندكس دالر ش��ود كه اين مورد در 
كاموديتي ها و فلزات اساسي اثر گذاري مثبتي را به 
همراه خواهد داشت كه يكي از پيامد هاي آن افزايش 

قيمت اين كاال ها است.

   حمايت هاي مقطعي، عامل رشد 
از س��ويي ديگر، بهروز زارع مديرعام��ل گروه مالي 
بانك ايران  زمين درخصوص فرازو نشيب  هاي اخير 
شاخص بورس تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: رش��د هاي اخير ناش��ي از حضور بازارگردان ها 
و تزريق منابع به واس��طه صندوق ه��ا در بازار بوده 
و ارزيابي ش��رايط فعلي نش��ان مي دهد ك��ه اتفاق 
جديدي در سمت مثبت يا منفي رخ نداده است. وي 
خاطرنشان كرد: برخي مولفه ها همانند قيمت نفت و 
بعضي از كاني هاي فلزي در بازار هاي جهاني با افزايش 
رو به رو شده اند اما تغييرات آنها به ميزاني نبوده است 
كه كه بتواند به ايجاد موج مثبت در بازار سهام ايران 
منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است، 
حمايت هاي مقطعي در راستاي بازگرداندن بازار به 
حالت عادي مي تواند دليل رشد اين روز هاي بورس 

در نظر گرفته شود.

   واكنش  هاي مقطعي
بهروز زارع به اثر گ��ذاري مذاكرات امريكا و چين در 
روند معامالتي بازار سرمايه ايران اشاره كرد و افزود: 
اين نوع مذاكرات بطور قطع در بازار س��رمايه ايران 
اثر گذار خواهد بود اما ب��ه دليل اينكه فضاي چنين 
مذاكراتي بطور كلي با ابهام همراه اس��ت و از طرفي 
استراتژي امريكا هم در اين مذاكرات مشخص نيست 
بنابراين نمي توان انتظار داش��ت كه شاهد يك روند 
مثبت بلندمدت باش��يم. بر اين اساس، واكنش هاي 
مقطعي نسبت به اتفاقاتي كه مي افتد طبيعي ارزيابي 
مي شود و بطور كلي مي بايست در انتظار نتيجه نهايي 

مذاكرات باشيم.
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بازار خيلي آرام است
گروه بورس| ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت روز ش��نبه 22 دي ماه 
97 با افزايش 100 واحدي ب��ه رقم 164 هزار و 
929 واحد رس��يد. ش��اخص كل هم  وزن نيز با 
افزايش 191 واحدي عدد 28 هزار و 626 واحد 
را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور 
نيز با افزايش 35 واحدي به رقم 179 هزار و 599 
واحد دس��ت ياف��ت. ارزش كل معامالت ديروز 
بورس تهران در حالي به بي��ش از 383 ميليارد 
تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
ش��دن يك ميليارد و 591 ميليون سهم و اوراق 
مالي قابل معامله طي 142 هزار و 141 نوبت داد 
و ستد بود.  روز گذشته، شاخص كل فرابورس نيز 
ب��ا كاهش 2.8 واحدي مواجه ش��ده و به در رقم 
1941 ق��رار گرفت. تغيير مالكيت بيش از 940 
ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر 3 هزار و 460 
ميليارد ريال، نتيجه دادوستدهاي صورت گرفته 
در نخستين روز كاري هفته جاري در فرابورس 
ايران بود كه اين حجم از مبادالت در 114 هزار و 

541 نوبت معامالتي صورت گرفت.

    پذيره نويسي »آسمان اميد« در آستانه 
شروع: صندوق س��رمايه گذاري بادرآمدثابت 
»آس��مان اميد« با نم��اد »آس��اميد« به مدت 
5 روز كاري، از اول ت��ا هفت��م بهمن ماه 1397 
در فرابورس پذيره نويس��ي مي ش��ود؛ شركت 
سبدگردان آسمان و شركت تأمين سرمايه اميد 
به عنوان موسسين به ترتيب مدير و بازارگردان 
اين صندوق هستند. محمد صدرايي، مديرعامل 
سبدگردان آس��مان ضمن اعالم اين مطلب به 
سنا، گفت: صندوق آسمان اميد در تابلو ابزارهاي 
نوين مالي فرابورس درج ش��ده و واحدهاي آن 
قابليت معامل��ه در اين ب��ازار را دارد.صدرايي با 
بيان اينكه ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري 
صندوق 10 هزار ريال است، تاكيد كرد كه سود 
صندوق روز ش��مار اس��ت و به صورت ماهانه از 
طريق شركت س��پرده گذاري مركزي پرداخت 
مي  شود. مديرعامل سبدگردان آسمان توضيح 
داد: نرخ بازده پيش بيني شده براي اين صندوق 
16 درصد اس��ت و با عنايت ب��ه برنامه اعالمي 
بازارگردان، ش��يوه بازارگرداني صندوق در سه 
ماه آتي به ش��كلي خواهد بود كه امكان كسب 
بازده ساالنه 20 درصد به صورت روزشمار براي 
سرمايه  گذاران مهيا است؛ پس از اين دوره با توجه 
به شرايط و سودآوري دارايي  هاي صندوق، نرخ 

بازده قابل تجديدنظر است.

سناريويرونقبازارسهام

معامالتالگوريتمينيازاجتنابناپذيربازار

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

مديرعاملشركتسپردهگذاريمركزيخبرداد

رفتار اين روزهاي بورس تهران حاكي از عبور نسبي 
شركت ها از تهديدهاي دوران تحريم هاست. در اين 
زمينه شركت ها توانسته اند طي اين مدت، كانال هاي 
عب��ور از موانع تولي��دي و صادراتي را پي��دا كنند. 
موضوعي كه مي تواند منجر ب��ه رونق گزارش هاي 
فصلي ش��ود. به گزارش سنا، محمد علي احمدزاده 
اصل ضمن اش��اره به ش��رايط مطلوب بنيادي بازار 
بيان كرد: شرايط فاندامنتال بورس تهران اين روزها 
بس��يار مناسب براي س��رمايه گذاري است. يكي از 
مهم ترين فاكتوره��اي اثر گذار دراين زمينه قيمت 
نفت جهاني است كه از ابتداي سال ميالدي در سير 

رشد قرار گرفته است.
وي در ادامه بيان ك��رد: از موضوعات مهمي كه در 
اين مدت س��يگنال خوبي ب��راي تقويت بنيادهاي 
بورس بوده اس��ت، در زمينه انتشار گزارش هاي 9 
ماهه و تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت هاس��ت. 
دو موض��وع مهمي كه مي تواند چش��م انداز مثبتي 
براي بازار س��هام تا انتهاي س��ال باش��د. احمدزاده 
اصل در ادامه افزود: با وج��ود اينكه عوامل بنيادي 
به نفع بازار س��هام است، ريسك هاي سيستماتيك 
همچن��ان وج��ود دارد و تا حدي فضاي ب��ازار را به 

سمت تامل و انتظار كش��انده است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه با اشاره به ش��رايط رو به بهبود توليد 
و صادرات ش��ركت هاي بورس��ي گفت: بسياري از 
شركت هاي بزرگ و كوچك بورسي از روزها قبل از 
ش��روع تحريم ها با مشكل تامين مواد اوليه دست و 

پنجه نرم مي كردند.
با اين وجود، ش��رايط كنوني حاكي از آن اس��ت كه 
رفت��ه رفته فض��اي توليد به س��مت بهبود حركت 
مي كند. وي در اين زمينه تصريح كرد: طي اين مدت 
شركت ها توانستند راهكار هاي تامين مواد اوليه را 
به خوبي پيدا كنند. كش��ف راه خ��روج از تحريم در 
اين مدت، به خوبي در گزارش هاي ماهانه مش��هود 
بود. موضوعي كه مي تواند اثر مثبتي بر گزارش هاي 
فصلي داش��ته باش��د. احمدزاده اص��ل همچنين 
بيان كرد: مواد فوق الذك��ر منجر به افزايش تمايل 

سرمايه گذاران براي فعاليت در بورس شده است.
در اين بين بايد ش��رايطي فراهم ش��ود كه ش��اهد 
تزريق پول هاي تازه به بازار سهام باشيم، موضوعي 
كه مي تواند تحرك بورس را بيش از گذشته افزايش 
دهد. وي در ادامه با اشاره به روند قيمت هاي جهاني 
و اثرگ��ذاري آن بر ب��ورس تهران نيز گف��ت: روند 

قيمت ها در بازار جهاني نفت و كاموديتي در چند ماه 
اخير، نوسان بيشتري را نسبت به قبل تجربه كرد.

در اي��ن خصوص موض��وع جنگ تج��اري ميان دو 
اقتصاد بزرگ اثر زيادي در اين نوسان ها داشت. اين 
كارش��ناس افزود: با توجه به مسير كنوني قيمت ها 
در اين بازار ها، به نظر مي رسد سطوح فعلي، سطوح 
مقاومتي براي كاالهاي مهم اس��ت و تا پايان س��ال 
97، شاهد نوسان چندان جدي در بازارهاي جهاني 
نباشيم. احمدزاده اصل، با اشاره به خريد حقيقي ها 
طي چند هفته اخير بيان كرد: بازيگران خرد در اين 
مدت در دو س��مت فعاليت بس��ياري داشتند. يك 
جبهه حضور اين گروه در نمادهاي بانكي بود و سمت 

ديگر خريد در كاالمحورها.
خري��د در نمادهاي بانك��ي به دليل تس��عير ارزي 
دارايي اين ش��ركت ها بيش از گذشته رونق يافت. 
از س��وي ديگر ش��ركت هاي كاالمحور تحت تاثير 
بازاره��اي جهاني مورد توجه ق��رار گرفتند. وي در 
پايان گفت: به نظر مي رس��د بورس بازان اين روزها 
به س��مت كاالمحورها چرخش داشته اند و طي سه 
ماهه پاياني سال رونق قابل توجهي را در اين صنايع 

شاهد باشيم.

در معامالت الگوريتمي سيستم ها بر اساس اطالعات 
به جاي ف��رد تصميم گيري مي كنن��د و نتيجه آن 
نقد ش��وندگي بازار و رواني داد و ستد در بازار ثانويه 
اس��ت. به گزارش سنا، حس��ين فهيمي مديرعامل 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )س��مات(، گفت: از آنجا كه توسعه بازار اوليه 
وابس��ته به ايجاد بازار ثانويه اي مدرن و روان است و 
معام��الت الگوريتمي نقش مهمي در روان س��ازي 
معامالت و نقد ش��وندگي دارد، از اين رو توسعه آن 
به يكي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير بازار سرمايه 

بدل شده است.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي مهم ترين 
مزيت معامالت الگوريتمي را تصميم گيري سيستم 
به جاي انسان دانست و گفت: در اين نوع از معامالت 
نح��وه خريد و فروش بر اس��اس فاكتورهاي متعدد 
تعيين مي ش��ود. براي مثال، س��رمايه گذار يا راهبر 
الگوريتمي تعيين مي كند كه وقتي سهم به قيمت 
مشخصي و حجم تعيين شده رسيد، سهم خريداري 

يا فروخته شود.
فهيمي با تاكيد بر اينكه توسعه بازار سرمايه كشور 
با رشد هر دو بازار اوليه و بازار ثانويه محقق مي شود، 
اف��زود: يكي از مهم ترين مس��ائل پي��ش روي بازار 

سرمايه موضوع نقدشوندگي و رواني معامالت است. 
بازار اوليه كه بطور مس��تقيم تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي را بر عهده دارد، بطورمطلق وابسته به بازار 
ثانويه اس��ت و بدون بازار ثانويه روان و نقدش��ونده، 
صحب��ت از بازار اولي��ه، توجيهي ن��دارد. وي ادامه 
داد: بنابراين بايد يك ب��ازار ثانويه، قدرتمند، روان، 
مدرن، مطابق با آخرين دس��تاوردهاي دنيا داشته 
باش��يم تا بتوانيم در كنار آن بازار اوليه را به منظور 
تامين مالي بنگاه ها بزرگ توسعه دهيم. مديرعامل 
سمات افزود: در اين ميان بحث معامالت الگوريتمي 
و توس��عه اين نوع داد و ستد مطرح است. روش داد 
و س��تد الگوريتمي معامالت بازار ثانوي��ه را روان و 
نقدش��وندگي در اين بازار را افزاي��ش مي دهد و در 
نهايت رشد بازار اوليه و توسعه مجموعه بازار سرمايه 

را به همراه دارد.
فهيم��ي ادام��ه داد: بنابراي��ن توس��عه معام��الت 
الگوريتم��ي ب��ه يك��ي از نياز ه��اي ض��روري و 
اجتناب ناپذير بازار بدل شده و از طريق آن، اراده افراد 
حرفه اي در داد و س��تد با استفاده از توان سيستمي 
به مرحله عمل حرفه اي مي رسد. مديرعامل شركت 
سپرده گذاري مركزي در مقابل اين پرسش كه گام 
اول توس��عه معامالت الگوريتمي چيس��ت؟ پاسخ 

داد: يكي از اقداماتي كه بايد در سطح جامعه انجام 
دهيم، تفكيك س��هام داران به دو دسته حرفه اي و 
غير حرفه اي است. ما نبايد ابزارهاي حرفه اي را بدون 
فرهنگ سازي و آموزش در اختيار افراد غيرحرفه اي 

قرار بدهيم.
وي افزود: معامالت الگوريتمي و معامالت مشتقه، از 
ابزارهاي حرفه اي هستند. به همان ميزان كه توسعه 
اين ابزارها براي روان سازي بازار ضروري است و براي 
افزايش نقدشوندگي به آنها نياز داريم، استفاده افراد 
غير حرفه اي از آنها مي تواند زيان بار باش��د. فهيمي 
ادامه داد: ممكن اس��ت فردي پزش��ك يا مهندس 
متخصصي و تحصيلكرده باش��د، اما لزوما سهام دار 
حرفه اي نباشد يا حتي ممكن است فردي سهام دار 
حرفه اي باشد، اما آش��نايي كافي با ابزارها نداشته 
باش��د مش��خصا براي اين افراد نتيجه بهره برداري 
از ابزار ناشناخته زيان اس��ت. مهم است كه جامعه 
هدف ابزارها را شناسايي كنيم و فرهنگ سازي ها را 
متناسب با آن انجام دهيم. وي با بيان اينكه معامالت 
الگوريتمي بايد تنها در اختي��ار افراد حرفه اي قرار 
بگي��رد و در غير اي��ن صورت ممكن اس��ت به بازار 
آس��يب وارد كند، تاكيد كرد: براي اس��تفاده از اين 

ابزار فرهنگ سازي صحيح ضروري است.

نگاه بازار

ديدگاه 
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افت تراز تجاري در بخش كشاورزي
تعادل|

بررس��ي هاي آماري تجارت خارجي بخش كش��اورزي و 
صنايع غذايي تا پايان فصل س��وم سال 1397 نشان از آن 
دارد كه صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي از نظر 
وزني 5.8 درصد و از نظر ارزشي 14.3 درصد كل صادرات 
غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. بنابر آمارها، 
ميزان صادرات در اين مدت برابر با 5 ميليون و 64 هزار تن و 
به ارزش 4 ميليارد و 765 ميليون دالر بوده، كه نشان از رشد 
بيش از 15 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 
بيشترين سهم صادرات محصوالت كشاورزي نيز متعلق 
به انواع »ميوه هاي درختي«، »س��بزيجات و محصوالت 
جاليزي«، »شير و فرآورده هاي آن«، »زعفران« و »ماهي و 
ميگو« است و بازار كشورهايي همچون »افغانستان، امارات 
متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، هند، تركيه، 
ويتنام و آلمان« هدف صادرات كشور قرار گرفته اند. اما از آن 
سو، براساس آمارها، شاهد افت محسوسي در مقدار واردات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي در مدت ياد شده 
هستيم، به طوري كه واردات اين محصوالت با 14 ميليون و 
437 هزارتن به ارزش 7 ميليارد و 593 ميليون دالر صورت 
گرفته كه با افت 4.9 درصدي نسبت به 9 ماهه نخست سال 
گذشته بوده است. بر همين اساس تراز تجاري محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان آذر سال جاري با منفي 2 
ميليارد و 829 ميليون دالر مواجه شده، كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 6.7 درصد بهبود را نشان مي دهد. 

   افزايش صادرات محصوالت كشاورزي 
مركز ملي مطالعات راهبردي كش��اورزي و آب اتاق ايران، 
»چكيده آمار تجارت خارجي بخش كش��اورزي و صنايع 
غذايي در 9 ماه منتهي به آذر سال 1397« را با پردازش و 
تحليل اطالعات بخش كشاورزي و صنايع غذايي داده هاي 
آم��ار گمرك ايران تهي��ه و براي اطالع رس��اني به فعاالن 
اقتصادي و پژوهش��گران ارايه كرده است. در اين گزارش، 
داده هاي 9 ماهه نخس��ت ص��ادرات و واردات محصوالت 
اساسي كشاورزي و صنايع غذايي سال جاري با داده هاي 
مدت مشابه س��ال هاي 1390 تا 1396 مورد مقايسه قرار 
گرفته است.  بنابرآمار اعالمي، تا پايان آذرماه سال 97، ميزان 
صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي، 5 ميليون و 
64 ه��زار تن و به ارزش 4 ميليارد و 765 ميليون دالر بوده 
كه از نظ��ر وزن 5.8 درصد و از نظر ارزش 14.3 درصد كل 
صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده 
است. اين ميزان صادرات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
15.3 درصد افزايش داشته و در مقايسه با تمام سال هاي قبل 
نيز باالترين رقم بوده است. اقالم عمده صادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي شامل »انواع ميوه هاي درختي« 
به ارزش يك ميليارد و 51 ميليون دالر با سهم 22 درصد، 
انواع »س��بزيجات و محصوالت جاليزي« به ارزش 797 
ميليون دالر با سهم 16.7 درصد، »شير و فرآورده هاي آن« 
به ارزش 471 ميليون دالر با سهم 9.9 درصد، »زعفران« 
265 ميليون دالر با سهم 5.6 درصد و »ماهي و ميگو« به 
ارزش 242 ميليون دالر با س��هم 5.1 درصد از كل ارزش 

صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي بوده است.
عمده ترين مقاصد صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي از نظر ارزش��ي به كش��ورهاي عراق با سهم 39.5 
درصد، »افغانستان« با سهم 12.6 درصد، »امارات متحده 
عربي« با سهم 7.5 درصد، »پاكستان« با سهم 6.8 درصد، 

»فدراسيون روسيه« با س��هم 3.2 درصد، »هند« با سهم 
2.8 درصد، »تركيه« با سهم 2.4 درصد، »ويتنام« با سهم 
2.3 درصد، »تركمنستان« با سهم 2.3 و »آلمان« با سهم 
2.1 درصد بوده، كه در مجموع حدود 82 درصد كل ارزش 
صادرات بخش كشاورزي ايران را به خود اختصاص داده اند. 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي بخش كشاورزي 
نيز 941 دالر بوده كه در مقايسه با متوسط قيمت هر تن 
كاالهاي صادراتي غيرنفتي كشور )384 دالر( حدود 145 
درصد بيشتر است. همچنين متوسط ارزش گمركي هر 
دالر محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي صادراتي در 
9 ماهه منتهي به آذر س��ال جاري، بالغ بر 49 هزار و 854 
ريال و متوسط كل صادرات غيرنفتي كشور 48 هزار و 495 

ريال بوده است.

   افت9ماههواردات
از آن س��و، براس��اس آمارها، مي��زان واردات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان فصل سوم سال97، برابر 
ب��ا 14 ميليون و 437 هزار تن ب��ه ارزش 7 ميليارد و 593 

ميليون دالر بوده كه به ترتيب از نظ��ر وزن 60 درصد و از 
نظر ارزش 23.3 درصد كل واردات كشور را شامل مي شود. 
ارزش واردات در اين مدت 4.9 درصد كمتر از مدت مشابه 
سال گذشته و درمجموع نيز 10.8 درصد كمتر از ميانگين 

سال هاي برنامه پنجم توسعه بوده است.
اقالم عمده وارداتي محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
در اين مدت، ش��امل »ذرت« به ارزش يك ميليارد و 495 
ميليون دالر با س��هم 19.7 درصد، »برنج« به ارزش يك 
ميليارد و 29 ميليون دالر با سهم 13.6 درصد، »دانه سويا« 
به ارزش 944 ميليون دالر با س��هم 14.2 درصد، »روغن 
نباتي« ب��ه ارزش 724 ميليون دالر با س��هم 9.5 درصد، 
»گوش��ت قرمز« به ارزش 587 ميليون دالر با سهم 7.7 
درصد، »كنجاله دانه هاي روغني« به ارزش 383 ميليون 
دالر با سهم 5 درصد، »جو« به ارزش 421 ميليون دالر با 
سهم 5.9 درصد و »انواع ميوه« به ارزش 306 ميليون دالر 
با سهم 4 درصد از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي بوده كه در مجموع حدود 80 درصد ارزش 

واردات بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده اند.

متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي 
نيز در اين بازه زماني، برابر با 526 دالر است كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي كل كشور )1367 
دالر( حدود 62 درصد كاهش دارد. همچنين متوسط ارزش 
گمركي ه��ر دالر محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي 
وارداتي برابر با 41 هزار و 804 ريال و متوسط واردات كشور 

حدود 41 هزار و 552 ريال بوده است.
كش��ورهاي عمده طرف معامل��ه از نظ��ر ارزش واردات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي، به ترتيب شامل 
»س��وييس« به ارزش 1204 ميليون دالر با س��هم 15.8 
درصد، »هند« به ارزش 1025 ميليون دالر با سهم 13.5 
درصد، »امارات متحده عربي« به ارزش736 ميليون دالر با 
سهم 9.7 درصد، »سنگاپور« به ارزش 602 ميليون دالر با 
سهم 7.9، »انگلستان« به ارزش 530 ميليون دالر با سهم 
7 درصد، »هلند« به ارزش 528 ميليون دالر با سهم 6.8 
درصد، »تركيه« به ارزش 368 ميليون دالر با س��هم 4.8 
درصد، »فدراسيون روس��يه« به ارزش 359 ميليون دالر 
با س��هم 4.7 درصد، »برزيل« به ارزش 307 ميليون دالر 

با س��هم 4 درصد، »پاكستان« به ارزش 194 ميليون دالر 
با سهم 2.6 درصد و »آلمان« به ارزش 193 ميليون دالر با 
سهم 2.5 درصد از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي برآورد شده است و درمجموع 79.3 درصد 

كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داده اند.

   فرازوفرودترازتجاري
همچنين مطابق آمارها، تراز تجاري محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي تا پايان آذرماه سال 1397، بالغ  بر منفي 2 
ميليارد و 829 ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 6.7 درصد بهبود يافته است. در اين مدت، ارزش 
ص��ادرات 3.8 درص��د و ارزش واردات 4.9 درصد كاهش 
داشته است. كسري تراز تجاري 9 ماهه نخست سال جاري 
نسبت به ميانگين س��ال هاي برنامه پنجم )منفي 4259 

ميليون دالر( حدود 33.6 درصد بهبود داشته است.
مقايسه هاي آماري ميزان صادرات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي در 9 ماهه نخس��ت س��ال جاري با مدت 
مشابه در سال هاي 1390 تا 1396 هم نشان مي دهد، در 
9 ماهه نخست سال 1390 برابر با 2 ميليون و 555 هزار تن 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي به كشور هاي هدف 
صادر شده كه اين ميزان در 9 ماه نخست سال 1396 به 4 
ميليون و392 هزار تن و در 9 ماه نخست سال 1397 به 5 
ميليون و 64 هزار تن رسيده است. مقايسه هاي آماري ميزان 
صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در همين 
مدت نشان مي دهد، ميزان واردات محصوالت كشاورزي و 
صنايع غذايي در 9 ماهه نخست سال 1390 برابر با 9 ميليون 
و 104 هزار تن بوده اس��ت. اما اين ميزان از واردات تا پايان 
فصل سوم سال 96 به 14 ميليون و 149 هزارتن و در 9 ماه 
نخست سال 97 به 14 ميليون و 437 هزار تن رسيده است. 
بر همين اساس تراز وزني محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي در 9 ماهه منتهي به آذر سال 1390 منفي 6 ميليون 
و 548 هزار تن بوده كه در 9 ماه نخست سال 96 به منفي 9 
ميليون و 757 هزار تن رسيده و در 9 ماهه نخست سال 97 

به 9 ميليون و 373 هزار تن كاهش يافته است..
همچنين در 9 ماهه نخست سال 1390 حدود 7 ميليارد 
و 112 ميليون دالر محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
به كشور وارد شده كه اين ميزان در 9 ماه نخست سال 96 
برابر با 7 ميليارد و 984 ميليون دالر بوده، كه درهمين بازه 
زماني س��ال 97 به 7 ميليارد و 593 ميليون دالر كاهش 
يافته است. بر همين اس��اس تراز تجاري كشور در بخش 
محصوالت كشاورزي در 9 ماهه نخست سال 1390 برابر با 
منفي 3 ميليارد و 286 ميليون دالر بوده است كه اين تراز 
در 9 ماه نخست سال 96 به منفي 3 ميليارد و 32 ميليون 
دالر و تا پايان فصل سوم سال جاري به منفي 2 ميليارد و 

829 ميليون دالر بوده است. 
از س��وي ديگر، آمارها نش��ان مي دهد، در 9 ماهه نخست 
سال 1397، جمعا 8524 تن »آفت كش« به صورت آماده 
مصرف و 7737 تن به صورت تكنيكال وارد كشور شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، آفت كش هاي آماده 
مصرف 25.8 درصد كاهش و تكنيكال ه��ا 14.8 درصد 
كاهش نشان مي دهد. در عين حال، در مجموع كل واردات 
بذر و ساير اندام هاي تكثير شونده گياهي در 9 ماهه نخست 
سال 1397، بالغ بر 5746 تن با ارزش 86 ميليون دالر بوده 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني حدود 60 

درصد و از نظر ارزش 26.4 درصد كاهش نشان مي دهد

خريد س��لف ي��ا پيش خريد 
از گذش��ته تا ام��روز در ايران 
و س��اير نقاط جه��ان يكي از 
روش هاي سنتي تأمين  مالي 
كوتاه  م��دت نوليدكنندگان 
كاالهاي صنعتي، مواد معدني، 
سازندگان مسكن و ساختمان 
و... ب��وده اس��ت. بنابراين هر 
راهكاري ك��ه بتوان��د، هم با 
سهولت و سرعت بيشتر و هم 
با نرخ تنزيل )اختالف قيمت نقدي و سلف كاال( پايين تر، 
دسترسي توليدكنندگان به اين منبع را فراهم كند، عمال 
به توس��عه اقتصادي و مهم تر از آن كاهش هزينه هاي 
توليد كمك خواهد كرد. نخست اينكه در حوزه كاالهاي 
صنعتي و كشاورزي طي دهه هاي اخير بانك ها از طريق 
عقد س��لف تا حدي فعاليت كرده اند. اما در عمل نقشي 
جدي در آن نداشته اند و اس��تفاده از عقد سلف بيشتر 
صوري و در نهايت عمال تأمين  مالي مبتني بر بدهي رخ 

داده و بانك، مانند يك معامله سلف واقعي، در سود و زيان 
شريك نبوده است. 

دوم اينكه در حوزه مسكن و ساختمان با توجه به ماهيت 
اين حوزه و آش��نايي بيشتر عامه مردم، معامالت سلف 
و پيش ف��روش و پيش خريد عمال ب��دون نياز جدي به 
سيستم بانكي و از طريق رجوع به عامه مردم انجام شده 
است. در اين حوزه، به جز در مواردي كه پاي كالهبرداري 
سازندگان در ميان اس��ت، پيش خريد ملك اصوال يك 
فعاليت سودآور بوده و توسعه هرچه بيشتر آن عالوه بر 
كمك به اقتصاد خانوار باعث توانمند شدن هر چه بيشتر 

سازندگان شده و مي شود.
امروز بر پايه قانون توس��عه ابزاره��اي و نهادهاي مالي 
جديد )مصوب سال 1388( صندوق هاي سرمايه گذاري 
متعددي )صندوق سرمايه گذاري در سهام، صندوق هاي 
درآمد ثاب��ت، صندوق زمي��ن و س��اختمان، صندوق 
جسورانه، صندوق پروژه و..( در بازار سرمايه ايران تأسيس 
ش��ده و در حوزه هاي مختلف و متنوعي با هدف كسب 
بازدهي براي اعضا و سرمايه گذاران خود فعاليت مي كنند. 

از آنجا كه بحث پيش خريد كاال، مواد اوليه و ساختمان در 
اقتصاد امروز ايران و جهان عمال يك نوع سرمايه گذاري 
)با ريسك و بازده خاص خود( محسوب مي شود، مي توان 
به طراحي و تأس��يس صندوق هاي سرمايه گذاري كه 
به صورت تخصصي منابع خ��ود را در حوزه پيش خريد 
انواع كاال، مواد اوليه و حتي س��اختمان )با رعايت اصل 
متنوع سازي و كاهش ريسك و عدم سرمايه گذاري تمامي 
پول خود در پيش خريد يك كاالي خاص يا پيش خريد 
محصوالت يك تك شركت( به جريان انداخته و كسب 
س��ود مي كنند، فكر كرد.به صورت مش��خص در حوزه 
مسكن چندي پيش ايده طراحي صندوق هاي تخصصي 
پيش خريد مسكن توسط برخي از فعاالن بازار سرمايه 
پيشنهاد ش��د. با ديدي بازتر و كالن تر مي توان در كنار 
اين صندوق ها بحث طراحي صندوق هاي پيش خريد 
كاالها را مطرح كرد. صندوق هايي ك��ه مديران آن، در 
حوزه هاي مختلف از مس��كن گرفته تا انواع مواد اوليه و 
كاالهاي صنعتي، كش��اورزي و...، فرصت هاي موجود 
جهت پيش خريد را بررسي كرده )همواره توليدكنندگاني 

وجود دارند كه به دالي��ل مختلف آماده يا بهتر بگوييم 
نيازمند پيش ف��روش محصوالت خود هس��تند( و بر 
مبناي ريس��ك و بازده پيش بيني شده براي هر يك )و 
البته در چارچوب اس��تراتژي هاي صندوق(، دست به 
سرمايه گذاري )يا به عبارت ديگر پيش خريد( زده و در 
نهايت هنگام تحويل فيزيكي كاالي پيش خريد شده از 
توليدكننده طرف قرارداد، در بازار آن را به فروش رسانده 
و از مابه التفاوت حاصله كسب سود مي كنند. چند مزيت 
عام و خاص در ارتباط با تأسيس اين صندوق ها قابل ذكر 
اس��ت: مزاياي عام آن عبارتند از: توسعه و تعميق بازار 
سرمايه ايران و افزايش آشنايي و حضور اقشار بيشتري از 
جامعه در آن؛ افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري، كسب 
بازده و حتي مديريت ريس��ك براي عامه مردم و به ويژه 
فعاالن بازار س��رمايه؛ و مزيت خاص آن همان است كه 
در ابتداي يادداش��ت به آن اشاره شد، افزايش سرعت و 
سهولت و همچنين كاهش نرخ تنزيل )ورود صندوق هاي 
سرمايه گذاري به اين حوزه باعث ايجاد رقابت بين آنها 
و س��رمايه گذاران س��نتي حوزه مزبور شده و در نتيجه 

نرخ تنزيل/نرخ بازده كاه��ش خواهد يافت( در فرآيند 
تأمين مالي از طريق پيش فروش كاال و مواد. در پايان بايد 
اذعان كرد كه صندوق هاي پيش خريد مسكن به احتمال 
زياد بيشتر از صندوق هاي پيش خريد كاال نزد عامه مردم 
و فعاالن بازار سرمايه مورد پذيرش قرار گرفته و خواهند 
توانست سرمايه گذار جذب كنند )به دليل آشنايي بيشتر 
مردم با بحث پيش خريد مسكن و تصور عامه مردم نسبت 
به كم ريسك بودن آن، كه البته خود جاي بحث دارد(؛ در 
حوزه ساير كاالها هر چند در ابتدا در مقياس محدودي 
مي توان س��رمايه گذار جذب كرد، اما در سايه طراحي 
اميدنامه شفاف و قوي )متني رسمي و الزامي كه چارچوب 
استراتژي ها و محدوديت هاي سرمايه گذاري صندوق را 
مشخص مي كند( براي صندوق هاي مذكور و بهره گيري 
از مديران و كارشناس��ان مجرب و آش��نا به حوزه هاي 
مربوطه و درنهايت كس��ب بازده قاب��ل قبول، به راحتي 
مي توان براي اين گونه صندوق ها در ميان فعاالن حقيقي 
و حقوقي بازار سرمايه و حتي عامه مردم سرمايه گذاران 

بسياري را جذب كرد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
معتقد است در صورتي كه برخي تغييرهاي مورد نياز در 
بسته ها و دستورالعمل هاي ارزي بانك مركزي اتفاق نيفتد، 
شرايط براي صادركنندگان بزرگ دشوار خواهد شد در 
حالي كه شرايط به وجود آمده راه را براي صادركنندگان 

غيرحرفه اي باز كرده است.
غالمحسين ش��افعي، گفت: يكي از اصلي ترين مسائلي 
كه در ش��رايط فعلي كش��ور بايد به آن توجه كرد، نقش 
مثبت و كليدي صادرات است كه مي تواند براي مديريت 
اوضاع اقتصادي و كمك به دولت ايفا كند. بر همين اساس 
ما بايد سياس��ت هاي خود را ط��وري طراحي كنيم كه 
صادركنندگان با فراغ بال امكان نقش آفريني در شرايط 
فعلي را داشته باشند.او با اش��اره به تالش هايي كه براي 
مديريت اوضاع انجام ش��ده، افزود: هرچند دولت و بانك 
مركزي تالش كرده اند در ماه هاي گذشته و به دنبال باال 
رفتن نرخ ارز اوضاع را مديريت كنند اما با توجه به تجربه 

شكل گرفته در طول هفته هاي گذشته، به نظر مي رسد 
كه مي توان به برخي تغييرات در دستورالعمل ارزي بانك 

مركزي نيز انديشيد.
رييس اتاق ايران با بيان اينكه شرايط به وجود آمده راه را 
براي صادركنندگان غيرحرفه اي باز كرده اس��ت، گفت: 
وقت��ي سياس��ت هايي در نظر مي گيريم ك��ه در جريان 
اجراي آن صادركنندگان بزرگ با دش��واري مواجه شده 
ام��ا صادركننده كوچك مي تواند با اس��تفاده از امكانات 
در نظر گرفته شده فعاليت كند، شرايط براي حرفه اي ها 
و اف��رادي كه براي دوراني طوالن��ي در اين بخش حضور 
داشته اند سخت مي شود.شافعي ادامه داد: امروز بسياري 
از صادركنن��دگان بزرگ ما با توجه به ش��رايط دش��وار 
اقتصادي ش��ان امكان صادرات پي��دا نمي كنند و اين در 
شرايطي است كه برخي افراد با خريد كاالي همين افراد، 
به شكل خرد كاالها را صادر مي كنند و به اين ترتيب هم 
از مزيت هاي در نظر گرفته ش��ده در دستورالعمل ارزي 

بهره مند مي ش��وند و هم بازار افراد اصلي را مي گيرند.او 
تصريح كرد: براي حل اين مشكالت قبل از هر چيز يك 
مس��اله بيش��ترين اهميت را دارد و آن لزوم اعتماد ما به 
بخش خصوصي و صادركنندگان بزرگ است. افرادي كه 
در تمام دهه هاي گذشته بخشي از بار اقتصاد كشور را به 
دوش كشيده و همواره نسبت به بازگشت ارز خود اقدام 
كرده اند و ازاين پس نيز باوجود تمام دشواري ها به جز اين 
فكر نمي كنند.بر اس��اس اين گزارش، پس از آغاز اجراي 
بس��ته جديد ارزي بانك مركزي در روزهاي پاياني آبان 
ماه، تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به چگونگي 
اجراي اين سياست اعتراض داش��ته و اجراي آن را براي 
صادركنندگان بزرگ مشكل ساز خواندند.در بسته جديد 
ارزي بان��ك مركزي، صادركنندگان تا س��قف صادرات 
يك ميليون يورو از ورود به سامانه نيما معافند اما پس ازآن و 
به شكل تصاعدي بايد بخش هاي بيشتري از سهم صادرات 

خود را وارد اين سامانه كنند. 

نايب رييس اتاق ايران با اس��تقبال از مصوبه شوراي 
پول و اعتبار براي تشكيل بازار متشكل ارزي گفت: 
ايجاد اين ب��ازار به تثبيت قيم��ت، افزايش ثبات و 

كاهش سفته بازي كمك خواهد كرد.
به گزارش ايبنا، نايب رييس اتاق ايران درباره مصوبه 
اخير ش��وراي پول و اعتبار در خص��وص ايجاد بازار 
متشكل ارزي گفت: حتمًا اين اقدام در ايجاد تعادل 
در بازار موثر و قابل تقدير است و در راستاي وظايف 

بانك مركزي است.
حسين سالح ورزي تأكيد كرد: ايجاد بازار متشكل 
ارزي مي تواند به شفافيت در بازار ارز، تثبيت قيمت و 
افزايش ثبات در بازار ارز كمك كند. نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران تأكيد كرد: ايجاد بازار متشكل ارزي 
بطوركلي باعث قانونمند ش��دن ب��ازار ارز و كاهش 

تأثيرپذيري و امكان سفته بازي خواهد شد.
سالح ورزي ادامه داد: از سوي ديگر در شرايطي كه 

بازار ارز با تنش مواجه است از نظر عرضه و تقاضاي 
وجود بازار قانونمند و متشكل و داراي قاعده حتمًا 
به تنظيم بازار كم��ك خواهد كرد. وي درباره اينكه 
ايجاد اين بازار تا چه اندازه به كشف قيمت ارز كمك 
خواه��د كرد نيز گف��ت: ايجاد بازار متش��كل ارزي 
درصورتي كه به درستي عمل كند مي تواند در تعادل 

قيمت ها نيز موثر باشد. 
در هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي 
پول و اعتبار كه در محل س��اختمان بانك مركزي 
برگزار شد، موضوع »بازار متشكل معامالت ارزي«، 
مطرح و م��ورد تصويب قرار گرفت. بر اس��اس اين 
مصوبه به منظور ساماندهي و توس��عه بازار شفاف، 
منصفان��ه و كارا، »بازار متش��كل معامالت ارزي« 
تش��كيل مي ش��ود تا ارزها در آن بطور نقد مطابق 
مقررات اين مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن در 

بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند.
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ممانعتازاجرايطرح
مبارزهباقاچاقپوشاك

فارس| نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات صنعت 
نساجي و پوش��اك ايران در مورد روند اجراي طرح 
مبارزه با قاچاق برندهاي محرز عرضه كننده پوشاك 
قاچاق گفت: س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اين 
طرح را از اول دي ماه اجرايي كرد و با توجه به جديت 
در اجراي طرح بالفاصله دارندگان فروش��گاه هاي 
عرضه كننده پوشاك محرز قاچاق يا اقدام به تعطيلي 
واحدهاي خ��ود كردند يا كاالهاي قاچاق خود را از 
سطح فروشگاه جمع آوري كردند.بهرام شهرياري 
با بي��ان اينكه به دنبال اجراي ط��رح، برخي از ذي 
نفعان واردات پوشاك قاچاق، منافع خود را در خطر 
ديدند، افزود: بنابراين اين افراد براي متوقف كردن 
طرح مبارزه با قاچاق پوشاك، با طرح سناريوهاي به 
»هم ريختگي بازار« و »از بين رفتن امنيت«، تالش 
مي كنند تا طرح مبارزه با پوش��اك قاچاق متوقف 
شود. آنها با اين كار سعي دارند تا همچنان به عرضه 
پوش��اك قاچاق ادامه دهند. شهرياري تاكيد كرد: 
انبارهاي توليد كنندگان پوشاك داخلي مملو از كاال 
است و با خروج برندهاي محرز عرضه كننده قاچاق، 
هيچ مش��كلي براي تأمين پوشاك مورد نياز مردم 
حتي در شب عيد هم ايجاد نمي شود. او اظهار كرد: با 
طرح اين مسائل، در حال حاضر ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز به ش��دت از سوي برخي مقامات 
دولتي براي اجراي طرح تحت فشار است اما با اين 
وجود اين ستاد قول داده كه اجراي طرح مجدد از 

22 دي ماه آغاز مي شود.

افزايشسرمايهگذاري
واشتغالدربخشصنعت

ايس�نا| ت��ا پايان آب��ان م��اه امس��ال ميزان 
سرمايه گذاري، اشتغال و همچنين صدور پروانه 
و جواز تاسيس نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذشته افزايش يافته است كه در ميان اين موارد 
بيشترين افزايش صدور مجوز و گواهي به بخش 
تجارت الكترونيك اختص��اص دارد. آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد كه صدور 
پروانه بهره ب��رداري تا پايان آبان ماه امس��ال در 
بخش صنعت، 38 ه��زار و 400 ميليارد تومان 
سرمايه گذاري قطعي را در پي داشته كه اين رقم 
97.6 درصد بيشتر از مدت مشابه در سال گذشته 
اس��ت.بر اساس آمار منتشر ش��ده، 3741 فقره 
پروانه بهره برداري صنعتي تا پايان آبان ماه امسال 
با سرمايه گذاري 38 هزار و 436 ميليارد توماني 
صادر شده است كه براي 67 هزار و 529نفر شغل 
ايجاد كرده است. مقايسه اين اعداد با آمار مدت 
مشابه در س��ال گذشته نشان مي دهد كه تعداد 
پروانه 2.1 درصد، حجم س��رمايه گذاري 97.6 
درصد و ميزان اشتغال 6.9 درصد افزايش يافته 
اس��ت. همچنين صدور جواز تاسيس در بخش 
صنعت نيز رش��د 19.6 درصدي را تجربه كرده 
اس��ت و آمارها نش��ان مي دهد كه در اين مدت، 
14 هزار و 642 فقره جواز تاسيس صادر شده كه 
بر اساس پيش بيني ها اين تعداد جواز، منجر به 
سرمايه گذاري 161 هزار و 500 ميليارد توماني 
در بخش صنعت مي ش��ود و 59.6 درصد بيشتر 
از مدت مشابه س��ال گذشته است و 342 هزار و 

741شغل نيز ايجاد خواهد كرد.

برگزاريچهاردهمين
كنفرانستوسعهمنابعانساني

چهاردهمين كنفرانس توس��عه منابع انساني، 25 و 
26 دي ماه 97 با موضوع »س��رمايه انساني و تحول 
ديجيتال« با حضور مقامات، مديران ارشد، مديران 
منابع انساني سراسر كشور و متخصصان اين حوزه 
برگزار مي ش��ود. »نقش مديريت منابع انس��اني در 
فرهنگ س��ازي و حمايت از توليد ملي با كيفيت«، 
»نقش مديريت مناب��ع انس��اني در نهادينه كردن 
 )CSR( اخالق حرفه اي، مسووليت اجتماعي شركت
سازمان ها و نهادها«، »نقش مديريت منابع انساني 
در راهب��ري باور، امي��د و اعتماد در س��ازمان ها« و 
»راهكارهاي ارتقاي برند و حرفه اي گرايي مديريت 
مناب��ع انس��اني« از جمله موضوعات مح��وري اين 
كنفرانس هس��تند. از ديگر موضوعات محوري اين 
كنفرانس مي توان به » نقش مديريت منابع انساني 
در مواجهه با موج چهارم توس��عه صنعتي«، »نقش 
مديريت منابع انساني در ساختارهاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها «، »مدل هاي منابع انساني درشرايط 
دشوار اقتصادي«، »ابتكارات مديريت منابع انساني 
براي افزايش اثربخشي كس��ب و كارهاي كوچك و 
متوسط در شرايط عدم قطعيت محيطي« و »نقش 
مديريت منابع انساني در افزايش تاب آوري سازمان ها 
و كسب و كارها در شرايط دشوار اقتصادي« اشاره كرد. 

65ميلياردريالپرونده
تخلفدرآذرماه

ش�اتا | وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
آذرماه امسال 36 هزار و 114 مورد بازرسي از مراكز 
خرد و كالن در سطح عرضه در سراسر كشور انجام شد 
كه منجر به تشكيل 851 مورد پرونده تخلف به ارزش 
بيش از 65 ميليارد ريال و ارسال آنها به مراجع قضايي 
شد. در اين مدت استان تهران با 5 هزار و 785 مورد 
بازرسي و 127 مورد تشكيل پرونده و استان البرز با 
بيش از 33 ميليارد ريال ارزش كاالي قاچاق كشف 
شده باالترين عملكرد را در بين استان ها داشته اند. 
برپايه اين گزارش، بيشترين ارزش ريالي كاالهاي 
قاچاق كشف ش��ده با 15 ميليارد ريال در گروه هاي 
مرتبط با شيشه،  چيني و سراميك به ثبت رسيد. پس 
از آن انواع پارچه با 12 ميليارد ريال، فلزات گرانبها با 9 
ميليارد ريال، لوازم آرايشي و بهداشتي با هشت ميليارد 
ريال و سيگار، توتون و تنباكو و محصوالت دخاني با 
چهار ميليارد ريال بيشترين ارزش ريالي كاالهاي 

قاچاق مكشوفه را به خود اختصاص دادند.

فرهاد فزوني
 عضو هيات نمايندگان 

اتاق بازرگاني تهران

تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در 9 ماهه نخست سال هاي 1390 تا 1397
13901391139213931394139513961397واحد شرح 

25553171301138073603456543925046هزار تن مقدار صادرات 
910416241120501623613512129531414914437هزار تن مقدار واردات 

9337-9757-8387-9909-12429-9040-13070-6548-هزار تن تراز وزني 

38264542378647444363462949524765ميليون دالر ارزش صادرات 

711210194925192236777669279847593ميليون دالر ارزش واردات 
2829-3032-2063-2414-4479-5465-5652-3286-ميليون دالر تراز تجاري 

يادداشت



آمار

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

سازمان كشورهاي صادركننده نفت به دنبال البي گري در امریكا 

صادرات گاز به برخی کشورها به صرفه تر از برق است

آيا اسم رمز اوپك برمال شده است؟ 

گروه انرژی|فرداد احمدی|
روز ش�نبه مدیرعامل ش�رکت ملی گاز ایران 
برای نخس�تين بار پس از دریافت این س�مت 
همنش�ين خبرنگاران ش�د و به پرسش ها در 
خصوص آخرین وضعيت گاز در ایران پاس�خ 
داد. حس�ن منتظر تربتی در آستانه چهلمين 
سالگرد انقاب اس�امی ایران، صنعت گاز را 
به واسطه توسعه و خودکفایی بسيار باالی آن 
پس از انقاب اس�امی، »انقابی ترین صنعت 
ایران« معرفی کرد و خب�ر از راه اندازی واحد 
توليد ماده بودارکننده گاز در عس�لویه داد، 
اتفاقي كه ایران را پس از روس�يه و فرانس�ه، 
در رده س�وم تنه�ا توليدکنن�دگان این ماده 
در جهان ق�رار مي دهد. مع�اون وزیر نفت در 
خصوص ش�کل گيری رقاب�ت کاذب ميان گاز 
و برق در صادرات که از ط�رف روزنامه تعادل 
مورد پرس�ش قرار گرفت، ص�ادرات گاز را به 
برخ�ی مناطق ب�ه صرفه تر از برق دانس�ت و 
دریافت سوبسيد گاز در بخش برق را از دالیل 
اولویت داشتن گاز برای صادرات عنوان كرد.

حس��ن منتظر تربتی، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران در نشس��ت خبری که روز ش��نبه برگزار شد، 
ب��ا بیان اینک��ه صنع��ت گاز یک��ی از خودکفاترین 
صنایع کش��ور اس��ت به طوری که عمده تجهیزات 
مورد استفاده در صنعت گاز در داخل کشور تأمین 
می شود، از آمادگی برای بهره برداری از واحد تولید 
م��اده بودارکننده گاز در عس��لویه خبر داد و گفت: 
»ایران بعد از فرانسه و روسیه، سومین کشور جهان 

شده است که توانایی تولید این ماده مهم را دارد.«
به دلیل آنکه گاز طبیعی ماده ای بی رنگ و بی بو بوده 
و نشت احتمالی آن می تواند خطرزا باشد، الزم است 

از ماده ای برای بودار کردن آن استفاده شود.
ایران تاکنون این ماده را از کشور فرانسه خریداری 

می کرد. 
منتظر تربتی در آس��تانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اس��امی با بیان اینکه ای��ران رتبه خوبی در 
مالکیت ذخایر گازی دنیا دارد و بیش��تر برق کشور 
نیز به وسیله سوخت های فس��یلی تولید می شود، 
در حمایت از سیاس��ت های متفاوت گازی ایران در 
مقایسه با سایر کشورها گفت: »اقتصاد گازی کشور 
نشان دهنده درست بودن سیاست گازی کشور در 

40 سال گذشته بوده است.
تجربه نش��ان داده اس��ت که در هر جای کشور که 
گاز توسعه یافته، جایگزین سوخت هایی شده است 
که ارزش باالتری داش��ته و آلودگی زیست محیطی 
بیش��تری هم به همراه خود دارن��د. بنابراین تجربه 
گازرسانی نشان داده است که گازرسانی در راستای 
توسعه به ش��کل صحیحی دنبال شده و در اقتصاد 

کان نیز این امر خود را نشان داده است.«
وی در ادام��ه اف��زود: »اکن��ون در همه ج��ای دنیا 
گاز به عنوان یک کاالی پیش��رو در توس��عه اقتصاد 
مطرح اس��ت. زیرا زمانی که برای یک منطقه انرژی 
مطمئن فراهم می شود، زمینه برای توسعه صنعتی 
آن منطقه فراهم می ش��ود. به عنوان مثال در بحث 
توس��عه مکران، ابتدا نگرانی ها از ع��دم موفقیت به 
خاطر نبود گاز در آن منطقه بود، اما با توسعه گازی 

آن منطقه این نگرانی رفع شد.«

    آيا نرخ گاز تغییر می کند؟
معاون وزیر نفت در پاس��خ به این پرس��ش روزنامه 
تعادل كه با ادامه یافتن شكل فعلي قیمت گذاري گاز 
و ساختار این شركت، شركت ملي گاز تا چه موقعي 
دوام خواهد آورد بیان کرد: »بحث پایین بودن یا باال 
بودن قیمت گاز بیشتر به مجموع درآمدهای دولت 
برمی گردد و این مس��اله که دولت چقدر می خواهد 
روی گاز به عنوان منبع درآمد حساب کند، در تعیین 
نرخ گاز موثر است. ضمنأ مجلس شورای اسامی در 

این زمینه تصمیم گیر است.«
وی در ای��ن رابطه افزود: »در حال حاضر بخش��ی از 
دریافتی ما از گازبها، برای تأمین هدفمندی یارانه ها 
و منابع دولت هزینه می ش��ود و بنابراین افزایش بها 
می تواند در راس��تای سیاس��ت های مجلس باش��د. 
ش��رکت ملی گاز فعا برنامه ای ب��رای افزایش بهای 

گاز ندارد.«
 مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران با بی��ان اینکه 
نمی توان به راحتی درباره قیم��ت گاز قضاوت کرد، 
تصریح کرد: »از طرفی باید بهای گاز را در مقایس��ه 
با سایر حامل های انرژی در کشور در نظر گرفت و از 
طرف دیگر می توان آن را با بهای بین المللی مقایسه 
کرد. در مقایس��ه بین المللی قیمت گاز در همه جای 
دنیا حداقل 20 س��نت به ازای هر متر مکعب است و 
بنابراین، قیمت گاز در ایران بس��یار پایین به حساب 
می آید. ام��ا موضوع قیمت گ��ذاری کاالها در داخل 
کش��ور معادالت دیگری دارد که دولت و مجلس در 
آن ورود می کنند و شرکت ملی گاز حساسیتی روی 

این موضوع ندارد.«

    صادرات برق يا گاز؟
چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان شکل گیری 
رقابت میان گاز و برق صادراتی به کش��ور عراق، این 
رویداد را به ضرر منافع ملی عنوان کرد. از نظر زنگنه 
دلیل آسیب زا بودن شکل گیری چنین رقابتی، تعلق 
گرفتن سوبسید گاز به بخش برق بود که قیمت آن را 
غیرواقعی کرده و رقابت پذیری آن را باال می برد، حال 
آنکه این سوبس��ید نباید ش��امل کاالهای صادراتی 
شود. از این رو، »روزنامه تعادل« پرسش دیگر خود را 
به پیگیري آخرین تصمیمات درباره نرخ گاز واگذاری 
به نیروگاه ها و تدابیر اندیش��یده ش��ده ب��رای ایجاد 
هماهنگی در مساله صادرات برق و گاز به همسایگان 
اختصاص داد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پاسخ 
داد: »تأمی��ن گاز نیروگاه ها در راس��تای هدفمندی 
یارانه ه��ا قرار دارد و وزارت نی��رو مجموع قیمت گاز 
دریافتی و برق را به گونه ای تعیین می کند که سهم 
هدفمندی را پرداخت کند. نقش ش��رکت ملی گاز 
فقط این است که گاز را در اختیار نیروگاه ها قرار دهد 
و به غیر از مبلغ بسیار اندک اخذ شده به عنوان ارزش 

افزوده، پولی از نیروگاه ها دریافت نمی شود.«
وی درباره اولویت داشتن صادرات برق یا گاز بیان کرد: 
»در برخی مناطق صادرات برق س��اده تر و در برخی 
مناطق صادرات گاز راحت تر است بنابراین نباید در 
این زمینه رقابت صورت گیرد. موضوع مهم این است 
که برق به صورت سوبسیدی در داخل تولید می شود 
بنابراین صاح نیست که جای صادرات گاز را بگیرد.«

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از افزایش 
۷0 میلیارد مترمکعبی مقدار عرضه گاز به نیروگاه ها 

تا پایان اسفندماه خبر داد.

    عزم پاکستان برای خريد گاز ايران
یک��ی از موضوعات گازی بحث برانگیز چند س��ال 
اخیر مس��اله صادرات گاز به پاکس��تان بوده است. 
قرار بود گاز ایران طی قراردادی موس��وم به قرارداد 
خط لوله صلح به پاکس��تان رفت��ه و از آنجا به هند 
صادر ش��ود و بدین ترتیب، روابط تی��ره و تار میان 
دو کشور هند و پاکستان را با ایجاد منافع مشترک 
در دریافت گاز ایران بهبود بخش��د. در سال 2014 
که پای��ان موعد قرارداد احداث خ��ط لوله صلح فرا 
رسید، ایران لوله گذاری بخش مربوط به خاک خود 
را تکمیل کرد، اما پاکس��تان نیز از احداث خط لوله 
س��ر باز زد. مذاکرات برای اینکه پاکستان تعهدات 
خود در این قرارداد را به انجام برساند تاکنون نتیجه 
عملی به همراه نداش��ته اس��ت، اما روی کار آمدن 
دولت جدید در پاکستان در مردادماه امسال و ابراز 
تمایل نخست وزیر جدید این کشور، عمران خان به 
بازگش��ت به قرارداد خط لوله صلح، امیدواری ها را 
در طرف ایران افزای��ش داد. در آخرین اظهارنظرها 
درباره اقدامات عملی پاکستان برای انجام تعهدات 
گازی خود به ای��ران مدیر عامل ش��رکت ملی گاز 
بیان کرد: »خبرهایی از تاش دولت پاکس��تان در 
ترغیب شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری 
در اح��داث خط لول��ه ای��ران پاکس��تان به گوش 
می رسد و امیدواریم بخش های خصوصی این کشور 

سرمایه گذاری کرده و گاز را دریافت کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »ما آمادگی صادرات به پاکستان 
را داریم، بخش��ی از خط احداث شده و زیرساخت ها 
فراهم است. در داخل پاکستان مسووالن این کشور 
باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند دریافت کننده 

گاز باشند یا خیر.«
تربتی درباره خط لوله تاپی گفت: »ما عما احساس 
می کنیم اگر دریاف��ت گاز از ایران انتخاب می ش��د 
ب��ه لحاظ اقتص��ادی ب��رای همه کش��ورها از جمله 

ترکمنستان، پاکس��تان، هند و ایران به صرفه تر بود 
ضمن اینکه مسیر ایران سریع تر و امن تر است.«

وی درباره داوری بحث صادرات به پاکس��تان یادآور 
ش��د: »ما به دنبال این هس��تیم که به شرایط قطعی 
برای صدور گاز برسیم و فعا برنامه ای برای شکایت 

نداریم.«

    دريافت طلب از عراق به دينار
معاون وزیر نفت درباره صادرات گاز به عراق و دریافت 
مطالبات گفت: »اکن��ون از دو نقطه بغداد و بصره به 
عراق صادرات گاز داریم و با توجه به نیاز بیشتر عراق 
در فصول گرم، صادرات گاز در تابستان شتاب بیشتری 

می گیرد.«
وی درباره دریافت پول به یورو یا دینار بیان کرد: »ما 
تا کنون پول گاز را به یورو دریافت کرده ایم. اما در هر 
حال به هر طریق که بانک مرکزی پول را دریافت کند 

برای ما ماک است.«
وی درباره برنامه های صادراتی گفت: »نوع موقعیت 
جغرافیایی ایران و ش��بکه خطوط لول��ه در ایران به 
شکلی است که امکان صادرات به همسایگان مهیاست 
به طوری که امکانات ورود گاز ایران به عمان، کویت 
و امارات ایجاد شده و اگر به شکل جدی دنبال شود با 

هزینه کم می توان صادرات را انجام داد.«

    نگرانی از رشد مصرف نداريم
وی در ادامه درب��اره حجم مصرف گاز در بخش های 
مختلف کشور اظهار کرد: »در سال 96 حجم مصرف 
گاز در بخش خانگی 2۵ درصد، در بخش نیروگاهی 
۳۷ درص��د، در بخش صنای��ع ۳0 درصد، در بخش 
CNG، 4 درصد و بخ��ش عمومی نیز 4 درصد بوده 

است«.
منتظر تربتی با بیان اینکه رشد مصرف گاز در کشور 
ساالنه 6 درصد اس��ت، گفت: »روزانه ٨٠٠ میلیون 

مترمکعب گاز در داخل کش��ور تولید می ش��ود که 
معادل ۵ میلیون بش��که نفت است. حجم انتقال گاز 
روزانه بیش از ٧٥٠ میلیون مترمکعب در روز است و با 
توسعه ای که در خطوط لوله انجام شده نگران افزایش 

تولید نیستیم.«
وی در خصوص نگرانی از پیشی گرفتن حجم مصرف 
از توان تولید گاز بیان کرد که به دلیل رسیدن مصرف 
خانگی گاز ایرانیان به نقطه اش��باع، نگرانی در رابطه 
با پیش��ی گرفتن مصرف از تولید وجود ندارد، با این 
حال باید به سمت مدیریت مصرف گاز قدم برداشت.

به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز، پیش بینی 
می شود افزایش تولید به ٧٠ تا ١٠٠میلیون مترمکعب 

برسد.
منتظر تربتی در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت شرکت 
ملی گاز گفت: »قبل از پیروزی انقاب اسامی، تنها 
8 شهر به شبکه گازرسانی شهری کشور وصل بود. با 
پیروزی انقاب و در طول س��ال های جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران، س��وخت گاز، جایگزین نفت سفید 
ش��د، به دلیل به کارگیری این سیاست روند توسعه 

گازرسانی شتاب گرفت.«
وی با بی��ان اینکه تولید گاز در ایران تا س��ال ١٣6٨ 
شمسی، روزانه ٣٥ میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: 
»شناسایی مخازن گازی از سال ٦٨ به بعد آغاز شد و 
از آن زمان با شناسایی ذخایر جدید گازی در جهان، 
گاهی ایران و گاهی روس��یه عنوان نخستین کشور 

دارنده گاز در جهان را کسب می کنند.«
وی در خصوص سطح پوشش گازرسانی کشور بیان 
کرد: »در حال حاضر 11۳9 شهر کشور گازدار هستند 
و گازرسانی به 2۷ هزار و ۳۳8 روستا انجام شده است و 
9۷ درصد جمعیت شهری کشور و 82 درصد جمعیت 
روستایی ایران از پوشش ش��بکه گاز برخوردارند به 
طوری که از مجموع جمعیت ای��ران 9۳.6 درصد از 

پوشش شبکه گاز برخوردار شده اند.«

گروه انرژی| 
به نظر مي رسد اوپك در حال طرح ریزي ساز و كاري 
اس��ت كه بتواند در مقابل اقدامات ضد اوپك ترامپ 
در امریكا مقاومت كن��د. موضوع »ایجاد انحصار« در 
بازار چیزي است كه ترامپ روي آن دست گذاشته و 
به دنبال آن است تا با گرفتن موافقت كنگره، فعالیت 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام كه بیش از 
نیم قرن از فعالیتش مي گذرد را به چالش بكشد. مهدي 
عسلي مدیركل سابق امور اوپك وزارت نفت حدود 2 
سال پیش در یك گفت وگوي كوتاه با »تعادل« بر این 
موضوع تاكید كرده بود ك��ه دلیل اینكه بنیانگذاران 
اوپك از رقم »تولید« صحبت كرده و از به میان آوردن 
پاي كلمه و عبارت »ص��ادرات« پرهیز مي كردند به 
این دلیل بود كه س��ازمان را درگیر قوانین س��ازمان 
تجارت جهاني نكنند. در واقع این موضوع مانند رازي 
بود كه همه از آن محافظت مي كردند. حاال اما به نظر 
مي رسد این بار اوپكي ها بیش از دفعات قبل احساس 

خطر كرده اند. 
وال استریت ژورنال به تازگي خبر داده است كه اوپك 
براي نخس��تین بار در تاریخ 60 س��اله خود، سرگرم 
بررس��ي آغاز البي نزد قانونگذاران امریكایي در برابر 
اقدامات ضداوپك دولت ترامپ است. پیام این كمپین 
این است كه اوپك نقش مهمي را در كمك به اقتصاد 

امریكا ایفا مي كند.
 بلومبرگ حدود یك ماه پیش در گزارش��ي تحلیلي 
نوش��ت كه در ۳ س��ال اخیر پایان محدودیت تولید 
عربستان به ش��دت به صنایع نفتي در ایاالت متحده 
ضربه زد. همان زماني كه عربستان سعودي تولید خود 
را افزایش مي داد، تعداد دكل هاي نفتي در امریكا 80 
درصد افت كرد. تنها جایي در دنیا كه حفاري از حركت 
بازنایستاد، خاورمیانه بود. همان زمان ها بود كه تلفن ها 
در خاورمیانه به صدا درمي آمد و خواسته هایي مطرح 
مي ش��د. یكي از این تماس ها از س��وي مشاور انرژي 
كاندیداي ریاس��ت جمهوري ایاالت متحده، دونالد 

ترامپ، بود. آقاي مش��اور در تماس خود مي خواست 
كه اوپك براي كاهش تولید دست به كار شود، تولید را 
كاهش دهد و به داد قیمت ها برسد؛ همان قیمت هایي 

كه براي صنعت شیل امریكا بسیار پایین بود.
وال استریت ژورنال حاال در مورد اقدام اوپك در مورد 
مساله قانون نوپك مي نویسد كه اگرچه مقامات اوپك 
قصد ندارند مستقیما با سیاستمداران و سیاست گذاران 
امریكایي دیدار كنند اما البي براي تاثیرگذاري روي 
امریكایي ها فوریت جدي ب��راي این گروه پیدا كرده 

است.
به دنب��ال توییت هایي كه از س��وي دونال��د ترامپ، 
رییس جمهور امریكا منتشر شده و این گروه را به باال 
بردن قیمت نفت متهم كرده است، اعضاي اوپك از این 
واهمه دارند ك��ه در معرض قوانین ضد انحصارطلبي 

دولت ترامپ قرار بگیرند.
اوپ��ك در حالي به فكر البي نزد دولتمردان امریكایي 
افتاده كه دچار اختافات داخلي میان اعضاي بزرگ 

خود و تش��دید رقابت تولیدكنندگان ش��یل امریكا 
شده است.

طي سال هاي اخیر اوپك ناچار بوده در برابر شكایات 
ضد انحصارطلبي متع��دد در امریكا از خود دفاع كند 
و ش��اكیان اغلب موفق نبوده اند، زیرا اعضاي اوپك با 
مصونیت حاكمیتي مورد حمایت قرار گرفتند. برخي 
از اعضاي دولت ترامپ پیشنهاد كرده اند این معافیت ها 
مورد بازبیني قرار گیرند و برخي از اعضاي كنگره نیز 

خواهان لغو آنها شده اند.
اوپك ت��اش مي كند بازار را متقاعد كند كه مي تواند 
قیمت ها را تثبیت كند. سال گذشته یكي از مقامات 
وزارت دادگستري امریكا پیشنهادي را در دولت ترامپ 
ارایه كرد كه تح��ت آن، دولت امریكا قادر خواهد بود 
اوپك را به عنوان نقض كننده قوانین ضد انحصارطلبي 
به چالش بكش��د. این طرح منوط ب��ه بازبیني میان 
نهادها بوده است و كنگره جدید كه با تعطیلي دولت 
سر بودجه ساخت دیوار مرزي با مكزیك، دست و پنجه 

نرم مي كند بعید اس��ت به این زودي توجه خود را به 
موضوع اوپك معطوف كند.

با این ح��ال اوپك نمي خواهد خطر كن��د و به گفته 
مقامات اوپك، این سازمان مي خواهد با محافل سیاسي 
وارد البي مستقیم شود و سرگرم بررسي یك استراتژي 
است كه طبق آن به سازمان هاي صنعتي، اندیشكده ها، 
آكادمي ها و س��ایر صاحبان نظر درباره تبلیغ خود در 

امریكا، روي خواهد برد.
مقامات اوپ��ك گفته اند ای��ن گروه ممكن اس��ت با 
گروه هاي امریكایي مانند موسسه امریكن پترولیوم 
و ات��اق بازرگاني امریكا ارتباط بگیرد اما س��خنگوي 
موسسه امریكن پترولیوم اظهار كرد كه این سازمان 
هیچ ارتباطي با اوپك ندارد. سخنگوي اتاق بازرگاني 

امریكا نیز در این باره ابراز بي اطاعي كرد.
تحت استراتژي پیش��نهادي اوپك، آكادمیسین ها، 
كارشناسان و مقامات اندیشكده ها با قانونگذاران دیدار 
خواهند كرد تا این پیام اوپك را برسانند كه اقدامات 
اوپك مي تواند به تثبیت قیمتها و ش��كوفایي صنعت 

انرژي امریكا كمك كند.
این طرح كه در نشست اخیر اوپك در وین مورد بحث 
قرار گرفت، توافق گس��ترده 14 عضو این سازمان را 
جلب نكرد و برخي نگرانند كه این اقدامات كه هزینه 
آن حدود ۵00 هزار دالر برآورد ش��ده است، از منابع 
الزم براي هزینه حقوقي دفاع از اوپك در دادگاه هاي 
امریكا كم كند. ایران به شدت با چنین اقدامي مخالفت 
كرده و نمایندگان ایران از اوپك خواسته اند با امریكا 

وارد مذاكره نشوند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بودجه كمپین 
این گروه هنوز تایید نش��ده و اس��تراتژي مذكور در 
نشست هاي فني اوپك در ماه آینده و در نشست آوریل 

مجددا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پیش تر مهدي عس��لي مدیركل س��ابق امور اوپك و 
مجامع وزارت نفت در توضیح اینكه اوپكي ها در زمان 
تاسیس چه س��از و كاري را براي اینكه از قوانین ضد 

كارتلي در امان باش��ند در پیش گرفتند به »تعادل« 
گفته بود: » »بنیانگذاران اوپك كه اساس��نامه اوپك 
را تدوی��ن كرده اند انس��ان هاي عمیق و با س��وادي 
بودند؛ چراك��ه اصا روي صادرات بحث نكردند چون 
با سیاست هاي س��ازمان تجارت جهاني مشكل پیدا 
مي كرد. آنها معتقد بودند كه اعضاي اوپك كشورهاي 
مستقلي هس��تند كه براساس قطعنامه سازمان ملل 
متحد روي منابع خ��ود حاكمیت دارن��د و به دنبال 
تعیین قیمت منصفانه براي نفت تولیدي خود هستند. 
اوپكي ها همواره طوري عمل كرده اند كه صحبت  آنها 
همواره از تولید بوده و هیچ گاه روي افزایش یا كاهش 

صادرات بحثي نكردند.«
او در ادامه عنوان كرده بود: »حتي اعضاي اوپك روي 
قیمت نیز بحث نمي كنند، بلكه همواره موضع اوپك 
این بوده كه باتوجه به قیمت موجود در بازار و نیز حق 
حاكمیتي بر منابع خود، اقدام به كاهش تولید مي كنند. 
چندین بار شركت هاي امریكایي سعي كرده اند علیه 
اوپك به عنوان یك كارت��ل اقامه دعوي كنند اما این 
روش همیشه شكست خورده چراكه طبق قطعنامه 
سازمان ملل اعضاي اوپك كشورهاي مستقلي هستند 
كه گرد هم مي آیند و در رابطه با اینكه آیا حاضر هستند 
با این قیمت كاالي خود را بفروشند، بحث مي كنند و 
به این نتیجه مي رسند كه تولید خود را كاهش دهند. 
بنابراین از لحاظ حقوقي اوپك همیشه مجبور است به 

جاي صادرات در مورد تولید بحث كند.«
پیش تر بلومبرگ در یادداشتي كه به قلم جولین لي 
تحلیلگر ارشد نفتي نوشته شده بود، با اشاره به اینكه 
وزارت دادگس��تري امریكا بطور رسمي مقررات ضد 
انحصاري را بررس��ي مي كند كه هدف از آنها محدود 
كردن قدرت سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( در بازار اس��ت نوشته بود كه این اقدام اگرچه 
براي امریكا وسوسه انگیز است، اما هزینه هاي بلندمدت 
پایان دادن به قدرت تأثیر اوپك بر قیمت نفت، بسیار 

بیشتر از منافع كوتاه مدت این اقدام خواهد بود.
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9’8 میلیارد دالر صادرات 
پتروشیمي 

نيپنا|تولید مجتمع هاي پتروشیمي تا پایان 
آذر م��اه9۷ در مجموع ب��ه40.۵ میلیون تن و 
ارزش ص��ادرات به بی��ش از 8 میلیارد و نهصد 
و چهل و ش��ش میلیون دالر رسید. به گزارش 
روابط عمومي شركت ملي صنایع پتروشیمي؛ 
عملك��رد 20 مجتم��ع پتروش��یمي مس��تقر 
درمنطقه ماهش��هر تا پایان آذرماه امسال 14 
میلیون و س��یصد و ش��صت و نه هزارتن بوده 
است. همچنین، عملكرد 16 مجتمع پتروشیمي 
مستقر در منطقه عسلویه نشان مي دهد، تولید 
واقعي این منطق��ه در زمان یاد ش��ده بیش از 
1۷ میلیون نهصد و ش��صت و هش��ت هزارتن 
بوده است. بر پایه این گزارش، تولید واقعي 20 
مجتمع پتروشیمي مس��تقردرمناطق داخلي 
كش��ور در زمان مذكوردر بی��ش از8 میلیون و 
دویست هزار تن بوده است. مجموع كل تولید 
صنع��ت پتروش��یمي درآذرماه امس��ال بیش 
از۳.8 میلیون تن بوده اس��ت. گفتني است كه 
باالترین عملكرد تولید تا پایان آذر ماه امس��ال 
را مجتمع هاي اهتمام جم، پردیس، خراسان، 
الله، فناوران، ارومیه و زاگرس به خود اختصاص 
دادند. صادارت محصوالت پتروشیمي تا پایان 
آذر ماه به رق��م 1۵ میلیون و هفتصد و ده هزار 
تن به ارزش 8 میلیارد و نهصد و چهل و ش��ش 
میلیون دالر رس��ید. مجتمع هاي پتروشیمي 
درآذرم��اه س��ال 1۳9۷ بی��ش از 1 میلیون و 
چهارصد و ش��صت و شش هزار تن محصول به 
ارزش بیش از ۷14 میلیون دالر را صادر كردند. 
درمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس از ابتداي 
س��ال جاري تا پایان آذرماه بیش از8 میلیون و 
چهارصد و بیس��ت و هشت هزارتن محصول به 
ارزش 4 میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون 
دالرصادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 
۳ میلیون و نهصد و نود و سه هزار تن محصول 
به ارزش بیش از 2میلیارد و سیصد و نود و شش 
میلی��ون دالر روانه بازارهاي بین المللي ش��د. 
همچنین درس��ایر مناطق، بیش از ۳ میلیون و 
دویست و هش��تاد و هشت هزار تن محصول به 
ارزش 1 میلیارد و نهصد وهفتاد و دو میلیون دالر 
صادر شد. بر اساس این گزارش، باالترین میزان 
صادرات را از نظر وزني پتروش��یمي زاگرس با 
بیش از2 میلیون تن و ازنظرارزشي نیز مجتمع 
پتروشیمي نوري با بیش از یك میلیارد و یكصد 
و هفده میلی��ون دالردر منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس از ابتداي سال تا پایان آذر به خود 
اختصاص داد. همچنین درمنطقه ویژه اقتصادي 
پتروشیمي، مجتمع پتروشیمي بندرامام با بیش 
از یك میلیون و یكصد و پنجاه هزار تن صادرات 
توانست بیش از689 میلیون و سیصد و سي و نه 
هزار دالر صادرات را رقم بزند. در س��ایر مناطق 
نیز پتروش��یمي خارك بی��ش از 80۵ هزار تن 
محصول را ب��ه ارزش بیش از ۳16 میلیون دالر 
روانه بازارهاي خارجي كرد و رتبه نخست را در 

زمینه صادرات به خود اختصاص داد.

 آغاز نقش روسیه
در كاهش تولید 

تس�نيم|تولید نفت روس��یه از ابتداي 2019 
بیش از 200 هزار بش��كه در روز نس��بت به ماه 
اكتبر كاهش یافته اس��ت. به گزارش بلومبرگ، 
روس��یه طبق قرارداد اوپك به تدریج تولید خود 
را كاهش مي دهد و در همین ماه نیمي از مقدار 
كاهش توافق شده را اجرایي مي كند . الكساندر 
نواك وزیر انرژي روسیه گفت: »شركت هاي نفت 
اعام كرده اند مي توانند تولید كل را ۵0 هزار بشكه 
در روز در ماه ژانویه پایین بیاورند«. طبق توافق 
اوپك، روس��یه اجازه دارد تولید خود را تدریجي 
كاهش دهد چون آب و هواي س��خت و شرایط 
زمین شناسي پیچیده سیبري، مهم ترین استان 
نفتي روسیه، مانع بسته شدن سریع میادین نفتي 
مي شود . كاهش تولید روسیه در مقایسه با برخي 
شركایش نسبتًا كم است. در دسامبر حتي قبل 
از آغاز كاهش تولید، تولید نفت اوپك ۵۳0 هزار 
بشكه در روز كاهش یافته بود. اوپك و متحدانش 
توافق كردند در كل تولید نف��ت را 1.2 میلیون 

بشكه در روز در نیمه اول 2019 كاهش دهند .

 نیاز به 3 هزار مگاوات
مديريت مصرف 

ایس�نا|معاون هماهنگي توزیع ش��ركت توانیر 
گفت: براي پیك مصرف سال آینده حداقل سه هزار 
مگاوات كمبود برق داریم كه باید از طریق مدیریت 
مصرف جبران شود. محمودرضا حقي فام با اشاره به 
اینكه میزان تامین برق كشور در پیك سال جاري به 
۵۳ هزار مگاوات رسید، افزود: پیش بیني مي كنیم 
نیاز سال آینده در پیك مصرف به 61 هزار مگاوات 
برسد. وي از كمبود حدود هشت هزار مگاواتي براي 
پیك سال آینده خبر داد و عنوان كرد: براي جبران 
پنج ه��زار مگاوات از این می��زان برنامه ریزي براي 
س��اخت نیروگاه هاي جدید انجام شده است. سه 
هزار مگاوات كمبود باقي مانده را نیز باید با مدیریت 
مصرف در بخش هاي مختلف جبران كنیم. به گفته 
این مسوول، اگر به جاي نیاز به احداث نیروگاه بتوانیم 
این كمبود س��ه هزار مگاواتي را از طریق مدیریت 
مصرف جبران كنیم، دو میلیارد دالر سرمایه گذاري 
صرفه جویي خواهد شد. وي با اشاره به صرفه جویي 
ك��ه از محل كاه��ش تلفات در این م��دت صورت 
گرفته، اضافه كرد: كاهش ی��ك درصدي مصرف 
 در هر س��ال 2۵0 تا ۳00 میلیارد تومان به صنعت

برق كمك مي كند.
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چگونه فساد سازمان يافته با راه حل سيسماتيك رفع شود

گلوگاه فساد در ماجراي واردات غيرقانوني خودرو

پيمان سپاري ارزي؛ الزامي قانوني و وظيفه اي اخالقي

بدنبال ممنوع شدن ثبت س��فارش واردات خودرو 
در س��ال گذش��ته،  اتفاقي كم نظير در سامانه ثبت 
س��فارش ها رخ داد كه بر اس��اس آن بيش از 6 هزار 
خ��ودرو با ورود ب��ه س��امانه كه برخ��ي آن را هك 
ك��ردن ناميدند و برخي ديگر مدع��ي ورود مجاز به 
س��امانه،  بطور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد كشور 
ش��د. در اين ارتباط مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري گزارش��ي در اين خصوص تهيه 

كرده كه مي خوانيد: 
اين گزارش سعي دارد گلوگاه هاي فساد رخ داده در 
ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودرو كه در سال 
۱۳۹6 اتفاق افتاد را شناسايي كند. اطالع از ميزان 
وقوع فساد و مهم تر از آن شناخت گلوگاه هاي فساد 
مشخص مي كند فساد ناشي از چيست و اولويت هاي 
مبارزه با فساد را فهرست مي كند. تالش براي مبارزه 
با فس��اد تا زماني كه گلوگاه هاي فس��اد به درستي 
شناس��ايي نش��ود موفقيت مبارزه ب��ا آن را به صفر 

نزديك مي كند.
در اي��ن گ��زارش ابت��دا در خصوص وض��ع موجود 
توضيحاتي ارايه مي ش��ود تا نس��بت به آنچه اتفاق 
افتاده است ش��ناخت حاصل ش��ود. در ادامه آنچه 
زمينه بروز فساد در اين خصوص شده است فهرست 
مي شود و در نهايت توضيح خواهيم داد چگونه فساد 
سازمان يافته با راه حل سيستماتيك بايد رفع شود.

در مجم��وع دو ديدگاه را در رابطه با فس��اد صورت 
گرفته در ثب��ت غيرقانوني خ��ودرو مي توان تمييز 
داد. ديدگاه اول كه ناش��ي از ضعف س��اختاري در 
شكل گيري فساد بوده است و ديدگاه دوم كه عوامل 
انساني را در شكل گيري كنش مذكور دخيل مي داند. 
اين گزارش هرچن��د ديدگاه دوم را موثر مي داند اما 
مهم تر از آن به مشكالت س��اختاري موثر در فساد 

صورت گرفته توجه دارد.

  ماجراي ثبت سفارش غيرقانوني خودرو
از تاري��خ ۹5/۱۰/۱۳ ب��ه دس��تور مع��اون اول 
رييس جمهور، ثبت خودرو ب��راي غيرنمايندگي ها 
ممنوع شد اما اجراي اين دستور تا تاريخ ۹5/۱۰/22 
در سازمان توسعه تجارت به تأخير افتاد و در همين 
مدت محدود ثبت س��فارش تعداد ۳۴ هزار خودرو 
انجام شده است، به عالوه در زمان ممنوعيت واردات 
خ��ودروي س��واري از تاري��خ ۹6/۰۴/2۴ ت��ا تاريخ 
۹6/۱۰/۱۰ كه ثبت سفارش براي تمامي نمايندگي ها 
و غيرنمايندگي ها ممنوع بود تعداد 6۴۸۱ دستگاه 
خودرو در سامانه ثبت سفارش و تأييد شد كه با توجه 
به اظهارنظر رسانه اي از قول گمرگ، ۱۹۰۰ خودرو 
نيز ترخيص شده اس��ت. اين تعداد خودرو در زماني 
ثبت سفارش شده اند كه س��ايت مربوطه بسته بوده 
است. تحقيقات نشان داده است كه دالالن براي هر 
ثبت سفارش خودرو در زمان انسداد سامانه بين 5 تا 

25 ميليون تومان درآمد داشته اند.

  گلوگاه هاي شناسايي ش�ده در ارتباط با 
فساد صورت گرفته در ماجراي خودرو

۱-مالحظ��ات فني در خصوص س��امانه ثبتارش و 

جامع گمركي: از آنجا كه پس از انجام ثبت سفارش، 
به داليل گوناگون از جمله تغيير سفارش مشتري يا 
تغيير قيمت كاال ك��ه گاهي به دليل اختالف زماني 
زياد بين ثبت س��فارش و عقد قرارداد با فروش��نده 
اتفاق مي افتد، الزم اس��ت كه مشخصات ثبت شده 
براي يك س��فارش معين، تغيي��ر نمايد. بنابراين 
قابلي��ت اصالح ثبت س��فارش در س��ايت ثبتارش 
وجود دارد. انجام اصالحيه توسط كاربر )بازرگانان( 
پس از دريافت نام��ه اصالحيه از بانك )خود( انجام 
مي شود. با اين وجود امكان ممانعت از انجام اصالح 
يا جايگزيني در س��امانه در خصوص كاالهاي ثبت 
س��فارش شده در س��امانه وجود دارد. در نتيجه در 
زمان ممنوعيت ثبت سفارش تخلفاتي در خصوص 
»تغيي��ر تاريخ ثبت س��فارش، عن��وان كاالي ثبت 
س��فارش، نحوه و زمان پرداخت وجه« انجام شده 

است.
2- ران��ت اطالعاتي: مطابق تحقيقات انجام ش��ده، 
طي دو ماه منتهي به ممنوعيت واردات خودرو، ثبت 
سفارش چندين برابر نسبت به قبل افزايش داشته 
است. اين آمار نش��ان دهنده رانت اطالعاتي است. 
همچنين اعتقاد بر اي��ن بود كه مصوبه منع واردات 
خودرو مي تواند از خروج ارز جلوگيري كند و صنعت 
خودرو را ارتقا و ساماندهي دهد. اما قبل از آنكه اين 
مهم در دولت بررسي و تصويب شود، واردكنندگان 
از ماجراي دستورالعمل جديد واردات خودرو با خبر 
شدند و بي وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو 
را آغاز كردند. طبق آمار ارايه شده در چهارماهه اول 
سال ۹6 حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواري وارد 
كشور شده بود كه در مقايسه با سال قبل از آن رشد 

۳۰ درصدي را نشان مي داد.
۳-تع��ارض مناف��ع: فرآيند ه��اي مرب��وط به ثبت 
سفارش هاي انجام شده، شركت خصوصي به انجام 
رسيده است. يكي از شركت ها مربوط به پيمانكاري 
است كه سابقًا از كارمندان وزارت صنعت بوده است.

۴-در ارتباط ب��ا گمرك گمانه زني هاي رس��انه اي 
بيانگر اين ايراد است كه برخي از ثبت سفارش هاي 
بارگذاري شده قبلي كه خودروي آن ترخيص شده 
اس��ت، قابل رويت نبوده و به اصالح در آرشيو قرار 

گرفته است.
5-درآم��د اتفاقي حاصل از خري��د و فروش خودرو 

متناسب با نوسان ارز دريافت نشده است.
6-يكي از مجاري واردات خودرو در زمان ممنوعيت 

استفاده از مجوزهاي خاص بوده است.

  پيشنهادها
۱-حل گسس��ت اطالعاتي: با وجود اينكه در قانون 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز تكليف كليه دس��تگاه ها 
در اتصال به »س��امانه جامع تجارت« به عنوان تنها 
درگاه تبادل اطالعات با فعال تجاري مشخص شده 
است، اما برخي دستگاه ها مانند گمرك، به صورت 
جزيره اي عمل مي كنند. بعالوه با راه اندازي سامانه 
جامع تجارت )ارديبهشت ۹۷(، سامانه ثبتارش بايد 

حذف مي شد كه زمان اجرايي آن به تعويق افتاد. 
2-رانت اطالعات��ي از عوامل مهم ايجاد فس��اد در 

ماج��راي خودرو بوده اس��ت. متاس��فانه قانوني در 
خصوص منع يا تحديد اس��تفاده از اطالعات قبل از 
انتشار رسمي آن در كش��ور وجود ندارد كه مانع از 
افشا، استفاده ش��خصي يا فروش اطالعاتي قبل از 

انتشار آن توسط مقام مجاز باشد.
۳-اين امكان در سامانه ثبت سفارش وجود داشت 
كه در زمان ممنوعيت ثبت سفارش هر گونه اصالح 
يا جايگزين در س��امانه ثبت س��فارش در ارتباط با 

خودرو ممنوع شود.
۴-مطابق با تبصره ۳ م��اده 5 قانون »قاچاق كاال و 
ارز« مصوبه سال ۹2 مجلس شوراي اسالمي، ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال موظف ش��د از طريق وزارت 
اطالعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت، امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري 
اس��المي ايران(، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط ب��ه تهيه، اج��راء و بهره برداري از س��امانه 
شناس��ايي و مبارزه با كاالي قاچاق اقدام نمايد كه 

اين مهم اجرايي نشده است.
5- توقف ثبت سفارش موجب ايجاد انحصار دوره اي 
و افزايش قيمت خودرو شده است. اعالم توقف ثبت 
س��فارش به دلي��ل ايجاد كميابي موج��ب افزايش 

چشم گير خودروهاي خارجي و داخلي شده است.
6-با توج��ه به مابه تف��اوت درآمد حاص��ل از ثبت 
سفارش و خريد خودرو با قيمت قبلي ارز و واردات و 
فروش با قيمت چند برابر به دليل افزايش قيميت ارز 
بايد ما به التفاوت ماليات بر درآمد اتفاقي اخذ مي شد. 
بايد ليست اقالم وارداتي كه قبل از ممنوعيت ورود 
داراي قبض انبار معتبر گمركي بوده اند يا تأمين ارز 
شده اند با استعالم از گمرك در اختيار سازمان هاي 
حمايت و امور مالياتي قرارگيرد تا مابه التفاوت قيمت 
تمام شده و حاش��يه بازار و ماليات بر درآمد اتفاقي 

محاسبه شود.
در مجموع، با توضيحات ارايه ش��ده و مطابق با بند 
»س« تبصره ماده ۱ قانون »قاچاق كاال و ارز« مصوبه 

سال ۹2، قاچاق خودرو در زمان ممنوعيت واردات 
از نوع »قاچاق سازمان يافته« محسوب مي شود. اين 
نوع فساد سازمان يافته نيازمند مبارزه سازمان  يافته 
است. رجيستري موبايل، طرح شبنم، كارت سوخت 
و تجهيز گمركات بخشي از پازل مبارزه سيستماتيك 
با فس��اد اس��ت. بخش ديگري از اين پازل »سامانه 
جامع تجارت« است. اين س��امانه ها شامل سامانه 
جامع تجارت، سامانه شناسه كاال، سامانه يكپارچه 
انبارها و مراكز نگهداري كاال و سامانه اعتبارسنجي 
و رتبه بندي اعتباري هستند كه هدف از اجراي آن 
پيش��برد اهداف دولت الكترونيك، كاهش مفاسد 
اقتصادي و تسهيل و تس��ريع فرآيند تجارت است. 
س��امانه هاي يكپارچه مجوزها، س��امانه ثبتارش، 
پرتال ارزي يا نظام يكپارچ��ه معامالت ارزي نيما، 
سامانه جامع حمل ونقل و سامانه جامع امور گمركي 
نيز زيرمجموعه س��امانه جامع تجارت هس��تند كه 

ضروري است به اين سامانه متصل شوند.

طبق نظر كارشناسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به اقتصاد كش��ور چه از نظر قانون��ي و چه به لحاظ 
اخالقي ضرورتي انكار ناپذير است. با اين حال در اين 
مورد پيچيدگي ها و ابهاماتي وجود دارد كه نيازمند 

رفع شدن است.
به گ��زارش ايرنا، طبق نظر كارشناس��ان اقتصادي، 
واردات انواع كاالي مورد نياز كش��ور وابس��ته به ارز 
بوده و چنانچه صادر كنندگان، كاالهاي توليد داخل 
را به خارج از كشور صادر كرده و در مقابل ارز حاصله 
را به طرقي به كشور باز نگردانند، تبعات جدي براي 
اقتصاد ملي در بر خواهد داشت. در واقع عدم بازگشت 
ارز نوعي خروج سرمايه از كشور تلقي مي شود كه در 

تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادي كشور است.
در اين مورد »عبدالناص��ر همتي« رييس كل بانك 
مركزي در نشس��ت هم انديش��ي با هيات رييسه و 
اعضاي اتاق هاي بازرگاني ايران، تاكيد كرده است ارز 
حاصل از فروش نفت به كاالهاي اساسي و استراتژيك 
اختصاص مي يابد و براي تامين ديگر نيازهاي مردم، 

بايد از ارز حاصل از صادرات استفاده كرد.
وي اضاف��ه كرد: اگ��ر صادركنن��دگان ارز حاصل از 
صادرات بيشتري را به سامانه نيما عرضه كنند، شاهد 
تعادل بيش��تر نرخ ارز در بازار خواهيم بود و اينگونه 
بخش خصوصي به رونق توليد نيز كمك كرده است.

با وج��ود اهميت و ضرورت بازگش��ت ارز صادراتي، 
به نظ��ر مي رس��د صادركنندگان رغب��ت چنداني 
براي بازگش��ت ارز به كشور ندارند. طبق اعالم بانك 
مرك��زي، مجموع فروش ارز حاص��ل از صادرات در 
سامانه نيما از ۱6 مرداد امسال تا دهم ديماه به 6.۸ 
ميليارد يورو رسيده است كه حدود 5 ميليارد يورو 
آن را ش��ركت هاي پتروش��يمي به نيما عرضه كرده 
اند؛ اين در حالي است كه طبق آمار گمرك ايران در 
۹ ماه امس��ال ارزش صادرات غيرنفتي كشور به ۳۳ 
ميليارد و ۳5۸ ميليون دالر رس��يد در حالي كه در 
همين مدت ۳2 ميليارد و 62۰ ميليون دالر كاال نيز 

وارد كشور شده است. 
اقالم عمده كاالهاي وارداتي شامل ذرت دامي، قطعه 
منفصله توليد خودرو، برنج و لوبياي سويا بوده كه ارز 
آنها را دولت با نرخ رس��مي تامين مي كند و بنابراين 
تاكنون صادركنن��دگان آنگونه كه انتظار مي رود در 

تامين ارز مورد نياز كشور فعال نيستند.
نظر به اهميت اين امر و ضرورت ساماندهي صادرات 
و بازگرداندن ارز به اقتصاد كش��ور، بانك مركزي در 
چند ماه گذش��ته طي دس��تورالعمل هايي ضوابط 
اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز 
حاصل از صادرات كاال به چرخه اقتصادي كشور را به 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ كرده است.
بر اساس اين دستورالعمل ها نحوه بازگرداني ارز به 
چرخه  اقتصادي كشور و رفع تعهد ارزي مي تواند به 
يك يا تركيبي از ش��كل هاي واردات خود در مقابل 
صادرات خ��ود، واردات اش��خاص ثال��ث در مقابل 
صادرات، پرداخت اقس��اط بدهي ارزي تس��هيالت 
فاينانس، ريفاينانس و يوزان��س خود، فروش ارز به 
بانك ها و صرافي هاي مجاز و سپرده گذاري ارزي نزد 

بانك ها صورت گيرد.

   باز گرداندن ارز حاصل از صادرات وظيفه 
قانوني است 

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه هرچند ممكن 
است در س��از و كار بانك مركزي براي بازگشت ارز 
اش��كاالتي وجود داشته باش��د با اين حال در اصل 
قضيه و اينك��ه صادر كنندگان چ��ه از نظر قانوني و 
چه ب��ه لحاظ اخالقي موظف هس��تند ارز حاصل از 

صادرات خود را به نح��وي از انحاء به چرخه اقتصاد 
كشور باز گردانند هيچ ش��كي وجود ندارد. زيرا آنها 
براي صادرات خود به شيوه هاي گوناگوني از امكانات 
كش��ور اس��تفاده مي كنند. به ع��الوه ادامه فعاليت 
اقتصادي آنها مشروط به چرخيدن چرخ هاي اقتصاد 
كشور است. در واقع عدم عرضه ارز حاصل از صادرات 
در بازارهاي داخلي به انحاء مختلف به اقتصاد داخلي 

ضربه مي زند. 
در اين خصوص »هادي حق ش��ناس« كارش��ناس 
اقتصادي در گفت وگويي ضم��ن تاكيد بر ضرورت 
بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به اقتصاد كش��ور 
گفت: طبيعي است وقتي كااليي در ايران با استفاده 
از يارانه دولتي و حمايت هاي بانكي و غيربانكي توليد 
مي ش��ود، ارز حاصل از ص��ادرات آن بايد به چرخه 
اقتصادي برگردد تا در شرايط كنوني، نياز ارزي ساير 

بخش هاي اقتصادي نيز تامين شود.
وي در ادام��ه صحبت هاي��ش عنوان داش��ت: نبايد 
اينگونه باش��د كه انرژي و منابع كشور، براي توليد 
كاالها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن 
در اقتصاد كشور وارد نشود. اين كارشناس اقتصادي، 
ضمن تاكيد بر اين نكته ك��ه صادركنندگاني كه از 
نرخ نيمايي ارز ب��راي توليد كااله��اي خود منتفع 
ش��ده  و اقدام به صادرات مي كنند، بايد با همان نرخ 

ارز را به كش��ور برگردانند، گفت: بانك مركزي بايد 
مكانيزم هاي نظارتي قوي در اين زمينه به كارگيرد 
و از ارز كش��ور كه متعلق به همه ايرانيان است، براي 

رونق اقتصادي بهره ببرد.
در همين زمينه محمد الهوتي رييس كنفدراسيون 
ص��ادرات نيز در مراس��م تقدي��ر از صادركنندگان 
نمونه سال ٩٧ اس��تان تهران با اش��اره به ارزآوري 
صادركنندگان در ش��رايط تحريمي اظهار داش��ت: 
صادركننده شناسنامه دار چاره اي به جز بازگرداندن 
ارز به كشور ندارد ولي به دليل نبود روابط بانكي در 
شرايط تحريمي بايد با تعامل با دولت و بانك مركزي 

بتوانيم ارز را به چرخه اقتصادي برگردانيم. 
وي تاكيد كرد كه ارز حاصل از صادرات بايد به كشور 
بازگردد هرچند كه ممكن اس��ت از نظر شيوه اجرا 
بين بخش خصوص��ي و دولت اخت��الف نظر وجود 

داشته باشد. 

   ل�زوم رف�ع ابهام�ات وپيچيدگي ه�اي 
موجود

بدون ش��ك هر دس��تورالعملي، به ويژه اگر فوريتي 
در آن نهفته باش��د در مرحله عملياتي با مشكالت و 

ابهاماتي مواجه خواهد شد. 
براي مثال، به اعتقاد كارشناسان و فعاالن اقتصادي 
با توجه به اينكه در دستور العمل بانك مركزي براي 
بازگشت ارز به كش��ور بازه زماني براي بازگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات براي فعاالن اقتصادي س��ه ماه 
تعيين شده است و از طرف ديگر مبناي طبقه بندي 
ارز صادراتي يك ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتي 
را ب��راي صادركنندگان و چگونگي اجرايي ش��دن 

پيمان ارزي و معافيت هاي آن ايجاد كرده است.
يكي ديگر از ايرادات و ابهاماتي كه كارشناس��ان در 
اين مورد تش��خيص داده اند به عرضه ارز به صورت 
حوال��ه يا اس��كناس مرب��وط مي ش��ود. در واقع بر 
اساس دس��تور العمل بانك مركزي صادركنندگان 
مي توانند با استفاده از اين روش آن بخش از ارز خود 
كه مشمول معافيت عرضه به سامانه نيما نمي شود 
را به كش��ور بازگردانند. به عقي��ده تحليلگران اين 
اتفاق به معناي به رسميت شناخته شدن بازار سوم 
ارز اس��ت كه نرخ آن در ميانه بازار نيم��ا و بازار آزاد 

قرار مي گيرد كه مي توان��د به ابهامات بازار ارز دامن 
بزند و صادركنن��دگان را براي رفع تعهد ارزي دچار 

مشكل كند. 
در موردي ديگر كارشناس��ان حوزه ص��ادرات ادعا 
مي كنند كه بر اساس محاسبات آنها صادركننده اي 
كه به صورت يكجا كاالي خود را صادر مي كند نسبت 
به صادر كننده  اي كه به ش��كل فصل به فصل كاالي 
خود را صادر مي كند ارز بيش��تري به س��امانه نيما 
بازمي گرداند و رقم كمتري برايش باقي مي ماند كه 
عمال نش��ان دهنده نوعي تبعيض ميان اين دو گروه 

صادركننده است.
همچنين بانك مركزي 5 روش را براي صادر كنندگان 
جه��ت بازگردان��دن ارز حاص��ل از ص��ادرات خود 

مشخص كرده است. 
بر اساس دس��تورالعمل بانك مركزي »واردات خود 
در مقابل صادرات خود«، »واردات اش��خاص ثالث 
در مقابل صادرات«، »پرداخت اقس��اط بدهي ارزي 
تس��هيالت فاينانس، ريفاينان��س و يوزانس خود«، 
»ف��روش ارز ب��ه بانك ه��ا و صرافي ه��اي مجاز« و 
»سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها« روش هايي هستند 
كه پيش روي صادر كنندگان براي رفع تعهد ارزي و 
بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شده است. از آنجايي 
كه هر صادركننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز 
حاصل از آن، بايد از روش هاي متفاوتي استفاده كند، 
ناظران آن را گامي در جهت پيچيده  و مبهم تر شدن 

فرايند تجارت در كشور مي دانند.
از اي��ن رو، الزم اس��ت بان��ك مركزي در راس��تاي 
هم افزايي و جهت رس��يدن به يك راهكار مناسب تر 
مناس��ب به همفك��ري و تعام��ل هرچه بيش��تر با 
صادر كنندگان بپردازد. البته طبق اخباري رسانه ها 
منعكس كرده اند رييس كل بانك مركزي جلساتي 
با اهالي اتاق بازرگاني برگزار كرده و به همين خاطر 
دستورالعمل اوليه اين بانك در مورد پيمان سپاري 
ارزي با انجام اصالحاتي از نو به دستگاه هاي ذي ربط 
ابالغ شده است. با اين حال كارشناسان اقتصادي بر 
اين باورند كه هنوز تس��هيل فرايند بازگشت ارز به 
چرخه اقتصاد كشور نيازمند همفكري، همكاري و 
اقدامات بيشتري از س��وي هر دو طرف قضيه يعني 

صادركنندگان و بانك مركزي است.

 Sun. Jan 13.     يك شنبه    23 دي 1397   6 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1294  2019 

اقتصاد چين در 70 سالگی 
مولف:  تام کلیفورد |

 ترجمه:  احمد سیف|
اگرچه در اين موقع از س��ال پيش��گويي عمومي 
مي ش��ود ولي پيش��گويي كردن كار بي آينده اي 
است. حاال چين را وارد اين تركيب بكنيد، ريسك 
خطرناكي مي ش��ود. ولي در ي��ك نكته ترديدي 
نيس��ت كه حزب كمونيس��ت چي��ن در اكتبر 
2۰۱۹، هفتاد س��الگي به قدرت رس��يدن خود 
را جش��ن خواهد گرفت. معنايش اين اس��ت كه 
به جاي اينكه با خطر يك ناآرامي اجتماعي روبرو 
بشويم، بهتر است كه اصالحات بسيار اساسي به 
تعويق بيفتد. به هر جاي پكن كه برويد نشانه هاي 
كندشدن رشد اقتصادي را مشاهده خواهيد كرد. 
مغازه ها تعطيل مي شوند، كارخانه ها كارگران را 
بيكار مي كنند. تعطيالت خانواده ها لغو مي شود. 
و قيمت مستغالت به ش��دت كاهش يافته است. 
من در ش��مال پكن در منطق��ه اي خارج از حلقه 
 كمربندي پنج زندگي مي كنم كه هيچ مغازه اي 
كاالهاي برنددار ب��راي فروش ارايه نمي كند. اگر 
در درون حلقه كمربن��دي چهار در پكن زندگي 
كنيد، مي توانيد آدم موفقي به حس��اب بياييد. تا 
نزديك ترين ايستگاه قطار درون شهري 2۰ دقيقه 
راه است و براي رسيدن به نزديك ترين مغازه ها هم 
بايد 2۰ دقيقه راه برويد. با هيچ ترفندي نمي توان 
گفت كه اين جا منطقه مطلوبي براي زندگي است..

در منطقه اي كه من زندگي مي كنم شش مجموعه 
مس��كوني وجود دارد كه هركدام ۱۰۰ دستگاه 
آپارتمان دارد. اين آپارتمان ها براي اين س��اخته 
شده بودند كه كهن ساالن را از مناطق مركزي شهر 
دراين جا س��كونت بدهند. ولي اكنون بسياري از 
فرزندان آنها كه بالغ شده و درحال حاضر خودشان 
داراي خانواده هستد به اين نتيجه رسيدند كه بهتر 
است اين آپارتمان ها را اجاره كنند و با والدين خود 
در آنها زندگي كنند. اگر برمبناي چراغ هايي كه 
در شب روش��ن مي شود قضاوت كنيم حدود ۷۰ 
درصد آپارتمان ها اكنون بيش از يك س��ال است 
كه خالي از سكنه اس��ت. برنامه براي ساختن دو 
تا مركز خري��د در همين نزديكي به تعويق افتاده 
است چون مشتريان بالقوه چندان زياد نيستند. 
حتي در شمال پكن، منطقه اي كه از نظر هزينه 
زندگي قابل تحمل است شواهد مشكل اقتصادي 

قابل رويت است.
البته كه مي توانيد ب��ا اقتصاددانان يا متخصصان 
امور مالي صحبت كنيد و آنها به شما خواهند گفت 
كه اساس اقتصاد به گونه اي است كه بهبود اتفاق 
خواهد افتاد. يا مي توانيد از دالالن خريدوفروش 
مسكن پرسش كنيد. درمنطقه اي كه من زندگي 
مي كنم آنها ۱۱ كارمن��د از 2۳ كارمند خود را در 
س��ال گذش��ته از كار بيكار كردند. از طرف ديگر 
صاحب خانه من امس��ال براي اولين بار در طول 
هشت سال زندگي من در پكن اجاره مرا افزايش 

نداده است.
ب��ه گفته مقامات رس��مي، اقتصاد چين س��الي 
6.5 درصد رش��د دارد ولي رشد فروش اتوموبيل 
به عنوان معياري از رش��د اقتصادي متوقف شده 
است. البته توجه داريد كه چين بزرگ ترين بازار 
فروش اتوموبيل در جهان است و براي اولين بار از 
۱۹۹۰ � يعني سالي كه صدام كويت را اشغال كرد 
� به اين سو، فروش اتوموبيل كاهش يافته است. در 
طول يك سال بازار سهام نزديك به دو تريليون دالر 

ارزش خود را از دست داده است.
قرارداد اجتماعي نانوش��ته زير ضرب قرار گرفته 
اس��ت. مي توان نب��ودن آزادي هاي سياس��ي را 
پذيرفت اگر در خانواده خود اولين كس��ي باشيد 
كه صاحب يك آپارتمان ش��ده است، يا صاحب 
اتوموبيل شده ايد يا ماشين رختشويي خريده ايد 
و فرزند خود را به دانشگاه فرستاده ايد. ولي وقتي 
فرزند ش��ما و دوس��تان او پس از فارغ التحصيلي 
نمي توانن��د كار پي��دا كنن��د، درنتيج��ه حزب 
كمونيست با يك مشكل اساسي روبرو خواهد شد. 
البته اگر اقتصاد چين مشكل داشته باشد ترديد 
نداشته باش��يد كه اقتصاد جهان مشكل خواهد 
داشت. اين شبيه همان لطيفه قديمي است. اگر 
به بانك يك ميليون دالر بدهي داش��ته باش��يد، 
معلوم است كه مشكل داريد. ولي اگر به بانك ۱۰۰ 
ميليون دالر بدهي داشته باشيد، روشن است كه 
بانك مشكل دارد. ولي اگر بدهي تان به بانك ۱۰۰ 
ميليارد دالر باش��د ترديدي نيست كه ما همه با 
مشكل روبرو هس��تيم. اگر اقتصاد چين عطسه 
كند، در بقيه اقتصاد جهان عالمت آنفلوآنزا نمودار 
مي شود. از روزنامه نگاران چيني رسماً خواسته شد 
آنگونه كه حزب كمونيست مي گويد »سياه نمايي« 
نكنند و براي جلوگيري ازآن تداركاتي هم ديده اند. 
به مصرف كنندگان معافيت مالياتي داده ش��د تا 
به مصرف تشويق ش��وند. به جوانان بيكار يارانه 
داده مي شود و شركت هايي كه كارگران را بيكار 
نمي كنند بخش��ي از هزينه هايي كه براي بيمه 

مي پردازند به آنها پرداخت مي شود.
پيش نگري نمي كنم ولي در 2۰۱۹ چين نه  تنها 
بايد اقتص��ادي را كه نرخ رش��دش دايمًا كاهش 
مي يابد مديري��ت كند بلكه درگي��ر يك جنگ 
فرسايش��ي تجاري با امريكا هم هس��ت. تقاضا 
براي بهره مند شدن از منافع رشد، محيط زيست 
سالم تر، حمايت هاي الزم از كار و بهداشت هرروزه 
پرتوان تر شنيده مي شود. تا رسيدن به جشن ۷۰ 
سالگي انتخابي كه در مقابل رهبران چين وجود 
دارد روشن است. هزينه هايي كه براي پروژه هاي 
زيربنايي مي ش��ود كه عمدتًا ب��ا وام تأمين مالي 
مي شود براي اين رشد اقتصادي 6.5  درصد حفظ 
شود بايد ادامه يابد، يا اصالحاتي كه موجب مي شود 
بيكاري بيشتر شود بايد انجام بگيرد. وقتي داشتم 
قرارداد اجاره ام را امض��ا مي كردم صاحب خانه ام 
گفت “ببيني��م آيا اجاره ات س��ال آينده افزايش 
مي يابد يا خير “. او نمي خواست پيش نگري كند. 

من هم به او تأسي مي كنم.

   مطابق تحقیقات انجام شده، طي دو ماه منتهي به ممنوعیت واردات خودرو، ثبت سفارش چندين برابر نسبت به قبل افزايش داشته است. اين آمار 
نشان دهنده رانت اطالعاتي است. همچنین اعتقاد بر اين بود كه مصوبه منع واردات خودرو مي تواند از خروج ارز جلوگیري كند و صنعت خودرو را ارتقا 
و ساماندهي دهد. اما قبل از آنكه اين مهم در دولت بررسي و تصويب شود، واردكنندگان از ماجراي دستورالعمل جديد واردات خودرو با خبر شدند و 

بي وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز كردند. 
   مطابق با بند »س« تبصره ماده ۱ قانون »قاچاق كاال و ارز« مصوبه سال ۹۲، قاچاق خودرو در زمان ممنوعیت واردات از نوع »قاچاق سازمان يافته« محسوب 
مي شود. اين نوع فساد سازمان يافته نیازمند مبارزه سازمان  يافته است. رجیستري موبايل، طرح شبنم، كارت سوخت و تجهیز گمركات بخشي از پازل 
مبارزه سیستماتیك با فساد است. بخش ديگري از اين پازل »سامانه جامع تجارت« است. اين سامانه ها شامل سامانه جامع تجارت، سامانه شناسه كاال، 
سامانه يكپارچه انبارها و مراكز نگهداري كاال و سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري هستند كه هدف از اجراي آن پیشبرد اهداف دولت الكترونیك، 
كاهش مفاسد اقتصادي و تسهیل و تسريع فرآيند تجارت است. سامانه هاي يكپارچه مجوزها، سامانه ثبتارش، پرتال ارزي يا نظام يكپارچه معامالت 
ارزي نیما، سامانه جامع حمل ونقل و سامانه جامع امور گمركي نیز زيرمجموعه سامانه جامع تجارت هستند كه ضروري است به اين سامانه متصل شوند.

برش



يادداشت 9 بانك و بيمه

آمارسپردههاوتسهيالتاستانهادرمهر97نشانميدهد

سپردهبانكياز1836هزارميلياردتومانگذشت

جذب 79 درصد رشد تسهيالت 8 ماهه اخير در تهران 

مطالعات متمركز بالك چين در دستور كار بانك مركزي است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بررسي آمارهاي بانكي از وضعيت سپرده ها و تسهيالت 
استان هاي كشور در مهر97 نشان مي دهد كه مانده 
كل سپرده هاي ريالي و ارزي در پايان مهر ماه 97، به 
1836هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان مي دهد 
ميزان س��پرده هاي ريالي و ارزي از ميزان نقدينگي 
1693 ه��زار ميليارد توماني اعالم ش��ده در مهر ماه 
97 به ميزان 143 هزار ميليارد تومان بيش��تر بوده و 
بخش عمده اين مبلغ احتماال در س��پرده هاي ارزي 
قرار دارد.  به گزارش تعادل، بررسي وضعيت سپرده ها 
و تسهيالت استان ها در مهر 97 نشان مي دهد سهم 
تسهيالت از سپرده ها در كل كشور 75.5 درصد بوده 
و 24.5 درصد به عنوان سپرده قانوني و نقدينگي مورد 
نياز يا س��قف اعتباري در بانك ها موجود بوده است. 
نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
نيز 84.1 درصد و در تهران معادل 98.1 درصد و در 
بويراحمد 15.1 درصد بوده است. به عبارت ديگر در 
تهران كه بيش از 60 درصد منابع سپرده و تسهيالت 
را جذب كرده نسبت تسهيالت باالتر از متوسط كشور 
است و در برخي استان هاي كمتر برخوردار نيز باالي 

100 درصد بوده است. 
بيش از 190هزار ميليارد تومان يعني بيش از 10.3 
درصد سپرده ها را سپرده قانوني تشكيل داده و بيش 
از 261 هزار ميليارد توم��ان معادل 14.2 درصد نيز 
با عنوان سياست س��قف اعتباري، براي نقدينگي و 
ذخيره احتياطي مورد نياز در بانك ها در نظر گرفته 
ش��ده كه با مراجعه مشتري به آنها پرداخت شود. در 
مجموع مع��ادل 451 هزار ميليارد توم��ان يا 24.5 
درصد از س��پرده ها با عنوان س��پرده قانوني و سقف 
اعتباري و نقدينگي مورد نياز بانك ها در نظر گرفته 
ش��ده و بقيه س��پرده ها يعني 75.5 درصد به عنوان 
تسهيالت پرداخت شده است. مانده كل سپرده ها با 
403 هزار ميليارد تومان افزايش معادل 28.2 درصد 
نس��بت به مهر 96 و معادل 190 هزار ميليارد تومان 
افزايش نس��بت به اس��فند 96 معادل 11.6 درصد 
رشد كرده و به رقم 1836 هزار ميليارد تومان رسيده 
است. بيشترين مبلغ از اين سپرده ها متعلق به استان 
تهران با مانده 1021 هزار ميليارد تومان و كمترين 
آن مربوط به كهگيلويه و بويراحمد با 5 هزار ميليارد 
تومان بوده است.  از سوي ديگر، مانده كل تسهيالت 
بانك ها نيز بالغ بر 1385هزار ميليارد تومان بوده كه 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 302 هزار ميليارد 
تومان معادل 27.9 درصد و نس��بت به پايان س��ال 
96 معادل 126هزار ميلي��ارد تومان يا 10.1درصد 
رشد كرده است. بيشترين مبلغ مانده تسهيالت نيز 
در استان تهران 906 هزار ميليارد تومان و كمترين 
آن در كهگيلويه و بويراحم��د 4640 ميليارد تومان 

بوده است. 

  رش�د تس�هيالت در هف�ت م�اه اول 
كمتر از رشد سپرده ها

رش��د 27.9 درصدي مانده تسهيالت نسبت به مهر 
96 در مقايسه با رشد 28.2 درصدي مانده سپرده ها 
در اين مدت كمتر بوده و درهفت ماه اول سال 97 نيز 
رشد 10.1 درصدي تس��هيالت كمتر از رشد 11.6 
درصدي مانده سپرده ها بوده است و اين نكته نشان 
مي دهد كه سرعت تس��هيالت دهي بانك ها در يك 
س��ال اخير و در هفت ماه اول سال 97 در استان هاي 
كش��ور كمتر از رشد س��پرده ها بوده است و بانك ها 
سياست انضباطي در پيش گرفته اند تا مطالبات خود 
را وصول كنند.  يعني رشد تسهيالت بانك ها به ميزان 
0.3 واحد درصد كمتر از رشد سپرده ها در يك سال 
منتهي به مهر 97 بوده است و در هفت ماه اول رشد 
تسهيالت 1.5 واحد كمتر از رشد سپرده ها بوده است. 
مقايسه سپرده ها و تسهيالت نش��ان مي دهد، غول 
نقدينگي و پول رش��د زيادي داش��ته است و بيش از 
1750هزار ميليارد تومان نقدينگي تا پايان آذر 97 
اعالم شده است و ميزان سپرده در بانك ها نيز نزديك 
به 1836 هزار ميليارد تومان در مهر 97 بوده اس��ت 
كه از اين مقدار ب��ه ميزان 1385هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي پرداخت شده و بدهي مردم و فعاالن 
اقتصادي به بانك ها نيز رشد زيادي داشته است و تا 

پايان سال 97 نه تنها نقدينگي و سپرده هاي بانكي از 
مرز 1800هزار ميليارد تومان عبور مي كند بلكه بدهي 
مردم به بانك ها نيز افزايش داشته كه البته اين ارقام 
بزرگ در صورت بهبود فضاي كس��ب و كار مي تواند 
در جهت رشد سرمايه گذاري، توليد و اشتغال به كار 
گرفته شود. اما در صورت ركود تورمي و چالش هاي 
بزرگ اقتصادي، مي تواند به نكته اي نگران كننده براي 
افزايش قيمت ها تبديل ش��ود و باعث رشد مطالبات 
معوق خواهد ش��د كه اكنون رق��م مطالبات معوق، 
مشكوك الوصول، سررسيدگذشته، خريد دين و اموال 
معامالت به رقم بيش از 152 هزار ميليارد تومان در 

مهر 97 رسيده است. 

  س�هم باالي تهران از تس�هيالت 10 درصد 
باالتر از سهم سپرده 

بيشترين مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 1021 
هزار ميليارد توم��ان بوده كه معادل 55.6درصد كل 
سپرده هاي كشور اس��ت. كمترين رقم مانده سپرده 
نيز مرب��وط به كهگيلويه وبويراحم��د معادل 5 هزار 
ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر تهران بيش 
از تمام استان هاي كشور سپرده جذب كرده است و 
اكثر ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي ترجيح داده اند به 
داليل مختلف پول خود را در حس��اب هاي بانكي در 
استان تهران س��پرده گذاري كنند و همچنين بابت 
فعاليت هاي خود از بانك هاي تهران وام و تسهيالت 
بگيرند.  بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان 
تهران با مانده 906هزار ميليارد تومان يعني معادل 
65.4 درصد تس��هيالت دريافتي كش��ور و كمترين 
مربوط به كهگيلويه وبويراحمد معادل 4663ميليارد 

تومان بوده است.
به عبارت ديگر استان تهران تقريبا به اندازه 9.8 واحد 
درصد بيش از سهم خود در جذب سپرده ها از پرداخت 
تسهيالت سهم داش��ته است. زيرا سهم تهران از كل 
س��پرده ها نزديك به 56 درصد و سهم تهران از كل 

تسهيالت بيش از 65 درصد بوده است

  نسبت تسهيالت دهي
با توج��ه به رقم 1836 هزار ميليارد تومان س��پرده، 
1385هزار ميليارد تومان تس��هيالت، 1646 هزار 
ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در مهر 
ماه 97، نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني 84.1 درصد، بوده است. اين نسبت در تهران 
معادل 98.1 درصد بوده است. نسبت تسهيالت دهي 
به سپرده ها، در كهگيلويه وبويراحمد 105.1درصد 
بوده است. به عبارت ديگر در برخي استان هاي كمتر 
برخوردار يا در استان هايي كه ضرورت حمايت هاي 
اجتماعي و بانكي الزم بوده، نس��بت تس��هيالت به 
سپرده بعد از كسر سپرده قانوني باالتر از 100درصد 

بوده است.

  سهم تسهيالت از سپرده ها
سهم تسهيالت از سپرده ها در كل كشور 75.5 درصد 
بوده است. به عبارت ديگر بيش از 190هزار ميليارد 
تومان يعني بيش از 10.3 درصد سپرده ها را سپرده 
قانون��ي تش��كيل داده و بيش از 261 ه��زار ميليارد 
تومان معادل 14.2 درصد نيز با عنوان سياست سقف 
اعتباري، براي نقدينگي و ذخيره احتياطي مورد نياز 
در بانك ها در نظر گرفته شده كه با مراجعه مشتري 
به آنها پرداخت ش��ود. در مجموع معادل 451 هزار 
ميليارد تومان يا 24.5 درصد از س��پرده ها با عنوان 
سپرده قانوني و سقف اعتباري و نقدينگي مورد نياز 
بانك ها در نظر گرفته ش��ده و بقيه س��پرده ها يعني 
75.5 درصد به عنوان تسهيالت پرداخت شده است.

  نسبت موثر سپرده قانوني معادل 2 درصد
از سوي ديگر به گفته كارشناسان شبكه بانكي با توجه 
به 190هزار ميليارد تومان رقم اسمي سپرده قانوني در 
مهر 97، و همچنين رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي 
كه در مهر 97 به رقم 150 هزار ميليارد تومان رسيده 
رقم واقعي سپرده قانوني 40هزار ميليارد تومان است و 
لذا نسبت موثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در پايان مهر 97 معادل 2.1 درصد بوده 

است زيرا عمال معادل 40 هزار ميليارد تومان سپرده 
قانوني موثر وجود داشته كه سهم آن از كل سپرده هاي 
كشور به ميزان 1836 هزار ميليارد تومان، معادل 2.1 

درصد بوده است.

  نسبت 84.1 درصدي تسهيالت به سپرده بعد 
از كسر سپرده قانوني

همچنين نسبت تس��هيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني در مهر 97 معادل 84.1 درصد بوده كه 
نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به ميزان 1.3 
واحد درصد كاهش نشان مي دهد. اين رقم نسبت به 
سهم 84 درصدي مهر 96 نيز در اين يكسال معادل 
0.1 واحد درصد نسبت تس��هيالت افزايش يافته و 
تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت در مقايسه با رشد 
و ظرفيت سپرده ها با روندي باثبات همراه بوده است.

  نسبت تسهيالت 98 درصدي در تهران
اين نسبت تسهيالت به س��پرده بعد از كسر سپرده 
قانوني در ته��ران در مهر 97 ب��ه 98.1 درصد، و در 
اس��فند 96 98درصد بوده كه از ميانگين كش��وري 
84.1 درصدي باالتر است و نسبت به رقم 89 درصد 
در بهمن 96 به ميزان 9 واحد درصد بيشتر شده است. 
يعني در هشت ماه اسفند 96 تا مهر 97 اتفاق خاصي 
در ميزان رشد تسهيالت و نسبت تسهيالت دهي در 
تهران رخ داده كه احتماال متاثر از سياست هاي بازار 
ارز و طال بوده است. تغيير شديد اين شاخص در اين 
هش��ت ماه، پايين بودن س��هم تهران از سپرده ها در 
مقايسه با افزايش سهم تهران از رشد مانده تسهيالت 
كش��ور و همچنين نسبت باالي تسهيالت به سپرده 
بعد از كسر سپرده قانوني به ميزان 98 درصد، مي تواند 

سه دليل عمده داشته باشد. 

  ج�ذب 79 درص�د رش�د مانده تس�هيالت 
در تهران 

دليل اول رشد مانده تسهيالت در استان تهران است 
كه از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن به 906هزار 
ميليارد تومان در مهر 97 رسيده و 185 هزار ميليارد 

تومان بيشتر شده در حالي كه در كل كشور از 1152 به 
1385 هزار ميليارد تومان رسيده و 233 هزار ميليارد 
تومان بيش��تر ش��ده و د رنتيجه معادل 79.4 درصد 
افزايش تسهيالت در اين 8 ماه جذب تهران شده است. 
از س��وي ديگر ميزان سپرده بانكي در كشور از 1531 
هزار ميليارد تومان در بهمن 96 به 1836 هزار ميليارد 
تومان در مهر 97 رس��يده و 305 هزار ميليارد تومان 
بيشتر شده و در تهران نيز در اين مدت، ميزان سپرده 
بانكي از 894 به 1021 هزار ميليارد تومان رس��يده و 
127 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و در نتيجه 41.6 
درصد اين ميزان رشد سپرده بانكي كشور جذب تهران 

شده است.
در نتيجه سهم تهران از 62.6 درصد مانده تسهيالت 
كل كشور در بهمن 96 به 65 درصد در مهر 97 افزايش 
داشته و رشد تسهيالت دهي در اسفندماه در تهران به 

هر دليلي بسيار باال بوده است.
دليل دوم آن اس��ت كه به دليل سياست هاي فروش 
اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 درصد به دليل التهاب بازار 
ارز و خروج بخشي از سپرده ها از بانك هاي تهران براي 
خريد وفروش ارز و... جذب سپرده در بانك هاي تهران 
در مقايسه با رشد نقدينگي كشور كمتر بوده است. آمار 
نشان مي دهد كه از معادل 114 هزار ميليارد تومان رشد 
سپرده هاي كشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار 
ميليارد تومان بوده و مانده سپرده هاي تهران تنها 25 
هزار ميليارد تومان در اسفند 96 بيشتر شده است. در 
نتيجه سهم تهران ازمانده سپرده هاي كل كشور نيز از 
58 درصد در بهمن به 56 درصد در مهر كاهش داشته 
است. اين افزايش سهم از تسهيالت و كاهش سهم از 
سپرده ها، باعث شده كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي قانوني به شدت 
رش��د كرده و به 98 درصد برس��د كه نشان مي دهد 
سيستم بانكي در 8 ماه اسفند تا مهر به هر دليلي ترجيح 
داده كه نسبت تسهيالت و سپرده ها در شبكه بانكي 
تهران تغيير قابل توجهي داش��ته باشد و از 89 درصد 
در بهمن به 98 درصد در مهر برسد. سهم تهران از كل 
سپرده هاي كشور به 56 درصد كاهش داشته است در 
حالي كه سهم تهران از تسهيالت به رقم قابل توجه 65 

درصد افزايش داشته و سهم تهران از مانده تسهيالت 
بيش از 9 واحد درصد بيش از س��هم ته��ران ازمانده 

سپرده ها شده است.

   نسبت تسهيالت به سپرده ها
اگ��ر به اعداد بهمن ماه و اس��فند و مه��ر توجه كنيم، 
س��پرده هاي اس��تان تهران از رقم 894 در اسفند ماه 
به1021 هزار ميليارد تومان در مهر رسيده و سهم آن 
از كل سپرده هاي كشور نيز از 58 درصد به 56 درصد 
كاهش داشته است. براين اساس مشخص است كه با 
وجود رشد سپرده ها و نقدينگي كشور در اسفندماه، 
سهم استان تهران و رقم رشد سپرده هاي تهران كمتر 
از رشد س��پرده هاي كش��ور بوده و احتماال بخشي از 
سپرده هاي تهران در بازار ارز و طال و خودرو و... در حال 
گردش است. گزارش هاي اخير از سهم باالي تهراني ها 
در سپرده ها و تسهيالت موسسات غيرمجاز نيز نشان 
مي دهد كه تمايل به سفته بازي، سوداگري و گردش 
پول در بازارهاي با سود باالتر از بانك ها در تهران بيش 
از ساير نقاط كشور است و همين موضوع مي تواند عامل 
عمده اي در تغييرات اساسي در سهم استان تهران از 
سپرده ها، تسهيالت و نسبت تسهيالت باشد. بنابراين 
مي توان برآورد كرد كه بخشي از نقدينگي يا سپرده ها به 
جاي جذب بانك ها به بازار اوراق سپرده يا خريد وفروش 

ارز، خودرو و... هدايت شده است.
همچنين از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و س��كه با 
التهاب شديد مواجه شد و دولت و بانك مركزي براي 
مقابله با آن، پيش فروش بيش از 60 تن سكه و همچنين 
فروش اوراق س��پرده 20 درصدي به ميزان 230 هزار 
ميليارد تومان در اس��فندماه 96 را در دستور كار قرار 
داد، جذب تسهيالت در استان تهران نيز به شكل قابل 
توجهي باال رفته و نس��بت مانده تس��هيالت به مانده 

سپرده ها نيز به شدت رشد كرده است.
به طوري كه ميزان سپرده ها در تهران در دي 96 معادل 
883 هزار ميليارد تومان، س��پرده بعد از كسر سپرده 
قانوني 800 هزار ميليارد تومان، ميزان تسهيالت 707 
هزار ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيالت به سپرده 
بعد از كسر سپرده قانوني معادل 88.3 درصد بوده است.

دبيركل بانك مركزي از مطالعات متمركز اين بانك 
براي بهره گيري از فناوري بالك چين خبر داد.

به گزارش ستاد خبري هشتمين همايش بانكداري 
الكترونيك و نظام هاي پرداخت، محمد طالبي افزود: 
بسياري از مش��كالت موجود در دنياي مالي فعلي 
 Encrypt  مانند جعل و كالهبرداري با سيس��تم
)رمزنگاري( پيشرفت هاي كه در بالك چين وجود 

دارد، كال متحول خواهد شد.
طالبي درباره اهميت و ضرورت بررسي هاي جدي 
راجع به تكنولوژي BlockChain، با اين مقدمه 
كه بالك چين تكنولوژي جديدي اس��ت كه در دنيا 
مطرح ش��ده و پيش بيني مي شود تحول بزرگ در 
دنيا بعد از اينترنت باشد، افزود: پيش بيني مي شود 
بالك چين تمام س��اختارهايي كه توسط اينترنت 
ايجاد ش��د را وارد پاردايم جديدي كرده و تحوالت 

چشمگيري را رقم بزند.
وي با بيان اينكه تحوالت بزرگ در نظام مالي يكي 
از تغييراتي است كه توس��ط تكنولوژي بالك چين 
رقم خواه��د خورد، گفت: پيش بيني مي ش��ود كه 

نظام مالي در عصر بالك چين تا حد بس��يار زيادي 
تغيي��ر كن��د.  دبيركل بان��ك مرك��زي، مهم ترين 
خصوصي��ت بالك چي��ن را تغيي��ر س��اختارهاي 

متمرك��ز در نظام مالي توصيف ك��رد و توضيح داد 
كه ب��ر مبناي اي��ن تكنولوژي س��اختارهاي مبني 
ب��ر »نهادهاي اداره كننده نظام��ات مالي به صورت 

 متمركز« تغيي��ر خواهد ك��رد و در قالب اصطالحا
 Distributed ledger technology ك��ه 
همان تكنولوژي بالك چين هست، اداره خواهد شد.

وي اضافه كرد كه نظامات مالي دنيا در حال حاضر بر 
نهادهاي متمركز مبتني است، مثال سوييفت تمامي 
تراكنش هاي بين كشورهاي دنيا را اداره مي كند و 
بانك هاي مركزي در كش��ورها همه تراكنش هاي 
مالي درون يك كشور را اداره مي كنند، اما تكنولوژي 
بالك چين اين پاردايم را تغيير مي دهد. يعني ديگر 
نظارت متمرك��زي وجود نخواهد داش��ت و هرچه 

هست در يك شبكه اتفاق مي افتد.
 طالبي با اي��ن بيان كه، نظام مالي بعد از بالك چين 
وارد دنياي جالبي خواهد ش��د، خاطرنش��ان كرد: 
مث��ال Crowd financing  ي��ا هم��ان تامين 
مالي جمعي، پديده جديدي در حوزه مالي اس��ت 
و معتقدم با تكنولوژي بالك چين ش��كل جديدي 
خواهد داشت وهمچنين نظارت نهادهاي نظارتي، 
به طريق ديگري اعمال خواهد شد ضمن اينكه نحوه 
مش��اركت و س��رمايه گذاري و حضور افراد در نظام 

مالي در يك حالت  Privacy )پوشيدگي و امنيت( 
بيش��تري اتفاق خواهد افتاد. دبيركل بانك مركزي 
پيش بيني  كرد كه بس��ياري از مشكالت موجود در 
دني��اي مالي فعل��ي مانند جعل و كالهب��رداري با 
سيستم Encrypt )رمزنگاري( پيشرفت هاي كه 

در بالك چين وجود دارد، كال متحول خواهد شد.
بح��ث   ينك��ه  ا ب��ه  ه  ر ش��ا ا ب��ا  لب��ي  طا
CryptoCurrency ه��ا )ارزه��اي رمزينه( ي 
جهانروا مطرح ش��ده، ادامه داد: هم اكنون كشورها 
به سمت  CryptoCurrency هاي ملي و نشنال 
حركت كرده اند كه تحوالت��ي را ايجاد خواهد كرد 
و همچنين بازارهاي س��رمايه به س��مت ابزارهايي 

رفته اند كه مبتني بر بالك چين است.
 وي درب��اره كاركرد همايش هاي��ي كه راجع به اين 
موضوع توس��ط بانك مركزي برپا مي شود گفت كه 
اين همايش ه��ا مي تواند دي��دگاه صاحب نظران را 
راجع به اين مساله جمع آوري كند كه در عصر جديد 
مبتني بر تكنولوژي بالك چين چه اتفاقي براي نظام 

مالي ما رخ خواهد داد.
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 نقش سامانه نيما 
در مديريت بازار ارز

مهدي بختيار| 
ب��ازار ارز در صورت��ي كاراس��ت ك��ه كلي��ه 
ش��ركت كنندگان در آن بتوانن��د از تمام��ي 
اطالعات قابل دسترس به منظور ارزش گذاري 

مناسب ارز بهره برداري كنند.
سامانه ارزي جديد بانك مركزي با عنوان نيما 
)نظام يكپارچه معامالت ارزي( با هدف تسهيل 
تامي��ن ارز، ايجاد فضاي امن براي خريداران و 
فروش��ندگان ارز و امكان ايجاد فضاي رقابتي 
براي صرافان در راستاي تامين ارز متقاضيان 
از تاريخ 28 بهمن 1396 به صورت آزمايشي 
و به ش��كل رس��مي از تاريخ 3 ارديبهشت 97 
شروع به كار كرد. اين سامانه بستري امن براي 
خريد و ف��روش ارز اس��ت.  در واقع اين روش 
را مي توان زاييده  تحريم هاي بانكي دانس��ت. 
بازرگانان درخواست هاي خود را براي تامين ارز 
در سامانه  جامع تجارت ثبت مي كنند، سپس 
اين درخواست به شكل خودكار به اين سامانه 
منتقل مي شود و پس از آن اين درخواست براي 

صرافي ها قابل مشاهده خواهد بود.
طبق آمار ارايه شده توسط اين سامانه از اواسط 
مرداد س��ال جاري تا اواس��ط دي ماه مجموع 
معامالت خريد ارز بابت واردات معادل 5935 
ميليون ي��ورو و مجموع معام��الت فروش ارز 
صادراتي مع��ادل 6763 ميليون ي��ورو بوده 
اس��ت. هرچند حجم ف��روش ارز صادراتي در 
اين سامانه در مقايسه با حجم صادرات كشور 
در 9 ماه منتهي به دي ماه امس��ال خيلي قابل 
توجه نيست، اما آنچه اعالم شده ميزان فروش 
ارز در س��امانه نيما است و ممكن است بخشي 
از ارز صادراتي ب��راي مصارفي ديگر همچون 
تامين ارز واردات و تهاتر برگشته باشد يا برخي 
از صادر كنن��دگان صادرات ريالي داش��ته اند 
كه اگ��ر صادركنندگان آنها را اع��الم كنند تا 
در آمار لحاظ ش��ود، حجم ارز فروخته ش��ده 
در اين س��امانه افزايش قاب��ل توجهي خواهد 
يافت كه با توجه به نوپا بودن اين سامانه و كم 
و كاستي هاي موجود، از اين جهت كه توانسته 
اعتماد بخش زيادي از بازرگانان را جلب كند، 

در خور توجه و حائز اهميت است.
با توجه ب��ه اينكه تقويت و توس��عه صادرات، 
به منزله ش��ريان ارزآوري اقتصاد كش��ور در 
شرايط كنوني ضرورتي دوچندان يافته است 
و همچنين ب��ا تاكيد بر ض��رورت انكارناپذير 
بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه 
تجاري و ارزي كشور الزم است صادر كنندگان 
هم��كاري الزم را از طريق عرضه ارز حاصل از 
صادرات به سامانه نيما در جهت تامين ارز مورد 

نياز واردات كشور داشته باشند.
 چرا كه در حال حاضر راهكار عملي مناسب تري 
موجود نيست و براي كنترل بازار ارز و شفافيت 
هرچ��ه تمام تر متوليان امر تج��ارت ناگزير به 

استفاده از اين سامانه هستند.
هرچند كه ممكن است شفافيت نسبي ايجاد 
شده توسط اين سامانه به مذاق برخي خوش 
نيايد و با پخش اخب��ار كذبي مبني بر متوقف 
ش��دن س��امانه نيما در تالش براي اخالل در 
نظام ارزي و منتفع شدن حداكثري باشند. در 
حال حاضر حرف صادر كنندگان اين است كه 
سامانه نيما به نفع واردكنندگان است چرا كه 
ارز خود را با نرخ نيمايي در س��امانه نيما تهيه 
مي كنند و با اين ارز اقدام به واردات مي كنند، 
در حالي  كه واردات خ��ود را در بازار با نرخ ارز 

آزاد مي فروشند.
به هر حال بايد پذيرفت ك��ه در اين روزها كه 
كش��ور اوضاع اقتصادي س��ختي را پشت سر 
مي گذارد، بان��ك مركزي به عنوان مس��وول 
سياست هاي ارزي كش��ور، در شرايط فعلي با 
توجه به وظايفي كه بر عهده دارد از جمله حفظ 
ثبات ارزش پول، كنترل تورم و تنظيم مقررات 
مربوط ب��ه معامالت ارزي بخش��نامه هايي از 
جمله پيمان سپاري ارزي يا تعهد ارزي را ابالغ 
كرده كه با انتقاداتي همراه بوده است، اما اگر به 
اين نكته توجه كنيم كه رفاه مردم اولويت بانك 
مركزي اس��ت و اين بانك بايد پاسخگوي 82 
ميليون ايراني باشد، ناخودآگاه از اين اقدامات 

بانك مركزي حمايت خواهيم كرد.
نكته ديگر اينكه بانك مركزي بايد بازار ارز را به 
گونه اي مديريت كند كه بازار به سمت كارايي 
حركت نمايد. بازار كارا بازاري است كه در آن 
قيمت ها هميشه بتوانند منعكس كننده تمامي 

اطالعات قابل دسترس باشند. 
ب��ازار ارز ني��ز در صورتي كاراس��ت كه كليه 
ش��ركت كنندگان در آن بتوانن��د از تمام��ي 
اطالعات قابل دسترس به منظور ارزش گذاري 
مناسب نرخ ارز بهره برداري كنند. نتيجه اين 
امر، مجموعه اي از نرخ هاي نقد و مدت دار ارز 
اس��ت كه زمينه بروز فرصت س��ودآوري غير 

متعارف را از بين مي برد. 
به عب��ارت ديگ��ر، س��فته ب��ازان نمي توانند 
با اس��تفاده از اطالعات مش��ابه ي��ا متقارن و 
پيش بيني نرخ ارز، سودهاي غيرعادي كسب 
كنند. به نظر مي رس��د سامانه نيما در صورتي 
كه صحيح مديريت ش��ود، بتواند با بازار ارز را 
به سمت كارايي حركت دهد، البته به شرطي 
كه تمام اطالعات در دسترس عموم قرار گيرد. 
براي مثال مشخص ش��ود چه كساني، در چه 
زماني، چه مقدار ارز در سامانه عرضه يا تقاضا 

نكرده اند.
در نهايت بايد گفت س��امانه نيم��ا در صورت 
مديريت صحيح و علمي افزايش كارايي در بازار 
ارز را به دنبال خواهد داش��ت كه اين افزايش 
كارايي، منجر به حداقل ش��دن دخالت دولت 

در بازار ارز خواهد شد.

  مانده تسهيالت در استان تهران از رقم 721 هزار ميليارد تومان در بهمن به 906هزار ميليارد تومان در مهر 97 رسيده و 185 هزار ميليارد تومان 
بيشتر شده در حالي كه در كل كشور از 1152 به 1385 هزار ميليارد تومان رسيده و 233 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و درنتيجه معادل 79.4 درصد 

افزايش تسهيالت در اين 8 ماه جذب تهران شده است
 ميزان سپرده بانكي در كشور از 1531 هزار ميليارد تومان در بهمن 96 به 1836 هزار ميليارد تومان در مهر 97 رسيده و 305 هزار ميليارد تومان بيشتر 
شده و در تهران نيز در اين مدت هشت ماهه، ميزان سپرده بانكي از 894 به 1021 هزار ميليارد تومان رسيده و 127 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و 

در نتيجه 41.6 درصد اين ميزان رشد سپرده بانكي كشور جذب تهران شده است
مانده كل تسهيالت بانك ها نيز بالغ بر 1385هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 302هزار ميليارد تومان معادل 27.9 درصد و 

نسبت به پايان سال 96 معادل 126هزار ميليارد تومان يا 10.1 درصد رشد كرده است. / نسبت موثر سپرده قانوني معادل 2.1 درصد 

برش



دانش و فن10اخبار

از اكانت هاي تقلبي تا فريب كاربران

هكرها،امنيتسايبريرابهچالشميكشند
گروه دانش و فن    مرجان محمدي|

 امنيت س��ايبري را مي ت��وان مهم ترين نقطه ضعف 
فناوري دانس��ت،  چرا كه با به مخاطره افتادن امنيت 
س��ايبري از ابتداي ظهور فناوري تا ب��ه امروز همواره 
هكر ها توانسته اند با شناسايي حفره هاي امنيتي،  امنيت 
سايبري را به چالش بكشند،  طبق بررسي واشنگتن 
پست س��ال 2018 براي هكرها و باجگيران اينترنتي 
بهترين سال از لحاظ درآمد بوده است. هكرهايي كه 
با شناسايي حفره هاي امنيتي در سيستم هاي كاربران 
توانستند دست به اخاذي بزنند، طبق اعالم مسووالن 
ارتباطي كشور در سال ميالدي كه گذشت روزانه 500 
هزار تهديد عليه امنيت سايبري كشور به ثبت رسيده 

است كه پس از شناسايي خنثي شده است . 
گفته مي شود در اين بين يكي از مهم ترين حمالت به 
زيرساخت هاي ارتباطي كشور از جانب اسراييل بوده 
و عامل اين حمله ش��ركت اينترنتي گلدن الين بوده 
است. اين حمالت براي شبكه هاي ارتباطي اپراتورها 
طراحي شده بود كه به موقع شناسايي و دفع شد،  اين 
در حالي است كه پس از شناسايي اين حمالت گسترده 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از پيگيري حقوقي 
آن در مجامع بين المللي و از طريق وزارت امور خارجه 

ايران خبرداد . 
اين در حالي است كه در سال گذشته ايراني هايي كه 
كاربر فيس بوك، توئيت��ر و گوگل در يوتيوب، بالگر و 
گوگل پالس، و داراي حس��اب كاربري بودند،  حساب 
آنها از س��وي اين ش��ركت ها به بهان��ه برخي داليل و 
جاسوسي هاي ارايه شده مس��دود شد كه با اعتراض 

گسترده اين كاربران مواجه شد .
همچنين درس��الي كه گذشت آسيب پذيري بحراني 
تجهيزات مسيرياب سيس��كو، باعث تهديد سايبري 
در بس��ياري از كش��ورهاي جهان از جمله ايران شد. 
آسيب پذيري سيستم هاي سخت افزاري تحت شبكه 
شركت سيسكو، اختالل در ديتاس��نترهاي بيش از 
150 كشور را به همراه داشت و بيش از 1۶8 هزار رايانه 
در نقاط مختلف جهان به همين علت مورد حمله قرار 

گرفته اند.
همچني��ن آلودگ��ي تجهي��زات مس��يريابي )روتر( 
ميكروتيك از جمله رخدادهاي س��ايبري در س��طح 
كشور، حمله باج افزار به س��رورهاي HP نيز ازجمله 

حمالتي بود باعث ش��د تا كاربران ايراني به دردس��ر 
بيفتند،  حال اينكه،  اين حمالت شناس��ايي و تخريب 

شدند . 
اما طبق اين حمالت فقط به كش��ور ايران ختم نشده 
است بلكه طبق تحقيقات دانشگاه آكسفورد درسال 
ميالدي كه گذش��ت اكانت هاي تقلبي به سرعت در 
سراس��ر جهان نفوذ و گس��ترش يافتند و بسياري از 
كاربران با فريب نرم افزارهاي مخرب و باج گير، قرباني 

اين روش نفوذ سايبري شدند.
اگرچه تعداد بدافزارهايي كه بسياري از كاربران فضاي 
مجازي در سراسر دنيا را درگير خود كرده بسيار زياد 
است اما در اين گزارش نگاهي به نرم افزارهاي مخرب، 
بدافزار و باج افزارهايي داريم كه بيشترين دربرگيري را 

در ميان كاربران فضاي سايبر داشت.
از س��ويي ديگر در س��ال ميالدي گذش��ته برخي از 
پيام رس��ان ها از جمله واتس آپ، تلگرام و كاربران در 
كش��ورهاي ايران، لبنان، مصر، مراكش و اردن مورد 
حمله سايبري قرار گرفتند . اين بدافزار كه »زوپارك« 
نام داش��ت، هرگونه اطالعات ذخيره ش��ده از جمله 
پسوردهاي موجود در دستگاه كاربر را سرقت مي كرد.

اما باج افزارها حمالت خود را با ورود به سيس��تم هاي 
 عامل گس��ترش دادن��د به طوري كه بداف��زار ميراي

 )Mirai( كه يك كرم رايانه اي غيرتخريب كننده بود 
به كامپيوترهاي حاوي سيستم عامل لينوكس )به روز 
نشده( متصل ش��د و باعث آلوده شدن اين سيستم ها 
شد .، اين بدافزار سعي در تكثير خود در هارد و شبكه 
كاربران داش��ت و اكثر حمالت ص��ورت گرفته آن از 
آدرس هاي مبدا ايران گزارش ش��د؛ به گونه اي كه در 
حمالت رخ داده حدود ۶8 درصد حمالت از آدرس هاي 
كش��ور ايران و تنها ۳2 درصد حمالت از س��اير نقاط 

جهان ايجاد شد.
 كشف جاس��وس س��ايبري در خاورميانه كه حمله 
»بيگ بنگ« را با ايميل جعلي ترتيب داد از ديگر اخبار 
مهم س��ال 2018 ميالدي بود. اين گروه جاسوس��ي 
سايبري پيشرفته با نام »بيگ بنگ« منطقه خاورميانه 
را ه��دف قرار داده و با ارس��ال اين حمالت با ارس��ال 
ايميل هاي فيش��ينگ حاوي فايل پيوس��ت مخرب، 
حمالت سايبري عليه نهادهايي در سراسر خاورميانه، 

رقم زدند.

اما اپليكيشن ها از ديگر راه هايي بود كه هكرها توانستند 
با اين برنامه ها به اطالعات كاربران دسترسي و به آنها 
نفوذ كنند به طوري كه محققان امنيتي 2۹ اپليكيشن 
اندرويدي حاوي بدافزار را كشف كرده اند كه اطالعات 
بانكي كاربران را س��رقت مي كرد. اين اپليكيشن هاي 
جعلي، ش��امل 2۹اپليكيش��ن مختلف از برنامه هاي 
مديريت مصرف بات��ري گرفته تا طالع بيني بود كه به 
بدافزار تروجان مبتال هستند و پس از نصب روي موبايل 
كاربر، حت��ي مي توانن��د آن را از راه دور كنترل كنند. 
البته پس از آنكه ESET اين موضوع را به گوگل اعالم 
كرد، اپليكيشن هاي مذكور از فروشگاه اپليكيشن هاي 
گوگل پاك شد. اما تخمين زده مي شود حدود ۳0هزار 
كاربر آنها را دانلود كردند.  از سوي ديگر 1۳ اپليكيشن 
بازي در پلي استور گوگل كشف شد كه حاوي بدافزار 

بودند. اين اپليكيش��ن ها قبل از ح��ذف بيش از 580 
هزار بار دانلود شدند. اپليكيشن هاي مذكور به عنوان 
بازي هاي شبيه سازي مس��ابقات رانندگي با خودرو و 

وانت دسته بندي شده بودند.
 گوگل همچنين 1۴5 اپليكيش��ن ح��اوي بدافزار را 
از فروش��گاه گوگل پلي پاك كرد. اين بدافزارها پس 
از اتصال دس��تگاه اندرويد به رايان��ه، اطالعات كارت 
اعتباري و پس��وردهاي كاربر را س��رقت مي كردند. 
برخي از اين اپليكيشن ها چند صد بار دانلوده شدند 
و اي��ن بدافزار، در صورتي كه دس��تگاه اندرويد به پي 
سي ويندوز متصل مي شد، اطالعات شخصي كاربر را 
جمع آوري مي كرد و پس از ورود به رايانه، شماره كارت 
اعتباري كاربر، پسورد حساب هاي كاربري او و حتي 

شماره تامين اجتماعي را مورد سرقت قرار مي داد.

 گوگل 22 اپليكيش��ن اندرويدي را نيز از فروشگاه 
پلي اس��تور پاك كرد كه علت آن سوءاس��تفاده اين 
برنامه ها از گوشي هاي اندرويدي به منظور نمايش 
تبليغات ناخواس��ته بود. اين بدافزارهاي تبليغاتي 
مختلف مواجه ش��ده كه تالش مي كنند با ترغيب 
كارب��ران به كليك ك��ردن روي خ��ود درآمدي به 

جيب بزنند.
در هر صورت به نظر مي رس��د در سال ميالدي كه 
گذشت هكرها و باجگيران اينترنتي روزهاي خوبي 
را پشت سر گذاشتند و توانستند رقم هاي كالني را 
از دولت ها و كاربران دريافت كنند،  رقم هايي كه به 
نظر مي رسد برخي دولت ها با پرداخت آن توانستند 
اطالعات خود را حفظ كنند و با شناسايي حفره هاي 

امنيتي مانع نفوذ بيشتر هكرها شوند .
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رويداد

ديلي ميل| محققان دانشگاه »ميشيگان« موفق به 
ساخت نوعي چاپگر سه بعدي ش��دند كه مي تواند با 

استفاده از نور، اشياء را 100 برابر سريع تر چاپ كند.
تحقيقات جديد محققان امريكايي نشان مي دهد كه 
پژوهش آنها در صنعت چاپ سه بعدي و ساخت اشياء 
كوچك انقالب��ي ايجاد كرده اس��ت.اين روش جديد 

سريع تر و ارزان تر است.
در ح��ال حاضر، چاپگرهاي س��ه بعدي رش��ته هاي 
پالستيكي را به صورت اليه اليه روي هم مي چينند و 

اشياء سه بعدي را مي سازند.
اين روش به اين معنا است كه توليد كنندگان مي توانند 
كمتر از 10 هزار شيء يكسان را با قيمت 10 هزار دالر 

به صورت چاپ سه بعدي توليد كنند.
با اين حال اين روش هنوز كند است و مدت زمان توليد 
محصول با اين مقياس 1 يا دو هفته به طول مي انجامد.

در اين راس��تا، محققان دانش��گاه »ميشيگان« روش 
جديدي را براي چاپ سه بعدي ارايه داده اند.

اين روش جديد نسبت  به روش هاي كنوني و معمولي 
چاپ سه بعدي 100 برابر سريع تر است.

»تيموتي اسكات« دانشيار مهندسي شيمي دانشگاه 
ميشيگان اظهار كرد، روش هاي معمولي خيلي خوب 

نيستند مگر اينكه صدها دستگاه در دسترس باشد.

 روش چاپ سه بعدي جديد توسط اساتيد مهندسي 
شيمي و مهندسي زيست پزشكي انجام شده است و 
مهندسان در آن رزين مايع را با استفاده از دو چراغ به 
صورت جامد تبديل كردند تا نقطه اي را كه رزين، جامد 
يا مايع مي شود را به كنترل خود درآورند.اين كار سبب 
شد كه تيم تحقيقاتي رزين را با الگوهاي پيشرفته تر و 

بهتري به صورت جامد درآورند.
اشياء چاپ شده توسط اين محققان يك شبكه توري، 
يك قايق اس��باب بازي و حرف » M «  بود.اين روش 
همچنين در چاپ س��ه بعدي رش��ته اي، يكپارچگي 

ساختاري ايجاد مي كند.
گفتني اس��ت اي��ن روش چاپ��ي جديد مح��دود به 
محصوالت كوچك اس��ت كه از ميان آنها مي توان به 

دستگاه هاي دندانپزشكي و كفي كفش اشاره كرد.

چاپ ۳ بعدي با ۱۰۰ برابر سرعت
دريچه

آسين ايج| دو نفر از كارمندان شركت چيني هواوي به 
اتهام جاسوسي براي دولت چين توسط پليس لهستان 

دستگير شدند.
ماه پاياني سال 2018 ميالدي بود كه منگ وانژو، مدير 
ارشد مالي شركت هواوي در كانادا به اتهام جاسوسي و دور 
زدن تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه برخي از كشورها 
نظير ايران دستگير و بازداشت شد و حاال اين دومين بار در 
مدت اخير است كه كارمندان و كاركنان فعال در شركت 

چيني هواوي دستگير مي شوند.
هواوي كه بزرگ تري��ن توليدكننده و توس��عه دهنده 
تجهي��زات مخابراتي و دومين س��ازنده و عرضه كننده 
موبايل در جهان محس��وب مي شود، در طول يك سال 
اخير از سوي دولت ترامپ، رييس جمهوري اياالت متحده 
امريكا و بسياري از كشورهاي هم پيمانش به شدت تحت 
فشارهاي سياسي و تجاري قرار گرفته است و بسياري از 
اين كشورها اعم از اياالت متحده امريكا، كانادا، استراليا، 
نيوزلند، ژاپن و برخي از كش��ورهاي اروپايي استفاده از 
محصوالت هواوي و نصب تجهيزات مخابراتي و فعاليت 
اين شركت چيني را تحت تاثير اتهامات جاسوسي براي 
دولت چين و نقض حريم خصوصي كاربران ممنوع اعالم 
كرده اند.  حاال تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشر شده 
از سوي رسانه هاي لهستاني نشان مي دهد كه دو نفر از 

كارمندان ش��ركت هواوي كه يكي از آنها مليتي چيني 
و ديگري مليت لهستاني دارند، توسط پليس لهستان 

دستگير و بازداشت شده اند.
مقامات پليس و آژانس مقابله با جاسوسي در اين كشور بر 
اين باورند كه شواهد و مدارك كافي براي اثبات جاسوسي 
و خرابكاري اين دو كارمند هواوي و دستگيري آنها را در 
دس��ت دارند. بر اس��اس اعالم پليس لهستان، هر دوي 
اين نفرات براي سه ماه آينده در بازداشت خواهند ماند 
و احتمال دارد با مجازاتي همچون حبس 10 س��اله نيز 

روبرو شوند.
هواوي نيز در واكنش به انتشار خبر دستگيري دو نفر از 
كارمندانش از هرگونه اظهارنظر درباره اتهام جاسوسي 
آنها خودداري كرده و ضمن اطالع از خبر دستگيري اين 
دونفر عنوان كرده اس��ت كه بر اساس قوانين و مقررات 

چين و لهس��تان به دنبال پيگيري و رس��يدگي به امور 
مربوط به آنها خواهد بود.

هرچند كه سخنگوي سرويس هاي امنيتي در لهستان 
در گفت وگو با گزارشگر رويترز اعالم كرده اند كه اتهامات 
وارده به اين دو نفر متوجه خود شركت هواوي نخواهد 
بود و به صورت مستقيم ربطي به اين شركت چيني ندارد. 
به نظر مي رسد كه هواوي در طول يك سال اخير به شدت 
زير تيغ اياالت متحده امريكا و به تبع آن برخي ديگر از 
كشورها قرار گرفته است با اينكه بارها مقامات اين شركت 
چيني تمامي اتهامات وارده نظير جاسوسي و حمايت 
دولت چي��ن را رد و تكذيب كرده اند، اما همچنان تحت 

فشار از سوي دولت برخي از كشورها قرار گرفته است.
اين شركت همچنين پس از دستگيري و بازداشت مدير 
ارشد مالي در كانادا به اتهام نقض تحريم هاي امريكا بيش 

از پيش تحت فشارهاي سياسي قرار گرفته است.
ماجرا از اوايل س��ال جاري ميالدي آغاز شد كه دونالد 
ترامپ، رييس جمهور اي��االت متحده امريكا اعالم كرد 
كه گوشي هاي هوشمند س��اخت شركت هاي چيني 
نظير هواوي و زدتي اي از شهروندان و مقامات امريكايي 
جاسوس��ي مي كنند و اطالعات ش��خصي و محرمانه 
بس��ياري را تحويل دولت چين مي دهد تا عليه اياالت 

متحده از آنها استفاده كند.

دستگيري كارمندان هواوي در لهستان به اتهام جاسوسي
فراسو

اطالعات خصوصي 
كارمندان ناسا لو رفت

زددي نت| يك برنامه تحت وب داخلي ناس��ا، 
اطالعات كاركنان اين س��ازمان فضايي را افشا 
كرده اس��ت. از جمله اين اطالع��ات مي توان به 
اسامي كاربري، اسامي، آدرس هاي ايميل و نام 

پروژه هاي مربوط به آنها اشاره كرد.
برنامه تحت وبي كه موجب وقوع اين مشكل شده 
جيرا نام دارد كه اكثر ش��ركت هاي تجاري از آن 
براي ردگيري و بررسي نحوه پيشبرد طرح هاي 
مختلف يا شناسايي مشكالت پروژه هاي در حال 

اجرا و غيره استفاده مي كنند.
علت افش��اي اين اطالعات بي دقت��ي در نحوه 
اعمال تنظيمات مربوط به كنترل برنامه يادشده 
توسط مدير يا ادمين برنامه مذكور است. وي در 
زمان انتخ��اب حق دسترس��ي ها در اين برنامه 
گزينه همگان ي��ا Everyone را انتخاب كرده 
و بدين شكل موجب افشاي اطالعات خصوصي 
كارمندان ناسا شده است. اين در حالي است كه 
بايد گزينه تمامي كاربران يا All users انتخاب 
مي شد تا تنها كارمندان ناسا بتوانند به اطالعات 
مذكور دسترسي يابند. يك كارشناس امنيتي به 
نام آويناش جين در تاريخ ۳ سپتامبر اين موضوع 
را به اطالع ناسا رسانده است، اما مشكل يادشده 
سه هفته بعد يعني در تاريخ 25سپتامبر برطرف 
شده است. ناسا هنوز در مورد اين خبر واكنشي از 

خود نشان نداده است.

پهپادي كه سقوطش جان 
انسان ها را تهديد نمي كند

اسلش گير| يك شركت تجاري پهپادي را توليد 
كرده كه در صورت نقص فني ناگهاني و سقوط، 
جان انسان ها را تهديد نمي كند، زيرا مجهز به يك 

سيستم ايمني خاص است.
اين پهپاد كه DJI Inspire 2 نام دارد، توس��ط 
ش��ركت Indemnis تولي��د ش��ده و داراي 
چترنجاتي است كه بالفاصله بعد از خاموش شدن 
يا از كارافتادن فعال شده و باعث مي شود اين پهپاد 

با سرعتي آهسته به سمت زمين حركت كند.
سيستم ايمني اين پهپاد نكسوس نام دارد و براي 
اولين بار موفق به درياف��ت تاييديه هاي ايمني 
سازمان بين المللي استاندارد شده است. با نصب 
سيستم مذكور پرواز پهپادها بر روي عموم مردم 
با س��هولت و احس��اس امنيت بيشتري صورت 
مي گيرد. انتظار مي رود پهپادهاي مجهز به اين 
سيستم ايمني بعد از تكميل بررسي هاي نهايي تا 
اواخر سال جاري ميالدي روانه بازار شوند، البته 
قيمت اين محصوالت هنوز اعالم نش��ده است. 
بررسي ها نشان مي دهد سرعت پهپادهايي كه به 
علت نقص فني به زمين سقوط مي كنند ممكن 
است به 150 كيلومتر در ساعت برسد و لذا برخورد 
آنها با انسان ها با چنين سرعتي ممكن است حتي 

منجر به مرگ افراد شود.

وعده شركت هاي مخابراتي براي 
عدم فروش اطالعات مشتركان

زددي نت| ش��ركت هاي مخابراتي امريكا بعد 
از هشدارهاي مكرر كنگره قول داده اند از فروش 
اطالعات خصوصي مشتريان خود دست بردارند، 

اما اين وعده ها كنگره را راضي نكرده است.
در هفته هاي اخير رس��انه هاي امريكايي بر سر 
ف��روش اطالعات مرب��وط به موقعي��ت مكاني 
مشتركان تلفن همراه در امريكا توسط اپراتورها 
ب��دون جلب رضاي��ت و اط��الع آنه��ا جنجال 
گسترده اي به راه انداخته بودند. به دنبال افشاي 
اين موض��وع و پيگيري آن توس��ط رس��انه ها، 
ش��ركت هاي مخابراتي در اياالت متحده وعده 
دادند كه ديگر دست به چنين اقدامي نخواهند زد. 
اما اين واكنش كنگره امريكا را راضي نكرده است. 
روز جمعه فرانك پالون رييس كميته بازرگاني 
و انرژي مجلس نمايندگان امريكا از كميسيون 
فدرال ارتباطات امريكا خواست تا افرادي را براي 
ارايه گزارش اضط��راري در اين زمينه به كنگره 
معرفي كند. بر اساس اطالعاتي كه در اين زمينه 
افشا شده سه اپراتور مخابراتي بزرگ امريكا يعني 
تي -  موبايل،  اي تي اند تي و اسپرينت اطالعات 
مربوط به موقعيت مكاني كاربران را به شركت ها و 
افراد ثالث مي فروشند و اين اطالعات در بازار سياه 
به هر كس��ي كه حاضر به پرداخت پول باشد نيز 
فروخته مي شود. تي-  موبايل و اي تي اند تي مدعي 
توقف اين فرآيند هستند و وريزون هم مي گويد به 
زودي اين كار را متوقف مي كند. اما كنگره امريكا 
قصد دارد اين موضوع را بطور مستقل تعقيب كند.

 چمدان فلزي  ويژه 
حمل كنسول هاي  بازي 

ورج| گاردين نام چمدان مستحكم فلزي است 
كه مجهز به يك نمايش��گر داخلي نيز هست و از 
آن مي توان براي حمل ونقل ايمن و بدون دردسر 
كنسول هاي بازي و رايانه هاي شخصي استفاده 
 GAEMS كرد.چمدان يادش��ده توسط شركت
توليد ش��ده كه پيش از اين هم محصوالتي براي 
تسهيل نقل و انتقال وسايل الكترونيك حساس 
توليد كرده بود. اين چمدان به گونه اي طراحي شده 
كه با بازكردن نمايشگر آن مي توان در هر محيطي 
به اج��زاي بازي هاي ويدئوي��ي پرداخت. جنس 
بدنه چمدان يادشده از فلز و پالستيك مستحكم 
است. نمايشگر اين چمدان 2۴ اينچي و از نوع كيو 
اچ دي است و نرخ تازه سازي صفحه نمايشگر آن 
۶0 هرتز است. بلندگوي اين نمايشگر هم ۹ واتي 
اس��ت. چمدان گاردين با انواع كنسول هاي بازي 
مانند ايكس باكس وان، ايكس باكس وان ايكس، 
پي اس۴ و پي اس۴ پرو سازگاري دارد.قيمت اين 

محصول ۳50 دالر است.

ناس�ا| اولگ آرتميوف كيهان نورد روس��يه، معتقد 
است كه همكارانش بايد آزمايش هاي زندگي در انزوا 

را جدي بگيرند.
وي در كنفرانس مطبوعاتي كه در زوزدني گارادوك، 
محل آموزش و زندگي فضانوردان روسيه به سواالت 
خبرنگاران پاسخ مي داد گفت: من از طرفداران چنين 
آزمايش هايي هستم. گرچه اين واقعيت كه سفر به ماه 
و مريخ ممكن است به زودي جامه عمل نپوشاند اما 
الزم است كه فضانوردان با انجام چنين آزمايش هايي، 
خود را براي پروازهاي طوالني و سفر به دور دست ها 

آماده كنند.
او همچنين اش��اره كرد كه از تمرين هاي زندگي در 
محيط هاي محدود فضانوردان با تجربه يا بدون تجربه 
در ايستگاه فضايي بين المللي سود مي برند و ميزان 

مشاركت آنها را باال مي برد.
وي افزود: م��ن معتقدم اين آزمايش كه قرار اس��ت 
يك مورد آن با حضور يوگني ترلكين فضانوردي كه 
به فضا پرواز كرده اس��ت، به زودي آغاز شود، مسلما 
نتايج خوبي خواهد داشت كه ما مي توانيم در ايستگاه 
فضايي بين المللي از آن سود ببريم. البته به نظر من 
بهتر است در هر آزمايش بايد يك فرد با تجربه حضور 
داشته باشد، كسي كه پرواز فضايي داشته و مي تواند 
تجربه را به كس��ي كه هنوز پرواز نكرده است انتقال 

دهد.
پيش تر مارك بالكوفس��كي مدير رييس پژوهشگاه 
بررسي هاي زيست پزشكي روس��يه گزارش داد كه 
آزماي��ش س��يريوس در مورد جداس��ازي ۴ ماهه از 
1مارس 201۹ آغاز خواهد شد. اين آزمايش پرواز به 
ماه را براي يك گروه از داوطلبان به سرپرستي يوگني 

ترلكين شبيه س��ازي مي كند: پرواز ب��ه ماه، هدايت 
يك كاوش��گر بدون سرنشين براي جست وجو محل 
فرود، فرود چهار خدمه براي انجام عمليات در سطح 
ماه، اقامت تع��دادي از خدمه در مدار ماه و هدايت از 
راه دور كاوشگران براي آماده سازي پايگاه و باالخره 

بازگشت به زمين.
تحقيقات بين الملل��ي علمي در ايس��تگاه منحصر 
به فرد س��يريوس انجام مي ش��ود كه مجموعه اي از 
آزمايش هايي است براي آماده شدن براي پروازهاي 
دور فضايي، عمدتا به ايستگاه مداري در اطراف ماه. 
ش��ركت كنندگان در اين تحقي��ق از 17 روز تا يك 
سال جداگانه در اين مجتمع تجربي زيرنظر موسسه 
بررسي مسائل زيست پزشكي آكادمي علوم روسيه 

انجام خواهند شد.
اولين نمونه از آزمايش هاي مشترك روسي-امريكايي 
سيريوس در نوامبر 2017 به مدت 17 روز انجام شد 
و اعض��اي اين گروه بي��ش از ۶0 آزمايش مختلف را 
انجام دادند. در ماه هاي آينده نخس��ت آزمايشي در 
مورد جداس��ازي چهار ماهه بايد انجام شود، سپس 
يك آزمايش هشت ماهه و سپس جداسازي يك ساله 

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ضرورت آزمايش هاي زندگي در انزوا براي فضانوردان 

انگج�ت| شركتOwlet   كمربندي توليد كرده است 
كه روي وضعيت س��المتي نوزاد نظارت مي كند. شركت 
Owlet   تاكنون براي ساخت مانيتورهاي متصل به نوزاد و 
توليد كوچك ترين جوراب هاي هوشمند معروف است. ولي 
محصول جديد اين شركت براي پيش از به دنيا آمدن كودك 
است. اين شركت به منظور نظارت بر جنين يك كمربند 
توليد كرده است كه يك نوار پارچه اي نرم و نازك است كه 
در زمان بارداري پايين كمر و دور شكم مادر بسته مي شود و 

روي وضعيت جنين نظارت مي كند. 
اين كمربند يك حسگر پالستيكي در مقابل و مركز خود دارد 
و با استفاده از فناوري نوار قلب قادر است ضربان قلب جنين 
را خوانده و ثبت كند. از ديگر قابليت هاي كمربند اين است 
كه مي تواند تعداد لگدهاي جنين را نيز بشمارد و همچنين 
وضعيت خواب مادر و انقباضات ماهيچه اي وي را نيز رديابي 
كند. هدف از طراحي كمربند مذكور تنظيم وضعيت مادر در 
هفته بيست و چهارم بارداري است. يك اپليكيشن نيز براي 
اين كمربند طراحي شده است كه اطالعات ثبت شده را به 
نمايش مي گذارد. با اين كمربند والدين مي توانند از سالمت 

نوزاد خود آگاهي يابند و ضربان قلب وي را بشنوند.
عرضه اين كمربند از اواخر سال 201۹ ميالدي آغاز مي شود. 

كمربندي كه ضربان قلب جنين 
را مي شمارد

تك رادار| اپليكيشن پرطرفدار پخش محتواي VLC در 
آينده اي نزديك به قابليت جديد ايرپلي اپل مجهز مي شود 
كه به كاربران اجازه مي دهد آيفون خود را به تلويزيون هاي 
هوش��مند اپل متصل كنند. شركت توسعه دهنده برنامه 
پخش كننده وي ال سي   در جريان برگزاري نمايشگاه علم 
و فن��اوري   201۹ اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد پلتفرم 
پخش محت��واي خود را به قابلي��ت جديد ايرپلي  تجهيز 
كند تا كاربران گوشي هاي آيفون بتوانند به راحتي گوشي 
خود را به تلويزيون هاي هوشمند اپل متصل كرده و فيلم و 
سريال هاي موردنظر خود را تماشا كنند. متخصصان فعال 
در تيم تحقيقاتي و توسعه دهنده اين نرم افزار كاربردي و 
پرطرفدار از زمان دقيق عرضه اين به روزرس��اني سخني 
به زبان نياورده اند. البته الزم به ذكر اس��ت كه پشتيباني 
اين نرم افزار به قابليت ايرپلي همزمان با دس��ت يافتن به 
ركورد سه ميليارد دانلود براي VLC است كه نشان دهنده 
پيشرفت و موفقيت روزافزون تيم توسعه دهندگان آن است. 
تلويزيون هاي هوشمند اين روزها توسط كاربران از استقبال 
بي نظيري برخوردار شده اند و به دنبال آن، استفاده از برنامه 
و اپليكيشن هاي پخش آنالين محتوا، فيلم   نيز طرفداران 

متعددي را به سمت و سوي خود جذب كرده است.

 نرم افزاري كه آيفون را 
به تلويزيون متصل مي كند

ورج | به نظر مي رسد كه ويكي پديا قصد دارد به منظور 
ترجمه بهتر مقاالت خود با بهره گيري از قابليت هاي هوش 
مصنوعي با شركت گوگل همكاري هاي بيشتري داشته 
باشد. ويكي پديا كه يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين 
س��ايت هاي مورد كاربرد كارب��ران در سراس��ر جهان به 
ش��مار مي رود، به تازگي اعالم كرده است كه مي خواهد با 
بهره گيري از فناوري هاي نويني همچون هوش مصنوعي 
به بهبود عملكرد و امكانات موجود روي پلتفرم خود بپردازد. 
ويكي پديا در اين خصوص خاطرنشان كرده است با توجه 
به آنكه خيل عظيمي از كاربران و مخاطبان اين سايت غير 
انگليسي زبان هستند، مي خواهد تمامي مقاالت منتشر 
شده خود به زبان انگليسي را با بهره گيري از هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشيني به تمام زبان هاي زنده دنيا و موردكاربرد 
كاربران ويكي پديا ترجمه كند. بدين منظور ويكي مديا به 
عنوان شركت بنيانگذار و مادر ويكي پديا روز گذشته اعالم 
كرده است كه با شركت گوگل كه غول تكنولوژي فعال در 
حوزه هوش مصنوعي به شمار مي رود، يك قرارداد همكاري 
به امضا رسانده است تا قابليت هاي خود را بهبود ببخشد و 
اطالعات و داده هاي درستي را كه خود صحت ترجمه آنها را 

تاييد مي كند، در دسترس كاربران قرار دهد.

 هوش مصنوعي گوگل 
به كمك ويكي پديا مي آيد
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در دیدار تعاونگران خراسان رضوی با وزیر تعاون مطرح شد

بهترین و آسان ترین روش تماس رایگان با همراه اول

تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور 

تمامي  راه هاي طرح و پيگيري سوال از اپراتور

گروهبنگاهها|
جلسه بررس��ی دیدار و گفتگو وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی با هیات رئیس��ه اتاق تع��اون و تعاونگران 
استان و جمعی از مدیران شورای هماهنگی مدیران 

زیرمجموعه وزارت تعاون برگزار شد.
به گزارش »تعادل« از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون 
ایران، سیدحسین مجتبوی در جلسه بررسی دیدار 
و گفت گو وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تعاونگران 
در مش��هد ضمن خیر مقدم اظهار کرد: بخش تعاون 
یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است که ظرفیت 
ها و پتانسیل های باالیی در بخش های مختلفی دارد، 
ولی متاسفانه این بخش نتوانسته به جایگاه اصلی خود 

در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
وی با اش��اره به آمار عملکرد اس��تان گفت: اس��تان 
خراس��ان رضوی هفت هزار تعاونی و بیست و هفت 
اتحادی��ه فعال اس��تانی دارد و اتاق تع��اون با حضور 
مدیران اتحادیه های اس��تانی که اکثرا مس��ئولین 
اتحادیه های کشوری نیز هستند، به عنوان پارلمان 

این بخش خواستار رفع مشکالت است.
رییس اتاق تعاون استان با اش��اره به حضور کبیری 
معاون��ت تعاون وزارت خان��ه در اتاق تع��اون ایران، 
خواستار اس��تمرار این گونه جلسات شد و افزود: این 
جلس��ات باعث گره گش��ایی مش��کالت پیش روی 

اتاق ها، تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی می شود.
مجتب��وی اف��زود: تش��کیل واح��د آم��ار از جمله 
درخواس��ت های اصلی اتاق ها اس��ت که خلع آن در 
کشور و استان احساس می شود و متاسفانه تا کنون 
آمار درس��تی از تعاونی ها در کش��ور و شاخصه های 
اقتصادی بخش در دس��ت نیست.رییس اتاق تعاون 
اس��تان در ادامه از مقام عالی وزارت درخواست کرد 
حتی االمکان شرکت های تحت پوشش شستا، کارت 
های بازرگانی خود را به منظور رسیدن به درآمد پایدار 

از اتاق های تعاون دریافت کنند.
وی همچنین در خص��وص انتقال امتیاز دانش��گاه 
علمی و کارب��ردی به اتاق تعاون گف��ت: با عنایت به 
مصوبه ش��ورای عال��ی اداری کش��ور، مراکز علمی 
کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی باید تا پایان 
س��ال ۹۸-۹۷ به بخش غیردولتی واگذار و یا منحل 
شوند، بر همین اس��اس اتاق تعاون خواستار انتقال 
امتیاز دانشگاه علمی و کاربردی تعاون به اتاق است 
که حمایت مقام عالی وزارت، قطعا راه گش��ا خواهد 
بود.مجتبوی در ادامه با اش��اره ب��ه ضمانتنامه های 
درخواستی سازمان تامین اجتماعی از تعاونی های 
تاکسیرانی بابت بیمه تاکسیرانان گفت: ما خواستار 
تعدیل این ضمانتنامه ها هستیم که در همین راستا، 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور جهت رفع 
مشکل تعاونی ها قول بررسی الزم را اعالم کرد.رئیس 
اتاق تعاون استان خواستار تاکید و دستور مقام عالی 
وزارت در اس��تفاده از ش��بکه های توزی��ع تعاون در 
سراسر کش��ور جهت توزیع کاالهای اساسی توسط 

مسئولین ذی ربط دولتی شد.
مجتبوی همچنین با اشاره به همسو بودن اهداف اتاق 
و اداره کل در جهت بهبود وضعیت تعاونی های استان 
درخواست واگذاری ساختمان های مازاد و در اختیار 
اداره کل تعاون به اتاق و اتحادیه های استانی را کرد.

وی با اش��اره به اعمال تبعیض توسط سازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان بین اتحادیه ه��ا و تعاونی های 
کشاورزی و دامپروری تحت پوشش تعاون و اتحادیه 
تعاونی های روستائی خواهان بررسی و پیگیری آن 
توس��ط مقام عالی وزارت ش��د.وزیر تعاون در ادامه، 
ابتدا با اشاره به مشکالت موجود بخش تعاون گفت: 
مسئوالن دولتی برای شنیدن مشکالت مردم گوش 
شنوا دارند و بایس��تی برای حل و فصل آنها اقدامات 
مساعدی را انجام دهند، چرا که مردم به واسطه فضای 
مجازی و رسانه ها دسترس��ی به اخبار و اطالعات را 
دارن��د. وی تعاون را در ایران نق��ش بالنده ای هم در 
اقتصاد و هم در دوران تحریم دانس��ت و با اش��اره به 
شرایط تحریمی گفت: یکی از راهکارهای مدیریت و 

خروج از تحریم تعاونی ها هستند.
ش��ریعتمداری در ادامه افزود: در گذش��ته چون در 
دوره ای نظارت خوبی بر عملکرد تعاونی های صورت 
نگرفته اس��ت، اتفاقات ب��دی در این ح��وزه افتاد و 
لطمه هایی ایجاد ش��د اما فکر می کن��م در این دوره 
به تفاهم برس��یم و با نظارت بر فعالیت آنها، بتوانیم 

به صورت هدفمند به مشکالت آنها رسیدگی کنیم.
وی با اش��اره به نگاه سنتی گذش��ته به تعاون اظهار 
ک��رد: این نگاه باعث ش��ده ام��روزه در جامعه حتی 
در س��طوح نخبگان به تعاون به عنوان اقتصاد ایران 
اندیش��یده نش��ود و تعاون را از انواع بنگاه داری ها به 
شمار می آورند، فکر نو و اندیش��ه  نو در حوزه تعاون 
بایستی انجام شود؛ باید تعاونی های برتر را شناخت 

و از آنها الگو گرفت.
وزیر تعاون در ادامه افزود: باید به س��مت اصالح این 
تفکر رفت چرا که تعاون فرهنگ مش��ارکت طلبانه و 
برش داوطلبانه اس��ت و در دنیا نرخ گذاری می شود 

و بایستی تعاون به حق خود در اقتصاد کشور برسد.
ش��ریعتمداری با اشاره به لزوم اس��تفاده از نیروهای 
اندیشمند و جوان در سمت های اجرایی گفت: نیروی 
جوان فکر نو را به همراه می آورد و باعث رونق اقتصاد 
کشور می ش��ود. وی ابراز داشت: وزارت تعاون و اتاق 

تعاون ضعیف موجب از بین بردن تعاونی ها اس��ت، 
برای ارتقای این بخش الزم اس��ت ات��اق و وزارت در 
راستای یکدیگر قدم برداشته و با کمک به هم بخش 
تعاون را در راستای تسهیل گری، تشویق، ربالتوری 
و اجرای عمل رونق بخش��ند.وزیر تعاون با تاکید بر 
اجرای کارها توسط اتاق تعاون افزود: هیچ کار اجرایی 
عملیاتی در این حوزه  نباید توسط وزارت خانه انجام 
شود و هر قس��متی که این موضوع رعایت نمی شود 

باید قطع شود، وظیفه  وزارتخانه فقط نظارت بر انجام 
امور است.

وی خطاب به رئیس اتاق تعاون استان گفت: امورات 
تعاون در مجموع ب��ه دو بخش، )یک( اجرایی عملی 
که توسط ش��ما صورت خواهد پذیرفت و بخش دوم 
مربوط به نظارت خواهد بود که توسط وزارت تعاون 
انجام خواهد ش��د. چند اصل کل��ی در حوزه  تعاون 
مطابق اقتصاد روز دنیا بایستی اصالح شود: جدا شدن 

نظارت و اجرا از همدیگر، شایس��ته س��االری، جوان 
گرایی، استعداد جوانان در اداره کردن محیط، فکر و 
اندیشه  نو همچنین باید ضعف و پراکندگی قوانین و 
آمار و عملکرد تعاون را جزو مشکالت اصلی برشمارد 
و بایستی نسبت به اصالح آن اقدامات الزم انجام شود.

شریعتمداری با اش��اره به توزیع کاالهای اساسی در 
کشور گفت: این کاالها بایستی از طریق شبکه های 
تعاون با کمک اتاق تعاون به دست مردم برسد و این 
مساله در مجلس، دولت و هم به اتاق تعاون ابالغ شده 
است.وی در پایان افزود: شناخت از توانایی های استان 
کمک به بهبود وضعیت اقتصاد آن اس��تان می کند، 
شورای هماهنگی رفاه در استان با حضور اتاق تعاون، 
بانک توسعه و مجموعه های مرتبط به جهت بهبود 
اقتصاد در استان راه اندازی شود، تا در کنار توریسم 
زیارتی، صنایع دستی، سرمایه ها و مغازه های کوچک 
و خرد باید با هم��کاری زیرمجموعه های مرتبط به 

نمایش گذاشته شود.
الزم به ذکر است در این جلسه هر یک از اعضای هیأت 
رئیس��ه و مدیران عامل اتحادیه های استان به بیان 

نکته نظرات خود پرداختند.

در اپراتور همراه اول بهترین، آسان ترین و سریع ترین روش 
ارتباط با اپراتور و پیگیري سوال ها و ابهامات، تماس با مركز 
تماس ۹۹۹۰ همراه اول است؛ زیرا به صورت شبانه روزي و 
۷ روز هفته فعالیت مي كند و مهم تر از همه، برخالف برخي 
اپراتورها كامال رایگان است. سایر درگاه هاي ارتباطي نیز در 
نهایت درخواست را براي رسیدگي به سامانه ۹۹۹۰ منتقل 
مي كنند.از آنجا كه تلفن همراه امروز دیگر وسیله اي فقط 
براي برقراري مكالمه یا ارسال پیامك نیست، استفاده از 
كاركردها و سرویس هاي متعدد این ابزار ارتباطي نیازمند 
كسب اطالع و یادگیري است و به تبع باعث ایجاد اغلب 
سوال ابهاماتي براي اغلب مشتركان مي شود.براي ارتباط 
با مشتركان و پاسخگویي به سواالت و رفع ابهامات آنها، 
تمامي اپراتوره��ا درگاه هاي حض��وري و غیرحضوري 
متعددي را پیش بین��ي  كرده اند.در اپرات��ور همراه اول 
بهترین، آسان ترین و سریع ترین روش ارتباط با اپراتور و 
پیگیري سوال ها و ابهامات، تماس با مركز تماس ۹۹۹۰ 
همراه اول است؛ زیرا به صورت شبانه روزي و ۷ روز هفته 
فعالیت مي كند و مهم تر از همه، برخالف برخي اپراتورها 
كامال رایگان است.شماره سامانه پاسخگویي تلفني براي 
تماس با تلفن هم��راه ۹۹۹۰ و براي تماس با تلفن ثابت 
۰۹۱۲۹۹۹۰ است.البته ارتباط با این مركز الزاما از طریق 
تماس نیس��ت و از روش هاي دیگر شامل ارتباط تلفني، 
پست الكترونیكي، دورنگار و چت آنالین نیز پاسخگویي 

به مشتریان انجام مي شود.
با توجه به آنچه ش��رح داده ش��د بهتر اس��ت مشتركان 

براي س��ریع ترین راه دریافت پاسخ، در مواجهه با هر نوع 
سوال، ابهام یا شكایت به جاي مراجعه به سایر درگاه هاي 
پاسخگویي اپراتور یا تماس با سامانه ۱۹5 رگوالتوري با 
سامانه ۹۹۹۰ اپراتور تماس بگیرند؛ زیرا سایر درگاه ها نیز 
در نهایت درخواس��ت را براي رسیدگي به سامانه ۹۹۹۰ 

منتقل مي كنند.

   خدماتي كه مركز تماس 9990 ارايه مي كند
مركز تماس ۹۹۹۰ از دو طریق كارشناس��ان پاس��خگو 

و سامانه تلفني )IVR( به س��واالت مشتركان پاسخگو 
مي دهد و مشكالت آنها را پیگیري مي كند. برخي خدماتي 

كه این مركز ارایه مي كند شامل موارد زیر است: 
- ارای��ه اطالع��ات مربوط ب��ه س��رویس ها، خدمات و 

صورتحساب به مشتریان.
- پیگیري و حل مشكل مش��تریان در كوتاه ترین زمان 

ممكن و تشكیل تیكت در صورت لزوم.
- اعالم وضعیت سیم كارت و علت قطع تلفن همراه.

- اطالع از مدت و مبلغ اعتبار سیم كارت، افزایش اعتبار، 

انتقال شارژ و نحوه استفاده از آن.
- راهنمای��ي در مورد خرید، ثبت نام و نقل و انتقال تلفن 

همراه.
- اعالم نشاني و شماره تلفن ادارات و مراكز ارایه خدمات 
)مراكز تلفن ثابت، دفاتر ارتباطي و ICT( تمام نقاط كشور.

- راهنمایي مشتركین درباره چگونگي استفاده از رومینگ 
بین الملل، كشورهاي طرف قرارداد و تعرفه هاي جاري.

- نحوه فعال سازي و اتصال به اینترنت.
- راهنمایي مش��تركین در خصوص نحوه فعال س��ازي 

بسته هاي هوشمند اینترنت، پیامك و مكالمه.
- دریافت گزارش هاي مربوط به مش��كالت شبكه اعم از 

پوشش شبكه و آنتن دهي و پیگیري زمان رفع مشكل.
- قطع و وص��ل پیامك هاي انبوه تبلیغاتي و پیامك هاي 

مبتني بر محتوي.
ای��ن مرك��ز همچنین ب��ه زودي ام��كان ف��روش انواع 

Device هاي اینترنت همراه را نیز فراهم مي كند.

   خدماتي كه سامانه تلفني )IVR( مركز تماس 
9990 ارايه مي كند

سامانه تلفني )IVR( اپراتور اول نیز با پشتیباني از دو زبان 
فارسي در هر ساعت از شبانه روز خدماتي را ارایه مي كند 
كه مش��ترك براي دریافت آنها نیازي به اتصال به اپراتور 

پاسخگو ندارد.
- خدمات مالي )اعالم جزییات و پرداخت قبض پایان دوره 

و میان دوره، اطالع از تعرفه  ها و ..(

- دریاف��ت اطالع��ات، فعال س��ازي و غیرفعال س��ازي 
سرویس هاي ویژه )اینترنت همراه، آواي انتظار، همراهان 

اول، پیامك تبلیغاتي، تماس بان و...( 
- دریافت خدمات غیرحضوري )قطع و وصل خط، دریافت 

PIN و PUK، دریافت ریز مكالمات، تغییر رمز عبور( .
- اطالع از اینترنت همراه )نوترینو(، خرید بسته ها و اعالم 

مشكالت.
- شركت در نظرسنجي و ارایه پیشنهادات و انتقادات.
- امكان شارژ TOP UP )مستقیم( به صورت دلخواه.

- خروج از لیست سیاه )ویژه مشتركین اعتباري( .

   ساير درگاه هاي ارتباط همراه اول با مشتركان
عالوه بر سامانه پاس��خگویي تلفني، این اپراتور از طریق 
صفحات رسمي اپراتور در ش��بكه هاي اجتماعي، چت 
آنالین )از م��ن بپ��رس(، كانال هاي رس��مي اپراتور در 
ش��بكه هاي اجتماعي، پس��ت الكترونیكي و دورنگار با 
مش��تركان در ارتباط اس��ت كه بهترین، س��ریع ترین و 

آسان ترین راه همان تماس با اپراتور اول است.
مشتركین مي توانند از طریق چت آنالین )از من بپرس(، 
صفحات رس��مي اپراتور در شبكه هاي اجتماعي، پست 
الكترونیكي و دورنگار با اپراتور ارتباط بگیرند و س��وال، 
مشكل، پیش��نهاد و انتقاد خود را درباره خدمات همراه 
اول مطرح كنند. ایمی��ل mci.ir@۹۹۹۰ دورنگار به 
ش��ماره ۰۹۱۲۹۹۹۹۹۰۰ و سامانه همراه من به آدرس 

my.mci.ir براي این منظور پیش بیني شده است.

دیدار معاونین اتاق تعاون ایران با استاندار هرمزگانگردهمایی تولیدکنندگان و متخصصان زنجیره آهن

 ابراز رضایت استاندار از عملكرد اتاق تعاون استان نگاه تعاون پرداختن به صنایع بومی و تکنولوژی ایرانی
نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور ۱۰5 شرکت به منظور 
ارائه فرصت های بومی سازی و حمایت از تولید داخلی برگزار 
شد. تولیدکنندگان، تامین کنندگان و متخصصان زنجیره 
آهن و فوالد در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ایران طی ۴ روز در برج میالد گردهم آمدند.
به گزارش »تعادل« از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون 
ایران، نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور ۱۰5 شرکت 
به منظور ارائ��ه فرصت های بومی س��ازی و حمایت 
از تولی��د داخلی برگزار ش��د. فاض��ل همامی رئیس 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران، استقبال 
از این نمایش��گاه را قابل توجه توصیف کرد و گفت: دو 
تفاهمنامه با بانک صادرات و فوالد خوزستان در راستای 
معرفی اعضا برای اخذ اعتبار از بانک و توسعه تعامالت با 
فوالد خوزستان منعقد شده است. همامی ادامه داد: این 
نمایشگاه به ابتکار انجمن تولیدکنندگان فوالد و حمایت 

تولیدکنندگان برگزار شد و هدف اصلی توانمندی شرکت ها 
در راستای بومی سازی محصوالت و معرفی آن بوده و این 
نمایشگاه فرصتی برای تعامل بیشتر تولیدکنندگان و مصرف 

کنندگان ایجاد کرد.
ماشااهلل عظیمی عضو هیات رئیس��ه اتاق تعاون ایران، در 
بازدید از نخستین نمایشگاه ملی فوالد ایران، صنعت فوالد 

را پیش مقدمه اصلی برای زیرساخت های کشور عنوان کرد 
و گفت: فوالد در تمام صنایع نقش داشته و نمی توان نقش 
آن  را در بخش اشتغال نادیده گرفت.وی ابراز داشت: نگاه اتاق 
تعاون پرداختن به صنایع بومی و تکنولوژی های ایرانی است 
و همراهی بخش تعاون و خصوصی سازی می توانند برای 

تامین مالی برای توسعه پروژه ها گام های بهتری بردارند.
وی ضمن تاکید بر استقبال خوب از نمایشگاه ملی فوالد 
به تاثیر برگزاری نمایشگاه بر اقتصاد بیان داشت: نمایشگاه 
یکی از ابزارهای بازاریابی و ارائه توانمندی ها است. باید توجه 
داشت که نمایشگاه فرصت های بهتری را همگام با پیشرفته 
شدن جوامع ارائه می کنند و در کنار نمایشگاه ها صنعت 

توریسم هم موضوعی می شود.
وی ادامه داد:  در دل نمایشگاه ها، همایش های تخصصی و 
کنفرانس های علمی ایجاد می شود و امیدواریم بنگاه ها از 

استعدادهای هم خوب استفاده کنند.

استاندار هرمزگان روند رشد فعالیت تعاوني ها در استان 
هرمزگان را مطلوب ارزیابي كرد و گفت: نقش اتاق تعاون 
اس��تان در صادرات غیرنفتي همچنین در راه اندازي 

بازارچه هاي برون مرزي رضایت بخش است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني اتاق تعاون ایران، معاونین 
اتاق تعاون ایران در حاش��یه افتتاح نمایش��گاه بزرگ 
صنعت ساختمان هرمزگان با همتي استاندار هرمزگان 
دیدار و افق هاي توسعه فعالیت بخش تعاون در استان 

هرمزگان را مورد بررسي و ارزیابي قرار دادند.
در این دیدار اس��تاندار هرمزگان با اعالم حمایت از 
اقدامات و برنامه هاي اتاق تعاون اس��تان هرمزگان 
در جهت رشد فعالیت هاي اقتصادي در این استان 
خاطرنشان كرد: رییس اتاق تعاون هرمزگان فردي 
خوش فكر با ایده هاي ناب اس��ت و بنده از عملكرد 

ایشان رضایت كامل دارم.

 همچنین عنوان داشت: اتاق تعاون هرمزگان به عنوان 
برندي در حوزه اقتصاد هرمزگان تبدیل شده است.

استاندار هرمزگان روند رشد فعالیت تعاوني ها در استان 
هرمزگان را مطلوب ارزیابي كرد و گفت: نقش اتاق تعاون 
اس��تان در صادرات غیرنفتي همچنین در راه اندازي 

بازارچه هاي برون مرزي رضایت بخش است.
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ثبت سنندج به عنوان شهر 
خالق موسيقي در يونسكو

سنندج|شهردار سنندج از قول مساعد یونسكو 
براي ثبت جهاني س��نندج به عنوان شهر خالق 

موسیقي خبر داد.
حشمت اهلل صیدي شهردار سنندج گفت: فعالیت 
هزاران هنرمند نام آش��نا در عرصه موسیقي در 
سنندج باعث شده این ش��هر به عنوان پایتخت 

موسیقي كشور شناخته شود.
او افزود: یكي از برنامه هاي ش��هرداري و شوراي 
اسالمي شهر در این دوره تالش در راستاي ثبت 
جهاني سنندج به عنوان ش��هر خالق موسیقي 
در یونس��كو است.شهردار س��نندج تاكید كرد: 
شهرداري متولي اصلي ثبت س��نندج به عنوان 
شهر خالق موسیقي در یونسكو اقدامات مختلفي 
از جمله مطالعات و امكان س��نجي را با همكاري 

موسسه توسعه دانش انجام داده است.

پايان بازسازي 23 هزار واحد 
تخريبي در مناطق زلزله زده

كرمانش�اه| مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري كرمانشاه گفت: كار بازسازي نزدیك به 
۲3 هزار واحد مسكوني تخریبي در مناطق زلزله 
زده استان به اتمام رسیده است. مهرداد ساالري در 
مراسم معارفه مدیرعامل شركت توزیع نیروي برق 
استان كرمانشاه با اشاره به آخرین وضعیت بازسازي 
واحدهاي مسكوني مناطق زلزله زده، اظهار كرد: در 
زلزله سال گذشته ۱۰۴ هزار واحد مسكوني آسیب 
دید.  معاون استاندار كرمانشاه با بیان از این ۱۰۴ 
هزار واحد تاكنون بازسازي ۲۲ هزار و ۹۸۱ واحد 
تخریبي به اتمام رسیده، افزود: همچنین 5۹ هزار 
واحد مسكوني نیز تعمیر ش��ده است. ساالري از 
برنامه ریزي براي پایان بازسازي واحدهاي تخریبي 

مناطق زلزله زده استان تا پایان سال ۹۸ خبر داد.

ذوب آهن اصفهان
طليعه صنعت فوالد كشور است

اصفهان|سبحاني در افتتاحیه در اولین نمایشگاه 
و جشنواره ملي فوالد ایران، ذوب آهن اصفهان را 
طلیعه صنعت كشور نامید كه در دهه 5۰ ساخته 
ش��د و به بهره برداري رس��ید . وي افزود: امروز 5۰ 
سال از احداث اولین كارخانه فوالد سازي در ایران 
یعني ذوب آهن اصفهان مي گذرد و ظرفیت فوالد 
كش��ور طي این 5 دهه به 3۰میلیون تن رسیده و 
توس��عه معدن تا فوالد بخوبي شكل گرفته است.

ریی��س هیات مدیره ذوب آه��ن اصفهان تصریح 
كرد: بعد از انقالب شركت هاي دولتي و خصوصي 
متعددي در ایران براي تولید فوالد شكل گرفته اند 
و گام مهمي در این حوزه برداشته شده است. دكتر 
سبحاني یادآور شد: بومي سازي صنعت فوالد در 
حال شكل گیري است بطوریكه برخي از قطعات 
وارداتي به دلیل تحریم ها در داخل ساخته مي شود .

كسري شديد مخزن آب 
زيرزميني در اسفراين

بجنورد|مدیرعامل شركت آب منطقه اي خراسان 
شمالي گفت: اس��فراین با یك میلیارد متر مكعب 
كسري آب زیرزمیني مواجه است. ابراهیم علوي با 
اشاره به اینكه میزان كسري مخازن آب زیرزمیني 
دو میلیارد متر مكعب است، افزود: از این میزان یك 

میلیارد مربوط به شهرستان اسفراین است.
او با بیان اینكه در اسفراین مجموعه مشكالت آبي 
وجود دارد، ادامه داد: خشكي سد بیدواز و حوزه هاي 
پایاب این سد، منابع زیرزمیني و چاه هاي غیرمجاز از 

جمله این مشكالت است.
علوي با اشاره به اینكه یكي از اعتراضات كشاورزان 
اسفرایني ساعت كاركرد چاه هاست، اظهار كرد: در 
سال ۲۰۰ میلیون متر مكعب تخلیه آب زیرزمیني 
وجود دارد كه از این می��زان ۴۰ میلیون مربوط به 
چش��مه ها، 6۰ میلیون مربوط به قن��وات و مابقي 
مرب��وط به چاه هاس��ت و یك��ي از راهكارهایي كه 
مي توان ارایه داد حف��ظ آب دبي موجود با افزایش 

ساعت كاركرد چاه هاست.

توليد 2 هزار تن پودر ماهي
قشم| از ابتداي سال تاكنون ۲ هزار تن پودرماهي 
در قشم تولید شده است. رییس اداره دامپزشكي 
قشم گفت: ٩٠٠ ُتن از پودر ماهي هاي تولید شده 
به كشور هاي ویتنام، چین و سریالنكا صادر شده 
است. از پودر ماهي براي خوراك دام، طیور و آبزیان 
استفاده مي شود. امین درا افزود: هزار و ۱۰۰ تن از 
محصول تولید شده هم در داخل كشور استفاده 
مي ش��ود. رییس اداره دامپزش��كي قشم گفت: 
پنج ش��ركت پودر ماهي با صید سنتي از دریا در 

شهرستان قشم فعال است.

صادرات ۴0 هزار تن از آبزيان
بندرعباس|از ابتداي سال تاكنون ۴۰ هزار تن 

انواع آبزیان از هرمزگان صادر شده است.
مدیركل ش��یالت هرمزگان گفت: ارزش آبزیان 
صادرش��ده ۱3۰ میلیون دالر اس��ت. محس��ن 
یكتاپورافزود: آبزیان به كشور هاي چین، مالزي، 
هنگ كنگ، امارات متحده عربي و فرانسه صادر 
شده است. مدیركل شیالت هرمزگان با بیان اینكه 
در نیمه نخست امسال ۱3۰ هزار تن انواع آبزیان 
در هرمزگان صید شده است، پیش بیني كرد تا 
پایان سال 3۰۰ هزار تن انواع آبزي در هرمزگان 
صید شود. یكتاپور علت افزایش تولید محصوالت 
ش��یالتي را افزای��ش س��طح زیركش��ت میگو، 
نوسازي ناوگان صیادي و افزایش بهره برداري از 

ظرفیت هاي شیالتي استان اعالم كرد.

كنفرانسفرصتهايسرمايهگذاريايرانبا
حضورسرمايهگذارانايرانيوخارجيدربهمن

ماهسالجاريبرگزارميشود.
بهگ�زارشپايگاهاطالعرس�انيات�اقتعاون
ايران،سازمانتوسعهتجارتايران،»كنفرانس
فرصتهايسرمايهگذاريايران«راباحضور
س�خنرانانومدعوينداخل�يوخارجيدر

تاريخ۷الي۸بهمنماهس�الدرسالنخليج
فارسمحلدايمينمايشگاهبينالملليبرگزار
ميكند.براساساينگزارش،اينكنفرانسدر
۵پانلاستارتاپها،فينتكها،پولديجيتال
جهاني،معرفيفرصتهايس�رمايهگذاري
اي�رانوآم�وزشطرحتوجيه�يبينالمللي

برگزارميشود.

برگزاري كنفرانس فرصت هاي سرمایه گذاري ایران با حمایت اتاق تعاون
برش
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وزير آموزش و پروش در يك هفته 10 مدير جديد منصوب كرد

رويايتحولدرآموزشوپرورش

خدمات تامين اجتماعي در گرو پرداخت بدهي هاي دولت

ريحانه  جاويدي|
تغيير و تحول مديران وزارت آموزش و پرورش از نوزدهم 
دي ماه شروع ش��د و تا امروز با 10 انتصاب جديد در اين 
وزارتخانه ادامه يافته اس��ت. خانه تكاني وزير آموزش و 
پرورش كه زمزمه هاي آن از سال گذشته شنيده مي شد و 
حاال به نتيجه رسيده، گرچه از نظر محمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش و ساير مسووالن اين وزارتخانه با هدف 
چابك سازي ساختار اداري آموزش و پرورش، در راستاي 
اجراي سند تحول بنيادين نظام آموزش و به درخواست 
دولت بوده اما از نظر كارشناسان آموزش و برخي معاونان 
سابق اين وزارتخانه، عقبگرد وزير در مقابل مخالفان است. 
آنها معتقدند آموزش و پرورش بيش��تر از آنكه به تغيير 
افراد براي چابك سازي نياز داشته باشد، به قانون و برنامه 
مدون و مشخص احتياج دارد. با اين حال به نظر مي رسد 
تغييرات به همين 10 انتصاب محدود نيست و در روزهاي 
آينده وزارتخانه آموزش و پرورش با تغييرات ديگري هم 

همراه است.

      دومينوي تغييرات در وزارتخانه
در هفته اي كه گذش��ت س��اختمان وزارت��ي آموزش و 
پرورش در خيابان سپهبد قرني تغييرات زيادي داشت. 
وزير آموزش و پرورش نخستين تغيير را از دفتر خودش 
شروع كرد. بطوري كه »شاپور محمدزاده«، كه پيش از 
اين مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش بود به عنوان 
مشاور و دستيار ارشد وزير آموزش و پرورش منصوب شد. 
در ادامه تغييرات، »اميرعلي نعمت الهي« به عنوان قائم مقام 
وزير و سرپرست مركز امور هماهنگي، ارتباطات و حوزه 
وزارتي منصوب شد. نعمت اللهي شهريور 97 از سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور به وزارت آموزش و پرورش 
آمده و به سمت معاون حقوقي و امور مجلس منصوب شده 
بود و حاال قائم مقام وزير است. در سومين قدم » منصور 
اردستاني« در حكمي جديد مديركل حقوقي و امالك 
آموزش و پرورش شده و »بهروز اميدي« هم جاي او را به 
عنوان مديركل دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به 
تخلفات اداري گرفت. اميدي پيش تر مديركل آموزش و 
پرورش استان چهارمحال و بختياري بود كه حاال »بيات 
سلطاني« سرپرستي آن را به عهده دارد. از طرف ديگر با 
حذف كلي مركز روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش 
و ادغام آن در دفت��ر وزارتي، »مرتضي نظري« كه پيش 
از اين رييس مركز اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپرورش بود، به عنوان »مشاور در امور مطالعات 
اجتماعي « منصوب شد. در ادامه خانه تكاني وزير آموزش 
و پرورش، »محمد خرم« عهده دار سرپرستي دفتر امور 
مجلس وزارت آموزش و پرورش شد در حالي كه او به عنوان 
مش��اور وزير آموزش و پرورش هم فعاليت مي كند البته 
خرم هم مانند نعمت اللهي از بدنه آموزش و پرورش نبوده 
و پيش از اين مشاور وزير ورزش و جوانان در امور ايثارگران 

بود اما 14 آبان 97 به سمت مشاور وزير آموزش و پرورش 
در امور ايثارگران منصوب شد. تغيير و تحوالت با انتخاب 
»اسماعيل دلفراز« به عنوان مشاور وزير ادامه پيدا كرد كه 
البته دلفراز هم پيش از اين مديرعامل بيمه سرمد بوده و 
از خارج از وزارتخانه به جمع مديران اين سازمان پيوسته 
اس��ت. ازطرف ديگر »حجت االسالم علي عسگري« به 
عنوان معاون حقوقي و امور مجلس و »حجت االسالم علي 
ذوعلم« به عنوان رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي انتخاب شدند، علي عسگري، پيش از اين مشاور 
معاون پارلماني رييس جمهور، معاون پارلماني دانشگاه 
آزاد اسالمي و مشاور رياست مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است و ذوعلم هم 
مدتي نيز به عنوان مديركل دفت��ر برنامه ريزي و تاليف 
كتب درسي وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي كرد. او 
همچنين رياست پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي 
پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسالمي و معاون موسسه 
پژوهشي حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري را در كارنامه 

كاري خود دارد.

      هدف از تغييرات چه بود؟
فهرس��ت بلندباالي تغييرات وزير آموزش و پرورش در 
مدت يك هفته، در حالي اس��ت كه پيش از اين قرار بود 

به دنبال بخش��نامه كاهش معاونت هاي وزارتخانه هاي 
دولت از سوي دولت، معاونت تربيت بدني و سالمت حذف 
شده و اين معاوت با معاونت پرورشي بادغام شود كه اين 
اتفاق رخ نداده و همچنان به عنوان يك معاونت باقي ماند، 
البته گمانه هايي هم از حذف دفتر ام��ور زنان آموزش و 
پرورش شنيده مي شود كه هنوز هيچ كدام از مسووالن 
اين وزارتخانه پاسخ صريحي درباره آن اعالم نكرده است. 
با اين حال محمد بطحايي، وزير آم��وزش و پرورش روز 
گذشته در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان پژوهش 
و برنامه ري��زي درب��اره تغييرات اخي��ر وزارتخانه اعالم 
كرد: »وزارت آموزش و پرورش به تبع دس��تورات دولت 
اصالحات ساختاري داشته؛ االن در سطح ستادي است 
و سپس به حوزه اس��تاني هم وارد خواهيم شد. وظايف 
موازي بين واحدهاي وزارتخانه بايد كاهش يابد؛ عرض 
من معاونت هاي آموزشي اس��ت كه در اين معاونت ها و 
سازمان پژوهش وظايف موازي داريم كه همين چالش 
و تعارض سازماني را افزايش مي دهد و باعث استهالك 
انرژي سازمان مي شود.« اظهارات وزير آموزش و پرورش 
در حالي اس��ت كه اميرعلي نعمت الهي قائم مقام وزير 
پيش از اين تغييرات را در راستاي چابك سازي وزارتخانه 
دانسته و درباره آن گفت: »ساختار نهايي نشده است و در 
حال بررسي و كارشناسي دقيق است تا بتواند به اهداف كه 

چابك سازي، افزايش بهره وري و جلوگيري از همپوشاني 
است، دست پيدا كند. در سازمان اموراداري و استخدامي 
كشور، رييس اين سازمان كه معاون رييس جمهور است و 
خودش نيز معلم بوده است با توجه ويژه اي موضوع تجديد 
ساختار را بررسي مي كند و همكاران ما در وزارت آموزش 
و پرورش در حوزه هاي تخصصي مرتبط تاكيدشان بر اين 
است تا ساختار سازماني به نحوي نهايي شود كه بتوانيم 

وظايف و تكاليف را بهتر از گذشته انجام دهيم.« 

      عقبگرد وزير به نفع مخالفان
اگرچه مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش انتصاب هاي 
جديد را براي چابك س��ازي وزارتخانه اعالم كرده اند اما 
اين سوال مطرح اس��ت كه آيا آموزش و پرورش با تغيير 
در س��مت هاي مديريتي چابك مي شود؟ كارشناسان 
معتقدند تغيي��رات مديريتي تفاوت��ي در عملكرد اين 
وزارتخانه نخواهد داشت. يك كارشناس آموزش و پرورش 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: »جايگزين شدن افرادي 
كه سابقه كاري آنها ارتباطي با آموزش و پرورش ندارد و از 
بدنه اين وزارتخانه نيستند، به جاي مديران قبلي، در واقع 
نوعي عقبگرد وزير آموزش و پرورش است،  چرا كه در اين 
تغييرات ش��اهد آن هستيم كه افرادي كه مي توانستند 
در وزارتخانه تحول ايجاد كنند كنار گذاش��ته شدند. به 

عنوان مثال رييس فعلي سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي وزارتخانه فردي است كه مهارت كافي در حوزه 
كاري خود را دارد و سال ها به عنوان كارشناس آموزش و 

پرورش فعاليت كرده است. 
او افزود: “ نكته مهم در اين زمينه آن است كه مسووالن 
توجه كنند تغيير مديران تنها يكي از شرايط تحول در نظام 
آموزشي است. اگرچه بي تاثير نيست اما شرط اصلي نيست 
چرا كه افراد بايد بستر و زمينه اي براي حركت در راستاي 
تحول داشته باشند پس ما پيش از اينكه به مديران جديد 
نياز داشته باشيم، به قوانين جديد نياز داريم كه مديران 
در راستاي آن حركت كنند. اين عوامل در كنار هم نتيجه 
مي دهد. مسووالن بر اين باورند كه اين تغييرات در راستاي 
اجراي سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش است اما 
با نگاه واقع بينانه متوجه مي شويم كه اجراي سند تحول 
تنها بهانه اي شده كه هر مس��وولي فعاليت خود را با آن 
توجيه مي كند. در حالي كه سند تحول خودش مورد نقد 
است چرا كه بسياري از مفاهيم آن در ضديت با يكديگر 
هستند، كامل تعريف نشده اند و از هر سويي با هر نگاه و 
جناح بندي قابل تفسير است چرا كه حدود مفاهيم آن 

معلوم نيست.«
اظهارات اين كارشناس در حالي است كه علي زرافشان، 
معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم بر لزوم 
تدوين قانون براي تحول در نظام آموزش تاكيد داشته و 
به تعادل گفت: »در گام نخست بايد فهميد هدف وزير از 
تغييرات اخير چيست و چقدر در راستاي برنامه اي قرار 
دارد كه در زمان اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسالمي، 
به نمايندگان اعالم كرده است. افراد جديد اگر براي اجراي 
برنامه و قانون به ميدان آمده اند جابه جايي قابل پذيرش 
اس��ت چرا كه قانون ثابت بوده و مجري آن تغيير كرده 
است اما اگر قرار است افراد جديد با قرار گرفتن در جايگاه 
جديد به فكر اجراي ايده ها و افكار خود باشند، در چنين 
وضعي تحمل ايجاد نمي شود.« او افزود: »يكي از مديران 
تازه منصوب شده اين وزارتخانه چندي پيش اعالم كرد 
كه تغييرات جديد مديران وزارتخانه به اين دليل است 
كه افرادي بر مسند امور باشند كه سند تحول بنيادين را 
بشناند و به آن پايبند باشند اما بايد توجه كرد كه مديران 
قبلي كه حاال از اين وزارتخانه كنار گذاشته شدند، از افرادي 
بودند كه از زمان شروع سند تحول همراه برنامه بودند و 
در فرآيند توليد و تدوين آن هم دخالت داشتند بنابراين 
اين افراد بهتر از هر فرد ديگري س��ند تحول كه مبناي 
عمل است را مي شناسند.« معاون سابق متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش بيان كرد: »بايد توجه كرد كه بزرگ ترين 
آسيب را به تحول نظام آموزشي، عمل بدون برنامه وارد 
مي كند و بهترين راه تحول آن است كه برنامه چهار ساله 
براي آموزش و پرورش تدوين ش��ود و اين برنامه مبناي 
ارزيابي عملكرد مس��ووالن آموزش باشد چه بسا دولت 

همچنين برنامه اي تدوين كرده و به مجلس داده است.«

بدهي چند ده ه��زار ميلياردي دولت به س��ازمان تامين 
اجتماعي و عدم توجه سازمان برنامه و بودجه به مشكالت 
پيش روي بزرگ ترين سازمان بيمه اي، آينده مبهمي را براي 

بيمه شدگان تامين اجتماعي رقم زده است.
موضوع بدهي ه��اي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي 
مساله اي است كه معموال در طول سال بارها عنوان مي شود 
و در فصل بودجه پر رنگ تر مي شود و همه منتظر هستند 
تا ببينند دولت در سال بعد چه ميزان از بدهي هاي خود را 
پرداخت مي كند بدهي كه بابت اجراي تعهدات س��ازمان 
تامين اجتماعي در قبال بيمه شدگان ايجاد شده و براساس 
قانون دولت موظف است ۳ درصد از حق بيمه هاي اين افراد 
را به تامين اجتماعي پرداخت كند كه متاسفانه عدم پرداخت 

انباشت مطالبات را به دنبال داشته است.
پرداخت نشدن بدهي سازمان تامين اجتماعي باعث شده 
كه هر سال مبلغ بدهي دولت بيش از سال قبل شود بطوريكه 
س��االنه حدود ۲4 هزار ميليارد توم��ان به بدهي ها اضافه 
مي شود و طي سال هاي گذشته دولت نه تنها اين بدهي ها را 
تسويه نكرده بله تعهدات جديدي را نيز مانند بيمه رانندگان 
تاكسي، قاليبافان، جانبازان، خادمان مساجد و ... بر عهده 

بزرگ ترين سازمان بيمه كشور گذاشته است.
از چند سال قبل وضعيت مالي تامين اجتماعي به نسبت 
گذشته بدتر ش��ده به گونه اي كه به گفته كارشناسان در 
ماه هايي از سال براي پرداخت مستمري يا ساير تعهدات 
خود با مشكل و كسري مواجه شده اند و در نهايت استقراض 
از بانك را در پي داشته است. از سويي ديگر تفاوت رقم بدهي 
موضوع جديدي است كه به تازگي از سوي سازمان برنامه و 

بودجه اعالم و موجب اعتراض كارشناسان و فعاالن تامين 
اجتماعي و همچنين نمايندگان بيمه ش��دگان و جامعه 
كارگري كشور روبرو شده است چرا كه براساس محاسبات 
بيمه اي س��ازمان تامين اجتماعي تا پايان سال 9۶ ميزان 
مطالبات اين سازمان 1۸4 هزار ميليارد تومان اعالم شده اما 
سازمان برنامه و بودجه ميزان اين مطالبات را فقط ۶9 هزار 

ميليارد تومان اعالم كرده است.
كارشناسان تامين اجتماعي عنوان مي كنند كه محاسبات 
سازمان برنامه و بودجه با محاسبات كارشناسي نهادهايي 
مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، اختالف زيادي 
دارد، محاس��بات بايد براس��اس ارزش واقعي روز و با نرخ 
مركب باش��د اما محاسبات دولت متاسفانه براساس اصل 

بدهي انجام شده است.
از طرفي هم گفته شده دولت در 9 ماهه اول امسال حدود 
۳۶00 ميليارد تومان از مطالبات تأمين اجتماعي را تسويه 
كرده است در حالي كه به گفته عضو هيات امناي سازمان 
تامين اجتماعي اين موضوع درست نيست و فقط در سال 
جاري حدود ۲ هزار ميليارد تومان بدليل استقراض از بانك 
با بانك مركزي تهاتر شده است و هيچ مبلغي از سوي دولت 
پرداخت نشده است. همچنين با وجود مصوبه مجلس كه 
قرار بود دولت در سال جاري ۵0 هزار ميليارد از بدهي هاي 
خود را پرداخت كند اين اتفاق نيز تاكنون رخ نداده است و 
همين موضوع نيز مشكالتي را براي تامين اجتماعي ايجاد 
كرده به گونه اي كه به گفته اكبر شوكت سازمان تا پايان سال 

با 4 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد.
عالوه بر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي موضوع 

ديگري كه وجود دارد اين اس��ت كه در اليحه بودجه سال 
9۸ به بودجه تامين اجتماعي توجه جدي نشده در حالي كه 
كارشناسان و مسووالن اين سازمان اميدوار بودند كه سهم 
تأمين اجتماعي از بودجه كل كشور و رويكردي كه دولت 
براي تسويه يا كاستن از بدهي هاي خود به اين سازمان دارد، 
در فصل بودجه مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه اينگونه 
نشد. از سوي ديگر در بودجه س��ال آينده همسان سازي 
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران نيز مورد توجه قرار 
نگرفته در حالي كه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي كه 
بيش از ۶0 درصد آنها حداقل حقوقي را دريافت مي كنند و با 
توجه به باال رفتن نرخ تورم و افزايش قيمت ها زندگي سختي 
را مي گذرانند و زير خط فقر هستند اميد داشتند كه دولت با 
در نظر گرفتن شرايط اقتصادي حداقل با اختصاص اعتباري 
براي همسان سازي حقوق آنها چاره اي براي معيشت شان 
بكند كه اينگونه نيز نشد. آنچه بندهاي اليحه بودجه نشان 
مي دهد بيانگر اين است كه اوضاع سازمان تأمين اجتماعي 
به نسبت ساير صندوق هاي بيمه اي مناسب نيست و سهم 

كمتري به آن اختصاص داده شده است.

      بدهي واقعي دولت ۱۸۴ هزار ميليارد تومان 
است نه ۶۹ هزار ميليارد

اكبر شوكت عضو هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي در 
مورد بدهي دولت به تأمين اجتماعي كه به تازگي سازمان 
برنامه و بودجه رقم آن را اعالم كرده است، اظهار كرد: رقمي 
كه اعالم شده درست نيست و سازمان برنامه و بودجه از اين 
كارها زياد مي كند؛ تعيين ميزان بدهي تأمين اجتماعي 

بايد به دست كارشناسان و افراد متخصص انجام شود و ما 
چيزي جز آنچه در قانون براي ما تكليف شده، نمي خواهيم.

او با اش��اره به اينكه تا پايان سال 9۶ بدهي دولت به تأمين 
اجتماعي حدود 1۸4 هزار ميليارد تومان بوده است، به مهر 
گفت: درحالي كه سازمان برنامه و بودجه اين ميزان بدهي 
را حدود ۶9 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است و اصاًل براي 
ما قابل قبول نيست. تا پايان سال 9۶ بدهي دولت به تأمين 
اجتماعي حدود 1۸4 هزار ميليارد تومان بوده است، درحالي 
كه سازمان برنامه و بودجه اين ميزان بدهي را حدود ۶9 هزار 
ميليارد تومان عنوان كرده است عضو هيات امناي سازمان 

تأمين اجتماعي تأكيد كرد: تعيين ميزان بدهي كه از سوي 
س��ازمان تامين اجتماعي اعالم شده بر اساس محاسبات 
بيمه اي اكچوئري انجام شده و مبناي علمي و دقيقي دارد و 

خطايي در آن وجود ندارد.
شوكت با تأكيد بر اينكه نبايد براي محاسبه بدهي ها، ديركرد 
در پرداخت را حذف كنند، گفت: مبلغ اعالم شده از سوي 
س��ازمان برنامه و بودجه به هيچ عنوان مورد قبول جامعه 
كارگري نيست و اين موضوع نيز همانند طرح تحول سالمت 
است كه از همان ابتدا اعالم كرديم كه اين طرح به مشكل 

برمي خورد و سرانجام نيز اينگونه شد.
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 دليل ترخيص چند معتاد
مبتال به ايدز 

رئيس مرکز توسعه پيشگيری و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستی کشور از ترخيص پنج زن معتاد متجاهر 
مبتال ب��ه »اچ آی وی« به دليل نب��وِد محلی برای 
نگهداری آنان خبر داد. فريد براتی س��ده درباره آمار 
دقيق معتادان متجاهر گفت: مشکل نخست ما اين 
بود که ارائه آمار دقي��ق از معتادان متجاهر در ميان 
دستگاه های مختلف با اختالف نظر مواجه بود. براتی 
سده گفت: نظر سازمان بهزيستی اين است که تعداد 
معتادان متجاهر، حداکثر يازده هزار نفر است و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تعداد آنها را بين ۸ تا دوازده هزار 
نفر می داند و عزيزان ناجا نيز نظرشان اين است که 
تعداد اين افراد با احتساب متکديان، بی خانمان ها، 
سالمندان و ديگر افراد خيابان خواب، بيست هزار نفر 
است. رئيس درمان اعتياد سازمان بهزيستی، توضيح 
داد: طبق تعامالت انجام شده ميان سازمان بهزيستی 
و دستگاه های مختلف از جمله ناجا، وزارت بهداشت، 
شهرداری و  ستاد مبارزه با مواد مخدر روی رقم پانزده 
هزار نياز ظرفيتی معتادان متجاهر به  توافق رسيده ايم. 
براتی س��ده با تاکيد بر اينکه مسئله فعلی سازمان 
بهزيستی، وضعيت پنج معتاد متجاهری است که 
به ويروس »اچ آی وی« مبتال هستند، به ايلنا گفت: 
طبق مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار بر اين بود 
که دانشگاه های علوم پزشکی برای رسيدگی، کنترل 
وضعيت و احيانا درمان متجاهران بيمار، مراکزی را به 
ما معرفی کند که متاسفانه اين اتفاق نيفتاده؛ يعنی 
اين دانشگاه ها هنوز پای کار نيامده است. فريد براتی 
ضمن اظهار تاسف نسبت به وضعيت موجود، گفت: 
در حال حاضر قرنطينه يا محلی برای نگهداری اين 
بيماران مبتال به ايدز وجود ندارد و مجبوريم آنها را 
ترخيص کنيم. براتی سده درباره چگونگی ساماندهی 
ظرفيت توافق شده گفت: با همکاری ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، شورای هماهنگی و ديگر دستگاه های 
ذی ربط از پانزده هزار ظرفيت موجود، هش��ت هزار 
ظرفيت در تهران آماده ش��ده و ح��دود هفت هزار 
ظرفيت ديگر باقی مانده اس��ت که قول آماده سازی 
آن را داده ايم. وی درباره آماری زنان معتاد متجاهر نيز 
گفت: مسئوالن ناجا معتقد بودند که از ميان پانزده 
هزار معتاد متجاهر، هزار نفر زن هس��تند؛ البته ما 
اعتقاد داريم که تعداد زنان معتاد متجاهر از رقم اعالم 

شده کمتر است. 

دستور برای پرداخت کارانه 
پرستاران

سرپرس��ت وزارت بهداش��ت ضمن تاکيد بر لزوم 
دگرگون ش��دن آموزش پرس��تاری و تغيير نگاه به 
حرفه پرستاری، درباره جذب 19هزار نيروی جديد 
پرستاری گفت: محکم روی اين موضوع می ايستم 
و آن را تامين اعتبار شده، فرض کنيد. سعيد نمکی 
در مراسم روز پرستار با اشاره به اين که تقارن والدت 
حضرت زينب کبری با روز “پرستار” بسيار زيبا است، 
گفت : من ۳۲ سال پيش دانشگاه علوم پزشکی را بنا 
نهادم و ۲۸ سال پيش هم در نظام بهداشتی کشور 
فعاليت می کردم. امروز که وارد چهلمين س��الگرد 
انقالب اسالمی می شويم دس��تاوردهای بزرگی در 
حوزه سالمت داش��ته ايم و در بين ۲۳ کشور شرق 
مديترانه رتبه اول را به خ��ود اختصاص داده ايم، اما 
متاسفانه امروزه با شيوع بيماری های غير واگيردار، 
بيماری های بهداش��ت روان و گس��ترش جمعيت 
س��المند آن هم س��المندان افس��رده که پر هزينه 
هستند، مواجه هستيم. از طرفی در حوزه سالمت 
مردان نيز مشکالت متعددی داريم. او افزود: طی اين 
سال ها دو گروه زنان و کودکان  را به طور مرتب پايش 
کرده ايم، اما در فرهنگ ما مردان اهل چکاپ نيستند 
و سالمت مردان به عنوان يکی از جدی ترين مباحث 
نظام س��المت پيش روی ما قرار دارد. من ۲۸ سال 
پيش اداره کل بيماری های غير واگيردار را در وزارت 
بهداشت راه اندازی کردم، هر چند که بعدها درش را 
تخته کردند، اما دوباره و با توصيه من و با کمک دکتر 
هاشمی فعال شد. نمکی با اشاره به اين که پرستاران 
می توانند بزرگ ترين رکن نظام سالمت باشند، در 
ادامه صحبت هايش گفت: بر اين اساس بايد نگاه مان 
را به پرستاران تغيير  دهيم. پرستار بايد در نظام ارائه 
خدمت نقش آفرينی کند. اين جايگاهی است که از 
پرستاران می خواهيم تا به عنوان يکی از اعضای اصلی 
نظام ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان کشور 
جايگاه داشته باشند. او اظهار کرد: طرح تحول نظام 
سالمت را که طرح وزير خاصی نيست و طرح رييس 
جمهور است، با قدرت و شدت ادامه می دهيم، اما يک 
بار ديگر بايد اولويت ها را تعريف کرده و جايگاه ها را 
بازنگری کنيم. بايد نگاه مان را به پرستاری تغيير دهيم. 
البته به اين معنی نيست که کارشناسان بهداشت را 
کنار بگذاريم و به جای آن پرس��تار قرار دهيم، بايد 
بدانيم که همه ما يک تيم هستيم و بايد گسست های 
ميان پزشک، پرستار، پرستار و ماما و ... را ترميم کرده 
و حفره ها را پر کنيم. سرپرست وزير بهداشت با اشاره 
به مسائل صنفی و معيشتی پرستاران و مطالبات آنها، 
گفت : ساعت ها در اين باره صحبت کرده ايم. درباره 
بحث استخدام پرستار قبال به سازمان امور استخدامی 
نامه ای نوش��ته بودند، اما بنده باي��د پولش را تامين 
می کردم، اما ما زمانی در اين باره خبر دار شديم که 
اليحه بودجه 9۸ تقريبا بسته شده بود و از آن جايی 
که بنده 9۵ درصد بودجه جاری کشور را اداره می کنم، 
بايد مملکت را با اين بودجه اداره کرد و از پوتين سرباز 
تا غذای زندانی و حقوق کارمندی در دورافتاده ترين 
نقطه کشور را بايد تامين کنيم. بنابراين بسته به منابع 
کشور، مصارف را مشخص می کنيم. در هر حال ما 
مصوب کرديم که 19 هزار نفر پرستار در سال 9۸ و 
99 در بخش دولتی استخدام کنيم و مجلس نيز در 
اين باره کمک می کند. نمک��ی ادامه داد: بايد توجه 
کرد فقط 17 هزار و ۳00 ميليارد تومان بخش حقوق 
نظام سالمت است، حال ما اختيار داريم تا 10 درصد 
اضافه تر بپردازيم. بنابراين طبق اختيارات سازمان 
برنامه و بودجه می توانيم حداقل 1700 ميليارد تومان 

برای اين کار قرار دهيم. 

25 هزار نفر در ليست انتظار پيوند اعضااعتبار صندوق توسعه ملي براي سالمت كجا خرج شد؟
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ضمن تشريح نحوه توزيع 
معادل ريال��ي ۵00 ميليون يورويي كه قرار بود از صندوق 
توسعه ملي به حساب اين سازمان واريز شود، گفت: بخش 
دوم پول هم كه تا س��قف معادل ريالي ۵00 ميليون يورو 
خواهد بود، بايد توسط بانك مركزي به حسابي كه سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرده، واريز شود و ما پيگير پرداخت آن 
هستيم. طاهر موهبتي درباره نحوه توزيع بخشي از معادل 
ريالي ۵00 ميليون يورويي كه قرار بود از صندوق توسعه 
ملي به حساب بيمه سالمت واريز شود، گفت: ۲۶40 ميليارد 
تومان كه بخشي از معادل ريالي ۵00 ميليون يورو صندوق 
توسعه ملي بود، به حساب سازمان بيمه سالمت واريز شد 
كه بالفاصله توزيع آن را ميان ارايه كنندگان خدمات بخش 
دولتي و خصوصي از چهارشنبه هفته گذشته آغاز كرديم.

وي افزود: حدود ۲000 ميلي��ارد تومان از اين مبلغ براي 
جبران بدهي هاي بخش دولتي دانش��گاهي توزيع شد و 
حدود ۶00 ميليارد هم در بخش خصوصي بابت بدهي هاي 
ما به ارايه دهندگان خدمت توزيع ش��ده است كه قاعدتا 
بخش قابل توجهي از آن ب��راي دارو و تجهيزات مصرفي 

پزشكي و ساير بدهي هاي ما استفاده مي شود. موهبتي با 
بيان اينكه طبق مصوبه مقام معظم رهبري اين پول بايد 
براي جبران بدهي هاي دارويي، تجهيزات مصرفي پزشكي 
و خدمات درماني مصرف شود، به ايسنا گفت: بر اين اساس، 
اين مصوبه به  نوعي تمام محورهاي بدهي هاي سازمان بيمه 
سالمت را پوشش مي دهد، اما تمهيداتي را فراهم كردند 
كه به مطالبات دارويي و تجهيزات مصرفي پزشكي اولويت 
داده شود و بعد براي جبران بدهي ساير بخش ها اقدام كنيم. 
خوش بختانه سازمان بيمه سالمت بخش��ي از اين پول را 
دريافت كرد و به حساب دانشگاه هاي علوم پزشكي واريز 
كرديم. وزارت بهداشت هم تمهيداتي فراهم كرده است كه 
اين پول به سرعت در اختيار شركت هاي دارويي و تجهيزات 
مصرفي پزشكي قرار گيرد و مابقي را هم براي ساير بدهي ها 
هزينه مي كنند. مديرعامل سازمان بيمه سالمت درباره 
زمان پرداخت بخش دوم معادل ريالي ۵00 ميليون يورو، 
ادامه داد: بخش دوم پول هم كه تا سقف معادل ريالي ۵00 
ميليون يورو خواهد بود، بايد توسط بانك مركزي به حسابي 
كه سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است، واريز شود و بعد 

از آن س��ازمان برنامه آن را به حساب خزانه واريز كرده و ما 
هم از خزانه دريافت مي كنيم. موهبتي گفت: تا جايي كه 
اطالع دارم هنوز بانك مركزي پولي به حس��اب مورد نظر 
سازمان برنامه و بودجه واريز نكرده است. بر اين اساس هم 
دكتر نمكي - سرپرست وزارت بهداشت و هم ما در سازمان 
بيمه سالمت پيگيريم تا اين پول هر چه سريع تر واريز شود 
و به دست مصرف كننده برسد. به هر حال ذات اين پول اين 
بود كه به سرعت در اختيار ما قرار گيرد و با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور براي جبران بدهي هايمان پرداخت شود. 
او با بيان اينكه پيگير پرداخت هر چه سريع تر بخش دوم 
پول از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستيم 
و به محض دريافت، آن را در كشور توزيع مي كنيم، گفت: 
البته با توزيع اين پول، باز هم بدهي هاي بيمه سالمت صفر 
نمي شود و تا پايان سال نزديك به دو تا سه هزار ميليارد از 
بدهي هايمان باقي  مي ماند. از طرفي با توجه به محدوديت 
منابع سازمان برنامه و بودجه و كسري بودجه  بيش از ۲000 
ميلياردي ما در سال 1۳97، طبيعتا بدهي بيشتري را نسبت 

به مبلغ امروز خواهيم داشت.

رييس مركز مديري��ت پيوند و ام��ور بيماري هاي وزارت 
بهداشت گفت: درحال حاضر ۲۵ هزار نفر در كشور در ليست 
انتظار پيوند عضو قرار دارند كه به دليل كافي نبودن تعداد 
اهداء عضو، هر روز هفت تا 10 نفر از اين افراد جان خود را از 
دست مي دهند. مهدي شادنوش پيوند اعضا را قله پزشكي 
دنيا دانست و با اشاره به اهميت اين امر در احياء و زنده كردن 
مجدد انسان ها، گفت: مقوله پيوند اعضا در كشور ايران به 
عنوان يك كشور ديني از ديرباز موانعي داشت كه در سال ۶۸ 
با فتواي امام خميني )ره( بستر انجام آن در كشور فراهم شد.

او بابيان اينكه 11 سال پس از فتواي امام )ره(، تصويب قانون 
پيوند اعضا در مجلس و صدور فتوا از س��وي ديگر مراجع، 
راه پيوند اعضا را در ايران هموارتر كرد، افزود: مجموعه اين 
اقدامات باعث شد تا امروز شاهد باشيم كه امر پيوند اعضا در 
ايران بصورت يك حركت رسمي در جريان باشد. رييس 
مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
تاكيد كرد: از س��ال 79 كه قانون پيوند اعضا در مجلس به 
تصويب رسيد تا پايان سال 9۶، ميزان پيوند اعضا در ايران 
رشدي ۶0 درصدي داش��ته، اما اين رشد هنوز جوابگوي 

ميزان نياز كشور نيست. وي در ادامه به وقوع ساالنه 1۶ هزار 
حادثه ناشي از تصادفات در كشور اشاره كرد و گفت: حدود 
پنج تا ش��ش هزار نفر از اين افراد حادثه ديده، دچار مرگ 
مغزي مي شوند كه ۲۵00 تا چهار هزار نفر از آنان قابليت 
اهداء عضو دارند. او تعداد ساالنه اهداء عضو در ايران را كمتر 
از 1000 نفر اعالم كرد و گفت: در س��ال 9۶ تعداد اهداي 
عضوهاي انجام شده در ايران 9۲۶ نفر بوده است. شادنوش 
همچنين با بيان اينكه در كشور ۲۵ هزار نفر در ليست انتظار 
پيوند اعضا قرار دارند، عنوان كرد: در حال حاضر با اين تعداد 
اهداء عضو در كشور تنها مي توانيم 1۵ درصد از اين افراد در 
ليست انتظار را جواب دهيم و ۸۵ درصد آنها درد مي كشند. 
او اضافه كرد: هر سه ساعت يك نفر و روزي هفت تا 10 نفر 
از اين تعداد به اين دليل كه عضوي براي اهداء نيست كه به 
آنان داده ش��ود، جان خود را از دست مي دهند. با اين روال 
اهداء عضو در كش��ور تا سال 1400، درصد افراد در ليست 
انتظار كه مي توانيم به آنها پيوند عضو بدهيم به 4۵ درصد 
افزايش مي يابد كه اصال رضايت بخش نيست، لذا بايد آن را 

به 7۵ درصد برسانيم. 



گروه راه و شهرسازي|
پيروز حناچي، شهردار تهران در مراسم پايش سالمت 
۱۷ هزار كارگر ش��هرداري، آماري از وضعيت سالمت 
پايتخت نشينان ارايه كرد. آماري كه وضعيت چندان 
خوبي را تصوير نمي كند و از همين رو بود كه حناچي به 
شهروندان تهراني توصيه كرد هم براي سالمتي خود و 
هم براي كاهش آلودگي هوا دوچرخه سواري كنند. او 
ابراز اميدواري كرد كه جمعيت دوچرخه سوار تهراني 
از يك درصد كنوني به 5 درصد افزايش يابد.حناچي 
گفت: ساالنه 5۷ هزار نفر در تهران بطور طبيعي فوت 
مي كنند كه از اين تعداد ۱۲۰۰ نف��ر در اثر حوادث و 

سوانح جان خود را از دست مي دهند.
حناچي با بيان اينكه اغلب اين قربانيان مردان در سنين 
كار و كودكان باالي 5 س��ال هستند، گفت: بايد براي 
تغيير اين وضعيت تالش كنيم كه مهم ترين آن توسعه 
مترو است. توس��عه مترو بر كاهش آلودگي هوا نيز اثر 
دارد. وي با اشاره به آمارهاي سالمت شهروندان تهراني 
اظهار كرد: اين آمارها محرمانه نيست. براساس همين 
آمارها در سال ۹۴، ۴5۷۳ نفر به دليل ذرات معلق كمتر 
از ۲,5 ميك��رون فوت كرده اند.ش��هردار تهران با بيان 
اينكه ۱۴۹۴ نفر در تهران به دليل بيماري هاي تنفسي 
به بيمارس��تان مراجعه مي كنند، اظه��ار كرد: ذرات 
 معلق در سال گذشته ۲۳۹ روز بيش از حد استاندارد،

۱۰۲ روز در شرايط حساس، ۹ روز در شرايط اضطراري 
بود.به گفته حناچي، ۴۰۰ نفر در تهران به دليل رعايت 
نكردن مس��ائل ايمني جان خود را از دس��ت داده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر، حناچي با بيان اينكه ۹,۳ 
درصد از تهراني ها، ديابت دارند، تصريح كرد: ۳۰ درصد 
از تهراني تري گليس��يرين، ۶ درصد دچار پرفشاري و 
5۰ درصد كلسترول باال دارند.وي افزود: همچنين از 
هر 5 تهراني يك نفر فشار خون دارد كه در مجموع يك 
ميليون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل مي شود. در اين ميان، 
از هر ۸ نفر تهراني مبتال به فشار خون، يك نفر از بيماري 

خود مطلع نيست.
شهردار تهران با بيان اينكه بانوان تهراني از مردان چاق 
ترند، گفت: ۳5 درصد از پايتخت نشينان 5 سال به باال 
آقايان هس��تند كه در مجموع ۱۹,۲ تهراني ها چاق و 

خانم ها ۱,۷ درصد بيشتر از مردان چاق هستند.
حناچي با بيان اينكه بايد به موضوع سالمت شهروندان 
تهراني توجه وي��ژه اي كرد، اظهار ك��رد: بايد تحرك 
بيشتري در ميان تهراني ها وجود داشته باشد و دوچرخه 

به عنوان يك نماد براي تحرك بيشتر مورد قبول قرار 
گيرد. در حال حاضر كمت��ر از يك درصد تهراني ها از 
دوچرخه اس��تفاده مي كنند كه اميدواريم اين آمار به 

5 درصد برسد.

   درخواست امام جمعه از شهروندان
امام جمعه موقت تهران از شهروندان تهراني درخواست 

كرد ميزان توليد زباله خود را به نصف كاهش دهند.
حجت االسالم سيدمحمد حسن ابوترابي فرد در مراسم 
روز بزرگداشت پرستار و جشن پايش ۱۷ هزار كارگر 
شهرداري با اشاره به اهميت تفكيك پسماند از مبداء 
گفت: اگر زباله ها در خانه ها تفكيك ش��ود، س��المت 
كودكان كار افزايش پيدا مي كند و ديگر اين كودكان 

در مخازن زباله به دنبال پسماند نيستند.
وي با تأكيد بر لزوم ارتقاي فرهنگ توليد پس��ماند و 
تفكيك زباله بيان كرد: بايد توليد زباله در تهران به يك 
دوم كاهش پيدا كند و شركت كنندگان در اين مراسم 
مي توانند پيش��گام باش��ند و اين موضوع را در فضاي 
مجازي ترويج كنند. در حال حاضر ميزان توليد زباله 
در تهران بيش از متوسط جهاني است.ابوترابي فرد با 
بيان اينكه در ساير شهرهاي دنيا هفته اي دو تا سه بار 
پسماندها جمع آوري مي شود، اظهار كرد: اگر يك شب 
در ته��ران زباله ها جمع آوري نش��ود با مصيبت روبرو 
هستيم.امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه اعتصاب ها 
در ساير شهرهاي دنيا مشكلي جدي در حوزه پسماند به 
وجود نمي آورد، گفت: زيرا اين پسماندها كم و تفكيك 
ش��ده هس��تند، اما اگر اين اعتصاب در ته��ران اتفاق 
افتد، مشخص نيس��ت چه اتفاقي رخ دهد، بنابراين از 
شهروندان درخواست مي كنم توليد پسماند را به حداقل 
رسانده و پسماند توليد شده را تفكيك كنند.وي با اشاره 
به موضوع توليد ثروت از پس��ماند گفت: كارآفريني را 
مي شناسم كه قصد داشت از پسماند برق توليد كند، اما 
در حال حاضر با مشكل روبرو شده است. شهردار تهران 
همين موضوع را بررسي كند كه علت اين كار چيست.

 پايش سالمت ۱۷هزار كارگر شهرداري
مديرعامل ش��ركت شهر س��الم از پايش سالمت ۱۷ 
هزار كارگر ش��هرداري تهران خبر داد. حميد چوبينه 
مديرعامل شركت شهر سالم در مراسم روز پرستار و 
جشن پايش سالمت ۱۷ هزار كارگر شهرداري، گفت: 
طي يك سال اخير پايش كارگران شهرداري در دستور 

كار قرار گرفت كه ۱۷ هزار نفر از آنها مورد پايش سالمت 
قرار گرفتند. نتايج اين پايش حاكي از آن اس��ت كه ۲ 
هزار و 5۰۰ نفر از جمعي��ت مورد نظر بيمار بودند كه 
همگي به پزشك متخصص ارجاع داده شدند. برخي 
از اين بيماران نياز به جراحي قلب داشتند و مديريت 

شهري، سالمتي آنها را تا پايان درمان دنبال كرد.

   چكاپ هزار كودك كار
چوبينه همچنين از چكاپ سالمت هزار كودك كار خبر 
داد و گفت: آمادگي داريم در اين خصوص با دستگاه هاي 
ذيربط، تعداد بيشتري از اين كودكان را مورد چكاپ سالمت 
قرار دهيم.وي با بيان اينكه خدمات شركت شهر سالم ويژه 
كاركنان شهرداري و بازنشستگان است، گفت: هزينه درمان 
۷۳ هزار كارمند شهرداري برعهده اين شركت است، از اين 
رو، سيستم سالمت كشور مي تواند هزينه اين بخش را صرف 

بهداشت دهك هاي پايين جامعه كند.

 پايش سالمت 
معاون منابع انساني شهرداري تهران نيز در اين مراسم 
گفت: در راس��تاي پايش س��المت كاركنان شهرداري 
تهران كه تحت پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي هستند 
۱۰ ميليارد تومان اختصاص داده ايم.به گزارش فارس، 
ابراهيم شيخ اظهار كرد: اين ش��ركت در طول يكسال 
گذشته اقدامات مفيدي انجام داده است كه مي توان به 
طرح پايش سالمت كارگران شهرداري اشاره كرد. البته 
دو طرح ديگر نيز توس��ط شهر س��الم در ماه هاي آينده 
آغاز مي شود و به جامعه هدف خود خدمات الزم را ارايه 
مي دهد.وي افزود: يكي از طرح ها ارايه خدمات بهداشتي 
و درماني به كاركنان داراي بيمه تأمين اجتماعي است 
كه براي اين منظور ۱۰ ميليارد تومان اختصاص داده ايم. 
يكي ديگر از اقدامات در خصوص پيمانكاران شهرداري 
تهران اس��ت كه كارگران در قالب پيمانكاري در پايش 
سالمت قرار مي گيرند.شيخ افزود: اين كارگران از خدمات 
مناسبي برخوردار نيستند و حقوق آنها به موقع و مناسب 
پرداخت نمي شود و توجهي نيز به سالمت اين افراد نشده 
اس��ت.وي افزود: به عنوان مثال در هفته گذشته شاهد 
يكي از حوادث در منطقه ۱۶ بوديم. ما از نظر س��ازماني 
وظيفه اي در قبال اين كارگران نداريم ولي در قبل احقاق 
حقوق حقه آنها مسوول هستيم و پاسخگو خواهيم بود.
معاون منابع انساني ش��هرداري تهران گفت: بنابراين 
بخشنامه اي براي احقاق حقوق آنها به زودي ابالغ خواهد 

شد تا حقي از آنها نيز اجحاف نشود و اميدواريم همه اقشار 
شهر ما از فوايد يك كار شايسته بهره ببرند.

   لبخندي اثربخش تر از دارو
در ادامه اين مراسم، ابراهيم اميني نايب رييس شوراي 
شهر تهران با اش��اره به اينكه اخالق حرفه اي در بين 
پرس��تاران از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت، گفت: 
يك لبخند پرس��تار مي تواند روحيه بيماران را آنقدر 
تقويت كند كه روند درمان را بهبود بخش��د و شايد از 
داروها نيز اثربخش تر باش��د. وي با اشاره به مشكالت 
معيشتي پرستاران، گفت: براي افزايش روحيه بخشي 
در بين اين قش��ر باي��د چالش هاي معيش��تي آنها را 

برطرف كرد. در حال حاضر تعداد پرستاران ما نيمي از 
استانداردهاي جهاني است و يك پرستار بايد به دو برابر 
آنچه وظيفه اش است عمل كند كه اين حجم كار بر روح 
و روان او تأثير مي گذارد. به گفته اميني، حجم بااليي 
از فعاليت هاي شركت شهر س��الم به چكاپ سالمت 
كارگران خدمات شهري و فضاي سبز اختصاص دارد.

وي ادامه داد: نگاه مديريت شهري اين است كه انسان ها 
بيشتر از ساختمان ها، برج ها و بزرگراه ها اهميت دارند و 
بايد براي تعالي سالمت جان انسان ها تالش كرد.اميني 
توسعه حمل و نقل عمومي و دوچرخه سواري را بخشي 
از برنامه هاي مديريت ش��هري براي ارتقاي سالمت 

شهروندان عنوان كرد.
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نظريه استانداري بالفاصله از سوي سازمان مديريت پسماند شهرداري پايتخت رد شد

حناچي : ۹,۳ درصد از تهراني ها ديابت و ۵۰ درصد كلسترول باال دارند

گمانه زني تازه درباره منشأ بوي نامطبوع تهران

توصيه شهردار تهران به دوچرخه سواري

گروه راه و شهرسازي|
روز گذشته انوشيروان محسني بند پي، استاندار تهران 
وجود پسماندهاي صنعتي در جنوب تهران و عدم رعايت 
استانداردهاي زيست محيطي از سوي اين صنايع را دليل 
بوي نامطبوع تهران عنوان كرد. اين نظريه اما بالفاصله 
از سوي رضا عبدلي مديرعامل سازمان مديريت پسماند 

شهرداري تهران رد شد.
چهارشنبه ۱۱ دي شهروندان تهراني از استشمام بوي بد 
در هوا خبر دادند. بوي نامطبوعي كه در مناطق مركزي 
و بخشي از مناطق غربي شهر احساس شد و شهروندان 
تهراني را با نگراني مواجه كرد. اكنون نيز با وجود گذشته 
دو هفته از اين موضوع هنوز دليل قطعي آن مش��خص 
نش��ده و س��ازمان هاي مختلف مانند هميشه به دنبال 
اين هس��تند كه تقصير را به گردن يكديگر بيندازند. از 
همان روز اول داليل مختلفي براي بوي نامطبوع تهران 
عنوان و بعد از چند ساعت تكذيبيه آن منتشر مي شد. از 
تركيدن لوله فاضالب گرفته تا دپوي زباله، احتمال فعال 
شدن آتش فشان دماوند و پخش يك ماده شيميايي به 

نام مركاپتان.
 بازشدن فاضالب پالس��كو كه يك روز بعد از استشمام 
بوي نامطبوع تهران اتفاق افتاده بود اما در نوع خود جالب 
توجه بود. تارنماي عصر ايران به نقل از مسووالن پروژه 
پالسكو مدعي شد كه چاه سربسته پالسكو عامل فوران 
بوي بد بوده است. در اين گزارش آمد كه چاه بسيار عميق 
پالسكو، سال ها مسدود بوده است و پس از بازگشايي آن 
براي ساخت و ساز در اين منطقه، كارگران و مهندسان 
ش��اهد فوران گاز از اين چاه بوده اند. اين در حالي است 
كه برخي متخصصين اين گمانه را نيز رد كردند. دكتر 
پرويز كردواني در مصاحبه اي تاكيد كرد كه چنين چاهي 

نمي تواند باعث انتشار بو شده باشد.
اما شايعه عجيب تر اين بود كه بوي بد ناشي از بارورسازي 
ابرهاست و موادي كه باعث بارش باران و برف در تهران 
شده اند، بوي بدي داشته اند كه به مشام مي رسند. دليل 
ايجاد اين ش��ايعات نيز نبود مرجعي پاسخگو است كه 
در ش��رايط بحران با مردم صحبت كرده و واقعيت ها را 
با آنها به اش��تراك بگذارد تا جلوي شايعات اينچنيني 

گرفته شود.
 اما در آخرين اظهارنظر، روز گذشته انوشيروان محسني 
بند پي استاندار تهران وجود پس��ماندهاي صنعتي در 
جنوب ته��ران و عدم رعايت اس��تانداردهاي زيس��ت 
محيطي از سوي اين صنايع را دليل بوي نامطبوع تهران 
عنوان كرد.اس��تاندار تهران در گفت وگويي در رابطه با 
علت انتشار بوي نامطبوع در تهران گفت: متأسفانه در 
جنوب و غرب اس��تان تهران صنايعي مس��تقر هستند 
مانند صنايع لبني و كش��تارگاه هاي م��رغ كه حداقل 

استانداردهاي محيط زيستي را رعايت نمي كنند.
استاندار تهران ادامه داد: اين صنايع در قسمت باالدست 
و تقريب��ا در مح��دوده غربي جاده  مرق��د حضرت امام 
خميني)ره( تا فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( واقع 
شده اس��ت و باد غالب نيز معموال غرب به شرق است به 
خصوص در فصل تابستان بوي ناشي از فاضالب برخي از 
صنايع و شيرابه هاي پسماند ها به سمت پايين دست كه 

شرق اس��تان تهران است متصاعد شده و بوي نامطبوع 
آن از اتوبان فرودگاه نيز به مش��ام مي رسد.او همچنين 
دفع نامناسب پسماندهاي خانگي در آرادكوه را از ديگر 
داليل بوي نامطبوع تهران بر ش��مرد و گفت: فاضالب 
ناشي از ش��يرابه  پسماند هاي آرادكوه و تخمير و تجزيه 
مواد غذايي فسادپذير صنايع لبني و كشتارگاه ها آلودگي 
بسيار بااليي ايجاد مي كند، بوي ناشي از اين آلودگي به 

هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراكنده مي شود.
به گفته محسني بندپي براي تمامي فاضالب هاي صنعتي 
استاندارد هايي با شاخصه تصفيه پذيري به حد ورود به 
آب پذيرنده و خ��اك بايد رعايت ش��ود. او ادامه داد: ما 
در اين مس��اله به صورت جدي ورود پيدا مي كنيم و از 
تمامي صاحبان صنايع دعوت مي كنيم تا خود را نسبت 
به رعايت استاندارد هاي محيط زيستي مكلف و موظف 
بدانند تا آب، خاك و هواي مان دچار آلودگي نش��ود. به 
گونه اي كه ش��هر ديگر جاي زيس��ت و تنفس و زندگي 
براي آحاد جامعه نباشد.وي با اش��اره به شايعه ارتباط 
بوي بد تهران با فعال شدن گسل هاي زلزله خاطرنشان 
كرد: اين موضوع كامال منتفي است چرا كه هيچ تغييري 
در آب هاي زيرزميني مشاهده نشد، از طرفي زلزله هاي 
هفته اخير مورد بررسي قرار گرفته و خوشبختانه حتي 
تكان هاي كوچك هم شاهد نبوديم، همچنين در هيچ 
كجاي دنيا قبل از وقوع زلزله بويي به مشام نرسيده است.
استاندار تهران اضافه كرد: ارتباط بوي بد تهران با فعال 
شدن آتش فشان دماوند نيز كامال رد شده است، چرا كه 
جهت غالب وزش باد از غرب به ش��رق بوده و دماوند در 

شرق تهران است.

   رد نظريه استاندار تهران
اما رضا عبدلي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري تهران نس��بت به صحبت هاي محسني 
بندپ��ي در خصوص دفع نامناس��ب زباله در آزادكوه 
واكنش نش��ان داد و با تاكيد ب��ر اينكه بوي نامطبوع 
پايتخت ناشي از پسماندهاي مجموعه آرادكوه نبوده 
است، گفت: اگر اين بو ناشي از پسماندهاي آرادكوه 
بود، بايد ابتدا در مناطق جنوبي و با شدت بيشتري در 
اين مناطق بو احساس مي شد، اما اينگونه نبوده است.

عبدل��ي با بي��ان اينكه هن��وز مطمئن نيس��تم اين 
اظهارنظر منتسب به اس��تاندار تهران باشد، تصريح 
كرد: با اين وجود موضوع را از روابط عمومي استانداري 
پيگيري خواهيم كرد، اما بايد به اين نكته توجه داشته 
باش��يم كه اس��تاندار تهران در مصاحبه تلويزيوني 
احتمال داد كه بوي نامطبوع پايتخت ناشي از فاضالب 
يا افزودن ماده به گاز ش��هري بوده باشد و صحبتي از 
پسماندها به ميان نياورد. اگر چنين صحبتي از سوي 
استاندار تهران مطرح شده باشد كامال قابل دفاع است، 
چرا كه شيرابه ها در سنوات گذشته در محل آرادكوه 
از طريق بازچرخاني خش��ك شده است و شيرابه اي 

براي توليد بوي نامطبوع وجود ندارد.
به گفت��ه مديرعام��ل س��ازمان مديريت پس��ماند 
شهرداري تهران، بر اس��اس گزارش هايي كه از بوي 
نامطبوع پايتخت منتشر شده است، اين بو در مناطق 
مركزي و ش��رقي تهران استشمام شده است و نه در 
مناطق جنوبي شهر. همچنين پسماندها در منطقه 
آرادك��وه در ۴۰ كيلومتري جنوب ش��هر قرار گرفته 

است. در حالي كه اگر اين بو ناشي از پسماندها باشد 
اولين نقطه اي كه بايد بو در آن استشمام شود مناطق 

جنوبي خواهد بود.
وي ادامه  داد: انتشار بوي پسماند نمي تواند در يك روز 
به صورت مقطعي باشد و حتما تداوم خواهد داشت، 
از اين رو، همه اين موارد داليل محكمي است تا اثبات 
كند تا بوي نامطبوع پايتخت ناش��ي از پسماندهاي 

آرادكوه نبوده است.
اين كه منش��أ ب��وي بد در تهران مش��خص نش��د؛ 
چن��دان عجيب نيس��ت. ب��وي بدي ك��ه ناگهان به 
وجود مي آيد، در كالن ش��هري چون تهران مي تواند 
صدها عامل ش��ناخته و ناشناخته داش��ته باشد؛ اما 
عدم پيش بيني زيرساخت هاي الزم براي شناسايي 
بو در س��طح اين كالن ش��هر در كنار آش��فتگي در 
اطالع رس��اني و تاييد و تكذيب هاي مداوم مسووالن 
باعث بي اعتمادي شهروندان شد. براي اولين بار عموم 
مردم متوجه شدند كه برخالف كشورهاي پيشرفته، 
زيرساخت هاي الزم براي شناسايي بو در كالن شهر 
تهران وجود ندارد و براي اين كار تيم هايي به مناطق 

مختلف اين شهر گسيل شده اند.
هر چند شينا انصاري مديركل دفتر پايش هاي فراگير 
سازمان محيط زيس��ت از همكاري دفتر پايش هاي 
فراگير سازمان محيط زيست و اداره كل محيط زيست 
استان تهران و آزمايش��گاه هاي معتمد براي بررسي 
منشأ »بوي نامطبوع« روز چهارشنبه تهران خبر داد 
اما باران روز پنجش��نبه كار را براي آنها سخت كرد . 
انصاري در اين باره گفته است: ممكن است منشأ اين 

بو از تركيبات فّرار بوده باش��د كه با توجه به بارندگي  
روز پنجشنبه در تهران ممكن است اين تركيبات از 

بين رفته باشند.

   بعيد نيست آرادكوه عامل باشد
در حالي كه مديرعامل مديريت پسماند شهرداري نظريه 
استاندار تهران مبني بر اينكه ممكن است وجود شيرابه هاي 
پسماند در آرادكوه دليل اصلي بوي نامطبوع تهران باشد 
را رد كرد، محسن عليجاني زماني، دبير مجمع نمايندگان 
تهران اين احتمال را بعيد ندانسته و گفته است: هيچ بعيد 
نيست كه پسماندهاي آرادكوه عامل اصلي بو باشد، چراكه 
روزانه ۹ هزار تن زباله از تهران به محل دپوي زباله در آرادكوه 
منتقل و در آنجا دفن مي ش��ود؛ بنابراين بايد درباره اين 
موضوع فكري شود.وي با اشاره به جلسه هفته پيش مجمع 
نمايندگان تهران كه با حضور اس��تاندار و شهردار تهران 
تشكيل شد، بيان كرد: در اين جلسه عواملي نظير سيستم 
فاضالب يا گاز مركاپتان كه اداره گاز از آن براي بررسي نشت 
گاز استفاده مي كند، مطرح شد. همچنين محل دپوي زباله 
و شيرابه هاي ناشي از آن نيز به عنوان يكي از داليل انتشار 
بوي نامطبوع تهران در اين جلسه مطرح و قرار شد استاندار 
و شهردار در اين خصوص پيگيري انجام دهند.او افزود: اگر 
استاندار تهران به اين جمع بندي رسيده  كه شيرابه هاي 
زباله در آرادكوه سبب انتشار بوي نامطبوع تهران يك هفته 
پيش شده است، ما هم كه نماينده مردم هستيم خواستار 
اين هستيم كه زباله سوزهاي كافي و مكان هاي ديگري 
هم براي امحاء زباله هاي تهران در نظر گرفته شوند؛ چراكه 
شيرابه هاي زباله ها در آرادكوه به آب هاي زيرزميني نفوذ 
پيدا مي كنند و اين به هيچ وجه خوب نيست. علي الخصوص 
كه بحث زباله هاي بيمارستاني هم در اين ميان مطرح است.

عليجاني گفت: انتقال پسماندهاي پزشكي ۲ تا ۳ هزار مركز 
درماني و دفع آنها اكنون در حال انجام است، اما زباله هاي 
مابقي آنها به دليل اينكه با شهرداري قرارداد ندارند، به خوبي 
دفن نمي شوند و اثرات مضري خواهند داشت. اين زباله ها 
بايد در مبداء تفكيك شوند و نبايستي با زباله هاي عادي به 
مراكز دپوي زباله منتقل شوند.عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس با اشاره به اختالفاتي كه درخصوص دفع 
پسماندهاي عفوني ميان سازمان پسماند شهرداري تهران 
و وزارت بهداش��ت وجود دارد، گفت: مطابق قانون وزارت 
بهداشت بايد با ش��هرداري همكاري بيشتري كند. البته 
شهرداري مي تواند درصورت وجود خأل قانوني از مجلس 
براي برطرف س��ازي آن كمك بخواهد و درصورت وجود 
قانون، به مراجع قضايي مرجعه كند.وي درباره اظهارات 
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران مبني بر اينكه 
شيرابه هاي آرادكوه در سنوات گذشته از طريق بازچرخاني 
خشك ش��ده و شيرابه اي براي توليد بوي نامطبوع وجود 
ندارد، گفت: تا جايي كه ما اطالع داريم هنوز بحث شيرابه ها 
وج��ود دارد.تهران روزان��ه ۲5 – ۲۰ هزار ت��ن زباله هاي 
ساختماني دارد كه بخشي از آنها به آبعلي و جاجرود مي رود 
و ح��دود ۴ هزار تن براي روك��ش زباله به آرادكوه منتقل 
مي ش��ود. اگرچه از اين روكش ها براي زباله هاي آرادكوه 
استفاده مي شود اما همچنان بحث شيرابه هاي محل دپوي 

زباله در آرادكوه مطرح است.
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جزييات كارت اعتباري خريد 
مصالح ساختماني

سيد حسين افضلي، عضو كميسيون عمران مجلس 
گفت: در طرح كارت اعتباري مصالح ساختماني، 
بانك عامل به عنوان واسطه ميان توليدكننده مصالح 
و انبوه ساز عمل كرده و از دو طرف ضمانت هايي را 
اخذ مي كند. به گزازش خبرگزاري مهر، افضلي با 
اش��اره به برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي براي 
ارايه كارت هاي اعتباري خريد مصالح به انبوه سازان 
و سرمايه گذاران بازار مسكن، گفت: در ۱۰ ماه اخير 
سازندگان مسكن به علت افزايش چشمگير قيمت 
مصالح ساختماني دچار موانع عملياتي و مشكالت 
بسياري شده اند و اين مساله موجب شد كه برخي از 
پروژه هاي ساختماني به علت كاهش سرمايه متوقف 
شود.نماينده مردم اقليد در مجلس ادامه داد: وزارت 
 راه و شهرس��ازي به ويژه ش��وراي عالي مسكن در 
چند ماه اخير تصميمات خوبي را اتخاذ كرده اند كه 
ارايه كارت هاي اعتباري خريد مصالح به انبوه سازان 
يكي از سياست هاي درست براي بهبود وضعيت بازار 
مسكن است. وي افزود: بر اساس طرح مذكور بانك 
به عنوان واسطه ميان توليدكننده مصالح و سازنده 
قرار گرفته و ضمانت ه��اي الزم را از دو طرف اخذ 
مي كند، پس از آن شرايط خريد و فروش غيرنقدي 
مصالح ساختماني فراهم مي ش��ود.افضلي يادآور 
ش��د: در حال حاضر بازار مس��كن دچار مشكالت 
و تالطمات بسياري اس��ت، با اين حال حمايت از 
فعاالن و س��ازندگان مي تواند به بهبود شرايط اين 
بخش كمك كند. عضو كميسيون عمران مجلس 
دهم اظهار كرد: نكته قاب��ل توجه نحوه اجرا و ارايه 
و صدور كارت هاي اعتباري خريد مصالح است؛ در 
شرايط كنوني مشخص نيست كه اين كارت ها به 
چه كساني ارايه شده و چه مكانيزمي براي تفكيك 
سازندگان واقعي با دالالن، محتكران و فروشندگان 
وجود دارد.وي ادامه داد: در گذشته بازار مسكن در 
اجراي طرح هاي مختلف به علت نبود برنامه ريزي 
و فقدان مكانيزم سيستمي دچار مشكل شده بود، 
بطور مثال، در اجراي مسكن مهر، برخي پروژه ها به 
پيمانكاران درجه چندم واگذار شد و تبعات اين اقدام 
تاكنون با مردم و كشور باقي مانده است، اما بسياري 
از اين پروژه ها به افراد درست و كارشناس داده شد 
و به سرعت پروژه هاي مذكور به بهره برداري رسيد.

عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: در كل 
به نظر من ارايه كارت هاي اعتباري خريد مصالح به 
انبوه س��ازان مي تواند موجب كاهش سرمايه مورد 
نياز اجراي پروژه هاي مسكن شود كه اين مساله در 
نهايت افزايش رونق بازار مسكن و ارتقاء آمار ساخت 

و ساز را به دنبال خواهد داشت.

تهران برفي مي شود
مديركل پيش بيني و هشدارس��ريع س��ازمان 
هواشناس��ي گفت : امروز ۲۳ دي سامانه بارشي 
جديدي از غرب وارد ايران مي ش��ود. اين سامانه 
بارشي براي استان هاي مختلف از جمله تهران 

بارش باران و برف به همراه خواهد داشت.
به گزارش ايس��نا، احد وظيفه با اش��اره به اينكه 
اوايل روز يكش��نبه افزايش غلظت آالينده هاي 
جوي در شهرهاي صنعتي پيش بيني مي شود، 
اظهار كرد: بعدازظهر امروز فعاليت اين س��امانه 
بارشي در كل نوار غربي و دامنه هاي جنوبي البرز 
گسترش مي يابد. بر اين اساس براي استان هاي 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، كردستان، 
كرمانشاه، ايالم، لرستان، چهارمحال  و بختياري 
و كهگيلويه و بويراحمد، شمال خوزستان، جنوب 
همدان، زنجان، قزوين و تهران بارش باران و وزش 
باد و در مناطق سردس��ير بارش برف پيش بيني 
مي ش��ود.مديركل پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناسي گفت : فردا )۲۴ دي( با تقويت 
سامانه بارشي عالوه بر اين مناطق براي استان هاي 
گلس��تان، ش��رق مازندران، خراس��ان شمالي، 
خراسان رضوي، سمنان، همدان، مركزي، قم، 
غرب اصفهان، خوزستان، شمال بوشهر و غرب 
فارس هم شاهد بارش باران، وزش باد و در مناطق 
سردسير شاهد بارش برف خواهيم بود.وظيفه در 
مورد شرايط آب و هواي تهران، اظهاركرد: امروز 
)۲۳ دي( آسمان پايتخت نيمه ابري همراه با غبار 
صبحگاهي و در بعدازظه��ر همراه با افزايش ابر، 
گاهي بارش باران و ب��رف و وزش باد خواهد بود. 
بيشترين و كمترين دماي تهران در اين روز ۷ و 
۱ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. همچنين 
فردا )۲۴ دي( آس��مان پايتخت ابري، همراه با 
بارش باران و برف با بيشينه و كمينه دماي ۹ و ۳ 

درجه سانتيگراد خواهد بود.

 هر فصل ۲۰۰ اتوبوس
از چرخه خارج مي شوند

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با 
بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد اتوبوس هاي پايتخت 
داراي معاينه فني هستند، گفت: به اتوبوس هاي 
فاقد معاينه فني فارغ از گازس��وز يا ديزلي بودن 
اجازه تردد در شهر را نمي دهيم و نتيجه اينكه در 
هر دوره سه ماهه، ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
از چرخه حمل و نقل خارج مي شوند. به گزارش 
ايسنا، پيمان سنندجي با اش��اره به آغاز فاز دوم 
طرح كاهش از آبان ماه اظهار كرد: اتوبوس هاي 
باالي ۱۰ س��ال را فرسوده مي دانيم و اصاًل نبايد 
به آن معاينه فني تعلق بگيرد، اما ما هزينه هاي 
زيادي را متحمل مي شويم تا اتوبوس ها را براي 
اخذ معاينه فني تعمير كنيم ك��ه البته با توجه 
به پايين بودن كرايه هاي بليت به هيچ وجه اين 
هزينه ها جبران نمي شود.وي با بيان اينكه بيش 
از ۹۰ درصد اتوبوس هاي پايتخت داراي معاينه 
فني هستند، گفت: به اتوبوس هاي فاقد معاينه 
فني فارغ از گازسوز يا ديزلي بودن اجازه تردد در 
شهر را نمي دهيم و نتيجه اينكه در هر دوره سه 
ماهه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از چرخه حمل 

و نقل خارج مي شوند.

ش�هردار تهران گفت: پولي ش�دن ت�ردد از 
تونل ه�ا در مرحله كارشناس�ي اس�ت و اين 

موضوع نبايد در رسانه ها مطرح مي شد.
حناچي در حاش�يه برگزاري مراس�م پايش 
س�امت 1۷ هزار كارگر ش�هرداري در جمع 
خبرنگاران درباره اخذ ع�وارض از تونل هاي 
ش�هري گفت: موضوع پولي ش�دن تردد از 
تونل ها در حوزه هاي كارشناسي مطرح است 
و لزومي ندارد مباحثي كه در حوزه كارشناسي 
در حال بررسي هستند را در رسانه ها مطرح 
كنيم. ممكن است در حوزه كارشناسي نظراتي 
مخالف اين پيش�نهاد باش�د و برخي موافق؛ 
اما زماني اين موضوع عملياتي مي ش�ود كه 
شهردار تهران اليحه را به شورا ارسال كرده، 

ش�ورا نيز آن را بپذيرد و ع�وارض براي تردد 
از تونل ه�اي پايتخت تعيين ش�ود كه هيچ 
كدام از اين اتفاقات نيفتاده است. بنابراين از 
خبرگزاري مهر گله دارم كه اساسا خبري را كه 

واقعيت نبوده منتشر كرده است.
در تحول�ي ديگر، صب�ح دي�روز بخش هاي 
جديدي از اين اليحه منتشر شده كه بر اساس 
آن مشخص مي شود، در صورت نهايي شدن 
اين اليحه و تاييد شهردار پيشنهاد آغاز اين 

اليحه از 1۵ فروردين سال ۹۸ خواهد بود.
بر اين اساس، پيشنهاد شهرداري براي هزينه 
تردد از تونل رسالت 1۰۷۰ تومان، تونل نيايش 
1۰۶۰ تومان، تونل شهداي غزه 1۹۷۰ تومان، 

بزرگراه صدر براي هر تردد ۹۵۰ تومان است.

واكنش
عوارض معابر خاص در مرحله كارشناسي
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تكميل پازل تسهيل واردات

مهلت اعتبار ثبت سفارش 3 ماه افزايش يافت
تعادل|

پازل تسهيل واردات در كشور در حال تكميل شدن 
اس�ت. در آخرين روي�داد، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم ك�رد كه زمان اعتبار ثبت س�فارش 
واردات در كش�ور، پس از حدود يك سال، از 3 ماه 
به 6 ماه افزايش پيدا مي كند. اين اما در حالي است 
كه تصميم سازمان توس�عه تجارت در آذرماه سال 
1396 براي كاهش زمان اعتبار ثبت سفارش كاال كه 
با توضيح »اقدامي در راستاي كنترل نظام واردات« 
كلي�د خورده ب�ود، از هم�ان زمان م�ورد اعتراض 
واردكنندگان قرار گرفته بود. رييس اتاق ايران نيز 
همين چند روز پيش در نامه اي خطاب به وزير صنعت، 
معدن و تجارت، از او خواسته بود زمان اعتبار ثبت 
سفارش واردات به روال سابق بازگردد. اين اما تنها 
تكه پازل تسهيل واردات به كشور نيست. در چند ماه 
گذشته، مجموعه دولت تالش كرده تا پس از اعمال 
محدوديت هاي وارداتي، قطار واردات را به ش�يوه 
قبلي به ريل بازگردان�د. اقداماتي همچون »اعالم 
ترخيص حدود 13 هزار خودرو خارجي دپو شده در 
گمركات كشور«، »آزادسازي مشروط واردات برخي 
كاالهاي موجود در فهرست ممنوعه هاي وارداتي« 
و »آزادس�ازي واردات كاالهاي مستعمل مشمول 
اس�تاندارد اجباري )به غي�ر از گروه هاي خاص(«، 
نمونه هايي از اقدامات انجام ش�ده براي تس�هيل 
واردات در ماه هاي اخير هستند. اين در حالي است 
كه چندي پيش، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
از واردات بدون ثبت سفارش و سپس اعمال فشار 
به دولت براي ترخيص كاالهاي دپو شده، با عنوان 
»ش�گرد برخي وارداتچي ها« انتقاد ك�رده بود. اما 
حال با اتخاد اين تصميم جدي�د در چرخه واردات، 
مبتي بر افزايش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات از 
3 ماه به 6 ماه، تقاضا براي واردات از طريق روش هاي 
ش�فاف افزايش پيدا كرده و واردات به شيوه مورد 
اشاره سرپرست سازمان توسعه تجارت، كم رنگ تر 

از گذشته شود. 

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش 
زمان اعتبار ثبت س��فارش كاال از ۳ ماه ب��ه ۶ ماه خبر داد. 
براساس چنين تصميمي، زمان اعتبار ثبت سفارش كاالهاي 
وارداتي، بر اس��اس روال سابق، همچنان ۶ ماه خواهد بود. 
فرشاد مقيمي اين تصميم را در راستاي حل مشكالتي نظير 
روند طوالني ترخيص كاال و احتمال ابطال ثبت سفارش، 
عنوان كرد. مقيمي همچنين از تمديد ثبت س��فارش به 

صورت سيستمي خبرداد و عنوان كرد: به تازگي تمهيداتي 
براي تمديد ثبت سفارش از طريق سامانه در نظر گرفته شده 

است كه نيازي به مراجعه حضوري افراد نخواهد داشت.
افزايش اعتبار ثبت سفارش كاال از ۳ ماه به ۶ ماه و بازگشت به 
شيوه پيشين زمان بندي اعتبار ثبت سفارش اما در روزهاي 
گذشته، در نامه اي كه توسط رييس اتاق بازرگاني ايران و 
خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت نوش��ته شده بود، 
انعكاس پيدا كرد. غالمحسين شافعي با ارسال نامه اي به 
رضا رحماني، خواهان ۶ ماهه شدن اعتبار ثبت سفارش براي 
واردات كاال از ۳ ماه فعلي شد و اعالم كرد كه اين امر مشكالت 
براي تجار ايجاد كرده است. در اين نامه اشاره شده كه با توجه 
به قوانين بين المللي تجارت فرامرزي و تجربه موفق اعتبار 
۶ ماهه ثبت سفارش اين وزارتخانه طي بخش نامه اي اعتبار 

زماني ثبت سفارش را دوباره به حالت سابق بازگرداند.

    ابطال تصميم يك ساله
كاهش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات از ۶ ماه به ۳ ماه اما 
تصميمي بود كه در روزهاي پاياني آذرماه سال 1۳9۶ و در 
زمان رياست مجتبي خسروتاج بر سازمان توسعه تجارت 

ايران گرفته شده بود و اكنون كمي بيش از يك سال از اتخاذ 
آن مي گذرد. بر اساس اين تصميم كه تقريباً مقارن با اعمال 
برخي محدوديت هاي وارداتي ديگ��ر )از جمله در زمينه 
واردات خودرو و توقف فعاليت س��ايت ثبتارش( به وقوع 
پيوسته بود، واردكنندگان از زمان ثبت سفارش واردات تا 
زمان ترخيص كاالي خود از گمرك، حداكثر ۳ ماه فرصت 
داشتند. عالوه بر اين، بر اساس دستورالعمل مذكور، حداكثر 
زمان پرداخت كارمزد، ۷۲ س��اعت بع��د از تاييد پرونده و 
صدور فيش كارمزد در نظر گرفته شده بود و اين موضوع، 
»اقدامي در راستاي كنترل نظام واردات« عنوان شده بود و 
اين در حالي بود كه در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، 
درخواست ثبت سفارش يا تمديد حذف مي شد. با اين همه، 
پيش از اين نيز برخي از كاالها مانند برنج با همين شرايط 
وارد مي شدند، اما بر اساس اين دستورالعمل، اين تصميم 
به همه كاالها تس��ري پيدا مي كرد. اي��ن در حالي بود كه 
براساس بند سوم دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در 
آذرماه سال گذشته، مهلت ورود كاال به كشور به دو روش 
غيربانكي و بانكي، تفاوت هايي با يكديگر داشتند. براساس 
روش غيربانكي، حداكثر ظرف 9۰ روز از تاريخ صدور ثبت 

سفارش، واردكننده مجاز به ورود كاال به كشور بود و براساس 
روش بانكي نيز مهلت ورود كاال به كشور پس از صدور ثبت 
سفارش، تابع مقررات ارزي بانك مركزي ايران عنوان شده 
بود. براساس دس��تورالعمل وقت سازمان توسعه تجارت، 
تغيير نوع كاالي اساسي در ثبت سفارش هايي كه براي آنها 
اعتبار اسنادي گشايش شده يا حواله ارزي بانكي ارسال شده 
است، براساس درخواست بانك و مجوز دستگاه هاي ذي ربط 
قابل انجام بود. اما در همان زمان كاهش زمان اعتبار ثبت 
سفارش واردات از ۶ ماه به ۳ ماه هم مخالفت ها و انتقاداتي 
در ميان واردكنندگان بر انگيخت. بسياري از واردكنندگان 
معترض بودند كه اين دستورالعمل در مورد تمامي كاالهاي 
وارداتي قابل اعمال نيست؛ چراكه ثبت  سفارش ساخت در 
برخي از موارد بيش از ۳ ماه زمان مي برد و با اين ش��رايط، 
ام��كان سفارشي س��ازي از واردكنندگان گرفته ش��ده و 
واردكنندگان تنها قادر به خريد از موجودي انبار شركتهاي 
خارجي خواهند بود. عالوه بر اين، ترخيص ۳ ماهه كاالهاي 
ثبت سفارش شده عماًل به معناي آن بود كه دپوي مواد اوليه 
مورد نياز توليد در انبارهاي گمرك وجود نداشت و واردكننده 

يا توليدكننده، ناچار به تقبل هزينه انبارش كاال هم بودند.

    خنثي سازي يك »شگرد«
اين اما در حالي است كه بسياري از اقدامات سازمان توسعه 
تجارت، مجموع��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز 
گمرك كشور در ماه هاي گذشته را مي توان در راستاي 
سياس��ت »رس��وب زدايي كااليي« از گمركات كشور 
طبقه بندي كرد. اعالم ترخيص حدود 1۳ هزار خودرو 
خارجي دپو شده در گمركات كشور، آزادسازي مشروط 
واردات برخي كاالهاي موجود در فهرست ممنوعه هاي 
وارداتي در دي ماه سال جاري و آزادسازي واردات كاالهاي 
مستعمل مشمول استاندارد اجباري )به غير از گروه هاي 
خاص(، تنها بخش��ي از تصميماتي هستند كه موجب 
ترخيص سريع تر كاال از گمركات كشور در ماه هاي اخير 
ش��ده اند. با اين همه، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
كشور چندي پيش با اشاره به »شگرد برخي وارداتچي 
ه��ا«، عماًل اعتراف ك��رده بود كه تداوم سياس��ت هاي 
س��خت گيرانه در م��ورد واردات، مي تواند منجر به بروز 
شيوه اي جديد از رانت شود. محمدرضا مودودي گفته بود: 
برخي افراد قبل از ثبت سفارش، واردات انجام مي دهند 
و كاالهاي واردات��ي را در داخل گمركات دپو مي كنند 
تا دولت را تحت فش��ار براي تصميم گيري در مورد اين 
كاالهاي وارداتي قرار دهند. اين كار نبايد تبديل به يك 
رويه براي واردات ش��ود، زيرا اگر قرار باشد دولت تحت 
فشار اجازه ترخيص كاال دهد، بالفاصله دوباره انبارها و 
بنادر پرمي شود و افراد خواهان ترخيص كاالهاي جديدي 

هستند كه در اولويت قرار ندارند.
به گفته او، بطور مثال خيل��ي از خودروهايي كه اكنون در 
گمرك مانده اس��ت ثبت سفارش درستي براي آنها انجام 
نشده است و مراحل را بطور كامل طي نكرده اند يا اصال براي 
واردات آنها ثبت سفارشي نشده است. برخي از اقالم نيز كه 
واردات آنها ممنوع است و در ليست 1۳49 كااليي ممنوعه 
قرار دارند، در گمرك تخليه مي شوند و واردكننده اين انتظار 
را دارد كه وقتي به زمان متروكه شدن كاالهايش نزديك 
مي شود ترخيص انجام شود و مي گويد كه منابع مملكت و 
ملي در حال از بين رفتن است و انتظار تعيين تكليف دارد. 

اكنون اما به نظر مي رس��د دولت قصد دارد با افزايش زمان 
اعتبار ثبت سفارش كاال، رفع برخي محدوديت هاي وارداتي 
و نيز تالش براي رسوب زدايي كااليي از گمركات كشور، 
فرآيند واردات را به روال س��ابق بازگرداند. بر اين اس��اس، 
احتماال استقبال از ثبت سفارش واردات به شيوه قانوني، 
در مقابل واردات بدون ثبت سفارش و تحت فشار قرار دادن 
دولت پر رنگ تر خواهد ش��د. به عبارت ساده تر، با تسهيل 
شرايط ثبت سفارش، به نظر مي رسد پازل تسهيل واردات 

و عادي سازي آن، در حال تكميل باشد.

قيمت جديد محصوالت سايپا اعالم شد

در ديدار وزير صنعت با هيات رييسه اتاق اصناف ايران مطرح شد
ضرورت جلب اعتماد مردم به اصناف

گروه خودروسازي سايپا فهرست جديد بهای خودروهای 
توليدی خ��ود را اع��الم کرد و ب��ر اين اس��اس، قيمت 
خودروهاي توليدي با قيمت كمتر از 45 ميليون تومان 
اين خودروس��از نيز مش��مول افزايش قيمت شدند. بر 
اساس فهرست جديد قيمت محصوالت شركت سايپا، 
خودروهای پرتيراژ اين شرکت تا پايان دی ماه با احتساب 
ارزش افزوده، خدمات، بيمه و ماليات ش��ماره گذاری بر 

مبنای ۳۰ درصد افزايش قيمت به فروش خواهد رفت.
مديرعامل سايپا درباره قيمت گذاری محصوالت اين گروه 
به ايرنا گفت: مطابق دستورالعملی که نهايی و ابالغ شده 
است، قيمت خودروهای گروه سايپا تا ابتدای شهريورماه 
امسال مطابق همان قيمت های مصوب پيشين خواهد 
بود. محمدرضا سروش ادامه داد: مقرر شد خودروهايی 
که از اول ش��هريور تا پايان دی ماه ثبت نام ش��ده اند، با 
اضافه شدن ۳۰ درصد به قيمت های مصوب قبلی تحويل 
مشتريان شوند و ساير ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد 
نيز خودروهاي خود را بر پايه »پنج درصد زير قيمت بازار« 
تحويل خواهند گرفت. او تاکيد کرد اين دس��تورالعمل 
شامل خودروهای پايين تر از 45 ميليون تومان و مشمول 
قيمت گذاری شورای رقابت است. سروش با بيان اينکه 
بخشی از افزايش قيمت های بازار کاذب و ناشی از فعاليت 
سفته بازی دالالن و واسطه ها است، پيش بينی کرد با در 
پيش گرفتن اين رويه، قيمت های بازار به تدريج به قيمت 

کارخانه ای خودروها نزديک شود.
اين اما در حالي اس��ت كه بنا به اظهارات چند روز پيش 
رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، 
قيمت گذاری خودرو بر اساس مدل »5 درصد کمتر از نرخ 
حاشيه بازار« از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز می شود و به 
اين ترتيب، اين خودروها از شمول قيمت گذاری رسمی 
خارج می شوند. اين اما در حالی است که روز چهارشنبه 
هفته گذشته، گروه خودروسازی ايران خودرو، فهرست 
جديد قيمت های خود را منتش��ر کرد که بر اساس آن، 
قيمت 14 محصول توليدی اين شرکت مشمول حدود 
۳۰ درصد افزايش قيمت ش��ده بود. از ديگر سو، قيمت 
محص��والت خودرويي داخلي كه تا پي��ش از ۳1 مرداد 
ماه امسال به فروش رسيده باشند، بدون افزايش قيمت 
و بر اساس قرارداد منعقده ميان خودروساز و خريدار به 

فروش مي رس��ند و افزايش ۳۰ درصدي قيمت، در بازه 
زماني ۳1 مرداد ماه تا انتهاي دي ماه س��ال جاري قابل 

اعمال خواهد بود.
مطابق فهرس��ت منتشر ش��ده اما، در گروه ايکس 1۰۰ 
قيمت پرايد 1۳1 اس.ای ۲9 ميليون و 5۲5 هزار تومان، 
پرايد 1۳۲ اس.ای ۲8 ميليون و ۷۶5 هزار تومان، پرايد 
1۳۲ اس.ای هش��داردهنده ۲8 ميلي��ون و 8۶5 ه��زار 
تومان، پرايد 111 اس.ای ۲9 ميليون و ۲45 هزار تومان 
و پرايد 151 اس.ای ۳۰ ميليون و 4۲5 هزار تومان اعالم 
شد. در اين فهرس��ت در گروه ايکس ۲۰۰ ، قيمت تيبا 
اس.ايکس ۳5 ميليون و ۷۶5 هزار تومان، تيبا دوگانه سوز 
۳۷ ميليون و ۷15 ه��زار تومان، تيبا ۲ با رينگ فوالدی 
۳9 ميليون و 1۶5 هزار تومان، س��اينا با رينگ فوالدی 
۳9ميليون و 84۰ هزار تومان و کوييک گيربکس دستی 

4۲ميليون و 55۰ هزار تومان قيمت گذاری شد.
برپايه اين فهرست، در گروه آريو قيمت آريو دنده معمولی 
1۶۰۰ به 8۰ ميلي��ون و 98۰ هزار توم��ان و آريو دنده 
اتوماتيک 1۶۰۰ به 94 ميليون و 1۲5 هزار تومان رسيد. 
در گروه کيا، بهای سراتو آپشنال 1۶۰۰ به 1۷۶ ميليون 
تومان و سراتو آپشنال ۲۰۰۰ به 19۶ ميليون تومان رسيد. 
همچنين در گروه چانگان، قيمت چانگان »اس.سی۳5« 

1۲۷ ميليون تومان اعالم شد.
برپايه اين گزارش، در گروه تجاری قيمت کاميونت پادرا 
»پی.ي��ی۶ « ۷۶ ميليون و 5۰۰ هزار تومان، پيکاپ ريچ 
دوکابين 14۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، کاميونت نيسان 
بنزين س��وز »ان.يی۶« 5۲ ميليون و 9۰۰ هزار تومان و 
کاميونت نيسان دوگانه س��وز »ان.يی۶« 55 ميليون و 
9۰۰ هزار تومان اعالم شد. مطابق اين فهرست، در گروه 
رنو قيمت پارس تندر با گيربکس پيشرفته 84 ميليون 
 MT و ۲۰۰ هزار تومان، س��اندرو با گيربک��س دنده ای
پيشرفته  95 ميليون تومان، ساندرو با گيربکس اتوماتيک 
ای.تی 11۰ ميليون و 4۰۰ هزار تومان، ساندرو استپ وی 
با گيربکس دنده ای MT پيشرفته 1۰۳ ميليون و 1۰۰ 
هزار تومان و ساندرو اس��تپ وی با گيربکس اتوماتيک 
ای.تی 1۲۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم شد. در گروه 
برليانس H۲۲۰، قيمت برليانس H۲۲۰ دنده ای ام.تی 
۶4 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و برليانس H۲۳۰ دنده ای 

ام. تی ۶4 ميليون و 5۰۰ هزار تومان اعالم شد. همچنين 
در گروه برليان��س H۳۰۰، برليانس H۳۳۰ اتوماتيک 
ای.تی با موتور 1۶5۰ به 1۰۷ ميليون و 4۰۰ هزار تومان، 
برليان��س H۳۳۰ دنده ای ام.تی با موت��ور 1۶5۰ به 89 
ميليون و 5۰۰ ه��زار تومان، برليانس H۳۲۰ اتوماتيک 
ای.تی با موتور 1۶5۰ به 1۰۲ ميليون و 4۰۰ هزار تومان، 
برليان��س H۳۲۰ دنده ای ام.تی با موت��ور 1۶5۰ به 88 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان و برليانس کراس اتوماتيک با 
موتور 1۶5۰ به 115 ميليون و 4۰۰ هزار تومان رس��يد. 
اين اما در حالي است كه برخي فعاالن اقتصادي، از جمله 
فعاالن صنعت قطعه سازي، معتقدند افزايش كنوني در 
قيمت خودروه��اي داخلي تكافوي نيازها و كمبودهاي 
صنعت خودروس��ازي را نخواهد كرد. محمدرضا نجفی 
منش، رييس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني 
تهران و رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازان كشور 
در يادداشتي كه در پايگاه خبري اتاق ايران منتشر شده، 
از كافي نبودن افزايش قيمت ها سخن گفته است. به گفته 
نجفي منش، »با وضعيتی که صنعت خودروسازی کشور 
دارد و ضرر و زيان هايی که طی اين دوره واردش��ده، اين 
افزايش قيمت، کم است. درواقع قيمت واقعی خيلی بيشتر 
از اين ميزان افزايش است. با اين حساب با اين رشد، بليت 
برنده به افرادی رسيد که خودرو پيش خريد کرده بودند. از 
طرف ديگر، سود کالن به جيب سوداگرانی می رود که در 
اين پيش خريدها چند خودرو ثبت نام کردند تا بعد در بازار 
آزاد بفروشند. زيان واقعی هم همچنان برای خودروسازان 

باقی مانده است.«
او در ادامه اين طور نوشته است: »مسئوالن بايد توجه کنند 
که بخشی از ضرر و زيان صنعت خودروسازی به کاهش 
توليد مربوط می ش��ود. زمانی که آمار نشان می دهد در 
آذرماه ميزان توليد ۷۰ درصد کاهش يافته اس��ت يعنی 
ضرر و زيان بيشتری از اين ناحيه وارد خواهد شد، چرا که 
کاهش توليد خودبه خود هزينه توليد را افزايش می دهد. 
اما بايد توجه کرد که اين کاهش اختياری نيست و اجباری 
رخ داده اس��ت، آن هم به اين دليل که پول قطعه س��ازها 
پرداخت نشده و اصالح قيمتی هم صورت نگرفته است. با 
اين وضعيت، برای قطعه ساز صرف نمی کند که محصولی 
با ضرر و زيان زياد توليد کند. بنابراين برای حل اين مشکل 

اولين راه حل اين اس��ت که قيمت قطعه ساز به روز شود. 
مرحله دوم اين اس��ت که پرداخت ها نهايتًا يک ماه پس 
از خريد انجام گيرد، چراکه در حال حاضر تمام خريدها 
نقدی ش��ده است و نمی ش��ود پيش خريد انجام شود و 
پولش 8 ماه بعد پرداخت شود. موضوع بعدی، اين است که 
قيمت خودرو بايد اصالح می شد که البته يک قدم برای آن 
برداشته شده است. عالوه بر اين، بايستی مقداری نقدينگی 

به اين شرکت ها پمپاژ شود تا ضرر ۷5۰۰ ميلياردی آن ها 
تا اندازه ای تأمين شود و قطعه ساز بتواند دوباره وارد بازی 
ش��ود. بايد دقت کرد که حدود 4۰ درصد قيمت خودرو 
مربوط به خودروسازان نيس��ت و به ارزش  افزوده، سود 
بانکی، شماره گذاری و هزينه بانکی مربوط می شود. اگر 
برای اين 4۰ درصد فکری شود، قيمت  ها پايين می آيد و 
طبقات کم   درآمد هم  فشار کمتری احساس می کنند.«
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وضعيت كيفيت خودروها 
مشخص شد 

ش�اتا| بر اس��اس گ��زارش ارزش��يابي كيفي 
خودروهاي سواري، پرستاره هاي رده هاي كيفي 
در آذرماه س��ال جاري مش��خص ش��دند و 1۶ 
خودروي س��واري 4 س��تاره كيف��ي را دريافت 
كردند. در دس��ته قيمتي يك گروه خودروهاي 
سبك- سواري خودروهاي پژو ۲۰۰8 و سوزوكي 
گرند ويت��ارا و نيو مزدا ۳ و در دس��ته قيمتي ۲ 
 accent هيونداي ،i۲۰ كياس��راتو، هيونداي
و ه��اوال h۲ موفق به دريافت 4 س��تاره كيفي 
شدند. در دسته قيمتي سه، خودروهاي b۳۰ و 
چانگان cs۳5 و در دسته قيمتي 4 خودرو هاي 
رنو ساندرو اتوماتيك، تندر 9۰ پالس اتوماتيك، 
تندر 9۰ پالس، پژو ۲۰۷ اتوماتيك، پارس تندر، 
پژو ۲۰۷ و آريو دنده اي، 4 ستاره گرفتند. اما در 
دسته قيمتي 5 هيچكدام از خودروهاي ساخت 
داخلي نتوانس��تند در رده كيفي باال قرار بگيرند 
و خودروهاي س��ايپا ايكس 111، سايپا ايكس 
1۳1، سايپا ايكس 1۳۲ و سايپا ايكس 1۳1 پارس 
خودرو، دو ستاره كيفي گرفتند . در بخش وانت 
و در دس��ته قيمتي يك، وانت نيو پيكاپ فوتون 
سه س��تاره گرفت و در دس��ته قيمتي ۲، وانت 
تندر ۳ ستاره دريافت كرد . در گروه خودروهاي 
سنگين – ميني بوس نيز، ون مسافري وانا و در 
گروه اتوبوس، اتوبوس بين شهري، اسكانيا درسا 
4 س��تاره گرفتند . همچنين درگروه كاميونت، 
 كاميونت ايسوزو NPR۷5K، كاميونت هيونداي 
HD۶5 و كاميونت ايسوزو NMR85 و در گروه 
كاميون، كاميون ايس��وزو NPR۷5M و ايسوز 
FVR موفق به دريافت 4 ستاره شدند. اما درگروه 
كش��نده ها نيز كش��نده ولوو FH5۰۰، كشنده 
اسكانيا R5۰۰ و كشنده اسكانيا R44۰ موفق به 

دريافت 4 ستاره شدند.

 هزينه توليد در ايران
 50 درصد كمتر از چين

تس�نيم| محمد واعظ��ي، عضو ات��اق بازرگاني 
اصفهان امروز در نشست خبري همايش راهكارهاي 
عملي ص��ادرات به بازاره��اي هدف اظه��ار كرد: 
مهم ترين مشكالت صادرات امروز كشور عدم طرح 
و برنامه ريزي براي ص��ادرات، عدم توليد و تهيه به 
موقع كاال، عدم مداوم��ت و ثبات در ارايه محصول 
يا خدمات، عدم آش��نايي با بازارهاي هدف، توليد 
بي كيفيت و ابزارهاي نامناس��ب ب��راي بازاريابي، 
تبليغات و وصول مطالبات است كه اين مسائل هيچ 
ارتباطي با تحريم ها ندارد. وي افزود: ابزارهاي نوين 
پرداخت پول نيز يكي از روش هايي است كه مي توان 
از آن بهره گرفت و بازرگانان كشورهاي ديگر از آن 
اس��تفاده مي كنند. رايزن هاي ايران بايد ليستي از 
تجار كشورهاي هدف تهيه كنند تا بازرگانان ما از اين 
طريق بتوانند با خيال آسوده اقدام به تجارت كنند 
اما اين موضوع توسط رايزن هاي ايران برخالف ساير 
كشورها انجام نمي شود. عضو اتاق بازرگاني اصفهان 
يادآور شد: مشكالت خارجي نيز مانند حمل و نقل، 
تعهد ارزي و دريافت پول وجود دارد اما بايد توجه 
داشت كه اين مسائل باعث عدم تجارت نمي شود 
و در زم��ان رياس��ت جمهوري احمدي ن��ژاد نيز از 
روش هايي براي دور زدن تحريم ها مانند استفاده از 
كشور ثالث بهره مي گرفتيم. واعظي گفت: با توجه به 
نرخ فعلي ارز در ايران و هزينه هاي كمي كه در توليد 
داريم صادرات ما در شرايط فعلي كامال رقابتي است، 
بطوري كه در ش��رايط فعلي هزينه توليد در ايران 
نصف چين اس��ت. در اين شرايط اما بايد بازرگانان 
توجه داشته باشند شروع كردن يك كار صادراتي 
بهتر از آن است كه صبر كرد تا همه مشكالت حل 
شود و بعد اقدام كرد و با وجود مسائل موجود نبايد 
امر صادرات كنار گذاشته شود. وي يادآور شد كه به 
خاطر وضع مجدد تحريم ها رتبه سهولت كسب و 
كار ايران از 11۰ به 1۲8 رسيد اما بايد توجه داشت 

كه اين شرايط در گذشته نيز وجود داشت.

 توصيه اتاق تهران
 به نامزدهاي انتخاباتي 

پايگاه خبري اتاق تهران| رييس هيات نظارت 
بر انتخابات اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه فرآيند 
ثبت نام در اتاق تهران به سهولت در حال انجام است 
از نامزدهاي انتخاب��ات پارلمان بخش خصوصي 
پايتخت خواس��ت كه ب��راي اجتن��اب از هرگونه 
مش��كلي زودتر كار ثبت نام خ��ود را انجام دهند. 
ابراهيم بهادراني با بيان اينك��ه تاكنون )ظهر روز 
شنبه ۲۲ دي ماه( ۳۶ نفر ثبت نام قطعي داشته اند، 
گفت: طي اين مدت اف��رادي نيز به محل ثبت نام 
مراجعه كرده و مدارك و شرايط خود براي ثبت نام 
قطعي را بررس��ي و راهنمايي هاي الزم را دريافت 
كرده اند. بهادراني با بيان اينكه ثبت نام از نامزدها 
برابر روال عادي قانوني در حال انجام است، افزود: 
توصيه م��ا به نامزدهاي انتخابات اين اس��ت كه با 
توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني، مديريت 
زمان داشته باشند و با در نظر گرفتن تمامي شرايط 
براي ثبت ن��ام در مهلت قانوني اقدام كنند. رييس 
هيات نظارت بر انتخابات اتاق تهران اعالم كرد كه 
برابر آنچه در آيين نامه موجود است 4۰ نفر از بين 
بخش خصوصي براي حضور در هيات نمايندگان 
دوره نهم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران با رأي اعضا انتخاب مي ش��وند كه 1۶ نفر از 
بخش بازرگان��ي، 14 نفر از بخش صنعت، 4 نفر از 
بخش معدن و ۶ نفر از بخش كشاورزي خواهند بود. 
ثبت نام نهمي��ن دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
سراسر كشور از سه ش��نبه 11 دي ماه آغاز شده و 
هيات هاي نظارت كه امور اجرايي برگزاري انتخابات 
را در اس��تان ها برعهده دارند. بنابر اطالعيه اي كه 
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني منتشر 
كرده است، ثبت نام از متقاضيان تا پايان وقت اداري 

روز چهارشنبه ۲۶ دي ماه ادامه دارد.

نشست صميمانه وزير صنعت، معدن و تجارت با هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران برگزار شد. در اين نشست وزير 
صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر نقش مهم اصناف 
در توسعه و توليد داخلي اظهار كرد: در اين برهه حساس 
بايد از مجموعه عظيم اصناف نه تنها در حوزه اقتصاد بلكه 
در مس��ائل فرهنگي، اجتماعي و سياسي استفاده كرد 
و از اين پتانس��يل و ظرفيت عظيم در جهت ساماندهي 
وضعيت اقتصادي بهره برد. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
اصناف ايران، رضا رحماني همچنين از تشكيل اتاق فكر در 
درون مجموعه اصناف به عنوان راهكاري براي شناسايي 

تهديدات و فرصت ها نام برد. او عملكرد مجموعه اصناف 
را در ماه هاي گذش��ته و در راس��تاي خدمت رساني به 
مردم بسيار هوشمندانه توصيف و اظهار كرد؛ اهميت اين 
موضوع در كنترل بازار شب عيد خواهد بود كه به همت 
اصناف، اتحاديه ها، واحدهاي صنفي و با همكاري دولت 
و مجلس صورت خواهد گرف��ت. وزير صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به عضويت اتاق اصناف در شوراها گفت: 
ارتباط اتاق اصناف با شوراهاي مختلف بايد فعال تر باشد. 
او همچنين با تاكيد بر رونق كسب وكار اينترنتي افزود؛ 
نبايد براي اين نوع كسب و كار مانع تراشي كرد و ضروري 

است با برنامه ريزي مناسب براي استارتاپ ها، از آنها در 
جهت ارتقاء و توسعه كيفي و تنوع بخشي در محصوالت و 
كاالهاي ايراني استقبال كنيم . رحماني ا دامه داد: بر اساس 
فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از كاالي 
ايراني، با همكاري و تعامل همه دستگاه ها در جهت رقابت 
سازنده، با توليد كاالي داخلي با كيفيت و حمايت رسانه اي 
در اين راستا، مي توانيم به اين مهم دست يابيم. او در ادامه 
ضمن تاكيد بر تعامل بيشتر دولت با هيات رييسه جديد 
اتاق اصناف ايران افزود: اتاق اصناف ايران از مسووليت هاي 
اجتماعي خود نيز نبايد غافل باشد و با حضور در فضاي 

رسانه بايد باعث اعتمادسازي بيشتر بين مردم و مجموعه 
اصناف شود. وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن آرزوي 
توفيق براي هيات رييسه جديد اتاق اصناف ايران گفت: 
هيات رييسه جديد اتاق اصناف در شرايط بسيار خطير 
و حس��اس آغاز به كار كرده اند ك��ه اين توفيقي اجباري 

برايشان محسوب مي شود.
 از آن س��و، رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر ضرورت 
اصالح س��اختار از تشكيل هس��ته مطالعات و پژوهش 
اصناف در اين دوره خبر داد. س��عيد ممبيني با اشاره به 
نزديك شدن به شب عيد و اهميت اين بازار افزود: براي 

تنظيم اين بازار برنامه هايي پيش بيني شده است كه با 
توجه به شرايط حساس اين مقطع زماني بازار، اميدواريم 
بر اساس برنامه هاي تدوين شده كاال ها و مايحتاج مردم 
به ميزان و به موقع تامين شود. او از ضرورت توجه وزارت 
صنعت به تامين اعتبارات واحدهاي بازرس��ي و نظارت 
اصناف به عنوان يك مساله حياتي براي اين مجموعه خبر 
داد. ممبيني اظهار كرد: اصالح قانون نظام صنفي و رفع 
محدوديت هاي آن، مطالبه هميشگي مجموعه اصناف 
بوده و جلوگيري از تصويب آيين نامه هاي محدود كننده 

اصناف مي تواند راهگشاي اصناف باشد. 

قيمت جديد محصوالت سايپا )مبلغ به ريال(

محصول
قيمت

درصد افزايشنرخ جديد براي تعهدات قبل از ديماهنرخ قبلي

131SE227.090.000295.250.00030

132SE221.220.000287.650.00030

111 SE224.920.000292.450.00030

151 SE234.000.000304.250.00030

SX 275.070.000357.650.00030تيبا

290.070.000377.150.00030تيبا SX پايه گازسوز

301.210.000391.650.00030تيبا2 رينگ فوالدي

306.430.000398.400.00030سينا رينگ فوالدي

421.020.000631.550.00050ساينا اتوماتيك

كوئيك گيربكس 
دستي ساده

---425.500.000---

كوئيك گيربكس 
اتومات پالس

459.930.000690.000.00050

539.850.000809.800.00050اريو دنده اي

627.460.000941.250.00050آريو اتوماتيك

CS 35 749.520.0001.200.000.00060.1چانگان

1.130.620.0001.960.000.00073.4سراتو 2000 آپشال

938.130.0001.760.000.00087.6سراتو 1600 آپشال
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نيويوركر: جنجال ديوار، تاكتيك انحرافي رييس جمهور امريكاست

بروكسل براي ممانعت از جدايي بدون توافق به ياري لندن مي شتابد

ترامپ عامل روسيه است؟ 

سناريوهاي گوناگون برگزيت و تاثيرات آنها بر »پوند«

گروه جهان|
 »ترامپ براي روس��يه كار مي كند؟« اين پرسش��ي 
است كه س��ازمان اطالعات مركزي  امريكا )FBI ( با 
راه اندازي تحقيقاتي محرمانه به دنبال پاسخ آن است. 
نيويورك تايمز نوشته پس از اين كه رييس جمهوري  
امريكا جيمز كومي رييس سابق اف بي  اي كه مسئول 
تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات  امريكا بود 
را اخراج كرد، نگراني هاي جدي درباره همكاري ترامپ و 
روسيه ايجاد شده تا جايي كه تحقيقاتي در اين باره آغاز 
شد. نشريه نيويوركر هم با اشاره به جنجال ديوار مرزي 
و تعطيلي دولت  امريكا، نوشته: تاكتيك بحران سازي 
ترامپ براي دور كردن توجه ها از چالش هايي جدي كه 
حيات سياس��ي رييس جمهوري را تهديد مي كند در 
سه هفته گذشته، موفقيت آميز بوده اما تاريخ مصرف 

آن ديگر به پايان رسيده است. 
در گزارش نيويورك تايمز به نق��ل از منابع نزديك به 
تحقيقات آمده: زنگ هشدار را رفتارهاي ترامپ پس از 
اخراج جيمز كومي در 2017 به صدا درآورد و همين 
مساله باعث ش��د كه تحقيقاتي در اين باره آغاز شود. 
تحقيقات به دنبال اين اس��ت كه درياب��د آيا اقدامات 
ترامپ، امنيت ملي  امري��كا را تضعيف كرده و اينكه، 
آيا او به نفع روسيه كار كرده است، و تحت نفوذ مسكو 

است يا خير؟ 
دونالد ترامپ بارها هرگونه ارتباط با روسيه را تكذيب 
كرده، حتي زماني كه جيمز كومي آش��كارا گفته بود 
كه تحقيقات زيرنظ��ر او در اف بي آي درب��اره ارتباط 
اعضاي ستاد انتخاباتي او با روس��يه است و نه ارتباط 
ش��خص ترامپ با روس ها. نيويورك تايمز نوشته كه 
تحقيقات اف بی آی درب��اره ترامپ جنبه جنايی دارد. 
مقامات قضايی سابق آمريکا گفته اند عوامل جنايی و 
ضد اطالعاتی آمريکا در اين تحقيقات در يك ترکيب 
قرار گرفته اند. به اعتقاد کارشناسان، اگر رئيس جمهوری 
امريکا جيمز کومی را ب��رای متوقف کردن تحقيقات 
درباره ارتباط با روسيه اخراج کرده باشد، اين اقدام يک 

موضوع امنيت ملی محسوب می شود.
دونالد ترامپ شنبه در واكنش به گزارش نيويورك تايمز 

در مجموعه توييت هايي گفته: »رهبران سابق فاسد 
اف بی آی که تقريبا تمامی آنها برکنار شده يا کار را به 
داليل بدی ترک کرده اند، تحقيقات تازه ای عليه من 
آغاز کرده اند بدون هيچ دليلی و بدون هيچ مدرکی و 
بعد از آنکه من کومی دروغگو را برکنار کردم، يک سست 
عنصر کامل... يک چيز مسخره درباره کومی اين است 
كه همه می خواس��تند او برکنار شود، جمهوری خواه 
و دموک��رات. آن هم پس از تحقيق��ات معيوب درباره 
هيالری کج وکوله و بازپرس��ی از او در چهارم جوالي 
بدون س��وگند و ضبط زمانی که او به دروغ گفت هيچ 
چيزی نمی داند. اف بی آی به دليل رهبری ضعيف کومی 

و عملکردش در پرونده کلينتون در هرج ومرج کامل بود. 
برکناری او توسط من روزی بزرگ برای آمريکا بود. او 

يک افسر کج و کوله بود!«
همزمان با انتش��ار خبر تحقيقات اف ب��ي آي درباره 
همكاري ش��خص ترامپ با روسيه، رييس جمهوري  
امريكا ش��نبه در عقب نشيني آش��كار اعالم كرد كه 
قصد ن��دارد براي تامين هزينه س��اخت ديوار مرزي 
مكزيك وضعيت اضطراري اعالم كند. اين در حالي كه 
ترامپ پيشتر كنگره را تهديد كرده بود در صورتي كه 
بودجه موردنظر او براي ساخت ديوار مرزي را تصويب 
نكند با اع��الم وضعيت فوق الع��اده از بودجه نظامي 

براي اجراي اين طرح اس��تفاده مي كند. بخش هايي 
از دول��ت  امريكا به دليل اخت��الف كنگره و ترامپ بر 
س��ر س��اخت ديوار مرزي، 22 روز است كه تعطيل 
شده اس��ت. طوالنی ترين تعطيلی اجباری دولت در 
دس��امبر 1۹۹۵و ژانويه 1۹۹۶ و به مدت 21روز در 
دوران رياس��ت جمهوری بيل کلينتون بود. ترامپ 
پيش تر هشدار داده بود که ممکن است اين وضعيت 
ما ه ها و حتی س��ال ها هم ادامه پيدا کند. ترامپ پنج 
ميليارد و 700ميليون دالر بودجه برای ساخت اين 
ديوار درخواست کرده اما دموکرات ها که در مجلس 
نمايندگان اکثريت دارند پيشنهاد تصويب بودجه ای 

تا س��قف دو ميليارد دالر، نه برای ساخت ديوار بلکه 
برای تامين امنيت مرزها را داده اند. 

 انحراف اذهان عمومي با بحراني ساختگي 
نيويوركر در گزارشي با اشاره به جنجال تعطيلي دولت  
امريكا نوش��ته كه ترامپ به رغم عقب نش��يني از اعالم 
وضعيت اضطراري پيروز اين منازعه است چرا كه توانسته 
براي بيش از سه هفته توجه رسانه هاي منتقد و مخالفان 

را از بحران هايي كه گرفتارش بود منحرف كند. 
در اين گزارش آمده: بزرگ ترين قرباني رياست جمهوري 
ترامپ تاريخ است، حتي همين تاريخ معاصر. چنان در 
جريان تند تحوالت روزانه يا حتي ساعت به ساعت اين 
روزه��ا گرفتار آمده ايم كه به ي��اد آوردن اتفاقات هفته 
گذشته هم دشوار است چه رسد به ماه گذشته يا سال 
گذشته. حال در اين ش��رايط رييس جمهور ) امريكا( 
تهدي��د كرده كه وضعي��ت اضطراري اع��الم مي كند، 

ضروري است كه برگرديم و به گذشته نگاه كنيم. 
از نظر ترامپ، كشمكش سياسي بر سر ديوار مرزي يك 
انحراف الزم و ضروري بود، تاكتيكي كه نتيجه هم داد. 
ماه پيش او بدترين دوهفته رياس��ت جمهوري خود را 
پشت سر مي گذاشت. اول به دليل اخراج جان كلي رييس 
دفترش و روند پرچالش انتخاب يك جايگزين براي او؛ 
دوم محكوم شدن مايكل كوهن وكيل شخصي ترامپ به 
3سال زندان. كوهن از قضا مداركي را به دادگاه ارائه داده 
كه نشان مي دهد ترامپ شخصا در دادن حق السكوت به 
دو زني كه ادعا كرده اند با او ارتباط داشته اند، دست داشته 
است و سومين موضوع هم استعفاي اعتراض گونه جيمز 
متيس به بيانيه يك جانبه خروج نيروهاي امريكايي از 

سوريه است. 
در پايان اين دوره پر س��ر و صدا، بسياري در واشنگتن 
درباره اين كه آيا ترامپ دوره رياس��ت جمهوري خود را 
تمام خواهد كرد يا نه، ترديد داشتند. پس ترامپ تالش 
كرد تا با تمركز بر مساله مهاجرت موضوع فضاي سياسي 
را تغيير دهد كه موفق هم شد. در اين سه هفته، جنجال 
ديوار بر همه چيز سايه انداخته بود. اما تاريخ مصرف اين 

تاكتيك انحرافي حاال ديگر به پايان رسيده است.

گروه جهان| طال تسليمي|
 ژان كلود يونكر رييس كميس��يون اروپايي، درصدد 
همكاري با ترزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا برآمده تا از 
س��ناريوي »فاجعه آميز« جدايي بدون توافق لندن و 
بروكس��ل جلوگيري كند. مجلس عوام بريتانيا قرار 
اس��ت در چند روز آينده درباره ط��رح برگزيت مورد 
توافق بين دولت ترزا مي  و اتحادي��ه اروپا راي گيري 
كند و طبق شواهد موجود، نخست وزير بريتانيا هنوز 
نتوانسته نظر منتقدان اين طرح را جلب كند. از جمله 
م��واردي كه در اي��ن طرح با مخالف��ت قانون گذاران 
بريتانيايي از جمله شورشي هاي حزب محافظه كار، 
شرايط مرز بين ايرلند شمالي )بخشي از خاك بريتانيا( 
و جمهوري ايرلند است. نگراني از راي منفي پارلمان 
بريتانيا به پيش نويس برگزيت سبب شده كميسيون 
اروپا وعده همكاري هاي بيشتر در اين زمينه را مطرح 
كند. برگزيت از زمان برگزاري همه پرس��ي در س��ال 
201۶ تاكنون بطور مستقيم بر عملكرد پوند، ارز ملي 
بريتانيا، تاثير داش��ته است. بلومبرگ با برگزاري يك 
نظرسنجي از 11 بانك دريافته كه بهترين سناريو براي 
پوند برگزاري همه پرسي مجدد است كه البته سناريوي 
محتملي به شمار نمي رود. اما آنچه جاي اميدواري دارد 
اين است كه بدترين سناريو براي پوند يا همان جدايي 

بدون توافق هم چندان محتمل نيست.
پارلمان بريتانيا قرار است سه شنبه درباره پيش نويس 
برنامه جدايي اين كشور از اتحاديه اروپا در تاريخ 2۹ 
ماه مارس راي گيري كند. وابسته به راي قانون گذاران 

و واكن��ش ترزا مي به نتيج��ه، ارزش پوند مي تواند به 
باالترين سطح از ماه مه 2018 تاكنون افزايش يابد يا 
به كمترين سطح از زمان همه پرسي برگزيت در ماه 

ژوئن 201۶ سقوط كند.

  سناريوهاي محتمل براي پوند
كِنت بروكس استراتژيس��ت ش��ركت خدمات مالي 
فرانسوي »سوسيت ژنرال« مي گويد اين احتمال كه 
»برگزيت هرگز رخ ندهد«، هنوز از معاله خارج نشده 
است و برگزاري همه پرس��ي دوم مي تواند به افزايش 
قابل توجه ارزش پوند منجر ش��ود. طبق نظرسنجي 
انجام شده توسط بلومبرگ، بهترين سناريو براي پوند 
اين اس��ت كه ترزا مي پس از شكس��ت در راي گيري 
سه ش��نبه درصدد برگزاري همه پرسي مجدد برآيد. 
شركت كنندگان در اين نظرس��نجي احتمال اينكه 
توافق حاصله توسط ترزا مي در دور اول راي گيري در 
پارلمان تصويب شود را تنها 1۵ درصد دانسته اند. آنها 
همچنين از احتمال 2۵ درصدي برگزاري همه پرسي 
مجدد درب��اره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا س��خن 
گفته اند. اين در حالي اس��ت كه اين سناريو بهترين 
تاثير را بر پون��د خواهد داش��ت و مي تواند ارزش آن 
را از يك پون��د در براب��ر 1.28 دالر در حال حاضر به 
1.3۵ دالر افزاي��ش دهد.باتوجه به بن بس��ت كنوني 
در پارلمان، احتمال اينك��ه توافق برگزيت تا پيش از 
مهلت ماه مارس تصويب نشود نيز وجود دارد و تفكر 
كلي اين اس��ت كه بريتانيا براي تعويق خروج رسمي 

برمي آيد؛ اگرچه مقام��ات دولت ترزا مي اين احتمال 
را قويا رد كرده اند. در حال حاضر بازارها به چشم انداز 
پوند در ۹ ماه آينده چندان خوش بين نيستند. كاترين 
گورتزكي استراتژيس��ت ارزي در ش��ركت خدمات 
مالي »يوني كرديت  اس پي اي« گفت: »اگر بن بست 
بر سر توافق حاصله در بريتانيا ادامه يابد، همه پرسي 
دوم مي تواند تنه��ا راه براي خ��روج از باتالق كنوني 
باشد. چنين اقدامي احتماال نگراني ها در بازارها را از 
مخاطرات كاهش خواهد داد.«برگزاري همه پرس��ي 
مجدد اگرچ��ه مي تواند محبوب ترين س��ناريو براي 
س��رمايه گذاران باش��د، اما بطور بالقوه پيچيده ترين 
نتيجه ممكن به شمار مي رود. اكثريت پارلماني از اين 
سناريو حمايت نمي كند و حزب اپوزيسيون كارگر هم 
برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام را به بازگشت 

به راي گيري 201۶ ترجيح مي دهد.

  ماجراجويي ها ادامه دارد
باتوجه به نظرات شركت كنندگان در نظرسنجي، اگر 
در بريتانيا انتخابات سراسري برگزار شود ارزش پوند 
حدود ۵ درصد كاهش خواهد ياف��ت و به 1.22 دالر 
خواهد رسيد. ش��ركت »نومورا اينترنشنال« معتقد 
اس��ت كه در صورت مطرح شدن سناريوي انتخابات 
سراسري زودهنگام، ارزش پوند كاهش مي يابد چون 
نگراني سرمايه گذاران از اقدامات دولت تحت رهبري 
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر در راستاي افزايش 

ماليات ها و هزينه ها افزايش مي يابد.

اما طبق نتايج نظرسنجي انجام شده، با وجود آنكه تا 
خروج رس��مي بريتانيا از اتحاديه اروپا اندكي بيش از 
دو ماه زمان نمانده، اما بازارها چندان نگران سناريوي 
جدايي بدون توافق نيستند و احتمال برگزيت بدون 
توافق را 1۵ درص��د مي دانند؛ ام��ا طبق پيش بيني 
ش��ركت كنندگان در نظرس��نجي، در صورت وقوع 
چنين س��ناريويي ارزش پوند ب��ه 1.1۵ دالر كاهش 
مي يابد.نظرس��نجي بلومب��رگ از چالش هاي پيش 
روي س��رمايه گذاران حكايت دارد و استراتژيست ها 
در حال بررس��ي عواقب پنج س��ناريوي محتمل در 
رابطه با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يعني برگزاري 
همه پرس��ي مجدد، تاييد پيش نويس توافق لندن و 
بروكسل در اولين دور راي گيري، تمديد زمان اجراي 
ماده ۵0 قانون ليس��بون )تعويق برگزيت(، انتخابات 
سراس��ري و عدم توافق هستند. »بي ان پي پريباس« 
پنج شنبه موضع  ديرينه خود را در قبال پوند تغيير داد 

و از مخاطره كاهش ۶ درصدي ارزش پول ملي بريتانيا 
خبر داد.اين در حالي اس��ت ك��ه به گفته جين فولي 
رييس بخش استراتژي ارزي »رابوبانك«، بسياري از 
مشتريان در پي نگراني ها و بي اعتمادي هاي موجود 
بطور كلي از س��رمايه گذاري در ارز بريتانيا صرف نظر 
مي كنند. او افزود ش��ركت هاي بزرگ مواد غذايي به 
جاي بريتانيا به دنبال گزينه هايي براي سرمايه گذاري 
در ش��رق مي گردند: »اين روند تا زماني كه موقعيت 
اندكي شفاف شود، تغييري نخواهد كرد. بطور كلي، 
نگراني هاي زيادي درباره احتمال نوسان پوند و روابط 
بريتانيا با اتحاديه اروپا طي دو سال آينده وجود دارد.« 
پوند از زمان همه پرسي برگزيت تاكنون 13 درصد از 
ارزش خود را از دست داده است. با اين حال، كريسپين 
اودي از حاميان برگزيت و مدير س��رمايه در شركت 
»هج« معتقد است كه بريتانيا در نهايت در اتحاديه اروپا 
باقي مي ماند و در نتيجه، ارزش پوند تقويت مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

راي پارلمان مقدونيه
به تغيير نام اين كشور 

گروه جهان| پس از آنك��ه قانونگذاران مقدونيه 
تغييرات قانون اساس��ي را در جهت تغيير نام اين 
كش��ور به »مقدونيه ش��مالي« تصويب كردند، در 
واقع اين كش��ور بخش��ي از توافق تاريخي خود را 
براي پيوس��تن به ناتو و عادي سازي روابط با يونان 
را تحقق بخشيده است. به گزارش آسوشيتدپرس، 
اين اقدام از سوي ناتو و اتحاديه اروپا مورد استقبال 
قرار گرفته چ��ون اين دو با يونان ب��راي حمايت از 
توافق تغيير نام با وجود انتقادهاي ش��ديد از جانب 
اپوزيسيون اصلي اين كشور البي كردند. تمامي 81 
قانونگذار مقدونيه حاضر در پارلمان از تغيير قانون 
اساسي براي تبديل نام مقدونيه به مقدونيه شمالي 
حمايت كردند و به آن راي دادند. مابقي 3۹ قانونگذار 
مخالف اما در اعتراض، راي ندادند. اين راي گيري در 
پي مذاكرات ميان ائتالف چ��پ ميانه زائو و برخي 
از قانونگذاران اپوزيس��يون برگزار شد كه در ابتدا با 
حمايت از اين توافق موافق��ت كردند اما در لحظه 
آخر، مخالفت شان را عنوان داشتند. اين توافق كه 
به مناقشه 27ساله با يونان بر سر تغيير نام مقدونيه 
پايان مي دهد، مخالفت هايي را هم در مقدونيه و هم 
در يونان داشته است. منتقدان مي گويند اين مساله 
باعث ارايه امتيازات زيادي براي طرف ديگر مي شود. 
ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو گفته كه ائتالف قويا 
از تحقق كامل اين توافق حمايت مي كند. فدريكا 
موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز 

گفته كه اين بلوك از توافق حمايت مي كند. 

امانوئل ماكرون
به داووس نمي رود

گروه جهان| كاخ اليزه اعالم كرده كه امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه به دليل برنامه فشرده كاري 
از جمله پاسخ به اعتراضات جليقه زردها، در اجالس 

مجمع جهاني اقتصاد »داووس« شركت نمي كند.
به گزارش رويترز، مجمع جهاني اقتصاد امسال از 22 تا 
2۵ ژانويه )2 تا ۵ بهمن( همچون دوره هاي گذشته در 
شهر داووس سوييس با حضور سران و صاحب نظران 
سياسي و اقتصادي كشورهاي مختلف برگزار مي شود. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در توئيتري اعالم 
كرده كه به علت ناسازگاري دموكرات ها در مساله امنيت 
مرزي و امنيت ملي امريكا در اجالس داووس سوييس 
شركت نمي كند. كاخ اليزه هم اعالم كرده كه ماكرون 
در 21 ژانويه )1 دي( در كاخ ورس��اي ميزبان دومين 
مجمع س��ران تجاري خواهد بود. در بيانيه كاخ اليزه 
آمده است: »ما با تشكيل جلسه با 1۵0 نفر از كارفرمايان 
در كاخ ورساي قصد داريم فرصت ها را در كشور با ايجاد 
شناخت از مناطق افزايش دهيم. ما همچنين در اين 
نشست شاهد حضور شركت هاي فرانسوي خواهيم 

بود كه نماينده بافت اقتصادي هر منطقه هستند.«
دولت ماكرون همچنين تصمي��م دارد در واكنش به 
اعتراض هاي اخير جليق��ه زردها به اوضاع اقتصادي، 
با برپايي مناظرات پلي ميان ش��هروندان اين كشور و 
مسووالن فرانسوي برقرار كند تا مقامات درك بهتري 
از خواسته هاي ش��هروندان داشته باشند. با اين حال، 
مسوول برگزاري اين برنامه پيش از آغاز آن و در اعتراض 
به پايين بودن دستمزد از تصدي آن انصراف داده است.

هيلي و ايوانكا ترامپ؛ گزينه هاي 
احتمالي رياست بانك جهاني

گروه جهان| نيكي هيلي سفير سابق امريكا در سازمان 
ملل، و ايوانكا ترامپ دختر و مش��اور رييس جمهوري 
امريكا، از گزينه هاي احتمالي جانشيني رييس مستعفي 
بانك جهاني هستند. به گزارش فايننشال تايمز، از وقتي 
جيم يونگ كيم رييس بانك جهاني، اعالم كرد كه دوره 
خدمتش را كوتاه و كناره گيري مي كند ايوانكا ترامپ به 
عنوان گزينه احتمالي جانشيني او مطرح شده است. 
كيم دوشنبه هفته گذشته در تصميمي ناگهاني و در 
حالي كه بيش از سه س��ال تا پايان دوره دوم رياستش 
باقي مانده، كنار رفت. اس��امي ديگري نيز مطرح شده 
ك��ه از جمله آنها ديوي��د مالپاس مع��اون خزانه داري 
امريكا در امور بين المللي، و مارك گرين رييس سازمان 
امريكايي توسعه بين المللي است.ايوانكا ترامپ 2017 
در راه اندازي صندوقي با اعتبار يك ميليارد دالر از سوي 
بانك جهاني براي كمك به زنان كار آفرين نقش داشت؛ 
پيشنهادي كه همچنين مورد حمايت عربستان نيز بود. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، وزارت خزانه داري امريكا از 
اظهارنظر درباره نامزدهاي احتمالي رياست بانك جهاني 
خودداري كرده است. براساس يك قانون نانوشته، امريكا 
به عنوان بزرگ ترين سهامدار بانك جهاني همواره از زمان 
تاسيس بانك جهاني پس ازجنگ جهاني دوم، رييس 
آن را انتخاب كرده است. كيم اولين نامزد غيرامريكايي 
پيش��نهادي امريكا در 2012 بود و هيات مديره بانك 
جهاني اعالم ك��رد كه روند انتخاب او، آزاد، بر اس��اس 
شايسته ساالري و شفاف خواهد بود؛ موضعي كه نشان 

مي داد با نامزدهاي غير امريكايي مخالفت نخواهد شد.

كره شمالي از فهرست برخي 
تحريم هاي امريكا خارج شد

گروه جهان| ديپلمات هاي امريكايي از تصميم وزارت 
خارجه اين كش��ور ب��راي لغو برخ��ي محدوديت هاي 
اعمال شده در زمينه ارسال كمك هاي بشردوستانه به 
كره شمالي و سفر امدادرسانان امريكايي خبر دادند.به 
نوشته فارن پالسي، اين تصميم در پي اعتراضات سازمان 
ملل و سازمان هاي خصوصي امدادرسان مبني بر اينكه 
سياست خارجي امريكا باعث تضعيف تالش هاي آنها 
براي نجات جان مردم كره ش��مالي مي ش��ود، گرفته 
ش��ده اس��ت. مايك پومپئو وزير خارجه امري��كا كه از 
س��رعت روند مذاكرات بين واش��نگتن و پيونگ يانگ 
سرخورده شده بود، تابستان گذشته تصميم گرفت ميزان 
كمك هاي مجاز به كره شمالي را به شدت محدود كند و 
در نتيجه، مقام��ات امريكايي صدور تجهيزات جراحي 
براي بيمارستان ها، كانتينرهاي استيل حمل شير براي 
پرورشگاه هاي كره شمالي و داروهاي مقابله با سل و ماالريا 
را به حال تعليق درآوردند. اين اقدام امريكا باعث اعتراض 
س��ازمان هاي ارايه دهنده كمك هاي انسان دوس��تانه 
و انزواي ديپلمات هاي امريكايي در س��ازمان ملل شد. 
فشارهاي دولت دونالد ترامپ براي واداشتن كره شمالي 
به صرف نظر از برنامه هس��ته اي در پي پرتاب موش��ك 
بالستيك قاره پيما توسط پيونگ يانگ افزايش يافت. سران 
امريكا و كره شمالي در ژوئن گذشته در سنگاپور ديدار و بر 
سر مسائلي مانند پاكسازي شبه جزيره كره از تسليحات 
هسته اي توافق كردند، اما ادامه توسعه برنامه موشكي 
پيونگ يانگ به توقف مذاكرات دو كشور انجاميده است. 

ترامپ و كيم قرار است براي بار دوم ديدار كنند.

چين و هند در صدر اقتصادهاي 
برتر جهان در 2030

گروه جهان| بر اساس پيش بيني شركت چندمليتي 
خدمات مالي و بانكي استاندارد چارترد، هفت اقتصاد 
از 10 اقتصاد برتر جه��ان در 2030، از ميان بازارهاي 
نوظهور فعلي اس��ت. به گزارش بلومبرگ، استاندارد 
چارت��رد همچنين پيش بيني كرد ك��ه چين بر پايه 
برابري قدرت خريد و توليد ناخالص داخلي در 2020 
به بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل مي شود. هند در 
س��ال 2020 ميالدي با پيشي گرفتن از امريكا، رتبه 
دوم و اندون��زي نيز رتبه پنجم را در ميان اقتصادهاي 
برتر جهان به خود اختصاص مي دهند. طبق پيش بيني 
استاندارد چارترد، 10 اقتصاد برتر جهان در 2030 بر 
پايه برابري قدرت خريد و توليد ناخالص داخلي عبارتند 
از: چين، هن��د، امريكا، اندونزي، تركيه، برزيل، مصر، 

روسيه، ژاپن و آلمان.
به گفته اقتصاددانان استاندارد چارترد، پيش بيني هاي 
رش��د بلندمدت به اين اصل كليدي گ��ره خورده كه 
س��هم كش��ورهاي جهان در توليد ناخالص داخلي 
بايد با س��هم جمعيت جهان همگرايي داشته باشد و 
برگرفته از همگرايي سرانه توليد ناخالص داخلي بين 
اقتصادهاي پيشرفته و نوظهور باشد. طبق پيش بيني 
اين اقتصاددانان، در حالي كه روند رشد اقتصاد هند 
در دهه 2020 تا 7.8 خواهد رسيد، چين رشدي تا ۵ 
درصد را تجربه خواهد كرد. سهم آسيا در توليد ناخالص 
داخلي در سطح جهان كه در 2018 به 28درصد رسيد، 
احتماال در 2030 به 3۵درصد مي رسد كه اين برابر با 

سهم منطقه يورو و امريكا خواهد بود.
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ائتالف دو حزب مخالف
برای مبارزه با مودی

گروه جه�ان| دو ح��زب مخالف نارن��درا مودی 
نخس��ت وزير هند، با يكديگر ائت��الف کردند تا در 
انتخابات بهار آينده در برابر او و حزب بهاراتيا جاناتا 
جبهه قوی تری تشکيل داده باشند. به گزارش الجزيره، 
رهبران احزاب »ساماجوادی« و »باهوجان ساماج« 
اعالم کردند که با هم ائتالف کرده اند تا نخست وزيري 
و حزب��ش را در انتخابات پيش رو شکس��ت دهند. 
»آخيل��ش ي��اداو« و »کوماری ماياوات��ی« در يک 
کنفرانس خبری در اوتارپ��رادش اعالم کردند که با 
تش��کيل اين ائتالف موفق خواهند شد 7۶ کرسی 
پارلمان را از آن خود کنند و بدين ترتيب بخت بيشتري 
براي كنار زدن نارندرا مودي و حزب حاكم از از مسند 
قدرت خواهند داشت. احزاب مخالف دولت در هند 
با درک محوريت نخس��ت وزير فعلی اين کشور در 
پيروزی حزب حاکم، قصد دارند دايره مخالفان او را با 
ايجاد اتحادهای کوچک با احزاب محلی در انتخابات 
ايالتی بزرگ تر کرده و مقدمات برکناری او را فراهم 
کنند.  صرف نظر از دو احزاب نامبرده، احزاب کنگره 
به رهبری »راهول گان��دی« و حزب بهاراتيا جاناتا 
تنها احزاب سياسی هستند که در سراسر هند نفوذ 
دارند. در ماه س��پتامبر روزنامه »اکونوميک تايمز« 
هند با اشاره به گستردگی نفوذ حزب کنگره تاکيد 
کرده بود كه مخالفان تنها يک راه برای شکست اين 
حزب در انتخابات سراسری سال آينده دارند و آن هم 
گسترش دوستان و حاميان است. اين روزنامه باتوجه 
به سخنان »پی چيدامبارام« يک رهبر ارشد حزب 
کنگره و وزير اسبق اقتصاد هند نوشت که حزب کنگره 
جهت تشکيل يک ائتالف بزرگ عليه نارندرا مودی در 
حال همکاری با سياستمداران محلی در بزرگ ترين 
ايالت های هند است. مخالفان می گويند اگر بتوانند 
يک ائتالف بزرگ ايجاد کنند، امکان به دست آوردن 
اکثريت در پارلمان وجود دارد. اين تنها راه برکناری 
بهاراتيا جاناتا از قدرت است. با اين وجود، حزب کنگره 
هنوز نتوانسته است به يک توافق واقعی با ساير احزاب 
سياسی جهت برکناری مودی برسد. مودی همچنان 
محبوب ترين سياستمدار در سراسر هند است و به 
راحتی می تواند يک حزب مخالف با اختالفات داخلي 
را شکست دهد. اما حزب کنگره به آرامی در حال پيش 
رفتن است و با ايجاد اتحاد با احزاب کوچک سياسی 
توانس��ته در انتخابات محلی قبلی به پيروزی های 

بيشتری برسد. 

تاجيكستان به پاكستان برق 
ارزان مي دهد

دولت تاجيكستان به پاكس��تان پيشنهاد داده 
تا با آغاز بهره برداري از س��د راغون برق ارزان در 
اختيار آن كشور قرار دهد. به گزارش داون، سفير 
تاجيكستان گفته: »دوشنبه ضمن ابراز تمايل 
براي افزايش حجم مبادالت تجاري با اسالم آباد، 
آمادگي دارد تا نياز برق ارزان و پاك اين كشور را 
براي نيل به اهداف توس��عه اي برطرف كند.« در 
ديدارهاي اخير رهبران پاكستان و تاجيكستان 
اجراي پروژه ساخت، شركت در كريدور اقتصادي 
چين و تكميل پروژه برق كاس��ا 1000، اتصال 
3 جاده مهم چترال، خنج��رآب و مرغاب براي 
اتصال شاهراهي به دوشنبه، گسترش مسيرهاي 
ارتباطي و روابط تجاري با تاجيكستان به توافقاتي 

نيز رسيدند.

پاكستان ارايه ويزا
به اسراييلي ها را رد كرد

يك مقام رسمي دولتي پاكستان، انتشار برخي 
اخبار مبني ب��ر ارايه امكانات و تس��هيالت ويزا 
براي اتباع رژيم صهيونيس��تي در هنگام ورود به 
فرودگاه هاي پاكستان را رد كرد. به گزارش نيوز 
پاكستان، اين مقام پاكس��تاني گفته اسالم آباد 
هيچ رابطه ديپلماتيك با اس��راييل ندارد و هيچ 
تسهيالت ارايه ويزاي فرودگاهي به اين اتباع ارايه 
نمي شود. چندي پيش ميدل ايست آي مدعي 
شده بود يك هواپيما پس از برخاستن از تل آويو 
در پايگاهي نظامي در حومه اسالم آباد فرود آمده 
است. دولت پاكستان اين ادعا را نيز رد كرده بود.

خريد و فروش مجازي 
دختران در عراق

نهاد قضايي عراق، گزارش��ي از فعاليت باندهاي 
قاچاق انسان در عراق و خريد و فروش زنان و دختر 
بچه هاي عراقي و خارجي در اين كشور به قيمت 
سه تا چهار هزار دالر منتشر كرده است. به گزارش 
ايرنا، در گزارش ماهانه اخير نشريه »القضاء« ارگان 
نهاد قضايي عراق آمده باندهاي قاچاقچي انسان، 
قربانيان را در شبكه هاي اجتماعي براي فروش 
عرضه مي كنند و رون��د چانه زني   روي قيمت و 

سرانجام خريد و فروش همانجا انجام مي شود. 

عضويت تركيه در اتحاديه 
اروپا قابل پيش بيني نيست

صدراعظم آلمان مي گويد با عضويت كامل تركيه 
در اتحاديه اروپا به خاط��ر فقدان آزادي عقيده، 
مذهب و رسانه در اين كش��ور مخالف است، اما 
مذاك��رات ديپلماتيك با آنكارا باي��د ادامه يابد. 
به گزارش دويچه وله، آنگال مركل در خالل سفر 
به يونان، نسبت به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا 
ابراز بدبيني كرده و گفته آينده اي قابل پيش بيني 
براي پيوستن تركيه به اتحاديه نمي بيند. تركيه 
از دسامبر 1۹۹۹ كانديداي رسمي عضويت در 
اتحاديه اروپاس��ت. مذاكرات طرفين اما از اكتبر 

200۵ شروع شد. 
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عكسروز

چهرهروز

»سلیم نیساری« درگذشت
سلیم نیساری، چهره پیشکسوت ادبیات و حافظ شناس درگذشت. این استاد ادبیات فارسی، نسخه پژوه، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و مولف نخستین  کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، در سن ۹۸سالگی از دنیا رفت. حسن قریبی با تایید این خبر گفت 
نیساری این اواخر مدتی به خاطر بیماری معده در بیمارستانی در پاریس بستری بوده و صبح شنبه، ۲۲ دی ماه از دنیا رفته است. سلیم نیساری در 
سال ۱۳۸۲ به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد. او همچنین موفق به دریافت نشان درجه یک حافظ شناسی شد و از سوی 
مرکز حافظ شناسی مورد تجلیل قرار گرفت. از آثار سلیم نیساری می توان به تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان، دستور خط 
فارسی، غزل های حافظ، دیوان حافظ با مینیاتورهایی از استاد فرشچیان، کلیات روش تدریس، تمبرهای ایران، دستور خط فارسی و ... اشاره کرد.

بازارهنر

شب ۳۴ میلیارد تومانی هنرهای تجسمی

»کنسرتی برای بهنام« تمدید شد

»مگرالن« دومین نماینده ایران در برلیناله

دهمین حراج تهران در حالی با مجموع فروش ۳۴.۴ 
میلیارد تومان برگزار شد که فروش ویژه دو عکس 
سعید صادقی و محمد فرنود از خرمشهر جنگ زده، 

از اتفاقات شگفتی ساز این رویداد بود.
دهمین ح��راج تهران ب��ا اجرای حس��ین پاکدل 
برگزار ش��د؛ حراجی که در س��ال های اخیر دو بار 
در سال برگزار می ش��ود. حراج تهران در طول این 
۹ دوره گذش��ته با پیش��رفتی صعودی همراه بوده 
اس��ت و با فروش دوره نهم خود با رقم ۳۱ میلیارد و 
۳۷۸ میلیون تومان در تیر ۹۷ توانست در برهه ای 
که کشور اوضاع اقتصادی آش��فته ای داشت خود 
را تثبی��ت کند. دهمین حراج هن��ر معاصر ایران با 
ارائه آثار مدرن و پس��ت مدرن از هنرمندان جوان 
و اس��تادان هنرهای تجس��می برگزار می شود. در 
واقع حراج تهران ویژه آثار هنری کالسیک و مدرن 
ایران تیرماه هر س��ال برگزار می ش��ود و نوبت دوم 
این حراج که از س��ال ۹۵ در دی ماه برگزار ش��ده 
اس��ت به حراج آثار هنری جوانان و نقاشان معاصر 
اختصاص دارد و این آثار عموما با هدایت گالری ها 
به حراج ته��ران راه پیدا می کنند. در میان آثار این 
دوره حراج می توان به آثاری از منصور قندریز، منیر 
فرمانفرماییان، حسین زنده رودی، سهراب سپهری، 
بهجت صدر حسین کاظمی و محسن وزیری مقدم 
اشاره کرد. در مجموع از ۱۱۳ هنرمند در این حراج 
اثر ارائه ش��د. این حراج با اعالم خارج شدن اثری از 
فرامرز پیالرام از حراج که حسین پاکدل آن را اعالم 
کرد، آغاز شد. اولین اثر به نام علیرضا اسکندری که 

با قیمت کمینه و بیشینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده بود، با قیمت ۳۰ میلیون تومان 

به فروش رسید. 
اما اولین شگفت انگیز این دوره اثری از عذرا عقیقی 
بخشایشی بود که بیش از دو برابر قیمت بیشینه و به 
قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. اثر نصراهلل 
افجه ای که ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
ش��ده بود، در نهایت با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان 
چکش خورد. اما پنجمین اثری نیز که چکش خورد 
اثری از علی فرامرزی با عنوان هجوم بود که این اثر 
نیز نزدیک به سه برابر قیمت بیشنه با قیمت ۱۱۰ 
میلیون تومان به فروش رفت.  اثر عکس��ی از سعید 
صادقی از دوران دفاع مقدس به اسم فتح خرمشهر 
به قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش رفت که قیمت 
بیشینه آن ۴۰ میلیون تومان ذکر شده بود. همچنین 
اثر نقاشی از حسن روح االمین هنرمندی که او را با 
آثار مذهبی می شناسیم نیز در حراج به قیمت ۶۵ 
میلیون تومان و بیش از س��ه بربر قیمت بیشینه به 

فروش رفت و شگفتی ساز شد.

بعد از فروش همه  بلیت های »کنسرتی برای بهنام« 
که قرار بود فقط به مدت یک روز )شنبه ۲۲ دی  ماه( 
برگزار ش��ود، این کنسرت یک روز دیگر نیز تمدید 
شد. سیروان و زانیار خسروی به همراه شهاب رمضان 
تصمیم گرفتند کنسرتی برای بهنام صفوی برگزار 
 کنند تا تمام درآمد حاصل از این اجرا به خانواده بهنام 

صفوی تعلق بگیرد.
بعد از این تصمیم همه  بلیت های این کنس��رت در 
مدت زمان کوتاهی فروخته شد تا این کنسرت امروز 
)یك ش��نبه ۲۳ دی ماه( در سالن همایش ایرانیان 
برگزار شود. اما سیروان خسروی در آخرین فعالیت 
خود در صفحه شخصی اش در اینستاگرام، با انتشار 
پوستر »کنس��رتی برای بهنام« نوشت: »به دلیل 
درخواست مکرر هواداران، تصمیم به تمدید کنسرت 
گرفتیم. توجه داشته باشید که این کنسرت دیگر 
تمدید نخواهد ش��د. شنبه و یکشنبه می بینمتون 

)شروع فروش بلیت از شنبه ساعت ۱۶(«.
این هنرمند موسیقی پاپ پیش از این نیز اعالم کرده 
بود: »همون ط��ور که قبال هم گفته بودیم، خانواده 

بهنام عزیز درخواست کمک مادی از کسی نداشته 
و ندارند و هیچگونه پیشنهاد کمک مالی از دوستان 
بهنام را قب��ول نکردند. اما با اجرای این کنس��رت 
و اینگون��ه همیاری موافقت کردن��د. )هیچکدام از 
خوانن��دگان، س��الن ایرانیان، اداره اماکن و س��ایر 
عوامل در این اجرا هیچگونه منفعت مالی ندارند و 
تمامی درآمد این کنسرت به خانواده صفوی تعلق 
می گیرد(«. بهنام صفوی، خواننده پاپ، سال ۱۳۹۲ 
متوجه ضایعه مغزی شد و به دلیل ابتال به سرطان 
تحت درمان قرار دارد و مدتی  است نمی تواند مثل 

گذشته فعالیت هنری اش را ادامه دهد.

فیلم کوت��اه »َمگراِلن« به کارگردان��ی مریم زارعی و 
نویسندگی پیام سعیدی دومین نماینده سینمای ایران 
در بخش نسل جشنواره فیلم برلین است. فیلم کوتاه 
»َمگراِلن« به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم زارعی 
و نویس��ندگی پیام س��عیدی و به عنوان اولین تجربه 
زارعی در فیلمسازی در بخش »نسل« جشنواره فیلم 
برلین ۲۰۱۹ روی پرده می رود. در این بخش فیلم های 
داستانی، مستند، انیمیشن، فیلم های ژانری و آثاری 
که زبان رس��می سینما را گس��ترش می دهند با هم 
رقابت می کنند. فیلم های این بخش از میان نزدیک به 
۲۵۰۰ شرکت کننده انتخاب شده اند و در مجموع ۶۲ 
فیلم کوتاه و بلند از ۳۶ کشور و تولیدکننده در ۲ بخش 
»کا پالس« و »۱۴ پالس« به نمایش درمی آید. فیلم 
کوتاه »َمگراِلن« داستان خانواده ای را روایت می کند 
که در یک قبرس��تان ماشین زندگی می کنند. دختر 
کوچک خانواده که نابیناست به همراه برادر بزرگترش 
در قبرستان ماشین ها ماشینی برای خود ساخته اند 

که در آن  روزهایشان را می گذرانند. اتفاقی باعث برهم 
خوردن نظم متزلزل خانواده می شود. کودکان برای 
کنار آمدن با این اتفاق در ت��الش برای پیدا کردن راه 
خود هستند. برادر بزرگ تر تالش می کند تا دنیای تلخ 
پیرامون را جور دیگری برای خواهرش تصویر کند و ...

پیش از این حضور فیلم کوتاه »تتو« به کارگردانی فرهاد 
دل آرام در این بخش قطعی شده بود. شصت  و نهمین 
جشنواره فیلم برلین از ۷ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ )۱۸ تا ۲۸ 

بهمن( در پایتخت کشور آلمان برگزار می شود.

تاريخنگاري

آخرين امیدهاي نظام مخلوع شاهنشاهي 
بیست و سوم دي ۱۳۵۷، ش��وراي سلطنت به ریاست 
سیدجالل الدین تهراني تشكیل شد، گفته شده بود كه 
پس از خروج محمدرضا پهلوي از كشور شوراي سلطنت 
عهده دار تمام وظیفه ها و اختیارهاي مقام سلطنت خواهد 
بود. با این حال فقط دو روز پس از خروج شاه از كشور، امام 
خمیني )ره( در سخناني شوراي سلطنت را غیرقانوني 
خواند و دخالت آنان در امور كشور را جرم دانستند و از آنان 
خواست به سرعت از این شورا كناره گیري كنند. با اعالم 
اسامي اعضاي شوراي سلطنت، در روز ۲۴ دي ۵۷، اولین 
جلسه آن در ساعت ۴ بعد از ظهر در كاخ نیاوران تشكیل 
شد. در این جلس��ه قرار بر آن شد كه با توجه به اینكه در 
روز ۲۵ دي  ماه مجلس س��نا و در روز ۲۶ دي  ماه مجلس 
شوراي ملي به بختیار رأي اعتماد خواهد داد، شاه در روز 
۲۷ دي ماه از كشور خارج شود. شاه نیز آن را پذیرفت. در 
این جلسه همچنین هر یك از اعضاء در مورد اوضاع بحراني 
كشور صحبت كردند. در پایان همین جلسه، بختیار از 
شاه تقاضا كرد تا با تشكیل جلسه اي با حضور فرماندهان 

نیروهاي مسلح در روز بعد به آنان تأكید كند كه از آن پس 
فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند. مساله اي 
كه مورد موافقت ش��اه مخلوع قرارگرف��ت. روز ۲۵ دي، 
مجلس سنا با ۳۸ رأي موافق، یك مخالف و ۲ ممتنع به 
كابینه بختیار رأي اعتماد داد. عصر همان روز )۲۵ دي( 
شاه برنامه سفر خود را تغییر داد و تصمیم گرفت روز ۲۶ 
دي  ماه از كشور خارج شود. روز ۲۶ دي  ماه كابینه بختیار 
با اكثریت سه چهارم نمایندگان مجلس شوراي ملي، رأي 

اعتماد گرفت. بختیار بعد از گرفتن رأي اعتماد از مجلس به 
فرودگاه مهرآباد رفت و شاه را براي رفتن از ایران بدرقه كرد.

اگرچه با تشكیل شوراي سلطنت انتظار مي رفت تا بختیار 
چگونگي تشكیل جلس��ات ش��ورا را پس از خروج شاه 
مشخص و به اعضا اعالم نماید، اما این كار صورت نگرفت، 
همچنین برخالف تصور اعضا و از جمله قره باغي كه انتظار 
داشتند شورا هفته اي یك یا دوبار براي رسیدگي به وضع 
بحراني كشور جلسه اي تشكیل دهد و نخست وزیر، طرح 
و برنامه اش را براي رفع مشكالت بیان دارد و اعضا در مورد 
آن تصمیم گیري نمایند، چنین كاري صورت نگرفت. 
به نوشته قره باغي در كتابش، بختیار تمایلي به تشكیل 
شوراي سلطنت نداشت و پس از خروج شاه، به پیشنهاد 
و اصرار وي، شورا دوبار تشكیل ش��د. امام خمیني)ره( 
بیانیه اي از پاریس صادر كردند و شوراي نیابت سلطنت 
را غیرقانوني و دخالت اعضاي آن را در امور مملكت جرم 
دانستند، همچنین از مردم دعوت كردند كه مخالفت خود 

را با شوراي نیابت سلطنت غیرقانوني اعالم كنند.

میراثنامه

خبر خوب نیويورک تايمز برای ايران
روزنامه نیویورک تایمز ب��دون توجه به مرزبندی های 
سیاس��ی که اخیرا وزارت خارجه آمریکا درباره س��فر 
شهروندان این کش��ور انجام داده، فهرستی شامل ۵۲ 
مقصد که آمریکایی ها می توانند در س��ال ۲۰۱۹ سفر 
به آن ها را تجربه کنند، منتشر کرده است که نام ایران با 

عنوان »جواهر خاورمیانه« در بین آن ها دیده می شود.
وزارت خارج��ه آمریکا همزمان با آغاز س��ال ۲۰۱۹ با 
به روز رس��انی بخش »توصیه های سفر«، کشورها را از 
نظر ایمنی به چهار سطح، تقسیم بندی کرده که ایران را 
در آخرین رده بندی قرار داده و به شهروندان خود توصیه 
کرده به این کشور سفر نکنند و در توجیه علت آن تصریح 
کرده که »دولت ایاالت متحده آمریکا ممکن است توانایی 
بسیار محدودی در ارائه کمک به اتباع خود هنگام سفر به 
این کشور داشته باشد. « با این حال روزنامه نیویورک تایمز 
که به نوعی »منبع ملی« معتبری در آن کشور به شمار 
می آید، از مرزهای سیاسی و امنیتی تعیین شده از سوی 
دولت دونالد ترامپ گذر ک��رده و با رفتاری خارج از این 
مواضع، به معرفی ۵۲ شهر و کشور پرداخته که مهم ترین 
انگیزه ی انتخاب آن ها، ظهور پدیده های گردش��گری 
در یک مقصد روتین، بهبود وضعیت زیرس��اخت ها و 
دسترسی آسان به عجایب تمدنی و برگزاری رویدادهای 
مهم هنری و فرهنگی بوده است. »پورتوریکو«، »هامپی« 
در هندوستان، »پاناما«، »سانتاباربارا« در ایالت کالیفرنیا و 
»مونیخ« در آلمان، پنج مقصد نخست این فهرست است. 
در واقع این روزنامه با معرفی گزینه های متنوع و پراکنده 
در سراسر جهان، به شهروندان آمریکایی پیشنهاد کرده 
طوفان های س��همگین، مخاطرات طبیعی و نزاع ها و 
بداخالقی هایی سیاسی میان دولتمردان را نادیده بگیرند 
و لذت سفر به این ۵۲ مقصد را تجربه کنند، مقاصدی که 
برای هر س��لیقه ای جوابی دارد. ایران چهل و پنجمین 
مقصدی اس��ت که این روزنامه آمریکایی برای سفر در 

سال ۲۰۱۹ پیشنهاد داده و با نمایش تصویری از یزد که 
در سال ۲۰۱۷ با عنوان شهر تاریخی در فهرست جهانی 
یونسکو ثبت جهانی شد، به معرفی کشورمان پرداخته 
و اعالم کرده است:  »با وجود تنش هایی که میان ایران 
و ایاالت متحده از زمان حضور رییس جمهور ترامپ در 
کاخ سفید افزایش یافته، تمایل گردشگران ماجراجو برای 
دیدن ایران همچنان مشهود است؛ از آثار ایران باستان 
گرفته تا مساجد باشکوه چند صد ساله شیراز و اصفهان 
و بازار بزرگ و کاخ گلستان در دل تهران.  اما آنچه سفر 
به ایران را در سال ۲۰۱۹ از نظر روزنامه نیویورک تایمز 
توجیه پذیر کرده، نمایش ۵۰۰ اثر هنری برجس��ته با 
عنوان »پرتره، طبیعت بی ج��ان و منظره« از ۲۱ فوریه 
تا ۲۰ آوریل )۲ اس��فند ۹۷ ت��ا ۳۱ فروردین ماه ۹۸( در 
موزه هنرهای معاصر است که پاتوق مورد عالقه جوانان 
ایرانی هم به شمار می آید. »در این نمایشگاه قرار است 
آثاری از اندی وارهول، مارک روتکو و مارسل دوشان در 
کنار حدود ۴۰ اثر از پیکاسو که به تازگی از انبار این موزه 
بیرون آورده شده )البته بیشتر آثار از انقالب ۱۹۷۹ چند 
دهه است که همچنان بسته بندی شده در انبار موزه باقی 
مانده است(، به نمایش گذاشته شود.«   نیویورک تایمز 
یادآور ش��ده که وزرات خارجه آمریکا سفر اتباع خود 

را ب��ه ایران ممنوع نکرده فقط توصیه نمی کند به این 
کشور بروند. بنابراین آمریکایی هامی توانند با تورهای 
مدیریت شده سفر به ایران را انجام دهند. این روزنامه 
در ادامه دو آژانس خیلی معروف در امریکا و انگلیس 
که تورهای ویژه ی بانوان و یا با راهنماهای حرفه ای در 
ایران برگزار می کنند را برای اطمینان خاطر شهروندان 
آمریکایی معرفی کرده اس��ت. طبق گ��زارش وزارت 
خارجه ایران، در ۸ ماهه نخست امسال یک هزار و ۸۷۹ 
گردش��گر آمریکایی به ایران سفر کرده اند. جمعیت 
آمریکایی هایی که به ایران آمدند در سال ۹۶ دوهزار و 
۳۲۵ نفر بود. در سال ۹۵ که گردشگری ایران همزمان با 
برجام به اوج رسید، شش هزار و ۳۷۲ آمریکایی به ایران 
سفر کرده بودند. آژانس های گردشگری ایران از کاهش 
س��فر اتباع آمریکایی در دو سال اخیر خبر داده اند که 
متاثر از تشدید تنش های سیاسی میان دو کشور بوده 
است. وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ نیز با تاکید 
بر مواضع قبلی خود رنگ ایران را در نقشه امنیتی، قرمز 
و خطر سفر به این کشور را باال اعالم کرده ، این درحالی 
است مؤسسه انگلیسی »Control Risks« با انتشار 
نقشه خطر سفر در سال ۲۰۱۹، ریسک سفر به ایران 
را »پایین« و هم ردیف با کشورهای آمریکا، انگلیس، 
سوئد، اسپانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن توصیف کرده است. 
علی اصغر مونس��ان � معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری � 
نیز به اقدام وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داده و 
در توئیتی به زبان انگلیسی نوشته: »از نظر ایالت متحده 
امریکا، هیچ کجای دنیا امن نیست غیر از آمریکا؟ این 
حج��م از توهم از جانب ترامپ ک��ه از تمام معاهدات 
بین المللی خارج شده شوکه کننده نیست، ایران طبق 
اعالم سازمان جهانی گردشگری امن ترین مقصد برای 

سفر است. «

ايران دو - ويتنام صفر؛ صعود ايران به يك هشتم نهايي 

تخلف اساسنامه اي در فدراسیون فوتبال 

دو تیم فوتبال ای��ران و ویتنام در دومین 
بازي خود در جام ملت هاي آسیا و از گروه 
D از دیروز در ورزشگاه آل نهیان ابوظبي 
امارات به مصاف هم رفتند. تیم ملي فوتبال ایران در این 
دیدار موفق ش��د با دو گل سردار آزمون در دقیقه ۳۸ و 
۶۹ ویتنام را شكست دهد. تركیب ایران در این مسابقه 
علیرضا بیرانوند، وریا غفوري، مرتضي پورعلي گنجي، 
احسان حاج صفي، امید ابراهیمي، محمد حسین كنعاني 
زادگان، وحی��د امیري )۶۴- احمد نورالهي(، س��امان 
قدوس، مهدي طارمي )۶۴- مهدي ترابي(، سردار آزمون 

)۷۹- كریم انصاري فرد( و اشكان دژاگه بود. 
پارک هانگ سئو، سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام بعد از 
شکست دو بر صفر تیمش برابر ایران گفت: ما توانایی مقابله 
با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران را نداشتیم. به 

این تیم تبریک می گویم.

علي كفاشیان از كمیته فوتسال استعفا كرده اما حاضر به 
رفتن از سازمان لیگ نیست. او این سازمان را مستقل از 
فدراسیون فوتبال و كمیته فوتسال مي داند و حتي راي 
انضباطي هم صادر مي كند. ایس��نا در این باره نوش��ت: 
استقالل فوتسال از فدراسیون فوتبال، رویاي دیرینه اي 
است كه اهالي این رشته سال هاست در سر مي پرورانند 
اما نه تنها این خواسته محقق نشده، بلكه فوتسالي ها بیش 
از پیش از بدنه مدیریتي آن فاصله گرفته اند. اجراي قانون 
بازنشستگي در فدراسیون فوتبال موجب تغییر و تحوالت 
اساسي در كمیته فوتسال شد و علي كفاشیان از ریاست 
كمیته فوتس��ال و عباس ترابیان از ریاست كمیته فني 
استعفا كردند اما همیش��ه راه حلي براي دور زدن قانون 
وجود دارد. كفاشیان ریاست سازمان لیگ فوتسال را رها 
نكرده و معتقد است این سازمان به عنوان نهادي كامال 
خصوصي ثبت شده و هیچ ارتباطي با فدراسیون فوتبال 
ندارد. حتي داود پرهیزگار سرپرس��ت كمیته فوتسال 
چندي پیش در گفت وگو با ایسنا اعالم كرد اتفاقات لیگ، 
ارتباطي با او ندارد و تنها درباره تیم ملي مي تواند اظهارنظر 
كند! به نظر مي رس��د بازنشسته هاي كمیته فوتسال از 
جمله علي كفاشیان و كاظم سلیماني براي از دست ندادن 
پست هاي خود، موضوع استقالل سازمان لیگ را مطرح 
كرده اند؛ استقاللي كه س��ودي براي فوتسال نداشته و 
حتي باعث شده جزیره اي خود مختار براي اعضاي این 

س��ازمان ایجاد كند تا آنها فارغ از تمام محدودیت هایي 
كه قانون مشخص كرده، بار سنگین پاسخگویي را نیز از 

دوش خود بردارند.  
در ادام��ه به بررس��ي دو مورد از تخلف اساس��نامه اي و 
آیین نامه اي علي كفاش��یان به عن��وان رییس و كاظم 

سلیماني به عنوان دبیر سازمان لیگ اشاره مي كنیم: 
1-كفاشیان،ريیسسازمانلیگنیست

رییس مستعفي كمیته فوتسال كه این روزها براي تماشاي 
مسابقات تیم ملي فوتبال در امارات به  سر مي برد اصرار دارد 
كه رییس سازمان لیگ است اما اساسنامه این سازمان چیز 
دیگري مي گوید. بند اول از ماده ۱۴ این اساسنامه تاكید 
كرده كه رییس سازمان لیگ، همان رییس كمیته فوتسال 
است. موضوعي كه همواره در سال هاي اخیر رعایت شده 
و افرادي همچون ص��ادق درودگر، عباس ترابیان و رضا 

افتخاري به صورت هم زمان، ریاس��ت كمیته فوتسال و 
سازمان لیگ را به عهده داشتند. در انتهاي این اساسنامه 
نیز رییس كمیته فوتسال به عنوان نایب رییس مجمع 
عمومي سازمان لیگ، اساسنامه را امضا و تایید كرده است.
2-س�ازمانلیگفوتس�النميتواندحكم

صادركند
كمیته فوتسال و سازمان لیگ فوتسال باتوجه به اینكه 
یكي از نهادهاي زیرمجموعه فدراسیون فوتبال محسوب 
مي شود، موارد انضباطي به وجود آمده در مسابقات این 
رش��ته نیز به كمیته انضباطي فدراسیون فوتبال ارجاع 
داده مي شود و حكم ها نیز براساس آیین نامه انضباطي 
فدراسیون فوتبال صادر مي شود اما سازمان لیگ فوتسال 
بعد از اعالم استقالل از كمیته فوتسال، حكم هاي انضباطي 
را هم خود صادر مي كند؛ حكم هایي كه حتي با آیین نامه 
انضباطي فدراسیون در تعارض است. به عنوان مثال كاظم 
سلیماني، دبیر سازمان لیگ فوتسال اعالم كرده تیم لیگ 
برتري اهوراي بهبهان از بازي هاي خانگي خود محروم 
شده و تمام بازي هایش باید در ورزشگاهي بي طرف و در 
اهواز برگزار شود اما ماده ۴۰ آیین نامه انضباطي منظور از 
استادیوم بي طرف را استاني بي طرف قلمداد كرده است. 
این  در حالي اس��ت كه بهبهان جزو اس��تان خوزستان 
محسوب مي ش��ود و چنان چه بخواهد از بازي خانگي 

محروم شود نمي تواند در اهواز هم به میدان برود!

ورزشي

ايستگاه

 اسناد مخالفت با اعطاي نوبل 
به »ساموئل بكت«

گل هاي پژمرده  ون گوگ 
ترمیم مي شود

اسناد جدید منتشرشده 
درب��اره چگونگي اعطاي 
جای��زه نوبل ادبی��ات در 
س��ال ۱۹۶۸ حاك��ي از 
مخالف��ت سرس��ختانه 
رییس آكادمي سوئد براي 
اعطاي جایزه به »ساموئل 
بكت« نمایشنامه نویس 

برجس��ته ایرلندي اس��ت. به گ��زارش گاردین، بر 
اس��اس وصیت نامه »آلفرد نوبل« این جایزه باید به 
نویسنده اي تعلق بگیرد كه برجسته ترین آثار را در 
جهتي ایده آل نوشته باشد؛ این برنده هر سال توسط 
اعضاي آكادمي سوئد )فرهنگس��تان ادب سوئد( 
انتخاب مي شود و سازوكار انتخاب برنده نهایي پس 

از ۵۰ سال فاش مي شود. 
بر اساس اسنادي كه اخیرا درباره انتخاب برنده نوبل 
سال ۱۹۶۸ )پس از ۵۰ سال( منتشر شده، »آندرس 
اوسترلینگ« رییس وقت آكادمي سوئد با اعطاي 
جایزه نوبل به »ساموئل بكت« مخالف بوده و درباره 
همس��و بودن آثار »بكت« با روح جایزه نوبل تردید 
فراواني داش��ته است.  »اوسترلینگ« در توضیحي 
مي نویس��د: البته در تاثیر هنري نمایش نامه هاي 
»بكت« تردیدي نیس��ت اما طنز انس��ان گریزانه و 
بدبیني مفرط در آثار او چش��مگیر اس��ت. رییس 
آكادمي سوئد در س��ال ۱۹۶۴ نیز با اعطاي جایزه 
نوبل ادبیات به »بكت« مخالف بوده و این كار را پوچ 
و بیهوده توصیف كرده بود.  با این وجود »س��اموئل 
بكت« در میان دیگر اعضاي كمیته اسكار سال ۱۹۶۸ 
چهره اي محبوب بود و آنها شفقت انساني الهام گرفته 
در آثار او را مي اس��تودند. در آن سال »آندره مالرو« 
رمان نویس فرانس��وي، »ویستن هیو آودن« شاعر 
انگلیسي و »یاس��وناري كاواباتا« دیگر شانس هاي 
اصلي دریاف��ت نوبل ادبیات بودند.  گرچه دس��ت 
»بكت« آن سال از جایزه نوبل ادبیات كوتاه ماند اما او 
سال بعد )۱۹۶۹( توانست این جایزه را كسب كند. 

بلوه��اي  تا ز  ا یك��ي 
»گل هاي آفتاب گردان«  
ون گ��وگ ك��ه ب��راي 
قرن ه��اي متمادي یكي 
از مهم ترین نقاشي هاي 
دنیا محس��وب مي شد، 
بزودي ترمیم خواهد شد.  
به گزارش ایسنا و به نقل 

از ایندیپندنت، موزه آمستردام ون گوگ امروز اعالم 
كرد، این نقاش��ي به منظور تحقیق و ترمیم از دیوار 
برداشته شده است. این تصمیم چند ماه پس از این 
گرفته شد كه دانشمندان متوجه شدند انتخاب رنگ 
زرد خاص این هنرمند سبب ش��ده تا گلبرگ ها و 
ساقه گل هاي این نقاشي به رنگ قهوه اي تغییر كند. 
این اثر هنري متعلق به سال ۱۸۸۹ است .این نقاشي 
مشهور كه ون گوگ براي خلق آن تنها از سه نوع رنگ 
زرد اس��تفاده كرده، ترمیم خواهد شد. سخنگوي 
ارش��د این موزه دلیل این ترمیم را ف��اش نكرد اما 
تاكید كرد تغییر رنگ رنگدانه هاي این نقاشي محور 
اصلي این تحقیق است و افزود نتایج به دست آمده 
طي هفته هاي آتي اعالم خواهد شد. سال گذشته، 
مشخص ش��د نوعي رنگدانه زرد كرومي خاص كه 
ونگوگ از آن استفاده كرده، سبب تغییر رنگ نقاشي 
»گل هاي آفتاب گردان« شده است. این كشف، نتیجه  
دو سال پژوهش علمي محققان هلندي و بلژیكي در 
موزه آمستردام است كه محل نگهداري بزرگ ترین 
مجموعه آثار این نقاش نامدار هلندي است. این موزه 
پنج سال پیش میزان نور گالري هاي خود را كاهش 
داد تا ش��رایط بهتري براي حفظ و نگهداري ۲۰۰ 

نقاشي و ۴۰۰ طراحي ایجاد كند.
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