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محسن شمشيري |
هفتم مهرماه، در جلس��ه ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، پيشنهاد هاي بانك مركزي جهت 
مديريت بازار ارز بررسي و تصميمات جديدي اتخاذ و 
تصويب شد . در اين جلسه همچنين اختيارات الزم به 
رييس كل بانك مركزي جهت مديري��ت بازار ارز داده 
ش��د تا از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز در بازار ارز 
مداخله و اقدام��ات الزم را براي كنترل ن��رخ ارز انجام 
دهد . اقداماتي كه به نظر مي آيد مفيد واقع شده زيرا اثر 

آن را مي توان در بازار ارز و قيمت هاي آن ديد. 
به دنبال اعالم نتايج اين جلسه و آثار مترتب آن بر بازار 
اين پرسش اساسي مطرح است كه چه موردي پيش 
امد تا اختيارات جديد جهت مديريت بازار ارز به بانك 
مركزي داده شود؟ آيا مگر تاكنون بانك مركزي براي 

مديريت بازار ارز اقدام نكرده بود؟
طبق قانون پولي و بانكي كش��ور، وظيفه اصلي بانك 
مركزي، حفظ ارزش پول ملي كش��ور است و حتي در 
باب كنترل تورم، بسياري از اقتصاد دانان معتقدند كه 
بانك مركزي تنها مي تواند پديده پولي تورم، نقدينگي، 
پايه پول��ي، خلق پول و عملكرد بانك ه��ا را تاحدودي 
كنترل كند ت��ا نتيجه آن كنت��رل تورم باش��د. اما در 
زمينه رش��د اقتصادي، بهره وري، كارايي، اثربخشي 
سياس��ت ها، عملكرد اقتصاد، عوامل ب��ازار و توليد و... 
بانك مركزي نمي تواند تاثير زيادي در كنترل تورم در 
بخش هزينه توليد، قيمت عوامل و كاالها، هزينه هاي 
مبادله و... داشته باش��د.  براين اساس، روشن است كه 
مهم ترين وظيفه بانك مركزي كه مي تواند اثرگذاري 
زيادي در تحقق آن داشته باشد، حفظ ارزش پول ملي، 
و از جمله كنترل ب��ازار ارز و نرخ براب��ري ريال در برابر 
ارزهاي عمده است و اين موضوع حداقل بعد از تصويب 
قانون پولي و بانكي كشور در اوايل دهه 1350 تاكنون 
حاكم بوده است. لذا اگر تاكنون بانك مركزي در كنترل 
و مهار بازار ارز اقدام كافي و الزم را نداشته، بايد بررسي 
شود و پاسخ گو باشد كه به چه دليل در برخي مقاطع 
موفق نبوده و چرا در كنترل بازار براساس قانون اقدام 
نكرده است و اگر اقدام كرده و به وظايف خود آگاه بوده 
اس��ت، از چه اختياراتي برخوردار نبوده كه حاال الزم 
ش��ده از س��ران قوا اجازه بگيرد تا براي كنترل بازار ارز 

اختيارات كافي داشته باشد. 
البته در همين خبر و نتايج جلس��ه س��ران قوا، تاكيد 
شده بود كه به موجب اين سياست هاي ارزي جديد و 
اختيارات بانك مركزي، كليه صادركنندگان غيرنفتي 
موظفند ظرف س��ه ماه بعد از ص��ادرات، ارز حاصل از 
صادرات خود را در س��امانه نيما عرضه و يا به ترتيبي 
كه بانك مركزي معين مي كن��د ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. صادركنندگاني 
كه در چارچوب دس��تورالعمل مربوطه عمل كنند، با 
تصويب دولت مشمول تش��ويق و تسهيالت صادراتي 
خواهند شد. براين اس��اس اگر اختيارات دريافت شده 
بانك مركزي از س��وي سران قوا، بيش��تر به حوزه ارز 

صادراتي مرتبط اس��ت، الزم است كه ابتدا خأل قانوني 
قبلي مش��خص ش��ود كه به چه دليل بان��ك مركزي 
تاكنون امكان آن را نداشته كه صادركنندگان را ملزم 
به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به ب��ازار ارز كند و 
اكنون با اين اختيارات، تا كجا مي تواند ارز صادراتي را 
به بازار تزريق نمايد.  همچنين اين پرسش مطرح است 
كه نهاد نظارت بر درآمدهاي ارزي كشور كه عمدتا از 
انرژي ارزان نفت، ميعانات، گاز و .... بهره برده اند، كدام 
سازمان اس��ت و چرا دولت و بانك مركزي از اختيارات 
الزم و كافي براي ملزم كردن صادركنندگان به عرضه 
ارز خود در زمان م��ورد انتظار، برخ��وردار نبوده اند يا 
از اختيارات خود اس��تفاده نكرده اند و اج��ازه داده اند 
كه نرخ ارز ت��ا اين حد افزايش ياب��د؟ نگاهي به تجربه 
40 س��ال اخير نش��ان مي دهد كه در مقاطع مختلف 
از جمل��ه در س��ال 1374، دول��ت و بان��ك مركزي، 
صادركنندگان را ملزم به پيمان سپاري ارزي كردند و 
سياست هاي مختلفي را براي مهار نرخ ارز اجرا نمودند 
و لذا اين پرس��ش مطرح اس��ت كه در مقطع كنوني، 
چه مالحظه اي باعث شده كه س��ران قوا، براختيارات 
بانك مركزي تاكيد كنند يا از آن حمايت كنند تا براي 
كنترل بازار ارز، اقداماتي انجام دهد. اگر به قدرت و توان 
و اختيارات بيش��تري براي كنترل بازار ارز نياز هست، 
چرا به موانع و چالش هاي آن اش��اره نمي شود و مثال 
دولت چرا ب��ه داليل عدم عرضه 19 ميلي��ارد دالر ارز 
صادراتي به بازار اش��اره نمي كند تا موضوع با شفافيت 

همراه شود. 
البته برخي صادر كنندگان به ني��از واردات مواد اوليه، 
ماش��ين  آالت و تامين نهادهاي ماه هاي آينده اش��اره 
كرده اند و برخي نيز از اختيارات شركت هاي خصوصي 
طبق قانون تجارت، بهره گرفته اند تا بخشي از ارز خود 
را ذخيره كرده و به بازار تزريق نكنند. اما در اين زمينه 
بايد مشخص شود كه براس��اس قانون تجارت يا ساير 
قوانين ناظر بر فعاليت ش��ركت هاي خصوصي، نيمه 
خصوصي، دولت��ي و... هر يك از ش��ركت ها تا چه حد 
مي توانند از الزامات و مالحظات دولت و بانك مركزي 
فاصله بگيرند و از عرضه ارز ب��ه بازار خودداري نمايند. 
دولت چگونه مي تواند ش��ركت ها را ملزم به همكاري 
بيشتر كند و بانك مركزي در اين زمينه چه اختياراتي 

دارد؟
در اين راس��تا، با توجه به كاهش نرخ دالر به كانال 15 
هزار تومان، كه برخي داليل آن را كاهش تقاضاي ارز 
مس��افري در پاييز يا با هدف حفظ ارزش پول، رش��د 
ش��اخص بورس و قيمت كاالها، هم��كاري بانك هاي 
مركزي اروپا، احتمال تصويب FATF، ش��ايعه برخي 
مذاكرات و... معرفي كرده اند، اكنون اين پرسش مطرح 
است كه چرا پيش از اين و به خصوص در يكسال اخير، 
به اختيارات بانك مرك��زي و قدرت و ت��وان آن براي 
مهار نرخ ارز و س��كه و طال توجه نداش��ته است و چرا 
بعد از رشد ش��ديد نرخ دالر به 18 هزار تومان، به فكر 
سياست ها و اختيارات جديد افتاده اند؟چرا اينقدر دير؟

تعادل|  روز گذشته سري نخست احكام صادره 
براي متهمان اقتصادي از سوي قوه قضاييه اعالم 
ش��د. همان گونه كه پيش از اين توس��ط مقامات 
قضاي��ي تصريح ش��ده بود، اي��ن احكام ش��امل 
مجازات هاي س��نگيني چون اعدام و حبس هاي 
طوي��ل الم��دت مي ش��ود؛ چنانكه 3 ت��ن از اين 
متهمان، به اعدام به جرم افس��اد في االرض )البته 

غيرقطعي( محكوم شده اند.
همچنين براي ساير متهمان احكامي مثل حبس 
و شالق تعيين ش��ده كه قطعي و غيرقابل تجديد 

نظر خواهي است.
در فهرس��ت اعالم��ي، كه ب��ه محكوم��ان اخير 
دادگاه هاي وي��ژه اختصاص دارد، غي��ر از 2 نفر، 
جرايم بقيه، مرتبط با فساد مالي و اخالل در بازار 

ارز عنوان شده است.
براس��اس اين گزارش، در پي بروز نوسانات ارزي 
طي ماهاي اخير و باتوجه به اس��تجازه رييس قوه 
قضاييه از مقام معظم رهبري رسيدگي به جرايم 
اقتصادي شتاب بيشتري گرفت و دادگاه متهمان 

اقتصادي به صورت علني برگزار شد.
گفتني اس��ت، قانون، مصاديقي چ��ون اخالل در 
نظ��ام پولي و ارزي كش��ور، اخ��الل در امر توزيع 
مايحتاج عمومي، اخالل در نظام توليد و صادرات 
كش��ور را از مصاديق اخالل اقتصادي برش��مرده 

است.
همچنين، به گفته معاون دادس��تان كل كش��ور، 
اساس��ا تعليق مجازات  كه در دست دادگاه است، 
ممنوع شده و هيچ دادگاهي حق تعليق، تخفيف 
و تقليل مجازات براي اين جرايم را ندارد؛ عالوه بر 
آنكه  رسيدگي به اين جرايم در صالحيت دادگاه 

انقالب قرار دارد آن هم خارج از نوبت.
چندي پيش، نيز 190 نماينده با ارس��ال نامه اي 
به رييس قوه قضاييه خواستار تسريع در مجازات 

اخاللگران بازار ارز و سكه شدند. 
در همي��ن رابطه، روز گذش��ته، مع��اون اول قوه 
قضاييه با اعالم اسامي محكومان به اعدام به جرم 
افس��اد في االرض در دادگاه هاي ويژه، تاكيد كرد 

كه اين احكام غيرقطعي است.
به گزارش ميزان، محسني اژه اي سخنگو و معاون 
اول قوه قضاييه در حاشيه جلسه مسووالن عالي 
قضايي، اظهار ك��رد: بنده در زنج��ان در رابطه با 
پرونده اخاللگران اخير نظام اقتصادي، مطالبي را 
مطرح كردم. با اين حال اين موضوع مورد سئوال 
خيلي ها بود كه اين افراد ك��ه در دادگاه هاي ويژه 
در تهران محكوم شده اند آيا احكامشان قطعي يا 

قابل تجديدنظر خواهي است.
وي ادام��ه داد: براي اط��الع مردم عزي��ز مجددا 

ع��رض مي كنم كه هم بر اس��اس قان��ون و هم بر 
اس��اس اس��تجازه اي كه از مقام معظ��م رهبري 
ش��د، مواردي كه ب��ه اع��دام محكوم ش��ده اند، 
احكامش��ان قابل تجديدنظر خواهي است و طبعا 
اگر محكوم عليه يا وكيل او اعتراض كنند، پرونده 
مزبور در ديوان عالي كشور مجددا مورد رسيدگي 

قرار مي گيرد.
س��خنگوي قوه قضاييه افزود: غير از موارد اعدام، 

ساير احكام صادره قطعي است.
او بيان داش��ت: افرادي كه در چن��د روز اخير در 
دادگاه هاي ويژه محكوم ش��ده اند، سي و پنج نفر 
هستند كه اسامي آنها به شرح زير اعالم مي شود: 

1- حميد باقري درمني فرزن��د محمد كه داراي 
س��ابقه كيفري بوده و در اين پرون��ده در دادگاه 
بدوي به عنوان مفسد في االرض محكوم به اعدام 
ش��ده اس��ت. اين حكم قابل تجديدنظر خواهي 
اس��ت و مي تواند در ديوان عالي كشور در صورت 

اعتراض رسيدگي شود.
2- وحيد مظلومين فرزند حبيب اهلل هم به عنوان 
مفسد في االرض به اعدام محكوم شد و اين حكم 

نيز غيرقطعي و قابل تجديدنظر خواهي است.
3- محمد اسماعيل قاسمي با اسم مستعار محمد 
س��الم فرزند غالمعلي ك��ه اين فرد ني��ز به اعدام 
محكوم شده كه حكمش قابل تجديدنظر خواهي 

است.
حجت االسالم و المسلمين محسني اژه اي تصريح 
ك��رد: اين احكامي ك��ه خوانده مي ش��ود، قطعي 

است: 
4- محمد عطريان فرزند علي اكبر به بيست سال 

حبس 
5- رامين تاجيك فرزند ش��يرزاد به بيست سال 

حبس
۶- رضا م��رد ميدان حاجي آقايي فرزند حس��ين 

رضا بيست سال حبس
7- حس��ين وزيري فرزند علي به بيس��ت س��ال 

حبس
8- شاهين سيمرغ س��عيد فرزند كريم به بيست 

سال حبس
9- ولي صدفي فرزند علي اكبر به 12 سال حبس

10- عليرضا حسن زاده ظرفي فرزند سعيد به 12 
سال حبس و 74 ضربه شالق

11- عليرضا لويني فرزند حس��ين به 12 س��ال 
حبس و 74 ضربه شالق

12- محمد راستگوي كوكي فرزند حيدرعلي 10 
سال حبس و 50 ضربه شالق

13- پوي��ا نوبخت فرزن��د محمد علي 10 س��ال 
حبس

14- شاهرخ نجفي فرزند علي 10 سال حبس
15- مهرافزا كه اس��م كوچكش متاسفانه نوشته 

نشده به 10 سال حبس
1۶- عليرض��ا رون��ده فرزند محمدعلي 8 س��ال 

حبس و 50 ضربه شالق
17- نويد خورشيد تركماني هشت سال حبس و 

50 ضربه شالق
18- مجتبي نوروزي فرزند نعمت 7 سال حبس 
19- محمد هاشمي فرزند حمداله 7 سال حبس

20- نويد زه��ره وند فرزند حاجي احمد ۶ س��ال 
حبس

21- رحمت اهلل ميرزابي )اگر اشتباه نكنم(، فرزند 
بيوك به شش سال حبس

22- محمد رحمتي فرزند غالم شش سال حبس
23- حميد خسروي فرزند علي پنج سال حبس
24- مهدي عليپور فرد فرزند علي 5 سال حبس

25- غالمرض��ا حقيقت پژوه فرزن��د حبيب اهلل 5 
سال حبس

2۶- ش��اهين بني جمالي فرزند محمد 5 س��ال 
حبس

27- احمد طاهري فرزند مسيح 5 سال حبس
28- سعيد كاظمي فرزند حسين 5 سال حبس

29- محب��وب كاظمي فرزند حس��ين 5 س��ال 
حبس

30- نريمان آرزومند فرزند محمدرضا 5 سال حبس
31- محمد بياني فرزند فاضل 3 سال حبس

32- احس��ان فرزام فرزند محمدحس��ين 3 سال 
حبس

33- حميد رضا صفايي فرزند علي احمد 3 سال 
حبس

وي ادامه داد: دو نفر هستند كه مساله اينها مساله 
فساد مالي و اخالل در نظام اقتصادي نبوده است؛ 
بلكه معاونت در جعل و اس��تفاده از سند مجعول 

بوده كه اسامي آنها عبارتست از: 
34- وحيد دهاقين فرزن��د قدرت اهلل در دو مورد، 

هر مورد به يكسال حبس
35- حميدرض��ا خ��اراي فرزند غالمرض��ا در دو 
مورد، هر مورد به يكس��ال حبس ب��ه ضميمه دو 

سال انفصال موقت از خدمات دولتي
او تصريح كرد: غير از اين دو نفري كه اعالم كردم 
مابقي اس��امي مذكور، همه كس��اني بودند كه در 
رابطه با فساد مالي و اخالل در بازار ارز به تناسب 
جرم و فعاليتي كه داش��تند از س��ه سال حبس تا 
اعدام محكوم ش��دند كه در اين ميان پنج نفر به 
بيست س��ال حبس، س��ه نفر دوازده سال حبس 
و س��ه الي چهار نفر به 10 س��ال حب��س محكوم 

شدند.

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

چرا اينقدر دير؟
در  مهرم��اه،  هفت��م 
جلس��ه ش��وراي عالي 
اقتصادي  هماهنگ��ي 
پيشنهادات  قوا،  سران 
بان��ك مرك��زي جهت 
مديريت بازار ارز بررسي 
و تصميم��ات جديدي 
اتخ��اذ و تصويب ش��د. 
در اين جلسه همچنين اختيارات الزم به رييس 
كل بانك مرك��زي جهت مديريت ب��ازار ارز داده 
شد تا از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز در بازار 
ارز مداخله و اقدامات الزم را براي كنترل نرخ ارز 
انجام دهد . اقداماتي كه به نظر مي آيد مفيد واقع 
شده زيرا اثر آن را مي توان در بازار ارز و قيمت هاي 
آن ديد. به دنب��ال اعالم نتايج اين جلس��ه و آثار 
مترتب آن بر بازار اين پرسش اساسي مطرح است 
كه چه موردي پيش آمد تا اختيارات جديد جهت 

مديريت بازار ارز به بانك مركزي داده شود؟ 

محسن شمشيري

 صفحه 9  

راه و شهرسازي

 سرنوشت مسكن 
پس از تخليه التهاب ارز

  شهال روشني 
تازه ترين آمار منتشر ش��ده از سوي بانك مركزي 
درباره تحوالت بازار مس��كن ته��ران طي۶ ماهه 
نخست س��ال جاري، حكايت از آن دارد كه شمار 
معام��الت آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران 
به 74هزار و 900 واحد مس��كوني رس��يده كه در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته 12.1 درصد 
كاه��ش داش��ته اس��ت. همچنين در اي��ن مدت 
متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني...

كالن

 تورم توليد كننده
شهريور 18.2 درصد شد

اميرعباس آذرم  وند|
آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه در ميان 
توليدكنندگان كشور بيشترين فشار را دو بخش 
پيشران توليد بر دوش مي كشند. بخش صنعت و 
كشاورزي هر دو بيشترين نرخ تورم توليد را از آن 
خود كرده اند تا حاال و در روزهايي كه كشور آماده 
دور دوم تحريم هاي اياالت متحده مي شود، مساله 
اش��تغال و حفظ توانايي توليد اهميتي دو چندان 
بيابد.  با توجه به اينكه اشتغال و توليد دو نياز اصلي 
اقتصاد كشور حتي در روزهايي كه برجام برجا بود، 
محسوب مي شدند، در روزهاي آينده توقع مي رود 
راهكارهاي مناس��ب براي مقابله با فشارها يافت 
شود. بر اين اساس دولت در حالي كه تورم ساالنه 
صنعت 13.1 درصد و تورم نقطه به نقطه آن بيش 
از ۶0درصد است، كاري كند كه هم نيروي كار و هم 
كارفرماي اين بخش انگيزه هاي خود را براي حفظ 

توليد و تداوم آن بيابند. 
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جهان

توافق تجاري دقيقه 90  
اياالت متحده و كانادا
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در نشست رييس سازمان برنامه با پارلمان بخش خصوصي   مطرح شد

معاون اول قوه قضاييه اعالم كرد

پيشنهاد تغيير مكانيزم تخصيص ارز  وارداتي

احكام  اخاللگران نظام اقتصادي

خبر

محمد شريعتمداري در حاشيه نشست با اعضا 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، 
اين جلسه را بس��يار مفيد و كارآمد ارزيابي كرد 
و گفت: نشست با كميسيون اقتصادي مجلس 
براي وفاق و هماهنگي بيش��تر به منظور كمك 
به جامعه ب��راي ايج��اد آرامش در بازار اس��ت. 
همچنين هدف اساس��ي اين جلس��ه تس��ريع 
در تامين ارز مورد نياز براي كاالهاي اساس��ي و 
كاالهاي عمومي مورد احتياج مردم بوده است. 
به گزارش ش��اتا، وزير صنعت، معدن و تجارت 
در همين مورد افزود: تسريع در تامين نيازهاي 
ارزي مردم، كاالهاي اساس��ي و ساير كاالهاي 
عمومي مورد احتياج آنها چه از طريق تصويب 
قانون در مجل��س و چه از طري��ق هماهنگي با 
نمايندگان مجلس و ش��وراي هماهنگي سران 
س��ه قوه با قانونمندي هاي جديد انجام خواهد 
شد تا اين مسير با قوت و قدرت بيشتري در دو 
حوزه تامين و سهولت دسترسي به كاال ونظارت 
دقيق تر و جامع تر بر قيمت كاالهايي كه با نرخ 
رسمي وارد كشور ش��ده و در اختيار مردم قرار 

مي گيرد، ادامه يابد.
ش��ريعتمداري در ادامه راه اندازي س��امانه هاي 
مربوط به فرآين��د تجارت نظير س��امانه جامع 
تجارت، س��امانه جام��ع انباره��ا و... را از ديگر 
اقدامات دول��ت عنوان ك��رد وگف��ت: تاكنون 
520 هزار انبار رس��مي در اين س��امانه ثبت و 
ريجس��تر ش��ده اند و تمام كاالهايي كه در اين 
انبارها هس��تند، تحت نظارت و كنترل عمومي 
دولت قرار مي گيرند و اتصال ش��بكه انبارها به 
نظام صدور بارنامه ه��اي الكترونيكي وزارت راه 
كه كاالهايي كه از بنادر مختلف به كشور حمل 
مي شود را در بر مي گيرد كامال متصل كاالها را به 
انبارها منتقل مي كند و اين انبارها تحت نظارت 
و كنترل س��ازمان هاي نظارتي بوده و سپس از 
آن طريق در اختيار شبكه توزيع قرار مي گيرد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين تقويت 
سازمان هاي بازرسي و نظارت و قانونمندي هايي 
كه نظارت و مج��ازات برخي از متخلف��ان را در 
حوزه توليد و توزيع تش��ديد مي كن��د، از ديگر 
اقدامات صورت گرفته توسط دولت عنوان كرد و 
اظهار داشت: شبكه اصناف و بازار پشت سر انقالب 
بوده و همواره ب��ا تمامي اهداف نظ��ام جمهوري 
اسالمي ايران همسو عمل كرده اند و به هيچ وجه 
منافع آنها با منافع مردم در دو راس��تا نيست، اما 
افرادي هس��تند كه در همين شرايط مي خواهند 
از آب گل آلودي كه برخي به وجود آورده اند براي 
خود كسب منفعت كنند كه بايد با اين سودجويان 

برخورد مستحكم و قاطع صورت گيرد. 

    وزير صنعت : در تامين ارز  
كاالهاي اساسي تاخير نمي كنيم

معاون اول قوه قضاييه اعالم كرد چرا  اينقدر دير؟
احكام  اخاللگران نظام اقتصادي كشور 



 روابط تهران - پکن در س�طح مناسبی قرار 
دارد؛پاد|رئی��س  جمهور در پیام��ی با تبریک فرا 
رسیدن شصت و نهمین سالگرد تأسیس جمهوری 
خلق چین، اظه��ار امیدواری کرد ک��ه با عنایت به 
سابقه دیرینه روابط فی مابین و با مساعی مشترک، 
 شاهد تعمیق روابط و تحقق تفاهمات به عمل آمده 
در راستای رسیدن به منافع مشترک باشیم. متن پیام 
حسن روحانی به شرح زیر است: روابط ایران و چین 
با اراده مقامات عالی رتبه دو کش��ور، در سطح بسیار 
مناسبی قرار دارد. امیدوارم با عنایت به سابقه دیرینه 
روابط فی مابین و با مساعی مشترک، شاهد تعمیق 
روابط و تحقق تفاهم��ات به عمل آمده در مذاکرات 
اینجانب با جناب عالی در راستای رسیدن به منافع 
مشترک باشیم. رئیس جمهوری ایران همچنین در 
پیامی خطاب به رئیس جمهوري آلمان با تبریک فرا 
رسیدن روز ملی جمهوری فدرال آلمان، تاکید کرد که 
سابقه دیرینه روابط حسنه دو کشور، زمینه ساز تعمیق 
بیش از پیش مناس��بات و همکاری ها در حوزه های 

مختلف دو جانبه، منطقه ای و بین المللی است.

 بازنشستگان در حال ترک محل های خدمت 
هستند؛ ايسنا|رییس سازمان بازرسی کل کشور 
با اش��اره به تعیین مهلت ۶۰ روزه برای مش��موالن 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گفت: 
خوشبختانه بعضا در حال ترک محل های خدمت 
خود هس��تند و ان ش��اءاهلل در ۶۰ روز مهلت قانونی 

مشخص شده دیگر کسی باقی نماند که اقدام کنیم.
ناصر سراج در پاسخ به سوالی درباره علت تعیین 
مهلت ۶۰ روزه برای کناره گیری بازنشس��تگان 
از پس��ت های دولتی اظه��ار کرد: طب��ق قانون، 
قوانین پ��س از ۱۵ روز از انتش��ار در روزنامه های 
کثیراالنتشار، الزم االجرا می شود. در رابطه قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان و اصالح این قانون 
پ��س از ۱۵ روز، اف��راد ۶۰ روز فرص��ت دارند که 

محل های خدمت خود را ترک کنند.

پش�ت پرده  ضدانق�اب  رس�انه های   
مزاحمت های جاده ای؛فارس| معاون سیاسی 
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه پشت پرده 
فراخوان اعتص��اب کامی��ون داران و مزاحمت های 
جاده ای »رس��انه های ضدانقالب« هستند، گفت: 
مردمی که در دوران دفاع مقدس زیر توپ و خمپاره 
دشمن دست از فعالیت نکش��یدند، از این حرکات 

ایذایی واهمه ای ندارند.
محمدرحیم نوروزیان گفت: کامیون داران مشکالتی 
دارند و مس��ووالن هم در حال پیگی��ری و حل این 
مشکالت هستند، اما این قشر زحمتکش باید بدانند 
کانال هایی که این فراخوان ها را منتشر کردند، وابسته 
به منافقین و ضدانقالب بودند. در اس��تان خراسان 
رضوی سه نفر از این مزاحمان جاده ای شناسایی و 

دستگیر شدند که با آن ها برخورد قانونی می شود.

  واكن�ش كدخدايي به تويي�ت يك نماينده 
اصولگرا؛ تعادل| عباس��علي كدخدایي سخنگو 
 و قائم مقام ش��وراي نگهبان در واكنش به اظهارات 
امیر حسین قاضي زاده هاشمي عضو هیات رییسه 
مجلس در توییتي نوشت: حسن و قبح كارشناسانه 
قوانین  بر عهده مجلس شوراي اسالمي است، شوراي 
نگهبان مصوبات را صرفا از حیث عدم مغایرت با شرع 
مقدس و قانون اساسي بررسي مي كند. امیر حسین 
قاضي زاده هاشمي نماینده مش��هد روز گذشته در 
توییتي نوشته بود: شفافیت فراتر از دستاورد و یك 
وظیفه اس��ت، اگر منطق قانون اساسي را بپذیریم، 
ش��فافیت آرا نمایندگان جزو الینفك آن است. من 
نمي دانم چط��ور غیرعلني ب��ودن آرا در آیین نامه 
داخلي قرار گرفت و نمي فهمم شوراي نگهبان چگونه 
غیرعلني ب��ودن آرا را تایید كرد؟م��ردم باید بدانند 

وكالیشان در مجلس چه مي كنند.

  موافقت دادگاه آلمان با اس�ترداد ديپلمات 
ايراني؛  ايلنا| دادگاه محلي بمبرگ در بیانیه اي كه 
۲۷ سپتامبر منتشر شده به استرداد اسداهلل اسدي 
دیپلم��ات ایراني در وین راي داد. ای��ن دادگاه اعالم 
كرد: شخص مذكور نمي تواند از مصونیت دیپلماتیك 
استفاده كند چرا كه در س��فر چند روزه به خارج از 
اتریش كه كشور میزبان اوست حضور داشته و این سفر 
درون كشوري در كشور میزبانش اتریش نبوده است. 
بازپرس آلماني مدعي شده اسدي مامور اطالعات بوده 
و دستور حمله به نشست منافقین را صادر كرده است.

  ديدار مذاكره كننده ارش�د انصاراهلل يمن با 
جابري انصاري؛ برنا| محمد عبدالسالم سخنگو 
و مذاكره كننده ارشد جنبش انصاراهلل یمن، در مقر 
وزارت امور خارجه در تهران با حسین جابري انصاري 
دس��تیار ارش��د وزیر خارجه در امور ویژه سیاسي و 
مذاكره كننده ارش��د ایران در مذاكرات بین المللي 
صلح یمن دیدار و گفت وگو كرد. در این دیدار آخرین 
تحوالت مذاكرات صلح یمن بررسي و در خصوص 
راه هاي تسهیل موفقیت این مذاكرات و همچنین 
كمك به مردم یمن براي پایان جنگ تحمیلي علیه 

این كشور تبادل نظر و هماهنگي شد.

  حكم يك س�ال انفص�ال از خدم�ت و ۴ ماه 
حبس براي يك مدير ارشد؛ ايسنا| سخنگوي 
كمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم از حكم یك سال 
انفصال از خدمات دولتي و چهار ماه حبس براي مدیر 
ارشدي خبر داد كه به كمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو 
نبوده است. پارسایي یادآور شد: در سال هاي گذشته 
رویه كمیسیون اصل ۹۰ مدارا و تعامل با دستگاه ها 
بوده و این اصل جدي گرفته نمي شد، اما پس از امتناع 
از پاسخگویي از سوي برخي مسووالن اولین حكم 
قضایي علیه یكي از مدیران ارشد كه به كمیسیون اصل 
۹۰ پاسخگو نبود صادر شد. به گفته وي حكم یك سال 
انفصال از خدمات دولتي و چهار سال حبس تعزیزي 
براي مدیر ارشدي كه پاسخگوي كمیسیون اصل ۹۰ 
نبوده صادر شده تا مقامات و مسووالن دیگر كه در هر 

جایگاه از پاسخگویي امتناع مي كنند متنبه شوند.

ايران2روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از مسووالن و دست اندركاران حج :

پيام هاي سياسي حِج انقالب اسالمي را به دنياي اسالم برسانيد
حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
ظهر دیروز )دوش��نبه( در دیدار جمعي از مس��ووالن و 
دست اندركاران حج، فرمان خداوند متعال براي تجمع 
مسلمانان در یك زمان و مكان خاص براي انجام فریضه 
حج را حامل جنبه ها و پیام هاي سیاسي مهمي همچون 
»لزوم ارتباط و هم افزایي مس��لمانان« و »نش��ان دادن 
اقتدار امت اسالمي« دانستند و خاطرنشان كردند: عالوه 
بر جنبه معنوي حج كه بسیار مهم است، باید این حقایق 
و اهداف اس��المي نیز برجسته و براي آنها برنامه ریزي و 

اقدام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
حضرت آیت اهلل خامنه اي »ارتباط با آحاد امت اسالمي 
در حج«، »رس��اندن پیام انقالب اس��المي ب��ه زائران و 
زدودن ش��بهات و ابهامات آنها«، »زمینه س��ازي براي 
ایجاد یا تقویت ارتباطات جمهوري اسالمي ایران با سایر 
كشورهاي اسالمي« و »همزیستي برادرانه با فرقه هاي 
اسالمي« را از جمله پیام هاي سیاسي و الزم براي جهان 
اس��الم در ایام ح��ج خواندند و تأكید كردن��د: حج باید 
براي جمهوري اسالمي آبروآفریني كند، بنابراین نباید 
جنبه هاي سیاس��ي حج فراموش شود و حج ابراهیمي 
یعني حِج پس از انقالب اسالمي با حِج قبل از آن و حِج 
كشورهایي كه بویي از مباني اس��الم و انقالب اسالمي 

نبرده اند، متفاوت است.
ایشان با اش��اره به مانع  تراش��ي هاي دولت سعودي در 

برگزاري مراس��م دعاي كمیل افزودن��د: باید با تالش و 
ابتكار از این موانع و خسارت ها عبور كرد.

رهبر معظم انقالب اسالمي همچنین از تخریب گسترده 
آثار اسالمي مانند آثار منس��وب به پیغمبر اكرم )ص(، 
امیرالمومنین )ع(، خلفا و مجاهدان صدر اسالم به بهانه 
توسعه حج به شدت انتقاد كردند و گفتند: در حالي كه 
كشورهاي مختلف از آثار تاریخي خود با دقت محافظت 
و حتي گاهي براي ُپر بار نشان دادن تاریخ و گذشته شان، 
آثاري را جعل مي كنند، تاكنون آثار اسالمي زیادي در 

مكه و مدینه تخریب شده است.
ایشان س��ازمان حج و زیارت و دستگاه هاي ذي ربط را 
به انجام كار و ابتكار و تماس با مس��ووالن حج در دیگر 
كشورهاي اسالمي براي جلوگیري از تخریب بقایاي آثار 

اسالمي موظف كردند.
رهب��ر انقالب اس��المي همچنین مس��ووالن حج را به 
اس��تفاده از ابزارهاي ن��و به ویژه فضاي مج��ازي براي 
ارتباط با زائران دیگر كشورها در ایام حج و نیز هم افزایي 
و همكاري بیش از پیش با یكدیگر، توصیه و از زحمات 

یكایك دست اندركاران حج امسال تشكر كردند. 
پی��ش از س��خنان رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي، 
حجت االسالم والمسلمین قاضي عس��كر نماینده ولي 
فقیه و سرپرست حجاج ایراني و محمدي رییس سازمان 
حج و زیارت گزارش��ي از اقدام��ات و فعالیت هاي انجام 
گرفته در بخش هاي فرهنگي و اجرایي حج  بیان كردند.

۷ پهپاد و ۶ موشك بالستيك سپاه مقرهاي تجمع تروريست ها را بمباران كردند

پاسخ قاطع ايران به تروريست ها 
در شرایطي كه بالفاصله پس از حمله تروریستي اهواز 
مقامات اجرایي، امنیتي و انتظامي كشورمان از انتقام 
سخت ایران از تروریست ها خبر داده بودند روز گذشته 
خبر رس��ید كه یگان موش��كي نیروي هوا فضاي سپاه 
ایران با ش��ش فروند موش��ك زمین به زمین و ۷ فروند 
پهپاد، مقر عامالن حمله تروریس��تي اهواز را در شرق 
فرات در كشور سوریه مورد هدف قرار داد. پاسخي كه 
روابط عمومي سپاه پاسداران بالفاصله بعد از آن اعالم 
كرد كه امنیت ای��ران خط قرمزي اس��ت كه هر گروه 
تروریس��تي كه از آن عبور كند با پاسخ سخت و قاطع 
روبه رو خواهد ش��د. س��اعاتي بعد از این حمله سردار 
سرلشكر باقري رییس س��تاد كل نیروهاي مسلح هم 
اعالم كرد كه این حمله اولین گام از برنامه هایي است كه 
ایران براي مقابله با گروه هاي تروریستي به كار گرفته و 
مراحل بعدي این عملیات نیز به زودي انجام خواهد شد. 
سردار باقري با هشدار به گروه هاي تروریستي و حامیان 
منطقه اي آنان اعالم كرد كه ایران از خون شهداي خود 
نخواهد گذشت.براس��اس بیانیه سپاه ایران در پي این 
حمالت ش��مار زیادي از نیروها و س��ركردگان حمله 
تروریستي اهواز در این حمله موشكي كشته و یا مجروح 
شدند.روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در اطالعیه اي از حمله موش��كي به مقر س��ركردگان 
جنایت تروریستي اهواز در شرق فرات در كشور سوریه 
توسط یگان موش��كي نیروي هوافضاي سپاه و هالكت 

شمار زیادي از تروریست هاي تكفیري خبر داد.
به گزارش »تعادل« به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومي 
كل س��پاه پاسداران انقالب اس��المي در اطالعیه اي از 
هدف قرار دادن مقر س��ركردگان جنایت تروریس��تي 
اهواز در شرق فرات در كشور سوریه با ۶ فروند موشك 

بالس��تیك زمین به زمین در نخس��تین ساعات بامداد 
دیروز )دوشنبه( توسط یگان موشكي نیروي هوافضاي 
سپاه خبر داد و تاكید كرد: امنیت ملت ایران خط قرمز 
نیروهاي مسلح بوده و سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
صیانت ازمیهن اسالمي و تامین امنیت و آرامش مردم 
عزیز از هیچ تالشي فروگذار نكرده و مشت آهنین خود 
را همچنان مهیاي پاس��خ قاطع و كوبن��ده به هر گونه 

شرارت و شیطنت دشمنان قرار خواهد داد.

 پاسخ به جنايات تروريست ها
متن اطالعیه روابط عمومي كل سپاه به این شرح است: 
» در پي جنایت تروریستي ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ اهواز 
كه به شهادت ۲۵ تن و مجروح ش��دن ۶۹ تن از مردم 

مظلوم و بي دفاع و نیروهاي مدافع میهن اسالمي منجر 
گردید، سپاه پاس��داران انقالب اس��المي با استعانت 
از ذات اق��دس باري تعال��ي، به نیابت از ملت س��رافراز 
ایران و خانواده هاي معظم شهیدان، در لبیك به نداي 
مقام معظم رهبري و فرمانده��ي كل قوا حضرت امام 
خامنه اي )مدظله العالي( براي انتقام خون این شهدا، 
به ویژه كودك ۴ ساله و جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس 
از تروریس��ت ها و گوش��مالي عوامل بزدل این حادثه، 
ساعت ۲ بامداد امروز )دوشنبه ۹ مهرماه( محل استقرار 
و تجمع تروریس��ت هاي تكفیري تحت حمایت امریكا 
و قارون هاي منطقه در ش��رق فرات در كشور سوریه را 

مورد ضربه موشكي قرار داد.
ط��ي این عملیات كه ب��ا نام »ضربت مح��رم« و با رمز 

مقدس »یا حس��ین )ع(« انجام ش��د، تع��داد ۶ فروند 
موشك بالستیك میان برد از پایگاه هاي موشكي نیروي 
هوا فضاي سپاه در غرب كشور شلیك و تروریست هاي 
م��زدور و جنایت��كار از فاصل��ه ۵۷۰ كیلومتري هدف 
ضربات مهلك و مرگبار ق��رار گرفتند. متعاقبا ۷ فروند 
پهپ��اد رزمي ای��ن نیرو مواض��ع و مقره��اي تجمع و 
پشتیباني تروریس��ت هاي مزدور اس��تكبار جهاني را 

بمباران كردند. 
بر اس��اس اطالعات و گزارش هاي دقی��ق دریافتي، در 
این عملی��ات تع��دادي از س��ركردگان و عناصر موثر 
جنایت اخیر تروریست ها به هالكت رسیده و یا مجروح 
شده اند، همچنین زیرساخت هاي آمادي و انبار ذخیره 
مهمات آن��ان منهدم گردی��د. در این رهگ��ذر یادآور 
مي شود؛ جمع بندي و رهگیري شواهد و قراین جنایت 
اخیر اهواز، فرزندان ملت ایران را به مقر تروریس��ت ها 
در شرق سوریه كه توس��ط امریكا هدایت و پشتیباني 
شده و در راس��تاي اهداف ش��یطاني تروریسم دولتي 
كاخ سفید و منافع رژیم صهیونیستي و ارتجاع منطقه 
عمل مي كند، رسانید و سپس با طراحي و برنامه ریزي 
دقی��ق اطالعات��ي و میداني، نقاط تعیین ش��ده، آماج 
موشك هاي نقطه زن قرار گرفت.در پایان به هموطنان 
عزیز اطمینان مي دهیم، همان گونه كه بارها اعالم شده 
است، امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهاي مسلح بوده 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمي با همراهي و مشاركت 
س��ایر نیروهاي نظامي، انتظامي و اطالعاتي كشور در 
صیانت از ایران اسالمي و تامین امنیت و آرامش جامعه 
از هیچ تالش��ي فروگذار نكرده و مشت آهنین خود را 
همچنان مهیاي پاسخ قاطع و كوبنده به هر گونه شرارت 

و شیطنت دشمنان قرار خواهد داد.«

 مرحله اول انتقام انجام شد
رییس ستاد كل نیروهاي مسلح گفت: نخستین مرحله 
انتقام حمله تروریستي اهواز اجرا شد و مراحل دیگري 

از انتقام هم اتفاق خواهد افتاد. 
به گزارش تسنیم، سرلش��كر محمد باقري، بعد از ظهر 
دیروز در جلسه اعضاي ش��وراي عالي سیاست گذاري 
مهارت آموزي كاركنان وظیفه كه در موزه انقالب اسالمي 
و دفاع مقدس برگزار ش��د، اظهار داشت: تروریست ها 
با سوءاس��تفاده از مراس��م رژه به میان جمعیت آمدند 
و بطور كور مردم را به رگبار بس��تند. این تروریس��ت ها 
مورد حمایت گروه تروریس��تي داع��ش و یكي دیگر از 
گروه هاي تروریستي بودند كه سران آنها در كشورهاي 

اروپایي هستند.
او ب��ا بیان اینك��ه نخس��تین مرحله انتق��ام این حمله 
تروریس��تي اجرا شد، گفت: عملیات گسترده موشك و 
پهپاد نیروهاي مسلح ارزش واالیي داشت از این جهت 
كه این پهپادها براي اولین بار با عبور از فضاي چند كشور 
خودش��ان را با دقت تمام به هدف رس��اندند و ضربات 
سنگیني به دشمن وارد كردند . موشك ها با طي مسافت 
بیش از ۵۵۰ كیلومتر خود را به نقطه اس��تقرار دشمن 
رساندند. مراحل دیگري از انتقام هم اتفاق خواهد افتاد.

سرلشكر باقري ادامه داد: این امر نشان مي دهد كه امنیت 
ملت ایران براي رهبر معظم انقالب، نیروهاي مس��لح و 
حاكمیت كشور خط قرمز محسوب مي شود. نیروهاي 
مس��لح از این پس ب��ا رعایت همه مالحظ��ات امنیتي 
مراسمات خود را به صورت مردمي برگزار خواهد كرد. با 
تمهیدات اندیشیده شده اینگونه حوادث تكرار نخواهد 
شد. دشمنان بدانند كه نخواهند توانست امنیت كشور 

را با خطر مواجه كنند. 

 دور زدن تحريم امريكا 
با سيستمي مشابه سوييفت

بهره مندي از مزاياي برجام 
حق ايرانيان است

 امريكا با نقض معاهدات
به بي نظمي دامن مي زند

اشد مجازات براي متخلفان 
امنيت جاده  ها

 مبلغ نهايي ويزاي اربعين
به زودي اطالع رساني مي شود 
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مع��اون سیاس��ي وزی��ر 
خارج��ه گفت كه ایران با 
شركاي خود براي ایجاد 
ساز وكار دوجانبه فروش 
نف��ت ت��الش مي كند و 
امكان ایجاد سیس��تمي 
شبیه سوییفت براي دور 

زدن تحریم هاي امریكا بررسي مي شود. 
عب��اس عراقچ��ي در گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاري 
ریانووستي خاطرنشان كرد: جزییات این طرح هنوز 
مشخص نیست زیرا مس��اله بسیار دشواري است؛ 
در شرایط كنوني باید موارد و نكات فني و حقوقي 
این طرح را حل كرد. عراقچ��ي افزود: ما مي دانیم 
عناصري تالش مي كنند مانع آغاز این س��ازو كار 
ش��وند و در این روند كارش��كني مي كنند، با این 
حال امیدواریم سازوكار مالي ایران و اروپا تا پیش 
از اعمال بسته جدید تحریم هاي امریكا علیه ایران 
در ماه نوامبر راه اندازي ش��ود.معاون وزیر خارجه 
در ادامه این گفت وگو اظهار داش��ت: تحریم هاي 
جدید امری��كا بر بهاي نفت در ب��ازار جهاني تاثیر 
جدي مي گ��ذارد.او درباره اظه��ارات اخیر ترامپ 
براي مقابله با صادرات نفت ایران اظهار داشت: من 
در این مساله كارشناس نیستم اما فكر مي كنم كه 
این موضوع )افزایش به��اي نفت بر اثر تحریم ها( 
بدیهي است.عراقچي در پاسخ به این پرسش كه آیا 
ایران تهدیدها مبني بر بستن تنگه هرمز را تحقق 
خواهد بخشید، اظهار كرد: این تهدید نیست بلكه 
یك واقعیت است، بدیهي است كه همه كشورهاي 
منطقه خلیج فارس مي خواهند نفت تولیدي خود 
را بفروشند و جهان به نفت و انرژي منطقه نیاز دارد. 
او ادامه داد: به همین دلیل ما باید تمام تالش هاي 
ممكن را به كار گیریم تا همه كشورهاي منطقه از 
اجراي توافق ها راضي و خرسند باشند؛ هر توافقي 

باید فراگیر باشد.

سفیر اتریش در جمهوري 
اسالمي ایران با تاكید بر 
اینكه از بی��ن بردن و لغو 
تحریم ه��ا بخ��ش اصلي 
برجام خواهد بود، گفت: 
حق ایرانیان اس��ت كه از 
مزایاي برجام به خصوص 
در حوزه اقتصادي استفاده كنند. »اشتفان ُشلتس«، 
س��فیر اتریش در جمهوري اس��المي ای��ران روز 
دوش��نبه در نشست مش��ترك اعضاي كمیسیون 
امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس با سفراي 
كش��ورهاي اروپایي در تهران خاطرنشان كرد: به 
شما مي گویم كه اتحادیه اروپا عمیقا براي تصمیم 
امری��كا درخص��وص خ��روج از برج��ام و تحمیل 
تحریم هاي یك جانبه متاسف است. او در ادامه به 
آخرین جلسه وزیران خارجه در این باره اشاره كرد 
و گفت: مشاركت كنندگان در آن جلسه تعهد خود 
را برحفظ برجام و اجراي كامل و موثر، با حسن نیت 
در تمامي بندهاي آن اعالم كردند و یادآور ش��دند 
تا زماني كه ای��ران بر تعهدات خ��ود در چارچوب 
برجام پایبند باش��د ما هم بر اج��راي كامل و موثر 
تعهدات برجام در این حوزه خواهیم ماند. شلتس با 
تسلیت به خانواده هاي قربانیان حادثه تروریستي 
اهواز، گفت: خانم موگریني نماینده عالي اتحادیه 
اروپا و تمام اعضاي اتحادیه اروپا خواس��تار شفاي 
عاجل براي مجروحین هس��تند. او در ادامه گفت: 
ایران و اتحادیه اروپا براساس سیاستي كه در بیانیه 
مش��ترك آوریل ۲۰۱۶ بر آن تاكید شده در حال 
همكاري و تعامل هستند.او یادآور شد: براي مثال 
مشاركت ایران و فعالیت این كشور در برنامه كلیدي 
تحقیقاتي تحت افق ۲۰۲۰ اروپا و برنامه مشترك، 
انجام تمام كارهاي تحقیقاتي، تبادل دانش��جویان 
ایراني، آموزش ضابطان قضایي از ایران، افغانستان، 

پاكستان و تركیه را در وین در دستور است.

ریی��س مجل��س دهم با 
اش��اره به اقدامات امریكا 
در عرص��ه بین المل��ل و 
منطق��ه گف��ت: ایاالت 
متحده با نقض معاهدات 
بي نظم��ي  ب��ه  عم��اًل 
بین المللي دامن مي زند. 
علي الریجاني در دیدار با آمادو سیلوا رییس گروه 
دوستي پارلماني پرتغال – ایران با اشاره به اهمیت 
نقش آفریني اتحادیه اروپا در مسائل مختلف گفت: 
در ش��رایط كنوني امریكایي ها با اقدامات خود در 
عرصه هاي مختلف از جمله برجام و نقض معاهدات 
بین المللي، عماًل به بي نظم��ي بین المللي دامن 
زده اند، در این شرایط كشورهاي اروپایي مي توانند 

نقش سازنده اي ایفا كنند. 
رییس ق��وه مقننه با اش��اره به بحران تروریس��م 
در منطق��ه تصریح ك��رد: امریكایي ه��ا در عرصه 
منطقه اي با موضوع تروریس��م بازي مي كنند و به 

دنبال مبارزه با این معضل نیستند. 
در این دیدار آمادو س��یلوا رییس گروه دوس��تي 
پارلماني پرتغال – ایران، با اشاره به اهمیت توسعه 
روابط با جمهوري اسالمي گفت: گسترش همكاري 
با ایران و تقویت تعامالت بسیار مهم و حائز اهمیت 
است و امروز مجالس دو كش��ور عزم خود را براي 

ارتقاي سطح روابط جزم كرده اند.
 وي با ابراز تأسف نسبت به وقوع حادثه تروریستي 
در اه��واز تصریح كرد: دول��ت و مجلس پرتغال با 
مردم ایران به ویژه خانواده قربانیان ابراز همدردي 

مي كنند.
سیلوا با اش��اره به اقدام امریكا در نقض و خروج از 
برجام، گفت: پارلمان پرتغال از جمهوري اسالمي 
حمایت مي كن��د و امیدواریم ایران در برجام باقي 
بماند، زیرا توافق هسته اي، معاهده اي خوب براي 

صلح، توسعه و ثبات بین المللي است.

ریی��س ق��وه قضایی��ه 
گف��ت: دادس��تان ها و 
دادگستري هاي سراسر 
كشور به میدان آمده اند و 
افرادي كه با سوءاستفاده 
از مطالبات كامیون داران 
اقدام به برهم زدن امنیت 
جاده ها و تخریب خودروي اش��خاص مي كنند به 
اش��د مجازات خواهند رس��ید.به گزارش میزان، 
آیت اهلل آملي الریجاني در جلس��ه مسووالن عالي 
قضایي تصریح كرد: رییس جمهور محترم در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل و دیدارهایي كه در حاشیه 
مجمع عمومي داشتند و همچنین در مصاحبه هاي 
متعدد خود نسبت به اظهارات رییس جمهور امریكا 
و سایر كس��اني كه علیه جمهوري اسالمي سخن 
نادرست بر زبان آوردند مواضع بسیار خوبي اتخاذ 
و تبیین كردند ك��ه از این بابت قدرداني مي كنیم.  
رییس قوه قضاییه در بخش دیگري از سخنان خود 
تصریح كرد: تالطم بازار ارز علل مختلفي داشته كه 
از جمله آن مي توان به فشل بودن زیرساخت هاي 
بانكي، افزایش نقدینگي در جامعه، ركود و همچنین 
فشار دشمن اش��اره كرد. در كنار همه این عوامل، 
عده اي سودجو نیز به این تالطم ها دامن مي زنند 
و اقدام به قیمت س��ازي هاي واهي مي كنند. اینكه 
یك س��ایت در س��اعات پایاني روز اعالم مي كند 
دالر ۱۷ هزار تومان است و صبح قبل از آنكه اساسًا 
معامله اي صورت گرفته باشد قیمت نوزده هزار و 
پانصد تومان را اعالم مي كند. واضح است كه در حال 

قیمت سازي است.
آمل��ي الریجان��ي اف��زود: متاس��فانه همی��ن 
قیمت س��ازي هاي غلط بر بازار تاثی��ر مي گذارند. 
نبای��د از چنین عوامل دروني س��ودجو نیز غفلت 
كنیم. از دادستان محترم تهران نیز خواسته ام كه 

این سایت ها را به دقت رصد كنند.

در شرایطي كه این روزها 
اخبار ضد و نقیضي درباره 
قیمت وی��زاي اربعین و 
ك��ه  ی��ي  هماهنگي ها
میان ایران و عراق بر سر 
برگزاري مراس��م اربعین 
امسال در فضاي رسانه اي 
و ش��بكه هاي اجتماعي مطرح مي ش��ود؛ رییس 
س��تاد مركزي اربعی��ن مي گوید: م��ا موضوع لغو 
وی��زاي اربعین را به طرف عراق��ي  اعالم كرده ایم, 
اما تاكنون موافقتي صورت نگرفته است. چنانچه 
خبر جدیدي در این زمینه وجود داش��ت توسط 
سازمان حج و زیارت اطالع رساني مي شود.  حسین 
ذوالفقاري در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره 
به حمله تروریس��تي اهواز و اظهارات مقام معظم 
رهبري مبني بر اینكه مطمئنًا گوشمالي سختي 
به عوامل ای��ن اقدام خواهیم داد؛ گفت: ش��وراي 
امنیت كشور نسبت به موضوعات ضدامنیتي كه 
صورت مي گیرد, اقدامات وس��یع و گس��ترده اي 
را انجام مي دهد.  مع��اون امنیتي و انتظامي وزیر 
كش��ور افزود: تمامي كساني كه مسوولیت مبارزه 
با اقدامات تروریس��تي را در كشور برعهده دارند، 
قطعا برنامه گس��ترده اي براي مقابله و برخورد با 
تروریس��ت ها دارند. او با اشاره به ضرورت برخورد 
عاج��ل با این نوع تحركات تروریس��تي ادامه داد: 
قطعا جامعه اطالعاتي، نظامي و امنیتي دس��تور 
مقام معظ��م رهبري را در كمتری��ن زمان ممكن 

اجرا مي كنند. 
ذوالفق��اري با اش��اره به ویزاي اربعی��ن نیز اظهار 
كرد: ما مس��اله لغو ویزا ب��راي اربعین را به صورت 
مك��رر به عراقي ه��ا اعالم كرده ایم و درخواس��ت 
همیش��گي  مان بوده اس��ت؛ اما ای��ن موضوع در 
اختیارات دولت هاس��ت و تاكنون موافقت صورت 

نگرفته است.  



 تورم نقطه اي موز
 170 درصد!

ترخيص 1۵ هزار حلقه 
الستيك سنگين و نيمه سنگين

يك ميليارد دالر تسهيالت 
صندوق توسعه ملي در بهار

بر اس��اس اعالم مركز آمار ايران بيش��ترين افزايش 
قيمت ميان كاالها و اقالم خوراكي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )ش��هريور ١٣٩٦( مربوط به قلم »موز« با 
١٧٠,٤ درصد افزايش است.  بر اساس نتايج به دست 
آمده در شهريور ماه ١٣٩٧، بيشترين افزايش قيمت 
در ماه جاري نس��بت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 
»موز« با ٤٧,٥ درصد افزايش، »سيب زميني « با ٤٠.٨ 
درصد افزايش و »رب گوجه فرنگي« با ٢٤.٣ درصد 
افزايش بوده اس��ت. در اين ماه »خيار« ١٢.٠ درصد 
كاهش و »س��يب درختي زرد« ٥.٩ درصد كاهش 
قيمت نسبت به ماه قبل داشته اند. بيشترين افزايش 
قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )شهريور ١٣٩٦( 
مربوط به اقالم »موز« با ١٧٠,٤ درصد افزايش و پس از 
آن »پرتقال محصول داخل« با ١٢٠.٧ درصد افزايش 
و »سيب درختي زرد« با ٨٨.٤ درصد افزايش است. 
بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)شهريور ١٣٩٦( مربوط به قلم »پياز« با ١٧.٨ درصد 
كاهش قيمت است... تورم برخي كاالهاي اساسي در 

شهريور ماه هم به اين شرح است: 
برنج ايراني درجه يك با تورم ماهانه 1,7 درصد و 

تورم نقطه  به نقطه 6,9 درصد
برنج خارجي درجه يك با تورم ماهانه 1,6درصد 

و تورم نقطه  به نقطه 45 درصد
گوشت گوس��فندي با تورم ماهانه 6,6 درصد و 

تورم نقطه به نقطه 38,8 درصد
گوشت گاو يا گوساله با تورم ماهانه 14,1 درصد 

و تورم نقطه به نقطه 42,4 درصد
مرغ ماش��يني با تورم ماهانه 14,1 درصد و تورم 

نقطه به نقطه 42,4 درصد
تخم مرغ ماشيني با تورم ماهانه 1,9 درصد و نقطه 

به نقطه 64,9 درصد 

فارس|سرپرس��ت حوزه نظارت گمركات استان 
بوشهر از رايزني براي ترخيص 15 هزار حلقه الستيك 
سنگين و نيمه س��نگين در روزهاي آتي خبر داد و 
گفت: 9۰ درصد كاالهاي موجود در بوشهر مربوط به 
كاالهاي گروه 4 است كه همچنان بالتكليف هستند. 
منصور بازيار، در مورد وضعيت ترخيص كاال از گمرك 
استان بوشهر، اظهار داشت: طي 5 روز گذشته كاال از 
درب خروج گمرك بوشهر بيرون نرفته است كه علت 
آن اعتصابات كاميون داران بوده و قرار شد با هماهنگي  
صورت گرفته، امروز بارگيري كاال از سرگرفته شود.

سرپرس��ت حوزه نظارت گمركات استان بوشهر با 
بيان اينكه مشكالت الستيك كاميون داران در حال 
مرتفع شدن است، تصريح كرد: براي رفع اين مشكل 
بخشي از اظهارنامه هاي الستيك هاي وارداتي فرآيند 
ترخيص را دنبال مي كنند تا هرچه سريع تر به دست 
كاميون داران برسد. 4۰۰۰حلقه الستيك سنگين و 
نيمه سنگين اظهار نشده در گمركات بوشهر وجود 
دارد كه رايزني شده تا صاحبان آنها، كاال را به گمرك 
براي ترخيص اظهار كنند. اكنون نيز ثبت سفارش آنها 
پيگيري شده و احتماالً تا پايان اين هفته اظهار خواهد 
شد. بازيار اضافه كرد: در مجموع 14 تا 15 هزار حلقه 
الستيك سنگين و نيمه سنگين وجود دارد كه طي 
روزهاي آينده ترخيص خواهد شد.  سرپرست حوزه 
نظارت گمركات استان بوش��هر در مورد دپو شدن 
كاالها در گمرك بوشهر نيز افزود: كل كانتينرهايي 
كه در گمرك بوشهر موجود هستند، بالغ بر 1۰ هزار 
كانتينر اس��ت كه اكثر آنها مربوط به گروه كااليي 4 
است و بخش كمي نيز شامل گروه هاي ديگر كااليي 
مي ش��ود. راي گروه كااليي غير از 4 ثبت س��فارش 
طبق آخرين خبرها باز ش��ده و فرايند اداري آنها در 
جريان است و برنامه دولت تالش براي ترخيص اين 
كاالها بوده و هست. اميدواريم ثبت سفارش باز شده 
تا ديگر كاالهاي موج��ود در گمركات نيز ترخيص 
شوند.  سرپرست حوزه نظارت گمركات استان بوشهر 
در مورد راه اندازي ايكس ري )دستگاه تصوير برداري 
با اشعه( پرسرعت كاميوني نيز گفت: معمواًل براي 
اس��كن كانتينرها صف هاي كيلومتري تش��كيل 
مي شد اكنون با خريد دستگاه ايكس ري جديد 7۰ 
درصد اظهارنامه ها اسكن مي شود كه توانايي اسكن 4 

كانتينر در دقيقه را دارد. 

صندوق توسعه ملي براي اجراي تكاليف قانوني در 
سه ماه نخس��ت سال جاري بالغ بر 1۰16 ميليون 
دالر تس��هيالت پرداخت كرده اس��ت.  پرداخت 
تسهيالت با توجه به تبصره )3( بند “خ “ اساسنامه 
صندوق ماده )16( قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توس��عه كش��ور بوده و اعطاي تمامي تسهيالت 
صندوق صرفًا از طريق عامليت بانك هاي دولتي و 
غيردولتي خواهد بود. همچنين به استناد جزو )3( 
بند »ت« اساسنامه، در ابتداي سال 1397، تعداد 
2۰ فقره قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي در 
مجموع به مبلغ 14 ميليارد و 85۰ ميليون دالر 
تنظيم و جهت امضا و اجرايي ش��دن به بانك هاي 
عامل ارس��ال شده كه در س��ه ماهه ابتدايي سال 
جاري، در مجموع 12 فقره از قراردادهاي مذكور 
به مبلغ 8 ميليارد و 55۰ ميلي��ون دالر اجرايي و 
ابالغ ش��ده است.همچنين در س��ه ماهه ابتدايي 
سال 1397 طرح هاي اعالم وصول شده صندوق 
توسعه ملي تعداد 1۰ فقره و با مجموع مبلغ 92۰ 
ميليون دالر بوده است. همچنين در اين دوره بابت 
8 طرح مجموعًا به مبلغ 777 ميليون دالر نزد بانك 
مركزي نامه مسدودي صادر شده است، از طرفي 
اعالم وصول 1 فقره طرح به مبلغ 61 ميليون دالر 
و همچنين مس��دودي 2 فقره طرح در مجموع به 
مبلغ 9 ميليون دالر به داليل مختلفي از جمله عدم 
انجام تعهدات توس��ط متقاضي در مهلت مقرر يا 

درخواست بانك عامل ابطال شده است.

اخبار كالن 3 كالن

بر اساس اعالم بانك مركزي

گزارش مركز آمار از تورم مناطق كشور نشان مي دهد 

تورم توليد كننده شهريور 18.2 درصد شد

تشديد تورم در مناطق فقيرنشين

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه در ميان 
توليدكنندگان كشور بيش��ترين فشار را دو بخش 
پيش��ران توليد بر دوش مي كشند. بخش صنعت و 
كشاورزي هر دو بيش��ترين نرخ تورم توليد را از آن 
خود كرده اند تا حاال و در روزهايي كه كش��ور آماده 
دور دوم تحريم هاي اياالت متحده مي شود، مساله 
اش��تغال و حفظ توانايي تولي��د اهميتي دو چندان 

بيابد. 
ب��ا توجه ب��ه اينكه اش��تغال و توليد دو ني��از اصلي 
اقتصاد كشور حتي در روزهايي كه برجام برجا بود، 
محسوب مي شدند، در روزهاي آينده توقع مي رود 
راهكارهاي مناس��ب براي مقابله با فش��ارها يافت 
شود. بر اين اس��اس دولت در حالي كه تورم ساالنه 
صنعت 13,1 درصد و تورم نقطه به نقطه آن بيش از 
6۰ درصد اس��ت، كاري كند كه هم نيروي كار و هم 
كارفرماي اين بخش انگيزه هاي خود را براي حفظ 
توليد و تداوم آن بيابند. اين ميان مساله هم باال رفتن 
درآمد براي هر دو بخش كارفرمايان و كارگران است. 
همچنين رس��يدن نرخ تورم در بخش كشاورزي به 
16,3 درصد نشان مي دهد ديگر بخش توليد كه بايد 
امنيت غذايي در كشور را بيمه كند، در شرايطي كه 
با مش��كالت بومي چون بي آبي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند حاال بايد فش��ار قيمت ها و پايين بودن نرخ 

سود را هم بپذيرد. 
درنتيجه توقع مي رود براي س��ال آين��ده دولت بر 
نامه اي ب��راي افزايش درآمد كش��اورزان مانند باال 

بردن قيمت خريد تضميني داشته باشد.
به گزارش تعادل، شاخص بهاي توليدكننده در ايران 
در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1397 نسبت 
به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1396 به  ميزان 
18,2 درصد افزايش يافته است. طبق گزارش بانك 
مركزي خالصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي 
توليدكننده در ايران براساس سال پايه 1۰۰=1395 

به شرح زير است: 
ش��اخص بهاي توليدكننده در  ايران در شهريور ماه 
1397 به عدد 157,8 رس��يد كه نسبت به ماه قبل 
9,4 درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور در 
ش��هريور ماه 1397 نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
مع��ادل 44,4 درصد افزايش نش��ان مي دهد. تورم 
دوازده ماه منتهي به ش��هريور س��ال ج��اري براي 
كل بخش توليد كننده نيز 18,2 درصد اعالم ش��د. 
پيش تر بانك مركزي نرخ تورم كل ش��هريور ماه را 
13,5 درصد اعالم كرده بود ولي ارقام اعالم شده به 
عنوان تورم توليدكننده كننده حاكي از آن است كه 
در ماه هاي آينده نيز نرخ تورم كل به تدريج افزايش 
خواهد يافت. از سوي ديگر با توجه به باال بودن نرخ 
تورم نقطه به نقطه، افزايش نرخ تورم مصرف كننده 
در ماه هاي آينده محتمل به نظر مي رس��د. در كنار 
اي��ن ارقام، با توجه به اينكه كاخ س��فيد اعالم كرده 
تحريم هاي اصلي خ��ود را از آبان ماه آغاز مي كند و 
قصد دارد نقل و انتقال پول به داخل كشور و فروش 

نفت را كاهش دهد. درنتيجه ماه هاي آينده نيز نرخ 
تورم بخش مصرف كننده، توليد كننده و كل تورم رو 

به افزايش خواهد رفت.
اين ميان بيش��ترين ميزان نرخ ت��ورم به دو بخش 
اصلي توليد يعني كش��اورزي و صنعت تعلق گرفته 
اس��ت. تورم دوازده ماه منتهي به شهريور ماه براي 
بخش صنعت 23,3 درصد اعالم شده و اين رقم براي 
افزايش قيمت شهريور ماه نسبت به مرداد ماه 13,9 
درصد اعالم شده است. همچنين نرخ تورم نقطه به 
نقطه يا نسبت افزايش قيمت توليد در بخش صنعت 
در شهريور امسال نسبت به شهريور سال قبل 61,1 

درصد اعالم شده است. 
براي باز شدن ابعاد اين ارقام، مي توان به گزارش چند 
روز پيش روزنامه تعادل در رابطه با تورم 6,1 درصدي 
ش��هريور ماه بانك مركزي مراجعه ك��رد. تورم 6,1 
درصدي كه براي شهريور ماه اعالم شد باالترين نرخ 
تورم ماهانه ايران از ارديبهشت سال 74 تاكنون بوده 
و به نوعي يك ركورد شكني منفي محسوب مي شود. 
حال وقتي از تورم 13,9 درصدي ماهانه براي بخش 
صنعت صحبت مي شود نه يك تورم عادي، بلكه يك 

موج فزاينده تورمي را حكايت مي كند.
از سوي ديگر باالترين نرخ تورم براي تمام بخش ها 
به گروه كش��اورزي، جن��گل داري و ماهيگيري باز 
مي گردد. تورم اين بخش نس��بت به مرداد ماه 8,1 
درصد و نسبت به ش��هريور سال گذشته 37 درصد 
محاسبه شده و نرخ تورم دوازده منتهي به شهريور 
ماه امسال نيز 16,3 درصد اعالم شد. بر اين اساس 
مي ت��وان گفت دو بخش مولد كش��ور كه مي توانند 
اش��تغال پايدار را عملي كنند بيش��تر از هر بخش 
ديگري زير فش��ار فزاينده قيمت ها ق��رار گرفتند. 
با توجه به اهميت مس��اله اش��تغال و وجود مساله 
بيكاري جوانان در كشور، به نظر مي رسد دولت بايد 
ب��راي حمايت از فعاليت هاي بخ��ش توليد و توليد 
كارخانه اي و به ويژه كارگاهي در كشور فكري كند. 
همچنين در حوزه كشاورزي نيز افزايش مشكالت 
اقليمي چ��ون بي آبي مزي��د بر علت ش��ده تا روند 
مهاجرت روس��تا به ش��هر افزايش يابد و از س��وي 
ديگر با توجه به مشكالتي مانند تحريم ها اين رويه 
مي تواند امنيت غذايي در كشور را با مشكل مواجه 
كند. ب��ه همين دليل در اين زمين��ه هم دولت بايد 
برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهد تا هر چه سريع تر 
امكان توليد براي كش��اورزان كشور به وجود بيايد. 
پيش بيني مي ش��ود دولت با باال بردن قيمت خريد 
تضميني مي تواند به كشاورزان انگيزه بيشتري براي 

توليد و باقي ماندن در روستاها بدهد. 
پ��س از اين دو، گروه س��اير فعاليت ه��اي خدمات 
عموم��ي، اجتماعي و ش��خصي تورم س��االنه 15 
درصدي را ثبت كرد. تورم نقطه به نقطه اين بخش 
19 درصد و تورم ان نس��بت به م��رداد ماه نيز 3,1 
درصد به ثبت رس��يد. تورم دوازده م��اه منتهي به 
شهريور امسال براي بخش حمل و نقل و انبارداري 
14,4 درصد اعالم شد. قيمت ها در اين بخش نسبت 

به مرداد ماه 4,2 درصد رشد داشت ولي تورم نقطه 
به نقطه اين بخش 36,5 درصد اعالم ش��د. اين در 
حالي است كه در روزهاي گذشته براي چندمين بار 
از تابستان، رانندگان كاميون در شهرهاي مختلف 
دس��ت به اعتصاب زدند و مطالبات��ي را براي پايان 
اعتصاب خود طلب كردند. ب��ه همين دليل در اين 
بخش نيز شرايط حساسي حاكم است و بايد منتظر 
ماند و ديد كه نهايتا دول��ت چه تصميمي را در اين 
ب��اره اتخاذ خواهد كرد. ت��ورم دوازده ماه منتهي به 
ش��هريور 97 ب��راي بخش هتل و رس��توران 13,3 
درصد اعالم ش��ده اس��ت ولي تورم نقطه به نقطه و 
ماهانه آن به ترتيب 23,7 و 6,8 درصد اعالم ش��د. 

تورم ساالنه حوزه آموزش نيز 13 درصد ثبت شد كه 
بر اين اساس نرخ تورم ماهانه آن ۰,6 درصد و تورم 
نقطه به نقطه آن 14,5 درصد ب��ود. با توجه به نرخ 
باالي بيكاري در ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي، 
باالتر رفت��ن هزينه هاي آموزش و تحصيل مي تواند 
به رش��د نارضايتي در ميان اين اقشار بيانجامد. آن 
طور كه مركز پژوهش هاي مجلس گزارش مي دهد 
نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانش��گاهي در س��ال 
84 ب��ه 2۰ درصد مي رس��يد، پس از گذش��ت يك 
دهه اين نرخ با افزايش 1۰۰ درصدي به 4۰ درصد 
رسيد و در سال جاري نرخ بيكاري فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي به حدود 5۰ درصد رسيده است. جدا 

از اينكه رقم فوق بس��يار باال و نگران كننده اس��ت و 
نيازمند تمهيدات جدي مسووالن براي مقابله با اين 
مشكل اقتصادي- اجتماعي است، باالتر رفتن هزينه 
تحصيل در حال��ي كه نهايتا در حوزه اش��تغال نيز 
استفاده چنداني نمي توان از مدارك و آموزش هاي 
آن داشت، معناي چنداني نمي دهد و نهايتا سببل 
مي شود سرخوردگي در نسل جواني كه با مشكالت 

فراوان تحصيل را به پايان بردند، افزايش يابد.
تورم س��االنه براي بخش بهداش��ت و م��ددكاري 
اجتماع��ي در حال��ي 1۰,6 درص��د اعالم ش��د كه 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد نرخ تورم اي��ن گروه در 
ش��هريور ماه امسال نسبت به س��ال گذشته 15,7 
درصد و نسبت به مرداد ماه نيز 1,8 درصد اعالم شد. 
اين ميان پايين ترين نرخ تورم نيز به بخش اطالعات 
و ارتباطات تعلق دارد؛ قيمت هاي اين بخش نسبت 
به م��رداد ماه هيچ تغيير نداش��ته و در مقايس��ه با 
شهريور ماه سال گذشته نيز تنها ۰,9 درصد افزايش 
داشته اس��ت. همچنين نرخ تورم ساالنه اين بخش 

1,7 درصد است.
بخش خدمات هم در حالي قيمت هايش نس��بت به 
شهريور سال گذشته 25,4 درصد افزايش يافته اما 
ش��اخص ماهانه تورم براي آن سه درصد اعالم شد. 
بخش خدمات هر چند نقش چشمگيري در ثروت 
افزايي و روند انباشت در كشور ندارد اما بيشترين بار 
اشتغال در كشور را به دوش مي كشد. به همين دليل 
با وجود هر بحثي، ناديده گرفتن اهميت اين بخش 
مي تواند يك روند فزاينده و چش��مگير در افزايش 

بيكاري در كشور به وجود آورد.

گروهاقتصادكالن|
گزارش مركز آمار از تورم مناطق مختلف كش��ور نشان 
مي دهد كه اصابت گراني در استان هاي فقيرنشين كشور 
بيش از ديگر اس��تان ها بوده اس��ت. اگر تورم شهرهاي 
كشور را به عنوان معيار درنظر بگيريم، شهرهاي استان 
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري و همدان 
به ترتيب بيشترين نرخ هاي تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 
ساالنه را در شهريور ماه امسال تجربه كرده اند. نرخ تورم 
ماهانه شهرهاي سيس��تان 9,7 درصد و نرخ تورم نقطه 
به نقطه شهرهاي چهار محال و بختياري 31,2 درصد 
بوده است. نرخ تورم ساالنه شهرهاي همدان نيز در ماه 
ش��هريور 15,2 درصد شده است. از سوي ديگر اگر نرخ 
تورم روستايي استان ها را مالك اين مقايسه قرار دهيم، باز 
هم استان هاي سيستان، چهارمحال بختياري و كرمانشاه 
به ترتيب بيشترين نرخ هاي تورم ماهانه )11,2درصد(، 
نقطه به نقطه )34,7درصد( و س��االنه )14,1درصد( را 
داش��ته اند. يكي ديگر از عالئم تورم در استان هاي فقير 
نشين پيش��تازي نرخ تورم روستاهاي كشور نسبت به 
شهرها و كل استان ها است. نرخ تورم ماهانه روستاهاي 
كشور در ماه شهريور 8,5 درصد شده در حالي كه همين 

شاخص در شهرها 5,3 درصد بوده است.

  خانوار هاي كشور
به گزارش »تعادل« مركز آمار كشور گزارش شاخص 
قيمت مصرف كننده شهريور ماه را به تفكيك استان ها 
منتش��ر كرد. اين گزارش نرخ تورم همه اس��تان هاي 
كش��ور را در سه سطح ش��هري و روستايي و كشوري 

محاسبه مي كند. 
بر اساس اين گزارش در شهريور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٣٤,٦ 
رسيده كه نسبت به ماه قبل ٥.٤ درصد افزايش نشان 
مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ١٠.٢ 
درصد افزايش و كمترين نرخ ت��ورم ماهانه مربوط به 
استان كرمان با ٣.٤ درصد افزايش است. افزايش 1۰,2 
درصدي قيمت كاالهاي مصرفي تنها در فاصله اي يك 
ماهه در كل تاريخ انتش��ار حساب هاي ملي ركوردي 
بي سابقه محسوب مي ش��ود، آن هم در استاني كه از 
نظر معيشتي جزو فقيرترين استان هاي كشور است. 

از نظر كارشناسان به اين دليل سهم استان هاي غربي 
فقيرنش��ين از گراني بيشتر شده كه اقالم خوراكي در 
سبد غذايي خانوارهاي با درآمد كمتر وزن بيشتري دارد 
و تغيير در قيمت اين اقالم مي تواند تاثير بسيار بيشتري 
روي نرخ تورم اين خانوارها داشته باشد. به همين نسبت 
در مناطق روستايي هم كه هزينه هاي اصلي مربوط به 
خورد و خوراك است افزايش اقالم خوراكي در نهايت 

وزن بيشتري در احتساب ميزان تورم ماهانه دارد.
هزينه ها در مناطق مختلف كشور و حتي بين مناطق 
شهري و روستايي متفاوت است. در مناطق فقيرنشين تر 
يا با بيش��ترين آمار بيكاري، بيش��تر هزينه ها صرف 
كاالهاي خوراكي مي ش��ود كه به همين خاطر زماني 
كه تورم اقالم خوراكي باال مي رود روي تورم كل تاثير 
بيشتري مي گذارد، در حالي كه در شهرهاي بزرگ تر 
يا پردرآمدت��ر اين اقالم غيرخوراك��ي مانند آموزش، 
تفريحات، حمل ونقل و بهداشت و درمان است كه روي 

شاخص هاي تورم اثرگذاري بيشتري دارد.
بر اساس گزارش مركز آمار ش��اخص قيمت در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت 
به ماه مرداد ٦,٤ درصد و در گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« ٥.٠ درصد افزايش نشان مي دهد. 
درصد تغييرات قيمت در ماه جاري نسبت به شهريور 
ماه ١٣٩٦ براي اين دو گروه ب��ه ترتيب ٣٦.١ و ٢١.٧ 

درصد است.
عالوه بر اين در استان هاي فقير توليد كاال بسيار كمتر از 
استان هاي ثروتمند است. طبيعي است كه ثروت جوامع 
با ميزان كاالهايي كه توليد مي كنند افزايش مي يابد 
و بالطبع سهم اس��تان هاي كشور از توليد ملي عاملي 
اساس��ي در نرخ هاي بيكاري و درآمد سرانه آنهاست. 
از س��وي ديگر يكي از علت هاي اصلي تفاوت تورم در 
اس��تان ها همين توليد كاالهاي بومي است. كاالها و 
خدماتي كه در اس��تان ها توليد مي شود اگر در همان 
استان ها به مصرف برسد به دليل نداشتن هزينه هايي 
مانند حمل و نقل كمتر نس��بت به لرزش هاي تورمي 

حسياست نشان مي دهد. 
گزارش مركز آمار از نرخ تورم نقطه به نقطه استان هاي 
كش��ور نيز نش��ان مي دهد درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل براي خانوارهاي كشور 
٢٥,٧ درصد اس��ت. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان چهارمحال و بختياري )٣٢.١ درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان هرمزگان )١٩.٧ درصد( 
اس��ت. يعني خانوارهاي ساكن اس��تان چهارمحال و 
بختياري بطور متوسط ٦.٤ درصد بيشتر از ميانگين 
كل كش��ور و خانوارهاي ساكن استان هرمزگان بطور 
متوسط ٦.٠ درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به 
شهريور ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
همچنين بر اساس محاس��بات اين گزارش نرخ تورم 
دوازده ماه��ه منتهي به ش��هريور م��اه ١٣٩٧ براي 
خانوارهاي كش��ور به عدد ١١.٣ درصد رسيده است. 
بيش��ترين نرخ ت��ورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان 
همدان )١٤.٢ درصد( و كمترين آن مربوط به استان 
كرمان )٨.٩ درصد( است. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه 
استان ها در شهريور ماه ٥.٣ درصد است كه نسبت به 

ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

   موج تورمي در ميان شهرهاي همدان 
محاسبات ش��اخص قيمت مصرف كننده مركز آمار 
سطوح جغرافيايي شهر و روستا را هم به تفكيك مورد 
س��نجش و اعالم مي كند. بر اس��اس اين گزارش در 
شهريور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ١٣٤,٤ رسيده كه نسبت به 
ماه قبل ٥,٣ درصد افزايش نش��ان مي دهد. در سطح 
شهرها نيز در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه نصيب 
به استان سيستان و بلوچستان شده است. شهرهاي 
اين استان در ماه شهريور ٩.٧ درصد افزايش قيمت ها 
در كاال و خدمات را تجربه كرده اند. از س��وي ديگر اين 
گزارش نش��ان مي دهد كه شهرهاي كرمان كمترين 
نرخ تورم ماهانه را تجربه كرده اند. تورم ماهانه شهرهاي 
اين استان 3,4 درصد بوده است. محاسبات مركز آمار 
از تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري استان ها نيز 
حاكي از تغيير 25,7 درصدي ش��اخص كل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان چهارمحال و 
بختياري )٣١.٢ درصد( و كمترين آن مربوط به استان 
هرمزگان )١٩.١ درصد( است، يعني خانوارهاي ساكن 
استان چهارمحال و بختياري بطور متوسط ٥.٥ درصد 
بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي ساكن استان 
هرمزگان بطور متوس��ط ٦.٦ درصد كمتر از ميانگين 
كل كشور نسبت به ش��هريور ١٣٩٦ براي خريد يك 
»مجموعه كاال و خدمات يكس��ان« هزينه كرده اند. 
همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي 
شهري به عدد ١١.٤ درصد رسيده است. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان )١٥.٢ درصد( 

و كمترين آن مربوط به اس��تان خراسان رضوي )٩.١ 
درصد( است. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در 
شهريور ماه ٦.١ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٣ 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

  باالترين تورم روستايي در كرمانشاه 
محاس��بات مركز آمار نش��ان مي دهد ك��ه در ميان 
روستاهاي كشور، بيشترين نرخ تورم را ساكنين استان 
كرمانش��اه تجربه كرده اند. بر اس��اس اين گزارش در 
شهريور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روستايي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٥,٥١ رسيده كه 
نس��بت به ماه قبل ٨.٥ درصد افزايش نشان مي دهد.
بدين معني ك��ه فاصله تورم ماهانه بين روس��تاها و 
شهرها به 3,2 واحد درصد رسيده است. تورم روستايي 
در اين ماه هم از تورم ش��هرها و هم كل كشور بيشتر 
شده كه اين خود يكي ديگر از نشانه هاي افزايش تورم 
در مناطق فقيرنشين كشور است. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان 
سيستان و بلوچستان با ١١,٢ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با ٣.٤ درصد 
افزايش اس��ت. همچنين درصد تغيير ش��اخص كل 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي روستايي ٢٦.١ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي مربوط به 
استان چهارمحال و بختياري )٣٤.٧ درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان كرمان )١٨.٦ درصد( است، يعني 
خانوارهاي روس��تايي س��اكن اس��تان چهارمحال و 
بختياري بطور متوسط ٨.٦ درصد بيشتر از ميانگين 
كل كشور و خانوارهاي روستايي ساكن استان كرمان 
بطور متوسط ٧.٥ درصد كمتر از ميانگين كل كشور 
نسبت به ش��هريور ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه 
كاال و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به ش��هريور ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي 
روستايي كشور به ١٠.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان كرمانشاه )١٤.١ 
درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان )٦.٣ 
درصد( اس��ت. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها 
در شهريور ماه ٧.٩ درصد است كه نسبت به ماه قبل 

٠.٤ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
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بانك و بيمه4
يادداشت

مثلث فساد مالي، رانت و نفت
مريم ابراهيمي |

فرصت هاي سودآوري كه ثروت نفت به وجود آورده 
با توج��ه به تمركز قدرت در ايران به دليل س��اخت 
بروكراتيك و عريض و طويل موجود در دولت سبب 
مي شود تا گروه هاي ذي نفعي حول قدرت متمركز 
شكل بگيرند. مقوله »فساد مالي و اقتصادي« كه يكي 
از معضالت بسيار جدي در فرآيند توليد بوده و ضرورت 
اصالح و پيشگيري از آن كامال واضح است. فساد مالي 
عارضه اي چند بعدي اس��ت كه تبعات منفي آن به 
لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسيار 
سنگين و حتي غير قابل جبران است. از اين رو، مقابله 
با آن مي تواند نقش بس��زايي در تخصيص مطلوب 
منابع، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه عمومي 
داشته باش��د و موجب استحكام پايه هاي حكومت 
شده و اعتماد مردم به دولتمردان را افزايش دهد. در 
دين مقدس اسالم نيز ارزيابي موضوع فساد اقتصادي 
از اهميت زيادي برخوردار است و مبارزه با اين پديده 
مي تواند يكي از مصاديق بارز »اقامه قسط« باشد كه 
در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است. واقعيت آن 
است كه در ايران به دليل وجود منابع طبيعي نظير 
نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آنها، انحصاري بودن 
بازارها و همچنين به دليل عدم شفافيت، وجود رانت 
و بهره مندي عده قليلي از آن اجتناب ناپذير اس��ت. 
حجم بي��ش از اندازه بزرگ بخش دولتي مش��كل 
ديگري است كه با بروكراسي و قوانين نادرست )كه 
در يادداش��ت هاي قبل به برخي از آنها اش��اره شد( 
موجبات فساد در اين بخش و حتي بخش خصوصي 
را فراهم مي كند. فرصت هاي س��ودآوري كه ثروت 
نفت به وجود آورده با توجه به تمركز قدرت در ايران 
به دليل ساخت بروكراتيك ياد شده در دولت، سبب 
مي گردد كه گروه هاي ذي نفعي حول قدرت متمركز 
شكل بگيرند. بنابراين مديران اقتصادي كشور به جاي 
تكيه بر خالقيت و كارآفريني به كشف فرصت هاي 
موجود مي پردازند.ضعف شايسته  ساالري مبتني بر 
علم و تخصص در گزينش مديران و سياست گذاران 
منجر به عدم كفايت مدير در اداره سيس��تم تحت 
كنترل خود شده و اين شرايط موجب بروز پديده اي 
در ايران به نام رانت خواري و فساد اقتصادي مي گردد. 
در اين راستا ضروري است عملكرد تمامي مديران، 
س��ازمان ها و ... با شاخص هاي مناس��ب در هر دوره 
زماني به منظور ارتقا كيفيت مورد ارزيابي قرار گيرد. 
البته در اين زمينه جاي امي��دواري وجود دارد كه با 
استفاده از استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي 
و همچنين استقرار كامل حاكميت شركتي، عملكرد 
مالي و جزييات فعاليت شركت هاي بزرگ، بانك ها، 
شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري افشا خواهد 
شد كه به تبع آن، حقوق تمامي اعضاي هيات مديره 
و مديران عامل تمامي بانك ها، ش��ركت هاي بيمه 
و موسسات اعتباري مش��خص و شفاف شده و اين 
شفافيت و پاسخگويي شركت ها، بانك ها و ... زمينه ساز 

پيشگيري از حقوق هاي نجومي است.

خبر

نقش رسانه ها در جنگ 
اقتصادي پررنگ است

مديرعامل بانك ملت، نقش رسانه ها را در جنگ تمام 
عيار اقتصادي كنوني بس��يار پررنگ خواند و اظهار 
داشت: اگر رسانه ها در اين جنگ اقتصادي به درستي 
عمل كنند به سالمت از اين وضعيت خارج خواهيم 
شد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، دكتر محمد 
بيگدلي در نوزدهمين جلسه شوراي اطالع رساني 
دولت كه به ميزباني بانك ملت و با حضور مديران روابط 
عمومي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد صورت گرفت، با اشاره به نقش حساس 
و مهم رسانه ها به ويژه در شرايط حساس كنوني، اظهار 
اميدواري كرد كه خروجي اين جلسات بتواند عالوه بر 
كمك به كشور براي خروج از وضعيت كنوني، به تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتي نيز كمك كند. وي با بيان اين 
نكته كه هم اكنون اقتصاد كش��ور شرايط سختي را 
پشت سر مي گذارد، اضافه كرد: با وجود پيچيدگي هاي 
جوامع امروزي، نقش رسانه ها در جهان غيرقابل انكار 
است و امروز نقش آنها در اليه هاي مختلف جامعه و 
بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي، در مقايسه با دو دهه پيش بسيار پررنگ تر 
شده است. مديرعامل بانك ملت با تاكيد بر اين نكته كه 
با استفاده از رسانه مي توان در جامعه انگيزه و حركت 
ايجاد كرد، افزود: در عين حال رس��انه يك شمشير 
دولبه است كه مي تواند از حركت جامعه جلوگيري 
كند و بذر نااميدي را در كش��ور به كارد. وي تصريح 
كرد: رسانه ها مي توانند با عملكرد صحيح خود، افكار 
عمومي را براي پذيرش يك موضوع آماده كنند و در 
جنگ رواني موجود با تبيين جريان هاي پشت پرده 
و اهداف دشمن، نقشي تاثيرگذار را ايفا كنند. دكتر 
بيگدلي، نقش رس��انه ها را در كمك به دولت براي 
عبور از شرايط كنوني مهم خواند و گفت: تجربيات 
گذشته كشور نشان مي دهد كه قطعا با تدبير مقام 
معظم رهبري، برنامه ريزي مسووالن، مقاومت مردم 
و همكاري و هدايت درست رسانه ها، به سالمت از اين 
وضعيت خارج خواهيم شد. وي گفت: اگر امروز اقتصاد 
مقاومتي به خوبي عملياتي شده بود اثرات اين جنگ 
اقتصادي بسيار كمتر و حتي خنثي شده بود بنابراين 
بايد تالش كنيم كه به اهداف اقتصاد مقاومتي در بازه 
زماني تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري، جامعه 
عمل بپوشانيم و رسانه ها بي ترديد در اين زمينه نقش 
حساس��ي را بر عهده دارند. به گفته وي، اگر اقتصاد 
كشور مقاوم باشد تالش دشمنان براي ضربه زدن به 
نظام و اقتصاد كشور، قطعا بي نتيجه خواهد بود. دشمن 
از طريق مخدوش كردن افكار عمومي، سعي در پياده 
كردن نقشه هاي خود دارد بنابراين رسانه ها فارغ از 
هرگونه مسائل جناحي بايد در تنوير افكار عمومي تمام 
تالش خود را به كار بگيرند تا اين بار نيز كشور بتواند به 

سالمت از اين گردنه عبور كند.

»تعادل«چراييوسازوكارتعديلنرخارزوسكهرابررسيميكند

سه علت عمده كاهش نرخ ارز و سكه 

نظارت بر تسهيالت مشاركتي و مبادله اي

گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري|
قيمت انواع سكه و ارز روز دوشنبه نهم مهرماه در 
بازار آزاد كاهش يافت و نرخ سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد به كمت�ر از ۵ ميليون تومان و دالر با 
بيش از يك ه�زار تومان كاهش به زي�ر 16 هزار 

تومان و يورو نيز به 18 هزار تومان رسيد.
به گزارش »تعادل«، در س�امانه نيم�ا نيز آمارها 
نشان دهنده كاهش محس�وس در نرخ ارز است . 
نرخ خريد و فروش يورو در نيم�ا 11660 و 119۵2 
تومان، يوآن 2328 و 1718 تومان و درهم 3626 
و 3۵00 تومان بوده است.  همچنين در سامانه سنا 
نرخ خريد و فروش دالر 16303 و 1643۵ تومان، 
پون�د 21192 و 22 هزار تومان، لير تركيه 2۵94 و 
2۵98 تومان اعالم شده است. همچنين ميانگين 
نرخ س�نا براي يورو 1۵394، ي�وآن 2009، درهم 
3۵29 تومان اعالم شده است.  اما در عين حال در 
بازار آزاد نرخ ها انعطاف بيشتري داشته اند و نرخ 
دالر از صبح دوش�نبه تا عصر دوش�نبه از حدود 
17200 تا 1۵900 تومان در نوس�ان بوده و بيش از 
يك هزار تومان كاهش نشان مي دهد.  نكته قابل 
توجه اين است كه درهم امارات در يك ماه اخير و از 
جمله نسبت به روزهاي قبل افزايش ارزش داشته 
و از 2000 تومان در 11 شهريور تا 3۵00 تومان در روز 
دوشنبه افزايش داشته است و در بازار آزاد نيز تا 
4400 تومان رسيده است.  در بازار طال و سكه نيز 
نرخ اونس جهاني به 1187 دالر رسيده و هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد امامي 97 در بازار 
تهران با كاهش 1۵0 هزار توماني نسبت به يكشنبه 
4 ميلي�ون و 941 ه�زار تومان به فروش رس�يد. 
همچنين هر قطعه س�كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با 100 هزار تومان كاهش به ارزش 4 ميليون 
و 860 هزار تومان داد و ستد شد. از سوي ديگر در 
بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 130 هزار 
تومان كاهش دو ميليون و 443 هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با 70 هزار تومان افت يك 
ميليون و 342 هزار تومان معامله ش�د. بر اساس 
اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 10 هزار تومان 
كاهش در مدت مشابه 692 هزار تومان معامله شد 
و هر گرم طالي 18 عيار نيز با 30 هزار و 300 تومان 

كاهش 461 هزار تومان فروخته شد.

    تعدي�ل ن�رخ ارز ب�ا مداخله بان�ك مركزي
در بازار

در رابطه با داليل كاهش نرخ هاي ارز و س��كه و طال در 
روزهاي اخير، برخي كارشناسان معتقدند: مداخله بانك 
مركزي در بازار ارز و سياست هاي جديد ارزي و همچنين 
داليل سياسي ديگر از جمله مذاكره با بانك هاي مركزي 
اروپا و تصويب احتمالي FATF، منجر به تعديل قيمت ها 
شده است.  برخي صاحب نظران نيز مي گويند كه دولت 
و بانك مركزي تالش دارند كه قبل از شروع تحريم هاي 
جديد در 13 آبان و تحريم نفتي و بانكي، وضعيت بازار 
را تثبيت كنند و با اقداماتي باعث كاهش نرخ ها شوند. از 
جمله احتماال تزريق ارز به بازار زياد شده و باعث كاهش 

نرخ ها شده است. 
برخي فعاالن بازار ارز نيز معتقدند كه رش��د ش��اخص 
بورس و جذابيت خري��د و فروش كاال به خاطر افزايش 
قيمت هاي اخير باعث ش��ده كه بخش��ي از نقدينگي 
سرگردان بازار به سمت خريد كاال، خريد سهام و... برود 

و در نتيجه از فشار نقدينگي روي بازار ارز و سكه كاسته 
شده اس��ت. براين اساس، هيجانات بازار بعد از 13 آبان 
فروكش كرده و به يك تعادل مطلوب خواهد رسيد. زيرا 
در آن شرايط وضعيت درآمد و مخارج، عرضه و تقاضا، 
مشخص خواهد شد و موضوع پيش خور كردن نرخ ارز 

نيز به تدريج كاهش مي يابد. 
 همچنين برخي كارشناس��ان معتقدن��د كه افزايش 
اختيارات بانك مركزي براي مداخله در بازار ارز از طريق 
عمليات بازار باز ارزي و تسهيل ورود ارز به كشور، اقدامي 
ضروري اس��ت كه مي تواند به كاهش التهاب و كنترل 

نوسانات قيمتي منجر شود.
 از سوي ديگر، طبق اعالم سخنگوي قوه قضاييه وحيد 
مظلومين معروف به س��لطان سكه قاس��مي و باقري 
درمني، 3 محكوم به اعدام، پرونده هاي اخير هس��تند. 
بر اين اساس برخي فعاالن بازار سكه معتقدند كه گفته 
مي ش��ود از داليل عمده ريزش قيمت ها موضوع اعدام 
مفسدان اقتصادي است و همين موضوع توجه به احتكار 
و انبار كردن سكه و طال و ارز را تحت تاثير قرار داده است. 
برخي صاح��ب نظران معتقدن��د كه با نوس��ان دالر، 
بسياري از كس��ب وكارها نيز تحت تاثير قرار گرفته و 
بيشترين آسيب در كوتاه مدت در حوزه كسب و كارها 
ب��ه خدمات دهندگاني وارد ش��ده كه موج��ودي كاال 
نداشته اند و نتوانسته اند ارزش اسمي كسب و كار خود 
را با شرايط جديد تطبيق دهند و در حوزه اشخاص نيز 
حقوق بگيراني كه درآمدشان هيچ ارتباطي با ارز ندارد و 
دارايي قابل مالحظه اي هم نداشته اند، بيشترين آسيب 

را متحمل شده اند.
 در صورت تداوم شرايط فعلي، دارايي دهك هاي مياني 
و پاييني جامعه به سرعت به سمت دهك هاي باال تخليه 
خواهد شد. مي دانيم كه فرق است بين دارايي و درآمد. 
دهك هاي مياني جامع��ه عمدتا اگر چه درآمد پاييني 
دارن��د اما هنوز دارايي هايي دارن��د كه با كاهش قدرت 
خريدشان آنها را به فروش رسانده و در ميان مدت بيش 
از پيش به درآمد جاري خود وابسته خواهند شد. انتهاي 
چنين روندي شكل گيري جامعه اي است كه تقريبا دو 
طبقه بيشتر نخواهد داشت؛ ثروتمندان و مردم عادي.

حتي عنوان دهك ها ديگر خيلي معنا دار نخواهد بود. 
شايد طبقه اي ۹۰ درصدي داشته باشيم كه كم و بيش 
به صورت روز م��زد و ماه مزد صرفًا براي تأمين نيازهاي 
اوليه شان كار مي كنند و 1۰ درصدي كه دارايي دارند و 
البته بين خودشان شايد دهك هايي قابل تفكيك باشد. 
اي��ن بازتوزيع منفي ثروت در جامع��ه پيامدهاي مهم 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي خواهد داشت كه بسيار 

قابل توجه خواهد بود.
هر اقدامي توس��ط دولت براي جبران آس��يب وارده به 
اش��خاص و بنگاه ها مادام كه به تزريق ريال و رشد پايه 
پولي بينجامد عماًل به ضد خود تبديل مي شود. پس بهتر 
است دولت در حمايت از اقشار آسيب ديده به راهكارهاي 

غير ريالي بينديشد.

    ۳ وزارتخانه مس�وول تخصي�ص ارز و بانك 
مركزي مسوول تامين ارز 

بر اساس اعالم روابط عمومي بانك مركزي، روند پرداخت 
ارز دولتي به واردكنندگان كاال از تيرماه سال جاري تغيير 
كرده و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي 
و بهداشت به عنوان مرجع و مسوول تصميم گيري در 
ارتباط با تخصيص ارز به واردكنندگان كاال براس��اس 

اولويت عمل مي كنند.

با تغيير شرايط دريافت ارز دولتي دفاتر تخصصي وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در كنار ادارات مس��وول دو 
وزارتخانه ديگر به عنوان مرجع تصميم گيري در خصوص 
بررسي و صدور مجوز جهت تخصيص ارز دولتي فعاليت 

مي كنند.
بانك مركزي تنها تامين كنن��ده ارز كاالهاي گروه اول 
)كاالهاي اساسي و دارو( اس��ت و هيچ دخالتي درباره 
اينكه ارز موجود در اختيار كدام واردكننده قرار بگيرد 
نداشته و صرفا بر اساس تاييد وزارت صمت )مندرج در 

ثبت سفارش صادره( اقدام مي كند.
تنها مرجع تشخيص تخصيص ارز با نرخ مصوب دولت 
)۴۲۰۰۰ ريال براي هر دالر( وزارتخانه هاي ياد شده با 
تاييد نهايي وزارت صمت هستند و بنابراين در اين ارتباط 
بانك مركزي دخالتي در تعيين مصاديق تخصيص ارز 
نداش��ته و فقط مجري تامين ارز با تاييد و مس��ووليت 

دستگاه هاي ياد شده است.

    سازوكار جديد تأمين ارز خدماتي
همچنين بانك مركزي در بخشنامه اي موارد تامين ارز به 
صورت اسكناس براي بخشي از مصارف ارزي خدماتي را 

به 11 بانك عامل ابالغ كرد.
 اين بانك در بخش��نامه مورخ 8 مهر ماه 13۹7 به 11 
بانك ملي، ملت، تجارت، س��په، صادرات، كشاورزي، 
توسعه صادرات، اقتصاد نوين، پارسيان، سامان و پاسارگاد 
ضمن اع��الم اينكه تامين ارز به  منظ��ور حواله ارزي از 
طريق روابط كارگزاري بانك هاي نامبرده يا صرافي هاي 
مجاز امكان پذير است، تأكيد كرده است كه در صورت 
عدم امكان حواله به  روش هاي فوق، تأمين ارز به  صورت 
اسكناس نيز براي بخشي از مصارف ارزي خدماتي مندرج 
در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامه فوق  
ميسر است:   تامين و پرداخت ارز بابت شهريه دانشجويان. 
هزينه  ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني اع��م از دولتي و 
غيردولتي. هزينه ثبت نام براي شركت در آزمون هاي 
بين المللي از جمله TOEFL، GRE، IELTS  و... هزينه 
شركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور 
و هزينه هاي ارزي دوره هاي آموزش��ي داخل كش��ور 
متقاضيان آزاد. هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانه ها، 
سازمان ها  يا موسسات و شركت هاي دولتي و واحدهاي 
وابس��ته، س��فارتخانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي و 
نهادهاي عمومي غير دولتي. هزينه برگزاري   يا شركت 
در همايش هاي بين المللي و اعطاي جوايز جشنواره ها و 

مسابقات بخش دولتي.
هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني، انتش��ار آگهي 
در خارج از كش��ور و درياف��ت گواهي هاي بين المللي 
)اس��تاندارد، كيفيت و ...( بخش دولت��ي و متقاضيان 
بخش غير دولتي. هزينه حق عضويت و حق ثبت نام در 
سازمان ها و مجامع بين المللي و محافل علمي و هزينه 
چاپ مقاالت علمي در خارج از كش��ور بخش دولتي و 
متقاضيان بخش غيردولتي. كماكان تامين ارز توسط 
آن بانك بابت كليه مصارف ارزي خدماتي درج شده در 

بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامه ذكر شده 
و اين بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امكان پذير 
است. تامين و پرداخت ارز درماني )به عامليت بانك هاي 
عامل تجارت و سامان( براي مبالغ بيش از ده هزار دالر 
)يا معادل آن به س��اير ارزها( كه داراي مجوز ش��وراي 
عالي پزشكي هس��تند، نيازي به اخذ مجوز موردي از 

اين بانك ندارد. 
در فرآيند تخصيص و تامين ارز نيز ذكر شده كه مواردي 
كه درخواس��ت تامين ارز خارج از دسترسي هاي بانك 
مركزي مطرح اس��ت، درصورت تغيير مقصد ارز مورد 
درخواست در گواهي ثبت آماري مربوطه، تامين آن از 
سوي اين بانك امكان  پذير است. درصورت عدم امكان 
حواله از طريق روابط كارگ��زاري، آن بانك مي تواند از 
خدمات صرافي  خود و يا س��اير صرافي هاي مجاز براي 
اين منظور اس��تفاده كند. مبناي ن��رخ ارز درخصوص 
حواله ه��اي ارزي، ن��رخ ارز حواله مندرج در س��امانه 
»معامالت الكترونيكي ارز« )ETS (و درمورد اسكناس، 
نرخ ارز اسكناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد 
بود. در رابطه با درخواس��ت هاي تامين اس��كناس در 
محل كد بخشنامه در گواهي ثبت آماري مربوطه با كد 
13۹35837 و براي درخواس��ت هاي تامين حواله در 
محل موردنظر با درج كد ۲3۹35837 با نوع نرخ ارز آزاد 
)كد 5( اقدام كند. درهنگام ثبت درخواست گواهي ثبت 
آماري خدمت با شرايط درج شده در بند »د« توسط بانك 
عامل، كنترل هاي سيستمي الزم در سامانه »نمايش و 
مديريت اطالعات گواهي ثبت آماري«به نحوي انجام 
گيرد كه از امكان ثبت درخواست غيرمجاز اجتناب شود. 
گفتني است براي تامين اس��كناس موردنياز، با اداره 
عمليات ارزي اي��ن بانك هماهنگي الزم انجام گرفته 
اس��ت و در ص��ورت هرگونه ابهام در رابط��ه با فرآيند 
تخصيص و تامين ارز، با ادارات مرتبط اين بانك )آمار 
و تعهدات ارزي ، نظارت ارز، عمليات ارزي ، بين الملل( 

هماهنگي انجام شود.

وهاب قليچ|كارشناس امور بانكي|
چنانچه توصيه بر آن است كه مي توان با نظارت دقيق تر 
مانع از صوري سازي تسهيالت مشاركتي شد، آيا نمي توان 
اين مكانيسم نظارتي را براي تسهيالت مبادله  اي به كار 

گرفت؟
پس از تهي��ه طرح »قانون جامع بانك��داري جمهوري 
اس��المي اي��ران« از تلفيق و تجميع س��ه طرح »طرح 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران«، »طرح بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران«، »طرح تاسيس بانك توسعه 
جمهوري اس��المي ايران« و يك اليحه »اصالح قانون 
پولي و بانكي كشور« توسط جمعي از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي، در برخي از مجامع علمي بحث ها و 

نقدهايي نسبت به اين طرح ايراد شده است.
جديدترين اين واكنش ها ارسال نامه اي از سوي جمعي 
از متخصصين اقتصاد اسالمي به نمايندگان مجلس در 
نقد اين طرح بوده اس��ت. در اين نامه ضمن پرسش اين 
س��وال كه »آيا طرح »قانون جامع بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران« موجب انطباق با موازين اسالمي و اصالح 
نظام بانكي خواهد شد؟« از نمايندگان محترم مجلس 
درخواست داشته اند كه در تصويب اين طرح دقت و تامل 
بيشتري نموده و از تصويب آزمايشي آن در كميسيون 

اقتصادي اجتناب شود.
مرور مفاد طرح ش��ده در اين نامه حكايت از آن دارد كه 
نويس��ندگان نامه با دغدغه هاي ارزشمندي نسبت به 
اجراي بانكداري اسالمي به نحو واقعي و كامل در كشور 
دست به قلم ش��ده اند. همچنين اين نامه حاوي برخي 
از نكات بسيار دقيق و صحيح اس��ت همچون اشاره به 
حذف عب��ارت »بدون ربا« از عنوان اصل��ي قانون و يا از 
سرفصل هايي مانند فصل پانزدهم )عمليات بانكي( در اين 
طرح جديد، در حالي كه عنوان قانون مصوب 13۶۲ و نيز 
عنوان فصل پنجم نسخه قبلي همين طرح نيز از عبارت 

»بدون ربا« استفاده كرده بود.
مشخص اس��ت كه به كارگيري عنواني اسالمي ضمن 
تاكيد بر هدف و رسالت قانون، مي تواند وجهه نظام بانكي 
كشور را در عرصه بين المللي و جهان اسالم بهتر نمايان 

سازد. همچنين كم توجهي اين طرح به اسناد باالدستي 
همچون سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم يكي 

ديگر از نكات دقيق اين نامه به شمار مي آيد.
اما آنچه مدنظر اين نوشتار است اشاره جنجالي اين نامه 
به مبحث تخصيص منابع در نظام بانكي است. آنگونه كه 
از محتواي اين نامه و البته مصاحبه هاي پيشين برخي 
از امضاكنندگان آن برمي آيد، استفاده از عقود مبادله اي 
همچون مرابحه به علت وج��ود فاكتورهاي صوري در 
وضعيت فعلي، از حيث ش��رعي محل ترديد اس��ت و از 
سوي ديگر »به اعتراف تمامي صاحب نظران قرار دادن 
قرض الحسنه در سيستم بانكي موفق نبوده و عملكرد 
بانك ها در اين زمينه آس��يب جدي به اين سنت مورد 

تاكيد اسالم وارد نموده است«.
از اين حيث به نظر مي رسد عقودي جز عقود مشاركتي 
)PLS( براي قانونگذار باقي نباشد و در نگاه منتقدان طرح، 
استفاده از عقود مشاركتي اصل و اساس بانكداري اسالمي 
به ش��مار مي آيد. از اين حيث درخواس��ت منتقدان از 
طراحان قانون آن  است كه بناي بانكداري كشور را مبتني 
بر عقود مشاركتي تدوين نمايند. البته اين درخواست 

به وضوح در نامه ذكر نشده است و ممكن است مدنظر 
تمامي امضاكنندگان اين نامه نيز نباشد، اما جاي ترديد 
نيست كه اين ايده دغدغه  برخي از انديشمندان اقتصاد 
اسالمي و منتقدان اين طرح است كه در اين راستا ذكر 

برخي از نكات ضروري است: 
1. تجربه بانكداري ايران نشان مي دهد كه اگر استفاده از 
عقود مبادله اي همچون فروش اقساطي و مرابحه از ناحيه 
صوري س��ازي محل ايراد است، تجربه استفاده از عقود 
مشاركتي در اين نظام به مراتب با صوري سازي بيشتري 
همراه بوده است. در اكثر تسهيالت مشاركتي، در ابتداي 
كار نرخي انتظاري براي تسهيالت گيرنده مقرر مي شود 
و در انتهاي كار اين نرخ )فارغ از نتيجه پروژه مشاركتي 
و تسهيم واقعي س��ود و زيان( از تسهيالت گيرنده اخذ 
مي ش��ود. به عبارتي عق��ود مش��اركتي در قالب عقود 
مبادله اي اجرايي مي ش��ود و تسهيم مشخصي از سود 
و زيان به وقوع نمي پيوندد.اين در ش��رايطي اس��ت كه 
تجربه نه چندان مثبت استفاده از الگوي PLS در يكي از 
بانك هاي كشور نيز پيش چشم روي ما قرار دارد. بنابراين 
اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چنانچه توصيه بر آن 

است كه مي توان با نظارت دقيق تر مانع از صوري سازي 
تسهيالت مشاركتي ش��د، آيا نمي توان اين مكانيسم 
نظارت��ي را براي تس��هيالت مبادله اي ب��ه كار گرفت؟ 
كماآنكه پيشرفت بانكداري الكترونيك و فناوري هاي 
مالي در بس��ترهايي همچون بالك چين امكان حذف 
فاكتورهاي كاغذي را به س��هولت بيش��تري نسبت به 
نظارت بر امر مشاركت و محاسبه سود واقعي منتج از آن 

فراهم مي سازد.
۲. تجربه بين المللي بانكداري اسالمي در زمينه استفاده 
از عقود مش��اركتي در بانكداري چندان زياد نيس��ت و 
امروزه س��هم بااليي از عمليات نظ��ام بانكي در عرصه 
جهاني در قالب عقود مبادله اي به انجام مي رسد. البته 
گرچه نمي توان فعاليت بانكداري اس��المي در جهان را 
نس��خه كامل و بدون عيب برشمرد اما به هر حال جمع 
نظرات خبرگان و فقهاي اقتصاد اسالمي جهان در قالب 
فعلي كه كثرت استفاده از عقود مبادله اي است تعريف و 
پياده ش��ده است. از اين رو سوال دوم آن است كه الگوي 
PLS در كجاي دنيا تجربه موفقي داشته است كه بتوانيم 

آن را براي نظام پرچالش بانكداري ايران تجويز نماييم؟
3. طرح جديد قانون، استفاده از عقود مبادله  اي را محدود 
به مرابحه نكرده اس��ت و در ماده 115 از عبارت »مانند 
مرابحه« صرفا جهت ارايه مثال اس��تفاده كرده اس��ت. 
همچنين اين طرح استفاده از عقود مشاركتي را نيز ترك 
نكرده است؛ بلكه آن را در قالبي مديريت شده پيشنهاد 
داده است. در اين طرح با تعبيه سپرده هاي سرمايه گذاري 
خاص، در قالب فروش »اوراق گواهي س��رمايه گذاري 
خاص«، بانك را موظف مي سازد وجوه جمع آوري شده 
در اين نوع سپرده ها را مطابق قرارداد منعقده با متقاضي، 
در قالب عقود با نرخ سود نامعين در اختيار وي قرار داده 
و به عنوان وكيل صاحبان اوراق سپرده سرمايه گذاري 
خاص، در تصميم گيري هاي مربوط به پروژه، مشاركت 
نمايد. پروژه هايي كه از طريق س��پرده سرمايه گذاري 
خاص تامين مالي مي شوند، با استفاده از سازوكارهايي 
مانند »صندوق پروژه« يا »شركت پروژه« امكان محاسبه 
س��ود و زيان پروژه را فراهم مي س��ازند. در اين شرايط 

سپرده گذاران ريسك پذير مي توانند به اين نوع سپرده ها 
مراجعه كرده و مابقي سپرده گذاران كه ريسك پذيري 
كمتري دارند از س��اير سپرده هاي تعبيه شده استفاده 
نمايند. سوال سوم آن است كه چنانچه مبناي بانكداري 
اسالمي را تماما بر مشاركت سوار نماييم، آيا مي توان براي 
جذب سپرده هاي سپرده گذاران ريسك گريز كه حجم 
بااليي از مشتريان نظام بانكي هستند، سپرده اي با سود 
مطمئن تعريف نمود؟ آيا به عوارض خروج سرمايه هاي 
اين دسته از افراد از نظام بانكي و هجرت آن به بازارهاي 

سفته بازانه با نرخ سود مطمئن تر انديشه شده است؟
۴. و اما پرسش نهايي آن است كه الگوي اجرايي و مطلوِب 
منتقدان طرح »قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي 
ايران« براي نظام پولي و بانكي كش��ور بطور مش��خص 
چيس��ت؟ روش تجهيز و تخصيص منابع به چه نحوي 
اس��ت؟ روش به كارگيري عقد قرض الحس��نه در نظام 
بانكي كشور به چه شكلي است؟ براي جريمه تاخير تاديه 
و جلوگيري از انبوه مطالبات معوق بانكي چه برنامه اي 
وجود دارد؟ براي اس��تقالل بانك مرك��زي چه ايده اي 
قابل ارايه است؟ به نظر مي آيد در كنار بيان مكرر نقدها 
و ايرادات، طرح و پيش��نهاد الگوهاي اجرايي و كارآمد 
جايگزين به نتايج بهتري در محافل تصميم س��ازي و 
قانونگذاري ختم خواهد شد و پذيرش بهتري نزد جامعه 

علمي كشور برجاي خواهد نهاد.
نگارنده از مصايب صوري سازي قراردادهاي بانكي تحت 
عقود مبادله اي مطلع است. از اين رو به نظر مي آيد تعبيه 
نهاد نظارت شرعي و شوراي فقهي بانك مركزي و تعبيه 
برخي از س��ازوكارهاي ديگر در اين طرح، اين امكان را 
فراهم مي سازد كه اين چالش ها تاحدي مرتفع شود. در 
انتها بايد بيان داشت حقيقت آن است كه هم انديشي هاي 
بيشتر زمينه گفت وگو و همفكري بهتري را با طراحان 
قان��ون فراهم مي آورد و از اين حي��ث بيان دغدغه هاي 
متفكران اقتصاد اس��المي در هر شرايطي قابل تقدير و 
ارج نهادن است؛ اميد مي رود ثمره اين مباحث حركت رو 
به جلو و تصويب يك قانون اجرايي و كارآمد براي نظام 

بانكي كشور باشد.
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ديدگاه 5 بازار سرمايه
رشد شاخص بورس

ماندگار است؟
يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است شركت هاي 
بورس��ي كه صادرات محور هستند و افزايش نرخ ارز 
روي قيمتش��ان تاثير مثبت دارد باي��د از فرصت به 
وجود آمده اس��تفاده و اقدام به نوسازي خود كنند تا 
محصوالت با كيفيت تري را عرضه كنند. او معتقد است 
بازار سرمايه بايد بتواند اعتماد عموم را جذب كند تا 
پول هاي سرگردان به بورس وارد شود.عبدالحسين 
رضوي اميري در گفت وگو با ايسنا، درباره علت رشد 
قيمت هاي سهام و ركورد شكني هاي شاخص اظهار 
كرد: از قبل مشخص بود كه در آينده اي نزديك روند 
معكوس در قيمت سهم ها رخ خواهد داد و همه فعاالن 
بورس شاهد افزايش رشد سهم ها خواهند بود، اما در 
حال حاضر نيز در بازار سهم هايي وجود دارد كه با توجه 
به افزايش سرمايه اعمال شده قيمت آنها از قيمت سال 
۱۳۹۲ پايين تر است.وي افزود: اين اتفاق بيشتر در 
سهم هايي ديده مي شود كه وابستگي كمتري به قيمت 
ارز دارند، اما اكنون قيمت هاي بسياري از سهم ها در 
حال باال رفتن بوده و رشد شاخص بازار سهام همچنان 
ادامه دار است. از جمله علت هاي اين موضوع مي توان 
به باال رفتن قيمت ارز اش��اره كرد. طبيعي است كه 
شركت هاي صادرات محور درآمد بيشتري كسب كنند 
و بتوانند موانع صادرات را برطرف كنند.اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: مدت ها بازار سهام رشد چنداني 
نداشت و قيمت اكثر سهم هاي ارزنده بسيار پايين تر 
از قيمت واقعي آنها بود. ارزش جايگزيني بسياري از 
شركت ها بيش از قيمت تابلو بود.رضوي اميري ادامه 
داد: با افزايش نقد ش��وندگي و اشباع شدن بازارهاي 
موازي از قبيل بازار مسكن، ارز و سكه طبيعي است 
كه بورس نيز حركت كند. ضمن اينكه هنوز به نقطه 
مطلوب هم سطح با ساير بازارها نرسيده است. تعداد 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس نسبت به سنوات 
قبل افزايش قابل قبولي داش��ته و توانسته به جذب 
نقدينگي بيشتر كمك كند.وي اضافه كرد: بازيگران 
عمده اين ب��ازار )حقوقي ها و صندوق هاي مرتبط با 
سهام( توانسته اند از باال رفتن و نوسان قيمت ها سود 
خوبي به دس��ت آورند. بالطبع حقوقي ها مي توانند، 
حقيقي ها و شركت هاي مشاوره اي سهام را به دنبال 
خود به بازار بكشانند.اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
ثابت بودن نرخ س��ود بانكي از ديگر عواملي است كه 
به رشد بازار سهام كمك كرده اما همان گونه كه ذكر 
شد توجه بازار بايد به شركت هايي باشد كه با نوسانات 
ارز حركت نمي كنند چرا كه پتانسيل افزايش قيمت 
خوبي دارند و دليل آن افزايش قيمت محصوالت آنها 

در بازار است.
وي ادامه داد: بازار س��رمايه بايد بتواند اعتماد عموم 
را جذب كند تا پول هاي س��رگردان ب��ه بورس وارد 
شود. اين تنها در صورتي است كه روند افزايش سود 
و قيمت س��هم ها افزايش داشته باشد. اگر غير از اين 
باشد و سودي عايد سرمايه گذاران نشود، دوباره رفتار 
سهامداران تغيير خواهد كرد. بايد شركت هاي بنيادي 
و صادرات محور از اين فرصت استفاده كنند و با افزايش 
سرمايه ها بتوانند اين منابع مالي الزم را براي توسعه و 
رشد خويش فراهم كرده و به نوسازي خود بپردازند. 
اما مي دانيم بازار سهام بازاري پر ريسك است و هر آن 
امكان دارد شرايط تغيير كند چرا كه ما هنوز تحريم 
هستيم و امكان تحريم هاي بيشتر نيز وجود دارد. در 
نتيجه، مبادالت پولي و بانكي به خوبي عمل نمي كند 

و جريان نقدينگي راه صحيحي را نمي رود. 

»تعادل«تازهتريناظهارنظررييسسازمانبرنامهوبودجهرادرحوزهبازارسرمايهبررسيميكند

دبيركميتهفقهيسازمانبورسواوراقبهادارخبرداد

بعد از مردم،دولت به فكر بورس افتاد

اوراق بيمه اي اتكايي پلي بين بازار سرمايه و صنعت بيمه

گروه بورس| مسعود كريمي |
با توجه به رونق بازار سرمايه كشور و كسب بازدهي بيش 
از ۱0۳ درصدي آن از ابتداي سال تا پايان معامالت روز 
گذشته مشاهده مي شود كه يكي از مقامات دولتي به 
تازگي بخش مولد اقتصادي را راهكاري براي برون رفت 
از شرايط نامتعادل ارزي كشور مطرح كرد. در همين 
رابطه، روز دوشنبه محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور در يك اظهارنظر رسمي اعالم 
كرد در شرايط كنوني از بازارهاي چهارگانه، برخي از 
بازارها دچار عدم تعادل هس��تند. بازار پول ما اكنون 
دچار ع��دم تعادل بوده و آثار اين ع��دم تعادل در بازار 
ارز نيز قابل مش��اهده اس��ت؛ اما بازار سرمايه در حال 
حاضر با اقبال مردم روبرو ش��ده است كه مي توان اين 
بازار را به عنوان بازاري كه مشكالت بازار پول را جبران 
مي كند، مطرح نماييم و بازار كااليي نيز به خاطر بازار 
پول و موضوع نقدينگي و اثري كه در بحث مربوط به ارز 
دارد، دچار چالش هايي است كه بايد به سرعت به آن 
پرداخته شود. بر همين اساس، بطور معمول همگام با 
صعود شاخص هاي بورسي تمام دولت ها دست به چنين 
اظهار نظر هايي مي زنند كه به عقيده برخي از فعاالن 
بازار سرمايه اين گونه حمايت ها فقط جنبه موج سواري 
دولتي ها از رش��د بورس را نمايان مي كند. در مقابل، 
برخي ديگر از صاحب نظران نيز معتقدند كه رفتار  ها و 
اظهارنظر هاي دولتي مي بايست فقط به حمايت زباني 
ختم نشود و با پوشاندن جامه عمل باعث رونق معامالت 
در بازار سهام كشور شوند. به هر روي با نگاهي به گذشته 
مشاهده مي ش��ود، بازاري كه از پانزدهم دي ماه سال 
۱۳۹۲ تا چهارم آذر  ماه ۱۳۹6 )حدود 4 س��ال( با يك 
ركود تمام عيار دس��ت و پنجه نرم كرد به هيچ عنوان 
مورد حمايت دولتي  ها ق��رار نگرفت به محض صعود 
شاخص   ها، بازار س��رمايه در سال ۹7 به عنوان يكي از 
راهكار  هاي رسيدن به رونق اقتصادي مطرح مي شود.

    اظهار نظر سنتي و تصميمات شبانه
در همين رابطه، علي رضا كديور مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه معين ملت در خصوص آخرين 
اظهارنظر هاي محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودج��ه در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: اينگونه 
اظهارنظر  ها در سنوات گذشته نيز وجود داشته است. 
در دولت هاي گذشته زماني كه بورس با رونق، افزايش 
حجم معامالت و صعود ش��اخص ها همراه بود چنين 
اظهارنظر هايي از سوي مقامات دولتي مطرح مي شد. 
وي با اشاره به اينكه متاسفانه فقط در زمان رونق بازار 
چنين موضوعاتي ش��نيده مي ش��ود نيز خاطرنشان 
كرد: نكته اي كه اين دست از اظهارنظر ها را مورد تاييد 
قرار  مي دهد اين اس��ت كه خود دولت اقدام به كاهش 

ريسك هاي سيستماتيك حاكم در بازار سرمايه كند. 
اين مهم نه تنها در دولت هاي گذش��ته بلكه در دولت 
فعلي هم قابل مشاهده نيست. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه منظور از ريسك هاي سيستماتيك دولتي، 
 ريسك قوانين، مقررات و دستورالعمل هايي است كه 
بعضا شبانه صادر مي شود و برخي از شركت ها و صنايع 
خاص را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار مي دهد. به عنوان 
مثال مي توان از قيمت گذاري مواد اوليه، قيمت گذاري 
خوراك، تعرفه واردات و صادرات، ممنوع شدن واردات يا 
صادرات يك كاال و... نام برد. از سويي، مشاهده مي شود 
كه در يك بازه زماني كوتاه مدت بعضا تصميمات ضد و 
نقيضي گرفته شده است به اين معني كه يك تصميم 
گرفته ش��ده و به فاصله چن��د روز تصميمي جديد و 
معكوس تصميم قبلي اتخاذ ش��ده است. مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت تصريح كرد: 
طبيعتا اين تصميمات و ريسك هاي  سيستماتيك باعث 
مي شوند كه بازار سرمايه هم به نوعي تحت تاثير قرار 
بگيرد. به عنوان مثال، تصميم يك ش��نبه شب دولت 
براي افزايش نرخ ارز خوراك پتروشيمي ها باعث شد تا 
در معامالت روز دوشنبه، سهام شركت  هاي پتروشيمي 

در بورس با افت قيمت مواجه شود. 

    پيروي از اصول، قاعده و قانون
عضو هيات مديره فرابورس گفت: افزايش نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها مورد مخالفت قرار نمي گيرد اما بايد 
اينگونه تصميمات بر حسب يك قاعده، قانون و اصولي 
اعالم شود تا در وهله نخست براي فعاالن اقتصادي و 
پس از آن براي سرمايه گذاران بورسي قابل پيش بيني 
باش��د. به اين معني كه دولت از اين پس اعالم كند كه 
مبناي قيمت گذاري خوراك پتروشيمي  ها با يك رقم 
مشخص لحاظ خواهد شد يا قرار است كه با يك فرمول 
مشخص تا 5 سال آينده به نحوه معيني تغيير پيدا كند. 
علي رضا كديور تاكيد كرد: در نتيجه اين اتفاق، قابليت 
پيش بيني ب��راي فعاالن اقتصادي ب��ا افزايش همراه 
خواهد ش��د. اين در حالي اس��ت كه چنين موضوعي 
فقط مشمول پتروشيمي ها نيست و در تمام زمينه ها 
كاربرد خواهد داشت. بنابراين دولت بايد با يك بسته 
همه جانبه نگر، تمام متغير هاي اقتصادي و متغير هايي 
ك��ه روي س��ودآوري و فعاليت ش��ركت ها در صنايع 
مختلف تاثير گذارند و به نوعي قابليت پيش بيني دارند 

را اعالم كند.

    هجوم نقدينگي
اين تحليلگر بازار سرمايه بيان كرد: با توجه به اينكه 
ماهيت بورس همراه با ريسك است و از ابتداي سال 
تا كنون اين بازار بيش از صد در صد بازدهي كس��ب 

كرده پس در نتيجه مردم بايد به سمت بورس تشويق 
شوند مناسب ارزيابي نمي شود، چرا كه اين افراد به هر 
دليلي كه روند مثبت بازار سهام معكوس شوند بطور 
قطع دچار زيان خواهند ش��د. در مقابل تجربه نشان 
داده است كه بخش زيادي از نقدينگي سرگردان كه 
در حال حاضر به سمت بورس هجوم آورده است در 
اين بازار ماندگار نخواهد بود. وي افزود: اين دست از 
سرمايه گذاران تا زماني كه بازدهي مورد نظر خود را 
كس��ب كنند در بورس مي مانند اما به محض اينكه 
امكان كس��ب بازدهي بيش��تر در بازار موازي بورس 
ايجاد شود به س��مت آن بازار تغيير مسير مي دهند. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت 
معتقد اس��ت كه بايد اجازه داد فع��االن در هر يك از 
بازار  هاي مال��ي در همان بازار مش��خص به فعاليت 
بپردازن��د زيرا جابه جايي يك ب��اره حجم عظيمي از 
نقدينگي و حركت به سمت س��هام، مسكن، ارز و... 
مي تواند تمام بازار ها را دچار تالطم كند. عضو هيات 
مديره فرابورس اظهار داشت: سياست گذاري دولت 
بايد به نحوي تعيين شود تا قابليت پيش بيني داشته 
باشد. از طرفي فقط تحت شرايط خيلي خاص دولت 
با اعالم قبلي و براي بازه زماني مشخص بيان كند كه 

از قاعده مشخص پيروي نمي كند و با عبور از شرايط 
خاص دوباره از قاعده مرسوم پيروي خواهد شد. بر اين 
اساس، براي سرمايه گذاري كه بطور مستقيم در يك 
پروژه توليدي سرمايه گذاري مي كند يا سرمايه گذاري 
كه در بازار س��هام فعاليت مي كند، روند سودآوري و 
قيمت سهام شركت مورد نظر قابل پيش بيني خواهد 
بود. به گفته وي، در چنين حالتي نوسانات شديد در 

بازار نخواهيم داشت.

    ضرورت حضور بازارگردان
از س��ويي ديگر، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توس��عه آذربايجان با تحليل شرايط 
فعلي بازار س��رمايه و اظهارنظر محمدباقر نوبخت در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: بازار سرمايه طي چند 
وقت اخير بطور ميانگين، روزانه حجمي چندين برابر 
دوران گذشته خود را به ثبت مي رساند و اين موضوع 
نشان دهنده ورود نقدينگي تازه به بازار سرمايه است. 
وي با اشاره به منشأ نقدينگي هاي جديد نيز خاطرنشان 
كرد: با توجه به اطالعات موجود مشاهده مي شود كه 
طي 6 ماه گذشته بيش از 500 هزار كد بورسي جديد 
در بازار ايجاد شده است. از طرفي، خريد و فروش ها و 

حجم روزانه بازار س��رمايه چندين برابر حجم روزانه 
نرمال است كه اين مهم به نوعي نشان مي دهد منابع، 
منابع فعال و سنتي بازار سرمايه نيست بلكه احتماال 
اين منابع، نقدينگي سرگردان را نمايندگي مي كند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه معتقد است با توجه به 
ماهيت بازار سرمايه كه ماهيت تورمي نيست و بازاري 
ضد تورم اس��ت بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه هر چه منابع وارد بازار سرمايه شود به دليل اينكه 
ماهيت غي��ر تورمي دارد، به نفع اقتصاد كالن خواهد 
بود. بر اين اساس، اين مهم مي تواند يكي از داليل رفتار 
دولت ها در س��وق نقدينگي به سمت اين بازار در نظر 
گرفته شود. حامد ستاك عنوان كرد: يكي از الزامات 
پايداري معامالت در بازار س��رمايه وجود بازارگردان 
اس��ت. به گفته مديرعامل شركت س��رمايه گذاري 
توس��عه آذربايجان، در بازار  هاي پيشرفته سال هاي 
سال به صورت رسمي بازارگردان ها فعاليت مي كنند 
بنابراي��ن در صورت��ي كه عزمي جدي ب��راي حضور 
نقدينگي در بازار سرمايه كشور وجود داشته باشد بايد 
از بازار گردان هاي متعهد و متخصص استفاده شود تا 
بتوان در واقع نقدينگي را به صورت مطلوب و پايدار به 
سمت بازار سرمايه هدايت و در اين بازار نگهداري كرد.

كميته تخصصي فقهي در مصوبه خود بر اين نكته تأكيد 
كرد كه اوراق بيمه اي اتكايي بر مبناي قرارداد بيمه و 
عقد وكالت ساختاربندي ش��ده اند و با توجه به اينكه 
در قوانين جمهوري اسالمي ايران، قرارداد بيمه، يك 
قرارداد منطبق با موازين شريعت شناخته شده است؛ 
بنابراين كميته فقهي هم به تبعيت از نظر فقهاي شيعه 

و قوانين جمهوري اسالمي ايران، آن را تأييد كرد .
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئيات 
مصوبات اخير اين كميته را تشريح كرد و گفت: اوراق 

بيمه اتكايي در اين كميته به تأييد رسيده است.
به گزارش ايكنا، مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، در تشريح مصوبات جديد كميته 
فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه اخير، 
كميته فقهي، دو موضوع را در دستور كار خود قرار داد. 
موضوع اول، قرائت، اص��الح و امضاي مصوبه كميته 

فقهي در خصوص اوراق بيمه اي اتكايي بود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در دو جلس��ه گذش��ته 
موضوع اوراق بيمه اي اتكايي در كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته 
بود و كارشناس��ان ابعاد آن را تبيين ك��رده بودند، در 

جلسه گذشته، مصوبه كميته فقهي در اين خصوص 
قرائت شد و بعد از اينكه بندهايي از آن اصالح شد، در 
نهايت اين مصوبه به امضاي اعضاي كميته فقهي رسيد 

و جمع بندي كميته فقهي در اين خصوص اعالم شد.
پيره عنوان كرد: بنابر طرحي كه در كميته تخصصي 
فقهي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به جمع بندي 
رسيده است، اوراق بيمه اي اتكايي، يكي از انواع اوراق 
بهادار اس��ت كه مي تواند به عنوان حلقه واسطي بين 
بازار س��رمايه و بازار بيمه فعاليت كند. اي��ن اوراق در 
بازارهاي س��رمايه غيراسالمي هم منتش��ر شده و به 
موجب اي��ن اوراق، فعاالن بازار س��رمايه مي توانند به 
صورت غيرمستقيم در فعاليت هاي بيمه اي وارد شوند.

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان 
كرد: در ساختار اوراق بيمه اي اتكايي، سرمايه گذاري كه 
اين اوراق را خريداري مي كند، به عنوان يك بيمه گر در 
قرارداد بيمه اتكايي وارد مي شود و شركت بيمه يا بيمه 
مركزي، بخش��ي از مخاطرات بيمه اي خود را به عنوان 
بيمه گذار در قالب يك قرارداد بيمه اتكايي واگذار مي كند 
و بدين ترتيب، س��رمايه گذاران در عمليات اتكايي آن 

بخش از مخاطرات بيمه اي مشاركت مي كنند.

وي اظهار كرد: س��ابقه انتشار اوراق بيمه اي اتكايي در 
بورس هاي اسالمي، بس��يار اندك و تقريبا صفر است 
و از اين نظر، اين ابزار در بين بورس هاي اسالمي دنيا، 
ابزاري منحصر به فرد محسوب مي شود و در صورتي كه 
بازار سرمايه ايران، اين ابزار را بنيان گذاري كند يكي 
از بازارهاي س��رمايه اسالمي پيشرو در دنيا محسوب 

مي شود.
پيره ادامه داد: سرمايه گذاران در اوراق بيمه اي اتكايي، 
از آنجا كه نسبت به سرمايه گذاران در اوراق بهاداري از 
قبيل اوراق اجاره يا اوراق مرابحه، ريس��ك بيشتري را 
مي پذيرند و ممكن است در صورتي كه خسارت مورد 
توافق در قرارداد بيمه اتكايي رخ بدهد، س��ود و اصل 
سرمايه آنها از بين برود لذا معموال اين اوراق، نرخ بازدهي 
مورد انتظار باالتري نسبت به اوراق مشابه خود دارند و از 
اين نظر سعي مي شود در ساختار اين اوراق، بين ريسك 

و بازدهي، تناسبي ايجاد شود.
وي يادآور شد: دوره سررس��يد اين اوراق هم معموال 
تنوع زيادي دارد و مي تواند از ش��ش ماه تا چند سال 
استمرار داشته باشد و در مقطع سررسيد، در صورتي كه 
خسارت مورد توافق در بيمه اتكايي رخ ندهد، مطابق 

مصوبه كميته فقهي، اصل و س��ود حاصل از عمليات 
سرمايه گذاري متعلق به س��رمايه گذاران است و بايد 

تسويه نهايي با سرمايه گذار به عمل بيايد.
اين كارش��ناس مالي اسالمي افزود: كميته تخصصي 
فقهي در مصوبه خود بر اين نكته تأكيد كرد كه اوراق 
بيمه اي اتكايي بر مبناي ق��رارداد بيمه و عقد وكالت 
س��اختاربندي ش��ده اند و با توجه به اينكه در قوانين 
جمهوري اس��المي ايران، قرارداد بيم��ه، يك قرارداد 
منطبق با موازين شريعت شناخته شده است؛ بنابراين 
كميته فقهي هم به تبعيت از نظر فقهاي شيعه و قوانين 
جمهوري اسالمي ايران، آن را تأييد كرد و بر اين مبنا 

مصوبه كميته فقهي در خصوص اين اوراق اعالم شد.
پيره به دستور كار دوم اشاره كرد و گفت: دستور جلسه 
دوم كميته فقهي، بررس��ي پيش��نهادات ارسالي در 
خصوص اجاره دادن سهام بود. در اين جلسه، مواردي 
كه در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام توسط 
شركت ها پيشنهاد شده بود، در كميته فقهي، بحث و 
بررسي شد اما كميته در اين جلسه بر اين نكته تأكيد 
كرد ك��ه صورت هاي مالي ش��ركت ها بايد به گونه اي 
در نظر گرفته ش��ود كه دارايي هاي جاري در تناسب 

با بدهي هاي جاري ش��ركت قرار بگي��رد و مطالبات 
بلندمدت شركت هم در مقابل بدهي هاي بلندمدت 

شركت قرار گيرد.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار يادآور 
شد: با اين تفس��يري كه كميته فقهي سازمان بورس 
در خصوص ابعاد فقهي اجاره دادن سهام مطرح كرد، 
شركت  هاي مختلفي كه درخواست انتشار اوراق اجاره 
مبتني بر س��هام را دارند، بررسي مي شوند و برخي از 
آنها كه معيارهاي مورد نظر كميته فقهي در خصوص 
اجاره دادن را داشته باشند، مورد تأييد قرار مي گيرند 
و امكان انتش��ار اوراق اجاره مبتني بر آن سهام وجود 

خواهد داشت.
پيره در پايان گفت: عالوه بر اين موضوع، دو پيشنهاد 
ديگر هم كه جهت طراحي اوراق اجاره مبتني بر سهام 
در دس��تور كار كميته فقهي قرار داش��ت بررسي شد 
و كميته فقهي با دو پيش��نهاد جدي��د موافقت كرد و 
ان شاءاهلل در جلسه بعدي كه مصوبه كميته تهيه و امضاء 
شود، جزئيات پيش��نهادات جديد فقهي در خصوص 
مبناي فقهي اجاره دادن سهام بررسي و مصوبه بعد از 

جمع بندي و امضا، ابالغ خواهد شد.

روز گذشته ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران ۹7 با 
افزايش ۳76 واحدي به رق��م ۱۹5 هزار و 480 واحد 
رسيد. شاخص كل هم  وزن نيز با افزايش ۱4۱ واحدي 
عدد ۳4 هزار و 7 واحد را به نمايش گذاشت. در اين روز 
شاخص سهام آزاد شناور با افزايش ۱6۳7 واحدي به 
رقم ۲0۹ هزار و 7۹7 واحد دست يافت. در روز دوشنبه 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد 
مباركه با 4۲6 واحد، سرمايه گذاري توسعه معادن و 
فلزات با 400 واحد و پااليش نفت تهران با ۳4۹ واحد 
افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد شاخص كل 
بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام 
در نماد معامالتي شركت هاي هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس با 86۲ واحد، پتروشيمي پارس با ۳۳۱ 
واحد و گس��ترش نفت و گاز پارس��يان با ۲70 واحد 
كاهش، بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر 
به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت دوشنبه بورس 
تهران در حالي به بيش از دو هزار و ۱45 ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش 

از 6 ميليارد و 78 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي ۳80 هزار و 444 نوبت داد و ستد بود.در اين روز 
تغيير نرخ خوراك مجتمع هاي پتروشيمي براساس 
نرخ ارز س��امانه نيما در حالي گروه پتروشيمي ها را 
دوباره مورد توجه قرار داده كه انتظار مي رود افزايش نرخ 
فروش محصوالت پتروشيمي براساس نرخ ارز بازار آزاد 
همچنان حاشيه سود گروه پتروشيمي را تضمين كند.

    رونق فرابورس در بازار اول و دوم 
در ميانه اين هفته معامالت��ي در فرابورس ايران يك 
ميليارد و 5۲۳ ميليون ورقه بهادار به ارزش 7 هزار و 
۹0۳ ميليارد ريال در تمامي بازار ها ميان معامله گران 
دست به دست شد كه بيش از 5۲ درصد از حجم كل 
معامالت به دو بازار اصلي سهام فرابورس اختصاص 
يافت. آيفكس در پايان معامالت روز دوش��نبه با ۱۲ 
واحد افزايش در ارتفاع ۲۲40 واحدي ايستاد كه اين 
افزايش بيش از همه تحت تاثير اهرم مثبت و حداكثر 
۱0 واحدي از جانب نماد ه��اي »ذوب« و »ميدكو« 

اتفاق افتاد اما معامالت منفي در نماد هاي »زاگرس« و 
»مارون« مانع از رشد بيشتر شاخص كل شد.در ادامه 
رصد نماد هاي فرابورس��ي در روز گذشته، بيشترين 
افزايش قيمت را نماد »س��مگا« و بيشترين كاهش 
قيمت را نم��اد »بهپاك« تجرب��ه كردند. همچنين 
نماد  تازه وارد »تاپكيش« در كنار »ذوب« و »سمگا« 
ُپربيننده تري��ن نماد ها لقب گرفت. از س��وي ديگر 
۱۹6ميليون سهم به ارزش 87۱ ميليارد ريال در بازار 
اول و 608 ميليون سهم به ارزش ۲ هزار و 4۳6 ميليارد 
ريال در بازار دوم فرابورس معامله شد كه نماد »دي« 
با حج��م معامالت نزديك به ۲5۱ ميليون س��همي 
بيشترين حجم و نماد »زاگرس« با معامالتي به ارزش 
نزديك به ۳5۲ ميليارد ريال، به ترتيب بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي را در هر دو بازار به خود اختصاص دادند. 
در همين حال، بازار پايه در س��ه تابلو معامالتي خود 
شاهد دست به دست شدن 6۹8 ميليون سهم به ارزش 
۲ ه��زار و 6۱8 ميليارد ريال بود كه نماد »خكرمان« 
بيشترين حجم معامالتي را در اين بازار از آن خود كرد.

ارزش روز سهم مشموالن سهام عدالت يك خانواده 
5 نفري كه سهام عدالت هر يك از آنها يك ميليون 
تومان است، با توجه به رشد اخير بازار سهام در حال 

حاضر حدود ۲۲ ميليون تومان برآورد مي شود.
ارزش روز سهم مشموالن سهام عدالت يك خانواده 
5 نفري كه سهام عدالت هر يك از آنها يك ميليون 
تومان است، با توجه به رشد اخير بازار سهام در حال 

حاضر حدود ۲۲ ميليون تومان برآورد مي شود.
به گزارش ستاد ساماندهي س��هام عدالت، ارزش 
مقطع واگذاري 4۹ شركت حاضر در پرتفوي سهام 
عدالت ۲66 هزار و ۳6۳ ميليارد ريال اس��ت كه با 
توجه به رشد اخير شاخص بورس و افزايش قيمت 
سهام ش��ركتها در بازار سرمايه، ارزش روز پرتفوي 
سهام عدالت مشموالن در حال حاضر ۱۱60هزار و 

88ميليارد ريال برآورد مي شود.
بر اين اس��اس در حالي افزايش 4.۳6 برابري ارزش 
پرتفوي سهام عدالت با توجه به افزايش قيمت سهام 
در بازار سرمايه رقم خورده است كه ارزش روز سهام 

مشموالني كه سهم سهام عدالت آنها كامل است، در 
حال حاضر حدود 4 ميليون و ۳60 هزار تومان برآورد 
مي شود كه اين رقم براي يك خانواده 5 نفره كه هر 
يك از آنها صاحب سهم كامل مي باشند، در مجموع 

حدود ۲۲ ميليون تومان برآورد مي شود.
اين در حالي اس��ت كه ارزش سهام عدالت هر يك 
از مشموالن نيز با توجه به صورتحساب صادر شده 
براي آنها و ميزان دارايي سهم خود، در حال حاضر 

حدود 4.۳6 برابر شده است.
گفتني است مش��موالن دو دهك پايين درآمدي 
جامعه كه تخفيف 50 درصدي سهام به آنها تعلق 
گرفته اس��ت و نيز افرادي كه اقدام به تسويه نقدي 
باقي مانده اقساط سهام عدالت و افزايش آن تا سقف 
يك ميليون تومان را داشته اند، داراي سهام عدالت 

كامل هستند.
بر اين اساس مشموالن سهام عدالت مي توانند براي 
اطالع از ارزش س��هام عدالت خود به سامانه سهام 

عدالت مراجعه و از صورتحساب خود مطلع شود.

ارزشسهامعدالتهرخانوار22ميليونتومانرشدشاخصبورسدردستانداز
ستادساماندهيسهامعدالتبررسيكردبررسيآمارمعامالتبورسوفرابورسنشانميدهد

Tue. Oct2. 2018  سه  شنبه    10 مهر 1397   22  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1211 

رويداد

نگاهي به بازار 

رشد قيمت برخي شركت ها 
بي منطق است

علم الهدي با بيان اينكه برخي از شركت هاي موجود 
در بازار پايه بعضا فعاليتشان متوقف است و چندين 
برابر دارايي هايشان بدهي دارند، افزود: اين شركت ها 
نه تنها چشم انداز روشني از وضعيت سوددهي ندارند 
بلكه حتي چشم اندازي نسبت به آينده خود و ادامه 
فعاليت ندارند اما در حال حاضر قيمت سهامشان با 
افزايش غيرمنطقي روبروست.معاون پذيرش و ناشران 
فرابورس ايران به معامله گران س��هام ش��ركت هاي 
موجود در بازار پايه هشدار داد كه وضعيت واقعي اين 
شركت ها را در محاسباتشان لحاظ كنند. به گزارش 
سنا، س��يدمهدي علم الهدي با اشاره به رشد قيمت 
س��هام ش��ركت هاي موجود در بازار پايه خطاب به 
معامله گران گفت: با توجه به گزارش هاي حسابرسان، 
ابهام هاي اساسي در وضعيت صورت هاي مالي برخي 
از اين ش��ركت ها وجود دارد و با توجه به مقررات اين 
بازار نمي توانيم منعي در تداوم معامالت داشته باشيم 
اما سهامداران در تصميم گيري هايشان اين نكات را در 
نظر بگيرند.علم الهدي در نهايت با بيان اينكه برخي از 
شركت هاي موجود در بازار پايه بعضا فعاليتشان متوقف 
است و چندين برابر دارايي هايشان بدهي دارند، افزود: 
اين ش��ركت ها نه تنها چشم انداز روشني از وضعيت 
س��وددهي ندارند بلكه حتي چشم اندازي نسبت به 
آينده خود و ادامه فعالي��ت ندارند اما در حال حاضر 
قيمت سهامشان با افزايش غيرمنطقي روبروست.
عالوه بر هش��دار معاون پذيرش و ناشران فرابورس، 
چندي پيش در اواخر ش��هريورماه بهنام محسني 
معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس با اشاره به رشد 
اخير متغيرهاي معامالتي در بازار سرمايه، بار ديگر 
نسبت به تحركات و نوسانات غيرعادي قيمت ها در 
بازار پايه هشدار داد و گفت: موضوعي كه در معامالت 
اخير بازار پايه و نوسانات قيمتي زياد برخي نمادهاي 
موجود در اين بازار با آن مواجهيم، انتخاب شركت هايي 
براي دس��تكاري قيمت اس��ت كه در سال گذشته 
فعاليت عملياتي نداشته اند، رشد قيمتي خاصي را 
ثبت نكرد ه اند و نقدشوندگي اين سهم ها در يك سال 
گذشته بسيار پايين بوده است.اين چندمين بار است 
كه مس��ووالن فرابورس به معامله گران بازار پايه در 
خصوص وضعيت شركت هاي موجود در اين بازار و به 

ويژه تابلو »پايه ج« هشدار مي دهند.



تشكلها6اخبار
 واردات شيرخشك

براي جبران كسري بازار 

صادرات باعث افزايش قيمت 
ميوه شد

»ارز« پسته را گران كرد

شاتا|دبير انجمن صنايع لبني گفت: با توجه به 
وضعيت اقتصادي كنون��ي و افزايش قابل توجه 
به��اي ارز، ممنوعيت ص��ادرات و تصميم براي 
واردات 25 هزار تن شيرخشك به كشور تصميمي 
قابل دفاع و درست است. رضا باكري افزود: آنچه 
در بازار ارز رخ داده، صادرات همه كاالها از جمله 
شيرخش��ك را با معنا و مفه��وم جديدي روبرو 
كرده است. در حقيقت رشد بهاي ارز، سبب شده 
صادرات تمامي كاالها از كشور سودآور شود. در 
چنين ش��رايطي نبايد مرزها باز گذاشته شود تا 
اقالم اساسي مثل شيرخشك، بدون محاسبات 
دقيق نياز بازار از كشور صادر شود و بازار با كمبود 

ناگهاني اين كاال روبرو شود.
او گفت: تفاوتي كه از صادرات نسبت به فروش كاال 
در داخل ايجاد مي شود آن قدر باالست كه طبيعتا 
افراد انگيزه فراواني براي اين كار پيدا مي كنند. در 
ضمن بايد توجه داشت حتي اگر كمبودي در بازار 
نباشد، صادرات تنها با تحويل تفاوت نرخ ارز بايد 
صورت گيرد. باكري افزود: ميزان شير تحويلي به 
كارخانجات لبني با كاهش 25 درصدي مواجه 
ش��ده اس��ت و در صورت تداوم اين روند به مرور 
اين كاهش تاثير خود را در بازار خواهد گذاشت. 
اين مقام مس��وول ادامه داد: در چنين شرايطي 
تصميمي براي واردات 25 هزار تن شيرخشك 
مي تواند مانع از بروز كمبود در اين بازار شود چرا 
كه طبق بررسي ها كارخانجات محصوالت لبني 
روزانه به 19 هزار تن شيرخام و كارخانجات توليد 
شيرخشك به روزانه 2 هزار تن شيرخام نياز دارند.

ايسنا| رييس اتحاديه ميوه فروشان البرز گفت: 
اگر جلوي ص��ادرات محصوالت كش��اورزي را 
نگيريم هيچ كاه��ش قيمتي در اين محصوالت 
رخ نمي دهد. محمدرضا ف��الح افزود: گراني كه 
اين روزها در محصوالت كشاورزي و ميوه شاهد 
هس��تيم ناش��ي از صادرات اي��ن محصوالت به 
كشورهاي همسايه به خصوص كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس است و دليلي جز آن ندارد. 
او در ادامه افزود: هم اكنون شاهد صادرات گوجه 
فرنگي، پياز، سيب زميني، كيوي، انگور و صيفي 
به كش��ورهاي ديگر هستيم. برخي محصوالت 
مانند گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز مستقيمًا 
توسط مش��تريان عراقي از كشاورزان خريداري 
مي ش��ود. عالوه بر اين محصول انگور كشور به 
خصوص اروميه نيز توسط برخي خريداري و به 

كشور عمان صادر مي شود.
ف��الح تأكيد ك��رد: در اين وضعي��ت اگر جلوي 
صادرات را نگيريم به هيچ وجه نبايد انتظار كاهش 
قيمت در محصولي را داش��ته باش��يم. او علت 
صادرات محصوالت كشاورزي را سياست ارزآوري 
دولت، عنوان و اضافه كرد: اگرچه دولت تصميم 
دارد با صادرات محصوالتي چون ميوه و صيفي 
ارز وارد كشور كند اما بايد به اين هم توجه داشته 
باشد كه در كشور دچار كمبود و افزايش شديد 
قيمت نشويم، بر همين اساس بايد جلوي صادرات 
بي رويه گرفته شود. رييس اتحاديه ميوه فروشان 
البرز تصريح كرد: در اي��ن محصوالت، صادرات 
عامل گراني اس��ت اما ميوه هاي��ي مانند موز كه 
كاماًل وارداتي هستند به قيمت ارز وابسته بوده و با 
كوچك ترين تغيير در قيمت ارز، قيمت اين اقالم 
نيز تغيير مي كند. رييس اتحاديه ميوه فروشان 
البرز از كاهش احتمالي قيمت برخي ميوه ها در 
ماه هاي آتي گفت و افزود: با سردتر شدن هوا و به 
ثمر رسيدن مركباتي چون نارنگي و پرتقال امكان 
دارد كه شاهد كاهش قيمت در اين بخش باشيم 
اما هم اكنون انواع مركبات با قيمتي حدودا 5000 

تومان در بازارهاي ميوه و تره بار عرضه مي شود.

خبرگزاري صدا و سيما| نايب رييس اتحاديه 
فروشندگان آجيل و خش��كبار با اشاره به اينكه 
صادر كنندگان خش��كبار اجباري براي ارايه ارز 
حاص��ل از صادرات خود در س��امانه نيما ندارند 
گفت: اي��ن موضوع عامل مهم گران��ي اين كاال 
در بازار است. س��يد مجتبي حسيني با اشاره به 
اينكه در چند وقت گذشته زمزمه هايي براي ارايه 
ارز حاصل از صادرات اين كاال بيان ش��د، افزود: 
دولت براي تحقق اين پيشنهاد كاري نكرده است 
درحالي كه در اين شرايط بايد دولت راهكاري ارايه 
دهد بطور مثال مانع از صادرات اين كاال شود. او 
با اشاره به افزايش ۳ برابري قيمت پسته در اين 
چند هفته گذشته گفت: پسته 55 هزار توماني 
ش��ب عيد هم اكنون به 1۷0 هزار تومان رسيده 
است درحالي كه ۳0 درصد افزايش قيمت فعلي 

غير واقعي و غير منطقي است.
نايب رييس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار 
با بيان اينكه خشكسالي و سرما دليل كاهش ۸0 
درصدي حجم توليد شده است، افزود: قيمت دالر 
و صادراتي بودن اين محصوالت نيز عامل ديگر 
گراني هاست. حسيني با بيان اينكه بخشي از نياز 
بازار از طريق واردات تامين مي شود، گفت: اين 
روند قيمت محصول داخلي را نيز متعادل مي كند، 
اما با افزايش نرخ ارز توليد كنندگان داخلي نيز 
تمايلي به ارزان فروختن محصول خود نسبت به 
نوع وارداتي ندارند. او بازار را بدون نظارت مناسب 
دانست و افزود: از عراق،  افغانستان و پاكستان در 
اس��تان هاي مركز توليد دفاتري راه اندازي شده 
است كه محصول را برروي زمين خريداري و آن 
را صادر مي كنند. نايب رييس اتحاديه فروشندگان 
آجيل و خشكبار گفت: اين شرايط را فقط دولت 
مي تواند تغيير دهد كه ظاهر دولت نيز تمايلي به 

اين اتفاق ندارد.

وزارت صنعت آمار توليدات سه گروه »صنعتي، معدني و پتروشيمي« در 4 ماهه 97 را منتشر كرد

داليل نامناسب بودن رتبه جهاني ايران در شاخص انشعاب برق بررسي شد

فراز و فرود منتخبان توليد

آغاز دور دوم بررسي شاخص هاي موثر بر فضاي كسب وكار

تعادل|
براساس آمار اعالمي وزارت صنعت كه به تازگي منتشر 
شده، تا پايان چهار ماه  نخست سال 9۷ نسبت به مدت 
مشابه سال 96، از بين ۳1 گروه كاالي منتخب اساسي 
1۷ گروه با كاهش توليد روبرو شده اند كه از ميان گروه 
كاالهاي منتخب صنعتي، توليد »كارتن«، »اتوبوس، 
ميني بوس و ون« و »روغ��ن موتور و صنعتي تصفيه 
اول« شاهد بيشترين رشد بوده و اين در حالي است كه 
توليد »كمباين«، »سموم دفع آفات نباتي« و »ماشين 
لباسشويي«، بيشترين افت در توليد را در بازه زماني 
مورد اشاره به خود اختصاص داده اند. در گروه كاالهاي 
منتخب معدني اما »كاتد مس«، »ظروف شيشه اي« 
و »سنگ آهن«، بيشترين افزايش در توليد و »چيني 
بهداش��تي«، »س��يمان« و »محص��والت فوالدي«، 
بيش��ترين افت در توليد را در بازه زماني مورد اش��اره 
شاهد بوده اند. در گروه محصوالت منتخب پتروشيمي 
و شيميايي نيز »پلي كربنات«، »اكريلونيتريل بوتادين 
استايرن« و »پلي استايرن«، بيشترين رشد در توليد 
و »اپوكس��ي رزين«، »پلي اتيلن« و »پلي پروپيلن«، 
بيشترين كاهش در توليد را در بازه زماني مورد اشاره 
شاهد بوده اند. بر اس��اس آخرين آمار مربوط به توليد 
كاالهاي منتخب صنعتي از مجموع ۳1 گروه كاالي 
صنعتي 1۷ گروه كااليي در همين بازه زماني نسبت به 
مدت مشابه سال قبل با كاهش توليد روبرو شده اند و 
در اين بين 1۳ گروه كااليي رشد توليد داشتند و يك 

گروه كااليي بدون تغيير عمل كرده است.

 آمار توليد محصوالت صنعتي
جزييات آم��اري وزارت صنعت در ب��ازه زماني 4 ماه 
منتهي به تير سال 1۳9۷ نش��ان مي دهد، در بخش 
صنعت و در ميان تولي��دات منتخب، توليد »كارتن« 
بيش��ترين ميزان رشد را در قياس با مدت مشابه سال 
گذشته داشته است و از 125 هزار و ۷00 تن، به حدود 
16۳ هزار و ۸00 تن رس��يده و بنابراين، ش��اهد رشد 
۳0.۳ درصدي توليد بوده اس��ت. اي��ن البته در حالي 
اس��ت كه توليد اين محصول، در پايان تير ماه، با افتي 
حدود 29.۸ درصدي در قياس با پايان خردادماه سال 
جاري رو به رو بوده اس��ت. پس از آن، توليد »اتوبوس، 
ميني بوس و ون« با رشد 29.۸ درصدي در جايگاه دوم 
ايستاده است. توليد در اين گروه، از 112۳ دستگاه در 
چهارماه ابتدايي سال 1۳96، به حدود 145۸ واحد در 
چهارماه ابتدايي سال جاري رسيده است. توليد »روغن 
موتور و صنعتي تصفيه اول«، سومين گروه توليدي با 
بيشترين افزايش در ميزان توليد در مقايسه ميان چهار 

ماه ابتدايي سال جاري و چهارماه ابتدايي سال 1۳96 
اس��ت. در اين گروه، ميزان توليد در چهارماه ابتدايي 
سال جاري به 1۷5 هزار و 900 تن رسيده كه در قياس 
با توليد 1۳۷ هزار تني در مدت مش��ابه سال گذشته، 
رشدي 2۸.4 درصدي را نشان مي دهد.از ديگر سو اما 
توليد »كمباين« در چهارماه ابتدايي س��ال جاري در 
قياس با مدت مشابه سال گذشته، شاهد بيشترين افت 
در ميان گروه هاي مختلف توليدي بوده اس��ت. توليد 
»كمباين« در اين مدت از 245 دستگاه به ۸0 دستگاه 
رسيده و بنابراين افتي در حدود 6۷.۳ درصد را شاهد 
بوده است. اين در حالي است كه توليد »سموم دفع آفات 
نباتي« نيز طي مدت مورد اشاره، از 16 هزار و ۳00 تن 
به حدود 12 هزار و ۳00 تن رسيده و بنابراين افتي در 
حدود 24.5 درصد را تجربه كرده است. توليد »ماشين 
لباسشويي« اما در چهارماه ابتدايي سال جاري از 2۳0 
هزار و ۳00 دستگاه به حدود 1۷۸ هزار و 600 دستگاه 
كاهش پيدا كرده و افتي 22.5 درصدي در توليد را از 

سر گذرانده است.

  وضعيت توليدات معدني
در بخش مع��دن و صنايع معدني ني��ز »كاتد مس«، 
بيش��ترين ميزان افزايش توليد را در چهارماه ابتدايي 
امسال نسبت به مدت مشابه س��ال 96 داشته است. 
ميزان توليد »كاتد مس« در چهارماه ابتدايي س��ال 
گذش��ته 45 هزار و ۸00 تن بوده ك��ه در مدت زمان 
مشابه در س��ال جاري، به ۷4 هزار و 400 تن رسيده 
و افزايش��ي معادل 62.۳ درصد را تجربه كرده است. 
دومين محصول معدني منتخب با بيش��ترين ميزان 
افزايش توليد، »ظروف شيشه اي« بوده كه در چهارماه 
ابتدايي سال جاري 152 هزار و ۷00 تن داشته است، 
در حالي كه توليد اين محصول در مدت زمان مش��ابه 
در س��ال 1۳96، معادل 129 هزار و 900 تن بوده و از 
اين نظر، حدود 1۷.6 درصد افزايش را شاهد بوده است. 
سومين محصول معدني با بيشترين ميزان افزايش در 
توليد »سنگ آهن« است كه در چهارماه ابتدايي سال 
جاري، حدود 12.5 ميليون تن توليد داش��ته است، 
در حالي كه توليد اين محصول در مدت مش��ابه سال 
گذشته، حدود 11 ميليون تن بوده است. به اين ترتيب، 
اين محصول در بازه زماني ياد شده، شاهد رشد 16.6 

درصدي بوده است.
از ديگر سو اما در چهارماه ابتدايي سال جاري، »چيني 
بهداشتي« با افت ۳9.1 درصدي، شاهد بيشترين ميزان 
افت در توليد در ميان محصوالت منتخب معدني بوده 
است. توليد »چيني بهداش��تي« در چهارماه ابتدايي 

سال جاري حدود 20 هزار و 900 تن بوده است و اين در 
حالي است كه در مدت زمان مشابه سال گذشته، توليد 
اين محصول به حدود ۳4 هزار و ۳00 تن مي رس��يد. 
دومين محصول معدني منتخب با بيش��ترين ميزان 
افت در توليد در بازه زماني مورد اش��اره، »س��يمان«، 
با افتي معادل ۳.۳ درصد در توليد بوده اس��ت. توليد 
اين محصول در چهارماه ابتدايي سال 1۳96، معادل 
حدود 1۸.۷ ميليون تن بوده و اين در حالي است كه در 
چهارماه ابتدايي سال جاري، به 1۸0 ميليون تن رسيده 
اس��ت. »محصوالت فوالدي« نيز در بازه زماني مورد 
اشاره، شاهد افت 1.6 درصدي در توليد بوده است. توليد 
اين محصول در چهارماه ابتدايي سال 1۳96، معادل 
حدود 6.2 ميليون تن بوده، اما در چهارماه ابتدايي سال 
جاري به حدود 6.1 ميليون تن كاهش پيدا كرده است.

توليد در گروه كاالهاي پتروشيمي و شيميايي
در گروه كاالهاي منتخب شيميايي و پتروشيمي 
اما در 4 ماه منتهي به تير س��ال 1۳9۷، بيشترين 
رشد در توليد متعلق به »پلي كربنات« بوده است. 

توليد اي��ن محصول در بازه زماني مورد اش��اره، از 
حدود ۳هزار و ۳00 تن، به حدود 6 هزار و ۸00 تن 
افزايش پيدا كرده و رش��دي معادل 106.1 درصد 

را به ثبت رسانده است. 
تولي��د »اكريلونيتريل بوتادين اس��تايرن« نيز در 
بازه زماني مورد اشاره از 15 هزار و ۳00 تن به 24 
هزار و ۸00 تن افزايش يافته و رشدي معادل 62.1 
درصد را شاهد بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
توليد ماهانه اين محصول، در بازه زماني خردادماه 
تا تيرماه س��ال جاري، افتي معادل 19.۷ درصد را 
تجربه كرده و از 6 هزار و 600 تن به حدود 5 هزار و 
۳00 تن كاهش پيدا كرده است. سومين محصول 
منتخب شيميايي و پتروشيمي با بيشترين افزايش 
در توليد در بازه زماني مورد اشاره، »پلي استايرن« 
است كه شاهد رشد 52.9 درصدي در توليد بوده 
است. توليد اين محصول در چهارماه ابتدايي سال 
گذش��ته حدود 9۷ هزار تن بوده ك��ه در چهارماه 
ابتداي��ي س��ال جاري، ب��ه 14۸ ه��زار و ۳00 تن 

رسيده است.

بيش��ترين كاهش در توليد محصوالت شيميايي و 
پتروشيمي در بازه زماني مورد اشاره نيز مربوط به 
»اپوكسي رزين« بوده كه در بازه زماني مورد اشاره، 
شاهد افتي معادل 60 درصد بوده است. توليد اين 
محصول، در اين بازه زمان��ي، از حدود 1500 تن، 
به حدود 600 تن كاهش پيدا كرده اس��ت. دومين 
محصول با بيش��ترين ميزان كاه��ش در توليد در 
گروه محصوالت شيميايي و پتروشيمي منتخب، 
»پلي اتيلن« بوده كه با افتي معادل 9.4 درصد رو 
به رو بوده اس��ت. بر اين اساس، توليد اين محصول 
از حدود 1.4 ميليون تن در چهارماه ابتدايي سال 
1۳96، ب��ه ح��دود 1.۳ ميليون ت��ن در چهارماه 
 ابتدايي س��ال ج��اري كاهش يافته اس��ت. توليد 
»پلي پروپيلن« نيز در بازه زماني مورد اشاره، افتي 
در حدود ۷.6 درصد را تجربه كرده است. بر اساس 
گ��زارش وزارت صنعت، توليد اين محصول در اين 
مدت از حدود 29۷ هزار و 500 تن در 4 ماه منتهي 
به تير 96 به حدود 2۷4 هزار و 900 تن در همين 

بازه زماني در سال 9۷ كاهش پيدا كرده است.

گروه تشكل ها|
اتاق بازرگاني ايران در دوره هشتم فعاليت اين پارلمان، 
بهبود جايگاه كشور از نظر ش��اخص هاي كسب وكار 
را در دس��توركار خود قرار داده اس��ت. در اين راس��تا 
 از س��ال 96 تاكن��ون وضعيت 5 ش��اخص »گزارش
Doing Business« كه در آنها وضعيت مناس��بي 
نداشتيم توس��ط 5 اتاق بزرگ كش��ور بررسي شده و 
گزارش هايي شامل پيشنهادهاي كاربردي براي بهبود 
شاخص ها ارايه شده است. در ادامه اين مسير بررسي 
وضعيت 5 شاخص ديگر در دستور كار قرار گرفته كه 
طي نشستي با حضور نايب رييس اتاق ايران و به همت 
معاونت اس��تان ها، نخستين گزارش در مورد شاخص 
انش��عاب برق و ميزان سهولت دسترس��ي واحدهاي 
صنعتي به برق ارايه شد. شاخص هاي تجارت فرامرزي 
و برون مرزي كس��ب وكار، حمايت از سرمايه گذاري، 
ورشكس��تگي و پرداخت ديون، ش��روع كسب وكار و 
دريافت اعتبارات كسب وكار به ترتيب توسط اتاق هاي 
تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز در سال 96 مورد 

بررسي قرار گرفتند. 
در راس��تاي اهداف اتاق ايران و ماموريتي كه اين اتاق 
براي بهبود محيط كسب وكار كش��ور در دوره هشتم 
براي خود تعريف كرده، 5 ش��اخص مربوط به گزارش 
Doing Business ك��ه عبارتند از ش��اخص هاي 
تجارت فرامرزي و برون مرزي كس��ب وكار، حمايت از 
سرمايه گذاري، ورشكستگي و پرداخت ديون، شروع 
كس��ب وكار و دريافت اعتبارات كسب وكار به ترتيب 
توسط اتاق هاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز 

در س��ال 96 مورد بررس��ي قرار گرفتند. در عين حال 
پيشنهادهاي مربوط به 5 شاخص قبلي كه در سال 96 
بررسي ش��ده بود، در اختيار دستگاه ها و سازمان هاي 
مربوطه قرار گرفته است تا مراحل اجرايي آن طي شود. 
طب��ق برنامه ريزي در مدت تعيين ش��ده، اتاق تهران 
موظف است گزارش رقابت پذيري جهاني را با همكاري 
معاونت اقتص��ادي و معاونت اس��تان هاي اتاق ايران 
و گزارش بين الملل��ي حقوق مالكي��ت را با همكاري 
كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري و معاونت 

استان هاي اتاق ايران تهيه كند.
از اين رو، در نشس��تي كه با محور بررسي گزارش اتاق 

اصفهان در مورد انشعاب برق برگزار شد، نماينده اتاق 
اصفهان به اهميت دريافت آسان و اتصال دايمي به شبكه 
برق براي بهبود محيط كسب وكار كشور اشاره كرد. بر 
اس��اس اظهارات او در اين حوزه 4 محور زمان، هزينه، 
روندها و اطمينان از تأمين برق و شفافيت در تعرفه ها 
اهميت بااليي دارد و محاس��به مي شود. اميرحسين 
زماني همچنين به گزارش 201۸ بانك جهاني اشاره 
كرد و گفت: طبق آنچه در اين گ��زارش آمده، ايران از 
بين 190 كشور با داشتن امتياز 56.4۷ رتبه 124 و در 
شاخص انشعاب برق با داشتن امتياز 6۸.4۳ رتبه 99 
را به خود اختصاص مي دهد. او افزود: ايران در منطقه 

منا بعد از كويت رتبه سيزدهم و در سطح جهاني رتبه 
نود و نهم را دارد.زماني در بخش ديگري از سخنان خود 
با تأكيد بر لزوم اجراي كامل ماده 12 قانون رفع موانع 
توليد كه منجر به كاهش تلفات انرژي از 11 درصد به 
9 درصد مي شود و همچنين با اشاره به اهميت اجراي 
ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار كه به 
اصالح زيرساخت هاي انرژي در كشور مربوط مي شود، 
تصريح كرد: با برخ��ي اصالحات در اين حوزه مي توان 
روند تقاضاي برق تا دريافت انشعاب را از ۷۷ روز به 5۸ 
روز كاهش داد. از س��وي ديگر اگر اين اصالحات انجام 
شود امتياز ايران به ۷9.۸5 رسيده و رتبه كشور از 1۳ در 
منطقه منا به 5 و در جهان از 99 به 61 ارتقا پيدا مي كند.

در ادامه اين نشس��ت، نايب رييس اتاق ايران با تأكيد 
ب��ر اين مطل��ب كه بيش��تر گزارش هايي كه توس��ط 
سازمان هاي جهاني مانند بانك جهاني تهيه مي شوند 
در مقام مقايس��ه معنا پيدا مي كنند، تشريح كرد: اتاق 
ايران با نگاه به گزارش Doing Business در تالش 
اس��ت عوامل ايجادكننده مشكالت موجود در محيط 
كس��ب وكار ايران را تحليل كرده و راهكارهايي از آنها 
را پيدا كند.پدرام سلطاني، ادامه داد: تغييرات جهاني 
براي سهولت در كسب وكار با سرعت بااليي در سطح 
دنيا حركت كرده و متأس��فانه اي��ران از اين روند عقب 
مانده و بايد بكوشد تا اين عقب ماندگي را جبران كند. 
بنابراي��ن پارلمان بخش خصوصي كش��ور كه ارتباط 
مستقيمي با محيط كس��ب وكار دارد، آسيب شناسي 
اين محيط را در دس��توركار قرار داده اس��ت. سلطاني 
افزود: دستگاه هاي مربوط به حوزه صنعت برق به همراه 

سنديكا و تش��كل هاي فعال در اين صنعت مي توانند 
با همفكري اتاق اصفهان كه مس��ووليت بررس��ي اين 
ش��اخص را برعهده گرفته، در راس��تاي پي��دا كردن 

راه حل هاي مناسب و اجرايي شدن آنها قدم بردارند.
فعاالن صنعت برق در اين نشس��ت تاكيد داشتند كه 
متولي اين حوزه به دليل تعدد سازمان ها و دستگاه هاي 
زيرمجموعه، مشخص نيست. وزارت نيرو طي چندين 
س��ال گذش��ته به ش��دت توس��عه يافته و در نتيجه 
چالش هايي را به وجود آورده اس��ت. به اعتقاد فعاالن 
بخش خصوصي در اين حوزه بهتر اس��ت در قدم اول، 
زمينه براي كاهش تعداد متوليان صنعت برق مهيا شود. 
از طرف ديگر وضعيت زيرساخت هاي موجود در عرصه 
تأمين برق مورد انتقاد اين بخش از فعاالن اقتصادي قرار 
گرفت؛ زيرس��اخت ها به ويژه در شهرك هاي صنعتي 

وضعيت خوبي ندارند.
در ادام��ه پروي��ز غياث الدي��ن نماينده س��نديكاي 
ش��ركت هاي توليدكننده برق از واگذاري بخش هاي 
قابل توجهي از اين صنعت به بخش خصوصي س��خن 
گف��ت و در عين حال از بزرگ ش��دن مج��دد دولت 
انتقاد كرد. به باور او، امروز بخش دولتي صنعت برق از 
دوران پيش از واگذاري هم بزرگ تر اس��ت. بروكراسي 
بس��يار زياد اداري نكته ديگري بود كه از نگاه اين فعال 
اقتصادي به نامناسب بودن جايگاه ايران در مقايسه با 
ديگر كشورهاي جهان كمك مي كند. او در ادامه تأكيد 
كرد: براي كش��وري كه در توليد برق رتبه چهاردهم را 
دارد، رتبه 99 جهاني از منظر دسترسي صنعت و حوزه 

كسب وكار به برق، قابل قبول نيست.
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رييس اتحاديه فرش دستباف خراسان رضوي خواستار شدعضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد
ممنوعيت خروج مواد اوليه فرشبخش معدن ظرفيت هاي بورس را ناديده گرفت

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: ابزار بورس 
بطور حتم در بخش معدن مطلوب و كارآمد اس��ت 
اما در دوره هاي گذشته از اين ابزار مهم و موثر بطور 
بهينه استفاده نشده و ظرفيت هاي آن ناديده گرفته 

شده است. 
به گزارش پاي��گاه خبري اتاق ته��ران، معاون وزير 
صنعت، معدن وتجارت اعالم كرد كه س��قف عرضه 
فوالد در بورس كاال برداش��ته مي شود. اين تصميم 
مثبت ارزيابي شده است اما سوال اين است كه رابطه 
معدن و بورس در س��ال هاي گذشته چگونه پيش 
رفته و ابزار بورس تا چه اندازه در جهت منافع بخش 
معدن به كار گرفته شده است؟ در اين رابطه فاطمه 
دانش��ور اظهار كرد: عرضه انواع محصول در بورس 
راهكاري مطمئن براي قيمت گذاري، شفافيت در 
ميزان عرضه و تقاضا و كشف نرخ واقعي است. نتيجه 
چنين اقدامي تنظيم بازار و حفظ تعادل بين توليد 

و مصرف اس��ت و بطور كلي عرضه در بورس راهكار 
بهتري از قيمت گذاري دس��توري توسط دولت ها 
ارزيابي مي ش��ود. او ادامه داد: بطور قطع خريداران 
و توليدكنن��دگان محصوالت معدن��ي و فوالدي از 
عرضه انواع محصوالت در بورس استقبال مي كنند 
هرچند اين اقدام برخالف پيش بيني هاي دولتي در 
نهايت به كاهش قيمت محصوالت نهايي و حمايت 

از مصرف كننده نهايي بينجامد.
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران اظه��ار كرد: 
اس��تفاده از ابزار ب��ورس به وي��ژه در بخش معدن 
مي تواند زمينه ايجاد ارتباط صحيح و منصفانه بين 
اج��زاي حاضر در زنجيره تولي��د و مصرف را فراهم 
كن��د. به گفته دانش��ور، ابزار بورس بط��ور حتم در 
بخش معدن مطلوب و كارآمد است اما در دوره هاي 
گذش��ته از اين ابزار مهم و موثر بطور بهينه استفاده 
نشده و ظرفيت هاي آن ناديده گرفته شده است. اين 

مس��اله البته دو علت كامال مشخص و روشن دارد. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران در توضيح اين 
مطلب افزود: اول اينكه ش��رايط حال حاضر كشور 
و بخش��نامه هاي روزانه و متف��اوت در محدوديت 
خريد و ف��روش، قيمت گذاري مواد معدني و روابط 
سنتي توليد كنندگان و خريداران قديمي آنها باعث 
شده به جاي حضور در سالن هاي بورس توافق بين 
طرفين پشت درهاي بس��ته انجام شده يا در قالب 
مزايده هاي محدود ش��كل بگيرد. او ادامه داد: نكته 
دوم اينكه بورس با توجه به شرايط خاص خريداران 
و توليد كنندگان و جو حاكم بر فضاي پولي كش��ور 
بايد راهكارهاي ديگري غير از خريد نقد را در ساز و 
كارهايش بگنجاند. اين راهكارها شامل سلف خري، 
پيش پرداخت، تهاتر كاال به كاال و بسياري روش هاي 
ديگر است كه اكنون به عنوان واقعيت در بازار مواد 

معدني رواج دارند.

ريي��س اتحادي��ه صادركنن��دگان و توليدكنن��دگان 
فرش دستباف خراس��ان رضوي گفت: در شرايطي كه 
توليدكنندگان فرش دس��تباف با گراني و كمبود مواد 
اوليه مواجه هستند،  بايد از خروج اين مواد از ايران توسط 
تجار ديگر كشورها، جلوگيري شود. هادي مخملي در 
گفت وگو با ايرنا افزود: نوس��انات نرخ ارز باعث افزايش 
قيمت مواد اوليه مورد نياز فرش دس��تباف از جمله نخ، 
رنگ و ابريشم شده و اين روند قيمت تمام شده توليد را 

افزايش داده است. 
او ادامه داد: از س��وي ديگر تجار كشورهايي مانند چين 
و پاكس��تان مواد اوليه توليد فرش دس��تباف مانند نخ 
و پش��م ايراني را به دليل پايين ب��ودن قيمت آن، بيش 
از گذشته خريداري و از كش��ور خارج مي كنند. حجم 
باالي خ��روج اين مواد اوليه ه��م اينك توليدكنندگان 
داخلي را با كمبود آنها براي توليد مواجه كرده اس��ت. 
رييس اتحادي��ه صادركنندگان و توليدكنندگان فرش 

دستباف خراس��ان رضوي گفت: ابريشم داخلي كفاف 
نياز توليدكنندگان فرش دستباف را نمي دهد. از سوي 
ديگر 9۸ درصد ابريش��م وارداتي يا توليدي در كش��ور 
در فرش دس��تباف مصرف مي شود. نوس��انات نرخ ارز 
ش��رايطي را به وجود آورده كه ابريشم بسيار گران شده 
است. او افزود: بهتر است تعرفه ابريشم وارداتي با شرايط 
توليد فرش دس��تباف در كش��ور مطابقت داشته باشد. 
 گراني بيش از حد ابريش��م، نخ و رنگ در مجموع قدرت 
تاب آوري توليدكنندگان فرش دستباف را كاهش داده 
و اين مساله بر كيفيت فرش دستباف، توليد و صادرات 

آن اثر خواهد گذاشت. 
مخملي ادامه داد: بازار داخلي فرش دس��تباف با ركود 
ش��ديدي مواجه و فرش ماشيني رقيب فرش دستباف 
شده است. از سوي ديگر به دليل كاهش ارزش پول ملي 
در مقابل دالر، صادرات فرش دس��تباف رونق داشته اما 

اين بازار كاذب است و قابليت اتكا ندارد. 
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توافق تجاري دقيقه 90  اياالت متحده و كانادا

بازار داغ گاز طبيعي پيش از آغاز رسمي زمستان

دگرديسي  نفتا 

تمايلجهانيبهانرژيپاكتربراياروپاييهامشكلسازميشود

گروه جهان   
امريكا و كانادا براي اصالح پيمان تجارت آزاد امريكاي 
ش��مالي )نفتا( در آخرين س��اعات مهلت قانوني به 
توافق رسيدند. بر اساس توافق صورت گرفته، قرارداد 
تجاري نفتا كه در س��ال ۱۹۹۴ و در زمان زمامداري 
بيل كلينتون، رييس جمهوري اسبق امريكا به امضاء 
رسيده بود از اين پس »توافق اياالت متحده، مكزيك 

و كانادا« )USMCA( خوانده خواهد شد. 
به گزارش يورونيوز، ساعتي پس از موفقيت مذاكرات 
دولت هاي اوتاوا و واشنگتن با انتشار بيانيه  مشتركي 
اعالم كردند توافق هاي جديد امريكا، كانادا و مكزيك 
به آزادي بيشتر تجارت، داد و ستد منصفانه تر خواهد 
انجاميد و موجبات تقويت رشد اقتصادي در منطقه 
خواهد شد. يك مقام كانادايي گفته اين توافق فرايند 
حل اختالفات را كه امريكا خواستار لغو آن بود حفظ 
مي كند. گفته شده، در پي اصالح اين پيمان دامداران 
و توليدكنندگان محصوالت لبني امريكايي دسترسي 
بيشتري به بازار لبنيات كانادا خواهند داشت. در مقابل 
امريكا براي خودروهاي كانادايي تعرفه جديدي وضع 
نخواهد كرد. در توافق تجاري جديد بين واشنگتن، 
ات��اوا و مكزيكوس��يتي تعرفه بازرگاني وضع نش��ده 
اما ش��ركت هاي خودروس��ازي جهاني ب��راي توليد 
محصوالت خ��ود در مكزيك محدوديت بيش��تري 

خواهند داشت.
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، بارها تهديد كرده 
بود اگر با كانادا به توافق نرسد، صنعت مونتاژ خودرو 
كانادا را كه مقصد عمده آن بازار خودرو امريكا است، 
با وض��ع تعرفه هاي جديد تنبيه كند. كانادا س��االنه 
حدود ۵۶ ميليارد دالر خودرو به امريكا صادر مي كند 
كه اين رقم ۲۰درصد كل صادرات خودرو كاناداست. 
اما هم زمان صنايع خودروسازي امريكا هم به قطعاتي 

كه در كانادا توليد مي شود وابسته  است. 
خبرگزاري فرانس��ه در اين باره نوشته، توافق جديد 
با اينكه محصوالت خودروس��ازي كانادا و مكزيك را 
از تهديد ترامپ ب��راي وضع تعرفه هاي جديد نجات 

داد، اما وضع فوالد و آلومينيوم چندان روشن نيست 
و به عهده وزارت بازرگاني امريكا گذاشته شده است. 
مجالس قانونگذاري سه كش��ور بايد توافق جديد را 
تاييد كنند و پس از آن، احتماال يك ماه ديگر، رهبران 
س��ه كش��ور آن را امضا خواهند كرد. ۳۰ سپتامبر، 

آخرين روز مهلت توافق ميان كانادا و امريكا بود.
به اعتقاد ناظران سياسي، رسيدن به اين توافق پيش از 
انتخابات ميان دوره اي امريكا در ماه نوامبر براي ترامپ 
اهمي��ت زيادي داش��ت. يك مقام ارش��د دولت امريكا 
گفته: »اين يك پي��روزي بزرگ ب��راي رييس جمهور 
]ترامپ[ اس��ت و راهبرد او در زمين��ه تجارت جهاني را 

تاييد مي كند.« دونالد ترامپ بارها گفته بود كه از نظرش 
نفتا منافع مل��ي امريكا را در تامي��ن نمي كند و زمينه 
سوء استفاده شركاي اقتصادي امريكا از بازار بزرگ اين 
كشور را مي دهد بدون آنكه براي اقتصاد اياالت متحده 

فرصتي مشابه در كشورهاي طرف پيمان ايجاد كند. 
پيش از رس��يدن به توافق، ترامپ به كانادا و مكزيك 
فشار آورد تا محدوديت هايي را در تجارت با شركاي 
خود براي ص��ادرات كاال بپذيرند. هدف اوليه ترامپ 
براي تجديد نظر در تواف��ق تجارت آزاد نفتا، كاهش 
كسري تجارت خارجي امريكا بود، هدفي كه ترامپ 
در م��ورد چين نيز دنبال مي كن��د و از طريق اعمال 

تعرفه هاي صدها ميليارد دالري ب��راي واردات كاال 
از چين است.

رويترز نوش��ته، خبر توافق كانادا و امريكا با استقبال 
بازار سهام امريكا، كانادا و برخي كشورهاي آسيايي 
روبرو شده و سرمايه گذاران و سهامداران به آن واكنش 
مثبتي نشان دادند. به اعتقاد ناظران اقتصادي، از نظر 
سرمايه گذاران گرچه جزييات توافق واشنگتن و اوتاوا 
هنوز منتشر نشده اما امضاي اين توافق به هر شكل، 
بهت��ر از عدم امضاي آن اس��ت. مذاكرات هيات هاي 
وزارت بازرگاني امريكا، مكزيك و كانادا از يك س��ال 
پيش آغاز شد اما شش هفته اخير مذاكراتي فشرده 

براي دس��تيابي به نتيجه اي تا پيش از مهلت ساعت 
صفر نيمه شب سي ام سپتامبر انجام گرفت.

مديريتيبهضرركارگران
دول��ت امري��كا هدف از ق��رارداد تج��اري جديد را 
ايجاد ش��غل و بهتر شدن شرايط زندگي شهروندان 
امريكايي عنوان كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
واشنگتن پست ضمن انتقاد از سياست هاي تجاري 
ترامپ نوش��ته، ش��رايط زندگي كارگران در دوره 
زمامداري او بدتر ش��ده است. در اين گزارش آمده: 
تيم اقتص��ادي ترامپ همچون ه��ر دولت ديگري 
اطالعات درآمدي مثبت اداره آمار كار امريكا را كه 
نشانگر افزايش دستمزدها است، در شكل تبليغاتي 
و همچون يك نمايش تلويزيوني ارايه مي دهد. اين 
آمار گمراه كننده بوده و به جاي نمايش درآمد يك 
كارگ��ر معمولي، ميانگين درآم��د تمامي كارگران 
را نمايش مي دهد. در دوره ه��اي افزايش نابرابري، 
كارگران حرف��ه اي، ميانگين كل درآمد كارگران را 
افزايش مي دهند اما با مراجعه ب��ه آمار اين اداره از 
درآمد ي��ك كارگر معمولي، تمام اين دس��تاوردها 
ناپدي��د مي ش��وند. در آم��ار كاخ س��فيد، ميانگين 
درآمدها از 8۹۴.۰۶ دالر در ماه ژانويه سال ۲۰۱7 
به ۹۳7.۰۲ دالر در اوت ۲۰۱8 افزايش يافته است. 
اما در اين ميان بر س��ر درآمد اف��رادي كه در ميانه 

پراكندگي درآمدي قرار دارند، چه مي آيد؟
 درآمد يك كارگر معمولي به م��دت بيش از ۱8 ماه 
بطور هفتگي تنها ۱۱ دالر افزايش يافته كه به زحمت 
يك چهارم آن افزايشي است كه كاخ سفيد از آن دم 
مي زند. اهميت درآمد افراد در فعاليت هايي است كه 
مي توانند با آن پول انجام دهند و تورم به تدريج قدرت 
خريد و پس انداز ما را از بين برده اس��ت. واقعيت اين 
اس��ت كه وضعيت كارگران در دوره ترامپ نسبت به 
اوباما، بدتر شده است. درست است كه پايين آمدن نرخ 
بيكاري جاي خوشحالي دارد اما كارگران امريكايي 

براي خوشحال نبودن دليل خوبي دارند.

گروه جهان| طال تسليمي| 
مصرف كنندگان اروپايي احتماال هنوز از اين مساله خبر 
ندارند، اما قرار است در روند حركت به سمت انرژي هاي 
پاك تر ضربه شديدي را متحمل شوند. هر سال، اول ماه 
اكتبر بيانگر آغاز زمستان در جهان تجارت گاز طبيعي 
است. اما آنچه امس��ال را با سال هاي گذشته متفاوت 
كرده، اين است كه قيمت ها از همين حاال به باالترين 
سطوح در يك دهه گذشته نزديك شده و اين در حالي 
است كه اولين موج س��رما هنوز نرسيده است. انتظار 
مي رود اين افزايش قيمت ها هزينه گرمايش خانه ها و 
صنعت برق را باال ببرد و اين مساله نگراني سياستمداران 

در لندن و برلين را برانگيخته است.
به گزارش بلومبرگ، اين افزايش قيمت ها در تالش هاي 
سياست گذاران اروپايي براي افزايش مجازات استفاده 
از زغال س��نگ به عنوان س��وخت ريش��ه دارد. چين 
هم كه به شدت به زغال س��نگ وابسته بوده به سمت 
سوخت هاي پاك تر متمايل ش��ده است و سعي دارد 
آسمان  دودآلود شهرهاي اين كشور را پاك سازد. اين 
بدان معناست كه نيروگاه هاي برق كه با سوخت گاز كار 
مي كنند، واردكنندگان آسيايي گاز طبيعي و تاسيسات 
ذخيره سازي سوخت در اروپا كه پس از زمستان سخت 
سال گذشته هنوز نتوانسته اند انبارهاي خود را پر كنند، 

همگي بر سر يك كاال با يكديگر رقابت  كنند.

نيك اس��تنزبري، رييس بخش اس��تراتژي انرژي در 
شركت مديريت س��رمايه گذاري عمومي و حقوقي، 
درباره رقابت بر س��ر انرژي پاك گف��ت: »نتيجه اين 
رقابت ها تحت فشار قرار گرفتن بازار گاز مي شود كه به 
افزايش شديد هزينه انرژي در اروپا منجر مي شوند كه 
نمونه آن در ساير نقاط جهان يافت نمي شود. اگر داليل 
پش��ت اين رقابت به وضوح بيان و درباره آن گفت وگو 
ش��ود و اگر اين روند افزايش هزين��ه انرژي به صورت 
تدريجي صورت بگيرد، پذيرفتني ت��ر خواهد بود. اما 
نمي توان شرايط كنوني را به صورت افزايش تدريجي 

تعريف كرد.«
قيمت انرژي از همين حاال كه زمستان بازار انرژي تازه 
شروع شده، در سراسر اروپا افزايش يافته است. قيمت 
گاز در هلند از ماه مارس تاكن��ون ۶۰ درصد افزايش 
داشته و قيمت قراردادهاي سوختي زمستان بريتانيا در 
دو سال گذشته به دو برابر رسيده است. به عالوه، سطوح 
دخاير گازي موجود در تاسيسات ذخيره سازي اروپا در 
پايين ترين سطوح ممكن در اين مقطع زماني از سال 
در حدود پنج سال گذشته است. در آلمان، نرخ عمده 
فروش برق براي سال ۲۰۱۹ به شدت افزايش يافته و به 
نزديكي نرخ فروش زغال سنگ يعني برابر با ۱۰۰ دالر 
براي هر ُتن رسيده است كه باالترين سطح در پنج سال 
گذشته محسوب مي شود. سطوح انتشار كربن تقريبا 

در باالترين سطح در يك دهه گذشته و از زمان اجراي 
اصالحات مربوط به كاهش سهم در ايجاد آلودگي است.

جان توومي، تحليل گر بازار گاز در تامين مالي انرژي 
جديد بلومبرگ در لندن، گفت: »زمس��تان امس��ال 
مي تواند جالب ترين زمس��تان در سال هاي گذشته و 
پيش رو باشد. اگر سرماي سختي پيش رو باشد، آنگاه 
اروپا مجبور خواهد شد براي جذب منابع بيشتري در 
بازار جهاني گاز طبيعي مايع، هزينه باالتري بپردازد.«

هزينه حم��ل و نق��ل گاز طبيعي مايع ه��م افزايش 
قابل توجهي داش��ته اس��ت. س��طوح باالي تقاضا در 
آس��يا و تعداد كم كشتي هاي در دسترس براي حمل 
محموله هاي گازي نرخ حمل و نقل را به ۱۰۰ هزار دالر 
در روز افزايش داده كه از ماه ژانويه سال ۲۰۱۴ تاكنون 
بي سابقه بوده است. چنين نرخي براي اين موقع از سال 
غيرمتداول است، چرا كه ميزان تقاضا براي اين سوخت 

به شدت ارزان معموال اندك بود. 
اين، براي مالكان كشتي ها و متصديان حمل و نقل گاز 
مايع كه سال ها از نرخ پايين ناراضي بودند، خبر خوبي 
به شمار مي رود. اويستاين كالكلف مدير ارشد شركت 
حمل و نقل گاز طبيع��ي مايع فلكس گفت: »قيمت 
گاز طبيعي مايع در آسيا باال است و به همين دليل هم 
توليدكنندگان اين كاال با ارسال گاز خود به آن بخش از 
جهان، درآمد بيشتري كسب مي كنند. زمان آن رسيده 

كه مالكان كشتي ها هم در اين افزايش قيمت و سود، 
سهيم شوند.« اين شركت چهار كشتي فعال حمل گاز 

دارد و در حال ساخت چهار كشتي ديگر است.
كشورهاي آس��يايي عمدتا باالترين قيمت ها را براي 
گاز مايع طبيعي پرداخت مي كنن��د، به ويژه زماني 
كه تقاضا براي سوخت هاي گرمايشي در كشورهايي 
همچ��ون چين افزاي��ش مي يابد. چين تاسيس��ات 
اختصاصي ب��راي ذخيره گاز ندارد و همين مس��اله 
سبب مي ش��ود كه افزايش تقاضا به صورت فصلي به 
افزايش قيمت منجر ش��ود. اما اكنون كه قيمت گاز 
در بازاره��اي اروپايي به ميزان غيرمعمولي باال رفته، 
تصميم گيري ب��راي تاجران بين اين دو بازار و درباره 
منافع و س��ودآوري آنها به شدت دش��وار شده است. 

آلستر مكسول مسوول ارش��د مالي شركت حمل و 
نقل »گس لوگ« ماه گذشته در كنفرانسي در لندن 
گفت: »در شرايطي هستيم كه قيمت گاز در بازارهاي 
اروپايي نيز به ش��دت باال رفته است. از اين رو، تقاضا 

حقيقاتا آنقدر زياد نيست.«
در حالي كه فاصله زياد تقاضا و قيمت بين دو بازار آسيا 
و اروپا تاجران گاز را به ارسال محموله ها به آسيا ترغيب 
مي كند، تاسيسات گاز طبيعي مايع از استراليا تا امريكا 
قصد دارند توليدات خود را تا اواخر سال جاري ميالدي 
افزايش دهند كه اين مس��اله قيمت ها را تحت فشار 
مي گذارد و از احتمال كاهش قيمت ها خبر مي دهد. 
مصرف كنندگان انرژي بطور قطع اميدوارند اين سناريو 

عملي شود و اندكي از درد آنها بكاهد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

استيصالاندونزيدررسيدگي
بهقربانيانزلزلهوسونامي

گروه جهان| زمين لرزه و س��ونامي در ش��مال 
اندونزي عالوه بر تلفات جاني بس��يار و خسارات 
گسترده، مسووالن اين كشور را براي كمك رساني 
و اس��كان حادثه ديدگان در جزيره سوالوس��ي 
مستاصل كرده اس��ت. يورونيوز نوشته، آخرين 
گزارش ه��ا از جان باختن بي��ش از ۱۲۰۰ تن در 
جريان اين س��انحه طبيعي حكايت دارد. اين در 
حالي است كه با توجه به گستردگي مناطق حادثه 
ديده همچنان احتمال افزايش ش��مار قربانيان 
وجود دارد.  گفته ش��ده، س��ازمان ملي حوادث 
اضطراري طرح هايي را براي ايجاد گورهاي جمعي 
اعالم ك��رده و براي جلوگيري از ش��يوع بيماري 
كشته شدگان بطور دسته جمعي دفن مي شوند. 
جوكو ويدودو رييس جمه��ور اندونزي، از محل 
بازديد كرده و خواس��تار تالش شبانه روزي براي 
نجات بازماندگان ش��ده است.  رسانه هاي محلي 
گزارش داده اند تنها در ش��هر پالو، واقع در ۱۵۰۰ 
كيلومتري شمال شرق جاكارتا هنوز ده ها تن در 
زي��ر آوار چندين هتل و يك مركز تجاري گرفتار 
هستند. از سوي ديگر بيم آن مي رود كه صدها تن 
در مناطق روس��تايي زير آوار مدفون شده باشند. 
وضعيت در دونگاال، منطقه اي با جمعيت ۳۰۰ هزار 
نفري در شمال پالو كه به همراه دو بخش ديگر از 
نزديك ترين مناطق به كانون زمين لرزه محسوب 
مي شوند، بسيار نگران كننده توصيف شده است. 
بي بي سي گزارش داده، بازماندگان فاجعه كه نگران 
لرزش هاي تازه هستند از بازگشتن به خانه هايشان 
خودداري مي كنند و در ه��واي آزاد مي خوابند. 
باتوجه به خسارت ديدن بيمارستان ها، زخمي ها 
در هواي آزاد تحت درم��ان قرار مي گيرند. برق و 
موج تلفن هاي هم��راه در بخش زيادي از منطقه 
قطع است. به عالوه از نواحي مسكوني اطراف در 
طول ساحل كه تصور مي شود در سونامي به شدت 
آسيب ديده باش��ند اطالعاتي در دست نيست. 
زلزله 7.۵ درجه اي در عمق ۱۰كيلومتري زمين 
 درست در كنار جزيره مركزي سوالوسي در ساعت 
۱8: ۰۳ جمع��ه به وقت محل��ي روي داد و باعث 
خيزش امواج دريا، سونامي، شد. بسياري از مردم 
در ساحل پالو براي يك جشنواره آماده مي شدند و 
با رسيدن امواج سونامي غافلگير شدند. در اين ميان 
حدود هزار و ۲۰۰ زنداني پس از وقوع زمين لرزه و 
سونامي از سه بازداشتگاه فرار كرده اند. يوسف كاال، 
معاون رييس جمهور اندونزي، گفته است كه آمار 
نهايي كشته ها ممكن است به چند هزار نفر برسد و 
صليب سرخ هم تخمين مي زند كه زندگي بيش از 

۱.۶ ميليون نفر تحت تاثير قرار گرفته است.

تسهيالتتركيهوعربستان
بهتجارعراقي

»مشرف«بهپاكستان
بازنميگردد

مشاركت۵۷درصدي
درانتخاباتاقليمكردستان

تركيههنوزبهدنبالعضويت
دراتحاديهاروپاست

نايب رييس اتاق بازرگان��ي بغداد گفته تركيه 
عالوه ب��ر گس��ترش رواب��ط بانكي و بس��تن 
قرارداده��اي دو جانبه با بانك ه��اي عراقي به 
تاجران فعال در جنوب عراق تس��هيالت اعطا 
مي كند. به گزارش ايلنا، حكمت الدقاق گفته: 
تركيه و عربستان در عراق سياست هاي تشويقي 
تجاري و اقتصادي را در پيش گرفته اند. وي گفته 
مدل فعاليت تجاري عراق در حال تغيير است 
و اين كش��ور از يك وارد كننده صرف به سمت 

صنعتي شدن مي رود. 

رييس جمهوري پيشين پاكستان به دليل ضعيف 
ش��دن بيش از حد به دليل ابتال به يك بيماري 
نامشخص نمي تواند به كشور بازگردد. به گزارش 
داون، پرويز مشرف به اتهام تضعيف قدرت قانون 
اساس��ي و خيانت تحت محاكمه ق��رارد دارد. او 
۲۰۱۶ پاكستان را ترك و براي مداوا به دوبي سفر 
كرد. مشرف به دليل اعمال وضعيت فوق العاده كه 
به حصر خانگي تعدادي از قضات ارشد و اخراج 
بيش از ۱۰۰ تن از آنها انجاميد، مارس۲۰۱۴ به 

خيانت متهم شد. 

يك منبع عراقي ميزان مش��اركت در انتخابات 
پارلماني اقليم كردس��تان عراق را ۵7.۹۶ درصد 
اعالم ك��رد. به گ��زارش ايس��نا، ي��ك منبع در 
كميس��ارياي عالي انتخابات اقليم كردستان به 
سومريه نيوز گفته ميزان مشاركت در انتخابات 
پارلماني كردستان عراق به ۵7.۹۶ درصد رسيد 
و اين عدد شامل همه مناطقي مي شود كه در آن 
انتخابات برگزار شده است. در اين راي گيري حدود 

سه ميليون تن از ساكنان اقليم حق راي دارند.

رييس جمهوري تركيه گفته با انجام اصالحات، 
براي ادامه رون��د عضويت تركي��ه در اتحاديه 
اروپا مصمم اس��ت. به گزارش ايرنا، رجب طيب 
اردوغان درباره سفرش به آلمان گفته كه تركيه 
نبايد براي عضويت در اتحاديه اروپا دچار مانع 
شود و اميدوار است آلمان در اين زمينه به آنكارا 
كمك كند. درخواس��ت رس��مي تركيه براي 
پيوس��تن به جامعه اروپا ك��ه بعدها به اتحاديه 
اروپا تغيير نام يافت، ۱۴ آوريل ۱۹87 ارايه شد 
و مذاكرات پر فراز و نشيب براي الحاق تركيه از 

۳ اكتبر ۲۰۰۵ آغاز شده است. 

هشدار مركل درباره تخريب 
چندجانبه گرايي

گروه جهان| صدراعظم آلمان به رييس جمهوري 
امريكا درباره »تخريب و ضايع كردن« سازمان ملل 
متحد هشدار داد و از رويكرد چند جانبه گرايي ساز و 
كارهاي جهاني دفاع كرد و گفت باور دارد كه راه حل 

مشكالت جهان چندجانبه گرايي است.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، آن��گال مركل در 
كمپي��ن انتخابات محل��ي در بايرن گف��ت: »بر 
اين ب��اورم كه تباه كردن چي��زي بدون آنكه چيز 
جديدي جاي آن ساخته شده باشد، واقعا خطرناك 
اس��ت.« صدراعظم آلم��ان اف��زود دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا از درك راه حل هاي برد-

برد عاجز اس��ت و به جاي آن، فقط يك برنده را در 
هر مذاكره بين المللي مي جويد. ترامپ در دومين 
حضور در مجمع عمومي سازمان ملل گفت كه او و 
دولتش ايدئولوژي جهاني شدن را رد مي كنند و بر 

دكترين ملي گرايي تاكيد دارند.
مركل همچنين در رابطه با حمالت بيشتر ترامپ به 
سازمان ملل به او هشدار داد. به گفته رييس جمهوري 
امريكا، حكمراني جهاني شكلي از اجبار و سلطه گري 
است و ملل مسوول بايستي در مقابل آن بايستند. 
ديدگاه مركل به دي��دگاه آنتونيو گوترش دبيركل 
سازمان ملل ش��باهت دارد كه در مجمع عمومي 
به ترامپ هشدار داد جهان امروز دچار هرج و مرج 

شده است.
مركل پيش تر هم در رابطه با تصميم ترامپ به وضع 
تعرفه مازاد ب��ر واردات فوالد و آلومينيوم به امريكا، 
هش��دار داده و گفته بود جنگ تج��اري برنده اي 

نخواهد داشت و همگان از آن متضرر خواهند شد.

 تغيير نام كشور مقدونيه 
راي نياورد 

گروه جهان| رييس كميسيون انتخابات مقدونيه 
اعالم ك��رده همه پرس��ي تغيير نام اين كش��ور به 
»مقدونيه ش��مالي« به دليل اينكه تنها يك سوم 
واجدان شرايط در آن شركت كردند، معتبر نيست. 
به گزارش رويترز، اوليور دركس��كي گفته: »به اين 
ترتيب مشخص شده كه با اين تصميم مخالفت شده 
است.« مردم مقدونيه يك شنبه پاي صندوق هاي 
رأي رفتند تا در همه پرس��ي تغيير نام اين كش��ور 
ش��ركت كنند. با وجود اينكه تنها يك س��وم ۱.8 
ميليون واجد شرايط شركت در همه پرسي، در آن 
شركت كردند با اين حال از همين تعداد ۹۱.۳ درصد 
به تغيير نام راي مثبت دادند و ۵.7 درصد نيز مخالف 

اين بودند كه نام كشورشان تغيير كند.
يونان، يكي از اعضاي اتحاديه اروپا و ناتو مدت هاست 
كه تالش هاي دولت مقدونيه را براي پيوستن آن به 
اين اتحاديه و ائتالف نظامي مسدود كرده و علتش 
هم استفاده از واژه مقدونيه است. چون اين هم نام 
يكي از استان هاي يونان بوده كه محل تولد اسكندر 
مقدوني نيز است. با وجود نتايج همه پرسي و عدم 
اس��تقبال مردم مقدونيه از آن، يون��ان اعالم كرده 
هم چنان به توافق ماه ژوئن خود با اسكوپيه متعهد 
اس��ت كه بر اساس آن آتن مخالفتش را با پيوستن 
مقدونيه ب��ه اتحاديه اروپا و نات��و در صورت تغيير 
نام، كنار مي گذارد. مناقش��ه بر سر نام مقدونيه به 
سال هاي دهه ۱۹۹۰ باز مي گردد؛ زماني كه مقدونيه 
از يوگس��الوي اعالم اس��تقالل كرد. بعد از آن، اين 
جمهوري تازه استقالل يافته با تحريم هايي شديد 

از سوي يونان روبرو شد.

 آغاز عمليات مين زدايي 
در منطقه مرزي دو كره

گروه جهان| نيروهاي نظامي دو كره پاكس��ازي 
مين ها در منطقه مرزي را از دوش��نبه آغاز كردند. 
به گ��زارش رويترز، وزارت دف��اع كره جنوبي گفته 
اين اقدام بخشي از تالش هاي سئول و پيونگ يانگ 
براي كاهش تنش و ايجاد اعتماد در ش��به جزيره 
كره محس��وب مي ش��ود. جزئيات اين پ��روژه در 
جريان ديدار ماه گذش��ته ميالدي در پيونگ يانگ 
بين كيم جون��گ اون رهبري كره ش��مالي و مون 
جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي، مورد توافق 
قرار گرفت. وزارت دفاع كره جنوبي اعالم كرده دو 
طرف توافق كردند تا تمامي مين هاي كاشته شده 
در منطقه موس��وم به »محوطه مشترك امنيتي« 
در پانمونج��وم را ظرف ۲۰روز پاكس��ازي كنند و 
مهندسان نظامي انجام اين وظيفه خطير را در طرف 
كره جنوبي برعهده دارند. هنوز هيچ تاييديه اي از 
سوي كره شمالي مبني بر آغاز اين روند اعالم نشده 
است. اين توافق همچنين براي برچيدن پست هاي 
گارد و تس��ليحات از اين منطقه در پي پاكس��ازي 
اين مين ها نيز اس��ت. همچنين سربازان دو طرف 
بدون سالح در منطقه باقي مي مانند. نوامبر ۲۰۱7، 
سربازان كره شمالي در اين منطقه به سمت يكي از 
سربازان خود كه قصد فرار به كره جنوبي داشت، پنج 
بار تيراندازي كردند. پروژه پاكسازي مين همچنين 
در اس��تان گانگوون واقع در شرق كره جنوبي آغاز 
شده و اين اقدام به تيم ها براي جست وجوي بقاياي 
سربازان كشته ش��دن در جنگ كره اجازه فعاليت 
مي دهد. بيش از يك ميليون مين در منطقه مرزي 

دو كره كاشته شده است.

نشست امنيتي چين و امريكا 
لغو  شد

گروه جهان| با افزايش تنش هاي سياسي و نظامي 
بين چين و امريكا، پكن نشس��ت دوجانبه امنيتي 
مقامات نظامي دو كش��ور را كه قرار بود همين ماه 

برگزار شود، لغو كرد.
به گزارش رويترز، منابع آگاه گفته اند پكن تاكنون 
توضيحي براي لغو اين نشست كه قرار بود با حضور 
وزير دفاع امريكا در چين برگزار شود، نداده است. اما 
به نظر مي رسد افزايش تنش هاي سياسي و اقتصادي 

دليل اصلي لغو اين جلسه بوده است.
چين هفته گذش��ته هم در اعتراض به تحريم هاي 
نظامي امريكا علي��ه ارتش اين كش��ور اعالم كرد 
دومين دور گفت وگوهاي نظامي با امريكا را لغو كرده 
است. هوانگ خه پينگ جانشين كميسيون نظامي 
مركزي چين آن زمان در انتقاد از تحريم هاي اعمال 
شده توسط اياالت متحده گفته بود مذاكرات ۲۴ تا 
۲۶ سپتامبر در پكن لغو شده اند و شن جين النگ 
فرمانده نيروي دريايي اين كشور هم كه به منظور 
شركت در بيست و سومين سمپوزيوم بين المللي 
نيروي دريايي به امريكا س��فر كرده ب��ود، به پكن 

فراخوانده شد.
تشديد جنگ تجاري، ورود ناوهاي امريكا به درياي 
چين جنوبي، خريد تسليحات نظامي چين از روسيه، 
ارتباط امريكا با تايوان و دخالت واشنگتن در مساله 
مسلمانان سين كيانگ، از جمله موارد تنش هاي بين 

دو كشور هستند.
مقامات پكن و واش��نگتن هنوز به صورت رسمي 
واكنش��ي به خبر لغو نشس��ت امنيتي پك��ن ابراز 

نكرده اند.

سوآپ ارزي 9 ميليارد دالري 
آرژانتين و چين

گروه جهان| بانك مرك��زي آرژانتين از توافقي 
براي س��وآپ ارزي ۹ ميليارد دالري با چين خبر 
داد. به گزارش ايبنا، بانك مركزي آرژانتين اعالم 
كرد كه اين كش��ور قرارداد جديد س��وآپ ارزي 
با چين را به امضاء رس��انده ك��ه معادل ۹ ميليارد 
دالر به ذخاير ارزي آرژانتي��ن اضافه خواهد كرد. 
آرژانتي��ن و چين پيش تر و ب��راي اولين مرتبه در 
س��ال ۲۰۰۹ براي اجراي يك برنامه سوآپ ارزي 
به منظور تقويت ذخاير ارزي رو به كاهش آرژانتين 
توافق كرده بودند. سال گذشته هم موريكو مارسي 
رييس جمهوري آرژانتين بر س��ر تمديد سه ساله 

اين برنامه با چين به توافق رسيد.
در همين راستا، سخنگوي بانك مركزي آرژانتين 
روز دوشنبه گفت: »اين برنامه توسعه سوآپ ارزي 
۹ ميليارد دالري بطور عملي منعقد ش��ده است.« 
كاهش بيش از ۵۰ درصدي ارزش پزو در مقابل دالر 
از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون و افزايش نرخ 
تورم آرژانتين به ۴۰ درصد، باعث ش��ده تا  كسري 
تحوالت در بخش بانكي اين كش��ور صورت گيرد. 
رييس بانك مركزي آرژانتين در پي همين تحوالت 

روز پنج شنبه گذشته استعفا داد.
ساندلرزيس رييس جديد بانك مركزي آرژانتين 
گفت: »چندي��ن هفته زمان مي برد تا براس��اس 
قوانين جديد، درصدد دخال��ت در بازار برآييم.« 
اين در حالي اس��ت كه آرژانتين يك بسته كمك 
مالي 7.۱ ميلي��ارد دالري از صندوق بين المللي 
پول ب��راي تقويت ثبات اقتصادي در اين كش��ور 

تقاضا كرده است.

 Tue. Oct 2 .  سه  شنبه    10 مهر 1397   22  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1211  2018 



دريچه8گزارش
نگراني ترامپ از رخنه هاي 

تحريم
سازوكار مورد نظر اروپا براي عبور از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران نگراني هاي كاخ سفيد را برانگيخته و اينك 
ترامپ و همراهانش قطع هرگونه مسير مبادالت مالي 

ايران را در دستوركار قرار داده اند.
تحوالت اخير يعني مشخص شدن راهكارهاي عملي 
براي دور زدن تحريم ها و ادامه تجارت ميان اروپايي ها 
با تهران باعث ش��ده نگراني مقام هاي كاخ سفيد از 
بي اثر شدن برنامه هاي مهار ايران افزايش يابد. گويا 
اعالن هفته گذشته اروپايي ها در زمينه ايجاد كانال 
مالي مس��تقل در زمينه تعامل با ايران كام »دونالد 
ترامپ« و همكاران وي به ويژه در وزارت خزانه داري 
امريكا را به شدت تلخ كرده است. بر اساس تحليل ها 
در صورتي كه اين روند بتواند به تدريج اجرايي شود 
مي تواند باعث شود تا ديگر كشورها نيز به آن بپيوندند 
و اين فرايند شركت هاي بزرگ اروپايي را هم ترغيب 
مي كند تا بدون هراس از مجازات هاي واشنگتن به 
بازار ايران بازگردند. اياالت متحده اكنون در تالش 
است تا با اقدامات اتحاديه اروپا براي بي تاثيرساختن 

تحريم هاي كاخ سفيد مقابله كند. 
در اين زمينه نشريه »تايم« نوشت: اوج مقاومت ها در 
مقابل ترامپ در نشست شوراي امنيت سازمان ملل 
بروز يافت؛ جايي كه رييس جمهوري امريكا رياست 
آن را بر عهده داشت. »امانوئل مكرون« در سخنان 
خود مخالفت آشكار پاريس با رويكردهاي ترامپ را 
اعالم كرد. اين ديدگاه با حمايت نمايندگان انگليس 

و آلمان در كنار روسيه و چين نيز همراه شد. 
تحليلگر نشريه »فورچون« نيز اعتقاد دارد با وجود 
تش��ديد حمالت ترامپ به ايران و متحدان امريكا، 
كشورهاي اتحاديه اروپا بعالوه روسيه، چين و ايران 
در نيويورك بر سر راه اندازي مكانيسمي در جهت 
ادامه توافق بدون ني��از به حضور امريكا به نتايجي 
دست پيدا كردند. مشخص تر شدن صف بندي ها 
در مقاب��ل اياالت متحده، به وي��ژه در قبال پرونده 
هس��ته اي ايران موجب شده است تا كاخ سفيد به 
دنبال سختگيري هاي بيشتر و تشديد محدوديت ها 
از طريق كانال هاي ديگر به منظور عملي س��ازي 

خواسته هاي خود باشد. 
»نيويورك پست« به اين نگراني امريكا پرداخت و 
تاكيد كرد ترامپ و اياالت متحده بايد خط مش��ي 
را در پيش بگيرد كه با سياست هاي ضدتحريمي 
اتحاديه اروپا مقابله كند. اين روزنامه نوشت: در اين 
هفته حسن روحاني رييس جمهوري ايران از ديدار 
با ترامپ در نشست سازمان ملل خودداري كرد. يك 
دليل آن است كه ايران و حاميان اروپايي منتظر ماه 
نوامبر و چگونگي تصميم هاي مالي ترامپ و عملكرد 
سوييفت در دوره پس از اجراي تحريم ها هستند. نوع 
تصميمي كه ترامپ از 4 نوامبر )13 آبان( در پيش 
مي گيرد تاثير بسيار زيادي بر آينده سياست ها ميان 
ايران و امريكا هم دارد ضمن اينكه مي تواند بر احتمال 
موفقيت رويكردهاي مالي اروپا هم تاثيرگذار باشد. 

اكنون چند ماه اس��ت ك��ه ايران و اروپ��ا در زمينه 
سياس��ت هاي خود در قبال ايران ب��ه ويژه توافق 
هس��ته اي در حال رايزني هستند. چند روز قبل از 
خروج ترامپ از برجام يك انديشكده امريكايي حامي 
توافق هسته اي كه از سوي يكي از مشاوران »باراك 
اوباما« مديريت مي شود در گزارشي شيوه هايي را 
كه اتحاديه اروپا مي تواند تحريم هاي اياالت متحده 
را بي اثر كند مورد ارزيابي قرار داد. اين مقام پيشين 
كاخ سفيد تاكيد داشت كه اروپا مي تواند از طريق 
بانك مركزي خود پرداخت ها به ايران را ادامه دهد. 
10 روز پس از خروج ترامپ از توافق، كميس��يون 
اروپايي دقيقا همين گزينه را براي ادامه تعامل با ايران 
مطرح كرد. به تازگي رهبران اروپايي اعالم كردند 
برنامه هاي كارآمدي را تدوين كرده اند كه مي تواند 
مسيرهاي پرداخت به ايران را بدون اتكا به دالر امريكا 

به سرانجام برساند. 
از نگاه نيويورك پس��ت، اتحاديه اروپا در واقع اين 
اطمين��ان را براي ايران و كش��ورهاي جهان ايجاد 
كرد كه قادر اس��ت تحريم هاي اي��االت متحده را 

خنثي سازد. 
اما به اعتقاد تحليلگران امريكايي عملكرد كانال مالي 
اروپا به برقراري ارتباط ايران در چارچوب سيستم 
سوييفت وابسته است. بانك مركزي ايران در كنار 
ديگر بانك هاي اين كشور يك كد سوييفت دارند 
و اين مس��يري اس��ت كه هنوز براي بي اثر كردن 
تحريم ها باز اس��ت. در سال 2012 كنگره تصميم 
گرفت تا روس��اي جمهوري امريكا را وادار سازد با 
تحريم مديران سوييفت مانع فعاليت ايران شوند. 
پيش از توافق هس��ته اي س��ال 2015 با ايران هم 
كميته بانكي سنا با فشار بر اروپا باعث قطع همكاري 
سوييفت اروپا با ايران شد و دسترسي بانك مركزي 
ايران ب��ه درآمدهاي نفتي و منابع مال��ي تهران را 

قطع كرد. 
به ادعاي اين نشريه اكنون بهانه هاي قانوني الزم براي 
وادار كردن سوييفت به قطع همكاري با ايران وجود 
دارد. تنها بايد هيات مديره سوييفت را با تهديد تحريم 
فعاليت سوييفت در امريكا به انجام اين كار متقاعد 
ساخت اما در دولت امريكا اتفاق نظر در اين زمينه 
وجود ندارد. برخي مقام ها در دولت هاي پيش��ين 
امريكا هم اعتقاد دارند حتي وادار كردن سوييفت نيز 
نمي تواند باعث قطع ارتباط بانك هاي ايران با خارج 
شود.  كاخ سفيد اكنون نسبت به كارآمدي رويكردي 
كه عليه اي��ران در پيش گرفته اس��ت ترديد دارد. 
س��ران واشنگتن مهم ترين مانع پيش روي خود را 
راهكارهاي اروپا براي ادامه مبادله مالي با تهران به دور 
از سيستم هاي بين المللي تحت سيطره دالر امريكا 
مي دانند. از اين رو تحليلگران مسائل اقتصاد سياسي 
در امريكا تاكيد دارند اگر ترامپ به دنبال نتيجه است 
بايد فشارهاي خود بر س��وييفت و اتحاديه اروپا را 
افزايش دهد تا نتواند مانع اثربخشي سياست هاي 
تحريمي عليه ايران شود. دولت و سناتورها در امريكا 
اعتقاد دارند براي جلوگيري از تضعيف تحريم ها بايد 
فشارها در جهت قطع مسير مبادالت مالي ايران به 

ويژه سوئيفت بيشتر شود. 

هر جا بروي آوار مي بيني، مثل آوار كلمات

داستانسرزميننااميديكهشكستنميخورد
مولف: جان برگر |

مترجم: محمد معماريان |
 اُپن دموكراسي- 1. چطور هنوز زنده ام؟ برايتان 
بگويم كه زنده ام چون موقتًا قحطي مرگ آمده است. 
اي��ن را با پوزخند مي گويم، كه بس��يار دور از ميل به 
وضع عادي، دور از ميل به يك زندگي معمولي، است.

در فلسطين هر جا كه بروي، حتي در نواحي روستايي، 
مي بيني داري دنبال راهي مي گردي تا از ميان آوارها 
رد شوي، يا دورشان بزني يا از رويشان عبور كني. هرجا 
كه بروي: در يك ايست بازرسي، حوالي گلخانه هايي 
كه گاري ها به آنها نمي رسند، در طول خيابان، هنگام 

رفتن سر هر قراري.
آوارها متعلق اند به خانه ها، خيابان ها و زندگي روزمره. 
س��خت مي توان يك خانواده فلسطيني پيدا كرد كه 
در نيم قرن اخير وادار به گريختن از جايي نشده باشد، 
چنانكه سخت مي توان شهري يافت كه بولدوزرهاي 
ارتش اش��غالگر مرتبًا ساختمان هايش را زير نگرفته 

باشند.
آواِر كلمات هم هست، آوار كلماتي كه ديگر پناه هيچ 
چيزي نيستند، كلماتي كه معنايش��ان نابوده شده 
اس��ت. يك نمونه بدناْم نيروي دفاعي اس��راييل )نام 
ارتش اسراييل( است كه عماًل ارتشي كشورگشا شده 
است. چنانكه سرجيو يهني، يكي از متمردان شجاع 
و الهام بخش اسراييل )آن هايي كه از خدمت در ارتش 
امتناع مي كنند(، مي نويس��د: »اين ارتش نيامده كه 
براي شهروندان اسراييل امنيت بياورد، بلكه آمده تا 

ضامن تداوم سرقت زمين هاي فلسطينيان باشد.«
آواري از كلمات متين و اصولي هم هست كه ناديده 
گرفته مي شوند: قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و 
ديوان بين المللي دادگس��تري در الهْه ساخت وساز 
شهرك هاي اس��راييلي در قلمرو فلسطيني )حدود 
نيم ميليون از جمعيت اسراييل جزو اين به اصطالح 
»شهرك نشين ها« هستند( و ساخت »ديوار حائل« 
)كه يك ديوار بتوني به ارتفاع هش��ت متر اس��ت( را 
غيرقانوني دانس��ته و نكوهش كرده ان��د. بااين حال، 
اشغال و ديوار ادامه دارند. هر ماه، چنگال هاي نيروي 
دفاعي اسراييل در سراسر اين قلمروها مستحكم تر 
مي ش��ود. اين چنگال ه��م جغرافيايي اس��ت، هم 

اقتصادي، هم مدني و هم نظامي.
همه اينها روش��ن اند؛ اي��ن اتفاقات در يك گوش��ه 
دورافت��اده دنيا رخ نمي دهند كه، به واس��طه جنگ، 
از ديده��ا پنهان باش��د. تك تك دفات��ر امور خارجه 
كشورهاي ثروتمنْد تماش��اگر صحنه اند و هيچ يك 
قدمي برنمي دارند كه جل��وي كارهاي غيرقانوني را 

بگيرند.
يك مادر فلسطيني در يك ايست بازرسي، پس از آنكه 
سرباز اس��راييلي گاز اشك آوري پشت سرش پرتاب 
كرد، مي گويد: »براي ما سكوت غرب بدتر است از ...«. 
به خودروي زرهي اش��اره مي كن��د، و ادامه مي دهد: 

»گلوله هاي آن ها.«
شكاف ميان اصول اعالمي و سياست واقعيت چه بسا 
در سراسر تاريخ وجود داشته باشد. اعالميه ها اغلب 
پرطمطراق اند. ولي اينجا برعكس است. كلمات بسيار 
حقيرتر از رويدادهايند. آنچ��ه ُرخ مي دهد، تخريِب 
حساب شده اين مردم و كشوري است كه به آنها وعده 
داده شده است. و حول اين تخريب را كلمات حقير و 

سكوتي گرفته كه از ماجرا طفره مي رود.
براي فلسطينيان، يك كلمه هست كه رنگ و بويش 
كم نمي ش��ود: نكبت، به معناي فاجعه كه به اخراج 
اجباري هفتصدهزار فلسطيني در سال 1۹4۸ اشاره 
دارد. محمد درويِش شاعر نوشته بود: »كشوري داريم 
از كلمات. سخن بگو، سخن بگو، شايد جاده ام را روي 
س��نگي بنا كنم. “ نكبت نامي مشترك ميان چهار 
نسل فلسطيني ها شده، و علت دوام سرسختانه اش 
آن است كه اس��راييل و غرب همچنان از قبول وقوع 
آن عمليات »پاك س��ازي قوميتي« امتناع مي كنند 
كه اين نام ب��ر آن داللت دارد. تحقيقات ش��جاعانه 
مورخ��ان برجس��ته )و آزارديده( جديد اس��راييلي 
)مانن��د ايالن پاپ��ه( در اين بحث نهاي��ت اهميت را 
دارد چون ش��ايد نهايت��ًا به قبول رس��مي آن اتفاق 
بينجامد، و اين البد آن ن��ام مرگ بار را دوباره به يك 
 كلمه مح��ض )هرچن��د تراژيك( تبدي��ل مي كند.

اينجا يك جور آشنايي با هر ويرانه اي هست، ازجمله 
ويرانه كلمات.

2. مقياس جغرافيايي اين تراژدي مورد بحث معمواًل 
از ياد آدم ها مي رود؛ مقياس ماجرا هم به بخش��ي از 
تراژدي تبديل شده است. كل كرانه باختري به عالوه 
نوار غزه كوچك تر از جزيره كرت است، يعني همان 
جزيره اي كه احتمااًل خاستگاه فلسطيني ها در دوره 

پيشاتاريخ بوده است.
سه و نيم ميليون نفر، يعني شش برابر جمعيت كرت، 
اينجا زندگي مي كنند. و اين ناحيه هر روز به صورت 
نظام مند كوچك تر مي شود. جمعيت شهرها روزبه روز 
متراكم ت��ر مي ش��ود، حومه ها نيز حصاركش��ي و از 

دسترس خارج مي شوند.
شهرك ها توس��عه مي يابند يا ش��هرك هاي جديد 
راه اندازي مي شوند. آزادراه هاي ويژه شهرك نشينان، 
ك��ه ب��راي فلس��طيني ها ممنوع ان��د، جاده ه��اي 
قديمي را بن بس��ت مي كنند. ايس��ت هاي بازرسي 
و كنترل ه��اي رن��ج آوِر كارت شناس��ايي، ام��كان 
س��فر يا حت��ي برنامه ري��زي س��فر را درون آنچه از 
قلمروش��ان باقي مانده اس��ت، براي فلس��طيني ها 
بس��يار كاهش داده اس��ت. بس��ياري از آنها در هيچ 
 جهت��ي نمي توانند بي��ش از 20 كيلومتر جلو بروند.

ديوار، ناحيه هاي محاصره ش��ده مي سازد، گوشه ها 
را ج��دا مي كن��د )و در پايان كار تقريب��ًا ده درصد از 
زمين هاي باقيمانده فلسطينيان را مي دزدد(، حومه ها 
را چندپاره مي كند و فلس��طيني ها را از فلسطيني ها 

جدا مي سازد. 

هدفش آن است كه كرت را به ده  بيست جزيره كوچك 
تقس��يم كند. هدف يك پتك كه با بي��ِل بولدوزرها 

پياده مي شود.
»چي��زي از م��ا در صح��را نمان��ده اال آنچ��ه صحرا 
 براي خود نگه داش��ته اس��ت«. )محم��ود درويش( 
نوميدي ب��دون ترس، ب��دون تس��ليم، بدون حس 
شكس��ت، در اينجا موضعي در قبال دنيا س��اخته 
كه نظي��رش را هرگز ندي��ده ام. اين موض��ع را مرد 
جواني كه به جهاد اس��المي مي پيوندد به يك گونه 
ابراز مي كند، زن س��الخورده اي كه از ش��كاف هاي 
بين چند دن��دان باقيمانده اش خاط��ره مي گويد و 
زمزم��ه مي كند به گون��ه اي ديگ��ر، و دختر خندان 
يازده س��اله اي هم ك��ه وع��ده اي را در كاغ��ذ كادو 
 مي پيچد ت��ا در نوميدي پنهانش كند به گونه خود...

اين چيزي كه اسمش را گذاشته اي موضع، در عمل 
چگونه است؟

    گوش بدهيد...
سه پسر در گوش��ه كوچه اي در يك اردوگاه آوارگان 
چمباتمه زده اند و تيله بازي مي كنند. در اين اردوگاه، 
اكثر آوارگان اصالتًا اهل حيفا بوده اند. تردستي پسران 
در تلنگرزدن به تيله با يك انگشت شست، وقتي مابقي 
بدن ش��ان بي حركت اس��ت، بي ربط نيست به وضع 

آشناي فضاهاي بسيار تنگ.
س��ه متر پايين تر در آن كوچه، كه باريك تر از راهرِو 
هر هتلي است، مغازه اي است كه قطعات دست دوم 
دوچرخه مي فروش��د. همه فرمان ه��ا روي يك آويز 
مرتب ش��ده اند، همه چرخ هاي عقب روي يك آويز 
ديگر، همه زين ها روي آويز س��وم. اگر اين ترتيب را 
نداشتند، قطعه ها مثل آهن قراضه هاي غيرقابل فروش 

مي شدند. در اين وضع، آنها فروش مي روند.
روي ديواِر يك ساختمان كم ارتفاع با دري فلزي مقابل 
آن مغازه، نوشته اس��ت: »هر روز از رِحم اردوگاه يك 
انقالب به دنيا مي آيد«. يك معلم مدرسه با خواهرش 
در دو اتاِق پشت اين درب فلزي زندگي مي كنند. آن 
آقا به كف اتاق ديگر كه اندازه دو وان حمام است اشاره 
مي كند. س��قف و ديوارها ريخته اند. مي گويد: من در 

اين اتاق به دنيا آمدم.
برگرديم به اتاق نشيمن فعلي اش. به عكسي در يك 
قاب مطال اشاره مي كند كه روي ديوار، كنار يك پرتره 
رسمي از عرفاِت چفيه پوش، آويزان است. آن عكِس 
قاب ش��ده پدرم در ايام جواني اش است كه در حيفا 
گرفته  است! همكارم يك بار گفت كه شبيه پاسترناك 
)شاعر روسي( است، نظر تو چيست؟ )شبيه است.( 
مشكل قلبي داش��ت و نكبت او را كشت. دوازده ساله 

بودم كه در همين اتاق جان داد.

در س��وي ديگر س��اختماِن درب فلزي، مقابل مغازه 
قطعه فروشي دوچرخه، هشت قدم دورتر از جايي كه 
پس��رها تيله بازي مي كردند، يك مترمربع فضاي باز 
است كه بوته ياسمني در آن درآمده است. فقط دو گل 
سفيدرنگ دارد، چون نوامبر است. دوِر ريشه اش، كه 
از گوشه كوچه آمده آنجا، ده دوازده تا بطري پالستيكي 
آب معدني است. حداقل شصت درصد ساكنان اردوگاه 

بيكارند. اردوگاه ها زاغه نشين اند.
وقتي كسي فرصت مي يابد كه اردوگاه را ترك كند و از 
ويرانه بگذرد تا در اقامتگاهي نسبتًا بهتر ساكن شود، 
گاهي اين فرصت را رد مي كند و تصميم مي گيرد بماند. 
در اردوگاه، آنها يك عضو -مثل يك انگشت- از بدني 
بي نهايت اند. خروج يعني قطع عضو. موضِع نوميدي 

شكست ناخورده در عمل اينگونه است.

    گوش بدهيد...
درختان زيتوني ك��ه در مرتفع ترين رديف اند ژوليده 
به نظر مي آيند؛ سطح نقره اي زير برگ هايشان بسيار 
بيش از معمول به چش��م مي آيد. علتش آن است كه 
ديروز زيتون هايش��ان را چيده اند. پارسال محصول 
خوب نبود، درختان خسته شدند. امسال بهتر است. 
بنا به قطرش��ان، درختان بايد س��ه يا چهار قرن عمر 
داشته باشند. رديف هاي آهكي خشك احتمااًل از اين 

هم مسن ترند.
چند كيلومتر آن طرف تر به س��مت غرب و جنوب دو 
شهرك تازه ساز وجود دارد. معمولي، فشرده، شهري 
)شهرك نشينان هر روز براي كار به اسراييل مي روند 
و برمي گردند(، نفوذناپذير. هيچ يك ش��بيه دهكده 
نيس��ت، بيشتر ش��كل يك جيپ بزرگ است، آنقدر 
بزرگ كه دويست شهرك نش��ين مسلح را راحت در 

خود جاي بدهد.
هر دو شهرك غيرقانوني اند، هر دو روي تپه ها ساخته 
شده اند، هر دو مثل مناره هاي مسجْد برج هاي ديده باني 
دارند. پيامي كه به تلويح براي حومه نشين هاي مجاور 
مي فرستند اين است: »دست ها روي سر، گفتم روي 

سر، آرام آرام برو عقب.«
براي س��اختن ش��هركي ك��ه در غرِب آنجاس��ت، و 
ج��اده منته��ي ب��ه آن، چند ص��د درخ��ت زيتون 
ريش��ه كن ش��دند. مرداني كه آنج��ا كار مي كردند 

اكثرش��ان فلس��طيني هاي بي��كار بودن��د. موضع 
 نوميدي شكس��ت ناخورده اينگونه عم��ل مي كند.

خانواده هايي كه ديروز زيتون هايشان را چيدند اهل 
يك روس��تاي دورمانده در دره بين دو شهرك اند كه 
جمعيتي حدود سه هزار نفر دارد. بيست نفر از مردان 
دهكده در زندان هاي اس��راييل اند. يكي از آنها دو روز 
پيش آزاد شد. چندين نفر از جوان ها اخيراً به حماس 
پيوسته اند. تعداد بيشتري هم در انتخابات 25 ژانويه به 
حماس رأي خواهند داد. تنها اسباب بازي بچه ها تفنگ 
و بس. همه مادربزرگ هاي جوان سال، در شگفت اند 
كه چه بر سر وعده كادوپيچشان آمد، با تكان دادِن سر، 
پسران و عروس هايشان، پسران برادران و خواهرانشان 
را تأييد مي كنند و هر شب نگران اند. موضع نوميدي 

شكست ناخورده اينگونه عمل مي كند.
3. مقاطعه، دفتر عرفات در پايتخت فلسطين يعني 
رام اهلل، سه س��ال پيش كه تانك ها و توپخانه نيروي 
دفاعي اس��راييل او را در آنجا گ��روگان گرفتند، يك 
توده بزرگ از آوار بود. اكنون، يك سال پس از مرگ او، 
فلسطينيان آوارها را تميز كرده اند )برخي مي گفتند كه 
آنجا بايد مثل يك بقعه تاريخي دست نخورده بماند( و 
چارگوشه اندروني اش مثل يك محوطه حفاري خالي 
است. در جانب غربي اش روي زمين، يك پايه ستون 
تيره رنگ نشانه قبر عرفات است. بااليش سقفي است 

مثل سقف يك ايستگاه كوچك راه آهن.
هر كسي مي تواند در عبور از كنار ديوارهاي زخم خورده 

و زير حلقه هاي سيم خاردار راه خود را پيدا كند.
دو نگهبان مراقب پايه ستون هستند. از آنها كه بگذريم، 
نمي شود يك رييس دولت )موعود( يافت كه آرامگاهش 
چنين بي شاخ و برگ باشد؛ اين مقبره فقط مي گويد 
 كه گرچه احتمالش نمي رفت، ولي آنجا بنا شده است!

اگر از قضا هنگام غروب پايين پاي او باشيد، مي بينيد 
كه خورشيد مي تابد اما تابشي از جنس سكوت. به او 
لقب »فاجعه دوپا« داده بودند. آيا رهبر محبوبي هم 
وجود داشته كه پاك و خالص باشد؟ آيا همه شان مملّو 
از نقص، نه ضعف كه نقص هاي انگشت نما، نيستند؟ 
شايد همين نقص ها ش��رط تبديل شدن به رهبري 
محبوب باشد. تحت زعامت او، سازمان آزادي بخش 
فلس��طين هم هرازگاه نقش��ي در آوار كلمات بازي 
مي كرد. ولي مثل تكه كاغذهاي تل انبار شده در جيب 
لباس، نقص هاي عرفات هم ُپر بود از مصيبت هايي كه 

كشورش را مبتال كرده بودند.
چنين بود كه او آن مصيبت ها را بر دوش كش��يد و با 
خود ُبرد و درد در نقص هاي او خانه اي ساخت، خانه اي 
دردآلود. آنچ��ه اين وفاداري اب��دي را رقم مي زند نه 
خلوص اس��ت و نه قدرت، بلكه نقص اس��ت، چنانكه 
تك تك ما نقص داريم. وضع نوميدي شكست ناخورده 

اينگونه عمل مي كند.
4. ش��هر قلقيليه )ب��ا پنجاه هزار نف��ر جمعيت( در 
شمال غرب تمامًا در چنبره هفده كيلومتر ديوار حائل 
است كه تنها يك گذرگاه دارد. خيابان اصلي اش، كه 
روزگاري پرازدح��ام بود، اكنون به قلم��رِو باير ديوار 
ختم مي ش��ود. درنتيجه، اقتصاد نحيف شهر هم آوار 

شده است.
يك��ي از باغبان هاي ب��ازار، فرغون ماس��ه اش را ُهل 
مي دهد تا قبل از آمدن زمس��تان اط��راِف چند نهال 
بريزد. قبل از ديوار، او دوازده كارگر داشت )نود درصد 
از كسب وكارهاي فلسطينيان كمتر از پنج كارگر دارند( 
. امروز هيچ كارگري ندارد. چون شهر از نقاط ديگر جدا 
شده است، فروش محصوالتش نود درصد كاهش يافته 
است. در عوض، او هم بي خيال جمع كردن دانه ها از كّپه 
گل ها شده است. دستان بزرگش ُپر است از اعتراف به 

اينكه، از اين به بعد، كاري ندارند بكنند.
س��خت مي ش��ود منظره ديوار را توصيف كرد، آنجا 
كه از زمين��ي مي گذرد كه هيچ كس نيس��ت. آنجا، 
ديوار متضاِد آوار اس��ت. ديوار، آنج��ا، بوروكراتيك 
اس��ت: طراحي دقيق روي نقش��ه هاي الكترونيك، 
پيش س��اخته، بازدارنده. هدفش جلوگيري از خلق 
يك دولت فلسطيني است. همان هدف پتك. از سه 
سال پيش كه ساختش آغاز شد، كاهش چنداني در 
تعداد حمالت استشهادي ُرخ نداده است. جلويش كه 
ايستاده باشيد، احساس مي كنيد مثل يك ته سيگار 
كوتاهيد )جز در ايام رمضان، چون اكثر فلسطيني ها 
خيلي سيگار مي كشند( . ولي در كمال تعجب، اصاًل 

نهايي و قطعي به نظر نمي آي��د، فقط غيرقابل عبور 
است.

ساخت ديوار كه تمام شود، چهره بي احساسي است 
به طول ۶40 كيلومتر كه فق��ط نابرابري از وجناتش 
پيداس��ت. هم اكنون طول آن 210 كيلومتر اس��ت. 
نابرابري ميان دو دس��ته اس��ت: آنهايي كه زرادخانه 
كاملي از مدرن ترين فناوري ه��اي نظامي دارند تا از 
آنچه معتقدند به نفعشان است دفاع كنند )بالگردهاي 
آپاچي، تانك هاي مركاوا، جت هاي اف1۶(، و آنهايي 
كه هيچ ندارند جز نامشان و اين باور مشترك كه عدالت 
يك اصل مسلم است. موضِع نوميدي شكست ناخورده 

در عمل اينگونه است.
شايد نوعي منطق سركوبگِر كوته نظرانه، مبناي هم 
دي��وار و ه��م آن بمباران هاي »صوتي« باش��د كه به 
هنگام نوشتن اين يادداشت هرشب نثار ساكنان غزه 
مي ش��ود. جت هاي جنگنده با تمام سرعت در ارتفاع 
پايين شيرجه مي روند تا هم ديوار صوتي را بشكنند، 
و هم اعص��اب آن جماعت بي خواب و دوِر هم را، كه با 
اصل مسلمشان زير آسماِن پر از جنگنده  خوابيده اند. 

و اين كار هم جواب نمي دهد.
اين تفوق قدرت نظامي مانع از استراتژي هوشمندانه 
مي ش��ود: پيش شرط تفكر اس��تراتژيك آن است كه 
ف��رد بتواند خ��ودش را جاي رقيبش بگ��ذارد، اما به 
 حس تفوق كه عادت كني مانع از اين تفكر مي ش��ود.

از يكي از كوه ها، يا »جبال« در زبان اعراب، باال برويد 
و ب��ه ديواري كه آن پايين اس��ت بنگريد كه مس��ير 
جداسازي هندسي خود را به سمت افق جنوب پيش 
مي برد. هده��د را ديديد؟ از ن��گاه بلندنظرانه، ديوار 

موقتي به نظر مي رسد.
5. هش��ت ه��زار زندان��ي سياس��ي در زندان ه��اي 
اس��راييل اند ك��ه 350 نفرش��ان كمتر از 1۸ س��ال 
دارن��د. گذراندن دوره اي در زن��دان )يك يا چند بار( 
بخش رايجي از زندگي هر مردي ش��ده است. سنگ 
پرتاب ك��ردن مي تواند به حكم 2.5 س��ال يا بيش��تر 

منجر شود.
زندان براي ما يك جور آموزش است، يك جور دانشگاه 
عجيب و غريب. مردي كه اينه��ا را مي گويد عينكي 
است، حدوداً 50 سال دارد و كت وشلوار رسمي پوشيده 
است انگار س��ر قرار كاري مي رود. آنجا مي آموزيد كه 
چگونه بياموزيد. او جوان ترين پسر بين پنج برادر است 

و دستگاه قهوه ساز وارد مي كند.
ياد مي گيريد چگونه با هم كوشش كنيد و جدانشدني 
ش��ويد. طي چهل سال گذشته برخي از شرايط بهتر 
ش��ده اند، كه به لطف ما و اعتصاب غذاهايمان است. 
بيش��ترين مدت اعتصاب غ��ذاي م��ن 20 روز بود. 
توانس��تيم ُربع س��اعت وقت ورزش بيش��تر در روز 

بگيريم.

براي زنداني هايي ك��ه حكم طوالني مدت گرفته اند، 
آنها سابقًا پنجره ها را مي پوش��اندند تا نور خورشيد 
وارد س��لول ها نشود. توانس��تيم قدري نور خورشيد 
بگيريم. يك جس��ت وجوي بدن��ي را از برنامه روزانه 
حذف كرديم. ساير اوقات، مطالعه مي كنيم و درباره 
آنچه خوانده ايم بحث مي كنيم، و به همديگر زبان هاي 
مختلف ياد مي دهيم. و با برخي از س��ربازها و برخي 
از نگهبان ها آش��نا مي ش��ويم. در خيابان ه��ا، زبان 

گلوله و س��نگ ميان م��ا جاري اس��ت. داخل زندان 
فرق دارد. آنها هم مثل م��ا در زندان اند. فرقمان اين 
اس��ت كه ما به آنچه ما را به اينجا كش��اند معتقديم، 
اما آنها عمومًا نه، چون آنجايند تا امرار معاش كنند. 
 كساني را مي شناسم كه به اين طريق دوست شدند.

موض��ِع نوميدي شكس��ت ناخورده در عمل اينگونه 
است.

۶. صحراي يهوديه مابين اورش��ليم و اريحا ريگ زار 
است، نه ماسه زار؛ و شيب دار است، نه صاف. در بهار، 
علف هاي وحش��ي بخش هايي از آن را مي پوش��انند 
كه ُبزهاي صحرانش��ينان مي توانند آن جا چرا كنند. 
مدتي كه بگ��ذرد، فقط دس��ته هاي ديوخار در آنجا 

پيدا مي شود.
اگر در اين صحرا تعمق كنيد، فوراً متوجه مي ش��ويد 
كه نگاه خيره اش سراس��ر به سوي آسمان است. اين 
مساله اي است زمين شناختي، نه مساله اي انجيلي. آن 
صحرا مثل يك گهواره زير آسمان معلق است. و وقتي 
باد بيايد، مثل كفن پي��چ و تاب مي خورد. درنتيجه، 
آس��مان اس��ت كه موثق تر و مبرم تر از زمين به نظر 
مي رس��د. يك تيغ خارپشت كه باد بلند كرده، پيش 
پايتان مي افتد. جاي تعجب نيست كه صدها پيامبر، 
از جمله بزرگ تري��ن پيامبران، الهامات خود را اينجا 

دريافت كردند.
نور كم رنگ مي شود و گله اي از 200 ُبز، با يك چوپان 
صحرانشين سوار قاطر و همراه سگش، نزول مارپيچ 
شبانه اش به س��وي اردوگاهي را آغاز كرده است كه 
آبي براي نوشيدن و غله اي مازاد براي خوردن هست. 
در اين دوره س��ال، خارها و ريشه هاي گياهان غذاي 

چنداني جور نمي كنند.
مش��كل پيامبران و پيش گويي هاي واپسينشان آن 
اس��ت كه معمواًل از آنچه بالفاصله پس از يك عمل 
ُرخ مي دهد، يعني پيامدها، غفلت مي كنند. هر عملي 
ب��راي آنها، به جاي آنكه ابزار باش��د، نمادين اس��ت. 
پيش گويي ها گاه موجب مي ش��وند مردم نبينند كه 

زمان در دامن خود چه دارد.
خانواده صحرانش��ين پايين صحرا در دو ساختمان 
متروكه زندگي مي كنند كه چندان فاصله اي با يك 
قنات رومي ندارد. در اين س��اعت روز، مادر مشغول 
پختن نان گرد س��اده، نان روزمره، روي يك س��نگ 
داغ است. هفت پسر او كه اينجا به دنيا آمده اند، روي 
گله كار مي كنند. نيروي دفاعي اسراييل اخيراً به اين 
خانواده اطالع داده اس��ت كه بايد قب��ل از بهار اينجا 
را ترك كنند. دس��ت ها روي س��ر، گفتم روي س��ر، 
آرام آرام ب��رو عقب! همه ُبزهاي م��اده باردارند. دوره 
پنج ماهه بارداري. يكي از پسران مي گويد وقتي به آن 
مرحله برسيم يك كاري اش مي كنيم. موضع نوميدي 

شكست ناخورده اينگونه عمل مي كند.
امتناع از ديدن پيامدهاي بي واسطه. مثاًل ديوار و الحاق 
بخش هاي بيشتري از زمين فلسطينيان، نمي تواند 
وعده امنيت به دولت اسراييل بدهد؛ اما به فلسطينيان 

براي شهادت نيرو مي دهد.
مثاًل اگر يك استش��هادي، مرد يا زن، مي توانست با 
چشمان خود پيامدهاي بي واسطه انفجارش را ببيند، 
شايد ترديد مي كرد كه آيا تصميم استوارش درست 

است يا خير.
آينده محكوِم همه پيش گويي ها، كه فقط لحظه نهايي 

را مي بينند و بس.
۷. در موضعي كه دايم به آن اش��اره مي كنم، چيزي 
خاص وجود دارد، صفتي كه هيچ كلمه اي در واژگان 
پس��ت مدرن يا سياسي ندارد. صفِت آن شيوه سهيم 
شدن با همديگر كه يك پرسش اساسي را بالموضوع 

مي كند: چرا فرد در اين زندگي به دنيا آمده است؟
اين ش��يوه س��هيم ش��دن با همديگر آن پرسش را 
بالموضوع ك��رده و ج��واب مي دهد، اما ن��ه با وعده 
يا تس��ال يا وعده انتق��ام )كه اين ش��عارها متعلق به 
رهبران تاريخ س��از، خواه كوچك يا بزرگ، هستند(؛ 
و پاسخي مي دهد كه پرسش را بالموضوع مي كند و 
دغدغه تاريخي ندارد. پاسخي موجز، موجز اما ابدي. 
فرد در اين زندگي به دنيا آمده اس��ت تا در اين زمان 
سهيم باشد، زماني كه ميان لحظه ها تكرار مي شود: 
زماِن ش��دن، پيش از اينكه بودن او را ب��ار ديگر با 

مخاطره نوميدي شكست ناخورده روبرو كند.
منبع: ترجمان

  هميش�ه و همه ج�ا نااميدها شكس�ت 
مي خورن�د و ب�ازي را مي بازن�د. اما جايي 
هست كه نااميد اس�ت، اما نه مي ترسد، نه 
تسليم مي شود، و نه شكس�ت مي خورد: 
جواني كه به جنگ مي رود و مي داند زورش 
كمتر از دشمن است، زن سالخورده اي كه 
خاطره ها را با خود زمزمه مي كند و ش�ك 
ندارد اين مروِر گذشته دردي را دوا نمي كند، 
يا دختربچه اي كه آرزوي�ش را روي كاغذ 
مي نويس�د اما باورش نمي كن�د؛ نام اينجا 

فلسطين است.

برش

  يك م�ادر فلس�طيني در يك ايس�ت 
بازرس�ي، پس از آنكه س�رباز اس�راييلي 
گاز اشك آوري پشت س�رش پرتاب كرد، 
مي گويد: »براي ما سكوت غرب بدتر است 
از ...«. به خودروي زرهي اش�اره مي كند، و 

ادامه مي دهد: »گلوله هاي آن ها.«
شكاف ميان اصول اعالمي و سياست واقعيت 
چه بسا در سراسر تاريخ وجود داشته باشد. 
اعالميه ها اغلب پرطمطراق اند. ولي اينجا 
برعكس اس�ت. كلمات بس�يار حقيرتر از 
رويدادهايند. آنچ�ه ُرخ مي دهد، تخريِب 
حساب شده اين مردم و كشوري است كه 
به آنها وعده داده ش�ده اس�ت. و حول اين 
تخريب را كلمات حقير و سكوتي گرفته كه 

از ماجرا طفره مي رود.

برش
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نگاه 9 ايرانشهر
  3 سناريو قوي

 از آينده بازار مسکن

توليد روزانه ۴3 هزار تن 
پسماند ساختمانی در تهران

 امید علیجانی| کارشناس مسکن |
در پایان سال ۹۶ و بعد از اعالم ورود به دوران رونق، 
در قالب ۲ س��ناریوی کلی آینده بازار مسکن قابل 
پیش بینی بود. س��ناریوی اول، رشد قیمت تا ۵۰ 
درصد، افزایش هیجانی خرید در بازه ای کوتاه مدت 
و در گام بعد شروع دوران رکود در پایان سال ۹۷ یا 
اوایل سال ۹۸ است. در سناریوی دوم حفظ نسبی 
قیمت ها و رشد سطح معامالت و در گام بعد تداوم 
دوران رونق احتمالی تا پایان س��ال ۹۸ نشان داده 

شده است.
وضعی��ت کنون��ی مس��کن ب��ا س��ناریوی اول 
پیش بینی ش��ده بیش��تر تطابق دارد. بطوری  که 
معام��الت از نیمه دوم ۹۶ تا اردیبهش��ت ۹۷ روند 
افزایشی خود را نسبت به دوره های قبل حفظ کرده، 
اما از خرداد ماه، معامالت مسکن روند نزولی به  خود 
گرفته است. همچنین تعداد معامالت مسکن تهران 
در خرداد و تیر ماه نسبت به مدت مشابه در سال های 

۹۶ و ۹۵ کمتر بوده است.
بازار مس��کن در نیمه دوم س��ال ۹۶ وارد س��یکل 
رونق ش��ده، رونقی که به  نظر می رسد ورود به آن، 
ناشی از انتظار بخش عرضه به خروج از دوران رکود 
چهارس��اله و همچنین افزایش سوداگری به دلیل 
رش��د قیمت بوده اس��ت. در تیر ماه ۹۷ قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به حدود ۷ 
میلیون تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، این در حالی است 
که همین افزایش قیمت از تیر ۹۳ تا تیر ۹۶، تنها ۱۶ 

درصد بوده است.
نوساناتی نظیر کاهش ریسک و همسان سازی ارزش 
دارایی های س��رمایه گذاران، موجب شد بخشی از 
پول های س��رگردان و پس اندازهای بانکی به بازار 
مسکن سرازیر ش��ود. همچنین تاثیر افزایش نرخ 
تورم عمومی کشور بر قیمت نهاده های تولید مسکن 
در دوران رکود، باعث شد رشد قیمت مسکن کمتر 

از نرخ تورم عمومی کشور باشد.
با توجه به افزایش قیمت واحد مسکونی، توان خرید 
بخش مصرفی کاهش یافته و تقاضای مصرفی شروع 
به خروج از بازار ک��رده، اما حضور هرچند متزلزل 
تقاضای سرمایه ای در این بازار همچنان ادامه دارد.

صنعت ساختمان یکی از محرک های اصلی اقتصاد 
کشور است، از این رو، با بسیاری از صنایع و بازارهای 
مالی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و هرگونه 
تغییر در این بازار می تواند صنایع و بازارهای مالی 
را تحت تاثیر قرار دهد. البته بازار س��اختمان خود 
تحت تاثیر متغیرهای کلیدی و بازارهای دیگری از 

جمله شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. 
وی افزود: بطور کلی آنچه در ابتدای سیکل رکود در 
بازار مسکن مرسوم بوده، خروج تقاضای سرمایه ای 

و متقاضیان مصرفی است.
یک سناریوی محتمل دیگر، همسان سازی ارزش 
دارایی های سرمایه گذاران در بخش مسکن است 
که می تواند در مقایسه با ارزش سایر دارایی ها روی 
دهد. پیچیدگی در تحلیل آینده متغیرهای محیطی 
نظیر معادالت سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور و 
سایر عوامل، وضعیت بازار مسکن را تحت  تاثیر قرار 
خواهند داد اما در این میان متعادل شدن تالطم در 
بازار ارز و ثبات در بازار طال و س��که، منجر به جذب 
بخش مهمی از سرمایه ها به بازار مسکن خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان 
اینکه ۱۶ درص��د کل زباله کش��ور در تهران تولید 
می شود، گفت: تهرانی ها روزانه ۹ هزار تن زباله و ۴۳ 

هزار تن پسماند ساختمانی تولید می کنند.
رضا عبدلي خاطرنشان کرد: از این میزان ۲۷ هزار تن 
را در آبعلی دپو می کنیم که اگر از آن جا عبور کنید 
کوه گازی ایجاد شده قابل مشاهده است. البته تالش 
ما این است از دپوی خاک جلوگیری کنیم و آن را به 
مصالح مصرفی ساختمان تبدیل کنیم.اخیراً تالش 
کرده ایم یک کارخانه که ۱۰۰ درصد آن توسط بخش 
خصوصی س��رمایه گذاری ش��ده برای این موضوع 
احداث کنیم و احتماالً تا نیمه دوم مهرماه با هماهنگی 

شهرداری تهران این کارخانه افتتاح خواهد شد.
به گزارش مهر، عبدلی در برنامه ویژه »روز اس��کان 
بشر« با بیان اینکه موضوع پس��ماند امروزه یکی از 
موضوعات مهم زیست محیطی تمام جوامع بشری از 
جمله کالنشهر تهران است، اظهار کرد: در کشور ما ۳۱ 
مرکز استان، ۴۶۰ شهرستان، هزار و ۲۸۰ شهر و ۶۲ 
هزار روستا وجود دارد که مجموعًا روزانه ۵۸ هزار تن 
زباله تولید می کنند، این در حالی است که ۹ هزار تن 
زباله از این میزان در تهران تولید می شود. در واقع ۱۶ 
درصد زباله های کل کشور در پایتخت تولید می شود. 
وی با بیان اینکه زباله ها یک تهدید بسیار بزرگ برای 
جوامع بشری هستند، افزود: اگر این تهدید به درستی 
مدیریت ش��ود حتمًا به لحاظ اقتصادی و زیس��ت 
محیطی می تواند ب��ه یک فرصت بزرگ هم تبدیل 
شود.  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با 
بیان اینکه پایتخت به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای 
خاک حاصل خیز نیست، اضافه کرد: ما نمی توانیم در 
کشورمان مواد آلی را به سوخت تبدیل کنیم، در واقع 
مواد آلی به دست آمده از کمپوست ها باید به نحوی 
مدیریت شود که به طبیعت بازگردد. البته باید برای 
پسماندهای ریجکتی هم که قابل دفع نیستند، فکری 
بکنیم زیرا سال ها زمان می برد تا مواد ریجکتی به مواد 
طبیعی تبدیل شود.  عبدلی با بیان اینکه برای ۳ هزار و 
۲۰۰ تن پسماند ریجکت سوز فراخوان برگزار کردیم، 
اضافه کرد: در حال حاضر ۵ ش��رکت برای سرمایه 
گذاری از این موضوع استقبال کردند تا بتوانیم این 

مواد را به برق و انرژی تبدیل کنیم. 

»تعادل« سناريوهاي محتمل بازار ملك طي 6 ماه آينده را بررسي مي كند

سرنوشت مسكن پس از تخليه التهاب ارز
گروه راه و شهرسازي    شهال روشني 

تازه ترین آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي درباره 
تحوالت بازار مس��كن تهران طي۶ ماهه نخس��ت سال 
جاري، حكایت از آن دارد كه شمار معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به ۷۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسكوني 
رسیده كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۱ 

درصد كاهش داشته است.
همچنین در این مدت متوسط قیمت یك مترمربع بناي 
واحد مسكوني معامله شده در بنگاه هاي شهر تهران،  ۶ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال۹۶، ۵۰.۵ درصد افزایش یافته است.
آمار بانك مرك��زي درباره حجم معامالت و قیمت ها در 
بازار مس��كن طي ۶  ماهه نخست سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشانگر آن است كه در نیمه اول 
سال جاري همگام با كاهش ۱۲.۱ درصدي قراردادهاي 
امضاشده شاهد افزایش ۵۰.۵ درصدي قیمت ها بودیم.

بررسي این آمارها حاكي از آن است كه قراردادهاي خرید 
و فروش با افزایش قیمت ها روندي نزولي را طي كرده اند 
و اگرچه روند صعودي قیمت ها در مردادماه تقریبًا ثابت 
مانده اما روند كاهشي حجم معامالت در مرداد و شهریور 
ماه ادامه داشته است كه به معناي بازگشت ركود تورمي 

به بازار مسكن است.

  2 راه حل وضعيت كنوني مسكن
در همین رابطه، منصور غیبي، كارشناس اقتصاد مسكن 
بابیان اینكه مطالعات میداني نشان از فروكش معامالت 
در ۶ ماه دوم س��ال را مي دهد، گفت: البته عطش خرید 
و س��رمایه گذاري در حوزه مسكن از سوي هر دو طیف 
مصرف كننده و س��رمایه گذاران، همچنان پابرجا است 
به گونه اي كه در پي فرصتي هس��تند تا با ایجاد شرایط 

مناسب به بازار مسكن ورودي دوباره داشته باشند.
غیبي گفت: مصرف كنندگان واقعي در حال رصد بازار 
و تثبیت نسبي بازار مسكن هستند و سرمایه گذاران با 
اولویت س��رمایه گذاري در بازارهاي موازي از جمله ارز 
و سكه و طال و ... منتظر اشباع و تثبیت بازارهاي موازي 

هستند تا به بازار مسكن ورود پیدا كنند.
وي ب��ا بیان اینكه دو راه حل ب��راي این دو طیف متصور 
است، گفت: براي مورد اول، مصرف كنندگان واقعي باید 
مورد حمایت تسهیالتي و فروش هاي لیزینگي و اعطاي 
امتیازهاي دولتي قرار گیرن��د تا در پي فروكش بازار ارز 

بتوانند با اندوخته خود به بازار خرید ورود پیدا كنند.
غیب��ي در خصوص گزین��ه دوم گفت: مدیری��ت بازار 
س��وداگري راهكار دوم اس��ت. به گونه اي كه باید ساز و 
كاري ایجاد ش��ود تا تعداد خرید و فروش ملك از سوي 

سرمایه گذاران ملكي با محدودیت ساالنه مواجه شود .
این كارشناس اقتصاد مسكن گفت: جز موارد ذكرشده، 
درباره پیش بیني بازار مس��كن در نیمه دوم س��ال باید 
گفت، در صورتي  كه شاهد فروكش كردن التهابات ارزي 
و متعادل ش��دن اقتصاد ملي باش��یم، مي توان امیدوار 
بود كه قیمت مس��كن در شش ماه آتي روند تثبیتي به 

خود بگیرد . 
وي درنهایت گفت: در غی��ر این صورت، انتظار افزایش 
كاذب و هیجاني قیمت ملك نیز به مانند سایر متغیرهاي 

اقتصادي دور از ذهن نیست.

  تداوم افزايش قيمت مسكن؟
همچنین علي اصغر بدري، مدیرعامل موسسه مطالعات 
شهر و اقتصاد با بیان اینكه اگر شرایط كنوني كشور حتي 
بحراني نش��ود، كماكان ش��اهد افزایش قیمت مسكن 

خواهیم بود .
بدري گفت: در حال حاضر بازار مس��كن درگیرو دار سه 
مس��اله نهاده هاي تولید در صنعت ساختمان، افزایش 

شاخص قیمت و گذر نقدینگي از بانك ها است .
وي در خصوص گزینه نهادهاي س��اختماني گفت: در 
ح��ال حاضر، قیمت نهادهاي خارجي ح��دود ۴ برابر و 
قیمت نهادهاي تولید داخلي حدود ۴۰ تا ۶۰درصد رشد 
داشته پس قیمت مسكن نیز با رشد روبه رو خواهد شد . 
بدري در خصوص رش��د شاخص عمومي قیمت ها نیز 
گفت: در حال حاضر تورم بخش هاي مختلف جامعه را 

تحت تأثیر قرار داده است. 

مدیرعامل موسسه مطالعات شهر و اقتصاد در خصوص 
گذر نقدینگي از بانك ها گفت: در چندماهه اخیر تمامي 
نقدینگي  به سمت وسوي بازار سكه، ارز و بورس رفته كه 
البته این بازارها دیگر كشش این حجم از نقدینگي ها را 
ندارند. وي گفت: بنابراین در چندماهه آینده شاهد گذر 
این نقدینگي از بازارهاي س��ه گانه ارز، بورس و سكه به 

سمت بازار مسكن خواهیم بود .
بدري در نهایت گفت: هم اكنون بازار مسكن در وضعیت 

خطرناك ركود قرار دارد .

  فرصت ازدست رفته خريد 
در همین رابطه جالل صباغ، كارش��ناس بازار مسكن با 
بیان اینكه متأس��فانه بازار مسكن از ابتداي سال جاري 
با افزایش قیمت فزاینده اي روبه رو شده است، گفت: در 
حال حاضر، متقاضیان خرید مسكن در شوك حاصل از 
جهش ناگهاني قیمت مسكن به سر مي برند. بسیاري از 
افراد هنوز امیدوار هستند كه قیمت مسكن پایین بیاید 
تا بتوانند با اندوخته مالي كه طي چند سال اخیر پس انداز 
كرده اند و همچنین فرا رسیدن موعد دریافت تسهیالت 
بانكي خود بتوانند واحد مسكوني را خریداري كرده و از 

مستأجري رهایي یابند.
جالل صباغ افزود: در حال حاضر بر اساس آمارهاي بانك 
مركزي، قیمت مس��كن حدود ۷۰ درصد رشد داشته 
كه متأسفانه فش��ار آن تنها بر دوش مستأجران و اقشار 

كم درآمد است .
این كارشناس مسكن گفت: در حال حاضر مسكن، بیش 
 از حد رش��د كرده و نقدینگي  مردم به شدت افت داشته 
است و در حال حاضر با پولي كه قشر متوسط در دست 
دارند، به طور كلي شرایط خرید مسكن براي آنها از بین 
رفته و حداكثر كاري كه مي توانند با پول خود انجام دهند، 

این است كه بتوانند خانه نسبتًا مناسبي را اجاره كنند.
وي همچنین دلیل این رش��د قیمت را ناشي از تورم و 
رشد كاذب قیمت هاي ارز و دالر دانست و گفت: بر اساس 
آخرین آمار مركز آمار ایران، نرخ تورم كشور در مناطق 
شهري و روستایي در یك س��ال منتهي به شهریورماه 
سال جاري معادل ۱۱.۳ درصد بوده كه این میزان تورم 
در مناطق ش��هري باالي ۱۱.۴ درصد و در روس��تایي 

۱۰.۷درصد بوده است. 
وي گفت: این موضوع به  وضوح نش��ان مي دهد هزینه 
خورد و خوراك در مناطق شهري در سال جاري نسبت 
به سال قبل با رشد باالیي روبه رو بوده است و متأسفانه به 
علت گراني كاالهاي مصرفي هزینه بخش اجاره و مسكن 

نیز به شدت افزایش داشته است.
صباغ گفت: اما با توجه به اینكه در شرایط فعلي توانایي 
قشر متوسط و كم  درآمد جامعه براي خرید مسكن كمتر 
از قبل ش��ده است، واقعیت آن اس��ت كه مسكن دیگر 
بیش از این ظرفیت رش��د قیمت ها را ندارد. همان طور 
كه افت معامالت مس��كن در دو ماه اخیر، گواهي بر این 

موضوع است.
این كارشناس مسكن گفت: آنچه مسلم است، افزایش 
غیرمعقول قیمت مس��كن یا هر كاالي دیگري موجب 
ركود مي شود. بر این اساس، وضعیت فعلي بازار مسكن 
حاكي از بازگشت مجدد ركود به این بازار است. چراكه در 
حال حاضر قیمت مسكن واقعي نیست و افزایش قیمت ها 
كاماًل نامتعارف بوده و همین موضوع باعث كاهش شدید 

معامالت مسكن شده است.
وي گفت: بنابراین به رغم گفته هاي بسیاري از كارشناسان 
كه مدعي هس��تند قیمت مسكن نیز در نیمه دوم سال 
جاري افزایش پیدا خواهد كرد، این بخش دیگر ظرفیت 

افزایش قیمت ها را ندارد.
وي گفت: بنابراین در شرایطي كه نشانه ها حاكي از بروز 
ركود تورمي در بازار مسكن است، كارشناسان مسكن بر 
این باورند كه احتمال شكست قیمت ها در نیمه دوم سال 

جاري وجود دارد.

  مسكن نيازمند تدابير اورژانسي 
پارس��ا گوهري، دبیر كمیس��یون مس��كن و خدمات 
مهندسي اتاق تعاون ایران نیز با بیان اینكه افزایش قیمت 
مسكن بر هیچ كس پوشیده نیست، گفت: به نظر مي رسد 
بازار مس��كن نیازمند تدابیر اورژانسي و فوري است چرا 

مش��كل مس��كن در آینده نزدیك به یك بحران بزرگ 
تبدیل خواهش شد .

وي گفت: افزایش چند برابري قیمت مس��كن در طي 
چندماهه اخیر مساله كوچكي نیست كه به صورت ساده 
از آن عبور كنیم و نیاز است در این خصوص چاره اندیشي 
داشته باشیم . گوهري گفت: راه كارهایي به مانند توجه 
ویژه به احیا و بازس��ازي بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد 

شهري مي تواند راهكار فوري در وضعیت كنوني باشد .
وي گفت: درمجموع حدود ۷۲ هزار هكتار بافت فرسوده 
در ۴۹۸ ش��هر كش��ور وجود دارد، این عرصه شامل ۱۵ 
درصد مساحت كشور و حدود ۲۵ درصد جمعیت شهري 
كشور را در برمي گیرد، همچنین بر اساس آمار سازمان 
برنامه  و بودجه، اس��تان تهران داراي حدود ۲۵ درصد 

بافت فرسوده است.
دبیر كمیسیون مسكن و خدمات مهندسي اتاق تعاون 
ایران گفت: بنابراین توجه به احیا و بازسازي بافت هاي 
فرس��وده و ناكارآمدي ش��هري مي تواند عالوه بر ایجاد 
رونق در بخش مس��كن، باعث كاهش آسیب پذیري در 

برابر مخاطرات طبیعي و افزایش ایمني شهري شود.

  3 بحران مسكن در آينده نزديك 
حمید رضا قاضي زاهدي، كارش��ناس ساخت وس��از 
نیز با بیان اینكه در ماه هاي آینده ش��اهد ركود بیشتر 
بازار مس��كن خواهیم بود، گفت: در حال حاضر قش��ر 
مصرف كننده فاقد توان مالي و قشر سرمایه گذار فاقد 
انگیزه براي س��رمایه گذاري اس��ت. وي گفت: در حال 
حاضر، بخش بزرگي از ساخت وساز كشور به چند علت 
افزایش قیمت مصالح س��اختماني، رشد تورم عمومي 
كش��ور و عدم اطمینان به آینده نزدیك به صورت نیمه 
تعطیل درآمده است. بنابراین در سال هاي آینده شاهد 
س��ه بحران قیمتي، عرضه و تقاضا در بخش مس��كن 
خواهیم بود. این كارشناس ساخت  و ساز گفت: بر این 
اس��اس، این راهكارها را مي توان از طریق تس��ریع در 

نوس��ازي احیاي بافت هاي فرسوده و به عبارتي اجراي 
طرح بازآفریني ش��هري، اعطاي تسهیالت مناسب با 
نرخ س��ود پایین و نرخ اقساط متناس��ب با توان مالي 
مردم، تولید و عرضه مسكن و تسهیل در ساخت وساز 
با حمایت از سازندگان مس��كن، فراهم كردن امكانات 
و خدمات الزم ب��راي زندگي در ش��هرهاي كوچك و 
روستاها براي جلوگیري از مهاجرت ساكنان این مناطق 
به كالن شهرها، سیاس��ت گذاري هاي بخش مسكن، 
چاره اندیشي براي تعدیل بازار اجاره بها از طریق ساخت 

خانه هاي اجاره اي دنبال كرد.

  رشد قيمت يك ماهه به اندازه چند سال 
فرش��ید پور حاجت، دبیر كانون سراسري انبوه سازان 
مسكن نیز با بیان اینكه افزایش قیمت ها در سال جاري 
بسیار بهت انگیز بود، گفت: مگر مي شود بازار مسكن در 
یك ماهه به اندازه چند سال با رشد قیمتي روبه رو شود و 

همه تنها نظاره گر ماجرا باشیم .
وي گفت: البته بخشي از این افزایش قیمت ها ناشي از 
افزایش قیمت ارزهاي خارجي بود، این مورد باعث شد 
در یك ماه شاهد رشد ۹ درصدي در بازار مسكن و رشد 

غیرطبیعي قیمت مسكن باشیم .
وي گفت: بنابراین قیمت هاي كنوني فاقد اعتبار رسمي 

است .

   مسكن در انتظار تورم عميق تر 
در همین رابطه، ایرج رهبر، نایب رییس كانون انبوه سازان 
با بیان اینكه ریزش قیمت بازار مسكن فاقد تئوري صحیح 
است، گفت: در حال حاضر تمام وجوه اقتصادي كشور 
در حال رشد قیمت است و بدون تردید بازار مسكن نیز با 
رشد عمومي با رشد روبه رو خواهد شد . وي گفت: از این 
رو، با اطمینان مي توان گفت تا پایان سال شاهد كاهش 
یا ریزش قیمت در بازار مسكن نخواهیم بود مگر اینكه 

اقتصاد كالن كشور با ریزش روبه رو شود .

رهبر گفت: با توجه به افزایش قیمت واحد مس��كوني، 
توان خرید بخش مصرفي كاهش یافته و تقاضاي مصرفي 
شروع به خروج از بازار كرده، اما حضور هرچند متزلزل 

تقاضاي سرمایه اي در این بازار همچنان ادامه دارد.
نایب رییس كانون انبوه س��ازان بابیان اینكه در ماه هاي 
آینده شاهد دو گزینه براي مسكن خواهیم بود، گفت: 
این دو گزینه شامل ركود تورمي شدید است. یعني ركود 

و تورم به طور همزمان. 
رهبر بابیان اینكه در طي ماه هاي اخیر رشد قیمت مسكن 
نزدیك به طنز بود گفت: رشد قیمت ۹ درصدي در عرض 

یك ماه هیچ توجیه علمي به جز رشد كاذب ندارد .
وي گفت: در ۶ ماهه آینده سال شاهد ركود عمیق همراه 

با عدم ریزش قیمت ها خواهیم بود.

  2 حركت مهم انبوه سازان 
در همین راس��تا علي بماني، عضو هیئت مدیره انجمن 
انبوه س��ازان با بیان اینكه در ماه هاي آتي ش��اهد توقف 
افزایش قیمت بازار مسكن خواهیم بود، گفت: در حال 
حاضر رشد قیمت مسكن به واسطه دالر ۱۶ هزار توماني 
است.در حالي  كه نرخ واقعي دالر ۸ تا ۹ هزار تومان است. 
بنابراین قیمت هاي كنوني داراي قیمت كاماًل غیرواقعي 

و كاذب است .
بماني گفت: هم اكنون قیمت ها به اندازه اي باالست كه 

معامالت بازار مسكن با چالش روبه رو شود .
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گفت: هم اكنون بازار 
مسكن در تمامي شهرها با كاهش معامالت روبه رو بوده و 
فاقد خریدار واقعي است . وي گفت: به هر روي در ماه هاي 
آتي شاهد دو حركت مهم از سوي انبوه سازان خواهیم 
بود .حركت اول مربوط ب��ه عرضه تخفیف هاي متعدد 
براي افزایش مشتریان واقعي و گام دوم ورود این افراد به 
ساخت وسازهاي ارزان قیمت و كوچك متراژ است. چرا 
كه اعضاي این صنف تحمل بیشتر از این براي بلوكه شدن 

دارایي و مشتري یابي ندارد .

 Tue. Oct 2 .  سه  شنبه    10 مهر 1397   22  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1211  2018 

خبر

چشم انداز بازار ملك از دريچه آماربازار مسکن در انتظار تحوالت كالن
معمواًل قیمت ها به صورت ساالنه و بر اساس 
تورم افزایش مي یابد. اما قیمت امسال ملك 
همپاي سایر كاالها و شاید گامي فراتر پیش 
گرفت. در حالي  كه قیمت مسكن از تغییرات 
تورمي ساالنه سایر كاالها تبعیت نمي كند. 
معمواًل تغییرات بازار مسكن به صورت چند 
س��ال یك بار آنها به صورت پیش بیني نشده 
اتفاق مي افتد كه قرعه ای��ن تغییرات به نام 
سال جاري رقم خورد. اگر بخواهیم تحلیلي 
از وضعیت مس��كن در سال جاري داشته باشیم باید بازار امسال را در 

چهار قسمت سه ماهه یا فصلي بررسي كنیم .
در سه ماهه اول سال قیمت ها تقریبًا مشابه پارسال بود با این تفاوت 
كه ركود در معامالت همچنان مش��ابه س��ال قبل بود، به  نحوي  كه 
فروشندگان بیش��تر در تكاپوي یافتن خریدار بودند و پس از یافتن 
مش��تري براي ملك خود حاضر بودند با مالحظات بیشتر و شرایط 
ارایه شده از سوي خریدار ملك خود را بفروشند )به استثنا واحدهایي 

كه به متقاضیان با وام مسكن فروخته مي شد( .
در سه ماهه دوم و شروع فصل تابستان با افسارگسیختگي قیمت ارز 
و طال و باال كشیدن قیمت تمامي كاالها و به تبع آن ملك و ساختمان 
معادالت این بازار به كلي تغییر كرد و طبق س��نوات گذش��ته مردم 
در گران��ي به فكر خرید افتادند و این بازار كس��اد و كم رونق را دوباره 
حیات بخشیدند. متأس��فانه بازار داغ شایعات در پس گراني همواره 
تعیین كننده تقاضاها در بازار اس��ت و مردم در این آشفته بازار به فكر 
تأمین نیازهاي فعل��ي و حتي آینده خواهند افتاد. ام��ا این بار جاي 

عرضه كننده و متقاضي عوض شد و برد در دست فروشندگان افتاد و 
خریداران براي تأمین مبالغ ارایه شده از سوي فروشندگان و كاسبان و 
دالالن بازار مسكن به تكاپو افتادند و بازار كساد این صنف را بعد از مدتي 
ركود نسبي رونق بخشیدند.  با این كار ظلمي بزرگ در حق متقاضیاني 
كه به دنبال تهیه مسكن از طریق وام مسكن روا داشتند. در ثلث سوم 
سال و شروع فصل پاییز ركود مجدد این بار متفاوت و گران تر از همیشه 
بر بازار ملك حاكم شده و خواهد شد. همین مساله موجب اضطراب 
در خریداران و فروشندگان شده است. از این رو، چنین متصور است 
كه این فصل همچنان شاهد ركود بیش  از پیش در بازار ملك باشیم و 
خرید و فروش به صورت خیلي جزئي و تك وتوك آنها براي آن دسته 
از افرادي باشد كه از بازار سایر كاالهایي مثل طال و ارز سودهاي كالن 
اندوخته اند و از این سود به فكر خرید ملك باشند. هر چند كه فروش 
هم براي فروشندگان به همین راحتي و بدون دغدغه نمي تواند باشد و 
این تصور برایشان به وجود مي آورد كه ممكن است با خرید خانه خود 

نتوانند دیگر صاحب خانه اي مشابه یا متراژ پایین تر شوند.
 این موضوع موجب ناپایداري در تصمیم یا خاطر آنها خواهد شد.در 
سه ماهه چهارم اگر ركود همچنان برقرار بماند، تعدادي از دارندگان 
واحدهاي مس��كوني به  قصد خرید و فروش ممكن است با انعطاف و 
اعمال كاهش در قیمت ها س��عي در فروش مال خود داشته باشند و 
استارتي براي از سرگیري خرید و فروش ایجاد كنند. هرچند كه امروزه 
مردم براي خرید و فروش كاالهاي جزئي هم متوجه تحوالت سیاسي 
جهاني و منطقه هستند و ممكن است تا زمان وعده اعمال تحریم هاي 
جدید در ماه نوامبر تغییرات غیرقابل پیش بیني براي بازار تمام كاالها 

و بازار مسكن ایجاد شود. 

با نگاهي به وضعیت آمار بخش مس��كن در 
۶ ماه گذش��ته مي توان دید واقع بینانه تري 
نس��بت به وضعیت فعلي و شرایط پیش رو 

داشت. 
اولین و شاید مهم ترین فاكتوري كه در آمار 
مسكن جلب توجه مي كند، میزان تغییرات 
قیمت است. در ۶ ماهه اول امسال متوسط 
قیمت هر متر مربع مسكن حدود ۶۰ درصد 
نس��بت به سال گذش��ته افزایش قیمت را 
نش��ان مي دهد. البته با توجه به میزان افزایش قیمت ارز، مصالح و 
تورم واقعي كه ارقام به مراتب باال تري را نشان مي دهد، این افزایش 
قیمت چندان دور از انتظار نیست. اما با توجه به كاهش شدید ارزش 
پول ملي و ناتواني خریداران بعید به نظر مي رسد در نیمه دوم امسال 
شاهد افزایش قیمت چشمگیري در این بخش باشیم. اما با توجه به 
باال رفتن قیمت مصالح و نوسانات شدید بازار، بخش قابل توجهي از 
سازندگان امالك ترجیح داده اند، فعال در بازار ساخت سرمایه گذاري 
نكنند و این مورد در دراز مدت موجب كاهش حجم عرضه و به وجود 

آمدن قیمت هاي كاذب خواهد شد.
در كن��ار افزایش قیمت امالك در س��ال جاري، ن��رخ رهن و اجاره 
امالك نیز نسبت به سال گذش��ته روند افزایشي را در پیش گرفته 
است، به طوري كه متوسط میزان افزایش اجاره امالك در نیمه اول 
امسال حدود ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 
اما با ادامه دار شدن ركود، ساخت و خرید در بازار امالك پیش بیني 
مي ش��ود ش��اهد ادامه افزایش قیمت ها در بازار امالك استیجاري 

باشیم.
با بررس��ي حجم معامالت انجام ش��ده در نیمه ابتدایي سال ۹۷ با 
وجود افزایش نس��بي حجم معامالت در نیمه اول فصل بهار، شاهد 
كاهش حدود ۱۲ درصدي حجم معامالت انجام شده در نیم فصل، 
در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال ۹۶ هستیم. البته با توجه به افزایش 
شدید قیمت ها این كاهش حجم معامالت دور از انتظار نیست و پیش 
بیني مي شود با توجه به فروش رفتن حجم زیادي از امالك كم متراژ 
و خوش قیمت، این روند كاهشي در نیمه دوم سال نیز ادامه دار شود. 
البته باید توجه داشت كه حجم قابل توجهي از امالك معامله شده 
در نیمه ابتدایي س��ال مربوط به امالك با قیمت متوسط به پایین و 

كم متراژ بوده است.
 با توجه به آمارهاي اعالم ش��ده در مورد ش��رایط كلي بازار مسكن 
در نیمه ابتدایي سال و ش��رایط عمومي اقتصاد كشور، بعید به نظر 
مي رسد ش��اهد تغییرات مثبتي در نیمه دوم س��ال در این بازارها 
باشیم. در ش��رایط فعلي با وجود، اقبال جوانان به سپرده گذاري در 
صندوق هاي سرمایه گذاري مس��كن و صعود تاریخي شاخص كل 
بورس، نه تنها تغییرات قابل توجهي در اوراق حق تقدم مسكن )تسه( 
نیستیم، بلكه در روزهاي اخیر قیمت این اوراق روند كاهشي را شروع 
كرده كه نش��انگر كاهش میزان اثرگذاري سهم تسهیالت از بهاي 
نهایي ساختمان و كاهش رغبت و توان خریداران مسكن براي خرید 
و استفاده از این اوراق است. از طرف دیگر در بخش دولتي نیز شاهد 
عزم جدي براي كنترل شرایط بازار مسكن و حتي بازار اجاره بها نیز 
نیستیم كه موجب بدبیني بیشتر سرمایه گذاران و خریداران نسبت 

به آینده بازار مسكن خواهد شد.

محمدعلي مهري
كارشناس ارشدشهرسازي

ايمان رفیعي
كارشناس ساخت وساز

   منصور غیبي: مصرف كنندگان واقعي در حال رصد بازار و تثبیت نسبي بازار مسكن هستند و سرمايه گذاران با اولويت سرمايه گذاري در بازارهاي 
موازي از جمله ارز و سكه و طال و ... منتظر اشباع و تثبیت بازارهاي موازي هستند تا به بازار مسكن ورود پیدا كنند.

   جالل صباغ : در حال حاضر، متقاضیان خريد مسكن در شوك حاصل از جهش ناگهاني قیمت مسكن به سر مي برند. بسیاري از افراد هنوز امیدوار 
هستند كه قیمت مسكن پايین بیايد تا بتوانند با اندوخته مالي كه طي چند سال اخیر پس انداز كرده اند و همچنین فرا رسیدن موعد دريافت تسهیالت 
بانكي خود بتوانند واحد مسكوني را خريداري كرده و از مستأجري رهايي يابند. در حال حاضر بر اساس آمارهاي بانك مركزي، قیمت مسكن حدود 

70 درصد رشد داشته كه متأسفانه فشار آن تنها بر دوش مستأجران و اقشار كم درآمد است .
   ايرج رهبر : در حال حاضر تمام وجوه اقتصادي كشور در حال رشد قیمت است و بدون ترديد بازار مسكن نیز با رشد عمومي با رشد روبه رو خواهد 
شد . وي گفت: از اين رو، با اطمینان مي توان گفت تا پايان سال شاهد كاهش يا ريزش قیمت در بازار مسكن نخواهیم بود مگر اينكه اقتصاد كالن كشور 

با ريزش روبه رو شود .

برش



دانش و فن10اخبار
همكاري ژاپن و امريكا

براي اكتشاف در ماه

حمالت هكري
شبكه بانكي برزيل را فلج كرد

سي نت| يك استارت آپ ژاپني با اسپيس ايكس 
ق��راردادي امضا كرده تا تجهي��زات رباتيك را براي 
اكتشاف به ماه بفرستد. اسپيس ايكس قراردادي با 
يك اس��تارت آپ ژاپني امضا كرده تا همراه موشك 
فالكون۹ چند ربات را به ماه ارسال كند. استارت آپ 
Ispace تصمي��م دارد در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ميالدي 
تجهيزاتي را براي اكتشاف ماه همراه موشك اسپيس 
ايكس به فضا بفرستد. نخس��تين ماموريت شامل 
ارس��ال يك لندر )فضاپيمايي كه روي سطح سياره 
فرود مي آيد( به مدار ماه است. در ماموريت دوم لندر 
روي س��طح ماه فرود مي آيد و با كمك دو كاوشگر 
اطالعات جمع آوري مي كند.تاكشي هاكامادا مدير 
ارشد اجرايي اين استارت آپ مي گويد: ماهم در روياي 
اسپيكس ايكس سهيم هستيم تا انسان بتواند در فضا 
زندگي كند.استارت آپ مذكور با ۶۵ كارمند در ژاپن، 

لوگزامبورگ و امريكا مقرهايي دارد.

تشخيص سالمت آب
با گوشي هوشمند

ساينس| گروهي از پژوهشگران دانشگاه  هيوستون   
امريكا سيستم جديدي براي گوشي هاي هوشمند 
طراحي كرده اند كه مي توان ميزان سالمت آب را با آن 
تشخيص داد.برنامه جديدي از دانشگاه  هيوستون   
)Houston( مي توان��د راه حل��ي كم هزينه براي 
ساكنين مناطقي باش��د كه به آب سالم دسترسي 
ندارند و مايل به شناسايي اينكه آيا آب آشاميدني آنها 
حاوي سطوح خطرناك سرب است يا خير، هستند.

به گفته تيم توسعه دهنده، همه چيزي كه اين سيستم 
الزم دارد، يك گوشي هوشمند و يك لنز كم هزينه 
ساخته شده با يك چاپگر جوهر افشان است و مي تواند 
سالمتي افراد را تامين كند.اين سيستم در اصل براي 
مردم شهر فلينت در ايالت ميشيگان امريكا طراحي 
شده است، چرا كه از چهار سال پيش كه منبع تامين 
آب خود را عوض كردند، س��رب در آب آش��اميدني 
اين شهر ديده مي شود و خطراتي براي بيش از ۱۰۰ 
هزار ساكن اين منطقه به وجود آورده است.مشكل 
در ح��دي بود كه حتي الون ماس��ك هم اعالم كرد 
مي خواهد ي��ك راه حل براي تصفيه آب اين منطقه 
پيدا كند.اما هنوز ساكنان اين منطقه از آب معدني 
و فيلترهاي قوي براي تصفيه آب لوله كشي استفاده 
مي كنند و قول داده شده است كه اين مشكل بعد از 

۲۰۲۰ حل شود.

ارسال افكار بين 3 مغز
براي اولين بار در دنيا

انگجت | پژوهشگران دانشگاه  واشنگتن   موفق 
شدند يك شبكه مغزي بسازند كه مغز سه نفر را با 
يكديگر ارتباط مي دهد و اين سه نفر مي توانند افكار 

مغزي خود را به يكديگر ارسال كنند.
 )Washington(   محققان دانشگاه  واشنگتن
پيش از توانس��ته بودند دو مغز را با يكديگر ارتباط 

دهند و تجربه هايي را در اين حوزه به دست آورند.
حال اين محققان يك ش��بكه ارتباط مغزي به نام  
BrainNet   توس��عه داده اند كه مغز سه نفر را با 
يكديگر مرتبط مي س��ازد.اين سه نفر مي توانند از 
طريق اين ش��بكه افكار خود را به يكديگر ارس��ال 
كنند.  BrainNet   متشكل از تركيبي از  نوارهاي 
مغزي   )الكتروانس��فالوگرام( است تا فعاليت هاي 
الكتريكي و تحريكات مغناطيسي مغز را ثبت كند. 
نوار مغزي  سيگنال هاي الكتريكي مغز را با استفاده 
از ۲۱ الكترود كه به ترتيب خاصي در س��طح س��ر 
نصب مي شوند ثبت مي كند. منحني هاي حاصل از 
الكترو انسفالوگرام شاخص بسيار حساسي از درجه 
هوشياري و اندازه گيري تغييرات ميزان هوشياري 
در طول دوره خواب طبيعي يا در بيماري هاي مغزي 
به ش��مار مي آيد.در اين شبكه مغزي تنها يك نفر 
مي تواند اطالعات را هم دريافت كند و هم ارس��ال 
كند. دو نفر نيز مي توانند افكار خود را ارسال كنند. 
ارتباط مغزي اين افراد تله پاتي  نيست و به يك عامل 

خارجي نياز دارد.

زددي نت| طي دو ماه اخي��ر، دي ان اس بيش از 
صدهزار روتر در برزيل به علت حمله هكري تغيير 
كرده تا كاربران خدمات بانك��داري الكترونيك به 
سمت س��ايت هاي كالهبردار هدايت شوند.نكته 
جالب اين است كه تغيير مسير كاربران اينترنت تنها 
در زماني ص��ورت مي گيرد كه آنها تالش مي كنند 
به س��ايت هاي بانك هاي برزيلي مهاجرت كنند تا 
از خدمات الكترونيكي استفاده كنند.كارشناسان 
امنيتي مي گويند همين مساله نشان مي دهد حمله 
يادشده كامال برنامه ريزي شده بوده و با هدف سرقت 
پول از حساب هاي بانكي ميليون ها برزيلي طراحي 
شده است.درحدود ۸۸ درصد از روترهاي دستكاري 
ش��ده در داخل خاك برزيل قرار دارند و تالش براي 
سوءاس��تفاده از آنها از اواسط ماه آگوست آغاز شده 
 Radware است. اولين بار يك شركت امنيتي به نام
حمالت يادشده را شناسايي كرد.بررسي هاي مستقل 
يك شركت امنيتي چيني به نام Qihoo ۳۶۰ نشان 
مي دهد هكرها با اس��كن كردن آدرس هاي آي پي 
مورد استفاده روترها، موارد بدون كلمه عبور يا داراي 
كلمات عبور ضعيف را شناسايي مي كنند و سپس 
با دسترسي به تنظيمات روترها و جايگزيني دي ان 
اس سرورهاي تحت كنترل خود موارد پيش فرض 
حمالت خود را انجام مي دهند.تا به حال ۵۲ سايت 
آلوده كه كاربران برزيلي به سمت آنها هدايت شده اند، 
شناسايي شده كه همگي شباهت هاي بسيار زيادي 
به سايت هاي بانكداري الكترونيك موسسات مالي و 
اعتباري مشهور اين كشور دارند. عامل يا عوامل اين 

حمالت هنوز شناسايي نشده اند.

كنترل داده ها و حفظ حريم خصوصي

تسخير جهان با اينترنت امن 
گروه دانش و فن   

اينترنت به ش��كل امروزي اش چيزي نيست كه تيم 
برنرز ل��ي خالق آن هم��واره در تصوراتش ترس��يم 
مي كرده. بله اين شبكه امكان تعامل، ارتباط، خريد 
و بس��ياري فعاليت هاي ديگر را براي همگان فراهم 
مي كند با اين حال اما يكي از مشخصه هاي اصلي اش 
در آغاز فعاليت را از دست داده و آن كنترل بر داده ها 

و حفظ حريم خصوصي است.
به همين خاطر نيز سر تام برنرز لي، و تيم همكارانش 
در MIT سال هاس��ت كه براي توس��عه يك پلتفرم 
غيرمتمركز تالش مي كنند. اين پلتفرم كه س��اليد 
)Social Linked Data( نام دارد قرار اس��ت كه 
كنترل كامل ديت��اي كارب��ران را در فضاي مجازي 

فراهم آورد.
تيم برنرز ل��ي قصد دارد كه همين هفته نخس��تين 
اس��تارتاپي كه از پلتفرم ساليد بهره مند مي گردد را 
معرفي كند. استارتاپ او اينراپت )Inrupt( نام دارد 
و پدر اينترنت در كنار ش��ريك خود جان بروس، تيم 
كوچكي از توسعه دهندگان را هدايت مي كند تا قدرت 
را از غول هاي اينترنتي كه اين فضا را به تسخير خود 

در آورده اند بازپس بگيرند.
هدف از طراحي اين پلتفرم اما تسخير جهان است. ما 
از فيسبوك يا گوگل در مورد اعمال تغيير روي فضايي 
كه كليه كسب و كارهايشان بر آن استوار است سوال 

نمي كنيم. ما از آنها اجازه نمي خواهيم.
به نظرم، همه ما روي اين نكت��ه اتفاق نظر داريم كه 
تغيير الزم اس��ت: همين چند روز پيش بود كه خبر 
رسيد اكانت هاي ۵۰ ميليون كاربر فيسبوك احتماال 
هك شده اس��ت. شكس��ت ادامه دار فيسبوك براي 
حفاظت از كاربرانش همان عاملي است كه به آن نيرو 
مي دهد. ما همين حاال بايد اين كار را انجام دهيم. اين 

لحظه اي تاريخي است.
س��اليد از طريق چي��زي به ن��ام Solid POD كار 
مي كن��د كه در واقع نوعي سيس��تم ذخيره س��ازي 
آنالين داده است. يك POD در اصل فايلي است كه 
تمامي ديتاي شما شامل ويديوها، تقويم، آدرس ها، 
عالقه مندي ها، فهرس��ت دوس��تان و مواردي از اين 
دست را در بر مي گيرد.تيم توسعه دهنده ساليد هم 
اكن��ون روي نرم افزاري كار مي كن��د كه وظيفه اش 
توليد و مديريت POD اس��ت و بع��د از آنكه فرايند 
توسعه تكميل شد شركت ها و افراد قادر خواهند بود 
س��رورهاي اختصاصي POD خود را ساخته و مورد 

استفاده قرار دهند.
اما اين بدان معناست كه مي توانيد POD مخصوص 
ب��ه خ��ود را روي يك دس��تگاه متصل ب��ه اينترنت 

ذخيره سازي كنيد يا صرفا به شركتي پول بدهيد تا 
آن را براي شما نگه دارد.

به اين ترتيب س��ايت ها يا اپ هايي ك��ه بخواهند به 
 POD اطالعات شما دسترسي داشته باشند تنها بايد
شما را درخواست نمايند و بسته به انتخابي كه ممكن 
است داشته باش��يد ممكن است با اين درخواست ها 
موافقت يا مخالفت نماييد. ب��راي مثال يك پلتفرم 
شبكه اجتماعي ممكن است براي دريافت اطالعاتي 
 POD از قبيل نام، سن، تلفن و عكس شما درخواست
نمايد. اما نكته مهم آن است كه شبكه اجتماعي ياد 
ش��ده كنترلي روي اطالعات شما ندارد و با غيرفعال 
كردن دسترسي به پلتفرم اطالعات POD شما نيز 

از دسترس آن خارج مي شود.
اين همان نقطه اي اس��ت ك��ه Inrupt وارد عمل 
مي ش��ود و امكاني را برايتان فراهم مي آورد كه روي 
س��رورهايش يك POD بس��ازيد. اينراپت در واقع 
اپليكيشن مي سازد و به ديگر شركت ها كمك مي كند 
تا با اس��تفاده از ساليد اپليكيشن بس��ازند. به لحاظ 
تكنيكي مي توانيد همين حاال روي وبسايت آنها يك 
POD بسازيد و با تقويم و اپ هاي يادداشت برداري 
آن كار كنيد اما اگر بخواهيم صادق باشيم اينترفيس 
اين وبسايت فعال براي استفاده آماده نيست. بودجه 
 Glasswing اينراپ��ت را فعال ش��ركتي ب��ه ن��ام
Ventures تامي��ن مي كن��د ك��ه در زمينه هوش 
مصنوعي تخصص دارد با اين حال برنرز لي اعالم كرده 

كه به دنبال بودجه بيشتر براي آن است.
بد نيست بدانيد از تيم برنرز لي با نام پدر اينترنت ياد 
مي شود اما تكنولوژي هاي دخيل در توسعه اين شبكه 
از دهه ۱۹۶۰ ميالدي در دست توسعه بوده اند و اين 
دانشمندان صرفا در ساخت شبكه وب جهان گستر 
به ايفاي نقش پرداخته است. او مفاهيمي نظير گره 
و هايپرتكست يا ابرمتن را تعريف كرد و در ادامه ايده 
دامنه ها را مطرح نمود. ش��بكه وب جهان گستر كه 
امروزه با آن زياد س��ر و كار داريم در برگيرنده عوامل 
كليدي زيادي است كه خود تيم برنرز لي در روزهاي 
نخس��ت حرف هاي زي��ادي را در م��ورد آنها مطرح 
مي كرد و البته تمامي تكنولوژي هاي مورد استفاده 
در اينترنت پيشتر توسعه داده شده بودند و نمي توان 
ساخت و ارايه شان را به او نسبت داد. نقش برنرز لي كه 
)كم اهميت هم نيست( تجميع همه اين تكنولوژي ها 
و جمع آوري شان در يك سيستم يكپارچه بود. سال 
۱۹۹۰ ميالدي و با كمك Robert Cailliau بود 
كه نخستين نسخه از شبكه وب جهان گستر راه اندازي 
شد و كمي بعد، نخستين صفحه وب، مرورگر تحت 
وب و س��رور مخصوص به آن نيز اراي��ه گرديد تا اين 

سيس��تم كامل ش��ود. و اما تمامي اين اتفاقات روي 
يك دستگاه كامپيوتر NeXT در سازمان تحقيقات 

هسته اي اروپا اتفاق افتاد.

    توسعه شبكه
اصلي ترين وظيفه ش��بكه وب جهان گستر اين بود 
كه مشاهده صفحات وب ابرمتن را در هر نقطه اي از 
دنيا براي مردم ام��كان پذير كند كه اين امر نيازمند 
طراحي و توس��عه يك سيستم فراگير و جهاني براي 
تشخيص موقعيت صفحات وب بود )كه با نشاني وب 
يا URL مي شناسيم(. اين سيستم همچنين نيازمند 
نوعي زبان استاندارد براي صفحات وب منتشر شده 
بود )كه با نام HTML يا زبان نشانه گذاري ابرمتني 
مي شناسيم( . در نهايت نيز به روشي براي پاسخگويي 
به فراخوان هاي صورت گرفته براي باز كردن صفحات 
وب نياز بود )كه با عنوان منش��ور انتق��ال ابرمتن يا 

HTTPS شناخته مي شود( .
برنرز لي در اين باره مي گويد: فقط بايد ايده ابرمتن را 
با TCP و DNC )سامانه نام دامنه( تركيب مي كردم 

و تمام. شبكه وب جهان گستر آماده بود.

در س��ال ۱۹۹۴ ميالدي تيم برنرز لي موفق به كشف 
W۳C در آزمايش��گاه علوم كامپيوتر MIT واقع در 
بوستون شد. W۳C براي بهبود كيفيت و استاندارد 
ش��بكه وب جهان گس��تر يك اصل س��اده اما مهم را 
دنبال مي كرد. اين كش��ف انقالبي مي توانست برنرز 
لي را به فردي بسيار ثروتمند تبديل نمايد. اما او كه به 
پتانسيل هاي باالي چنين شبكه اي و نقش احتمالي اش 
روي آينده بش��ر پي برده بود آن را بدون ثبت پتنت يا 

دريافت حق امتياز در اختيار جهانيان قرار داد.
برنرز لي باور دارد كه اگر به ايده توسعه شبكه جهان 
گستر وب دس��ت پيدا نمي كرد احتماال فرد ديگري 
كمي بعد آن را كش��ف مي كرد. البته اين نخس��تين 
باري نيس��ت كه برنرز لي ديگران را هم در توس��عه 
شبكه جهاني وب دخيل مي داند و از آنها به اين خاطر 

قدرداني مي كند.
با اين حال اما ترديدي نيست كه تالش هاي برنرز لي 
نقشي كليدي در فراهم كردن يك سرويس رايگان و 
متن باز براي اشتراك گذاري اطالعات ايفا كرد. بعدها 
البته مارك اندرسون كه وي را در توسعه اين سيستم 
ياري داد به تبيين اهداف برنرزلي در وب پرداخته و 

در اين بار به گاردين گفته:  در آن زمان تصور مي شد 
كه صرفا افراد باهوش بايد بتوانند از اينترنت استفاده 
كند و به همين خاطر از هيچ تالشي براي دشوار نگه 
داشتن دسترسي و استفاده از اين شبكه دريغ نمي شد. 
اما ما كامال با اين ديدگاه مخالف بوديم و تصورمان اين 

بود كه استفاده از اينترنت بايد ساده باشد.
او يكي از سه دريافت كننده جايزه ميخاييل گورباچف 
هم محس��وب مي ش��ود و لقب »مردي ك��ه جهان را 
تغيير داد« را به اين خاطر دريافت نموده است. مراسم 
افتتاحيه اعطاي اين جايزه در س��ال ۲۰۱۱ ميالدي 
در لندن برگزار شد و مجله تايم حتي از تيم برنرزلي با 

نام يكي از ۱۰۰ شخصيت تاثيرگذر قرن ۲۰ ياد كرد.
او ش��بكه جهان گستر وب را توس��عه داد و يك رسانه 
جمعي را براي قرن ۲۱ ام ساخت. لذا با در نظر داشتن 
آنچه گفته شد شبكه وب جهان گستر فقط و فقط به 
تيم برنرزلي تعلق دارد. او فردي اس��ت كه اين شبكه 
را طراحي ك��رد و آن را در اختيار جهاني��ان قرار داد و 
بايد بگوييم كه بيشتر از هر فرد ديگري براي آزاد نگه 
داشتن اين شبكه و قطع وابستگي و انحصار آن تالش 

كرده است.
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ناسا |  محققان ناسا توانستند با استفاده از تلسكوپ پرتو 
ايكس  چاندرا   يك ابر داغ گازي را رصد كنند.

محققان ناسا توانستند با استفاده از تلسكوپ پرتو ايكس  
چاندرا   )Chandra X-ray Observatory( تصوير 

زيبايي از دنباله يك ابر داغ گازي به ثبت برسانند.
دنباله اين ابر داغ گازي ميليون ها س��ال نوري در پش��ت 
گروهي از كهكشان ها كشيده شده است و اين كهكشان ها 
نيز در عمق خوشه هاي كهكشاني عظيم افتاده اند.زمانيكه 
محققان اين اطالعات را به دس��ت مي آورند، مي توانند از 
آن براي فه��م بزرگ ترين اجرام كيهاني اس��تفاده كنند.  
خوشه هاي كهكشاني   بزرگ ترين اجرام جهاني هستند كه 
با استفاده از  گرانش   در كنار يكديگر نگه داشته مي شوند.

اين خوشه هاي كهكشاني مي توانند شامل صدها و يا هزارها 
كهكشان باشند.يك خوشه كهكشاني از سه بخش تشكيل 

شده است، كهكشان هايي كه داراي ميلياردها ستاره اند، گاز 
داغ بين كهكشان ها و ماده تاريك كه ماده اي با هويتي مرموز 
است و بيشترين جرم كهكشان را تشكيل مي دهد. اندازه آنها 
از ابعاد كوچك مانند خوشه كهكشاني محلي با ۲۰ الي ۳۰ 
عضو شروع مي شود و تا خوشه هاي كهكشاني كروي شكل 

تا ده ها هزار عضو ادامه مي يابد.

فون آرنا | گوگل به تازگي آماري را منتشر كرده كه 
نش��ان دهنده ميزان اس��تقبال كاربران از نسخه هاي 

مختلف سيستم عامل اندرويد است.
 با توجه به آنكه سيس��تم عامل اندرويد محبوب ترين 
سيستم عامل موبايل در جهان محسوب مي شود، حاال 
به تازگي آمارها نشان مي دهد كه نسخه اندرويد ۸.۰ 
موسوم به اندرويد اوريو شاهد يك رشد دو درصدي در 

ماه سپتامبر سال جاري ميالدي بوده است.
اي��ن آمارهاي جديد كه مق��دار توزيع پذيري و نصب 
و اس��تفاده كاربران از نس��خه هاي مختلف سيستم 
عامل اندرويد را در جهان نشان مي دهد، نشان دهنده 
پركاربردترين نس��خه و كم طرفدارترين نسخه هاي 

اندرويد بوده است.
گوگل در حالي اين گزارش و نمودارها را منتشر كرده كه 

هنوز ماه سپتامبر به پايان نرسيده بود اما چيزي كه در 
اين اعداد و ارقام به وضوح به چشم مي خورد، آن است 
كه اندرويد نوقا هنوز محبوب ترين و پردانلودترين نسخه 

از اين سيستم عامل موبايلي بوده است.
نسخه اندرويد اوريو كه نسل بعد از نوقا بود، نتوانسته 
بطور تمام و كمال جايگزين نوقا شود و هنوز بزرگ ترين 

سهم از توزيع نسخه هاي مختلف اندرويد را نوقا تشكيل 
مي دهد. البته در اين ماه، ميزان نصب، به روزرساني و 
استفاده كاربران گوش��ي هاي اندرويدي از نسخه ۸.۰ 
)اوريو( دو درصد رش��د و افزايش داشته است كه البته 
در مقايسه با مدت زمان ارايه و انتشار نهايي آن، چندان 

قابل توجه نيست.
جديدترين نس��خه از اندرويد هم اكنون نس��خه ۹.۰ 
موسوم به اندرويد پاي )Android Pie( است كه در 
حال حاضر كمتر از ۰.۱ درصد از سهم بازار گوشي هاي 
مبتني بر اندرويد را به خود اختصاص داده است. البته 
انتظار مي رود كه محبوبيت و نصب اندرويد اوريو روز به 
روز افزايش يابد و با استقبال بيشتر كاربران، سهم آن نيز 
از ميزان توزيع پذيري نسخه هاي مختلف اين سيستم 

عامل بيشتر شود.

دنباله يك ابر داغ گازي رصد شد افزايش استقبال از نسخه هاي اندرويد اوريو
فضا كاربر

ديلي ميل| قاضي دادگاه مي گويد اپل ثبت اختراع 
كمپاني كوآلكوم را نقض كرده و از اين بابت محكوم است 
اما دليل محكمه پسندي براي اينكه واردات آيفون به 

امريكا ممنوع شود، وجود ندارد.
 »توم��اس پن��در«، قاضي دادگاه تج��ارت بين الملل 
گفت اپل يكي از ۳ ثبت اختراع مطرح شده در دادگاه 
متعلق به تراشه س��از امريكايي را نقض كرده است اما 
ممنوع كردن واردات آيفون نقض حقوق عمومي مردم 

محسوب مي شود.
اپل و كوآلكوم هركدام، ديگري را به دادگاه كشانده اند. 
اپل مي گويد كوآلكوم پول زيادي بابت حق ثبت اختراع 
خود از اپل دريافت كرده و بايد محكوم شود.كوآلكوم نيز 
مي گويد اپل ثبت اختراع اين تراشه ساز را نقض كرده 
و از پرداخت حق ثبت اختراع )بين ۲.۵ تا ۴.۵ ميليارد 

دالر( سر باز زده است.
اپل مي گويد مسدودسازي تراشه اينتل باعث خدشه دار 
شدن بازار رقابت ميان اينتل و كوآلكوم شده و مانع از 
توسعه ۵G مي شود. كوآلكوم مي گويد اپل از فناوري 
اين شركت در توسعه تراشه اينتل بطور غيرقانوني بهره 

برده است. دعواي اين دو همچنان ادامه دارد.

آسين ايج| فيس بوك كه مالك نرم افزار واتس آپ است، 
قصد دارد به منظور كس��ب درآمد بيشتر برخي تبليغات 
و پيام هاي بازرگان��ي را از طريق اين برنامه گپ به نمايش 

بگذارد.
واتس آپ تا به حال از نمايش آگهي هاي تبليغاتي خودداري 
كرده بود و يك برنامه ارتباطي ساده با امكانات اصلي مورد نياز 
كاربران باقي مانده بود. اما ظاهرا فيس بوك به دنبال تغيير 
اين شرايط است.كارشناسان هشدار مي دهند اگر واتس آپ 
تالش كند بطور گسترده آگهي هاي تبليغاتي نمايش دهد، 
جذابيت خود را براي كاربران از دس��ت خواهد داد و آنها به 
اس��تفاده از برنامه هاي رقيب كه امكانات بيشتري دارند و 
پولي هم نيستند عالقه نشان خواهند داد.برخي منابع مطلع 
مي گويند مديران واتس آپ در حال آزمايش نسخه جديدي 
از اين برنامه هستند كه در آن تبليغات در بخش استوري هاي 
گوشي آيفون به نمايش گذاشته مي شود. شيوه نمايش اين 
آگهي ها مشابه با اينستاگرام بوده و در قالب استوري ديده 

خواهند شد.
نكته نگران كننده نقض حريم شخصي كاربران براي نمايش 
اين آگهي هاست. منظور آن است كه فيس بوك محتواي 

پيام هاي رد و بدل شده كاربران واتس آپ را مي خواند .

انگجت| يك محقق امنيتي كشف كرده نسخه هاي 
قديمي تر دسكتاپ پيام رسان تلگرام هنگام برقراري 
تماس صوتي، اطالع��ات مربوط به نش��اني پروتكل 

اينترنت كاربران را فاش مي كرده است.
تلگرام هميشه ادعا مي كند حريم خصوصي كاربران 
را حفظ كرده است. اما به نظر مي رسد اين پيام رسان 
بدون اشكال نيس��ت. »ديراج ميشرا« محقق امنيتي 
كش��ف كرده نس��خه هاي قبلي اپليكيشن دسكتاپ 
تلگرام حي��ن برقراري تماس صوت��ي IP آدرس هاي 
عمومي و خصوصي )نشاني پروتكل اينترنت( را فاش 
كرده اس��ت. دليل اين امر چارچ��وب كاري همتا به 

همتاي )peer-to-peer( تلگرام بوده است.
 كاربران موبايل مي توانند تماس هاي همتا به همتا را 
خاموش كنند و اطالعات خ��ود را ايمن نگه دارند. اما 
هنگام استفاده از اين فناوري در دسكتاپ رايانه هيچ 
راهي براي حفظ اطالعات خصوص��ي كاربران وجود 

نداشته است.
اين شكاف امنيتي كاربر را در برابر خطر حمله امنيتي يا 
فاش كردن مكان او قرار مي دهد. ميشرا براي كشف اين 

حفره امنيتي ۲هزار يورو جايزه دريافت كرد.

اپل در امريكا
محكوم شد

احتمال افزوده شدن تبليغات
به واتس آپ

بررسي مشكالت يادگيري كودكان
با كمك هوش مصنوعي

تلگرام دسكتاپ آي پي آدرس 
كاربران را فاش كرد

فراسورويداد

مديكال اكسپرس| پژوهشگران انگليسي، براي بررسي 
مشكالت يادگيري كودكان، نوعي روش يادگيري ماشيني 

ارايه داده اند.
دانشمندان با استفاده از روش يادگيري ماشيني و بررسي 
داده هاي به دس��ت آمده از صدها كودك كه در مدرسه با 
مشكل يادگيري مواجه بودند، موفق شدند دشواري هايي 
را در يادگيري آنها شناس��ايي كنند كه با تشخيص هاي 

پيشين تفاوت داشت.
پژوهش��گران ش��وراي تحقيقات پزش��كي انگلس��تان  
)MRC( و واح��د عل��وم مغ��زي دانش��گاه كمبري��ج  
)University of Cambridge( ب��اور دارن��د اي��ن 
دشواري، نياز كودكان را به دريافت ارزيابي هاي مفصل در 
مورد مهارت هاي شناختي و شناسايي بهترين نوع حمايت، 
تشديد مي كند. آنها در پژوهش جديد خود، ۵۵۰ كودك كه 
در مدرسه با مشكل يادگيري مواجه بودند، با روش يادگيري 
ماشيني مورد بررسي قرار دادند.به گفته دانشمندان، بيشتر 
پژوهش هاي پيش��ين در مورد دشواري هاي يادگيري، بر 
كودكاني تمركز داشتند كه از مشكل خاصي مانند اختالل 
كم توجهي - بيش فعالي رنج مي بردند. اين پژوهش جديد 
با بررسي كودكان گوناگون، توانست مشكالت بسياري را 

مشخص كند و مقوله هاي متفاوتي را پوشش دهد.
دكتر دونكان آستل )Duncan Astle(، سرپرست اين 
پژوهش گفت: تشخيص مشكل، ش��اخص مهمي براي 
والدين و كودكان مبتال به دش��واري در يادگيري است كه 
مي تواند به بررسي مشكالت كودكان كمك كند اما والدين 
و متخصصاني كه ه��ر روز با اين كودكان س��روكار دارند، 
مي دانند كه شاخص ها، دش��واري هاي فردي را مشخص 
نمي كنند. پژوهش ما، نخستين بررسي از نوع خود است كه 

يادگيري ماشيني را براي طيف گسترده اي از دانش آموزان 
به كار مي برد.اين گروه پژوهشي، از الگوريتم هاي رايانه اي و 
داده هاي آزمايشي شناختي هر كودك مانند مهارت هاي 
ش��نيداري، حل مش��كل، دايره واژگان و حافظه استفاده 
كردند. اين الگوريتم براساس داده هاي شناختي نشان داد 
كه اين كودكان، با چهار دس��ته از مشكالت دست و پنجه 
نرم مي كنند.دو دسته از اين مشكالت، مشكل مهارت هاي 
حافظه و پردازش صداها در واژگان هستند. مشكل حافظه، 
با مش��كالتي مانند يادگيري رياضي��ات در ارتباط بود و 
مشكل در پردازش صداها در واژگان، به مشكالت خواندن 

مربوط مي شد.
آس��تل ادامه داد: پژوهش هاي پيشين كه كودكان داراي 
مهارت هاي خواندن را شناسايي مي كردند، اتصال محكمي 
را ميان مشكالت خواندن و مشكل پردازش صدا در واژگان 
نش��ان مي دادند اما دريافتيم بس��ياري از كودكان كه به 
مش��كل پردازش صدا در واژگان دچار هس��تند، مشكلي 
در خواندن ندارند؛ بلكه مشكل آنها در رياضي است. براي 
بررسي مشكالت يادگيري، بايد گامي فراتر از شاخص هاي 
شناختي برداريم. اين پژوهش مي تواند مشكالت شناختي 

فردي كودكان را بطور خاص، هدف قرار دهد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 انجام  عمليات  پيگراني

 خط 42 اينچ دامغان - كياسر - نكا

توليد 12هزارو 872  ُتن 
گوشت در   خراسان شمالي

آغاز ساخت ۳  سد خاكي 
مالتي

18۳هزار و 475 مسافر از مرز 
باشماق وارد كشور شدند

بارگيري ريلي نزديك به 
1۰ميليون تن كاال در هرمزگان

فرصت هاي اقتصادي 
گردشگري لهستان در اصفهان

ساري| مدير منطقه 9 از انجام عمليات پيگراني 
خط 42 اين��چ دامغان - كياس��ر - نكا خب��ر داد. 
داودي نژاد با اعالم اين خبر اظهار كرد: بر اس��اس 
برنامه اي از پيش تعيين شده، عمليات پيگراني تميز 
كننده خط 42 اينچ دامغان - كياسر - نكا با موفقيت 
انجام شد. او با بيان اينكه اين عمليات با هماهنگي 
ديسپچينگ ش��ركت ملي گاز و توسط كاركنان 
معاونت خط��وط لوله در دس��تور كار قرار گرفت، 
افزود: پيگراني تميزكنن��ده خط 42 اينچ به طول 
170 كيلومتر، در كمترين زمان و با دقت باال انجام 
شد. مدير منطقه 9 با اشاره به همراهي و همكاري 
واحدهاي ستاد و بهره برداري در اين عمليات، بيان 
كرد: عمليات پيگراني در خ��ط 42 اينچ دامغان - 
كياسر - نكا براي سومين بار پس از بهره برداري اين 
خط صورت گرفته است. الزم به ذكر است، خط 42 
اينچ دامغان - كياسر - نكا شهريور ماه سال گذشته 
با حضور بيژن زنگنه وزير نفت به بهره برداري رسيد.

بجنورد| به گزارش خبرگزاري صداوسيمامركز 
خراسان شمالي معاون فني و س��المت اداره كل 
دامپزشكي استان گفت: از ابتداي امسال تا كنون   
12ه��زارو 872 ُتن گوش��ت دركش��تارگاه هاي 
خراسان شمالي 604 ُتن گوشت قرمز و يازده هزارو 
268 ُتن گوش��ت مرغ در كش��تارگاه هاي استان 
توليد ش��د.حميد رمضاني آمار كشتار دام سبك 
را 34 هزارو 468 رأس ودام س��نگين را سه هزارو 
516 رأس عنوان ك��رد. او همچنين گفت: در اين 
مدت 5 ميليون و 429 ه��زارو 559 قطعه مرغ در 
كشتارگاه ها كشتارشد. معاون فني و سالمت اداره 
كل دامپزشكي استان فرآورده هاي ضبط شده در 
شش ماه گذش��ته را افزون بر147 ُتن عنوان كرد 
كه 66 ُتن ازاين ميزان معدوم شد. همچنين در اين 
مدت 104 فقره پرونده تخلف بهداشتي به مراجع 
قضايي ارجاع داده ش��د ك��ه 385 ميليون و 638 

هزارريال جريمه نقدي صادر شد.

 قشم|ساخت 3 سد خاكي مالتي در روستا هاي 
قش��م آغاز ش��د. ريي��س اداره مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان قش��م گفت: اين سد ها در 
روستاي رمچاه و ديرستان قشم با اعتبار 9 ميليارد و 
580 ميليون ريال از اعتبارات ملي در حال ساخت 
است. اكبرمحمودي زاده افزود: سد خاكي روستاي 
رمچاه با 8 هزار متر مكعب عمليات خاكي و 300 متر 
مكعب عمليات مالتي، گنجايش ذخيره 200 هزار 
متر مكعب آب دارد. او گفت: دو سد سنگي- مالتي 
ديگر در باال دست سد خالصي در نزديكي روستاي 
ديرس��تان با حجم عملياتي دو هزار مترمكعب و 
گنجايش 150 هزار متر مكعب آب ساخته مي شود.

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيز داري شهرستان 
قشم گفت: اين سد براي حفاظت و رسوب گيري از 

مخزن اصلي سد خالصي ساخته مي شود.

 س�نندج| مديركل گمركات كردستان از رشد 
24درصدي مسافران ورودي از مرز باشماق مريوان 
خبر داد و گفت: در نيمه نخست امسال 183 هزار و 
475 نفر از اين مرز وارد ايران شدند. بختيار رحماني 
پور اظهار داش��ت: ورود اين تعداد مسافر نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته، 24 درصد رشد داشته 
است. او تعداد مس��افران خروجي از مرز باشماق در 
اين مدت را 187 هزار و 91 نف��ر اعالم كرد و افزود: 
تعداد مسافران خروجي نيز 20 درصد بيشتر از سال 
قبل است. مديركل گمركات كردستان تاكيد كرد: 
در اين مدت بيش از يك ميليون تن انواع كاال به ارزش 
2 ميليارد و 492 ميليون و 804 هزار دالر از گمركات 

استان ترانزيت شده است.

بندرعباس| مديركل راه آهن هرمزگان گفت: از 
ابتداي س��ال تاكنون 9 ميليون و 859 هزار و 262 
تن كاال در بخش ريلي جابه جا ش��ده است. محمد 
پورفخري افزود: جابه جايي بار در راه آهن بندرعباس 
نسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد رشد دارد. در 
شش ماهه اول امسال بيش از سه ميليون و 673 هزار 
و 809 تن انواع محموالت و مواد معدني و كاال هاي 
تجاري بارگيري و شش ميليون و 185 هزار و 453 
تن كاال تخليه شده است. مديركل راه آهن هرمزگان 
با اشاره به عملكرد راه آهن در بندر شهيد رجايي نيز 
گفت: در شش ماهه نخس��ت امسال چهار ميليون 
و 559 هزار و 483 ت��ن كاال از اين بندر حمل ريلي 

شده   است.

اصفهان| اصفهان به عنوان صنعتي ترين استان 
كش��ور در بخش هاي كش��اورزي، گردشگري و 
خدمات��ي مي تواند زمينه تعام��الت تجاري بين 
ايران و لهستان را تقويت كند. مشاور كميسيون 
گردش��گري و برند شهري اتاق بازرگاني اصفهان 
گف��ت: اصفهان در جن��گ جهان��ي دوم ميزبان 
هزاران لهس��تاني بود و دو كشور ايران و لهستان 
روابط اجتماع��ي و فرهنگي نزديكي با هم دارند. 
صادرات محصوالت كش��اورزي ايران به لهستان 
و واردات محصوالت صنعتي لهس��تان به ايران از 

جمله فرصت هاي اقتصادي اين دو كشور است.

همراه اول در  نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطالع رساني حضور فعال دارد

معاونت پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون خبر داد

آخرين دستاوردهاي همراه اول در بزرگ ترين رويداد مخابراتي كشور

برگزاري چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و صنعت ساختمان كيش در آبان ماه

گروهتشكلها 
همراه اول با دو سالن اختصاصي و حضور در فضاي باز، 
در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و 

اطالع رساني شركت مي كند.
ب��ه گ��زارش تع��ادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، اپراتور اول تلفن همراه كشور 
ب��ا اختصاص فضايي بيش از س��ه ه��زار مترمربع به 
غرفه هاي خود، بزرگ ترين حضور نمايشگاهي را در 

»ايران تلكام 2018« خواهد داشت.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، هم��راه اول در »ايران 
تلكام2018« با شعار »هوشمندي، همراه اول تو« در 
سالن هاي اختصاصي 25A ،7 و فضاي باز، با رويكرد 
اراي��ه خدمات نس��ل هاي 3، 4 و 4.5 تلف��ن همراه، 
آخرين دستاوردها، محصوالت و خدمات نوين خود 
را عرضه مي كند. همراه اول، به عنوان اپراتور پيشرو در 
حركت به سوي 5G در كشور، با اختصاص فضايي براي 
تجربه سرويس ها و به خصوص نرم افزارهاي كاربردي 
تلفن همراه، معرفي و تس��ت فناوري 5G با همكاري 
آزمايشگاه شبكه هاي مخابراتي نرم افزارمحور دانشگاه 
صنعتي شريف اقدام به طراحي و پياده سازي پلتفرم 
E2E ش��بكه 5G مبتني بر رايانش ابري كرده است. 
كارخانه هاي هوشمند آتي، اس��تفاده از فناوري هاي 
پوشيدني نظير حسگرهاي مغزي، طراحي دروازه بان 
هوش��مند و س��رويس هاي V2X )ارتباط ماشين با 
نودهاي ش��بكه( از جمله كاربردهاي طراحي ش��ده   
روي اين پلتفرم است كه در نمايشگاه تلكام در معرض 
ديد عموم و متخصصان ق��رار مي گيرد. همچنين در 
اين نمايشگاه، سرويس جراحي از راه دور با همكاري 
دانشگاه تربيت مدرس ارايه مي شود كه در آن عالوه بر 
طراحي و ساخت ربات بومي، جراحي كرانيوتومي براي 
خونريزي مغزي حاد به صورت از راه دور انجام خواهد 
شد. معرفي باشگاه فيروزه اي، ارايه كليه خدمات همراه 
اول در نمايندگي مستقر در نمايشگاه، تعويض سيم 
كارت به يوسيم، معرفي سامانه »همراه يار«، معرفي 
بسته هاي اش��تراكي ديتا، معرفي »بسته دلخواهت 
را بساز«، »بس��ته هاي قيمتي ديتا و مكالمه«، مدار 
فيروزه اي و... از ديگر خدمات همراه اول در نمايشگاه 

امس��ال اس��ت. اپراتور اول در بخش خدمات ارزش 
اف��زوده، با تمركز بر خدمات نوي��ن، محتواي غني و 
اپليكيش��ن هاي كاربردي، با خدمات و پلتفرم هاي 
هوش��مند، حدود 20 س��رويس از قبيل س��رويس 

س��امانه صياد بانك مرك��زي، جديد تري��ن آواهاي 
انتظار، سرويس رايانش ابري، سرويس هاي پرداخت، 
اپليكيشن خدمات خودرو شخصي، بازي هاي مبتني 
بر واقعيت افزوده، سرويس هاي هواداري در حوزه هاي 

ورزش، فرهنگ، هنر و خدمات متنوع ديگر را رونمايي 
و معرفي خواهد كرد. در حوزه اينترنت اشيا با رويكرد 
اس��تفاده حداكثري از منابع داخلي و بومي س��ازي، 
دس��تاوردهاي همراه اول در كنتورخواني هوشمند 

با تمركز بر پروژه ملي هوشمندسازي كنتورهاي گاز 
و معرفي كنتور و ماژول NB-IoT توليد داخل ارايه 
شده است. عالوه بر اين با توجه به اولويت هاي كشور در 
راستاي مديريت بهينه منابع ملي، پروژه  هاي »فهام« 
و »س��پهتن« در كنار مفاهيم كشاورزي هوشمند و 

پايش هوشمند ناوگان شهري مطرح شده است.
توس��عه درگاه هاي فروش مس��تقيم با نسخه جديد 
فروش��گاه آنالين به نش��اني shop.mci.ir، ايجاد 
سامانه 8962 جهت ارسال سيم كارت هاي Usim به 
درب منزل، حراج خيريه شماره هاي رند و اختصاص 
درآمد حاصل از آن براي مدرس��ه سازي در مناطق 
محروم، برپايي فروش��گاه جهت دسترس��ي آس��ان 
مش��تركين همراه اول به انواع محصوالت و خدمات 
از جمل��ه اراي��ه و معرفي و فروش نقدي و اقس��اطي 
مودم هاي همراه، رونمايي از رنج جديد ش��ماره هاي 
هم��راه اول در س��امانه گلچين و ارايه س��يم كارت 
انارستان از ديگر برنامه هاي اپراتور اول در نمايشگاه 
ايران تلكام 2018 اس��ت. »حرك��ت اول«، به عنوان 
بخش س��رمايه گذاري گروه ارتباطات س��يار ايران 
در زمينه حمايت از كس��ب و كاره��اي نوپاي حوزه 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات، آخرين دس��تاوردها 
و توانمندي ه��اي خ��ود در حمايت، ش��تاب دهي و 
سرمايه گذاري در كس��ب و كارهاي نوآور و نوپا را در 

اين نمايشگاه معرفي مي كند. 
تشريح فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه مسووليت 
اجتماع��ي )CSR(، رعايت الزام��ات ايمني در برابر 
تشعشع، تعالي سازمان و جذب و استخدام، در كنار 
مسابقه و سرگرمي از ديگر برنامه هاي همراه اول در 
نمايش��گاه عنوان شده اس��ت. همچنين همراه اول 
همچون سال هاي گذشته، امس��ال نيز براي تعامل 
بهتر با خبرنگاران، در س��الن اختصاصي اصلي خود 

)سالن7(، »اتاق خبر« در نظر گرفته است. 
گفتني است نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع 
مخابرات و اطالع رساني، 11 تا 14 مهرماه از ساعت 9 
تا 17 با حضور بيش از 230 شركت داخلي و شركت 
خارجي، در محل دايمي نمايش��گاه هاي بين المللي 

تهران برگزار مي شود.

توليدكنندگان و س��رمايه گذاران بخش عمران و مسكن 
كش��ور در چهاردهمين نمايش��گاه بين المللي عمران و 
صنعت س��اختمان كيش 11 تا 14 آبان ماه س��ال جاري 

گردهم  مي آيند.
به گزارش »تع��ادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و صنعت 
ساختمان كيش )11 تا 14 آبان ماه امسال( به عنوان يك 
رخداد منحصر به فرد در اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري 
و توسعه فضاي كسب و كار با توجه به ويژگي هاي خاص 
جغرافيايي و توسعه يافته بودن بازارهاي مالي و پولي كيش 
و وجود مراكز دانشگاهي متعدد مالي، مديريتي و اقتصادي 
و مهندسي در جزيره فرصتي است كه توليد كنندگان و 
سرمايه گذاران بخش عمران و مسكن كشور از آن استفاده 
كنند. علي مطيع جهاني معاونت پشتيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون ايران و دبير اجرايي اين نمايشگاه با 
بيان اين مطلب ابراز داشت: صنعت ساختمان و عمران از 
صنايع پيشران بوده كه بيش از 80 صنعت وابستگي كامل 
ب��ه آن دارند. اتاق تعاون ايران برگزاركننده س��يزده دوره 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران و پنج دوره 

نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان كيش اين فرصت 
را براي فعاالن بخش صنعت ساختمان در جهت تعامل و 
توسعه همكاري ها فراهم كرده است.  وي ادامه داد: اهميت 
مناطق آزاد به عنوان منطقه آزاد تجاري - صنعتي در اقتصاد 
كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه 
بسيار مهم تلقي مي شود. اصلي ترين هدف مناطق آزاد در 
جهان و به خصوص در كش��ورهاي در حال توسعه ايجاد 
پيوند ملي با اقتصاد جهاني و بازارهاي بين المللي در وراي 
مقررات و قوانين درون مرزي كشورهاست.  مطيع جهاني 
يادآور شد: پيشرفت در كشورمان در تمامي صنايع حائز 
اهميت بوده و مي بايست نگاهي تازه به جايگاه و رويكردهاي 
استراتژيك مناطق آزاد در كشور داشت.  وي افزود: يكي از 
صنايع مهم در كشورمان صنعت ساختمان و عمران است 
كه بيش از 80 صنعت، وابستگي كامل به صنعت عمران و 
ساختمان دارند. اتاق تعاون ايران به عنوان برگزاركننده 13 
دوره نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران و5 دوره 
نمايش��گاه بين المللي عمران و ساختمان كيش درصدد 
است براي ششمين سال متوالي در سال حمايت از توليد 
ملي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان 

كيش را در تاريخ 11 لغايت 14 آبان ماه سال جاري در محل 
نمايشگاه هاي دايمي منطقه آزاد تجاري كيش برگزار كند.  
دبير اجرايي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و 
ساختمان كيش با اشاره به اهداف برگزاري اين نمايشگاه 
اذعان داشت: يكي از اهداف برگزاري اين نمايشگاه كمك 
به توسعه و رونق صنعت عمران، ساختمان، گردشگري در 
منطقه آزاد تجاري كيش بوده و با توجه به جايگاه ويژه اين 
منطقه در صادرات كاال و خدمات مي تواند بستري مناسب 
جهت توسعه زير بنايي و زير ساخت هاي عمراني منطقه 
باشد.  مطيع جهاني معاونت پش��تيباني، برنامه ريزي و 
تحقيقات اتاق تعاون ايران ادامه داد: برگزاري اين نمايشگاه 
به عنوان يك رخداد منحصر به فرد در اقتصاد كشور براي 
س��رمايه گذاري و توسعه فضاي كس��ب و كار با توجه به 
ويژگي هاي خاص جغرافيايي و توسعه يافته بودن بازارهاي 
مالي و پولي كيش و وجود مراكز دانشگاهي متعدد مالي، 
مديريتي و اقتصادي و مهندسي در جزيره فرصتي است 
كه توليد كنندگان و سرمايه گذاران بخش عمران و مسكن 
كشور از آن استفاده كنند.  وي گفت: اين نمايشگاه با حضور 
بيش از يكصد شركت كننده معتبر در فضايي بالغ بر 4000 

مترمربع از تاريخ 11 لغايت 14 آبان ماه در محل س��ايت 
نمايشگاهي منطقه آزاد كيش توس��ط اتاق تعاون ايران 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان به اين حوزه مي توانند جهت 

مشاركت و بازديد اين رخداد ملي به سايت ستاد برگزاري 
نمايشگاه به آدرس www. Iranconfair.ir مراجعه 

و يا با شماره هاي 6-22662845 تماس حاصل كنند.

اجاره كارت هاي بازرگاني جريمه هاي ميلياردي به دنبال داردطلب 160 ميليارد توماني توزيع نيروي برق مازندران از مشتركين
مازندران| قاس��م شهابي 
مديرعام��ل ش��ركت توزيع 
نيروي برق مازندران از طلب 
160 ميلي��ارد توماني توزيع 
ني��روي ب��رق مازن��دران از 
مشتركان اين شركت خبرداد. 
به گزارش »تعادل«،   قاس��م 
ش��هابي با بيان اينكه فعاليت درصنعت برق حساس بوده 
اظهارداشت: با وجود همه سختي ها، تالش خالصانه ومستمر 
و ش��بانه روزي همكاران توزيع مازندران سبب شده است 
تا چرخ هاي اين صنعت روي ريل به درس��تي حركت كند. 

او وص��ول مطالبات و پرداخ��ت به موق��ع و غير حضوري 
صورتحساب هاي برق مصرفي را يكي از مهم ترين وظايف 
شركت هاي توزيع برق استان ها دانست و خاطرنشان كرد: بر 
اساس قانون هدفمندي يارانه ها، درآمد حاصل از فروش انرژي 
ب��رق به عنوان يكي از حامل هاي مهم انرژي از منابع تامين 
پرداخت يارانه ها محسوب مي گردد و شركت هاي توزيع برق 
به نمايندگي وزارت نيرو در وهله اول موظف به وصول بهاي 
برق و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه هس��تند . شهابي 
افزود:    هدف اين شركت از پيگيري وصول مطالبات بدوا  فراهم 
كردن نقدينگي دولت براي پرداخت يارانه ها و سپس تامين 

هزينه هاي مرتبط با خدمت رساني به مشتركان برق است.

كردس�تان| رييس اتاق 
بازرگان��ي، صنايع و معادن و 
كشاورزي سنندج اجاره دادن 
كارت هاي بازرگاني در مناطق 
م��رزي را يك ن��وع معضل 
دانس��ت و گفت: متأسفانه 
افراد صاحب اين كار در قبال 
گرفتن مبلغ ناچيزي اقدام به اجاره اين كارت مي كنند كه 
پس از مدتي با جريمه هاي ميلياردي مواجه مي شوند. به 
گزارش ايلنا، سيدكمال حسيني با اشاره به كارت هاي 
بازرگاني اجاره داده شده توسط صاحبان اين كارت به افراد 

غير، بيان داشت: هر چند اين امر با انتقاد اتاق هاي بازرگاني 
در كشور مواجه شده است اما به دليل نبود الگويي مناسب 
در اين حوزه با بهم پيچيدگي بيشتري روبرو شده است.  
حسيني به اختالف هاي زياد تعرفه هاي گمركي و تعهد 
بازگشت ارز به سامانه نيما اشاره و يادآور شد: به دليل نبود 
زيرساخت درست و منطقي تجار و بازرگاناني كه در عرصه 
تجارت فعاليت دارند دچار بي رغبتي و دلسردي در اين امر 
شده اند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي 
سنندج گفت: در استان كردستان بيش از 3هزار و 600 
كارت بازرگاني صادر شده است كه هم اكنون حدود 400 
عدد از اين كارت ها فعال است. نبود بانك هاي مشترك 

و سيستم اساسي براي نقل و انتقال ارزي، مانعي بزرگ 
در مس��ير صادرات با كشورهاي همس��ايه و ورود ارز به 
كشورمان شده است. تعهدات ارزي با عراق و افغانستان 
نه تنها در افت شديد صادرات تاثير گذاشته بلكه التهاب 
به وجود آمده در ب��ازار را دو چندان كرده و اگر دولت در 
اين امر چاره اي نينديشد ضربه شديدي بر صادرات كشور 
وارد مي شود. محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت در چند روز اخير طي ابالغيه اي خطاب به اتاق 
بازرگاني، گمرك، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد 
اعالم كرده است كه از 7 مهرماه استفاده از كارت بازرگاني 

اجاره اي براي صادرات پيگرد قضايي دارد.
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برش
  امكان خريد بسته هاي اينترنت از طريق پرتال اپراتور اول

مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: باهدف 
توس��عه داخلي س��ازي قطع��ات خ��ودرو، س��ايپا 
از صنعتگ��ران، دانش��گاهيان و نخب��گان، دع��وت 

به همكاري مي كند.
ب��ه گ��زارش »تعادل«، محس��ن جه��رودي افزود: 
باتوجه ب��ه تحريم ها و محدوديت ه��ا برضد صنعت 
خودروسازي كشور، گروه خودروسازي سايپا قصد 
دارد زمين��ه اس��تفاده همه جانب��ه از ظرفيت هاي 
داخلي موج��ود و دانش و ايده هاي ناب عالقه مندان 
دانشگاهي و پژوهشگران فعال در حوزه خودروسازي 
را جهت توسعه داخلي سازي قطعات، كاهش ارزبري 
در صنعت خودروس��ازي و توليد محصوالت جديد 
مورد استفاده قرار دهد. به گفته او گروه خودروسازي 
س��ايپا قصد دارد زمين��ه همكاري را ب��راي تمامي 
عالقه منداني كه هرگون��ه پژوهش مطالعاتي، طرح 
علمي يا ايده ناب در زمينه طراحي، ساخت و كاربري 

قطعات خودرويي دارند فراهم كند. مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا تأكيد كرد: سايپا تمامي طرح ها، 
پيش��نهادها و ايده ه��ا را در زمينه س��اخت قطعات 
مربوط به موتور، گيربكس و اكس��ل خودرو، ساخت 
قطعات تريم داخلي، قطعات برقي و سيس��تم هاي 
داخلي خ��ودرو و همچنين ايده ه��اي تحقيقاتي و 
مطالعاتي درخصوص طراحي ظاهر بيروني و داخلي 

خودرو را جمع آوري و مورد پايش قرار خواهد داد. 
جهرودي ادامه داد: گروه خودروسازي سايپا به تمامي 
افرادي كه طرح و ايده آنان پس از پذيرش، به صورت 
علم��ي در توليد محص��والت آينده مورد اس��تفاده 
قرار گيرد، تعهد خريد با تي��راژ باال را خواهد داد كه 
ارزش گذاري روي دانش و خريد ايده علمي محققان 

محسوب مي شود.
او گف��ت: ب��ا اجراي اين ط��رح، عالوه بر گس��ترش 
زمينه بهره مندي از توانمندي هاي داخلي و توسعه 

هم��كاري صنعت و دانش��گاه، فرهنگ اس��تفاده از 
توليد داخلي گسترش خواهد يافت. مديرعامل گروه 
خودروسازي س��ايپا تصريح كرد: تنها راه برون رفت 
از چالش كنوني صنعت خودروس��ازي و تحريم ها، 
خودباوري و اس��تفاده از توان داخلي متخصصان و 
نخبگان است كه س��ايپا در اين راستا آماده هرگونه 
همكاري از طريق ايجاد فضا و فرصت بروز استعدادها 
و توانمندي ها است. جهرودي در پايان با اشاره به عدم 
استفاده از ظرفيت هاي داخلي موجود در دوره هاي 
گذش��ته تأكيد كرد: يكي از اصول اقتصاد مقاومتي 
بهره گيري از توانمندي ها و تخصص نخبگان داخلي 
است كه گروه سايپا قصد دارد با شناسايي ايده هاي 
خالقانه در زمينه طراحي و ساخت قطعات خودرويي، 
زمينه اجراي پروژه هاي ساخت بر مبناي اين ايده ها را 
با سرمايه گذاري به اجرا درآورده و به صورت تضميني 

قطعات توليدي را با تيراژ باال خريداري كند.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا :با تمهيدات شركت شهروند 

سايپا صنعتگران و نخبگان را به همكاري دعوت مي كندعرضه كاالهاي اساسي با كمترين قيمت در شهروند
مدير عامل شركت ش��هروند از عرضه كاالهاي اساسي در 
فروشگاه هاي شهروند با كمترين قيمت نسبت به ساير مراكز 

عرضه كننده كاال خبر داد.
به گزارش »تعادل«  از روابط عمومي شركت شهروند، مسعود 
سريع القلم با بيان اين مطلب گفت: در راستاي حمايت از 
اقتصاد خانوار و كمك به معيشت شهروندان فروشگاه هاي 
زنجيره اي ش��هروند در مقايسه با ساير فروشگاه ها نه تنها 
هيچ زماني در افزايش قيمت ها پيشگام نبوده است بلكه با 
تمهيداتي كه از قبل پيش بيني كرده بخش زيادي از اقالم 
اساسي ش��هروندان را با اختالف قيمت فاحش نسبت به 
ديگر مراكز عرضه كننده كاال در دسترس شهروندان قرار 
داده است. مدير عامل شركت شهروند در ادامه با برشمردن 
اقدامات صورت گرفته در راستاي تعديل قيمت ها و كمك 
به تنظيم بازار در فروشگاه هاي شهروند تصريح كرد: طي 
رايزني هاي انجام شده و اقداماتي چون پيش پرداخت خريد 
كاالهاي اساسي و مشاركت در تامين و توليد اقالم، در حال 

حاضر برخي از كاالهاي اساسي مانند برنج، روغن، دستمال 
كاغذي، مواد ش��وينده، رب گوجه فرنگي، تن ماهي و... با 
حداقل قيمت در فروشگاه هاي شهروند عرضه مي شود و 
نيز گوشت گوس��فند و گوساله با قيمت تنظيم بازار بطور 
مرتب در حال توزيع اس��ت. سريع القلم با اشاره به شرايط 
اقتصادي خاص در روزهاي اخير و هيجان خريد مردم در 
تامين كاالهاي اساسي يادآور شد: خريدهاي هيجاني به 
نفع خريدار و فروشنده نيست اميدوار هستيم با همراهي 
ش��هروندان و پرهيز از خريدهاي هيجاني بتوانيم ضمن 
تداوم عرضه اين محصوالت با قيمت فعلي اين اقالم را بدون 
هيچ كمبودي در اختيار شهروندان قرار دهيم. او در پايان 
با تاكيد بر لزوم همدلي و همراهي شهروندان و مسووالن با 
يكديگر خاطرنشان كرد: شرايط اقتصادي كشور تصميمات 
هوشمندانه تمام شهروندان و مسووالن را مي طلبد و اميدوار 
هس��تيم با تدابير پيشگيرانه اي كه ش��ده به زودي شاهد 

كاهش التهاب بازار و هيجان خريد شهروندان باشيم.



اقتصاد اجتماعي12اخبار
 درجه بندي خشكسالي

در استان ها

 موانع اجرا شدن سند 
تحول بنيادين

رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناس��ي در آخرين گزارش مربوط به 
خشكس��الي، وضعيت ايران را از لحاظ مساحت و 
جمعيت تحت تاثير خشكسالي تشريح كرد و نسبت 
به خشكس��الي هاي درازمدت در برخي استان ها 
از جمله قم، كهگيلويه و بويراحمد، خوزس��تان و 

چهارمحال و بختياري هشدار داد.
ص��ادق ضيايي��ان با اش��اره به آخري��ن وضعيت 
خشكسالي كشور در بازه طوالني مدت اظهار كرد: 
بر اساس شاخص SPEI ده ساله حدود ۹۷ درصد 
مساحت ايران درگير درجات مختلف خشكسالي 
است. بررسي هاي نشان مي دهد كه از اين ميزان، 
۴.۶ درص��د خشكس��الي ضعي��ف، ۲۲ درص��د 
خشكسالي متوسط، ۵۴ خشكسالي شديد و ۱۷.۲ 
خشكسالي بسيار ش��ديد است. رييس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي در 
ادامه گفت: در بين استان هاي مختلف استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد، خوزس��تان و چهارمحال و 
بختياري در بدترين وضعيت ق��رار دارند چون بر 
اساس آمارهاي خشكس��الي ۱۰ ساله، به ترتيب 
حدود ۶۵، ۵۲ و ۵۰ درصد مساحت اين استان دچار 
خشكسالي بسيار شديد است. اين شرايط حكايت از 

وضعيت بد منابع آبي دارد.
 SPEI ضيايي��ان اظهار كرد: بر اس��اس ش��اخص
كوتاه م��دت يك س��اله )از اول مه��ر ۹۶ ت��ا پايان 
ش��هريورماه ۹۷( حدود ۹۲ درصد مساحت ايران 
با درج��ات مختلف خشكس��الي مواج��ه بود كه 
هشت درصد اين خشكسالي ها خفيف، ۲۰ درصد 
خشكس��الي متوس��ط، ۱۹ درصد ش��ديد و ۴۵ 
درصد بسيار ش��ديد است. اين كارشناس سازمان 
هواشناسي همچنين تاكيد كرد: در بازه كوتاه مدت، 
۱۰۰ درصد استان هاي يزد، هرمزگان، كهگيلويه و 
بويراحمد، كرمان، قم، فارس، سيستان و بلوچستان، 
خوزستان، خراس��ان رضوي، خراس��ان جنوبي، 
چهارمحال و بختياري، بوش��هر، الب��رز، اصفهان، 
سمنان و قزوين با مراتب مختلف خشكسالي اعم 
از ضعيف، متوسط، ش��ديد و بسيار شديد درگير 
بودند. او استان هاي دچار خشكسالي بسيار شديد 
را طي بازه س��ال آبي ۹۷-۹۶ برش��مرد و گفت: بر 
اساس داده هاي خشكسالي يك سال گذشته، ۹۹ 
درصد مساحت استان قم، ۹۴ درصد استان بوشهر، 
بيش از ۷۶ درصد استان هاي هرمزگان و سيستان 
و بلوچستان با خشكسالي بسيار شديد، ۸۴ درصد 
استان هاي كرمان و خراسان شمالي با خشكسالي 

بسيار شديد ست و پنجه نرم مي كردند.
او همچنين به آمار جمعيت تحت تاثير خشكسالي 
در كشور در بازه بلندمدت اشاره و اظهار كرد: بالغ 
ب��ر ۹۷ درصد جمعيت ايران تح��ت تاثير درجات 
مختلف خشكس��الي اس��ت كه از اين ميان، ۴.۴ 
درصد جمعيت كشور با خشكسالي خفيف، ۲۵.۵ 
درصد خشكسالي متوسط، ۴۹.۶ درصد خشكسالي 
شديد و ۱۸.۴ درصد تحت تاثير خشكسالي بسيار 

شديد است.
ضياييان با بيان اينكه ۹۸ درصد جمعيت استان قم 
تحت تاثير خشكسالي است و از اين لحاظ بدترين 
وضع را در كشور دارد، گفت: در استان هاي بوشهر، 
خوزس��تان و چهار محال و بختياري به ترتيب ۷۶ 
درص��د، بي��ش از ۴۸ درصد و بي��ش از ۵۴ درصد 
جمعيت از خشكسالي بسيار شديد رنج مي برند. 
اين مقام مسوول در سازمان هواشناسي كشور در 
پايان در مورد وضعيت خشكسالي در استان تهران 
گفت: بيش از ۹۹ درصد مساحت تهران در بازه يك 
ساله گذشته درگير درجات چهارگانه خشكسالي 
بود همچنين بيش از ۹۸ درصد جمعيت اين استان 

تحت تاثير خشكسالي قرار داشت.

وزير آموزش و پرورش در مراسم رونمايي برنامه 
اجرايي سند تحول بنيادين مهم ترين موانع اجرايي 
شدن اين سند را تشريح كرد. محمد بطحايي گفت: 
آموزش و پ��رورش امروز مس��ير پيمودن تحول 
را براساس اس��ناد عملياتي كه  رونمايي مي شود 
پيگيري خواه��د كرد و از اين پ��س برنامه اي در 
آموزش و پرورش اجرايي نخواهد شد  جز آنكه با 
اين اسناد هماهنگ باشد و برنامه ها بايد منبعث از 

اين سند اجرايي باشد.  
وزير آموزش و پرورش در ادامه با اش��اره به اينكه 
مانع ديگر اجرايي ش��دن اين سند مي تواند عدم 
 هماهنگي نقش��ه هاي ذهني مديران و س��تاد با 
اهداف س��ند تحول بنيادين باشد، گفت: ما براي 
هر تحول نياز  به چرخش از وضع موجود به وضع 
مطلوب داريم. چرخش هاي اساسي مفهوم اصلي 
تحول را ايجاد مي كند. بطور نمونه، مدرس��ه بايد 
ركن اصلي تصميم گيري باشد كه در حال حاضر 
ما با چنين مدرسه اي فاصله داريم و هنوز مدارس 
ما كانون اصلي تعليم و تربيت نيس��تند. اين يك 
چرخش است و اگر ما  س��ال ديگر دور هم جمع 
شديم و مدرسه همان جايي بود كه امروز هست 
بايد بگوييم چرخش رخ نداده  است و منابع، هزينه 
شده، سختي هايي كشيده است اما تحولي صورت 
نگرفته است. بايد اين چرخش و  مدرسه محوري 
تبديل به گفتمان ستاد ش��ود ولو آنكه جاهايي 
به نفع س��تاد نباش��د.   بطحايي با تاكيد دوباره بر 
همگرايي بين سند تحول بنيادين و باور مديران 
 آموزش و پرورش، گفت: مشكالتي در حوزه برنامه 
درس��ي داريم كه باكمك دوس��تان در سازمان 
 پژوهش به تدريج كاه��ش پيدا مي كند. در حال 
حاضر در دوره دوم ابتدايي و دوره اول متوس��طه 
۲  ساعت از برنامه هاي تحصيلي كاهش پيدا كرده 
و در اختي��ار مدارس قرار گرفته تا محتواي آن دو 
 ساعت را تعيين كنند. بحث مهارت هاي زندگي و 
پايه نيز پيگيري مي شود اما بايد با سرعت بيشتري 

 پيش برود.

كارشناسان معتقدند سرعت انقراض يوز از سرعت اقدامات حفاظتي بيشتر بوده است

بي پناهي يوز ايراني

۴۲ فوتی و مرگ مغزی به دليل مسموميت  الکلی

گروه  اقتصاداجتماعي|   
پروژه هاي حفاظتي ملي و بين المللي براي نجات يوزپلنگ 
ايراني تاكنون نتوانسته وضعيت اينگونه در معرض خطر 
انقراض را در محدوده امن نگ��ه دارد و اين روزها بيش از 
هر زمان ديگري اخبار منتشر شده از آمار و ارقام يوزهاي 
باقي مانده، نگران كننده است. سال ها تالش براي نجات 
يوزپلنگ آسيايي هنوز نتوانس��ته است اين اطمينان را 
ايجاد كند كه يوزپلنگ آسيايي مانند شير و ببر ايراني در 
كره زمين به خاطره تبديل نمي شود. تخمين انجمن يوز 
از ۴۰ قالده يوزپلنگ و تخمين سازمان حفاظت محيط 
زيست از دس��ت كم ۴۷ يوز در ايران حكايت دارد اما اين 
اعداد سال هاست مطرح مي ش��ود و نمي توان از درستي 
آنها اطمينان داشت. با توجه به آمارها، اين نگراني وجود 
دارد كه به دليل فشارهاي ناشي از توسعه و تغيير اقليم، در 
سال هاي آينده نسل يوزپلنگ بطور كامل در ايران منقرض 
ش��ود. تا جايي كه در برخي زيستگاه هاي يوز نزديك به 
پنج سال مي شود ردي از يوز زده نشده است اما به موازات 
چنين وضعيتي تصادفات جاده اي از يوزهاي باقي مانده، 
قرباني مي گيرد، با وجود اين هنوز هم برخي سازمان هاي 
دولتي از جمله وزارت راه، به تلخي سرنوشتي كه در انتظار 
يوز ايراني است، اهميت نمي دهند و طرح هاي فنس كشي 
هم كه قرار بود براي مقابله با تصادفات جاده اي يوزها اجرا 

شود، هنوز بي نتيجه باقي مانده است. 

 خواب خرگوشي وزارت راه 
عملكرد وزارت راه در زمينه حفاظت از يوز ايراني تاكنون 
انتقادهاي بسياري را همراه داشته است. روز گذشته، علي 
اكبري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، 
بار ديگر نسبت به اين موضوع انتقاد كرد. به گفته او پارك 
ملي گلس��تان، ركورددار بيش��تري تصادفات جاده اي 
يوزپلنگ هاس��ت و وزارت راه بايد هر چه سريع تر در اين 
زمينه اقدامات الزم را انجام دهد اما مسووالن اين سازمان 
در خواب خرگوش��ي به س��ر مي برند. اكبري درباره اين 
موضوع گفت: » فضاي زيست حيات وحش بسيار محدود 
شده است. بطور حتم بي توجهي دستگاه هاي ذيربط به 
ويژه وزارت راه و شهرسازي به ايمن سازي جاده ها به ويژه 
جاده عباس آباد زمينه تلف شدن تعداد زيادي از جمعيت 
يوز ايراني را رقم مي زند. وزارت راه و شهرسازي بايد به فنس 
كشي، احداث روگذر، سرعت گير و نصب و تعبيه عالئم 
راهنمايي و رانندگي در محل عبور حيات وحش به ويژه 

يوز ايراني توجه ويژه داشته باشد.«
او افزود: » س��ازمان حفاظت محيط زيست به تنهايي از 

عهده حفاظت از حيات وحش برنمي آيد زيرا دستگاهي 
حاكميتي و ناظر است و دس��تگاه هايي كه فعاليت هاي 
توسعه و عمراني دارند مجري هستند البته مسووالن محلي 
نيز بايد نهايت اهتمام خود را براي بهبود وضعيت حيات 
وحش كشور داشته باشند زيرا وجود حيات وحش بهبود 
كيفيت زندگي انسان ها را به دنبال دارد.سازمان حفاظت 
محيط زيست عوامل موثر در كاهش جمعيت يوز ايراني 
را شناسايي و با كمك دستگاه ها آنها را رفع كند. در برنامه 
ششم توسعه بر لزوم تدوين، ابالغ و اجراي برنامه حفاظت 
و مديريت گونه هاي جانوري در معرض تهديد تاكيد شده 
مي طلبد سازمان حفاظت محيط زيست مهم ترين عوامل 
موثر در كاهش جمعيت يوز ايراني را شناسايي و با كمك 
موثر ساير دستگاه ها آنها را مرتفع كند البته بايد با تالش 
مناسب نسبت به جذب كمك هاي بين المللي براي بهبود 

وضعيت يوز ايراني بهره برد.«

  تصادف جان يوزها را مي گيرد
اظهارات اين نماينده مجلس در حالي است كه مسووالن 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور بارها از وزارت راه و 
شهرسازي درخواست همكاري در زمينه حفاظت از يوز 
داش��ته اند. مجيد خرازيان مقدم، مديركل دفتر حيات 
وحش س��ازمان حفاظت محيط زيست كش��ور، درباره 
اين موضوع بيان كرد: » رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست با وزارت راه مكاتبات متعددي در زمينه ايمن سازي 
جاده هاي پرخطر براي حيات وحش انجام داده اس��ت، 
حفاظت از محيط زيست صرفا وظيفه سازمان حفاظت 
محيط زيست نيست بلكه همه دستگاه هاي متولي بايد 
پاي كار باشند اما تاكنون در اين موضوع از سوي وزارت راه 
اقدامي نشده است. جاده هايي كه درون زيستگاه گونه هاي 
در معرض خطر انقراض ساخته مي شوند حتما بايد پيوست 
ارزيابي زيست محيطي داشته باشند. اين موضوع فرمايش 
مقام معظم رهبري است كه پروژه هاي عمراني حتما بايد 
پيوست محيط زيستي داشته باشند. ايمن نبودن جاده ها 
براي حيات وحش اتفاقاتي مثل قطع نخاع شدن يوزپلنگ 
را رقم مي زند. طبيعتا كاري از دست سازمان محيط زيست 

در چنين مواقعي بر نمي آيد.«
او افزود: » بزرگ ترين عامل تهديد و تلفات يوزپلنگ آسيايي 
كه در حال حاضر تنها در ايران وجود دارد، تصادفات جاده اي 
است. تصادفات جاده اي براي تلفات پلنگ نيز دومين عامل 
به حساب مي آيد. بايد بدانيم سازمان حفاظت محيط زيست 
در بحث تصادفات جاده اي چه وظيفه اي دارد. اين سازمان 
موظف است نقاط داغ )Hot spot( جاده ها را شناسايي كند 

همچنين بايد تمهيدات الزم براي اين نقاط را مشخص و به 
دستگاه هاي متولي اعالم كند.

خرازيان مقدم با بيان اينكه تا كنون نقاط حساس جاده 
عباس آباد و جاده پارك ملي گلس��تان توس��ط سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت شناس��ايي و به وزارت راه ابالغ 
شده است، گفت: جزئيات تمهيدات مثل روگذر، زيرگذر، 
س��رعت گير و ... را به محيط زيست اس��تان و به اداره راه 
استان ابالغ كرده ايم. واضح اس��ت كه اجراي اين برنامه 
بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست نيست بلكه بايد 
دستگاه متولي عهده دار اجراي آن شود اما هنوز در جاده 
عباس آباد ميامي فنس كشي دو طرف جاده انجام نشده 
است. در سال ۹۶ سازمان حفاظت محيط زيست با اينكه 
هيچ وظيف��ه اي در اجراي تمهيدات ب��راي ايمن كردن 
جاده ها ندارد، يك ميليون تومان از اعتبارات نقدي خود 
را با وجود تمام محدوديت ها به اداره كل اس��تان سمنان 
ابالغ كرد تا با حضور نماينده اداره كل راه و نماينده اداره 
كل محيط زيست همچنين پروژه بين المللي يوزپلنگ 

آسيايي، فنس كشي شروع شود. امسال هم يك ميليارد 
تومان ديگر براي ايمن س��ازي جاده  عباس آباد از سوي 
سازمان حفاظت محيط زيست در نظر گرفته شده است. 
در اس��تان هاي فارس و يزد شناسايي جاده هاي پرخطر 

براي حيات وحش در حال تكميل است.«

  جايگاه اقليم در انقراض يوز
اگرچه تصادفات جاده اي اين روزها اصلي ترين عامل تلف 
شدن يوزهاست،  اما از نقش تغيير اقليم نبايد غافل شد. 
نويد قلي خاني، پژوهشگر انجمن يوز، درباره اين موضوع 
گفت: “ هر سال ميزان مش��اهدات يوز در زيستگاه هاي 
مختلف كاهش مي يابد. چون زيستگاه هاي واقع در مناطق 
حفاظت ش��ده وضعيت مطلوبي از نظر طعمه، پوشش 
گياهي و منابع آبي دارند و رصد شرايط اين مناطق، برخي 
كليدها را در اختيار ما قرار مي دهد. در مورد پارك ملي كوير 
كه منابع خوبي دارد حدود پنج سالي هست كه ردي از يوز 
ديده نمي شود و اين مساله نگران كننده است و احتمال 

انقراض محلي يوز را تشديد مي كند.
 او با بيان احتمال به هم خوردن نس��بت جنس��يتي در 
جمعيت يوزپلنگ آسيايي افزود: “ زيرا مشاهدات مستقيم 
و غيرمستقيم محيط بان ها و مردم محلي نشان مي دهد 
در زيستگاه هاي يزد، اصفهان و پارك ملي كوير احتماال 
نسبت جنسيتي به هم خورده است و يوز ماده اي وجود 
ندارد. چون وقتي يوز جديد در اين مناطق ديده نمي شود 
از اين حكايت دارد كه يا يوز ماده اي نداريم يا اينكه زاد و 

ولد بنا به داليلي متوقف شده است.«
قلي خان��ي، همچنين بر لزوم پاي��ش كريدورهاي عبور 
يوزپلن��گ تاكيدكرده و گفت: »گرچه م��ردم محلي در 
مناطق آزاد گشت زني مي كنند و خيلي از مناطق ميانه 
امنيت نسبي پيدا كرده است اما بايد سرعت پايش در اين 

مناطق افزايش يابد.«
 به گفته اين پژوهشگر انجمن يوز، مطالعات اين تشكل 
مردمي نشان مي دهد تاكنون سرعت و قدرت انقراض از 
سرعت و قدرت كار حفاظتي انجام شده، بيشتر بوده است.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ضمن ارايه آمار و ارقام 
مصرف الکل در جهان و ايران، عوارض و تبعات آن بر 
سالمت را تش��ريح کرد. ايرج حريرچی مصرف الکل 
را عامل خطر ابتال به بيش از ۲۰۰ بيماری، اختالل و 
جراحت خواند و گفت: اختالالت عصبی و روانپزشکی 
نيز از عوارض الکل است که شايع ترين اين اختالالت 
اعتياد و وابس��تگی به الکل اس��ت. مص��رف الکل در 
ايجاد ساير اختالالت روان پزشکی مانند افسردگی و 

اضطراب نيز نقش دارد.
او با اش��اره به نقش مصرف الکل در بروز بيماری های 
گوارشی و همچنين س��رطان ها افزود: ميان مصرف 
الکل و س��يروز و نارس��ايی کبدی و التهاب لوزالمعده 
حاد و مزمن رابطه عليتی وجود دارد. همچنين مصرف 
الکل در ايجاد س��رطان های لوزالمعده، دهان، حلق و 
حنجره، مری،   روده بزرگ، مقعد، کبد و پستان در زنان 
نيز نقش دارد.  مصرف الکل به ويژه مصرف سنگين آن 
با خطر باالی بيماری های قلبی - عروقی همراه است. 
حريرچی، سندرم الکل جنينی و ديابت را نيز از ديگر 
عوارض مصرف الکل بر س��المت خوان��د و ادامه داد: 
مصرف الکل در بارداری اثرات مخربی بر سالمت نوزاد و 
همچنين پيامدهای بارداری دارد. مصرف سنگين الکل 
احتمال ابتال به ديابت را نيز تش��ديد می کند. مصرف 
آسيب رسان الکل سيس��تم ايمنی را تضعيف کرده و 
از اين طريق خطر ابتال به س��ل و ذات الريه را افزايش 
ني��ز می دهد. همچني��ن ارتباط ق��وی ميان مصرف 
الکل و اي��دز وجود دارد که از طريق تاثير بر رفتارهای 

پرخطر و محافظت نشده جنسی اعمال می شود. وی 
درباره شيوع مصرف الکل نيز گفت: آخرين گزارش ها 
در مورد ش��يوع مصرف و عدم مصرف الکل در جهان 
حاکی از آن اس��ت که ۵۷ درصد افراد باالی ۱۵ سال 
يا بالغ ) ۳.۱ ميليارد نفر( در يک سال گذشته مصرف 
الکل نداشته اند. به عبارت ديگر ۴۳ درصد افراد باالی 
۱۵ س��ال ) ۲.۳ ميليارد نفر( در جهان در يک س��ال 
گذشته حداقل يک بار مصرف الکل داشته اند. سرانه 
مصرف الکل در جمعيت باالی ۱۵ سال از ۵.۵ ليتر در 
س��ال ۲۰۰۵ به ۶.۴ ليتر در سال ۲۰۱۰ افزايش پيدا 

کرده است و در س��ال ۲۰۱۶ هنوز در سطح ۶.۴ ليتر 
مانده است. سرانه مصرف روزانه هم اکنون ۳۲.۸ گرم 
الکل خالص در روز اس��ت. باالترين سرانه مصرف در 
کشورهای اروپايی اس��ت. حريرچی ادامه داد: شيوع 
باالی مصرف ي��ا الکلی قهار )بنا به تعريف مصرف  ۶۰ 
گرم يا بيش��تر الکل خالص حداقل يک نوبت در يک 
ماه( در س��طح دنيا از ۲۲.۶ درصد کل جمعيت جهان 
در سال ۲۰۰۰ به ۱۸.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ در بين 
کل جمعيت کاهش يافته اس��ت. البته يک چهارم از 
کل الکل مصرف ش��ده در دنيا ثبت نمی  شود و لذا در 

آمارهای رس��می نمی  آيد و اغلب به روشی که تحت 
کنترل دولت ها نيست فروخته می  شود.

  آمار مصرف الکل در ايرانيان
معاون کل وزارت بهداشت درباره ميزان مصرف الکل 
در اي��ران نيز گفت: مصرف الکل در ايران نس��بت به 
کشورهای ديگر جهان نسبتا پايين است. با توجه به 
مالحظات فرهنگی پرسشگری در مورد مصرف الکل 
در ايران همراه با محدوديت هايی بوده است. با توجه 
به آمار ۴۷ درصدی مصرف حداقل يک بار الکل در يک 
س��ال در کل دنيا برای افراد باالی ۱۵ سال، بر اساس 
يک مطالعه مهم در اي��ران ۴.۹درصد افراد باالی ۱۸ 
سال در يک سال سابقه مصرف حداقل يک بار الکل 
را داش��ته اند و در کل ۸.۸ درصد جمعيت باالی ۱۸ 
سال در طول عمرشان س��ابقه مصرف الکل را ولو به 
ميزان يک بار داشته اند. توجه کنيم هر چند اين آمار 
نسبت به کشورهای ديگر جهان پايين است، ولی خود 
شامل تعداد قابل توجهی از افراد می شود. او ادامه داد: 
بر اساس يک تحقيق مهم ديگر سابقه مصرف هر گونه 
مش��روبات الکلی در ۱۲ ماه گذشته، در۵.۷ درصد از 
جمعيت ۱۵ تا ۶۴ ساله کش��ور گزارش شده است و 
اين ميزان در مردان بيش از ۱۰ برابر زنان بوده است. 
بر اساس يک مطالعه مهم ديگر در کل جمعيت، اين 
رقم ۲.۷۹ درصد بود. به عبارت ديگر در سال مطالعه، 
دو ميليون و ۱۰۱هزار و ۸۱۹ نفر  در کل کشور تجربه 
حداقل يک بار مصرف مش��روبات الکلی را داشتند. 

۶۲۳هزار و ۷۸۴ نفر نيز به طور عادتی و تقريبا مستمر 
از مشروبات الکلی اس��تفاده کرده اند. يافته ها  نشان 
می دهد شيوع مصرف الکل در مردان، گروه سنی ۲۰ 
تا ۲۹ ساله، مجرد، دارای تحصيالت متوسطه يا باالتر، 
افراد شاغل، ساکن شهر و دارای وضعيت اقتصادی-

اجتماعی باالتر، بيشتر ديده شده است. حريرچی با 
اشاره به آمار مسموميت های اخيری که در کشور به 
دليل مصرف الکل رخ داده است، گفت: از ۱۶ شهريور 
تا هشتم مهر ماه ۴۶۰ نفر به دليل مسموميت با الکل 
به مراکز درمانی البرز، کهگيلويه و بوير احمد، فارس، 
خراسان و هرمزگان مراجعه کردند. از اين تعداد۴۲ 
نفر فوت��ی و يا مرگ مغزی داش��ته ايم که ۹۳ درصد 
فوتی ها مرد بوده اند. جوان ترين فوتی يک خانم ۱۹ 
ساله و مسن ترينش يک آقای ۵۷ ساله بوده است. وی 
افزود: ۴۱ درصد از مسمومين الکل در سن ۲۶ تا ۳۵ 
سال بودند و از ۴۶۰ مسموم مراجعه کننده، ۱۷۷ نفر 
بستری شدند، ۲۴۱ نفر مرخص شدند و ۴۲ نفر هم 
فوت يا دچار مرگ مغزی شدند. همچنين ۱۷۰ نفر 
دياليز شدند و تا االن ۱۶ نفر هم نابينا شدند. او تاکيد 
کرد: اگر افراد بعد از مصرف الکل دچار عاليم شکمی 
مانند تهوع، استفراغ و... شدند به مراکز درمانی مراجعه 
کنن��د و کادر درمانی ب��ا او به عنوان بيم��ار برخورد 
می کنند و وظيفه گزارش به جايی را هم ندارند. در اين 
صورت هم به خودشان کمک می شود و هم ما متوجه 
می ش��ويم که در آن شهر الکل متيليک است و برای 

پيشگيری اطالع رسانی می کنيم.

دستگيري تعدادي از فراخوان دهندگان اعتصابستاد مبارزه با مواد مخدر دنبال راهكارهاي جديد قانوني
سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشريح 
آخرين وضعيت اصالح قانون مبارزه با مواد مخدرگفت: 
گاهي قاچاقچيان براي فرار از اشّد مجازات قاچاق مواد 
مخدر، از محموله هاي كمتر از ۵۰ كيلوگرم اس��تفاده 
مي كنند به همين دليل بايد بر»كيفيت« قاچاق ماده 

مخدر به جاي »كميت« آن توجه كرد.
پرويز افشار با اشاره به آخرين روند اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر گفت: در حال حاضر اتفاقي براي تغيير قانون 
نيفتاده است. به اين صورت كه تغيير قانون مبارزه با مواد 
مخدر در دست بررسي است و كليت قانون بايد در مرجع 
تخصصي خودش، يعني در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام يا مجلس شوراي اسالمي بررسي شود، اما ماده 
واحده اي كه بنا به تصويب مجلس شوراي اسالمي تغيير 
كرد، مجازات اعدام براي جرايم مربوط به مواد مخدر را 
محدود كرده و ميزان قاچاق مواد مخدر را نيز تغيير داد.

س��خنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه 
بازنگري و تغيير قانون كار كوتاه مدتي نيست، گفت: 
وقتي قانوني تصويب مي ش��ود يا م��ورد بازنگري قرار 
مي گيرد حداقل چن��د دهه مورد نياز اس��ت تا مورد 
استفاده قرار بگيرد. اينطور نيست كه بگوييم براساس 
نياز فعلي قانوني را سريعا مورد بازنگري قرار مي دهيم 
و س��ريع ه��م آن را تصويب مي كني��م، چراكه قانون 

ظرافت هاي خ��اص خ��ودش را دارد و به همين دليل 
هم بايد مقداري با طمأنينه، صبر و حوصله جلو برويم تا 
قانون جديد هم تصويب شود. افشار درباره نقش الحاقيه 
جديد به قانون در ارتباط با مواد جديدي كه وارد كشور 
مي شود، افزود: اگر سازوكار اضافه كردن مواد جديد به 
قانون پيچيده باش��د، دچار مشكل خواهيم شد. فرض 
كنيد س��ازوكار قانون مبارزه با مواد مخدر درباره الحاق 
مواد جديد در جداولي كه در قانون ذكر ش��ده است كار 
پيچيده اي بود، در اين حالت بايد به همان مرجع تخصصي 
خودش مي رفت و بررسي مي شد تا تصويب شود اما در 
بازنگري قانون جديد س��ازوكاري منظور شده است كه 

اختيار اين كار به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شود.
وي در ادامه توضيح داد: به عنوان يك كارشناس عقيده 
دارم از آنجاي��ي كه عضو كنوانس��يون هاي بين المللي 

مبارزه با مواد مخدر هس��تيم هرچه آنجا جزو جداول 
باشد بايد اينجا هم طبيعتا به تبعيت از كنوانسيون ها در 
جداول مان بيفزاييم. زماني بود كه درباره شيشه قانوني 
نداشتيم و هرچه شيشه وارد كشور مي شد، قريب يك 
دهه قانون نس��بت به آن مسكوت بود و به همين دليل 
نمي توانستند با شيشه هايي كه مي گرفتند برخورد جدي 
كنند. االن مكانيسمي بايد مصوب كنيم كه سريع العمل 
باشد. به طوري كه اگر ماده جديدي به بازار وارد شده و 
در حال گسترش بود، بتوانيم به راحتي با يك مكانيسم 
تس��هيل شده و سريع در جلسه س��تاد آن را تاييد و در 

هيات دولت مصوب كنيم تا به جداول اضافه شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: هيچ 
قانوني تا تصويب نشود قابليت اجرايي ندارد و به همين 
دليل كماكان همان قانون قبلي مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد. البته قانون قبلي هم يك سري ساز و كارهايي 
دارد تا با اولويت گذاري هايي كه در ستاد انجام شده است 
از بعضي اختيارات ويژه و تمهيدات استفاده شود. براي 
مثال دقت بيش��تر در ضبط و مصادره اموال زندانيان، 
زودتر به نتيجه رسيدن پرونده ها و يا به حداقل رسيدن 
استرداد اموال قاچاقچيان با همكاري سيستم قضايي 
از جمله اين موارد است ولي قانون جديد حتما زماني 

قابليت اجرا خواهد داشت كه به تصويب نهايي برسد.

فرمان��ده نيروي انتظامي ب��ه اقدام برخ��ي از گروه هاي 
ضدانقالب در صدور فراخوان اعتصاب و تحريك بازاريان 
و صنوف واكنش نشان داد. سردار حسين اشتري گفت: 
خوش��بختانه امروز با ياري مخترعين، پژوهش��گران و 
دانش��مندان كش��ورمان بيش از ۹۵ درصد تجهيزات و 
امكانات ناجا داخلي است و اميدواريم كه به زودي بتوانيم 
صد در صد نيازها و امكاناتمان را از ميان تجهيزات داخلي 

تامين كنيم.
فرمانده ناجا با تاكيد بر اينكه با وجود تمامي مشكالت و 
برخي تحريم ها روي پاي خودمان ايستاده ايم، اظهار كرد: 
اميدواريم در آينده نيز همين روند ادامه داشته باشد و ما 
روي پاي خودمان بايستيم. اشتري در پاسخ به سوال ايسنا 
درباره فراخوان هاي صادر شده از سوي برخي گروه هاي 
ضد انقالب براي اعتصاب و تحريك بازاريان و ... اظهار كرد: 
بازاريان عزيز همواره مدافع انقالب و جمهوري اسالمي 
ايران بوده اند و اين عزيزان به هيچ عنوان حاضر به ايجاد 
مشكل براي مردم و هموطنان خود نيستند. فرمانده ناجا با 
بيان اينكه در پيگيري هاي پليس مشخص شد كه اكثر اين 
گروه ها در خارج از كشور هدايت شده و در فضاي مجازي 
اقداماتي را انجام مي دهند، گفت: با اقدامات پليس برخي از 
اين گروه ها شناسايي شده و آنها كه در داخل كشور بودند، 
دس��تگير ش��دند كه برخوردهاي الزم نيز با آنها صورت 

گرفت. او اظهار اميدواري كرد ك��ه با همكاري اصناف و 
تمامي شهروندان مشكالت كنترل و حل و فصل شود.

اشتري به اقدام برخي از مخالن نظم و امنيت در جلوگيري 
از حركت و تردد كاميون هاي حامل بار و س��وخت اشاره 
كرد و گفت: كساني كه در بين راه ها مانع حركت خودروها 
مي شوند، قطعا بايد بدانند همانطور كه دادستان محترم 
اش��اره كرد حكم سنگيني برايش��ان صادر شده و با آنان 
برخورد مي ش��ود. وي افزود: ناجا نيز تعدادي از اين افراد 

را شناسايي كرده و بخشي از آنها نيز دستگير شده اند.
اشتري به حادثه تروريستي اهواز نيز اشاره كرد و گفت: در 
اين حادثه ماموران پليس دو نفر از اين تروريست ها را به 
هالكت رساندند. تعداد زيادي از ماموران و سربازان ما نيز 
اقدام به نجات شهروندان كردند كه ما آنها را شناسايي كرده 
و از آنان تقدير كرديم. او افزود: تروريست هايي كه اين اقدام 
را انجام دادند، با انتقام ما روبرو شدند و باز هم بايد منتظر 

پنجه فوالدين جمهوري اسالمي باشند.
فرمانده ناجا در پاس��خ به سوالي درباره برخورد با مخالن 
نظم و امنيت اقتصادي نيز گفت: نيروي انتظامي يكي از 
سازمان هاي پيش��تاز در شناسايي مخالن نظم و امنيت 
اقتصادي اس��ت و در اين حوزه افراد متعددي را دستگير 
كرده و به دستگاه قضايي تحويل داده است كه اميدواريم 

با آنها برخورد شود.
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اخبار 13 راهوشهرسازي
برخوردبااخاللگرانجادهاي

شورایشهرآمادهاجرایطرح
مجریذیصالحساختماني

رييس س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
با اشاره به توزيع الس��تيك بين كاميون داران در 
چند اس��تان، گفت: با همكاري گشت راهداري، 
نيروي انتظامي و دادستاني، با اخالگران جاده اي 
برخورد جدي و قضايي شد.عبدالهاشم حسن نيا در 
گفت وگو با فارس، درباره مشكالت راننده ها مبني بر 
تهديدات جاني و مالي از سوي عده اي قانون شكن 
در جاده ه��ا، بيان ك��رد: در اين ب��اره با همكاري 
نيروي انتظامي، تعدادي از اين تهديدكنندگان 
دستگير ش��دند.او اضافه كرد: شكاياتي از سوي 
راننده ها داش��تيم مبني بر اينكه  پرتاب سنگ به 
سوي رانندگان كاميون در جاده ها انجام مي شد يا 
تهديداتي ديگر از سوي قانون شكنان وجود داشت 
كه اين مشكالت طي روزهاي اخير به شدت كاهش 
يافته است. رييس سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي تأكيد ك��رد: در حال حاضر امنيت كامل 
در جاده ها برقرار اس��ت و كاميون داران مي توانند 
به راحتي در جاده هاي كشور تردد كنند.حسن نيا 
درباره توزيع الستيك بين كاميون داران بيان كرد: 
با توجه به آخرين پيگيري ها، حدود 13 هزار حلقه 
الستيك از اموال تمليكي تحويل گرفتيم كه در 
استان هرمزگان و بندرعباس در حال توزيع است.
رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ادامه 
داد: همچنين بخشي از اين الستيك ها  به استان 
تهران مي آيد و در اين استان  و ديگر استان ها توزيع 
مي شود. حسن نيا اضافه كرد: به عنوان مثال تا چند 
روز آين��ده حدود  5 هزار حلقه الس��تيك در بين 
رانندگان استان فارس توزيع مي شود و پيش از اين 
هم حدود 4 هزار حلقه الستيك توزيع شده است.

او درباره نحوه توزيع الستيك ها اظهاركرد: با توجه 
به آنكه تعداد الس��تيك ها محدود است، فعاًل در 
استان ها  با توجه به اولويت هايي كه انجمن هاي 
صنفي و ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
تعيين مي كنند، راننده ها براي دريافت الستيك به 

نمايندگي هاي توزيع معرفي مي شوند.
 حسن نيا درباره قيمت الستيك ها اضافه كرد: نرخ 
الستيك ها چون از سازمان اموال تمليكي تحويل 
شده است، قيمت مناسبي است و كمتر از هر جفت 
2 ميليون و 500 هزار تومان )هر حلقه حدود يك 
ميليون و 100 هزار تومان( است كه اين رقم نسبت 
به نرخ هاي بيرون و قيمت  الس��تيك هايي كه از 

گمرك ترخيص مي شود، بسيار مناسب تر است.

رييس کميته نظارت ش��ورای شهر تهران تصريح 
کرد: در شورای شهر بسيار مصر هستيم که بخش 
مجری ذی صالح اجرايی و ساختمان ها توسط افراد 
واجد صالحيت و نه افراد غيرمتخصص ساخته شود.

ب��ه گزارش ايلنا، افش��ين حبيب زاده در نشس��ت 
مشترک کميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيک و 
معماری و شهرسازی که با حضور نماينده سازمان 
نظام مهندسی و مديران ش��هری به بررسی نحوه 
اجرای مفاد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و عملياتی شدن مجری ذی صالح در شهر 
تهران اختصاص داشت، گفت: چندی پيش قرار بود 
در منطقه 10 ش��هرداری طرح مجری ذی صالح 

اجرايی شود که اکنون متوقف شده است.
وي با بيان اينکه خواس��تار آغاز مج��دد اين طرح 
هس��تم، اظهار کرد: در صورت اج��رای اين طرح 
سازمان نظام مهندسی بايد موظف شود تا با تخلفات 
افراد متخلف خارج از نوبت رسيدگی و حتی پروانه 
آنها را ابطال کند. بايد بررسی کرد که چنانچه نظام 
مهندسی توان و آمادگی اجرای طرح را در سطوح 
مختلف و نظارت کامل بر اجرای صحيح آن را دارد، 
ش��روع کنيم اما اگر اين آمادگی وجود ندارد، بهتر 
است اجرای طرح را به تعويق بيندازيم تا اين آمادگی 
به وجود بيايد.حبيب زاده يادآور شد: در صورتی که 
مجری ذی صالح اجرايی شود، اين شرکت ها موظف 
هس��تند در هر مرحله ساخت نيروهای متخصص 
خود را در پروژه مس��تقر کنند و مسئوليت را نيز بر 
عهده بگيرند. مديرعامل شرکت نيز موظف است در 
هرجايی که الزم باش��د حاضر و از اقدامات صورت 
گرفته دفاع کند.نايب رييس کميس��يون عمران، 
حمل و نقل و ترافيک بر لزوم اجرای قوانين تاکيد 
کرد و گفت: حال اگر نظام مهندسی جدی باشد و 
بتوان با همکاری ش��هرداری در يکی از مناطق کار 
را به صورت آزمايشی با موفقيت جلو برد، می توان 
در گام های بعدی اين طرح را در مناطق بيش��تری 
عملياتی کرد.در شورای شهر بسيار مصر هستيم که 
بخش مجری ذی صالح اجرايی و ساختمان ها توسط 
افراد واجد صالحيت و نه افراد غير متخصص ساخته 
شود.ش��ورا و همکاران ش��هرداری آمادگی کامل 
جهت اجرای قانون در خصوص مجری ذی صالح و 
همکاری با نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی 
را دارد. پيشنهاد می کنم جلسات در منطقه 10 آغاز 

و مقدمات شروع اجرای طرح فراهم شود.

»تعادل«كنشوواكنشعواملدرونيوبيرونيبازارملكدرماههايپيشرورابررسيميكند

پايداري ركود تورمي مسكن پس از تثبيت اقتصاد

بررسیاورژانسيايمنی999برجمسكونيانعكاسكارآمديطرحجديددركاهشترافيكمهر

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي| 
بازار مسكن از نخستين روزهاي نيمه دوم سال گذشته 
جان ت��ازه اي گرفت، حجم معامالت هر ماه نس��بت به 
ماه قبل رش��د مي ك��رد و قيمت ها هم با ش��يب ماليم 
افزايش مي يافت؛ شرايط تا دي ماه به خوبي پيش رفت 
و كارشناسان اميدوار بودند كه دوره رونق ادامه دار باشد 
اما از دي ماه و با افزايش نوسانان نرخ ارز قيمت واحدهاي 
مسكوني به صورت محسوس افزايش يافت و با نزديك 
شدن به روزهاي پاياني سال، معامالت تقريبا متوقف شد.
در فروردين ماه سال جاري هم بازار مسكن همچنان در 
خواب بود اما در ارديبهش��ت ماه ورق برگشت و ركورد 
شش ساله بازار مسكن در بخش قيمت شكسته شد و از 
سوي ديگر حجم معامالت هم رشد خوبي را تجربه كرد. 
البته اين وضعيت تداوم نداش��ت و از خرداد تا شهريور 
ماه، قيمت ها افزايش و به تبع آن معامالت كاهش يافت، 
وضعيتي كه به نظر مي رس��د در مهرماه و ماه هاي آتي 

هم ادامه يابد.
در اين ميان، نگاهي به وضعيت بازار مسكن طي يكسال 
گذش��ته مي تواند داليل تغييرات بازار و حركت از دوره 
ركود به رونق را شفاف س��ازي كند. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد كه بازار مسكن به شدت تحت تاثير عوامل بيروني 
و به ويژه نوسانات نرخ ارز است و تا زماني كه بازار ارز رنگ 
ثبات را به خود نبيند، نمي توان وضعيت بازار مسكن را 
پيش بيني كرد اگرچه با كنترل نوسانات نرخ ارز هم، بازار 
مسكن همچنان با توجه به تاثير عوامل دروني يعني عدم 
تعادل ميان عرضه و تقاضا ناشي از تحوالت بيروني اين 
بازار، شاهد افزايش قيمت طي ماه هاي آتي خواهد بود.

نگاهي به كاهش ح��دود 50 درصدي حجم پروانه هاي 
صادرش��ده براي س��اخت و ساز طي 5 س��ال گذشته و 
انباشت تقاضاي مصرفي در بازار به خوبي از عدم تعادل 
ميان عرضه و تقاضا حكايت دارد. البته مي توان اميدوار 
بود كه درصورت كنترل نوسانات نرخ ارز و شاخص هاي 
كالن اقتصادي، بازار مسكن وضعيت قابل پيش بيني تري 
را در پيش بگيرد. زيرا عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا به 
عنوان عاملي دروني تاثير پررنگي مانند عوامل بيروني 
نخواهد داش��ت.  بنابراين انتظار مي رود كه قيمت ها در 
بازار مسكن طي ماه هاي آتي با شيب ماليم افزايش يابد 
و حجم معامالت هم به دليل كاهش قدرت خريد مردم 
روندي نزولي را س��پري كند. يعني تا پايان سال شاهد 
ركود تورمي در بازار مس��كن خواهيم بود وضعيتي كه 

مي تواند در بازار مسكن سال آتي هم ادامه يابد.

عدمپيشبينيپذيريبازارمسكن
معاون وزير راه و شهرسازي كه پيش از آغاز سال 97 پيش 
بيني كرده بود كه قيمت مسكن در سال جاري براساس نرخ 
تورم تغيير مي كند و حداكثر شاهد 2 درصد رشد قيمت ها 
بيش از نرخ تورم هس��تيم، پس از افزايش افسارگسيخته 
مسكن اعالم كرد كه پيش بيني وضعيت بازار مسكن در 
وضعيت موجود اقتصادي چندان منطقي به نظر نمي رسد. 
او همچني��ن در گفت وگو با روزنامه »تع��ادل« مي گويد: 
در اقتصاد كالن كش��ور با عدم قطعيت روبرو هس��تيم و 
نمي توان اظهارنظري درباره شاخص هاي كالن اقتصادي 

داشته باشيم.
مظاهريان مي افزايد: باتوجه به اينكه بخش مسكن متاثر از 
اقتصاد كالن كشور است، بنابراين نمي توان درباره آينده 

وضعيت بازار مسكن پيش بيني درستي داشت.
او ادامه مي دهد: بايد در انتظار ثبات در شاخص هاي كالن 
اقتصادي باش��يم و پس از اين مرحله مي توان درباره بازار 

مسكن اظهارنظر كرد.
به گفته معاون وزيرراه و شهرس��ازي، نوس��انات نرخ ارز و 
تالطم هاي اقتصادي، تاثير چش��مگيري بر بازار مسكن 
داشت به عنوان نمونه، قدرت پوشش دهي صندوق پس 

انداز مسكن يكم به شدت كاهش يافت.
مظاهريان ادامه مي دهد: درحالي كه پيش از آغاز نوسانات 
نرخ ارز و افزايش قيمت ها در بازار مسكن، تسهيالت مربوط 
به صندوق پس انداز مسكن يكم 45 درصد از هزينه خريد 
يك واحد مسكوني را پوشش مي داد و اين سهم در شهرهاي 
كوچك حدود 80 درصد بود با تغيير درشاخص هاي كالن 
اقتصادي و افزايش قيمت مسكن، شاهد كاهش پوشش 
دهي صندوق پس انداز مسكن يكم براي تأمين هزينه خريد 

يك واحد مسكوني بوديم.
او اضافه مي كند: با توجه به كاهش پوشش دهي تسهيالت 
مسكن سياست گذاران يا بايد سقف تسهيالت را افزايش 
دهند يا با ارايه خدماتي جديد، افراد بيشتري از تسهيالت 

خريد مسكن استفاده كنند.

ورودمسكنبهفازركودتورمي
مدير علمي طرح جامع مس��كن هم از وضعيت نامناسب 
 بازار مسكن در آينده مي گويد، او در گفت وگو با »تعادل«

نوس��ان نرخ ارز و تاثيرآن بر وضعيت آينده مسكن، اظهار 
مي كند: مسكن وارد ركود تورمي شده و وضعيت بازار مسكن 
متناسب با افزايش قيمت ارز و هزينه تمام شده ساخت و ساز 
رشد كرده اس��ت.فردين يزداني مي افزايد: بازار مسكن در 

وضعيت خوبي نيست و وارد ركود تورمي شده و بعيد است 
از اين حالت خارج شود.

او ادامه مي دهد: اگر بازار ارز ثبات پيدا كند مي توان اميدوار 
بود كه بازار مسكن دچار ثبات خواهد شد و چون نوسانات 
شديدي در اقتصاد ايران وجود دارد نمي توان پيش بيني يك 

سال آينده از بازار مسكن را داشت.
يزداني در خصوص اينكه آيا بازار مس��كن كشش افزايش 
قيمت دارد، مي گويد: بازار مسكن كشش رشد قيمت ندارد 
و كاهش معامالت مسكن گواهي اين موضوع است كه قيمت 

مسكن ديگر نمي تواند بيش از اين افزايش يابد.
مدير علمي طرح جامع مس��كن همچنين در گفت وگو با 
فارس نيز ضمن تأكيد بر اينكه پيش بيني ساخت 900 هزار 
مسكن در سال در طرح جامع مسكن مي تواند تغيير كند، 
مي گويد: اين پيش بيني به صورت كلي است و شايد تغيير 
كند اما سياست ها و برنامه هاي توليد مسكن همان است كه 

در طرح جامع مسكن تدوين و اعالم شده است.

افزايش10درصديقيمتها
ركود تورمي سرنوشت پيش بيني ش��ده بازار مسكن در 
ماه هاي آتي اس��ت. موضوعي كه يك كارشناس اقتصاد 
مس��كن هم به آن اش��اره مي كند و مي گويد: اين بازار به 
شرايطي رسيده است كه احتماال مقدار اندكي افزايش قيمت 

خواهد يافت و سپس وارد ركود مي شود.
عباس زينعلي در گفت وگو با ايس��نا اظهار مي كند: رشد 
قيمت مسكن با توجه به حد اشباع ساير بازارها طبيعي است، 
بازارهاي س��كه و ارز، نقدينگي كافي را با توجه به ظرفيت 
خود جذب كرده اند و از اين به بعد تنها گزينه اي كه در مسير 

باقي مانده  پول ها قرار دارد، بخش مسكن است.
او مي افزايد: در شرايطي كه دچار التهابات سياسي هستيم و 
چشم انداز مثبتي از بازارها وجود ندارد، تنها كااليي كه قابليت 
ماندگاري و تطبيق با شرايط تورمي را دارد، بازار مسكن است، 
بورس هم به جهاتي هنوز مي تواند مناسب باشد اما عموم 
مردم به سمت بورس نمي روند و يك سري افراد در شرايط 

خاص توان ارتباط با بورس را دارند.اين كارشناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه مسكن هم اكنون دچار انتظارات تورمي 
اس��ت، گفت: با توجه به جو سياسي و اقتصاد كالن كشور 
در آينده  نزديك دوباره جذب س��رمايه در بخش مسكن 
صورت گيرد، البته مسكن، بخشي از افزايش قيمت آينده 
را هم اكنون به خود گرفته و احتماال از اين به بعد حدود 10 
درصد افزايش مي يابد.زينعلي در پاسخ به اينكه آيا احتمال 
دارد مسكن هم مانند طال و ارز رشد حدود 200 درصدي را 
تجربه كند، اضافه مي كند: بازارهاي طال و ارز با بازار مسكن، 
نسبت مساوي با هم ندارند، سكه و ارز نقدشونده هستند و 
100 درصد رشد مسكن مي شود برابر با 300 درصد رشد 
سكه و ارز بنابراين كش��ش افزايش وحشتناك قيمت در 
بخش مسكن وجود ندارد.اين كارشناس اقتصاد مسكن 
ادامه مي دهد: فضاي اقتصاد كالن است كه شرايط بخش 
مسكن را تعيين مي كند و بخش هاي اقتصادي نمي توانند 

بطور مستقل حركتي داشته باشند. 

گروه راه و شهرسازي| 
ترافيك پيچيده و س��ردرگم تهران هر سال با شروع فصل 
مدارس شكل ديگري مي گيرد و بر شدت ترافيك صبح و 
ظهر  افزوده مي شود. چندسالي است كه مسووالن شهري 
براي جلوگيري از اين امر، با آغاز مهر ماه تدابير جديدي به 
منظور جلوگيري از افزايش ترافيك اتخاذ مي كنند. شناور 
كردن ساعات كار اداره ها و سازمان ها يكي از اين تدابير است. 
معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری تهران با ارائه گزارش 
از تغييرات ترافيک در هفته اول مهرماه، تاثيرات اجرای طرح 
ترافيک جديد و ديگر تدابير اين ح��وزه را بر مبنای آمار و 
اطالعات اعالم کرد. براساس اين گزارش، اطالعات برگرفته 
از دوربين های کنترل هوشمند، تحليل طول صف ترافيک و 
سامانه های پالک خوان نشان می دهد که ترافيک روزهای 
اول تا پنجم مهرماه 97 نس��بت به دوره زمانی مش��ابه در 
گذشته کاهش داشته و اين کاهش در محدوده طرح ترافيک 
به ويژه در ساعات اوج صبح و عصر کامال مشهود بوده است.

حملونقلهمگاني
وضعيت عملکرد سيستم حمل ونقل همگانی را می توان 
در هفته اول مهر ماه سال جاری در مقايسه با زمان مشابه 
سال گذشته مطلوب ارزيابی کرد. با توجه به بررسی های 
صورت گرفته و استخراج پارامتر سرعت متوسط ناوگان 
حمل ونق��ل همگانی اين مق��دار با افزايش متوس��ط 4 
درصدی در روزهای کاری و افزايش 18 درصدی در روز 
پنج شنبه در ساعات اوج صبح و عصر همراه بوده است. اين 
بهبود ناشی از افزايش بهره وری و عملکرد بهينه ناوگان 
تندرو و خطوط عادی حمل ونقل همگانی اس��ت. بهبود 
متوسط در سرعت ناوگان در خطوط تندرو وجود داشته، 
در حالی ک��ه در خطوط عادی )همراه با جريان ترافيک( 

اين بهبود کمتر قابل مشاهده است.

معابرشهری
همچنين در اين گزارش ميزان طول ترافيک س��نگين 
در سال 1397 نسبت به س��ال 1396 مورد بررسی قرار 
گرفت كه نش��ان از افزايش به طور متوسط 25 درصدی 

طول ترافيک سنگين در ساعات اوج صبح برای روزهای 
کاری و 13 درصدی طول ترافيک سنگين در بازه اوج عصر 
برای روزهای کاری دارد. اين افزايش ناشی از متفاوت بودن 
الگوی جريان ترافيک در هفته اول مهر ماه 96 )مراس��م 
سوگواری امام حسين )ع(( است. با توجه به بررسی های 
صورت گرفته ميزان طول ترافيک س��نگين در سال 97 
نسبت به سال 95 کاهش 6.5 درصدی در ساعت اوج صبح 
و اوج عصر برای روزهای کاری همراه بوده است. همچنين 
با توجه به عدم اجرای طرح ترافيک در روز پنج شنبه در 
سال 97، ميزان طول ترافيک سنگين نسبت به سال 95 

به طور متوسط با افزايش 55 درصدی همراه بوده است.

تقاطعاتهوشمند
بر اس��اس جامعه آماری موجود از تقاطعات هوشمند با 
توجه به وضعيت اشباع تقاطعات در روزهای ابتدايی مهر 
ماه تغيير محسوسی مشاهده نشده است. ساعت اوج تردد 
در تقاطعات شهر تهران به طور متوسط در مهر ماه سال 
97 نسبت به شهريور ماه سال 97، به ميزان يك ساعت به 
عقب جابه جا شده است. علت اين امر آگاهی شهروندان با 

توجه به تراکم ترافيک در معابر شريانی در روزهای ابتدايی 
مهر، خروج از منزل را زودتر انجام داده است.

سامانهپالکخوان
با توجه به مشاهدات تردد طرح ترافيک و زوج و فرد، اجرای 
طرح جديد به طور محسوس��ی در کاه��ش ميزان تردد 
ورودی به محدوده های فوق الذکر و تردد داخلی محدوده 
طرح ترافيک تأثير مثبت داشته است. با توجه به حذف 
سهميه های شناوری، آرم های س��اليانه طرح ترافيک و 
اعمال عوارض متغير ساعتی، اين کاهش قابل توجيه است. 
قابل توجه آن که ميزان ورود به محدوده طرح ترافيک به 
طور متوسط 12 درصد در ساعت اوج صبح کاهش داشته 
است، همچنين ورود به محدوده زوج و فرد در طول کل 
روز به طور متوس��ط با کاهش 20 درصدی و تردد داخل 
محدوده طرح ترافيک با کاهش 30 درصدی نس��بت به 
سال 96 همراه بوده است. همچنين تردد ساعتی ورود به 
طرح ترافيک و با توجه به تغيير ساعت پايانی طرح، ساعت 
اوج ورود به طرح در بازه عصر با دو س��اعت تأخير مواجه 

شده است که با ساعت جديد پايان طرح همخوانی دارد.

گروه راه و شهرسازي| 
 طرح 999 طرحي اس��ت كه بر اساس آن آتش نشانان از 
999 ساختمان مسکونی بلند در شهر تهران بازديد مي 
كنند و هم اکن��ون از 70 برج بازديد به عمل آمده و نکات 
مهم درباره ايمنی اين ساختمان های بلند به صاحبان ملک 

اعالم شده است. 
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان آتش نشانی 
تهران و کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران  
با بيان اين خبر گفت: پس از اتمام بازديد از اين ساختمان ها، 
س��اختمان های کمتر از 10 طبقه در دستور کار بررسی 
و بازرس��ی قرار می گيرد ت��ا نکات ايمنی ب��رای تمامی 
ساختمان های ش��هر تهران عنوان شود. در همين رابطه 
برای بازديد از کارگاه ها و مراکز صنعتی نيز تفاهم نامه های 
با کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران به 
امضا رسيد تا آتش نش��انی علی رغم آموزش های الزم به 
کارگران نکات ايمنی در مراکز صنعتی و کارگاه ها را احصاء 
و اعالم کند.افشين حبيب زاده، عضو شورای شهر تهران 
كه در اين مراسم حضور داشت نيز از تدوين بسته حمايتی، 
رفاهی و معيشتی برای آتش نشانان شهر تهران خبر داد 
و تصريح كرد: امس��ال از 125 ايستگاه آتش نشانی شهر 
تهران بازديد کرديم و تمامی مشکالت و موارد مربوط به 
آتش نشانان را ش��نيديم و قرار است سه موضوع را در اين 
خصوص بررسی كنيم. يکی از موارد بازنشستگی پيش از 
موعد يا بازنشستگی سخت و زيان آور بودن شغل است که 
بر اساس آن آتش نشانان بعد از 20 سال خدمت می توانند 

با 30 روز حقوق بازنشسته شوند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع مسائل رفاهی 
و معيشتی آتش نشانان نيز يکی ديگر از مواردی است که 
بعد از حادثه پالسکو به منظور تجديد روحيه آتش نشانان 
مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد آتش نشانان بتوانند بيشتر 
از امکانات و فضاهای رفاهی استفاده کنند.موضوع بعدی 
در خصوص مسکن آتش نشانان بود که در اين خصوص 
جلسات مختلفی با شيخ، معاون منابع شهرداری تهران 
و داوری مديرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران برگزار 

و مقرر شد در اين خصوص اقداماتی صورت بگيرد. نهايتًا 
بسته ای از طريق معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در 
خصوص تسهيالت، مسکن و خدمات رفاهی به آتش نشانان 
شهر تهران در 8 يا 10 بند ارائه شده است که به زودی در 

اين خصوص تصميم گيری خواهد شد.
عضو شورای شهر تهران در خصوص بازنشستگی پيش 
از موعد نيز مديرعامل س��ازمان آتش نشانی شهر تهران 
اعالم کرد: 240 نفر مشمول اين قانون می شوند که تنها 
17 نفر تمايل به بازنشستگی پيش از موعد دارند و مابقی 
می خواهند در ش��غل خود حضور داشته باشند.در مورد 
مسکن آتش نشانان نيز موضوع تعاونی مسکن پيشنهاد داده 
شده است و آتش نشانان می توانند از اين خانه ها استفاده 
کنند.به گزارش ايلنا، مهدی داوری دولت آبادی، مديرعامل 
سازمان آتش نشاني تهران نيز با اشاره به اينکه در حادثه 
پالسکو؛ سازمان آتش نشانی دارای نردبان های بلند بود و 
تجهيزات آن زمان پاسخگوی نياز پالسکو بود، اظهار کرد: 
اين شائبه که تجهيزات آتش نشانی در زمان حادثه پالسکو 

کافی نبود، صحت ندارد.
وی افزود: اينکه نمی توانستند آتش را خاموش کنند، به 
دليل مشکلی بود که خود ساختمان پالسکو داشت. هنوز 
در دنيا نردبانی برای اطفای حريق در ساختمان های 40 تا 
50 طبقه ساخته نشده است. ساختمان هايی با 40 تا 50 
طبقه بايد به لحاظ تجهيزاتی کمترين اتکا را به آتش نشانی 
داشته باشند و تا حدود زيادی به خود متکی باشند. البته 
حضور آتش نشانان قطعا الزم است اما در بحث تجهيزات و 
تمهيدات ايمنی ساختمان ها بايد تا حدود زيادی خودکفا 
باشند.مديرعامل سازمان آتش نشانی ادامه داد: الزم نيست 
ساختمان ها برای مساله ايمنی نردبان بلند داشته باشند؛ 
اما س��اختمان ها بايد تجهيزاتی مثل فايرباکس يا جعبه 
آتش نشانی داشته باشند که خودشان سيستم های آبرسان 
و اطفايی دارند. همچنين سيستم های اتوماتيک اطفايی يا 
همان اسپرينکِلرها و آب افشان ها تجهيزات ديگری هستند 
که الزم است ساختمان ها دارا باشند. سيستم های اعالن، 
پله های خروج اضطراری و پله های امن نيز از ديگر تجهيزات 

مورد نياز برای ساختمان ها هستند.

سارقانسردیسبرنزیشهيد»طومانيان«ناكامماندند
بامداد روز گذش��ته افرادی اقدام به س��رقت سرديس 
برنزی شهيد ارمنی گاگيک طومانيان کردند که با اقدام 

ماموران شهرداری ناکام ماندند.
به گزارش فارس، بامداد روز گذشته سه موتور سوار به 
ميدان ش��عاع واقع در خيابان قائم مقام رفته و قصد به 
سرقت بردن مجسمه برنزی شهيد طومانيان را داشتند. 
اين 5 نفر مجس��مه برنزی را با پايه واژگون کردند كه 
بالفاصله عوامل فضای سبز منطقه سررسيدند با داد و 

فرياد آنها را متواری می کنند. 
به گزارش فارس، در سال 89 تعدادی از مجسمه های 
تهران به صورت سريالی به سرقت رفت و از سرنوشت 

آنها تا اين لحظه خبری به دست نيامده است.
سيد مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان 
زيباس��ازی ش��هرداری تهران در خصوص سرنوشت 
مجس��مه های به س��رقت رفته در س��ال 89 گفت: 

مدل های اصل��ی تعدادی از مجس��مه هاي مفقودي 
توسط سازمان زيباس��ازی ش��هرداری تهران پيدا و 
جايگزين مجسمه های مفقودی شد. سازمان زيباسازی 
ش��هرداری تهران 14 مجسمه س��اخت و جايگزين 

مجسمه های مفقودی کرد.
موسوی در خصوص اقدام به سرقت مجسمه شهيد 
طومانيان در خيابان قائم مقام، گفت: خوش��بختانه 
دزدها ناکام ماندند چرا که کار بسيار محکم چسبانده 
شده بود و موفق نشدند که اين مجسمه را به سرقت 
ببرند.در هنگام نصب مجس��مه ها به گونه ای عمل 
کرديم که شرايط جابه جا کردن و سرقت کم باشد، 
البت��ه در پارک ها م��ا نگهبان داري��م و همين امر از 
س��رقت مجس��مه ها جلوگيری می کند.تاکنون 5 
مجس��مه نصب کرده ايم، كه دو مجس��مه برنزی و 

الباقی پليمری است.
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سرنوشتمترويپردیس
معاون وزير راه و شهرسازي درباره احداث مترو پرديس 
گفت: براي ساخت مترو پرديس امكان استفاده از پارت 
دوم فاينانس چين فراهم ش��ده و مراحل بررسي آن در 

سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
حبي��ب اهلل طاهرخان��ي در گفت وگو با ايلن��ا، درباره 
پيمانكار اين پروژه كه گفته مي شود احتماال قرارگاه 
خاتم االنبيا خواهد بود، افزود: هنوز قراردادي با هيچ 
پيمانكاري براي ساخت مترو پرديس منعقد نكرديم و 
مذاكرات با قرارگاه در حد تفاهم نامه است. طاهر خاني 
گفت: توسعه متروي تهران تقريبا متوقف است اما براي 
توس��عه مترو پرديس ظرفيت هايي وجود دارد كه در 
حال حاضر اين ظرفيت را بررسي مي كنيم. وي گفت: 
ميزان فاينانس چيني براي اي��ن مترو 400 ميليون 
يورو است كه در مراحل بررسي قرار دارد اما مترو جزو 

اولويت ها براي استفاده از فاينانس چين قرار دارد.



صنعت،معدن و تجارت14خبر
 كنايه ارزي خسروتاج

به بازرگانان!
ايسنا |در حالي كه بازرگانان معتقدند كه نوسانات 
نرخ ارز دورنماي تجارت و كسب و كار را برايشان دشوار 
كرده است، رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد كه 
نرخ ارز تامين شده براي واردات ارز ۴۲۰۰ توماني يا 
ارز نيمايي بوده، نه ارز كوچه و خيابان هاي فردوسي 
كه نوسان داشته باشد؛ بنابراين دورنماي تجارت و 

كسب وكار هم تغييري نكرده است.
نوس��انات ارزي كه از اواخر س��ال گذشته آغاز شد و 
همچنان نيز در بازار آزاد مشاهده مي شود تاثير زيادي 
در بازار كاالهاي مختلف داش��ته است. در حاليكه 
تعدادي از كاالها با ارز دولتي وارد مي شوند و بقيه با 
ارز بازار ثانويه و بارها مسووالن اعالم كردند كه حداقل 
قيمت كااله��اي مش��مول ارز ۴۲۰۰ توماني نبايد 
افزايش داشته باشد اما عمال مصرف كنندگان در بازار 
شاهد ثبات قيمت ها نيستد. در ماه هاي گذشته دولت 
دو بس��ته ارزي را رونمايي كرد كه در بسته نخست، 
نرخ ارز براي واردات همه كاالها را روي ۴۲۰۰ تومان 
ثابت نگه داشت و براي كاالهاي اساسي و استراتژيك 
به عالوه اين نرخ يارانه و ياران��ه ۴۰۰ توماني هم در 
نظر گرفت. در بسته دوم ارزي كه دولت، اصالحات 
اساسي روي بسته قبلي انجام داد، فهرست كااليي 
را مشخص و اعالم كرد كه كاالهاي اساسي در قالب 
۲۵ گروه كااليي ابالغ شده مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني 
دولتي هستند و ما بقي كاالها بايد از سامانه نيما ارز 
نيمايي بگيرند كه بطور متوسط نرخ آن از نيمه مرداد 
ماه تا كنون روي ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان )به ازاي هر 

يورو( ثابت بوده است.
اين در حالي اس��ت كه برخي تاج��ران و بازرگانان 
معتقدند كه نوسانات در بازار ارز دورنماي بازار و ادامه 
كسب وكار و تجارت را برايشان دشوار كرده است. كه 
مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توسعه تجارت 
- درباره اين موضوع به ايسنا گفت: در حوزه تجارت 
ثبات نرخ ارز اهميت بااليي دارد اما بايد به اين نكته 
توجه كنيم كه ارز مورد نياز براي بازرگانان و واردات 
كاال از دو محل ارز دولتي )بانكي( با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
يا ارز موجود در س��امانه نيما كه به همان ارز نيمايي 
معروف است، تامين مي شود كه شاهد نوسان در اين 

دو بخش نيستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت با بيان اينكه 
نوس��اني در ارز مورد نياز واردكنندگان وجود ندارد، 
تصريح كرد: كدام تاجر و وارد كننده براي واردات يك 
كاال از كوچه و خيابان هاي فردوسي ارز تامين مي كند 
كه نوسانات آن روي تجارتش تاثير منفي بگذارد. به 
گفته خسروتاج، همه واردكنندگان ارز مورد نياز خود 
را از بانك يا س��امانه نيما دريافت مي كنند؛ بنابراين 
نمي توان اين گذاره را كه “نوس��انات ارزي دورنماي 
تجارت را براي آنها دش��وار يا تاريك كرده اس��ت “، 
پذيرفت، چرا كه مبناي نرخ ارز تامين شده براي آنها 

كوچه و خيابان نيست. 

در نشست رييس سازمان برنامه با پارلمان بخش خصوصي مطرح شد

پيشنهاد تغيير مكانيزم تخصيص ارز وارداتي
تعادل|

رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در صبحانه كاري 
اتاق ايران حضور يافت تا به بيان برنامه هاي دولت در نيمه 
دوم سال ۹7 بپردازد. اما فعاالن اقتصادي كه از بخشنامه 
متعدد دولت در نيمه نخست سال جاري و محدوديت ها 
وموانع موجود بر سر راه واردات وصادراتشان، به ستوه آمده 
بودند، هر چه فرياد داشتند، برسر اين عضو از كابينه دولت 
زدند. فعاالن اقتصادي براين باورند بود كه دولت شرايطي را 
فراهم كرده كه خودتحريمي بيش از تحريم امريكا اقتصاد 
را دچار مشكل كرده است. آنها سياست سركوبگرانه نرخ 
ارز از سوي دولت را طي ۵ سال اخير مورد انتقاد شديد قرار 
دادند؛ موضوعي كه بخش خصوصي بارها نسبت به تبعات 
آن هشدار داده بود. برخي از فعاالن اقتصادي همچنين از 
اينكه سازمان برنامه وبودجه نتوانسته برنامه كارآمدي را براي 
مديريت شرايط كنوني اقتصاد كشور ارايه دهد نيز گله مند 
بودند وخطاب به متولي اين س��ازمان عنوان كردند كه ما 
انتظار برنامه ۵ س��اله از شما نداريم، بلكه براي 6 ماه آينده 
به ما برنامه بدهي��د. در اين ميان اما رييس پارلمان بخش 
خصوصي، با انتقاد از اينكه با مكانيزم فعلي واردات كاالهاي 
اساس��ي با ارز ۴۲۰۰ توماني، ثروتمندان بهره بيشتري از 
اين كاالها مي برند و اين بايد اصالح شود، از ارسال طرحي 
به دولت براي تامين كاالهاي اساس��ي خبرداد. اما محمد 
باقر نوبخت در پاس��خ به سخنان معترضانه فعاالن بخش 
خصوصي نس��بت به عملكرد دولت، گفت: نمي خواهم از 
مسووليت خود فرار كنم، اما همه معضالت جهان بشريت را 
نمي توان در اين زمينه حل و فصل كرد. او همچنين از تدوين 
دو برنامه، براي رفع مشكالت بنگاه هاي توليدي و چالش هاي 
پيمانكاران و همچنين تدوين ۵ برنامه از نيمه دوم امسال 
براي حل مشكالت اقتصادي مردم خبر داد. همچنين در 
نشست صبحانه كاري اتاق ايران، مقرر شد كه 1۰ كارگروه 
تخصصي بين اين سازمان و اتاق ايران تشكيل شود تا از اين 

پس پل ارتباطي بين دولت و بخش خصوصي باشند.

 پيشنهاد اتاق روي ميز 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه به عن��وان يكي از اعضاي 
كليدي دولت دوازدهم در نشست صبحانه كاري ديروز اتاق 
ايران، در جمع نمايندگان تشكل هاي اقتصادي و روساي 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كش��ور حاضر شد تا از نزديك، 
برنامه هاي دولت براي اقتصاد ايران را تش��ريح كند. اما در 
حالي كه فعاالن اقتصادي منتظر بودند تا حرف هاي مهمي 
درباره سياست هاي جديد ارزي از زبان نوبخت بشنوند، او 
تنها به ارايه آماري سوخته از اشتغال بسنده كرد و به صورت 
گذرا از وضعيت كنوني اقتصاد و ارز عبور كرد كه اين موضوع 

باعث شد تا فعاالن اقتصادي از نحوه سخنان او عصباني شده 
و قصد ترك جلسه را داشتند. برخي از اعضا نيز كه در جلسه 
به سخنراني پرداختند، با انتقاد از سخنان محمد باقر نوبخت 

به تشريح وضعيت حوزه فعاليت خود پرداختند.
در آغاز اين نشس��ت، رييس پارلم��ان بخش خصوصي از 
توسعه نامتوازن منطقه اي انتقاد كرد و گفت: با وجود تدوين 
برنامه هاي توسعه اي متنوع، توسعه متوازن در سطح كشور 
رخ نداده و از ظرفيت هاي موجود در استان ها استفاده نشده 
است. دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چرا دولت مركزي 
تعهد خود را در مورد توسعه همه مناطق كشور اجرا نمي كند 
و تنها نگاه بودجه اي به اين موضوع دارد؟ غالمحسين شافعي 
تصريح كرد: متأسفانه دستگاه هاي مختلف به جاي تحقق 
اهداف تعيين ش��ده در برنامه هاي توسعه اي، سعي دارند 
اهداف خود را اجرايي كنند و اين به معناي انحراف منابع 
كشور است.رييس اتاق ايران مس��اله ديگري كه در حال 
حاضر شرايط اقتصادي را پيچيده كرده را شيوه نامناسب 
توزيع منابع كشور دانست و گفت: يارانه ها با نيت حمايت از 
اقشار آسيب پذير پرداخت مي شوند اما بخش قابل توجهي 
از اين منابع به دست آنهايي كه بايد نمي رسد و برعكس افراد 
برخوردار از آنها منتفع مي ش��وند. به باور رييس اتاق ايران 
يارانه اي كه در قالب ارز ۴۲۰۰ تومان هم پرداخت مي شود 
به اقشار آسيب پذير نمي رسد. از اين رو، او تأكيد كرد: بايد 
شيوه استفاده از منابع كش��ور براي حمايت از اين اقشار را 
تغيير دهيم.بعد از سخنراني شافعي، نوبت به عضو كابينه 
دولت دوازدهم رسيد تا به تشريح برنامه هاي دولت در نيمه 
دوم سال ۹7 بپردازد. رييس سازمان برنامه وبودجه از تدوين 
دو برنامه، يكي معطوف به مشكالت بنگاه هاي توليدي و 
ديگري چالش هايي كه پيمانكاران با آنها مواجه هستند، 
خبر داد. محمدباقر نوبخت، گفت: بخشنامه هاي مربوط 
به اين دو برنامه هنوز تدوين و نهايي نشده اند و حتما براي 
نهايي شدن آنها از نظرات بخش خصوصي استفاده خواهد 
شد. او افزود: اگر مشكالت اين دو بخش را حل نكنيم، توليد 
و اقتصاد كشور مختل مي شود. او اظهار كرد: در جلسه اي كه 
ديروز با رييس جمهور برگزار شد خواهان آن هستيم تا در 
آغاز نيمه دوم امسال، ۵ بسته سياستي را براي كنترل بازار ارز 
و ساير مسائل اقتصادي از جمله معيشت عمومي آغاز كنيم.

نوبخت سپس آماري از وضعيت اشتغال كشور ارايه داد. بر 
اساس اظهارات او جمعيت فعال كشور در سال گذشته بين 
1۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بوده كه طي ۵ س��ال اخير اين رقم با 
افزايش نرخ مشاركت در سطح جامعه به 7۰۰ هزار نفر در 
سال رسيده است. به گفته او، سال گذشته از 736 هزار نفري 
كه وارد عرصه اشتغال شدند براي 71۰ هزار نفر شغل ايجاد 
شد. در بهار س��الجاري طبق گزارش مركز آمار 711 هزار 

نفر جمعيت فعال وارد ميدان و از بين بيكاران موجود 7۵7 
هزار نفر مشغول به كار شدند. اين براي اولين بار بود تعداد 
افرادي كه شاغل شدند از تعداد افرادي كه تازه وارد جمعيت 
متقاضيان اشتغال مي شدند، بيشتر بود. نوبخت البته در 
مورد وضعيت بنگاه هاي اقتصادي و جريان اشتغال منفي 
كه در واحدها در حال وقوع اس��ت، احساس نگراني كرد و 
افزود: دولت از اين جهت احساس خطر مي كند و بايد براي 
آن برنامه ريزي كرد. سازمان برنامه وبودجه درصدد است در 
راستاي جبران اين مساله برنامه اي ارايه دهد كه براي اين 
منظور به نظرات و پيشنهادهاي بخش خصوصي نياز داريم. 

فرياد اعتراض خصوصي ها بر سر دولت
اما سخنان نوبخت و ارايه آمارهاي غير واقعي از اشتغال باعث 
برهم خوردن نظم اين جلس��ه شد. ناخرسندي از سخنان 
نوبخت، در سخنان اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران كه 
پس از نوبخت به ايراد سخنراني پرداختند، مشهود بود. رييس 
اتاق سمنان از وجود آشفته بازار در نظام اقتصادي كشور انتقاد 
كرد و خواستار ارايه برنامه هاي دولت براي مقابله با پيامدهاي 
ناشي از اعمال تحريم ها عليه كشور شد. علي اصغر جمعه اي 
اظهار كرد: افرادي كه واسطه كارآفريني و اشتغال بودند جزو 
بسته هاي حمايتي براي دهك هاي پايين قرار مي گيرند؛ 
اين چه برنامه ريزي در كشور بوده، كه كار اقتصاد را به اينجا 
كشانده است. به گفته او، وزراي اقتصادي دولت هماهنگي 
الزم براي برخورد با اين وضعيت پيچيده را ندارند. جمعه اي 
با توجه به عملياتي نشدن برنامه هاي توسعه اي كشور گفت: 
بهتر است به جاي تدوين برنامه هاي ۵ ساله، برنامه اي كه 
براي ۵ ماه آينده براي مقابله با تحريم الزم است، ارايه شود.

معاون اقتصادي اتاق ايران نيز از كاهش درآمدهاي سال آينده 
سخن گفت و خواستار توجه ويژه دولت به اين موضوع هنگام 
تدوين بودجه ش��د. مرتضي اهلل داد، همچنين درخواست 
كرد كه در انتخاب مديران شركت هاي عمومي غيردولتي، 
شايسته ساالري را مالك قرار دهند. او معافيت هاي مالياتي 
نهادهاي عمومي غيردولتي را نيز مورد تأكيد قرار داد و به 

خروج دولت از تصدي گري اشاره كرد.
از س��ويي ديگر، رييس كنفدراس��يون صادرات در مورد 
خودتحريمي ها سخن گفت و تأكيد كرد: دولت بايد قبل 
از اينكه بخش��نامه اي صادر شود، نظر بخش خصوصي را 
بخواهد. محمد الهوتي همچني��ن آمار و اطالعاتي كه در 
اختيار دولت ق��رار مي گيرد را غيرواقعي خواند و ادامه داد: 
شما از افزايش ميزان صادرات خبر مي دهيد اما آنچه واقعيت 
دارد، بيانگر كاهش صادرات و توليد در كشور است. او از صدور 
بخشنامه هاي يك شبه از سوي دولت در مورد ممنوعيت 
انواع كاالها انتقاد كرد و افزود: هر روز شاهد ممنوعيت اقالم 
جديدي هس��تيم كه بدون مشورت و اطالع رساني، اعالم 
مي شوند. دولت به اين نكته توجه نمي كند كه صادركننده 
متعهد است و بايد طبق قرارداد خود با طرف مقابل عمل 
كند. محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران نيز با تأكيد 
بر لزوم توقف فعاليت سامانه نيما، عنوان كرد: دولت بايد از 
صادرات حمايت كند اما با وجود سامانه نيما اين هدف محقق 
نمي ش��ود. صادرات بخش خصوصي چيزي در حدود 1۰ 
ميليارد دالر است. چرا بايد با صدور بخشنامه هاي متنوع 
و حتي متناقض، دست و پاي بخش خصوصي را ببنديم. 
او همچنين توق��ف در پرداخت مش��وق هاي صادراتي را 
بدعهدي دولت خواند.از سوي ديگر، رييس كارگروه واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام اتاق ايران نيز در مورد وضعيت توسعه 
مناطق مختلف كشور گفت: نبود ردپاي بخش خصوصي 
در برنامه هاي توس��عه اي را دليل ع��دم تحقق اهداف اين 
برنامه ها دانست و تأكيد كرد: توسعه يك امر ملي است و نبايد 
توسط دولت انجام شود. بخش خصوصي موظف به اجراي 
برنامه هاي توسعه اي است. علي عبدالعلي زاده، از رويكرد 
خوب دولت در مورد واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش 
خصوصي سخن گفت وافزود: اما دستگاه هاي اجرايي از اين 

موضوع خوشحال نيستند و در برابر آن مقاومت مي كنند. 
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز با اشاره به 
»رشد نقدينگي در كش��ور طي ۵ سال اخير، تجربه رشد 
۴ درصدي اقتصاد و نرخ تورم تك رقمي در كنار پرداخت 
سودهاي بانكي ۲۰ درصدي«، تشريح كرد: اين وضعيت 
نشان مي دهد كه كشور از نظر نقدينگي رشد بااليي داشته و 
بدين ترتيب اين حجم از پول وارد بازارهايي چون ارز، سكه 
و غيره شده و بازار را متشنج كرده است. تا زماني كه شكاف 
بين نرخ ارز وجود دارد و ارز با 3 قيمت در بازار عرضه شود، 
اين ميزان فساد و رانت نيز وجود خواهد داشت. او همچنين 
آمارهايي كه توسط دولت در مورد صادرات اعالم مي شود را 
غيرواقعي ارزيابي كرد وافزود: تراز تجاري امسال كشور منفي 
خواهد بود. در حال حاضر پايه هاي صادراتي نيز اشتباه بوده و 
بايد اصالح شود. در گذشته براي باال نشان دادن آمار صادرات 
بهاي كاالها را بيشتر از واقعيت اعالم مي كردند اما اين نرخ ها 
بايد اصالح شود چراكه تعهد ارزي بر اساس همين قيمت ها 
دريافت مي شود.محمد اميرزاده رييس كميسيون احداث 
وخدمات فني و مهندسي اتاق ايران هم از وجود نگرش هاي 
غلط در اقتصاد و افتادن سايه سنگين تصميمات سياسي بر 
اقتصاد كشور گاليه كرد وگفت: وضعيت حمل ونقل و توليد 
كشور يك شبه به اينجا نرسيده است. نايب رييس كميسيون 
توسعه صادرات اتاق ايران اما سياست سركوب ارزي را اقدامي 
نادرست خواند و تأكيد كرد: آنچه وضعيت اقتصادي كشور 
را به اينجا كشاند، تحريم ها نبود بلكه سياست هاي نادرست 
دولت بود. حميدرضا صالحي گفت: منابع الزم براي استفاده 
از انرژي هاي نو، از طريق قبوض برق از مردم گرفته مي شود 
و وارد حساب خزانه مي شود؛ اين وجوه طبق قانون بايد براي 
توسعه نيروگاه هاي انرژي تجديدپذير صرف شود. متأسفانه 
دولت بخش��ي از اين منابع را برداشته و در ديگر بخش ها 

استفاده كرده است. 
رييس اتاق ياسوج نيز ديگر سخنران اين نشست بود كه حال 
 و روز بخش خصوصي را نامناسب خواند و تأكيد كرد: احياي 
سازمان برنامه وبودجه، بخش خصوصي را به آينده اميدوار 
كرد اما اين سازمان نتوانست انتظارات را برآورده كند. جبار 
كياني پور گفت: امروز كه اقتصاد از وجود طرح هاي نيمه تمام 
رنج مي كشد، ش��اهد تعريف پروژه هاي جديد در مناطق 
مختلف با نيت سياسي هستيم. بخش زيادي از اين طرح ها 
توجيه ندارند اين در حالي است كه همچنان بدهي قبلي 
پيمانكاران پرداخت نشده است. او گفت: بخش خصوصي به 
دليل بدهي، مجبور بود اسناد خزانه را دريافت كند اما اين 
اسناد نه تنها سود را پوشش نمي دهد، بلكه از ارزش واقعي 

آنچه بايد باشد نيز كمتر شده است.
محمدرضا فرشچيان از اتحاديه صادركنندگان نمونه كشور 
هم گفت: خودتحريمي دولت بيش از تحريم ترامپ به اقتصاد 
كشور ضربه زد. به گفته او، اكنون با ايجاد رانت ارزي زمينه اي 
فراهم شده كه توليد و صادرات كشور با مشكالت بيشتري 
مواجه شود. رانت ارزي، توقع باال براي واردات مضاعف ايجاد 
كرده و ۲۴ ميليارد دالر واردات به بودجه كشور تحميل شده 
است. عضو هيات نمايندگان اتاق اروميه، آمار و اطالعاتي كه 
در اختيار دولت قرار مي گيرد را نادرست خواند و تأكيد كرد: 
وضعيت اشتغال كشور از آنچه رييس سازمان برنامه وبودجه 
در ابتداي س��خنان خود مطرح كرد، وخيم تر است. علي 
ديلمقانيان با اش��اره به اين نكته كه تعداد زيادي از فعاالن 
اقتصادي كاالهاي خود را پيش فروش كرده اند، گفت: چگونه 
دولت انتظار دارد كه اين تعداد از صادركنندگان ارز خود را 
بر اس��اس تصميمات جديد عرضه كنند. در همين رابطه 
علي اصغر زيردست، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با 
بيان اينكه دولت مي خواهد ارز بفروشد و با درآمد حاصل از 
آن بدهي هاي خود به بانك ها و تامين اجتماعي را پرداخت 
كند، گفت: فشار اين كار به بخش خصوصي وارد شده اما 
شما مي گوييد اشتغال درست شده؛ به نظر مي رسد دولت با 

مسائل اقتصادي بيگانه است. او افزود: در همين 6 ماه گذشته 
تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي، تعديل نيرو داشتند پس 

چگونه دولت از بهبود اوضاع اشتغال سخن مي گويد؟

  از مسووليت فرار نمي كنم!
بعد از اتمام س��خنان نمايندگان بخش خصوصي، رييس 
سازمان برنامه و بودجه در واكنش به اعتراض فعاالن بخش 
خصوصي گفت: نمي خواهم از مسووليت خود فرار كنم اما 
همه معضالت جهان بشريت را نمي توان در اين زمينه حل و 
فصل كرد. او ادامه داد: من خود را موظف مي دانم همه مطالب 
فعاالن اقتصادي را در اولين جلسه ستاد اقتصادي دولت و 

هيات دولت ارايه نمايم.
محمدباقر نوبخت در جمع بندي مباحث به چند نكته در 
مورد منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز اشاره كرد. او تصريح 
كرد: برخي مي گويند دولت با استفاده از اين منابع بدهي هاي 
خود را پرداخت كرده، كه طبق گزارش خزانه كشور چنين 
ادعايي درست نيست. دولت ريالي از تغيير نرخ ارز عايدي 
نداشت اما تمام منابعي كه صرف شد، براي حمايت از مردم 
صرف كاالي اساسي شد. او ادامه داد: طبق اين گزارش در 6 
ماه گذشته درآمد دولت برابر با 1۵۰ هزار ميليارد تومان بوده 
يعني 77 درصد از آنچه بايد كسب مي شده را كسب كرده ايم 
البته در همين مدت نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 1۲۴ 
درصد رشد داشته ايم. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان 
اينكه كاهش قدرت خريد مردم در بودجه سال ۹۸ جبران 
خواهد شد، گفت: بايد در بودجه ظرفيتي براي اين امر ايجاد 
كنيم. ستاد بودجه ۹۸ از نيمه تابستان كار خود را شروع كرده 
و هفتمين جلسه آن سه شنبه هفته گذشته تشكيل شد و 
امروز )س��ه شنبه( نيز جلسه اي خواهيم داشت كه در آن، 
نمايندگان اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف مشاركت دارند تا 
بودجه به صورت واقع بينانه تدوين شود؛ بر اين اساس، سال 

آينده، سال ويژه اي براي كشور است

  تشكيل كميته هاي 10 گانه
در ادامه معاون هماهنگي سازمان برنامه و بودجه از تشكيل 
1۰ كميته تخصصي بين سازمان برنامه و بودجه و اتاق ايران 
خبر داد و گف��ت: اين كميته ها در زمينه صنعت، معدن و 
تجارت، پيمانكاري و نظام خدمات فني و مهندسي، آب، 
كشاورزي و منابع طبيعي، انرژي، اقتصاد كالن و اقدامات 
مقابله با تحريم، بودجه، آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي، 
شوراي اقتصاد و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، راه و دارو و 
تجهيزات خواهد بود. سيد حميد پورمحمدي، همچنين در 
مورد اظهارات يكي از فعاالن اقتصادي در مورد درآمدزايي 
دولت از مابه التفاوت نرخ ارز گفت: حتي يك ريال از اين وجوه 
در اختيار دولت قرار نگرفته و تمام آن براي واردات مواد اوليه، 
تجهيزات، كاالهاي اساسي و غيره استفاده شده و مي شود. 
پورمحمدي همچنين در مورد برنامه دولت براي مقابله با 
تحريم ها از طراحي نقشه راهي در ۵ حوزه خبر داد كه شامل 

بودجه، معيشت مردم، توليد، نظام بانكي و ارز مي شود.
او همچنين گفت: س��ازمان برنام��ه و بودجه آنچه بخش 
خصوصي در مورد مشاركت خواسته تبديل به اليحه، قانون 
و آيين نامه كرد و هفته هاي اخير هم چند مصوبه از سران 
قوا دريافت كرد. پورمحمدي افزود: براي دريافت اطالعات 
اطالعات شفاف از تمام دستگاه ها يك سامانه اي در حال 
طراحي اس��ت، تا اطالعات از همان ابتدا در اختيار بخش 
خصوصي قرار بگيرد. او از تهاتر بدهي هاي دولت با بخش 
خصوصي در اصالحيه بودجه سال ۹۸ كل كشور خبر داد 
و گفت: قاچاق بنزين به شدت گسترش يافته است، چراكه 
اختالف نرخ بااليي وجود دارد. پورمحمدي در خصوص ارز 
پتروشيمي ها نيز گفت: ديروز هيات وزيران تصميم گرفت 
كه خوراك ارزان از پتروشيمي ها برداشته شود بنابراين بايد 

قيمت متعادل شود.

خداحافظي شوراي رقابت با قيمت گذاري خودرو
پايگاه خبري اتاق تهران| يك عضو شوراي رقابت 
گفت: اين ش��ورا با قيمت گذاري خودرو خداحافظي 
كرده و ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، مجددا اين 
مسووليت را به عهده گرفته اند. محسن بهرامي ارض 
اقدس گفت: از اين پس شوراي رقابت فقط چارچوب 
قيمت گذاري خودروهاي داخلي و خودروهاي مصداق 
تس��لط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظيم 
بازار ارايه مي كند، اما ميزان افزايش و قيمت  نهايي هر 
خودرو با مجوز اين ستاد و در سازمان حمايت تعيين و به  

خودروسازان ابالغ خواهد شد. عضو شوراي رقابت افزود: 
تاكنون شوراي رقابت بر مبناي اينكه چه خودروهايي 
داراي قيمت هاي مس��لط، وضعي��ت تهاجمي و بازار 
انحصاري هستند، برخي محصوالت زير ۴۵ميليون 
تومان دو خودروساز بزرگ را كه در بازار رقيب ندارند، 
مش��مول قيمت گذاري كرده بود. سهم اين خودروها 
از بازار داخلي بي��ش از ۸۵ درصد بود و كامال وضعيت 
مسلطي در بازار داشتند اما افزايش قيمت، بسياري از 
خودروها را از فهرست قيمت گذاري شورا حذف كرد.

او تصريح كرد: با اعالم نرخ تورم بخش��ي و نرخ پايه ارز 
و ميزان ارزبري خودروهاي توليد داخل توسط بانك 
مركزي، شوراي رقابت با سرعت دامنه تغيير قيمت ها 
و خودروهايي را كه مصداق وضعيت مس��لط در بازار 
هستند، به ستاد تنظيم بازار ارايه مي كند و اين ستاد 
درصورتي كه افزايش قيمت اين خودروها را الزم بداند، 
مجوز افزايش قيمت را به سازمان حمايت مي دهد اما 
عدد ميزان افزايش قيمت محصوالت خودروسازان در 

سازمان حمايت تعيين مي شود.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
تلفات شبكه برق رساني 

تك رقمي شد

نفت برنت ركورد زد

تعويض 534 كيلومتر كابل 
فرسوده در تهران

توقف بزرگ ترين پروژه 
خورشيدي جهان

پاون| معاون هماهنگي توزيع شركت توانير با اعالم 
خبر تك رقمي شدن تلفات شبكه توزيع برق گفت: 
كماكان براي كاهش اين تلفات طرح هاي در دست 
اقدام داريم. محمودرضا حقي فام معاون هماهنگي 
توزيع شركت توانير در اين خصوص اظهار داشت: 
براي بررسي تلفات ش��بكه ميزان انرژي ورودي با 
انرژي خروجي مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد 
كه در اين باره به صورت نقطه به نقطه س��االنه اين 

بررسي انجام و در هر هفته صورت مي پذيرد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته پروژه هاي متعددي 
در بحث كاهش تلفات به اجرا گذاشته شد، افزود: در 
دو هفته گذشته خوشبختانه ميزان تلفات ما از 10 
درصد پايين تر آمده اس��ت. در راستاي پروژه هاي 
انجام ش��ده در يك سال گذشته در برخي مكان ها 
سيس��تم كنترل هوشمند نصب شد كه همه  اينها 
تاثيرگذار ب��ود و اميدواريم به همين صورت حفظ 

شود تا به سمت كاهش بيشتر تلفات پيش برويم.
معاون هماهنگي توزيع شركت توانير بيان داشت: 
البته در اين مدت دو ماه، محدوديت منابع مالي در 
كاهش تلفات داش��تيم كه اميدواريم هيات مديره 
توانير براي اين قسمت نيز منابع الزم را پيش بيني 
كند تا روند كاهش تلفات متوقف نشود و ان شااهلل 
همين وضعيت تك رقمي كردن ادامه داشته باشد تا 

در سال هاي آتي سير نزولي را شاهد باشيم.

ايسنا| قيمت نفت برنت روز دوشنبه در آستانه 
بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران كه نگراني ها 
نس��بت به كمبود عرضه را برانگيخته به باالترين 
قيمت در چهار سال اخير صعود كرد. بهاي معامالت 
آتي نفت برنت ۴۸ سنت يا 0.۶ درصد افزايش يافت و 
به ۸۳.۲۷ دالر در هر بشكه رسيد كه باالترين قيمت 
از نوامبر سال ۲01۴ بود.بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمدييت امريكا ۳۲ سنت يا 0.۴ درصد 
افزايش يافت و به ۷۳.۵۷ دالر در هر بشكه رسيد. 
گروه بانكي ANZ روز دوشنبه در يادداشتي اعالم 
كرد بازار منتظر صعود قيمت هاي نفت به 100 دالر 

در هر بشكه است.
يكي از نشانه هاي  متاثر شدن صادرات نفت ايران 
از تحريم ه��اي امريكا، اقدام ش��ركت س��ينوپك 
چين اس��ت كه اعالم كرد بارگيري نف��ت ايران را 
در م��اه ميالدي جاري كاهش خواه��د داد. چين 
بزرگ ترين خريدار نفت ايران است. به گفته ادوارد 
بل، تحليلگر كاال در بانك “امارات ان بي دي “، اگر 
پااليشگاه هاي چيني بيش از آنچه پيش بيني شده 
بود از تحريم هاي امريكا تبعيت كنند، بازار به شدت 

با محدوديت عرضه مواجه خواهد شد.
به گفته استفان اينس، مدير معامالت منطقه آسيا 
اقيانوسيه در شركت OANDA، تا زماني كه عرضه 
قابل توجهي از سوي اوپك انجام نگيرد روند افزايش 

قيمت ها ادامه خواهد يافت.

ايلنا| مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران 
گفت: 1۵00 كيلومتر در تهران كابل فرس��وده 
داريم كه تاكنون ۵۳۴ كيلومتر از آن كابل كشي 
شده و طي دو سال آينده همه كابل هاي فرسوده 

را از مدار خارج مي كنيم.
غالمرضا خوش خلق با اشاره به قدمت شبكه برق 
تهران گفت: برق منطقه اي تهران قديمي ترين 
ش��ركت برق كش��ور ب��وده و به همي��ن دليل 
فرسوده ترين شبكه كش��ور را نيز داراست، طول 
خطوط انتقال و ش��بكه برق تحت پوش��ش اين 
شركت 10 هزار كيلومتر است كه بطور متوسط 
۵0 درصد از آن بيش از بيست سال قدمت دارد. 
خوش خلق ادامه داد: با توجه به جميع مس��ائل 
مي توان دريافت كه همكاران جهت انجام مراقبت 
ويژه و لحظه اي، بازس��ازي و توسعه شبكه با چه 
كار دشواري روبه رو هستند و با خارج شدن يك 
ترانسفورماتور از مدار مشكالتي ايجاد و حتي منجر 
به خاموشي هم مي شود؛ بنابراين براي اينكه شبكه 
برق به پايداري استاندارد برسد، بايد عمر شبكه 
كاهش يابد كه در اين مورد ض��رورت دارد روند 
جايگزيني كابل هاي روغني با كابل هاي خشك 

به صورت دفني ادامه يابد.
وي افزود: امسال ۲۸۴ كيلومتر كابل كشي شده و 
اميدواريم بتوانيم طي دو سال آينده همه كابل هاي 

فرسوده را از مدار خارج كنيم.

ايسنا| عربستان س��عودي برنامه ۲00 ميليارد 
دالري با گروه سافت بانك براي ساخت بزرگ ترين 
پروژه توليد نيروي خورشيدي جهان را كنار گذاشت. 
وال اس��تريت ژورنال به نقل از مقامات دولتي آگاه 
عربس��تان نوش��ت: هيچ كس روي اين پروژه كار 
نمي كند و در عوض، عربستان سعودي سرگرم كار 
روي يك استراتژي كاربردي تر براي افزايش توليد 
انرژي تجديدپذير اس��ت كه در اواخر اكتبر اعالم 
خواهد شد. ماسايوشي س��ون، مديرعامل سافت 
بانك در مارس برنامه اي را براي سرمايه گذاري در 
ايجاد بزرگ ترين پروژه توليد نيروي خورش��يدي 
جهان در عربس��تان س��عودي اعالم ك��رد. انتظار 
مي رفت اين پروژه ۲00 گيگابايت انرژي تا س��ال 

۲0۳0 توليد كند.
عربستان س��عودي كه بزرگ ترين صادركننده 
نفت جهان است، در حال حاضر تاسيسات انرژي 
تجديدپذير محدودي دارد اما قصد دارد با اجراي 
۶0 پروژه و سرمايه گذاري بين ۳0 تا ۵0 ميليارد 
دالر، تا سال ۲0۲۳ س��االنه ۹.۵ گيگاوات برق از 

چنين منابعي توليد كند.

»تعادل« از مراسم امضاي يك قرارداد استراتژيك در حوزه نفت گزارش مي دهد 

قرارداد احداث 5 مخزن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسك امضا شد 

توسعه مكران كليد خورد 

موافقت مشروط پتروشيمي ها با تغيير نرخ ارز در خوراك 

احتمال بازگشت بازار نفت به تابستان 2008 

گروه انرژي|نادي صبوري-عليرضا كياني | 
شامگاه يكشنبه كوشك نفت ش��اهد امضاي قرارداد 
اح��داث مخازن ذخيره س��ازي نفت در جاس��ك بود. 
پروژه اي كه مقامات عالي نظ��ام از جمله مقام معظم 
رهب��ري و رياس��ت جمهوري به دلي��ل ابعاد مختلف 
اجتماعي و سياس��ي تاكنون تاكيد فراواني بر اجراي 
آن داش��تند. در اين مراسم با حضور مرضيه شاهدايي 
قائم مقام وزارت نفت، علي كاردر مديرعامل ش��ركت 
ملي نفت، تورج دهقاني مديرعامل شركت مهندسي 
و توسعه نفت، غالمرضا منوچهري معاون شركت نفت 
و چهره هاي استاني و نمايندگان مجلس از هرمزگان، 
احداث ۵ مخزن ذخيره س��ازي نف��ت خام به ظرفيت 
10 ميليون بش��كه ب��ه بخش خصوصي واگذار ش��د. 
طرحي كه يكي از پايه هاي طرح توسعه بندر جاسك 
محس��وب مي ش��ود كه يكي از مهم تري��ن اهداف آن 
محروميت زدايي از جنوب شرق ايران است. در جريان 
اين مراس��م مديرعامل شركت ملي نفت با بيان اينكه 
ايران به راحتي مي تواند به كالس توليد نفت خام روزانه 
۶ ميليون بشكه دست پيدا كند عنوان كرد: »با اين طرح 
مبادي صادراتي روزانه ۳ ميليون بشكه نفت خام متنوع 
مي شود«. مرضيه شاهدايي قائم مقام شركت ملي نفت 
نيز اجراي چنين طرح هايي را موجب افزايش جايگاه 
ايران در نهادهاي بين المللي از جمله اوپك توصيف كرد. 
همچنين در حاشيه اين مراسم، بحث هاي روز نفت از 
سوي خبرنگاران با مديرعامل شركت ملي نفت مطرح 
ش��د. در همين زمينه او تصريح كرد كه ايران در حال 
حاضر هيچ مش��كلي براي دريافت پول نفت خام خود 
ندارد. كاردر همچنين توضيحاتي را در خصوص ايده 
بورس نفت كه طبق گفته وزير نفت سران ۳ قوه روي 
آن به اجماع رسيده اند مطرح كرده و ابراز اميدواري كرد 
كه نخستين عرضه با حجم 1 ميليون بشكه هفته آينده 
صورت گيرد. مشروح گزارش »تعادل« در اين زمينه را 

در ادامه مي خوانيد. 
    

توسعه منطقه جنوب شرق ايران يكي از اهداف آرماني 
دولت هاي مختلف بوده است. توسعه سواحل مكران در 
جنوب شرق كشور هم ا كنون فرصتي را در اختيار وزارت 
نفت قرار داده تا با رسيدن به اهدافي مانند انتقال نفت 
غرب كارون به شرق كشور و توسعه زيرساخت صادرات 
نفت، به محروميت زدايي در جنوب شرق كمك كند. 
آن طور كه پيداست وزارت نفت يك بسته سرمايه گذاري 

را براي توسعه اين منطقه در نظر دارد. 
دوشنبه ش��ب در راستاي همين بسته قراردادي براي 
يكي از بخش هاي طرح انتقال نفت از غرب به شرق ايران 
كه شامل 1000 كيلومتر خط لوله ۴۲ اينچ، ۵ ايستگاه 
پمپاژ، احداث مراكز ذخيره سازي به ظرفيت 10 ميليون 
بشكه اي و اسكله بوده و ۲ ميليارد دالر سرمايه گذاري 

است، منعقد شد. 
احداث مخازن اس��تراتژيك 10 ميليون بش��كه اي در 
منطقه مكران به عنوان بخش��ي از پ��روژه انتقال نفت 
غرب كارون و به عنوان بخش مهمي از خط لوله  1000 
كيلومتري انتقال نفت خام از گوره به جاسك موضوع 
اين قرارداد بود. به گزارش »تعادل« مكران نام تاريخي 
است كه به سواحل شمالي درياي عمان اطالق مي شود. 
»چرا به مكران نياز اس��ت؟« اين پرسش��ي اس��ت كه 
مديرعامل شركت ملي نفت س��خنان خود در مراسم 
انعقاد قرارداد را با پاسخ به آن آغاز كرد. علي كاردر گفت: 
» با وجود خارك باز به جاسك نياز داريم. اعتقاد داريم 
كه مي توانيم به راحتي به توليد ۶ ميليون بشكه برسيم 
كه ميزان ۳ ميليون بش��كه در پااليشگاه هاي داخلي 
مصرف خواهد شد و مابقي بايد صادر شود«. وي ادامه 
داد: »جاسك به حوزه شرق آسيا نزديك تر است و توسعه 
مكران به سبد توليد كشور نيز تنوع مي بخشد. در آينده 

مي بينيم كه حوزه خليج فارس در بخش صادرات به اين 
نقاط قطعا احتياج خواهد بود«.

كاردر در اشاره به قراردادي كه براي امضاي آن در محل 
همايش هاي وزارت نفت حاضر ش��ده ب��ود گفت: »با 
ظرفيت هاي آتي توسعه اي ايران، مخازن نگهداري با 
ظرفيت هاي باال نياز خواهد بود. برنامه اين است كه در 
فاز اول ظرفيت مخازن 10 ميليون بشكه باشد و بعد به 

۲0ميليون بشكه برسيم«.
مديرعامل شركت ملي نفت بخشي از صحبت هاي خود 
را به توصيف شاكله جديد NIOC كه پيشتر و در جريان 
نمايش��گاه نفت نيز به آن پرداخته شده بود اختصاص 
داده و عنوان كرد: »مي خواهيم هنر خود را بيش��تر در 
بخش هاي باالدس��تي براي مثال مخ��ازن زير زميني 
نفت خام به نمايش بگذاريم و بخش هاي ميان دستي و 

پايين دستي را به بخش خصوص واگذار كنيم«.
علي كاردر بخش زيادي از صحبت هاي خود را به اهميت 
بخ��ش خصوص��ي در پروژه هاي جدي��د وزارت نفت 
اختصاص داد و گفت: »از س��ال 1۳۹۳ استراتژي هاي 
شركت ملي نفت ايران به سمت برون سپاري و جذب 
س��رمايه گذار و ميدان دادن به بخش خصوصي تغيير 

كرد«.
كاردر در ادام��ه گفت كه سياس��ت وزارت نفت درگير 
كردن بخش خصوصي است. وي با اشاره به قراردادهاي 
1 ميليارد و ۲00 ميليون دالري كه در ميانه ش��هريور 
براي جمع آوري گازهاي مش��عل شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب امضا شد گفت: »نيروگاه هاي آتي در 
اختيار بخش خصوصي ق��رار دارد. گاز هاي همراه نيز 
همگي تعيين تكليف شده اند. در خصوص بهره برداري 
نفت خام كه قبال هميشه شركت ملي نفت بهره برداري 
مي كرد، بخش خصوصي وارد شده است«. با اين همه 
مديرعامل NIOC عنوان كرد كه از عملكرد خود در اين 
زمينه رضايت كامل ندارد و وزارت نفت در امر خصوصي 

سازي مي توانسته در مواردي »زودتر« عمل كند.

    اعتماد نفت به بخش خصوصي
مرضيه شاهدايي قائم مقام بيژن زنگنه نيز درباره اين 
طرح و اهميت سواحل مكران در برنامه توسعه مد نظر 
وزارت نفت گف��ت: »يكي از كارهايي كه بايد در برنامه 
توسعه ميادين مي داشتيم انتقال به شرق بود. در جنوب 
ايران ما حدود ۲000 كيليومتر سواحل داريم كه از لحاظ 
ژئوپليتيك و اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است. 
با شروع اين قرارداد در منطقه جاسك، پايه گذار توسعه 

در اين منطقه وزارت نفت خواهد بود«. 
صحبت هاي مرضيه ش��اهدايي نيز پر بود از اشارات به 
بخش خصوصي. وي درب��اره فعاليت هاي وزارت نفت 
در امر خصوصي سازي گفت: »يكي از كارهاي مهمي 
كه دنبال ش��د، برنامه توسعه ميادين است. از كارهاي 
ديگري كه انجام شد بحث جمع آوري گازهاي فلرها بود 
كه مجريان آن به بخش خصوصي سپرده  شد. از موارد 
ديگر مي توان به توسعه بخش نفت و گاز اشاره كرد كه 
سال آتي و سال بعد شاهد افتتاح فازهاي پارس جنوبي 

خواهيم بود«. 
ش��اهدايي به معضالت همكاري وزارت نفت با بخش 
خصوصي نيز اش��اره كرد و گفت: »برنامه هاي توسعه 
وزارت نفت مي طلبد كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
در امر سرمايه گذاري شركت كنند«. وي به مشوق هايي 
اعطايي وزارت نفت براي ترغيب س��رمايه گذاران نيز 
پرداخت و عنوان كرد: »وزارت نفت تالش كرده ريسك 

را براي سرمايه گذاري كاهش دهد«.
با اين هم��ه از حرف هاي مقامات اين طور برمي آيد كه 
وزارت نفت اعتماد چشم بسته به شركت هاي خصوصي 
ندارد. تورج دهقاني يعني همان كس��ي كه امضاي او 
زير قرارداد احداث مخ��ازن قرار گرفت، تاكيد كرد كه 

»اين طرح بايد با زمان بندي دقيق پيش  رود«.
 مديرعامل ش��ركت ملي نفت اما به صورت دقيق تري 
نگراني وزارت نفت را با حضار در مراسم و شركت هاي 
خصوصي طرف قرار داد در ميان گذاشت. او با اشاره به 
سابقه شركت پترو اميد آس��يا گفت: »پترو اميد آسيا 
پيش تر هم سابقه همكاري با وزارت نفت را داشته است. 
اما اين همكاري بيشتر از زمان معهود به طول انجاميد«. 
كاردر ب��ا تاكيد بر اهميت همزمان��ي انجام پروژه هاي 
مختلف براي ش��ركت نفت، عنوان ك��رد: »خواهش 
شركت نفت اين است كه شركت پيمانكار ظرف زماني 

را رعايت كند«.
نماينده ش��ركت خصوصي طرف قرارداد وزارت نفت 
در اين پروژه در پاس��خ به اين پرسش »تعادل« كه چه 
راهكارهايي را براي رساندن پروژه در زمان مقرر در نظر 
دارند عنوان كرد: »ما مشابه اين پروژه را انجام داديم و 
با اس��تفاده از تجربه قبلي بدون ديركرد در زمان مقرر 
مخازن را تحويل خواهيم داد« او همچنين در خصوص 
اينكه آيا راهكارهايي را براي دور زدن مشكالت تحريمي 
در نظر دارند عنوان كرد: »سناريوهاي مختلفي در اين 

زمينه بررسي شده است و ما براي آن آمادگي داريم« 
تورج دهقاني، مديرعامل تازه شركت مهندسي و توسعه 
نفت در جلسه امضاي قرارداد با شركت گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد و شركت پترو اميد آسيا، گفت كه 
طرح ملي احداث خط لوله 1000 كيليومتري با هدف 
انتقال نفت خام به جنوب شرق آسيا در سياست هاي 
كالن كشور با هدف توسعه در بخش جنوب شرق كشور 
مطرح شده است. از نگاه او، ساخت مخازن استراتژيك 

در جاسك »گامي در اين راستا« است.
مرضي��ه ش��اهدايي، قائم مق��ام وزارت نف��ت نيز در 
صحبت هاي خود در اين مراس��م گفت: »اين پروژه از 
اهميت خاصي برخوردار است بطوري كه رييس جمهور 
انتقال نفت از غرب به شرق را به صورت مداوم پيگيري 
مي كند«. ش��اهدايي همچنين ابراز اميدواري كرد كه 
تا پايان دول��ت دوازدهم وزارت نفت بتواند از اين طرح 

بهره برداري كند. 

    يك طرح و اهداف بسيار
ت��ورج دهقاني در صحبت ه��اي خود اه��داف دنبال 

شده از طرح توس��عه مكران را چندگانه توصيف كرد. 
مدير شركت توسعه و مهندس��ي نفت مسائلي چون 
»افزايش بستر صادرات نفت خام، تامين خوراك براي 
پااليشگاه هاي منطقه مكران، افزايش ظرفيت توانمندي 

داخلي« را در ميان اهداف اين طرح برشمرد. 
دهقاني با اشاره به اهداف استراتژيك بلندمدتي كه از 
قبل اين طرح دنبال مي شود، گريزي به شرايط سخت 
اقتصادي كشور زد و گفت: »با توجه به شرايطي كه بر 
كشور تحميل ش��ده، اين طرح مي تواند عرضه بازي را 
براي بازيگران داخلي صنعت نفت باز مي شود. در اين 
راستا سياست گذاري ها انجام مي شود و اميدواريم كه 
بتوانيم شاهد حضور توليدكنندگان و سرمايه گذاران 

داخلي در اين طرح باشيم«. 
همين موضوع بعدتر مورد تاكيد، قائم مقام وزارت نفت، 
مرضيه ش��اهدايي نيز قرار گرفت. شاهدايي در مورد 
پروژه هايي مانند توسعه مكران گفت: »اجراي اين دست 
از پروژه ها منشأ افزايش توان داخلي است. همين طور 
مي تواند منشأ افزايش اشتغال به خصوص در منطقه 

محروم جاسك باشد«. 

ايس�نا|  قائم مقام انجمن صنف��ي كارفرمايي صنعت 
پتروشيمي با اشاره به تعيين نحوه محاسبه قيمت خوراك 
تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي، اظهار كرد: اتحاديه با 
اصل تصميم موافق است، به شرط آنكه در نحوه محاسبه 
ميانگين نرخ معامالتي ارز در سامانه نيما براي شركت هاي 

پتروشيمي دقت شود.
فريب��رز كريمايي با بيان اينكه محصوالت ش��ركت هاي 
پتروشيمي يا صادر مي ش��ود و يا در بورس كاال به فروش 
مي رس��د، اظهار كرد: به شركت هاي پتروشيمي از نيمه 
مردادماه اجازه داده شد ارز صادراتي خود را در بازار ثانويه 
به فروش برسانند، از سوي ديگر محصوالت شركت ها هم 

در بورس كاال بدون سقف رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا 
فروخته مي شود، بنابراين طبيعي است كه اتحاديه اصراري 

روي ماندن نرخ ۳۸00 توماني براي خوراك ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه اتحاديه درمورد مكانيزم قيمت گذاري 
خ��وراك بح��ث دارد و ب��ر اين باور اس��ت ك��ه مكانيزم 
قيمت گذاري در اين زمينه دچار مشكل است و در اغلب 
موارد رقابتي نيست، افزود: اما درمورد نرخ تسعير طبيعي 
اس��ت كه وقتي كه قرار اس��ت ارز خود را در بازار ثانويه به 
فروش برس��انيم و س��قف رقابت هم در بورس برداشته 
شده است، با اين تصميم موافق هستيم. قائم مقام انجمن 
صنفي پتروشيمي در ادامه با بيان اينكه نرخ ارز صادراتي 

شركت هاي پتروشيمي در س��امانه نيما حدود ۷۵00 تا 
۷۶00 تومان است، تصريح كرد: شركت هاي پتروشيمي 
يك بخشي از فروشندگان ارز در بازار ثانويه هستند و قرار 
شده است ارز خود را با نرخ ۷۵00 تا ۷۶00 تومان در بازار 
ثانويه به فروش برسانند اما ساير صادركنندگان ارز خود را 
با نرخ باالتري به فروش مي رسانند. بنابراين ميانگين نيما 
باالتر از نرخي اس��ت كه شركت هاي پتروشيمي ارز خود 
را به فروش مي رسانند. بنابراين اگر قرار است نرخ تسعير 
ارز در هر ماه طبق ميانگين نيما محاسبه شود بايد فروش 
خود شركت هاي پتروشيمي محاسبه شود. شركت هاي 
پتروشيمي نمي توانند ارز خود را در نيما با قيمت ۷۵00 

تومان به فروش برس��انند اما چون ميانگين نيما ۸۲00 
تومان است خوراك را ۸۲00 تومان تحويل بگيرند.

كريمايي ادامه داد: البته هنوز اصل مصوبه را نديده ايم. اما 
نمي تواند طبق فروش شركت هاي پتروشيمي نباشد. در 
غير اين صورت يا شركت هاي پتروشيمي هم بايد اجازه 
داشته باشند مانند ساير صادركنندگان ارز خود را طبق 
عرضه و تقاضا در نيما به فروش برسانند يا اگر قرار است ارز 
صادراتي خود را ب��راي كمك به دولت و براي تثبيت بازار 
با نرخ ۷۵00 تومان به فروش برسانند خوراك را هم بايد 
با همين نرخ دريافت كنند نه با ميانگين كل نيما. بنابراين 
اتحاديه با اصل تصميم موافق است اما بايد در نحوه محاسبه 

ميانگين نرخ معامالتي ارز در سامانه نيما براي شركت هاي 
پتروشيمي دقت شود.

بر اس��اس اين گزارش، هيئت وزيران در نشست عصر 
يكشنبه )هشتم مهرماه( به رياست رييس جمهوري، 
نحوه محاسبه قيمت ميعانات گازي، گاز طبيعي خوراك 
تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي را تعيين كرد. 
با تصويب هيئت وزيران، از ابتداي مهرماه امس��ال در 
محاسبه قيمت ميعانات گازي، گاز طبيعي خوراك و 
ديگر خوراك هاي تحويلي به واحدهاي پتروش��يمي 
داخلي، نرخ تس��عير ارز در هر ماه برابر با ميانگين نرخ 

معامالتي ارز در سامانه نيما خواهد بود.

نوانديش| آيا بازار نفت به ش��رايط تابس��تان ۲00۸ 
بازمی گردد؟ اين مهم ترين سوالی است که اکنون همه 

با آن روبه رو هستند.
دان در مورد احتمال افزايش قيمت نفت نوش��ت:  در 
تابس��تان ۲00۸، نفت خام به 1۴۷ دالر در هر بش��که 
رس��يد. در آن زمان علی النعيمی، وزير نفت عربستان 
س��عودی و همکارانش، دالالن بازار را به دليل افزايش 
قيمت نف��ت محکوم کردند، در حالی ک��ه وزير انرژی 
امريکا و همکارانش در س��ازمان همکاری اقتصادی و 
توس��عه خود به عنوان مس��اله واقعی به بحران عرضه 
اشاره کردند.با اين حال سناريو امروز چندان متفاوت 
نيس��ت. اما مقصر اصلی اين افزايش قيمت احتمالی 
متفاوت است.مهم ترين ناشناخته در معادله تقاضای 

جهانی امروز نفت خام ، ايران و صادرات نفت خام آن در 
ماههای آينده است. بازار نگران است؛ تحريم صادرات 
خام ايران بس��يار سخت تر از قبل پيش بينی می شود 
و تأثير آن در بازارها نيز ويران کننده خواهد بود.در ماه 
مه، رئيس جمه��ور ترامپ اعالم کرد قصد دارد تحريم 
های جديد عليه صادرات نف��ت ايران را مجددا اعمال 
کند؛ کارشناسان معتقدند صادرات ايران در مرحله اول 
در حدود ۳00 هزار تا ۷00 هزار بش��که در روز کاهش 
 S & خواهد يافت. بن الک از ترافيگارا اخيرا در کنفرانس
P Global Platts آسيا و اقيانوسيه نفت )آپپک( گفت، 
با اينکه اياالت متح��ده در مورد اقداماتش "فوق العاده 
جدی" بوده است ، احتماال صادرات ايران به ميزان 1.۵ 
ميليون بشکه در روز کاهش يافته است.او  تاکيد کرد که 

توليد ايران به طور قابل توجهی کمتر از آن خواهد بود 
و احتماال کمتر از زمانی است که تحريم ها اعالم شد. با 
اين شرايط پيش بينی قيمت نفت از ابتدای سال ۲01۹ 
به ۹0 دالر و قيمت 100 دالر در هر بشکه رسيد.دانيل 
 Mercuria Energy جاگی، يکی از بنيانگ��ذاران
Group Ltd به آپ��ک گفت: بازار ظرفيت اين حجم 
از کاهش عرضه را ندارد و به نظر من، اين امکان وجود 
دارد که ش��اهد افزايش قيمت 100 دالر در هر بشکه 
باشيم."پول هورسنل کارشناس بانک استاندارد چارترد 
نيز گفت: تحريم ها عليه ايران می توانند در پايان سال 
به شکافی تند و زننده در بازار منجر شوند و قيمت نفت 
به طور بالقوه به قيمت 100 دالر در هر بش��که، برسد..

فرانسيسکو بلنچ از بانک مرکزی امريکا در يک يادداشت 

به مشتريان در اوايل هفته گذشته گفت؛ احتمال سيل 
نفت و سقوط هواپيمای نفتی مشابه سال ۲00۸ ديده 
شده است.اد مورس از سيتی نيز در يادداشتی نوشت: 
تاکنون تعادل ناچيز است و فقدان ظرفيت اضافی می 
تواند قيمت های نفت خام را به خوبی بيش از ۹0 دالر و 
يا حتی 100 دالر برساند.در همين حال جورج مورگان 
انتظار دارد که نفت خام طی شش ماه آينده با ۸۵ دالر 

به ازای هر بشکه افزايش يابد. 
با اين حال امروز، عربستان سعودی و شرکا می خواهند 
نفت اضافی را به بازار اضافه کنند، با اين حال محتاط 
هستند. اطالعات من اين است که بازار به اندازه کافی 
عرضه می شود. من خالد الفلح، وزير انرژی عربستان 
سعودی، اصرار دارد که هيچ پااليشگاهی در جهان که 

به دنبال نفت است و قادر به دريافت آن نيست، بدون 
نفت نمی ماند.

آخري��ن گزارش اوپک می گويد ک��ه توليد کنندگان 
غير وابسته به اوپک به رهبری اياالت متحده، در سال 
۲01۹ توليد خود را با ۲.۴ ميليون بشکه افزايش می 
دهند، در حالی که تقاضای جهانی نفت بايد فقط 1.۵ 
ميليون بشکه افزايش يابد. افزايش توليد شارپ به اين 
ترتيب می تواند در سال آينده يک مازاد بزرگ نفت خام 
ايجاد کند.   با اين وجود آنچه کارشناسان متفقا قبول 
دارند اين است که در شرايط فعلی تحريم ايران موجب 
افزايش شديد قيمت نفت خواهد شد و اين چيزی است 
که کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه به هيچ 

روی موافق آن نخواهند بود.       
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     مي شد انتظار داشت در روزهايي كه »نفت ايران« به يك مساله بين المللي تبديل شده است، پرسش هايي در اين خصوص با مديرعامل شركت ملي نفت 
در فرصت حضور او در مراسم انعقاد قرارداد مخازن نفتي جاسك مطرح شود. علي كاردر در جمع خبرنگاران تصريح كرد كه ايران به پول نفت خام خود در 
حال حاضر دسترسي بدون مشكل و كامل دارد. او اضافه كرد: »آنچه اكنون در ايران مساله ساز شده عدم دسترسي به پول نفت نيست بلكه دشواري تامين 
اسكناس كاغذي است. در هيچ كشور ديگري تا اين حد تقاضا براي اسكناس دالر كاغذي وجود ندارد چرا كه تامين آن ساده نيست«  كاردر با تاكيد بر اينكه 
به راحتي پول حاصل از فروش محموله هاي صادراتي نفت خام را وصول مي كنيم، ادامه داد: تالش هايي كه وزارت امور خارجه براي حصول توافق با اتحاديه 
اروپا در دستور كار دارد به منظور دستيابي به راه حل ها و طرح هاي مختلف براي اجرا در شرايط گوناگون است.او در پاسخ به پرسش »تعادل« در مورد اينكه آيا 
معامله نفت با يوآن چين در بورسي كه اين كشور در اين زمينه تاسيس كرده در شركت ملي نفت بررسي شده است يا خير عنوان كرد: »چين هنوز خود در اين 
بورس ورود جدي نكرده و اين بورس هنوز شناور نيست. ما منتظر اقدام جدي چين در اين زمينه هستيم تا بررسي هاي جدي تري انجام دهيم. در حال حاضر 
نيز بررسي هايي از سوي ما صورت گرفته است« مديرعامل NIOC در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص دريافت پول نفت از هند به روپيه عنوان كرد كه هنوز 
تصميمي در اين خصوص گرفته نشده و فعال پول نفت از هند به يورو دريافت مي شود. كاردر همچنين در مورد عرضه نفت در بورس و زمان احتمالي انجام آن 
گفت: » اميدوارم عرضه نفت خام در بورس انرژي از هفته آينده آغاز شود كه در آن صورت به شكل محموله هاي پنج هزار بشكه اي و در مجموع يك ميليون 
بشكه خواهد بود.« مديرعامل شركت ملي نفت در پاسخ به پرسش ديگر »تعادل« در مورد بيمه محموله هاي نفتي عنوان كرد: »اكنون محموله ها را خودمان 
بيمه مي كنيم و مشكلي نداريم. تعدادي از بيمه گرهاي P&I نيز هنوز با ما كار مي كنند كه البته ممكن است با فرا رسيدن ضرب االجل امريكا در خصوص تحريم 

رويه ديگري را در پيش بگيرند. در آن صورت خودمان بيمه را تقبل خواهيم كرد« 

برش
به راحتي پول نفت را وصول مي كنيم 
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عكسروز

چهرهروز

آخرين وضعيت »مهدي فخيم زاده«
خسرو امير صادقي درباره آخرين اوضاع جسماني مهدي فخيم زاده گفت: خوش بختانه با وجود آنكه پزشك اين هنرمند تاكيد داشتند 
كه او نبايد تحرك زيادي داشته باشد، ساخت آخرين اثرش را به پايان رساند و اكنون جاي هيچ گونه نگراني درباره اوضاع جسماني او 
نيست. او  به ايسنا گفت: مهدي فخيم زاده براي طي كردن دوران نقاهت خود از تهران خارج شده است و با توجه به توصيه هاي پزشك 
ايشان چند روز ديگر مي تواند به تهران برگردد. او يادآور شد: آقاي فخيم زاده از همان روزهاي اولي كه از بيمارستان مرخص شدند پزشكان 
تاكيد داشتند كه نبايد كار سنگين انجام دهد و حركت كند اما از آنجايي كه فرد مسووليت پذيري است با وجود آنكه تهيه كننده فيلم 
»مشت آخر« هم گفته بودند كه مي توانيم ادامه فيلمبرداري و سكانس هاي باقي مانده را بعدا انجام دهيم، او نپذيرفت و كارها را تمام كرد.

ايستگاه

ادامه صدرنشيني »راهبه« در سينماهاي جهان
فيلم ترس��ناك »راهبه« با ادامه 
فروش خ��وب خ��ود در بازارهاي 
داخل��ي و خارجي، پرفروش ترين 
فيلم از مجموعه »تس��خير« شده 
اس��ت. به گزارش ورايت��ي، فيلم 
ترس��ناك و فراطبيعي »راهبه« 
همچن��ان ب��ه س��لطه خ��ود بر 

سينماهاي خارج از اياالت متحده امريكا ادامه مي دهد. بنا بر گزارش ها اگر 
اين حجم فروش پا بر جا بماند اين تريلر برادران وارنر براي چهارمين هفته 
پياپي در جايگاه نخست باكس آفيس بين الملل قرار مي گيرد. »راهبه« اين 
آخر هفته بيش از ۱۶ ميليون دالر در ۸۰ كشور دنيا فروش داشته است كه 
مجموع فروش خارج از امريكاي آن را به ۲۲۱ ميليون دالر رساند. اين فيلم 
هم اكنون با مجموع فروش جهاني۳۳۰ ميليون دالري خود پرفروش ترين 

فيلم از مجموعه فيلم هاي ترسناك »Conjuring - تسخير« است.
»راهبه« كه پنجمين قسمت از مجموعه تسخير به حساب مي آيد اين هفته 
بهترين عملكرد را با ۲.۳ ميليون دالر فروش در ۳۶۷ سالن سينماي فرانسه 
داشته است و بعد از آن با ۱.۷ ميليون دالر در ۱۷۹۵ سالن در روسيه و ۱.۴ 

ميليون دالر در ۴۲۹ سينماي ايتاليا باالترين آمار فروش را داشته است.
در جايگاه دوم »جاني انگليش دوباره حمله مي كند« از كمپاني يونيورسال 
قرار دارد كه جديدترين فيلم از س��ري جاني انگليش - يا به آنچه در ايران 
معروف شده »مستربين پليس مي ش��ود« - است. اين كمدي جاسوسي 
با بازي روآن آتكينسون با ۲.۳ ميليون دالر فروش، بهترين عملكرد را در 
اندونزي داشته اس��ت و پس از آن فنالند با ۶۰۰ هزار، هندوستان با ۵۰۰ 
هزار و نروژ با ۴۰۰ هزار دالر باالترين فروش را داشته اند. تا كنون مجموع 
فروش بين المللي »جاني انگليش دوب��اره حمله مي كند« به بيش از ۴۴ 
ميليون دالر رسيده اس��ت. اين فيلم ۲۶ اكتبر )۴ آبان( در اياالت متحده 

امريكا روي پرده مي رود.

بازارهنر

»راه پيمايي« مشترك »محمد معتمدي« و »راجر واترز «

جايزه نوبل پزشكي سال به »آليسون« و »هونجو«

حاشيه  قابل تامل يك نمايش 

آلب��وم The long march )راه پيمايي( كاري از 
ب��رادارن »جبران« و با صداي راج��ر واترز و محمد 
معتمدي منتش��ر ش��د. محمد معتمدي خواننده 
 The شناخته شده ايراني يكي از خوانندگان آلبوم
long march )راه پيمايي( است. او درباره اين اثر 
مي گويد: اي��ن آلبوم متعلق به گروه »تريو جبران« 
اس��ت كه اعضايش را برادران فلسطيني جبران به 
نام هاي سمير، ويس��ام و عدنان تشكيل مي دهند 
و قرار اس��ت ۱۲ اكتبر )۲۰ مهر ۱۳۹۷( اين آلبوم 
به صورت رسمي رونمايي ش��ود اما از هم اكنون در 
س��ايت هاي معتبر موسيقي در سراس��ر دنيا قابل 
خريداري است. معتمدي ادامه مي دهد: من در اين 
 The long آلبوم يك قطعه خوانده ام ك��ه نامش
march است و نام همين قطعه را هم براي آلبوم 
انتخاب كرده اند. براي اين قطعه من شعري از اشعار 
خواجوي كرماني انتخاب كرده ام و به صورت آوازي 
بر روي قطعه اي از تريو جبران و در »بيات اصفهان« 

خوانده ام.
اين خواننده موسيقي ايراني ادامه مي دهد: مبناي 
نام گذاري اين آلبوم و قطعه هايش اش��عار و متون 
شاعر معروف فلسطيني »محمود درويش« است كه 
اين نام ها برمبناي واژگاِن شعري »محمود درويش« 
انتخاب شده است. در واقع خط ربِط قطعه هاي اين 

آلبوم، سروده هاي محمود درويش است. معتمدي 
درب��اره جايگاه »محمود دروي��ش« در ميان مردم 
فلسطين مي گويد: محمود درويش آدم مبارزي بوده 
و در ميان فلسطينيان و حتي در ميان يهوديان چهره 

قابل احترامي است.
همچنين يك��ي از قطعه هاي اين آلب��وم با عنوان 
carry the earth را »راج��ر وات��رز« خوانده كه 
شعرش از سروده هاي خوِد واترز است. اين خواننده 
كه جايگاهي جهاني در موسيقي دارد، اين قطعه را 
به ياِد چهار پسر بچه اي ساخته كه در سال ۲۰۱۴ در 
سواحل غزه، توسط رژيم صهيونيستي كشته شدند. 
اين آلبوم با صداي محمود درويش شروع مي شود و 
در قطعه دوم اثري با صداي محمد معتمدي شنيده 
مي شود. حبيب مفتاح و يوسف ُهِبيش نوازندگان 

سازهاي كوبه اي در اين آلبوم هستند.

آكادمي نوبل برندگان نوبل پزشكي و فيزيولوژي 
س��ال ۲۰۱۸ ميالدي را معرفي ك��رد. اين جايزه 
امسال بطور مشترك به جيمز آليسون، امريكايي 
و تاسوكي هونجو، ژاپني به خاطر كشف روش هاي 
جدي��د در درمان س��رطان تعلق گرف��ت. جيمز 
آليس��ون، استاد ايمني شناس��ي دانشگاه تگزاس 
امريكاس��ت. جاي��زه نوب��ل پزش��كي ب��ه خاطر 
دستاوردهاي دو دانشمند در حوزه ايمني درماني 
)ايمونولوژي( براي درمان سرطان به آنها اهدا شد. 
كميته نوب��ل ضمن اعالم جايزه گفت آليس��ون، 
و هونجو نش��ان دادند چگونه مي ت��وان در درمان 
سرطان راهبردهاي مختلفي را براي بازداشتن )از 
كار انداختن( ترمزهايي ب��ه كار گرفت كه جلوي 
عملك��رد سيس��تم ايمني بدن عليه س��لول هاي 

سرطاني را مي گيرند. 
جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي نوبل سال ۲۰۱۷ 
بطور مش��ترك به جفري هال، ميكاييل روزبش 
و ميكاييل يونگ به خاطر كشفياتش��ان در زمينه 

»مكانيسم مولكولي كنترل ساعت بيولوژيك بدن 
انسان و س��اير موجودات زنده« تعلق گرفته بود. 
اهداي جوايز نوبل امسال در حالي آغاز شده است 
كه آكادمي نوبل اعالم كرده اس��ت كه امس��ال به 
دنبال رسوايي سوءاستفاده جنسي و كناره گيري 
تعدادي از اعضاي آكادمي نوبل جايزه نوبل ادبيات 

امسال اهدا نخواهد شد.
جوايز نوبل فيزيك، شيمي و صلح به ترتيب روزها 
سه شنبه ۳ اكتبر، چهارش��نبه ۴ اكتبر و جمعه ۶ 

اكتبر سال ۲۰۱۸ ميالدي اعالم خواهد شد. 

نمايش »صد در صد« كه اين روزها دوباره در تماشاخانه 
»ش��هرزاد« به صحنه رفته و همچنان مورد استقبال 
مخاطبان قرار مي گيرد، ش��امگاه ۸ مهر ماه به دليل 
تاخير ۳۰ دقيقه اي در اجرا با حاشيه قابل تاملي مواجه 
شد. پيش از آغاز اجرا كه يكي از دست اندركاران نمايش 
به روال هميشه خواست تا مخاطبان موبايل هايشان را 
خاموش كنند تا خللي در سيستم هاي صوتي نمايش 
ايجاد نشود، يكي از تماشاگران خطاب به عوامل اجرايي 
گفت: براي وقت مخاطبان احترام قائل باشيد ! من براي 
دومين بار به تماشاي تئاتر »صد در صد« مي آيم، دفعه 

قبل نيز با تاخير اجرا را آغاز كرديد!
در اعتراض به اين تماشاگر، يكي از عوامل اجرايي گفت: 
ما هم عالقه مند هستيم، راس ساعت كار را آغاز كنيم 
اما بيش از نيمي از تماشاگران به اجرا نمي رسند چون 
عده زيادي به داليل مختلفي با تاخير مي رسند و در 
حالي كه بليت خريده اند، نمي توانند به اجرا برسند و با 
اعتراض آنها مواجه مي شويم. مخاطبان اگر سر وقت 
بيايند، ما هم كار را راس ساعت آغاز مي كنيم. در حين 
اين سخنان بود كه يكي از تماشاگران با لحني عصبي  
گفت: بله ! االن من داخل سالن هستم و درب سالن را 
بسته ايد و همس��رم بيرون مانده است.او در يك اقدام 
قابل تامل از دست اندركاران تئاتر خواست تا شرايط 

حضور همسرش را در س��الن فراهم كنند! سرانجام 
اجرا با حضور تماش��اگر جامان��ده از اجرا و تاخير نيم 
ساعته آغاز شد. پس از پايان اجرا، ستاره پسياني بازيگر 
نمايش »صد در صد« كه با تش��ويق پياپي حاضران 
از ب��ازي متفاوت اش در اين نمايش روبرو ش��ده بود، 
خطاب به آنها گفت: خيلي سپاس��گزارم كه نمايش 
ما را براي تماش��ا انتخاب كرديد.او با اشاره به حواشي 
و صحبت هاي مطرح ش��ده پيش از اجرا ادامه داد: ما 
گروه اجرايي راس س��اعت ۲۰ براي اجراي هر ش��ب 
آماده هستيم و امشب هم همين طور! اما مخاطبان سر 
موقع براي تماشاي تئاتر نمي آيند و اين روند متاسفانه 
باعث شده است كه هر شب با حاشيه مواجه شويم و 
برخي شب ها تماشاگران جامانده، براي گروه اجرايي 

حواشي ايجاد كنند. 

میراث

»سرباز هخامنشي« به موزه ملي ايران مي رسد
رييس جمهوري در بازگش��ت از 
س��فر خود به مقر س��ازمان ملل 
متحد در نيويورك، سرديس سرباز 
هخامنشي را كه بطور غيرقانوني 
از ايران خارج شده بود، بازگرداند. 
مدير اداره كل موزه ه��ا خبر داد: 
س��رديس  س��رباز هخامنش��ي 

همزمان با افتتاح آثار نمايش��گاه “باستان شناس��ي و هنر سرزمين هلند 
به روايت موزه درنتس “ در بخش هخامنش��ي موزه ملي ايران به نمايش 
درمي آيد. س��رديس سرباز هخامنشي بعد از پيگيري هاي حقوقي توسط 
وزارت امور خارجه و وكالي ايراني در دادگاه الهه در امريكا پنجم مهرماه 

با پرواز رييس جمهور به كشور برگردانده شد.
در نخستين عكس العمل بعد از بازگرداندن اين سرديس هخامنشي و در 
ادامه صحبت هايي كه مبني بر بازگرداندن اين اثر تاريخي به تخت جمشيد 
و در كاخ شورا مطرح شده بود، علي اصغر مونسان - معاون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - شامگاه 
يكشنبه هش��تم مهر، در صفحه ش��خصي خود در فضاي مجازي نوشت: 
»سرديس ۲۵۰۰ ساله سرباز هخامنشي كه با تالش دولت پس از ۹۰ سال 
به ميهن بازگشته، يك اثر ملي و متعلق به مردم ايران است، اين اثر بي نظير 
باس��تاني براي بازديد مردم فرهنگ دوس��ت در شهرهاي مختلف كشور 
نمايش داده مي شود.« اين در حالي است كه محمدرضا كارگر، مدير اداره 
كل موزه ها در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: روز سه شنبه ۱۰ مهر، همزمان 
با افتتاح نمايش��گاه هلند در موزه ملي ايران در بخش آثار هخامنشي اين 
موزه به نمايش در مي آيد.او درباره نمايش اين اثر باس��تاني در شهرهاي 
مختلف كشور نيز اظهار كرد: نخس��ت اين اثر در موزه ملي ايران نمايش 
داده مي شود و سپس برنامه آن براي نمايش در استان ها براساس اين نظر 

آقاي مونسان برنامه ريزي مي شود.

تاريخنگاري

حمله نازي ها به شوروي
دهم مهر ۱۳۲۰، ژوزف استالين با حمله آلمان نازي به مسكو از چرچيل تقاضاي 
كمك نظامي كرد و چرچيل به او پيشنهاد داد، پنج تا شش لشكر از نظاميان خود 

را از ايران خارج سازد و در جبهه شرق به كار گيرد.
عمليات بارباروسا اسم رمز حمله آلمان به شوروي در جريان جنگ جهاني دوم بود. 
از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، بيش از ۳٫۹ ميليون سرباز قدرت هاي محور اتحاد شوروي را 
در طول ۲۹۰۰ كيلومتر مرز مشترك اشغال كردند، كه بزرگ ترين اشغال در تاريخ 
جنگ هاي بشر است. بارباروسا از ۶۰۰ هزار وسيله نقليه موتوري، و ۷۵۰ هزار اسب 
اس��تفاده كرد. اين عمليات جاه طلبانه كه با آرزوي مداوم آدولف هيتلر براي فتح 
سرزمين هاي روسيه به پيش مي رفت، آغازي بر فاز محوري تعيين پيروز جنگ 
داشت. اشغال شوروي توسط آلمان منجر به ۹۵٪ همه تلفات ارتش آلمان از ۱۹۴۱ 
تا ۱۹۴۴ و ۶۵٪ كل تلفات نظامي متحدين در تمام طول جنگ شد. تحليلگران 

معتقدند حمله به شوروي بزرگ ترين اشتباه نظامي هيتلر بود
عمليات بارباروسا به افتخار فردريك بارباروسا، فرمانرواي قرون وسطاي آلماني كه 

امپراتوري مقدس روم را در دوره اي كه نياز داشت نجات داده بود نامگذاري شد. 
هيتلر در »نبرد من« وسواس و نفرت عجيبي نس��بت به روس ها اظهار مي دارد. 
همچنين هيتلر در كتابش اضافه كرده آلمان براي به دست آوردن فضاي حياتي 
متوجه شرق باشد. حمله به روسيه به دليل جنگ با فرانسه و انگلستان به تعويق 
افتاد ولي وقتي آلمان ها كار آن جبهه را يكسره كردند متوجه شرق و خاك روسيه 
شدند. در ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۰ و پس از امضاي پيمان سه جانبه آلمان-ايتاليا-ژاپن 
بدگماني ميان دو متحد، آلمان و ش��وروي، باال گرفت و در نتيجه آلمان به بهانه 

همدستي بلشويك ها با يهوديان به شوروي حمله كرد.
در طول شب بيست و يكم ژوئن ۱۹۴۱ از فنالند تا درياي سياه سه ميليون و پنجاه 

هزار سرباز آلماني با همراهي يك ميليون نيروي ذخيره و افراد ستاد لجستيك و 
نيز ساير سپاهيان دول محور منتظر دستور حمله به خاك اتحاد جماهير شوروي 
بودند سربازها در اردوگاه ها آتش مي افروختند عده اي هم آواز مي خواندند. اگرچه 
روسيه كش��ور پهناوري بود و قلمرو وسيعي را شامل مي شد وسعت خاكش اين 
اجازه را به روس ها مي داد تا در هر زمان و هر مكاني كه دلشان بخواهد عقب بنشيند 
وسعت خاك روسيه بسياري از ارتش ها را در خود بلعيده مغول ها، تاتارها، سوئدي ها 
فرانسوي ها ، آلماني ها و… بعد از لشكركشي به روسيه بوده كه از پا افتاده اند و همين 

موضوع اين بار سپاهيان هيتلري را در خود فرو بلعيد.

كیوسك

ويرانه اي به نام اندونزي
 واشنگتن پست: 

دي��روز بس��ياري از 
گ��زارش  نش��ريات 
صفح��ه اول خود را به 
زمين ل��رزه اندون��زي 

اختصاص دادند.
 طبق گ��زارش صفحه 
اي��ن روزنام��ه  اول 
نيز آم��ار تلف��ات اين 

زمين ل��رزه از ۸۰۰ نفر گذش��ت. هر چند كه 
خبرگزاري ه��اي آنالي��ن تاكن��ون افزايش 
قابل توجه��ي براي آم��ار تلفات اي��ن حادثه 
طبيعي اعالم كرده اند. آن طور كه گفته شده، 
احتمال مي رود كه شمار كشته ها در روزهاي 
آتي افزايش يابد. روز جمع��ه تعداد زيادي از 
مردم براي برگزاري يك جش��نواره در ساحل 
پالو گردهم آم��ده بودند كه ب��ه دليل هجوم 
امواج سهمگين از سوي دريا غرق شدند. براي 
اطالع از ميزان خسارت هاي وارده يك پهباد 
بر فراز منطقه زلزله ديده به پرواز درآمده است. 
تصاوير و فيلم هاي ارسالي از اين پهباد نشانگر 
آن اس��ت كه ويراني ها در محل حادثه بسيار 

گسترده است.

 فايننشال تايمز: 
اي��ن روزنام��ه نيز، در 
صفحه اول خود، ضمن 
انتش��ار تصوير و خبر 
از زلزل��ه و س��ونامي 
اندونزي، به گزارش��ي 
از نقش فرانسه پس از 
برگزيت نيز پرداخت. 
طب��ق اين گ��زارش، 

فرانسه در تالش اس��ت تا پس از تكميل روند 
برگزيت، س��رمايه گذاراني را كه قصد دارند از 
بريتانيا خارج شوند، به سوي خود جلب كند. 
به گفته تحليلگران، اين احتمال را مي ش��ود 
از س��خنان ادوارد فيلي��پ درك ك��رد. طبق 
گزارش ها، نخست وزير فرانسه در نشستي كه 
در پاريس برگزار ش��د به زبان انگليسي گفت: 
»ما در پي آن هس��تيم كه پ��س از برگزيت، 
پاري��س را به بزرگ تري��ن مركز مال��ي اروپا 
تبديل كنيم.« از طرف��ي دولت بريتانيا نيز به 
راحتي حاضر نيست اين سرمايه ها را از دست 
بدهد و به همي��ن منظور تدابي��ري از جمله 
 كاهش ماليات شركت ها را در دستور كار قرار 

داده است. 

 وال استريت ژورنال: 
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنام��ه هم تصويري 
از تخريب هاي ناش��ي 
از س��ونامي اندون��زي 

منتشر شد. 
ب��ه  ع��الوه خب��ري از 
قرارداد نفتا نيز به چاپ 
رسيده است. طبق اين 

گزارش، امري��كا و كانادا ب��راي نجات پيمان 
تجارت آزاد امريكاي شمالي موسوم به نفتا به 

توافق دست يافتند.
 اين در حالي اس��ت كه پيش از اي��ن، دونالد 
ترام��پ، با انتقاد ش��ديد از مف��اد پيمان نفتا 
تهدي��د كرده بود ك��ه امري��كا را از اين توافق 
خارج خواهد كرد، مگر آنكه تغييرات اساسي 
در آن ايجاد ش��ود. طبق اين گزارش، امريكا و 
كانادا با انتشار بيانيه مشتركي اعالم كردند كه 
توافقنامه جديد تجارت آزاد بين امريكا، كانادا 
و مكزيك منجر به باز ش��دن بيش��تر بازارها، 
تجارت عادالنه تر و تقويت رش��د اقتصادي در 

منطقه خواهد شد.

بررسي تعداد بسته هاي تحريمي وضع شده عليه روسيه از سوي اروپا و امريكا 

گروهگوناگون|
 در هفته گذشته، وزارت بازرگاني امريكا 
از دور جديد تحريم ها عليه روسيه خبر 
داد. در اين دور از تحريم ها كه ۱۲ شركت 
روسي تحت تاثير آن هستند گفته شده كه دليل آن 
به خطر افتادن منافع ملي يا خارجي امريكا بوده است. 
اين در حالي است كه يك مقام امريكايي به تازگي از 
احتمال تحريم دريايي روسيه از سوي ناوگان دريايي 
امريكا خبر داد؛ اين تهديد نيز در راس��تاي محدود 
كردن نقش اين كش��ور در ب��ازار جهاني انرژي بوده 
است. آنطور كه گفته شده، موج تحريم هاي امريكا و 
اتحاديه اروپا عليه روسيه، از ۴ سال پيش آغاز شده و 
تاكنون ادامه دارد. طبق تازه ترين فهرست ارايه شده، 
از آغاز س��ال جاري ميالدي، امريكا و اتحاديه اروپا ۷ 
تحريم عليه روسيه اعمال كردند . بخش قابل توجهي 
از تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه روسيه نيز، به دليل 
ادعاي اس��تفاده روسيه از تس��ليحات شيميايي در 

سوريه است. 
همانطور كه گفته ش��د، موج تحريم ها عليه روسيه 
از س��وي اتحاديه اروپا و امريكا، از س��ال ۲۰۱۴ آغاز 
شد. براس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده، از مارس 
۲۰۱۴، روسيه شبه جزيره كريمه اوكراين را به قلمرو 
خود اضافه كرد و پ��س از آن، موجي از مجازات هاي 
اقتصادي عليه مسكو آغاز شد. امريكا نيز، در اين راستا، 
دسترس��ي كمپاني هاي روس را به بازارهاي امريكا 
محدود كرد. همچنين تعامالت افراد يا شركت ها را 
با اين كمپاني ها ممنوع اعالم كرد. طبق آمار منتشر 
ش��ده، مجموع اين تحريم ها در ۱۳ بسته وضع شد. 
آنطور ك��ه گفته ش��ده، اتحاديه اروپ��ا در پيروي از 
سياست هاي امريكا از سال ۲۰۱۴ روسيه را به دليل 
دخالت در امور داخلي اوكراين و الحاق منطقه كريمه 
به خاك خود، م��ورد تحريم قرار داد و چند بس��ته 
تحريم هاي اقتصادي و مالي در مورد شركت هاي اين 
كشور وضع كرد. همچنين جمعي از مقام هاي روس 
را نيز در فهرس��ت تحريمي خود قرار داده است. اين 
در حالي بود كه پس از سقوط هواپيماي مسافربري 
مالزي در ش��رق اوكراين، اتحاديه اروپا تحريم هايي 
عليه بخش هاي نفت، بانك و صنايع نظامي روسيه 

اعمال كرد. طبق تازه ترين فهرس��ت منتشر شده، 
در سال ۲۰۱۴، اروپا حدود ۱۴ بسته تحريمي عليه 

روسيه وضع كرد. 
در س��ال  ۲۰۱۵ نيز، اروپا تحريم ها عليه روس��يه را 
تمديد كرد و مجموع بس��ته هاي تحريمي از سوي 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا عليه روس��يه به ۵ 
بسته رسيد. امريكا نيز با وضع ۶ بسته تحريمي عليه 
روسيه، به مجازات اقتصادي اين كشور ادامه داد. طبق 
گزارش هاي منتشر شده در آن سال، امريكا و اتحاديه 
اروپا اعالم كرده بودند كه تحريم ها عليه روسيه تنها 
در صورتي لغو خواهد شد كه مسكو تمام نيروهايش 

را از خاك اوكراين خارج كند.
در ماه هاي پاياني سال ۲۰۱۵، مقام هاي اتحاديه اروپا 
اعالم كردند كه تحريم هاي اقتصادي عليه مسكو را تا 
۶ ما ديگر تمديد خواهند كرد. بر اين اساس، در سال 
۲۰۱۶، اروپا حدود ۶ بسته تحريمي عليه روسيه وضع 
كرد. امريكا نيز تحريم هاي اقتصادي و تجاري زيادي 
را عليه مس��كو وضع كرد. آنطور كه در گزارش هاي 
سال ۲۰۱۶ گفته شده، در ماه مارس، رهبران اروپايي 
توافق كردند كه تحريم هاي وضع شده عليه روسيه را 

با اجراي كامل توافقنامه مينسك گره بزنند و تا زماني 
كه اين توافقنامه بطور كامل اجرا نشود، تحريم هاي 

روسيه را لغو نكنند. 
در سال ۲۰۱۷ نيز، دولت امريكا ده ها شركت روسي 
را در فهرست تحريم هاي خود قرار داد. آنطور كه گفته 
شده، بيشتر اين ش��ركت ها در حوزه توليد اسلحه و 
تجهيزات جنگي فعال بودند. مجموع اين تحريم ها 
در قالب ۲ بس��ته وضع و اعمال شد. همچنين گفته 
شده كه ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا نيزتحريم هاي 
اقتصادي عليه روسيه را تمديد كردند؛ طبق گزارش ها 
اين تحريم ها شامل بانك ها و صنايع نفتي و نظامي 

اين كشور مي شد. 
اين تحريم ه��ا در حالي وضع مي ش��ود كه گفته 
ش��ده به دليل ابعاد اقتصادي روسيه و تاثير آن بر 
سيستم مالي و تجاري بين المللي، اعمال تحريم ها 
بر اين كشور، بسيار متفاوت از ساير كشورهاست. 
طبق بس��ياري از گزارش ها، روس��يه از مهم ترين 
تامين كنندگان گاز اتحاديه اروپاس��ت و كشوري 
مانند آلمان، وابس��تگي ش��ديد ب��ه بخش انرژي 

روسيه دارد. 

مسكو، زير تيغ مجازات اقتصادي 

آمارنامه
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