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همين صفحه

«ادب م��رد ب��ه از 
دول��ت او اس��ت« اين 
مصرع ش��عر پارس��ي، 
شاه بيت س��خن تمام 
مخالف��ان داخل��ي و 
خارجي دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا و 
به ويژه هم حزبي هاي 
او در كاخ س��فيد اس��ت .جايي كه اين روزها 
به هس��ته مقاومت عليه رفتارهاي هيجاني و 
ش��تاب زده او تبديل شده اس��ت .اگر چه بنا 
به داليل متعدد و رس��وايي هاي پ��ي در پي 
دونالد ترام��پ  ،تقريب��ا او از ابت��داي دوران 

رياست جمهوري اش... 

تجارت خارج��ي ايران يك قدم ديگ��ر از دالر دور 
شد. يكي از محورهاي سفر روساي جمهور روسيه 
و تركيه به ايران در روز جمعه، توافقي س��ه جانبه 
براي كنار گذاش��تن دالر از تج��ارت خارجي اين 
كشورها بود، توافقي كه براي نخستين بار، الگوي 
ح��ذف دالر از مب��ادالت خارج��ي را عملياتي تر 
مي كند. بر اس��اس اين توافق، سه كشور مبادالت 
تجاري خود را ب��ر مبناي ريال، روب��ل و لير انجام 
مي دهند و البته با تعيين ارزي جهان-روا تر مانند 
يورو، از نوسان تبديلي ميان ارزهاي مرجع تعيين 
شده جلوگيري خواهند كرد. اين تصميم اما براي 
سه كش��وري كه در ماه هاي اخير با كاهش ارزش 
پول مل��ي به دلي��ل تحريم هاي خارج��ي مواجه 
بوده ان��د، تبعات مثب��ت و منف��ي فراواني خواهد 
داش��ت. ايران اما به عنوان كش��وري كه پيش از 
انقالب تجربه تالش براي پيوستن به پيمان هاي 
پولي را داشته و اكنون نيز س��عي در گرته برداري 
از الگوي چيني دور زدن دالر را دارد، متفاوت از دو 
كشور ديگر خواهد بود. در دور پيشين تحريم هاي 
هس��ته اي علي��ه اقتصاد اي��ران در س��ال 1391 

خورشيدي ...
ريحانه جاويدي|

پدي��ده گ��رد و غب��ار انگار ب��راي هميش��ه با 
اس��تان خوزس��تان پيون��د خ��ورده اس��ت. 
اگرچه اس��تان هاي ديگ��ر از جمله سيس��تان 
و بلوچس��تان، كرم��ان و خراس��ان جنوب��ي 
 ه��م از گ��رد و غب��ار زخ��م مي خورن��د ام��ا 
با وجود اين مشكالت خوزس��تان آنقدر در اين 
زمينه وسيع و چشمگير بود كه راه را براي ديده 
شدن مصايب ساير استان ها بسته، تا جايي كه 
در بودجه 97 تمام مبل��غ 100 ميليون دالري 
كه قرار بود از صندوق توس��عه ملي براي گرد و 
غبار هزينه شود، با دستور رهبري فقط و فقط 
به خوزس��تان اختصاص داده شد. در اين ميان 
سيستان و بلوچس��تان بايد منتظر بودجه 98 

باشد و اعتباري ويژه ...

دستور رييس جمهور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور:

سامانه ارزي »نيما« مالك 
تنبيه  و تشويق دستگاه  ها باشد

رييس گروه روابط پارلماني اروپا با ايران: 
 سيستم بانكي اروپا

 با ايران ايجاد مي شود
رييس گروه روابط پارلمان��ي اروپا با جمهوري 
اسالمي با تاكيد بر اينكه تهران به تعهدات خود 
در برجام عمل كرده است، گفت: به دنبال ايجاد 
سيستم مالي مس��تقل براي ارتباط و همكاري 

بانكي اروپا با ايران هستيم.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، »يانوش 
لواندوفس��كي« روز گذش��ته در ديدار »كاظم 
جاللي« ريي��س اين مركز كه ب��ه منظور ديدار 
و گفت وگو ب��ا مقامات سياس��ي و مس��ووالن 
پارلمان اروپا عازم بروكس��ل شده  است، از اقبال 
ش��ركت هاي اروپايي ب��راي همكاري ب��ا ايران 
خبر داد.  لواندوفس��كي تصريح كرد: ترامپ به 
دنبال ايجاد جوس��ازي در جامعه جهاني عليه 
ايران است.  »ارنس��ت« نايب رييس گروه روابط 
پارلماني اروپا با ايران نيز در ادامه اين نشست به 
ايراد نظرات خود پرداخت و با تاكيد بر ضرورت 
استقالل سياست خارجي اتحاديه اروپا از امريكا، 
اظهار داش��ت: ما به عن��وان اتحادي��ه اروپا بايد 
نقش جهاني و روابط خود با امري��كا را صراحتا 
تعريف كنيم و تاكي��د كنيم كه ما مس��تقل از 
امريكا هستيم.  وي با تاكيد بر الزام ايفاي نقش 
مس��تقل اروپا در حوزه خاورميان��ه، ادامه داد: 
برجام نشانه اي از نقش مستقل اروپاست و اعالم 

مي كنيم كه ما در برجام باقي خواهيم ماند. 
ارنست با اشاره به خساراتي كه يكجانبه گرايي 
امريكا به كش��ورهاي اروپايي وارد كرده اس��ت، 
افزود: رابطه اروپا و امريكا هيچگاه به نامساعدي 
حال حاض��ر نب��ود و از يكجانبه گراي��ي امريكا 
خس��ارات زيادي به آلمان و س��اير كشورهاي 
اروپايي وارد شده است.  وي درجه اهميت برجام 
را براي اروپا بسيار باال خواند و گفت: اين معاهده 
بين المللي بطور مس��تقيم با صلح و آرامش در 
اروپا و س��يل مهاجران به كش��ورهاي اروپايي 
ارتباط دارد و برجام بايد حفظ شود.  نايب رييس 
گروه روابط پارلماني اروپا ب��ا ايران، به معامالت 
اقتصادي امريكا و س��عودي ها نيز اش��اره كرد 
و گفت: هيچ يك از ما در پارلم��ان اروپا متصور 
وضعيت كنوني عربستان سعودي نبوديم.  وي 
ايران را جزو بازيگران اصلي منطقه عنوان كرد و 
اظهار داشت: از نقطه نظر امريكا اين مغتنم ترين 
فرصت است كه برجام را منهدم كرده و اتحاديه 

اروپا را به گروگان بگيرد.  
ارنس��ت به امكان معامله برخي ش��ركت هاي 
اروپايي كه با امريكا داد و ستد اقتصادي ندارند، با 
ايران اشاره كرد و افزود: ما هم اكنون به مبارزه اي 
وارد ش��ده ايم و بايد تالش كنيم و البته در اين 
مس��ير خس��ارات جنبي نيز براي اروپ��ا وجود 

خواهد داشت. 

خبرخبر

مجيد اعزازي|
دبير گروه مسكن و شهرسازي|

«ادب مرد به از دولت او اس��ت« اين مصرع ش��عر 
پارسي ،ش��اه بيت س��خن تمام مخالفان داخلي و 
خارجي دونالد ترام��پ ،رييس جمهور امريكا و به 
ويژه هم حزبي هاي او در كاخ س��فيد است .جايي 
كه اين روزها به هس��ته مقاومت علي��ه رفتارهاي 

هيجاني و شتاب زده او تبديل شده است.
اگر چه بن��ا به دالي��ل متعدد و رس��وايي هاي پي 
در پي دونالد ترام��پ  ،تقريبا او از ابت��داي دوران 
رياس��ت جمهوري اش ب��ا تهدي��د اخ��راج از كاخ 
س��فيد مواجه بوده اس��ت ،اما تازه ترين و در عين 
حال قوي ترين محرك  ،چاپ مقاله اي در روزنامه 
نيوي��ورك تايمز با عن��وان« من بخش��ي از گروه 
مقاومت خاموش درون دولت ترامپ هس��تم »به 
شمار مي رود كه انتظار مي رود در هفته پيش رو، 
با انتش��ار كتاب« ترس :ترامپ در كاخ سفيد »اثر 
تازه ب��اب وودوارد ،روزنامه نگار افش��اكننده نقش 
ريچاردنيكس��ون ،س��ي و هفتمين رييس جمهور 

امريكا در ماجراي واترگيت تقويت شود. 
بي گمان ،حاكمان وسياس��تمداران ن��ه تنها بايد 
جام��ه ادب و اخالق عرف��ي كه رداي كياس��ت و 
آداب و اخ��الق حكومت��داري و سياس��ت ورزي 
حرفه اي نيز به ت��ن كنند تا لباس رياس��ت به تن 
آنها بزرگ نباش��د .الزاماتي كه انگار در ش��خص و 
ش��خصيت رييس جمهور كنوني امريكا نمي توان 
سراغ گرفت .از همين رو اس��ت كه اين روزها ،نه 
مخالفان خارج��ي امري��كا بلكه اعض��اي كابينه 
يا دس��ت كم بخش��ي از اعض��اي كابين��ه دولت 
امري��كا ،خس��ته از رفتارهاي غيرحرف��ه اي او ،نه 
تنها ت��الش مي كنند تا ب��ا دور از دس��ترس قرار 
دادن��د برخي نامه ه��ا و مدارك يا نادي��ده گرفتن 
برخي از فرامين ترامپ ،رفتاره��اي او را در منظر 
ش��هروندان امريكا و جهانيان تعدي��ل كنند؛ بلكه 
آنگونه ك��ه در يادداش��ت نيويورك تايمز اش��اره 
ش��ده اس��ت ،درصدد اس��تفاده از امكان« بند۴ 
متمم ۲۵ قانون اساس��ي امريكا »براي احراز عدم 
كفايت او براي تصدي پس��ت رياس��ت جمهوري 
امريكا هستند .براساس اين قانون ،چنانچه معاون 
رييس جمه��وري و اكثريت دولت ،ب��ه اين نتيجه 
برس��ند كه رييس جمهوري امريكا فاق��د توانايي 
اداره كردن كشور اس��ت ،مي توانند طي يك نامه 
آن را به كنگره اع��الم كنند و كنگ��ره نيز موظف 
است ظرف ۲1 روز استيضاح را به جريان بيندازد. 
براي بركناري رييس جمه��وري نيز نياز به راي دو 
سوم كنگره وجود دارد .پس از اين مرحله تا پايان 
دوره ،معاون اول رييس جمهوري امريكا عهده دار 

وظايف رياست جمهوري خواهد شد.
اگر ريچاردنيكس��ون به جرم در جري��ان بودن و 

بلكه صدور دستور كارگذاشتن شنود عليه رقباي 
دموكرات خ��ود در هت��ل واترگي��ت ،در معرض 
اس��تيضاح و بركناري قرار گرف��ت ،دونالد ترامپ 
بنا به دالي��ل متعدد از جمله اط��الع و بلكه صدور 
دس��تور براي برقراري ارتباط ب��ا عوامل روس در 
مظان اتهام و اس��تيضاح قرار گرفته است.«ريكي 
حقه ب��از «،(لقب��ي كه ش��هروندان امري��كا براي 
نامبردن از نيكسون استفاده مي كردند )اگر چه در 
 8اوت 197۴ و پيش از برگزاري جلسه استيضاح، 
اس��تعفا ك��رد؛ ام��ا نتوانس��ت از مهلك��ه دادگاه 
بگريزد .حال بايد ديد كه ترامپ با ش��رايط مشابه 
نيكسون و بلكه ش��رايطي به مراتب سخت تر از او 
چگونه كنار خواهد آمد .ت��ا قبل از خروج امريكا از 
برجام ،به ويژه در س��ال ،1396 بسياري از تحليل 
گران اقتصاد ايران ،عامل «ريس��ك ترامپ»را در 
سناريوهاي اقتصاد ايران دخيل مي دانستند .اگر 
چه ترامپ از برجام خارج ش��ده ،اما اين ريس��ك 
همچنان وج��ود دارد .فعاالن بازار بر اين مس��اله 
واقفند ك��ه وقتي به ط��ور مثال ،در بازار س��رمايه 
سخن از ريس��ك به ميان مي ايد ،الزاما معني اين 
كلم��ه مترادف با«خطر»نيس��ت ،بلك��ه به معني 
وجود پتانس��يل زياد براي«نوسان شديد»قيمت 
س��هام در جهت منفي يا مثبت اس��ت .با اين نگاه 
مي توان چنين گفت كه اگر عامل ريس��ك ترامپ 
تاكن��ون منجر به تهدي��د اقتصاد اي��ران از طريق 
خروج از برجام ش��ده اس��ت ،از اين پس ،مي توان 
اميدوار بود كه اين عامل منجر به تعديل ش��رايط 
تهدي��د آمي��ز علي��ه اقتص��اد اي��ران و در حالتي 
خوش بينانه تر حتي منجر به بازگش��ت امريكا به 
برجام شود .براي ترسيم س��ناريوهاي پيش روي 
اقتصاد ايران با توجه به بح��ران حكمراني در كاخ 
س��فيد ،دو فرضيه كل��ي وج��ود دارد .اول اينكه 
ترامپ از حمالت مخالفان امريكايي خود و مساله 
استيضاح جان سالم به در مي برد و دوران تصدي 
رياس��ت جمهوري خود را ادامه مي دهد .بي گمان 
در اين حالت ،ترامپ با كاهش شديد محبوبيت در 
داخل امريكا مواجه خواهد بود و در موضعي بسيار 
ضعيف تر دولت امريكا را اداره خواهد كرد .اين در 
حالي اس��ت كه تا پيش از اين فرارس��يدن چنين 
روزهايي و در ح��ال حاضر ،برخي از كش��ورها از 
جمله هند و چين آم��اده پذيرش قطع خريد نفت 
از ايران نيس��تند و اين موارد را رسما به مقام هاي 
امريكايي اعالم كرده ان��د .در همين حال ،اتحاديه 
اروپا نيز درصدد راه اندازي ش��بكه نق��ل و انتقال 
پول با ايران از طريق بانك هاي مركزي كشورهاي 
عضو خود است .پيش بيني مي ش��ود ،اين مساله 
در خنثي سازي تحريم هاي يكجانبه دولت ترامپ 

عليه ايران به شدت اثر گذار باشد.
ادامه در صفحه 13 

بي كفايتي ترامپ و اقتصاد ايران

سرمقاله

ايران| كمت��ر از يك روز بعد از پاي��ان اجالس تهران 
با حضور روس��اي جمه��وري تركيه و روس��يه براي 
افزايش دامنه همكاري هاي منطقه اي و در ش��رايطي 
كه اقتصاد اي��ران براي عبور از مش��كالت بيش��تر از 
هر زمان ديگ��ري نيازمند ثبات و ش��فافيت اس��ت؛ 
رييس جمهوري راهي همايش شهيد رجايي در سالن 
اجالس سران شد تا در مراسم اختتاميه چهاردهمين 
جشنواره شهيد رجايي ش��ركت كند. مراسمي كه در 
آن عالوه بر رييس جمهوري، جمع��ي از كابينه دولت 
و همچنين مديران و كارمندان دستگاه هاي مختلف 
نيز در آن حضور داش��تند تا عالوه ب��ر معرفي و تقدير 
از دس��تگاه هاي نمونه دولتي، تصوي��ري از مهم ترين 
اولوتي هاي كشور در شرايط حساس فعلي ارايه شود. 
رييس جمهوري در اين همايش بخش��ي از اختالالت 
اقتصادي كشور را منس��وب به دس��تگاه ها دانست و 
سازمان امور اداري و اس��تخدامي كشور را مكلف كرد 
تا س��امانه ارزي نيما را مالك و معيار تنبيه و تشويق 

دستگاه ها قرار دهد . 
 روحان��ي در اين همايش با اش��اره ب��ه رفتارهاي غير 
متعادل مقام هاي امريكايي ك��ه از يك طرف در عيان 
در آتش تحريم هاي اقتصادي و چالش هاي منطقه اي 
مي دمند ام��ا در خفا با نرم��ش درخواس��ت مذاكره 
مي دهند؛ گفت: »آنها از يك طرف ملت ايران را تحت 
فش��ار قرار مي دهند و از طرف ديگ��ر از طرق مختلف 
پيغام مذاكره مي فرستند در اين شرايط قسم حضرت 
عباس را قبول كنيم يا دم خروس را؟ پيغام و نرمش در 
پيام تان را ببينيم يا عمل ددمنش��انه تان را مالك قرار 
دهيم؟«رييس دولت دوازدهم يك بار ديگر با اشاره به 
اين واقعيت كه امريكا اگر مايل به مذاكره اس��ت ابتدا 
نسبت به اجراي برجام حسن نيت نش��ان دهد؛ روي 
تناقض موج��ود در اظهارنظرهاي مقام��ات امريكايي 

تاكيد كرد. 
رييس دول��ت دوازدهم ب��ا تاكيد بر اي��ن واقعيت كه 
دولت دوازدهم در صف اول نبرد اقتصادي و تبليغاتي 
دش��منان قرار گرفت��ه از احزاب و جريانات سياس��ي 
خواست تا به جاي حاشيه س��ازي به دولت براي حل 

مشكالت ياري رسانند. 
رييس جمهوري در بخش هاي ديگر صحبت هايش با 
بازخواني مسيري كه ملت ايران طي ۴0سال گذشته 
پيموده اس��ت؛ رمز عب��ور از چالش ه��اي پيش روي 
كش��ور را اتحاد و همدلي گروه هاي مختلف مردمي و 
مسووالن عنوان كرد و از تمام افراد و جريانات خواست 
كه در مسير منافع ملي كشور و كاستن از بار مشكالت 

مردم گام بردارند.
رييس جمهور، شهيدان رجايي و باهنر را بهترين الگو 
براي دولتمردان دانست و با بيان اينكه امروز روز گله، 

رقابت و انتقام نيس��ت و ما در ميدان مبارزه هس��تيم، 
تصريح كرد: امروز روز آزمايش ملي ما اس��ت و جنگ، 
جنگ اقتصادي و تبليغاتي است و دولت در صف مقدم 
اين جنگ است و همه بايد آس��تين ها را باال بزنيم و با 
تمام قدرت در مسير خدمت به كشور و رفع مشكالت 

مردم بسيج شويم.
به گزارش پاد، روحاني ديروز در چهاردهمين جشنواره 
ملي ش��هيد رجايي با اش��اره به اينكه مل��ت ايران در 
برابر س��خت ترين شرايط عقب نش��يني نكرده است، 
اظهارداش��ت: روز آزمايش بزرگ ملي اس��ت؛ كسي 
فكر نكند با عليه دولت سخن گفتن محبوب مي شود 
و مردم به اف��راد غيور احترام مي كنند نه كس��اني كه 
هنگام رويارويي پشت دولت را خالي مي كنند. روحاني 
با اشاره به اينكه در دوران دفاع مقدس روزهاي شيرين 
و همچنين روزهاي سخت و دشواري را شاهد بوديم، 
گفت: در خرداد سال 61 پيروزي بزرگ رزمندگان در 
آزادي خرمشهر و آن شادماني عمومي رقم خورد، اما 
بعد از آن ش��ايد به فاصله يك ماه در عمليات رمضان 
و پ��س از آن در والفج��ر مقدماتي و ني��ز والفجر يك، 
دچار مشكل شديم ولي در زمستان سال 6۲ عمليات 
موف��ق و مهم خيب��ر را رقم زدي��م كه به فت��ح جزاير 
مجنون منتهي ش��د. او تصريح كرد: وقتي در يك ماه 
يا حتي يك سال دچار سختي و مشكالت شديم و راه 
س��ختي پيش روي ما قرار گرفت نمي ت��وان از اهداف 
خود عقب نشيني كرده و اميدمان متزلزل شود و بايد 
قبول كنيم كه زندگي با فراز و نش��يب مواجه اس��ت. 
همچنان كه در جريان نهضت اس��المي هم روزهاي 
سخت و تاريكي داشتيم اما در نهايت به پيروزي انقالب 

شكوهمند اسالمي منتهي گرديد.
 رييس جمه��ور در بخش ديگ��ري از س��خنان خود 
خاطرنشان كرد: با وجود مشكالتي كه در آن دوران با 
آن مواجه بوديم و هر روز عزيزي را از دست مي داديم، 
مردم نه تنها دچار ترس نشده و عقب نشيني نكردند، 
بلكه با روحيه قوي ايستادگي كرده و از آن شرايط عبور 
كرديم. مگر ملت ايران ملتي اس��ت كه در برابر فش��ار 
يك گروه حاكم جديد در كاخ سفيد كه خودشان هم 
نمي دانند چه مي گويند و چ��ه كار مي كنند و با همه 

درگير هستند، دچار هراس مي شوند؟
روحاني اضافه كرد: گروه جديدي كه در كاخ س��فيد 
مستقر ش��دند نه تنها با نظام جمهوري اسالمي ايران 
بلكه با دوستان قديمي و سنتي ش��ان و با كشورهايي 
كه با آنها روابط اقتصادي باال دارند، نيز دچار درگيري 
هستند. آنها از يك طرف ملت ايران را تحت فشار قرار 
مي دهند و از طرف ديگر از طرق مختلف پيغام مذاكره 
مي فرستند در اين شرايط قسم حضرت عباس را قبول 
كنيم يا دم خ��روس را؟ پيغام و نرم��ش در پيام تان را 

ببينيم يا عمل ددمنشانه تان را مالك قرار دهيم؟
روحاني خطاب به س��ردمداران كاخ سفيد، گفت: اگر 
راس��ت مي گوييد و دوس��تدار ملت ايران هستيد چرا 
مي خواهيد به زندگي مردم ايران فشار وارد سازيد. اگر 
تصور مي كنيد با فشار و اقدامات شما مردم به خيابان ها 
آمده و دستان خود را به نشانه تسليم در مقابل امريكا 
و كاخ س��فيد باال مي برند در خطا و اش��تباه هستيد. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه دول��ت در صف مقدم 
جنگ اقتصادي قرار دارد، اظهار داشت: در اين شرايط 
همه احزاب ، گروه ها، ق��وا و ارگان هاي مختلف بدانند 
كه امروز ن��ه روز گله مندي، نه روز رقاب��ت و نه خداي 
ناكرده روز انتقام اس��ت، چرا كه همه در ميدان مبارزه 

قرار داريم.
روحاني خاطرنش��ان كرد: در دوران دفاع مقدس اگر 
به فرض بين سپاه و ارتش در مس��اله اي اختالف نظر 
و س��ليقه اي بود، اما زماني كه عمليات شروع مي شد، 
ولو اينكه آن را سپاه انجام مي داد، در اين شرايط ارتش 
نمي گفت كه چون در ق��رارگاه با آن عمليات مخالفت 
كرده پس همكاري نمي كند، بلكه با تمام توان و قوا از 

عمليات انجام شده پشتيباني مي كرد.
رييس جمهور تأكيد كرد: زماني كه جنگ شروع شد، 
اختالف نظر و اختالف سليقه معنا ندارد و بايد همه در 

كنار هم و پشتيبان يكديگر باشند.
روحان��ي در ادامه با اش��اره به اينكه پ��س از حضور و 
سخنراني در مجلس شوراي اسالمي، نامه اي دريافت 
كرده كه در آن توصيه ش��ده كه اي كاش در آن جلسه 
چنين و چنان س��خن مي گفت��ي، اظهار داش��ت: در 
پاس��خ به اين نامه اعالم ك��ردم كه هم��ه حرف هاي 
شما درست اس��ت، اما اينها براي شرايط صلح است و 
اگر چنين ش��رايطي بود و دش��من به مي��دان نيامده 
و امريكا شمش��ير را از غالف بيرون نياورده بود، قطعًا 
به گونه ديگري س��خن مي گفتم، اما امروز روز جنگ 
با دشمن اس��ت و همه بايد با انسجام و يكدلي در كنار 
يكديگر باشيم. امروز مجلس، دولت و قوه قضاييه با هم 
هستند. رييس جمهور با اشاره به اهميت بيانات رهبر 
معظم انقالب در روز پنج شنبه گذشته، اظهارداشت: 
رهبر معظم انقالب در بيانات خ��ود، تصريح كردند در 
روز سخت كسي حق ندارد پش��ت دولت را خالي كند 
لذا امروز مردانگ��ي، مروت، اخالق و اص��ول انقالب و 
منافع ملي، اقتضاء مي كند ك��ه در كنار يكديگر و ياور 
يكديگر باش��يم. روحاني با بيان اينكه دولت نمي تواند 
از يك طرف ب��ا امريكا بجنگد و از طرفي حواس��ش به 
راست و چپ باشد، گفت: امروز روبه روي دولت، رژيم 
صهيونيستي قرار دارد و بايس��تي راست و چپ در اين 

ميدان جنگ حامي دولت باشند.
ادامه در صفحه 2

دستور رييس جمهور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور:

سامانه ارزي نيما مالك تنبيه و تشويق دستگاه ها

گزارش

مجيد اعزازي



  اعزام ايرانيان به حج عمره در گرو تضمين 
امنيت زائران است؛ ايرنا| رييس سازمان حج و 
زيارت گفت: در صورت محقق شدن خواسته هاي 
ايران، تضمين امنيت و حفظ عزت زائران ايراني از 
سوي عربستان و تاييد نهايي اين موارد در قالب يك 
توافقنامه آماده اعزام زائران به حج عمره هس��تيم. 
حميد محمدي دي��روز در بدو ورود از عربس��تان 
به كش��ور در فرودگاه امام خمين��ي )ره( در جمع 
خبرن��گاران اف��زود: هم اكنون در ح��ال مذاكره با 
مسووالن حج عربستان هستيم و در صورت محقق 
شدن موارد خواسته ش��ده از سوي ايران، مشكلي 
در زمينه مس��ائل اجرايي حج عم��ره نداريم. وي 
همچنين در خص��وص آخري��ن وضعيت حجاج 
ايراني گف��ت: تاكنون 70 درصد زائ��ران ايراني در 
حدود 55 هزار نفر از عربستان به ميهن بازگشته اند 
و اين روند به تدريج تا 24 شهريور ماه جاري ادامه 

خواهد داشت.

  واكن�ش ايران به خبر حمله پليس دريايي 
امارات به يك لنج ماهيگيري ايراني؛ تعادل| 
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: در حال بررسي 
و پيگيري خبر حمله به قاي��ق ماهيگيري ايراني 
هس��تيم و به محض دريافت اخبار صحيح و قابل 
اتكاء واكنش مقتضي خواهيم داشت. بهرام قاسمي 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حمله 
پليس دريايي امارات به يك لنج ماهيگيري ايراني 
در آب هاي خليج فارس اظهار داشت: از روز گذشته 
كه اين خبر منتشر شد دستگاه هاي ذي ربط به ويژه 
بخش هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه، 
سفارت ما در ابوظبي و سركنسولگري كشورمان در 
دوبي پيگير موضوع شدند كه تاكنون خبر رسمي و 
تاييد شده اي به دست ما نرسيده است كه به محض 
دريافت اخبار دقيق و موثق اقدامات و واكنش هاي 

مقتضي را به عمل مي آوريم.

  ارزيابي س�فير ايران در روس�يه از اجالس 
تهران؛ تعادل| سفير جمهوري اسالمي ايران در 
روسيه تاكيد كرد: نشست سه جانبه تهران گوياي 
اين حقيقت اس��ت ك��ه راه حل واقعي مش��كالت 
منطقه و مبارزه با تروريس��م، ساز و كار منطقه اي 
است. مهدي سنايي در صفحه شخصي در توئيتر 
با نگارش مطلب فوق ادام��ه داد: »بايد اميدوار بود 
در آينده، ديگر كشورهاي بزرگ منطقه هم به اين 
راه حل بپيوندند. سومين سفر پوتين طي چهار سال 
اخير به ايران نشان دهنده گسترش روابط دو كشور 

در همه سطوح است«.

  اصالح ساختار وزارت خارجه ضروري بود؛ 
ايس�نا| محمد جواد ظريف وزي��ر امور خارجه با 
اشاره به انتخاب وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه 
برتر دولتي در بخش اصالح س��اختار سازماني اين 
جش��نواره، اظهار كرد: اين ضرورت وجود داش��ت 
كه بعد از چندين سال، ساختار وزارت امور خارجه 
متناسب با شرايط روز تغيير كند و اصالح شود. وي 
گفت : در اين  راس��تا و براي انجام مقررات كشوري 
اعالم شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي 
و همچنين برنامه و بودجه كار مفصلي از دولت قبل 
آغاز ش��د و به لطف خدا توانستيم در دولت جديد 
س��اختار جديد وزارت خارجه را هم كوچك كنيم 
و هم ش��رايط را براي استفاده بهينه از كارشناسان 
كه سرمايه هاي اصلي وزارت امور خارجه هستند، 

فراهم نماييم.

    قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل 
من نمي شود؛ ايلنا|رييس دفتر رييس جمهور 
گفت: من بازنشسته نيس��تم, چرا در مورد من اين 
شايعات را مطرح مي كنند؟ قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان شامل من نمي شود. محمود واعظي 
درباره اينكه گفته مي شود وي هم شامل قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان مي شود، گفت: اين دروغ 
هم از جمله ش��ايعاتي است كه هر روز در مورد من 
مطرح مي كنند. برخي چنان محكم مطرح مي كنند 
فالن شخص بازنشسته است و قرار است از دولت برود 

كه موجب تعجب است. 
رييس دفت��ر روحاني تاكيد كرد: من بازنشس��ته 
نيس��تم، چرا در م��ورد من اين ش��ايعات را مطرح 

مي كنند؟ اين قانون شامل من نمي شود. 

تازه مشهورش�ده ها  مراق�ب  باي�د   
باشيم؛تسنيم|رييس اسبق سازمان صداوسيما 
با توجه به اظهارنظرهاي نس��نجيده و غيراصولي 
برخي از سلبريتي ها در فضاي مجازي توصيه كرد: 
نگذاريد يك جمله نادرست فضاي مجازي جايگاه 
هنر و هنرمند را زير س��وال ببرد.  ضرغامي با بيان 
اينك��ه مردم و جامعه نباي��د اظهارنظرهاي وقت و 
بي وقت اين به اصطالح سلبريتي هاي فضاي مجازي 
را به حساب جامعه هنري بگذارند، تأكيد كرد: اين 
فعاليت هاي ناملموس اين به اصطالح سلبريتي ها را 
به حساب جامعه هنري نگذاريد و اصاًل تعميم دادن 
اين نظرات و اظهارنظرها به مجموعه هنرمندان فاخر 

اين مرز و بوم كار درستي نيست. 

    نس�ل جدي�دي از كارآفرينان در كش�ور 
ايجاد شده است؛ ايرنا|معاون علمي و فناوري 
رييس جمه��وري با اش��اره به نس��ل جدي��دي  از 
كارآفرين��ان در كش��ور، گفت: اين نياز احس��اس 
مي شود كه محيط كسب وكار جديدي براي فعاليت 
آنها ايجاد شود. سورنا ستاري اظهار كرد: شركت هاي 
دانش بنيان و ارايه خدمات به آنها از اهميت بسياري 
برخوردار است. در اين راستا با توجه به اينكه نسل 
جديدي از كارآفرينان در كش��ور ايجاد شده است، 
اين نياز احساس مي ش��ود كه محيط كسب و كار 
جديدي ب��راي فعاليت آنها ايجاد ش��ود.  اوگفت : 
اقدامات ص��ورت گرفته ش��ده در معاونت علمي و 
فناوري رياس��ت جمهوري نيز بر همين مبنا بوده 
است و اميدواريم كه بتوانيم در سال هاي آينده نيز 

به اين فعاليت ها ادامه  دهيم.

ايران2روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهوري روسيه: 

قضاياي سوريه و شكست امريكا  نشان داد امريكا مهارشدني است
 حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي جمعه ش��ب در ديدار آقاي والديمير پوتين 
رييس جمهور روس��يه و هيأت هم��راه، ضمن اظهار 
اميدواري براي پر ثمر بودن نشست سه جانبه تهران، 
سخنان رييس جمهور روسيه مبني بر لزوم گسترش 
هرچه بيش��تر همكاري هاي دوجانبه را تأييد كردند و 
گفتند: همكاري ايران و روسيه در موضوع سوريه يك 
نمونه برجسته و يك تجربه بسيار خوب از همكاري دو 

جانبه است كه به معني واقعي كلمه، هم افزايي است.
رهبر معظ��م  انقالب اس��المي، ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
همكاري هاي دو جانب��ه ايران و روس��يه مي تواند در 
مسائل جهاني نيز گسترش يابد، افزودند: يكي از مواردي 
كه دو طرف مي توانند با يكديگر همكاري داشته باشند، 
مهار امريكا است زيرا امريكا يك خطر براي بشريت است 

و امكان مهار آن نيز وجود دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي قضاياي سوريه را يك نمونه 
موفق از مهار امريكا برش��مردند و خاطرنشان كردند: 
امريكايي ها اكنون در سوريه شكست واقعي خورده اند 
و به اهداف خود نرس��يدند. ايش��ان با تش��ريح اهداف 
امريكا در ابتداي قضاياي سوريه به ويژه بعد از سرنگوني 
حكومت هاي وابسته به امريكا در مصر و تونس گفتند: 
امريكايي ها قصد داشتند با استفاده از شرايط به وجود 
آم��ده در آن زمان در كش��ورهاي عرب��ي، ضربه وارده 
در مصر و تونس را در س��وريه و با س��رنگوني حكومت 
طرفدار مقاومت جبران كنند اما اكنون كاماًل شكست 
خورده اند. رهبر معظم انقالب اس��المي تحريم ايران، 
روس��يه و تركيه از جانب امريكا را يك نقطه اشتراك 
بس��يار قوي براي گس��ترش همكاري ها دانس��تند و 
افزودند: جمهوري اس��المي ايران و روسيه بايد ضمن 
گسترش همكاري هاي سياسي و اقتصادي، توافق هاي 
انجام گرفته در نشست تهران را با جديت پيگيري كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين بر انجام مبادالت و 
معامالت اقتصادي خارج از چارچوب دالر تأكيد كردند.

رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنان 
خود به اظهارات پوتين در خصوص برجام اشاره كردند 
و گفتند: جمهوري اسالمي ايران تاكنون به تعهدات خود 
در برجام پايبند بوده است اما اروپايي ها به وظايف خود 
عمل نكرده اند و اين قابل قبول نيست كه ما بطور كامل 
به تعهدات خ��ود در برجام عمل كنيم اما آنها تعهدات 

خود را انجام ندهند.

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، ب��ا خيرخواهانه خواندن 
ديدگاه رييس جمهور روسيه درباره برجام تأكيد كردند: 
جمهوري اسالمي ايران درخصوص برجام موضعي را 
خواهد گرفت كه به نفع منافع و عزت كشور و ملت باشد.

ايش��ان افزودند: اگرچه امريكايي ها فعاًل درباره ايران، 
مس��ائل موشكي و مس��ائل منطقه را مطرح مي كنند 
اما مس��اله آنها با جمهوري اس��المي ايران فراتر از اين 

مسائل است.
رهبر معظ��م انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: 
امريكايي ها 40 س��ال اس��ت كه مي خواهند ريش��ه 
جمهوري اس��المي ايران را ِبكنند اما ما در اين مدت، 
بيش از چهل برابر رشد كرده ايم كه همين ايستادگي 
جمهوري اسالمي و موفقيت هاي آن، يك نمونه موفق 

ديگر از مهار امريكا است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با تأكيد بر وجود 

زمينه براي نقش آفريني سياسي روسيه در ديگر مسائل 
منطقه، به ش��رايط اس��ف بار مردم يمن و كشتار آنان 
به وسيله سعودي ها اشاره كردند و افزودند: سعودي ها 
قطع��ًا در يمن ب��ه نتيجه نخواهند رس��يد و نخواهند 

توانست مردم مقاوم يمن را به زانو درآورند.
در اين ديدار كه جهانگيري معاون اول رييس جمهور نيز 
حضور داشت، رييس جمهور روسيه مذاكرات با همتاي 
ايراني خود در خصوص مسائل دوجانبه و مساله سوريه 
را پر بار و بس��يار خوب ارزيابي ك��رد و گفت: ما در اين 
مذاكرات بر گسترش روابط دوجانبه در همه زمينه ها 
به ويژه همكاري هاي اقتصادي و تجاري تأكيد كرديم.

آقاي پوتين افزود: در بخش انرژي، پيش��نهاد احداث 
پروژه جديد نيروگاه هسته اي و نيروگاه هاي با ظرفيِت 
كم را مطرح كرديم و برقي س��ازي خط��وط راه آهن و 
افزايش فروش نفت ايران را مورد بررس��ي قرار داديم. 

رييس جمهور روسيه، ظرفيت ها و امكانات موجود براي 
توسعه روابط دو كشور را بسيار بيشتر از سطح كنوني 
همكاري ها دانست و با اشاره به مانع تراشي امريكا در اين 
زمينه با توسل به روش هاي مختلف از جمله تبادالت 
مالي گفت: امريكايي ها با ايجاد محدوديت در تبادالت 
مالي در حال انجام يك اشتباه راهبردي هستند زيرا به 
قيمت يك موفقيت سياسي و كوتاه مدت، موجب سلب 
اعتم��اد از دالر در فضاي جهاني و تضعيف آن خواهند 
شد.رييس جمهور روسيه، مساله برجام را محور بعدي 
مذاكرات دوجانبه با رييس جمهور ايران خواند و با ابراز 
تأس��ف از پايبند نبودن برخي طرف هاي مقابل ايران 
در برجام به تعهدات شان، گفت: امريكايي ها با اقدامات 
نابجا شرايط را خراب كرده اند  و اروپايي ها نيز به دليل 
وابس��تگي به امريكا در عمل تابع آنها هستند، اگرچه 
اعالم مي كنند ب��ه دنبال راه هايي ب��راي حفظ برجام 

نيز هستند.
رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي در دي�دار 

رييس جمهوري تركيه و هيأت همراه: 
مهم ترين نياز امروز دنياي اسالم اتحاد كشورهاي 

اسالمي است
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در دي��دار رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهور تركيه 
و هيأت هم��راه، مهم ترين نياز امروز دنياي اس��الم را 
نزديكي هرچه بيشتر كشورهاي اسالمي و هم افزايي آنها 
دانستند و گفتند: اتحاد و همكاري كشورهاي اسالمي 
قطعًا زمينه س��از حل مشكالت منطقه خواهد بود و به 
همين دليل استكبار و در رأس آن امريكا از همكاري و 
نزديكي كشورهاي اسالمي و شكل گيري يك قدرت 

اسالمي نگران است.
ايشان علت دشمني و كينه ورزي امريكا با كشورهاي 
اس��المي داراي قدرت را همين نگراني برش��مردند و 
افزودند: جمهوري اس��المي ايران و تركيه دو كش��ور 
آبرومن��د و قدرتمن��د منطقه هس��تند و انگيزه هاي 
مش��تركي براي دنياي اس��الم دارن��د، بنابراين بايد 
همكاري ه��اي دو كش��ور در زمينه هاي سياس��ي و 

اقتصادي بيش از پيش گسترش يابد.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اش��اره به همكاري ها و 
ارتباطات خوب جمهوري اس��المي اي��ران و تركيه از 
زمان روي كار آمدن جريان اس��الم گرا، تأكيد كردند: 
الزم است نقاط مش��ترك هر چه بيشتر تقويت شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين از مواضع اردوغان 
درخصوص مسائل ميانمار قدرداني كردند و با اشاره به 
موضوع فلسطين گفتند: مساله فلسطين همواره مهم 

است و لحظه اي نبايد از آن غفلت كرد.
در اين ديدار كه جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
نيز حض��ور داش��ت، رييس جمهور تركي��ه وضعيت 
منطقه را بحراني دانس��ت و ابراز اميدواري كرد كه در 
سايه همكاري كشورهاي اسالمي مسائل منطقه حل 

و فصل شود.
اردوغان، پراكندگي و نبود انس��جام ميان كشورهاي 
اسالمي را از عوامل بروز وضع كنوني برشمرد و گفت: به 
علت نوع رفتار غرب در قبال كشورهاي مستقل اسالمي، 
اوضاع از حساس��يت بيشتري برخوردار است و همين 
مساله ايجاب مي كند همبستگي و برادري به ويژه ميان 

جمهوري اسالمي ايران و تركيه افزايش يابد.

معترضان عراقي به كنسولگري ايران در بصره حمله كردند

دستور رييس جمهور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور:

آتش سياسي

سامانه ارزي »نيما« مالك تنبيه و تشويق دستگاه ها 

گروه اي�ران| در س��اختمان كنس��ولگري اي��ران را 
مي ش��كنند، هر چه جل��وي خود مي بينن��د را تخريب 
مي كنند؛ در آخر س��اختمان را هم به آتش مي كش��ند. 
اينها معترضان عراقي در شهر بصره هستند كه از بيكاري، 
كم آبي و فقدان برق به ستوه آمده اند و عكس العمل شان 
به اين وضعيت، ش��ورش و تخريب اس��ت. چند روز قبل 
س��اختمان هاي دولتي در عراق را تص��رف كرده بودند، 
دي��روز هم كنس��ولگري اي��ران در بصره را آت��ش زدند. 
رس��انه هاي غربي مي گويند كه معترضين عراقي ريشه 
برخي مشكالتشان را در ايران مي بينند. اما سفير ايران در 

عراق، سرنخ را در جايي ديگر مي داند.

  تالش براي برهم زدن 
رابطه ملت ايران وعراق

 ايرج مس��جدي مي گوي��د كه برخي كش��ورهاي عربي، 
اس��راييل و امريكا و افرادي در داخل عراق، روابط مردم دو 
كشور را نش��انه رفته اند. او اشاره اي به نام كشورهاي عربي 
نمي كند؛ اما كدهايي كه مي دهد به عربستان مي رسد. اما 
بصره مدت هاست كه در آتش اعتراضات مي سوزد. آنطور 
كه مسجدي گفته از چندي پيش مقامات ايراني احتمال 
مي دادند كه به كنسولگري ايران در بصره حمله شود؛ از اين 
رو سفارت ايران به مسووالن عراقي براي حفاظت از اماكن 

ديپلماتيك هشدار داده بود. با اين حال، مقامات امنيتي عراق 
از حفظ امنيت شهر بصره عاجز بودند. در اين بين رسانه هاي 
محلي عراق گزارش داده اند كه رييس پليس بصره پس از اين 
حادثه از كار بركنار شده است، هرچند هيچ يك از مقامات 
عراقي اين خبر را تاييد نكرده اند. با اين حال، حيدر العبادي، 
نخست وزير عراق دستور تحقيقات در مورد پرسنل نيروهاي 
امنيتي كه جمعه شب مسوول حفاظت از نهادهاي عراق و 
كنسولگري ايران در بصره بودند و از تكاليفشان به هر دليلي 
س��رباز زدند را صادر كرده است. ساعاتي پس از حادثه نيز 
برخي رسانه ها مدعي شدند ايران از شهروندان خود در عراق 
خواسته كه اين كشور را ترك كنند. خبري كه به سرعت از 
سوي مقامات وزارت خارجه تكذيب شد. اما كنسولگري 
ايران تنها هدف حمالت معترضين و شورشيان نبوده. ديروز 
خبرگزاري روسي اسپوتنيك به نقل از يك مقام محلي از 
اصابت چند راكت در نزديكي كنسولگري امريكا در اين شهر 
خبر داد. به ادعاي اسپوتنيك، اين راكت ها در نزديكي ميدان 
هوايي بصره و نزديك ديوار كنسولگري امريكا اصابت كرده 
است. اين خبرگزاري به نقل از مقام محلي عراقي نوشت كه 
به احتمال زياد، هدف اصلي كنسولگري امريكا بوده است. 
هرچند مقامات عراق��ي گفتند واقعيت اين حادثه آنگونه 
نبوده كه رسانه ها منتش��ر كرده اند.حمله به كنسولگري 
ايران در بصره با واكنش هاي��ي در داخل و خارج عراق هم 

همراه شده است. وزارت خارجه امريكا ساعاتي پس از حمله 
معترضين، بدون آنكه نامي از ايران ببرد به حادثه بصره اشاره 
و خشونت عليه ديپلمات ها را محكوم كرد. سخنگوي وزارت 
خارجه امريكا از همه طرف ها اعم از گارد امنيتي و معترضان 
خواست كه حق اعتراض مسالمت آميز خود را با حفاظت از 

ديپلمات ها و اماكن آنها برگزار كنند.

  واكنش گروه هاي عراقي
گروه هاي سياس��ي در عراق هم به حوادث بصره واكنش 
نشان داده و خواهان تعجيل دولت در رفع مشكالت اين 
شهر شدند. در همين رابطه، مقتدا صدر رهبر جريان صدر 
روز جمعه در توييتي خطاب به العبادي با لحني هشدار 
گونه گفت كه مثل سلف خود )نوري المالكي نخست وزير 
سابق( انقالبي هاي بصره را پوشالي فرض نكند. او در اين 
پيام از نخست وزير عراق كه دوره قانوني مسووليتش رو به 
پايان است، خواست كه اعتبارات تخصيص يافته به بصره 
را تامين كند تا عمليات خدمات رساني به اين استان آغاز 
شود. نوري مالكي رييس ائتالف دولت قانون عراق نيز در 
واكنش به اتفاقات اخير در بصره، اقدام دستگاه هاي امنيتي 
در اين زمينه را كند و ضعيف دانس��ت. در همين ارتباط، 
به درخواست فراكس��يون اكثريت مجلس، روز گذشته 
جلسه اي با حضور حيدرالعبادي در مجلس شوراي ملي 

عراق برگزار شد. عبادي نيز در اين جلسه پرحاشيه كه با 
درگيري محافظ��ان او و نيروهاي امنيتي پارلمان همراه 
ش��ده بود، اقدامات خرابكارانه در اس��تان بصره را داراي 
منش��أ سياسي دانست و نس��بت به تبديل اختالفات به 

درگيري هاي مسلحانه هشدار داد. 

  مجازات حمله كنندگان؛ مطالبه ايران از بغداد
از سوي ديگر، ايران خواستار شناسايي متعرضين به 
سفارت ايران و مجازات آنان شده است. بهرام قاسمي 
س��خنگوي وزارت خارجه ضمن محك��وم كردن اين 
اقدام خ��الف موازين و با يادآوري مس��ووليت خطير 
دولت عراق در حفاظت از اماكن ديپلماتيك، نسبت به 

دست هاي آشكار و پنهاني كه درصدد تخريب روابط 
دوس��تانه دولت و ملت ايران و عراق هستند، هشدار 
داد و از دولت عراق خواست هر چه سريع تر نسبت به 
شناسايي، دستگيري و مجازات آمران و عامالن اين جرم 
سنگين اقدام كنند.  به گفته قاسمي، با توجه به اطالع و 
هشدار قبلي به مقامات دولت عراق، مسووليت هرگونه 
اهمال و تعلل امنيتي برعهده دولت عراق بوده و ايران 
انتظار دارد مقامات عراقي در شناسايي و اشد مجازات 
مهاجمين تعجيل كنند. از مجلس شوراي اسالمي هم 
خبر رسيد كه كميسيون امنيتي و سياست خارجي 
مجلس به زودي نشستي را براي بررسي حادثه بصره 

برگزار مي كند. 

ادامه از صفحه اول|
    نگاه ملي به جاي جناحي

رييس جمهور با اش��اره به وجود انتخابات در سال آينده و 
اينكه ش��رايط انتخابات را به خوبي درك مي كند، اظهار 
داشت: امروز بايد همه چيز را كنار بگذاريم و شرايط كنوني 
روز آزمايش ملي اس��ت. در اين شرايط اگر جناحي تصور 
كند كه چنانچه عليه دولت حرفي بزند، محبوب مي شود، 
در خطا و اش��تباه است و بدانيد كه مغضوب خواهيد شد و 
مردم به شما پشت خواهند كرد. چرا كه مردم به انسان هاي 
غيور احت��رام مي گذارند و در زم��ان جنگ غيرت اقتضاء 
مي كند كه در مقابل دش��من در كنار و پشتيبان يكديگر 
باش��يم.روحاني با بيان اينكه امروز دشمني به جز امريكا، 
رژيم صهيونيستي و اذنابش نداريم، گفت: امروز بايد راست 
و چپ همه با هم باشيم.رييس جمهور در بخش ديگري از 
سخنان خود با تأكيد بر اينكه بار سنگيني بر دوش دولتيان، 
قرار دارد، اظهار داشت: امروز بايد آستين ها را براي خدمت 
به كشور و مردم باال بزنيم به گونه اي كه مردم احساس كنند 
اگر به اداره اي مراجعه مي كنند، كارشان نسبت به گذشته 
زودتر انجام مي شود و از احترام بيشتري برخوردار هستند 
و در اين راستا بايستي مسابقه خدمت به اين استان ها ايجاد 
كرد و چنانچه استاني خدمت بهتري به مردم ارايه مي كند، 
مسووالن آن مورد تشويق قرار بگيرند.روحاني با بيان اينكه 
بايد زمان خدمت رساني به مردم كوتاه و دقيق شود، گفت: 

نبايد مهر و امضايي كه در دست مسوولي قرار دارد به ابزاري 
براي قدرت نمايي و فخرفروشي تبديل شود و نبايد بر سر 
مردم براي كاري كه انجام مي دهيد، منتي بگذاريد، چرا كه 
مردم ولي نعمت و آقاي ما هستند و بايد احساس كنند كه ما 
خادم و خدمتگزار آنها هستيم. رييس جمهور گفت: مي دانيم 
كه كارمندان دولت در فشار معيشتي و اقتصادي هستند، 
 چرا كه از حقوق ثابتي برخوردار مي  باشند و مسووالن وظيفه 
دارند به فكر كارمندان بوده و از آنها حمايت كنند و در اين 
راستا هفته گذشته از ابتدا تا شب پنج شنبه بخش بزرگي از 

موضوعات جلسات چگونگي تهيه بسته هاي حمايتي بود.

    تالش براي تحقق دولت الكترونيك
روحاني در ادامه تقويت دولت الكترونيك را مورد تأكيد 
قرار داد و گفت: دولت الكترونيك شفافيت ايجاد مي كند، 
امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد كه بخش��ي از آن به 
خاطر فش��ار امريكا و خارجي است اما به عنوان رييس 
دولت اعالم مي كنم كه بخشي از اين التهاب منشأ داخلي 
دارد. يعني صادركننده دولتي و خصولتي، ارزي را كه بايد 
در اختيار سامانه نيما قرار دهد با تأخير 4۸ ساعته انجام 
مي دهد و اين كار خيانت به كشور است.رييس جمهور 
تصريح كرد: ديروز به يكي از مسووالن تأكيد كردم كه 
اگر كسي اين كار را انجام داد در قدم اول او را عزل كند و 
در قدم دوم به دادگاه معرفي كند كه چرا اين كار را كرده 

و به خاطر افزايش س��هم خود به مردم ايران صدمه وارد 
كرده اس��ت.روحاني خاطرنشان كرد: مجموع صادرات 
غيرنفتي كش��ورمان، حدود 40 ميليارد دالر است كه 
امروز پس از گذشت ۶ ماه از سال بايد 20 ميليارد دالر آن 
به بانك مركزي و سامانه ارزي وارد مي شد اما چه كسي 
مسوول اس��ت؟ آيا مي خواهيم اين را هم گردن امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي بيندازيم؟  اگر چه آنها همواره به 
دنبال ضربه زدن به نظام اسالمي ما هستند، اما خودمان 
چ��ه كار كرده ايم؟ رييس جمهور گفت: از س��ازمان امور 
اداري و استخدامي مي خواهم كه پس از اين زمان تحويل 
ارز مربوط به صادرات به س��امانه نيما را يكي از معيارهاي 
اصلي در ارزيابي كيفيت و عملكرد دس��تگاه ها قرار دهد و 
هر دستگاهي كه يك ساعت زودتر ارز خود را تحويل داد، 
تشويق شده و از طرف ديگر اگر دستگاهي يك ساعت تأخير 
داشت هم تنبيه ش��ود. روحاني اضافه كرد: البته اگر امروز 
دولت الكترونيك بطور كامل مستقر شده بود ديگر همه اين 
مشكالت حل شده بودند و نيازي نبود كه بنده با ناراحتي 
اينجا چنين سخناني بيان كنم و نيازي نبود عزل و نصبي 
برمبناي اين تخلفات انجام شود.رييس جمهور با بيان اينكه 
مشكل آنجاست كه در استقرار كامل دولت الكترونيك عقب 
هستيم، اظهار داشت: از آقاي جهرمي و وزارت ارتباطات و 
تمام دستگاه هاي مربوطه ديگر موكداً مي خواهم كه روند 

استقرار و اجراي دولت الكترونيك را تسريع بخشند.

    شفاف سازي بخش هاي اقتصادي
روحاني گف��ت: اگر مي خواهي��م روال اداري ش��فاف و 
بدون معطلي اضافه باشد، راهي جز آن نيست كه دولت 
الكترونيك را مستقر كنيم.رييس جمهور در ادامه با ذكر 
مثال هاي��ي از جمله در زمينه مصرف دارو و اس��تفاده از 
خدمات پزش��كي و بهداشتي كه به وسيله سيستم هاي 
الكترونيك كاماًل قابل س��اماندهي و مديريت هس��تند، 
تصريح كرد: ببينيد امروز در هر اداره اي كه كار داريم، بايد 
تعداد زيادي كپي از م��دارك ارايه دهيم؛ پس چرا كارت 
ملي هوشمند به مردم داده ايم؟ اگر دولت الكترونيك بطور 
كامل مستقر ش��ود، ديگر نيازي به صرف اين همه كاغذ 
براي تهيه كپي نيست.روحاني در بخش بعدي سخنان 
خود با تأكيد بر اينكه بايد حضور زنان و جوانان را در عرصه 
مديريت تقويت كنيم، خاطرنشان كرد: اگر قرار نيست از 
زنان در پست هاي مديريتي استفاده شود، پس چرا رنج 
تحصيل و حضور در دانشگاه را به آنان مي دهيم؟ بايد فتيله 
مرد ساالري را پايين بكشيم. زنان قدرت فهم،  فراگيري 
علم، توان مديريتي و ذوق هن��ري و توانايي هاي خوبي 
دارند كه در برخي عرصه ها حتي از مردان نيز باالتر است 
پس بايد همه تالش كنيم به جوان ها و زنان بيشتر ميدان 
دهيم.رييس جمهور با اشاره به اينكه آمار ارايه شده از سوي 
رييس سازمان امور اداري و استخدامي مبني بر اينكه با 
اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در پايان دولت دوازدهم 

سن مديريت در كشور بطور متوسط ۸ سال كاهش خواهد 
يافت، آن را خبري بس��يار خوب توصي��ف كرد و گفت: 
اينكه برنامه ريزي شده تا ۳0 درصد پست هاي مديريتي 
در اختيار خانم ها باشد، كاماًل صحيح و درست است كه 
اتفاقًا فاصله چنداني نيز با تحقق كامل آن نداريم.روحاني 
افزود: بنابر آم��اري كه معاون امور زنان رييس جمهور در 
ابتداي جلسه به بنده دادند، ۱74 زن در يك سال گذشته، 
به عنوان مديران پايه و مياني در اس��تان ها، 2۸ زن نيز به 
عنوان معاون وزير يا پست هم تراز در ۱5 دستگاه اجرايي، 
۱7 مدير عالي، ۱۸0 مدير مياني و 42۹ مدير پايه از ميان 
زنان در پس��ت هاي مديريتي منصوب ش��دند كه بسيار 
اميدواركننده اس��ت.رييس جمهور اظهار داش��ت: اين 
آمار قابل توجه كساني اس��ت كه مي گويند دولت وعده 
ميدان دادن ب��ه زنان را داد ولي ب��ه آن عمل نكرد؛ البته 
ادعا نمي كنيم كه اين مقدار كافي است، اما براي عملكرد 
يك سال آمار قابل قبولي است و بايد با تداوم اين سياست 
ميدان را براي زنان و جوانان در مديريت كشور باز كنيم.

روحاني تصريح كرد: از س��ازمان امور اداري و استخدامي 
مي خواهم با توجه به ش��رايط امروز كش��ور، معيارهاي 
جديدي مثل مصرف آب، برق و گاز و يا چابكسازي و ارايه 
خدمات بيشتر با تعداد كاركنان كمتر را به عنوان معيار 
انتخاب مديران و س��ازمان هاي برتر در جشنواره شهيد 

رجايي سال آينده بگنجانند.
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آغاز مرحله دوم برنامه جامع 
اصالح نظام اداري

 نظام پرداخت كاركنان 
و سن مديران اصالح مي شود

ايس�نا         جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري 
و استخدامي، با اشاره به تصويب مرحله دوم برنامه 
جامع اصالح نظام اداري از سوي شوراي عالي اداري 
كشور و ابالغ آن توس��ط رييس جمهوري؛ اظهار 
كرد: از روز گذشته اين مصوبه به صورت رسمي در 
دستور كار سازمان اداري و استخدامي قرار گرفته 
و مرحله اول اين برنامه در سال ۱۳۹۳ به تصويب 
هيات دولت رسيد. مرحله اول اين برنامه از ابتداي 
سال ۱۳۹۴ تا پايان ۱۳۹۶ براي يك دوره سه ساله 
و در قالب اهداف و راهبردهاي مصوب طي هشت 
برنامه اجرايي در دس��تور كار قرار گرفت و پس از 
اتمام دوره سه س��اله نتايج عملكردي آن را مورد 

ارزيابي قرار داديم.
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي با اشاره به 
جزييات مرحله دوم برنامه جامع اصالح نظام اداري 
خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه هاي گذشته، توسعه 
دولت الكترونيك در دستور كار قرار گرفت. در اين 
برنام��ه نيز توجه ويژه اي به اين موضوع ش��ده كه 
اميدواريم بتوانيم در پايان فعاليت دولت دوازدهم 
از مجموع ۲۱۰۰ زيرخدمت و ۷۵۰ خدمتي كه در 
دس��تگاه اجرايي به عنوان خدمات دولت بر مردم 
تعريف شده را به صورت يكپارچه در بستر دولت 

الكترونيك به مردم ارايه كنيم.
انصاري ادام��ه داد: از ديگر موضوعات مورد تاكيد 
در مرحله دوم اصالح نظام اداري، صيانت از حقوق 
شهروندي است. در اين راستا در مرحله دوم برنامه 
مستقل ديده شده تا از طريق ارايه آموزش هاي الزم 
به كاركنان و مردم تالش كنيم ضمن آشنايي مردم 
با حقوقشان، اين حقوق از سوي دستگاه هاي اجرايي 

مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: در مرحل��ه دوم اجراي اين طرح تاكيد 
ويژه اي بر توانمندس��ازي نيروي انساني دولت و 
انتخاب و تربيت مديران آينده براي كش��ور شده، 
تصدي مشاغل مديريتي توسط زنان و ارتقاي سهم 
آنها در مديريت كشور به ۳۰ درصد تا پايان اجراي 
برنامه ششم توسعه و همچنين جوان تر كردن سن 
مديريت كشور به عنوان يك هدف كمي در دستور 
كار قرار گرفت��ه و اميدواريم تا پاي��ان عمر دولت 
دوازدهم هشت سال از سن مديريت كشور بكاهيم.

ريي��س س��ازمان اداري و اس��تخدامي گفت: در 
مجموع ب��راي اجراي مرحل��ه دوم برنامه جامع 
اصالح نظام اداري حجم قابل توج��ه اي از لوايح 
پيش بيني ش��ده كه بايد از س��وي دولت تقديم 
مجلس ش��ود، بنابراين اجراي كام��ل اين طرح 
همراهي و مس��اعدت موثر نمايندگان مجلس را 
طلب مي كند. اميدواريم همه مسووالن مربوطه 
و نهاده��اي مرتبط كمك كنند ت��ا پايان دولت 
دوازدهم بتوانيم به دستاورهايي خوبي دست يابيم.

وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اش��اره به برگزاري چهاردهمين دوره جشنواره 
شهيد رجايي اظهار كرد: در اين جشنواره دستگاه ها 
در بخش هاي تخصصي و عموم��ي مورد ارزيابي 
قرار مي گي��رد. در اين زمينه در ابتداي هر س��ال 
شاخص هايي به دس��تگاه ها ابالغ مي شود و اين 
دستگاه ها عملكرد خود را به صورت خوداظهاري 
ارايه مي كنند اين عملكرد توسط سازمان برنامه 
و بودج��ه و س��ازمان اداري و اس��تخدامي مورد 
راستي آزمايي قرار مي گيرد و در نهايت دستگاه هاي 
برتر در هر بخش انتخاب و مورد تقدير قرار مي گيرد.

ايرن�ا         رييس امور مديري��ت عملكرد و ارتقاي 
فرهن��گ س��ازماني در س��ازمان ام��ور اداري و 
استخدامي اظهار كرد: در آخرين جلسه شوراي 
عالي اداري چند مصوبه داشتيم و دومين برنامه 
جامع اصالح نظام اداري يك��ي از آنها بود كه به 

تصويب شوراي عالي اداري رسيد. 
ع��الء الدين رفيع زاده يادآور ش��د: ب��ا روي كار 
آمدن دولت يازدهم، نقش��ه اصالح نظام اداري 
تدوين و در ش��وراي عالي اداري مصوب و در اين 
مس��ير يك برنامه عملياتي سه س��اله تصويب 
شد كه از س��ال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ادامه داشت. با 
توجه به ارزيابي ها از برنامه نخس��ت و اخذ نظر 
صاحب نظران و دس��تگاه هاي اجرايي، دور دوم 
نقشه اصالح نظام اداري تدوين شد تا بتوانيم در 
پايان دولت دوازدهم مسير اصالح نظام اداري را 
تس��ريع و تكميل كنيم. با اجراي كامل برخي از 
برنام��ه در دور اول، برنامه هايي كه روند اجرايي 
مناسبي داشت مانند فرآيندهاي ارايه خدمات 
به دستگاه هاي اجرايي ابقا ش��د.  وي ادامه داد: 
برنامه شفافيت و پاسخگويي و ارتقاي بهره وري 
۲ برنامه جديدي است كه به برنامه هاي پيشين 
اضافه و در مجموع ۱۰ برنامه تصويب شد تا پس از 
ابالغ و تعيين سهم دستگاه ها براي تحقق اهداف 
مش��خص ش��ده روند اجرايي آن تا سال آينده 
دنبال شود. اصالح نظام پرداخت حقوق و مزايا به 
گونه اي كه اختالف بين حقوق و مزاياي كاركنان 
در مشاغل و شرايط مشابه برطرف شود همچنين 
طراحي و استقرار سامانه حقوق و مزاياي پرداختي 
كاركن��ان دولت��ي از ديگر اقدامات اساس��ي در 
دومين دوره برنامه اصالح نظام پرداخت اس��ت. 
برقراري عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازي 
دريافتي بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران با 
شاغالن، از اقدامات اساس��ي است كه در برنامه 
 چهارم مديريت سرمايه انساني دنبال مي كنيم. 

رفيع زاده افزود: كاهش هش��ت درصدي س��ن 
مديران تا پايان دومين برنامه جامع اصالح نظام 
اداري )سال ۱۳۹۹( و توجه به مديران زن و افزايش 
نسبت آن به كل مديران و رساندن آن به حداقل 
 ۳۰ درصد، از ديگر مصوبه هاي اين برنامه است. 

به گفته وي، اكنون نسبت مديران زن نسبت به 
مرد ۲۲ درصد است. 

اخبار  كالن 3 كالن

»تعادل« با توجه به آمارهاي اقتصادي گزارش مي دهد

بانك مركزي خبرداد

خطربازگشتبهعصرركودتورمي

ميوه با تورم 92.6  درصدي، صدرنشين گراني خوراكي ها

گروه اقتصاد كالن    
به گفته كارشناسان اقتصادي گران شدن مواد خام و 
كاالهاي واسطه اي به عنوان تاثيرات مستقيم افزايش 
نرخ ارز موجب ايجاد يك شوك منفي در بخش عرضه 
خواهد ش��د؛ موضوعي كه با رشد ش��تابان تورم در 
ماه هاي گذشته همراه شده و به زودي يك وضعيت 
ركودتورمي در اقتصاد ايجاد مي كند. ركود تورمي اي 
كه يادآور سال هاي ۹۰ تا ۹۲ است كه در آن مشكالتي 
در سمت عرضه مانند محدوديت فروش نفت در بازار 
جهاني، مسدود شدن ذخاير بانك مركزي در خارج 
و مش��كالت نقل و انتقاالت ارزي، مشكالت واردات 
كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي و تكنولوژي، بهره وري 

پايين توليد در كشور ايجاد كرده بود.
از سوي ديگر افزايش نقدينگي و ديگر نااطميناني هاي 
موجود در اقتصاد تحريم شده به نرخ ارز اصابت كرده 
و قيمت آنها را به ش��دت باال برده ب��ود. روندي كه در 
سال هاي گذشته به دنبال كاهش تورم و افزايش رشد 
اقتصادي رو به بهبود گذاشته بود و بسياري اميدوار 
بودند رونق به توليد بازگ��ردد. اكنون ولي بار ديگر با 
آغاز تحريم ها، جهش ارز و افزايش تورم اميدواري ها 
به نااميدي تبديل شده است. در اين زمينه محمدقلي 
يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
به تعادل گفته اس��ت ك��ه ركود تورمي ب��ه اقتصاد 
برنگشته است، بلكه از همان س��ال هاي ۹۲ همواره 
ادامه داشته و اكنون به شدت نمايان تر شده است. اين 
استاد دانشگاه در اين زمينه بسياري از شاخص هاي 
اقتصادي را به عنوان شاهد مدعاي خود ارايه مي كند.

    عوامل ركود  تورمي
به گزارش تعادل، ركود تورمي يك وضعيت اقتصادي 
است كه همزمان تورم اقتصادي و ركود فعاليت هاي 
توليدي و تجاري را ايجاد مي كند كه از تبعات آن  هم 
افزايش نرخ بيكاري است. مطالعات نشان مي دهد كه 
ركود در اثر يكي از دو عامل »نارسايي تقاضاي موثر« 
يا »تنگناهاي طرف عرضه« به وجود مي آيد كه ركود 
ناشي از »تنگناهاي بخش عرضه« غالبا در كشورهاي 
توسعه نيافته به وقوع مي پيوندد. زيرا در اين كشورها 
زيرس��اخت هاي اقتصادي كارا وجود ندارد. از س��وي 
ديگر، اين كشورها با نرخ رشد جمعيتي باال و تقاضاي 
روزافزون روبرو هستند كه افزايش تقاضا به علت عدم 
امكان افزايش عرضه متناس��ب با آن منجر به افزايش 
قيمت ها مي شود و توليد افزايش نمي يابد. در واقع در 
اين وضعيت بخش حقيقي اقتصاد قدرت پاسخ گويي 
به انبساط پولي را ندارد و به ركود تورمي دچار مي شود.

از سوي ديگر در يك دسته بندي كلي تورم به دو حالت 
تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه  
تفكيك مي شود. تورم ناشي از فشار تقاضا به مفهوم 
وجود مازاد تقاضا )در بازار پول يا كاال( نسبت به عرضه 
در اقتصاد اس��ت. افزايش تقاضاي كل باعث افزايش 
تقاضا براي نيروي كار و افزايش دس��تمزد مي شود. 
م��واد خام و ماش��ين آالت كمياب ش��ده و قيمت ها 
افزايش مي يابند، بنابراين هزين��ه توليد باال مي رود 

و در نتيجه س��طح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد 
و تورم ايجاد مي ش��ود و اگر سطح دستمزد كارگرها 
باال بماند، كارفرمايان بخش��ي از نيروي كار را اخراج 
كرده و سطح توليد را كاهش مي دهند و ركود تورمي 
عارض مي شود. در تورم ناشي از فشار هزينه، افزايش 
هزينه هاي توليد يا افزايش قيمت س��اير نهاده هاي 
توليد مانند مواد اوليه يا كاهش عرضه آنها، به هر دليل 
در سمت عرضه اقتصاد باعث افزايش قيمت ها و تورم 
مي شود كه س��بب مي شود قدرت خريد كاهش يابد 
و بنگاه ها در عكس العمل به آن، توليد خود را كاهش 
دهند، بنابراين ركود نيز با تورم همراه ش��ده و ركود 

تورمي شكل مي گيرد.
از نظر كارشناسان آنچه در ايران بيش از عوامل ديگر 
در ايجاد وضعيت ركودتورمي دخيل اند؛ نارسايي هاي 
بخش عرضه و از سوي ديگر فشار هزينه ها بوده است، 
اما بر اساس آمارهايي كه از مصرف بخش خصوصي و 
دولتي منتشر مي شود، كاهش تقاضا در وضعيت هاي 
تورمي هم عاملي ركودزا و موثر در اقتصاد ايران بوده 

است.
در كشورهايي كه بخش عرضه بي كشش يا كم كشش 
اس��ت افزايش نقدينگي و اس��تمرار ب��ه كارگيري 
سياس��ت هاي انبس��اطي بخش تقاضا بيش از آنكه 
سطح توليد و اش��تغال را افزايش دهد، سبب شدت 
گرفتن تورم مي ش��ود و سياست هاي انبساطي از دو 
طريق مختلف، يكي »تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد« 
و ديگري »انتظارات تورمي« سبب شدت گرفتن تورم 
شده و منفي شدن آثار مثبت آن شده و از طريق دامن 
زدن به تقاضاي سفته بازي كاال سبب ضميمه شدن 
پديده تورم به ركود اقتصادي يعني ظهور پديده ركود 

تورمي مي شود. 
بر اس��اس مطالع��ات انجام ش��ده عام��ل نقدينگي 
بيش��ترين تاثير بر ركود تورم را دارد و گفته مي شود 
زماني كه نرخ رش��د متغير حجم نقدينگي از مقدار 
آستانه خودعبور مي كند باعث تشديد ركود تورمي در 
كشور ميشود در حالي كه قبل از سطح آستانه منجر 
به بهبود ركود تورمي در كش��ور ميشود. همين طور 
تحقيقات نش��ان مي دهد كه از عوام��ل تاثيرگذاري 
بر وضعيت ركودي تورمي كه ان را تش��ديد مي كند 

افزايش كسري بودجه دولت است.
در حال حاضر در اقتصاد نه تنها شاهد رشد نقدينگي 
بااليي بوده ايم بلكه بودجه هم با كسري هاي مزمني 
مبتال اس��ت. رشد نقدينگي در اثر كاهش ارزش پول 
ملي و حركت آن به بازارهايي كه پتانسيل سفته بازي 
دارند باعث افزايش قيمت ارز و طال ش��ده اس��ت. در 
اين ميانه تحريم هاي امريكا موجب كاهش مبادالت 
تجاري شده و افزايش قيمت نهاده هاي واسطه اي و 

سرمايه اي وارداتي را باعث شده است.
اين وضعيت كه هم تورم افسارگس��يخته و هم ركود 
در تولي��د را به اقتصاد كش��ور تحميل كرده اس��ت، 
يادآور فضاي پرنوسان سال ۹۲ است؛ سالي كه در آن 
مش��كالتي مانند موانع موجود در فضاي كسب وكار، 
محدوديت فروش نفت در بازار جهاني، مسدود شدن 

ذخاير بانك مركزي در خارج و مشكالت نقل و انتقاالت 
ارزي، مشكالت واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي 
و تكنولوژي، بهره وري پايين توليد در كشور و باالخره 
انعطاف محدود سمت عرضه كل اقتصاد را دچار نارسايي 
كرده بود. چنين به نظر مي رس��د كه در سال جاري، 
اين عوامل با ش��دت و ضعف مختلف آثار سوء خود را 
بر سمت عرضه اقتصاد داشته باشند. داده هاي آماري 
موجود گوياي آن است كه در سال ۱۳۹۱ و نيمه اول 
سال ۱۳۹۲ عوامل »سمت تقاضا« نيز وارد عمل شد و 
ركود اقتصادي به دليل كاهش تقاضاي مصرفي دولت 
و بخش خصوصي و كاهش تقاضاي سرمايه گذاري رو 

به وخامت گذاشت. 
عالوه بر اين گس��ترش دامنه تحريم ها و محدوديت 
مبادله ارزي و معامله نفت در برابر كاال از اتفاقات مهم 
سال ۹۱ بود كه اين محدوديت موجب افزايش قيمت 
دالر تا ۴۰۰۰ تومان ش��د. از نظر كارشناس��ان تبعات 
افزايش قيمت ارز و گس��ترش دامنه تحريم ها با دوام 
و باعث اختالل در كار توليد و در نتيجه افزايش ميزان 

بيكاري خواهد شد. 
محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه 
در گفت وگو با تعادل اظهار كرد: عالئم نشان مي دهد 
كه اوضاع ركود تورمي در اقتصاد از سال هاي گذشته 
وخيم تر شده اس��ت. در مطالعه اي كه ما در دانشگاه 
انجام داده ايم نشان مي داد در سه سال منتهي به سال 
۹۲ صنايع كش��ور از حدود ۴8 درصد ظرفيت خود 
استفاده مي كنند و با ۴۷ درصد نيروي مازاد رو به رو 

هس��تند. از طرف ديگر آمارهاي اخير بانك مركزي 
نشان مي دهد كه ش��اخص توليد صنعتي همواره تا 
سال ۹۵ سير نزولي داشته است و بعد سال ۹۵ با اينكه 
تغييرات جزئي اي داشته است اما هنوز به ميزان سال 
۹۰ نرسيده است. عالوه بر اينها در سال هاي ۹۳ تا ۹۶ 
ميزان سرمايه گذاري در بخش ماشين آالت كاهش 
پيدا كرده است.حتي سرمايه گذاري در بخش ماشين 
آالت دولتي هم كاهش و از ۱.۹ درصد به كمتر از نيم 
درصد كاهش يافته اس��ت. نس��بت صنعت به توليد 
ناخالص داخل��ي از ۱۴.۹ به ۱۳ درص��د نزول كرده 
است. همين شاخص ها را در ميان متغيرهاي ديگري 
مانند افزايش نرخ ارز و تورم مي توان مشاهده كرد كه 
نش��ان دهنده افزايش هزينه توليد است در حالي كه 
سودآوري آنها به اين ميزان افزايش نداشته است. به 
همين دليل مي توان گفت كه وضعيت ركودتورمي از 

سال هاي گذشته بدتر شده است.
اگرچه تورم در سال هاي گذشته بنابر آمار شاخص هاي 
قيمت مصرف كنن��ده و توليدكننده ت��ك رقمي بود 
و مس��ووالن دولتي تنها مشكل اقتصاد را ركود ماليم 
مي دانستند، اما محمدقلي يوسفي اين رقم هاي اعالم 
ش��ده را برآيندي متوس��ط از س��بد كاالها مي داند و 
مي تواند در يك وضعيت غيرنرمال اتفاق افتاده باشد.از 
نظر اين كارشناس آنچه در اين محاسبات اهميت دارد 
قيمت هاي نسبي است نه ميانگين؛ مثال اگر تلفن راه 
دور ۲۰ درصد كاهش يافته باشد و قيمت گوشت ۱۵ 
درصد افزايش كرده باشد، تورم متوسط منفي ۵ درصد 

مي شود كه به هيچ عنوان گوياي واقعيت نخواهد بود.
برخي از كارشناس��ان معتقدند كه افزاي��ش نرخ ارز 
مي تواند رقابت پذي��ري كاالهاي تولي��د داخل را در 
بازارهاي بين المللي افزاي��ش و لذا صادرات را افزايش 
دهد. يوسفي اين گزاره را براي وضعيت حاضر اقتصاد 
ايران ناصواب مي داند و مي گويد: زماني نرخ ارز مي تواند 
تاثير داشته باشد كه يك كشو.ر از نظر توليد و كيفيت 
توليد مشكل نداشته باشد و تنها عامل تسريع كننده 
قيمت ها باشد.اما وقتي در كشور ما هم عرضه كم است 
و هم كيفيت كاالها پايين اس��ت نمي تواند با افزايش 
نرخ ارز اين كاالها در بازار صادراتي برد داش��ته باشند. 
عالوه بر اين صادرات ما بيشتر كاالهاي سنتي و دولتي 
هستند و بيشتر تحت تاثير كشش درآمدي قرار دارند 
نه كشش قيمتي.بنابراين افزايش قيمت ارز در اقتصاد ما 
نمي تواند عامل افزايش صادرات شود حتي اين افزايش 
در بلندمدت هزينه توليد را باال مي برد و باعث مشكالت 

در بنگاه هاي داخلي مي شود.
محمدقلي يوسفي بر اين باور است كه سياست هاي 
اقتصادي دولتي بيش��تر تحت تاثير منافع بازرگانان 
است تا توليد كنندگان و اين نشان دهنده عدم حمايت 
دولت از بنگاه هاي توليدي اس��ت. به گفته وي تمام 
تالش هاي عملي دولت در ۵ س��ال گذشته روي نرخ 
ارز، سياست هاي مالي و رشد اقتصادي بوده كه اينها 
هيچك��دام ربطي به توليد ندارن��د چون حتي توليد 
ناخالص داخلي مرتبط با مصرف و ارزش آن است نه 

ميزان كمي اين توليدات.

آخرين گ��زارش از تحوالت قيمتي در كاالهاي خوراكي 
بانك مرك��زي از تورم بي��ن حداقل دو ت��ا ۱۹ درصدي 
كاالهاي مصرفي در يك ماه گذشته حكايت دارد. با بررسي 
قيمت اقالم خوراكي و مقايس��ه با قيمت س��ال گذشته 
مي  بينيم كه افزايش قيمت ها ش��كلي نگران كننده تر به 
خود گرفته است. افزايش ۵۱.8 درصدي تخم مرغ، تورم 
۹۲.۶ درصدي ميوه هاي تازه و گراني ۳۶ درصدي قيمت 
گوشت قرمز در يك سال خبر از يك شتاب فزاينده قيمتي 
در كش��ور مي دهد كه مي تواند سرانه مصرف را به شدت 
كاهش دهد. همچنين در ميان ۱۰ محصولي كه بيشترين 
تورم نقطه به نقطه را داشتند، هشت محصول متعلق به 
گروه ميوه و س��بزيجات بود و تنها ماس��ت پاستوريزه و 
تخم مرغ در ميان ۱۰ رتبه اول بيشترين افزايش قيمت 

كاالها قرار دارند.
به گزارش »تعادل«، تازه ترين گزارشي كه بانك مركزي 
از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در 
تهران در هفته منتهي به نهم ش��هريورماه منتشر كرد، 
نش��ان از افزايش قيمت در حداقل ۱۰ گروه از اين كاالها 
دارد. طبق اين گزارش قيمت خرده فروش��ي لبنيات در 
هفته منتهي به نهم ش��هريورماه نسبت به هفته مشابه 
سال قبل ۳8.۴ درصد، تخم مرغ ۵۱.8 درصد، برنج ۱۲.۴ 
درصد، حبوبات ۳.۱ درصد، ميوه هاي تازه ۹۲.۶ درصد، 
س��بزي هاي تازه ۳۴ درصد، گوش��ت قرم��ز ۳۶ درصد، 
گوشت مرغ ۳۴.۷ درصد، قند و شكر ۲۲.۹ درصد، چاي 
۲۲.۶ درصد و روغن نباتي ۱۰.8 درصد رشد داشته است.

همچنين بر اساس گزارش قيمت خرده فروشي در هفته 

منتهي به نهم شهريور، قيمت ۱۰ گروه نسبت به هفته قبل 
از آن افزايش و يك گروه كاهش يافت. بر اين اس��اس، در 
هفته منتهي به نهم شهريور ماه نرخ لبنيات ۰.۴ درصد، 
تخم مرغ يك درصد، برنج ۱.۷ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، 
ميوه هاي تازه ۲.۲ درصد، س��بزي هاي تازه ۰.۲ درصد، 
گوش��ت قرمز ۱.8 درصد، گوشت مرغ ۲.۳ درصد، قند و 
ش��كر ۰.۴ درصد و چاي ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل 

از آن افزايش و نرخ روغن نباتي ۰.۲ درصد كاهش يافت.
در هفته مورد نظر اين گزارش نس��بت به هفته قبل، در 
گروه لبنيات بهاي ماس��ت غيرپاس��توريزه معادل ۲.۷ 

درصد و ماست پاستوريزه ۰.۹ درصد افزايش داشت ولي 
قيمت پنير غيرپاستوريزه ۰.۱ درصد كاهش يافت. بهاي 
س��اير اقالم ثابت بود. قيمت تخم مرغ معادل يك درصد 
افزايش داش��ت و ش��انه اي ۱۳8 هزار تا ۲۲۰ هزار ريال 

فروش مي رفت.
در اين هفته همچنين در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي 
غيرتايلندي معادل ۰.۴ درصد و برنج داخلي درجه يك و 
درجه دو به ترتيب ۱.۶ درصد و ۳.۴ درصد افزايش يافت. 
در گروه حبوب قيمت لوبيا چيتي بدون تغيير بود. بهاي 
عدس معادل ۰.۵ درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم 

بين ۰.۲ درصد تا ۲.۴ درصد افزايش داش��ت. در هفته 
مورد بررسي، در ميادين زيرنظر شهرداري ليموشيرين 
و موز عرضه نمي ش��د. س��اير اقالم ميوه و س��بزي تازه 
كه تع��دادي از آنها از نظر كيفي در مقايس��ه با س��اير 
ميوه فروشي ها متفاوت بودند، ب�ه نرخ مصوب سازمان 
ميادين ميوه و تره بار عرضه مي ش��د. ميوه فروشي هاي 
سطح ش��هر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه مي كردند 
كه در گروه ميوه هاي تازه بهاي هلو معادل ۰.۵ درصد، 
خربزه ۳.۱ درصد و هندوان��ه ۱۹.۱ درصد كاهش ولي 
قيمت ساير اقالم بين ۲.۹ درصد تا ۱۲.۶ درصد افزايش 
يافت. در گروه سبزي هاي تازه بهاي گوجه فرنگي معادل 
۹.۳ درصد، بادمجان ۳.8 درصد، كدو سبز ۰.۱ درصد و 
سيب زميني ۱.۳ درصد افزايش ولي قيمت ساير اقالم 

بين ۱.۱ درصد تا ۵.۱ درصد كاهش داشت.
ديگر كااليي كه افزايش قيمت بااليي داش��ته مرغ است 
بطوري كه ۱۷.۵ درصد نس��بت به يك ماه گذشته گران 
شد و هر كيلو بطور متوس��ط تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان در 
سطح شهر فروش رفت، گوشت قرمز نيز ۷.۶ درصد رشد 
قيمت داشت و بطور متوسط ۶۱ هزار تومان براي هر كيلو 

قيمت خورد.
قند و شكر تا ۱8.۹ درصد در يك ماه گران شده و هر كيلو 
بطور متوسط تا ۴8۷۰ تومان فروخته شده است. از سوي 
ديگر چاي خارجي متوس��ط قيمتي ت��ا ۲8 هزار و ۷۰۰ 
تومان داشت. روغن ها نيز ۰.۴ درصد گران شده و روغن 
نباتي هر كيلو ۲۷ هزار و 8۳۰ تومان و روغن مايع تا ۵۷۵۰ 

در بازار فروش رفت.

    هشدار تورم نقطه اي
بانك مركزي در حالي تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال 
را ۲۴.۲ درص��د اعالم كرده كه ت��ورم توليدكننده در اين 
مدت ۳۳.8 درصد اعالم ش��د. اين ميان بيشترين ميزان 
تورم توليدكننده ب��ه بخش صنعت تعلق دارد و نگراني ها 
نسبت به تداوم روند فزاينده افزايش قيمت ها تا پايان سال 
جاري همچنان ادامه دارد. اين ارقام سبب شده تا برخي از 
كارشناسان به پيش بيني رقم تورم كل تا پايان سال دست 
بزنند؛ از جمله حسين راغفر روز ۱۲ شهريور ماه در گفت وگو 
با »تعادل« رقم تورم كل تا پايان س��ال را حدود ۶۰ درصد 
پيش بيني كرد كه به بيكاري حدود دو ميليون نفر در بخش 
صنعت منجر خواهد شد. با اين همه آمار خرده فروشي يك 
هفته منتهي به نهم شهريور حاكي از آن است كه قيمت ها 
در ماه هاي آينده با شتابي بيشتر افزايش مي يابند و هر چند 
دولت توانسته با كنترل نسبي خود در مقابل افزايش قيمت 
پرشتاب برخي كاالهاي اساسي مانند گوشت بايستد و نرخ 
تورم آن را در قياس با كاالهاي ديگر در ش��رايط متناسب 
قرار دهد، قيمت ميوه بطور ميانگين بي��ش از ۹۲ درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش يافت. بررسي زيرگروه هاي 
خوراكي نشان مي دهد بيشترين افزايش قيمت در قياس با 
هفته مشابه سال قبل را موز تجربه كرده است كه در عرض 
يك سال قيمت آن ۱8۱ درصد باالتر رفته است. پس از موز 
بيشترين تورم نقطه به نقطه به طالبي، هندوانه و خربزه تعلق 
دارد كه به ترتيب ۱۰۹.۷ درصد، ۹۴ درصد و 8۲.8 درصد 
رشد قيمتي را تجربه كردند. پس از آنها گالبي، بادمجان، 
انگور و سيب گالب بيشترين افزايش قيمت را تجربه كردند.

ايسنا      
رييس اسبق سازمان امور مالياتي با بيان اينكه نمي توان با 
يك متغير چند معادله را حل كرد گفت كه براي حمايت 

از توليد داخلي تغيير نرخ ارز به تنهايي كفايت نمي كند.
علي اكبر عرب مازار، عضو هيات علمي دانش��گاه ش��هيد 
بهشتي،  با بيان اينكه نمي توان با تغيير نرخ ارز به تنهايي از 
توليد حمايت كرد، گفت: براي حمايت از توليد به مسائل 
تعرفه اي هم بايد توجه كنيم. نمي توان واردات را ترويج كرد 
و در عين حال اعتقاد داشت كه افزايش نرخ ارز باعث رونق 

توليد ملي خواهد شد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه فرضيه افزايش صادرات 
متناسب با كاهش ارزش پول ملي در شرايط اقتصاد سالم 
مصداق دارد، گفت: در اقتصادي كه دولت دالرهاي نفتي 
دارد انواع نابه ساماني هاي اقتصادي ايجاد خواهد شد، بطوري 
كه مي توان گفت شما در كشور هر اختاللي در حوزه هاي 
اقتصادي مشاهده مي كنيد بخش��ي از آن به مساله دالر 

دولتي برمي گردد.
وي همچنين با بيان اينكه نوسانات ناگهاني قيمت ارز كنترل 
شده نبوده، اظهار كرد: زماني كه نوسانات شديد قيمت ارز به 
وجود مي آيد توليد و صادرات نمي تواند خود را با آن تطبيق 

دهد. براي همين هم اس��ت كه اكنون در برخي از مناطق 
مرزي غارت كاالهاي اساسي اتفاق مي افتد.

رييس اسبق سازمان امور مالياتي با اشاره به تجربه كشور 
چين در كاهش ارزش پول داخلي خود نسبت به پول هاي 
خارجي، ادامه داد: چين با اين سياست توانسته از صادرات 
خود حمايت كند، اما مساله اصلي در اقتصاد اين است كه 
ما نمي توانيم همه امور اقتصادي را به صورت تك متغيره و 
يا تقليدي ببينيم، چرا كه شاخص هاي اقتصادي به مسائل 

بسيار مختلفي ارتباط پيدا مي كنند.
او همچنين با بيان اينكه دولت به تدريج بايد قيمت ارز را 

واقعي مي كرد، اظهار كرد: در زماني كه دولت ها بخواهند 
قيمت ارز را به صورت تصنعي ثابت نگ��ه دارند فضا براي 
فعاليت هاي اقتصادي ناسالم و رانت خواري فراهم مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه با يك متغير نمي توان ۱۰ معادله را حل 
كرد، ادامه داد: در كشورهاي ديگر دولت ها برنامه  اقتصادي 
مشخص ارايه مي دهند و مثال مي گويند كه ما مي خواهيم از 
فالن صنعت مشخص حمايت كنيم، در حالي كه ما به دنبال 

حل همه مسائل با استفاده از يك متغير هستيم.
عرب مازار با بيان اينكه دولت بايد سياست ارزي مشخصي 
داشته باشد، گفت: سياست ارزي با اينكه دولت بخواهد به 

بازار ارز تزريق كند فرق مي كند. نمي توان ارزي را كه متعلق 
به 8۰ ميليون نفر آدم است را با قيمت ۴۲۰۰ تومان واگذار 
كرد و آنگاه يكسري بيايند و از آن سودهاي هنگفتي ببرند. 

اين خيانت به حقوق بقيه افراد جامعه است.
وي همچنين با اشاره به اظهارات رييس كل بانك مركزي 
مبني بر ناموسي بودن مساله ارز براي دولت، اظهار كرد: علم 
اقتصاد اينگونه ادبيات را بر نمي تابد، اما واقعيت اين است كه 
از لحاظ مسائل كالن و كلي تر اين حرف مي تواند معنا پيدا 
كند، چرا كه ما در شرايط بحراني و جنگي هستيم و دولت و 
بانك مركزي هم ارزي به آن صورت براي ارايه به بازار ندارد.
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با افزايش نرخ ارز نمي توان از توليد حمايت كرد
ديدگاه



بانك و بيمه4اخبار
براي يازدهمين سال متوالي

بانك پاسارگاد از نفرات برتر 
آزمون سراسري تقدير مي كند

رشد 29 درصدي اعطاي 
تسهيالت بانك توسعه تعاون

 بانك پاس��ارگاد براي يازدهمين س��ال متوالي، از 
نفرات برتر آزمون سراس��ري سال 1397 تقدير به 
عمل خواه��د آورد . به گزارش روابط عمومي بانك 
پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير 
روابط عمومي اين بانك، ضمن اعالم اين خبر گفت: 
بانك پاسارگاد در راس��تاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماع��ي خود، بر خ��ود الزم مي داند با حمايت و 
تقدير از نخبگان، به عنوان س��رمايه هاي ارزشمند 
كش��ور، زمينه را ب��راي كاه��ش دغدغه هاي اين 
عزيزان و ارتقاء سطح علمي و تجربي ايشان، آماده 
كند.  وي ادامه داد: در اين راستا، بانك پاسارگاد به 
منظور ارج نهادن به تالش و شايستگي نفرات برتر 
آزمون سراس��ري، براي يازدهمين سال متوالي، از 
اين عزيزان تقدير خواهد كرد. بر اين اساس نفرات 
اول، دوم و سوم 5 گروه آزمايشي، سهامدار اين بانك 
خواهند شد. همچنين تا هر مقطعي كه در داخل 
كش��ور ادامه تحصيل دهند، مبلغ��ي بطور ماهانه 
به حس��اب اين عزيزان واريز خواهد ش��د.  رفيعي 
خاطرنش��ان كرد: بانك پاسارگاد تقدير از نخبگان 
كشور را از سال 1387 آغاز كرده است و هم اكنون 
برترين هاي كنكور سراسري سال هاي گذشته در 

مقاطع باالتر نيز تحت حمايت اين بانك هستند.

ريي��س هيئت مديره و مديرعامل بانك توس��عه 
تعاون گف��ت: عملكرد بانك توس��عه تع��اون در 
پرداخت تسهيالت طي سال جاري در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل از 29 درصد رشد برخوردار 
بوده است. حجت اهلل مهديان رييس هيئت مديره 
و مديرعامل بانك توسعه تعاون در همايش تعاون، 
راه سوم )تعاون، كشاورزي و روستا( در هتل المپيك 
تهران گفت: عملكرد كليه شعب بانك در دو طرح 
اشتغال پايدار روستايي و اشتغال فراگير به صورت 
روزانه رصد مي ش��ود و تالش بر اين اس��ت كليه 
استان ها بر اساس برنامه مشخص ابالغي حركت 
نموده و اين طرح هاي ملي را به سرانجام برسانند. 
مهديان افزود: اولين راهبرد از راهبردهاي هفتگانه 
بانك توسعه تعاون در سال جاري پيشبرد مناسب 
طرح اشتغال پايدار روستايي و اشتغال پايدار فراگير 
است و بر اين اساس شش تفاهم نامه با سازمان هاي 
توسعه اي منعقد گرديده اس��ت. مهديان ضمن 
اشاره به نقش بانك توسعه تعاون در ميان بانك ها 
و موسسات مالي مشمول در طرح اشتغال پايدار 
روس��تايي اظهار ك��رد: بانك آماده هم��كاري با 
دستگاه هاي استاني براي اجراي هر چه بهتر اين 
دو طرح مهم ملي اس��ت. گفتني اس��ت همايش 
تعاون، راه س��وم )تعاون، كش��اورزي و روستا( با 
موضوع نقش تعاوني ها در توسعه بخش كشاورزي 
و اقتصاد روستا در س��ه محور اشتغال، بهره وري، 
بازار و صادرات، بهره وري آب در بخش كشاورزي و 
توسعه روستايي صبح و عصر چهارشنبه چهاردهم 

شهريور در هتل المپيك تهران برگزار شد.

»تعادل« از آخرين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

افت ۱۶۰ هزار تومانی قيمت سکه در بازار 

كاهشنرخارزوسكهبهدنبالوروداسکناستوسطصرافیها

گروه بانك  وبيمه|  احسان شمشيري|
به دنبال نشس��ت سه جانبه روس��ای جمهور ايران، 
روس��يه و ترکيه درباره مس��ائل س��وريه كه در آن 
موضوع حذف دالر از مبادالت پولي بين كش��ورها 
مطرح شده بود و همچنين اعالم خبر ورود اسكناس 
ارز توس��ط صرافي ها و صادركنندگان به كش��وراز 
سوي عبدالناصر همتی رييس کل بانک مرکزی در 
جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، نرخ ارز، سكه و 

طال  روز شنبه 17 شهريور 97 كاهش يافت. 
به گ��زارش تعادل، ن��رخ دالر  در ب��ازار آزاد كه در 
روزه��اي اخير تا 15 هزار توم��ان افزايش يافته بود 
روز شنبه به 13 هزار تومان كاهش يافت و نرخ سكه 

نيز به 4 ميليون و 355 هزار تومان رسيد. 
عبدالناصر همتی رئيس كل بانك مركزي، روز شنبه 
و در حاشيه جلس��ه با اعضای کميسيون اقتصادی 
مجلس در جمع خبرنگاران گفت: صرافی ها از روز 
شنبه به طور گسترده شروع به واردات اسکناس ارز 
به کش��ور کرده اند. همچنين عالوه بر صرافی ها، به 
صادرکنندگان نيز مجوز داده ايم که بخش��ی از ارز 
حاصل از صادرات خود را نيز به شکل اسکناس وارد 
کشور کرده و از طريق س��امانه نيما و تحت نظارت 

بانک مرکزی در بازار عرضه کنند.
به دنبال اين خبر، نرخ ارز در س��امانه س��نا كاهش 
يافت و هر يورو در اين س��امانه 9 هزار و 532 تومان 
و ه��ر پوند 1۶ هزار و 4۶۰ تومان به فروش رس��يد، 
دالر آمريکا 13 هزار و 81 تومان داد و ستد شد و هر 
يوآن چين نيز يک هزار و 138 تومان و درهم امارات 

2114 تومان قيمت خورد.
در ب��ازار طال نيز در حالي ك��ه اونس جهاني 1195 
دالر اعالم ش��ده،  هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح جديد امامی روز ش��نبه 17 ش��هريور ماه 97 
در بازار تهران با 1۶۰ هزار تومان کاهش نس��بت به 
پنجشنبه گذشته با رقم 4 ميليون و 355 هزار تومان 

به فروش رسيد.
همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم 
با 1۰۰ هزار تومان افت نس��بت به روز پنجشنبه به 
ارزش 4 ميليون و 1۰۶ هزار تومان داد و س��تد شد. 
از س��وی ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سکه بهار 
آزادی با 7۰ هزار تومان کاهش در مدت مش��ابه 2 
ميليون و 134 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی 
نيز با 4۰ هزار تومان افت به ارزش يک ميليون و 113 

هزار تومان معامله شد.
بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سکه گرمی بدون 
تغيير قيمت نسبت به روز پنجشنبه به قيمت ۶22 
هزار تومان معامله شد و هر گرم طالی 18 عيار نيز 
با 11 هزار و 8۰۰ تومان کاهش به ارزش 353 هزار 

و 2۰۰ تومان فروخته شد.

   سکه ۱۵ روزه نيم ميليون گران شد
بررسی روند قيمت سكه طی 15 روز اخير حاکی از 
افزايش قيمت 55۰ هزار تومانی سکه امامی در اين 
مدت اس��ت. در يکم شهريور ماه سال جاری قيمت 
هر سکه امامی 3 ميليون و 845 هزار تومان بوده که 
طی 15 روز به 4 ميليون و 395 هزار تومان رسيده 
و رش��د حدودا 15 درصدی را ط��ی دو هفته تجربه 

کرده است.
اين درحالی است که به عقيده کارشناسان اين بازار 
روند رشد با توجه به تغييرات ارز ادامه دار خواهد بود 
و از سويی افزايش تقاضا نيز دليل ديگر رشد قيمت 
طال و سکه است. اين موضوع با توجه به التهابات بازار 
به وجود آمده و با توجه به همين وضعيت مراجعه و 
خريد مردم نسبت به روزهای عادی و حتی روزهای 

گذشته بيشتر شده است.
همچنين بررس��ی روند قيمت س��که امامی در 15 
شهريور ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 
جاری نشان از رشد 2.5 برابری داشته به شکلی که 
از يک ميلي��ون و 271 هزار و 21۰ تومان با افزايش 
3 ميليون و 123 هزار و 79۰ تومانی به 4 ميليون و 

395 هزار تومان رسيده است.
در همين راس��تا، آي��ت محمدولي درب��اره تحليل 
افزايش قيمت ها طی روزهای اخير اظهار داشت: با 
ادامه شرايط فعلی بازار ملتهب خواهد شد و نوسانات 
نيز افزايش خواهد داشت. وی گفت: حجم زيادی از 
اين افزايش قيمت ها و نوسانات سکه و طال در بازار 

به دليل تنظيم نبودن عرضه و تقاضا است.
رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به مذاکرات اخير 
صورت گرفته ميان سه کشور ايران، ترکيه و روسيه 
و تاثير بر قيمت س��که، توضيح داد: آنطور که انتظار 
می رفت اين مذاک��رات بر قيمت س��که تاثيرگذار 
نبود که دليل عمده آن نيز به دليل سياس��ت های 

اقتصادی داخلی است.
محمدولی افزود: به طوری که در حال حاضر قيمت 
سکه امامی 4 ميليون و 4۶5 هزار تومان و قيمت هر 
سکه بهار آزادی 4 ميليون و 154 هزار تومان است.  

   مذاکرات روند آستانه طال را ارزان کرد
رييس اتحاديه طال و جواه��ر از کاهش قيمت طال 

و تاثير مذاکرات روند آستانه بر اين بازار خبر داد.
آيت محمدولی درباره تاثير نشست سه جانبه روسای 
جمهور ايران، روسيه و ترکيه درباره مسائل سوريه 
که روز گذشته برگزار شد بر بازار طال، اظهار داشت: 
آغاز اين مذاک��رات بر بازار طال موثر ب��وده و تا اين 
لحظه موجب کاهش قيمت ها در بازار شده به شکلی 
که طال 18 عيار مثقال��ی يک ميليون و ۶۶2 هزار و 

۶5۰ تومان و گرمی 3۶۰ هزار و 8۰۰ تومان است.
وی افزود: البت��ه آنطور که انتظار می رفت بر قيمت 
س��که موثر نبود که دليل آن سياست گذاری های 
اقتص��ادی داخل��ی و عرضه و تقاضا در بازار اس��ت. 
رييس اتحاديه طال و جواهر ادامه داد: اکن�ون سکه 
ام�ام���ی4 ميليون و 4۶5 هزار تومان و س��که بهار 
آزادی ني��ز 4 ميلي��ون و 154 هزار توم��ان در بازار 

معامله می شود.
به گفته محمدولی اگر اين مذاکرات ادامه دار باشد 
به طور حتم قيم��ت طال به روند ع��ادی بازخواهد 
گش��ت و بر بازار س��که نيز تاثيرگذار خواهد بود. به 
گزارش ايِبنا، نشس��ت سه جانبه روس��ای جمهور 
ايران، روس��يه و ترکيه درباره مسائل سوريه برگزار 
شد اما مسائل سوريه تنها محور اين مذاکرات نبود، 
در اين نشس��ت درباره مس��ائل اقتص��ادی، روابط 
بانکی و حذف دالر از مبادالت تجاری سه  کشور نيز 

توافقاتی صورت گرفت.

   آغاز ورود اسکناس توسط صرافی ها
همچنين عبدالناصر همتی رييس کل بانک مرکزی 
به مجوز اعطا شده به صرافی ها برای ورود اسکناس 
ارز به کشور اشاره کرد و گفت: صرافی ها از روز شنبه 
به طور گس��ترده ش��روع به واردات اسکناس ارز به 

کشور کرده اند.
به گزارش تعادل،  عبدالناصر همتی روز شنبه و در 
حاشيه جلسه با اعضای کميسيون اقتصادی مجلس 
در جم��ع خبرنگاران گفت: عالوه ب��ر صرافی ها، به 
صادرکنندگان نيز مجوز داده ايم که بخش��ی از ارز 
حاصل از صادرات خود را نيز به شکل اسکناس وارد 
کشور کرده و از طريق س��امانه نيما و تحت نظارت 

بانک مرکزی در بازار عرضه کنند.
وی خاطرنشان کرد که 2.5 ميليارد يورو با متوسط 
قيمت 9 هزار تومان برای واردات کاالهای ضروری، 
مواد اوليه م��ورد نياز کارخانه ه��ا و توليد از طريق 
سامانه نيما و بازار ثانويه در اختيار فعاالن اقتصادی 

قرار گرفته است.
رييس ش��ورای پ��ول و اعتبار به اظه��ار نظر هفته 
گذش��ته خود مبنی بر اينکه »ذخاير ارزی، ناموس 
بانک مرکزی است« اشاره کرد و افزود: نکته ای در 
اين رابطه بايد بگويم؛ ذخاير بانک مرکزی متعلق به 
تمام ملت ايران اس��ت و ما مجاز نيستيم اين ذخاير 

را به بازار تزريق کنيم.
وی با بي��ان اينکه ذخاير بان��ک مرکزی ظرف يک 
ماه گذش��ته تقويت قابل توجهی يافته است، اظهار 
داشت: ذخاير بانک مرکزی بايد تقويت شوند؛ ورود 
ارز حاصل از ص��ادرات محصوالت نفتی و غيرنفتی 

برای تامين نيازهای اساسی کشور کافی است.
رييس کل بان��ک مرکزی به رون��د کاهنده نرخ ارز 
ظرف يک ماه گذشته اش��اره کرد و افزود: در طول 
يک ماه گذشته درباره اينکه نرخ ارز کاهش يافته يا 
افزايش می يابد، اظهار نظ��ری نکردم و مردم خود 
بايد به مس��ائل توجه کرده و ريس��ک آن را در نظر 

بگيرند.
همتی به اظه��ارات اخير رهبر معظم انقالب درباره 
جنگ اقتصادی و جنگ رسانه ای دشمن اشاره کرد 
و گفت: دشمن جنگ رسانه ای و تبليغاتی را همراه 
جنگ اقتصادی خود کرده است ولی موفق نخواهد 
شد.رييس کل بانک مرکزی درباره صادرکنندگانی 
که ارز خود را به بازار تزريق نمی کنند، گفت: ميزان 
صادرات صادرکنندگان اصلی مانند پتروشيمی ها، 
ش��رکت های فوالد، فلزات رنگی و معادن مشخص 
است و می دانيم که آنها سال گذشته چه ميزان کاال 

صادر کرده اند.
وی به اظهارات رييس جمهوری در همايش شهيد 
رجايی اش��اره کرد و افزود: صادرکنندگان موظف 
هس��تند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد 

کنند و اگر اين اق��دام را انجام ندهند با آنها برخورد 
می شود؛ دولت و نظام از اين موضوع کوتاه نخواهد 

آمد.
همتی در بخش ديگری از س��خنان خود تاکيد کرد 
که پيمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان ضروری 
ش��ده اس��ت و صادرکنندگان قبل از صادرات بايد 
تعهدنامه ای را امضا کرده و متعهد شوند که ظرف دو 
ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند.

ريي��س کل بان��ک مرک��زی خاطرنش��ان ک��رد: 
مطمئن هس��تيم با توجه به اينک��ه قيمت ارز برای 
صادرکنندگان خوب ش��ده است، بايد ارز حاصل از 
صادرات خود را به داخل از کش��ور بياورند و جريان 

واردات و صادرات به خوبی انجام شود.
رييس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوال ديگری 
درباره پيمان های پولی و مذاکرات حاش��يه ای روز 
جمع��ه در تهران بين ايران، روس��يه و ترکيه گفت: 
روز گذشته و در حاش��يه اجالس سران سه کشور، 
بحث های مفصلی داشتيم و توافقات خوبی درباره 
صادرات نفت، گاز، مبادله پول و حل مشکالت بانکی 

حاصل شد.
همتی تصريح کرد: هر س��ه کش��ور تاکيد دارند که 

مب��ادالت بايد بدون ني��از به دالر انجام ش��ود. وی 
خاطرنشان کرد که عالوه بر مذاکراتی که با همتای 
ُترک خ��ود درباره پيم��ان پولی دوجانب��ه خواهد 
داش��ت، در ماه های آينده به مس��کو سفر کرده و با 
همتای روس خود نيز درباره اجرايی شدن سريعتر 

پيمان پولی بين دو کشور مذاکره خواهد کرد.
رييس کل بانک مرکزی توضيح داد که براين اساس 
يک نرخ واحد برای پول های ملی ايران با کشورهايی 
که ب��ا آن پيم��ان پول��ی دوجانبه امضا می ش��ود، 
مشخص شده و معامالت بر آن اساس انجام می شود.

   گامی ديگر برای حذف دالر برداشته شد
سه کشور ايران، روسيه و ترکيه که اين روزها هريک 
به نوعی درگير جنگ تجاری با آمريکا هس��تند، به 
تازگ��ی گام ديگری ب��رای ح��ذف دالر از مبادالت 
و اس��تفاده از ارزه��ای مل��ی در تج��ارت دوجانبه 

برداشتند.
نشس��ت سه جانبه روس��ای جمهور ايران، روسيه و 
ترکيه درباره مسائل س��وريه روز جمعه برگزار شد 
اما مسائل س��وريه تنها محور اين مذاکرات نبود، در 
اين نشست درباره مسائل اقتصادی، روابط بانکی و 

حذف دالر از مبادالت تجاری سه  کشور نيز توافقاتی 
صورت گرفت.

آنطور که عبدالناصر همتی رييس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده مقامات اقتصادی سه کشور نشست های 
دوجانب��ه مفيد و س��ازنده ای را در حضور روس��ای 
جمهور برگزار کرده اند و مسائلی چون فروش نفت، 
خريد کاالهای اساس��ی، گس��ترش رواب��ط بانکی، 
مبادله با پول های ملی طرفين با هدف حذف دالر و 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی محور اين مذاکرات 
بوده است که مقرر ش��ده توافقات صورت گرفته در 
اولين فرصت در ديدار روسای بانک مرکزی دو کشور 

ايران و روسيه پيگيری شود.
در حالی که ايران مدت زيادی است که برای مقابله 
با اث��ر تحريم های آمري��کا به دنبال ح��ذف دالر از 
مبادالت با شرکای تجاری اصلی خود است، اقدامات 
ترامپ در راه اندازی جنگ تجاری عليه ساير کشورها 
و همچنين اجرای تحريم های اقتصادی و مالی عليه 
کشورهايی چون روسيه و ترکيه، اين کشورها را نيز 
برای حذف دالر از مبادالت تج��اری بيش از پيش 

مصمم کرده است.
در اين راس��تا رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهور 
ترکيه بر افزايش همکاری های بانکی و اس��تفاده از 
ارزهای ملی در تجارت دو جانبه با ايران تاکيد کرده 
اس��ت. اردوغان پيش از اين نيز اعالم کرده بود که 
برای تجارت با ارزهای ملی با ايران برنامه دارد. اين 
در حالی است چندی پيش اولين ال.سی ميان ايران 
و ترکيه ب��رای انجام تراکنش های تجاری با ارزهای 
ملی به عنوان بخش��ی از تالش دو کشور برای کنار 
گذاشتن دالر و يورو در تجارت دوجانبه افتتاح شد.

توافق برای حذف دالر از مبادالت ايران و روسيه نيز 
در حالی پررنگ تر شده است که مقامات روسيه در 
روزهای گذشته با انتقاد از س��وء استفاده آمريکا از 
نقش دالر به عنوان يک ذخي��ره ارز جهانی، مکررا 
اعالم کرده اند که اين کش��ور به ص��ورت فعاالنه در 
حال کار به منظور تغيير تسويه حساب ها به ارزهای 
ملی با کشورهای خاورميانه، آسيای جنوب شرقی، 
آمريکای التين و آفريقا اس��ت که ديدار عبدالناصر 
همتی رييس کل بانک مرکزی ايران با همتای روس 

خود به همين منظور برنامه ريزی شده است.
از س��وی ديگر به خاطر تحريم های آمريکا که عليه 
بسياری از کش��ورها اعمال شده و همچنين جنگ 
تجاری اياالت متحده با ديگر کش��ورها،  بس��ياری 
از کش��ورهای جهان برای ايجاد يک نظام پرداخت 
بين المللی جايگزين با ارز مبنايی به غير از دالر قدم 
برداش��ته اند و احتمال اينکه ارزهايی چون يورو يا 
يوان جايگزين دالر در مبادالت شود چندان دور از 
ذهن نيست، اتفاقی که روسيه، ترکيه و ايران نيز از 
آن سود خواهند برد و با ادامه اين روند مورد حمايت 

آنها نيز خواهد بود.
به طور قطع با برنامه ريزی های انجام ش��ده، ايران، 
روس��يه و ترکيه به ريال، روبل و لير مبادالتی انجام 
خواهند داد اما نيم نگاهی نيز به جايگزينی ارز مبدا 
در مبادالت تجاری از دالر به يک ارز ديگر مانند يورو 
و يوان خواهند داشت. اتفاقی که اين روزها بيش از 
هر زمان ديگری امکان شکل گرفتن آن وجود دارد.

همتي در مورد وضعيت بازار ارز به كميسيون اقتصادي گزارش مي دهد 

بررسي چهار اليحه بانكي در كميسيون اقتصادي مجلس 
گروه بانك و بيمه | اعضاي كميسيون اقتصادي 
مجلس از آغاز رس��يدگي به م��واد مربوط به اصالح 
قانون بان��ك مركزي و همچنين بررس��ي جزييات 
طرح جامع بانكداري اس��المي در جلسه فوق العاده 

روز  شنبه اين كميسيون خبردادند. 
به گزارش تعادل، اين كميسيون از 14 تا 2۰ شهريور 
براي رسيدگي به پيش نويس قانون جامع بانكداري 
كه تجمع چهار اليحه و اليحه بانكي )طرح بانكداري، 
ط��رح بانك مركزي، طرح تاس��يس بانك توس��عه 

اي��ران و اليحه اصالح قانون پولي و بانكي( جلس��ه 
خواهد داشت.

براساس برنامه مقرر شده عبدالناصر همتي رييس 
كل بانك مركزي با حضور در كميس��يون اقتصادي 
گزارش��ي از سياس��ت هاي ارزي، وضعيت بازار ارز 
و برنامه ه��اي اي��ن بانك ب��راي مديريت ب��ازار به 

كميسيون اقتصادي مجلس ارايه خواهد كرد .
عامر كعبي در خصوص جلسه كميسيون اقتصادي 
مجل��س، اظه��ار داش��ت: در نشس��ت روز ش��نبه 

كميسيون اقتصادي ادامه رسيدگي به مواد مربوط 
به اصالح قان��ون بانك مركزي در دس��توركار قرار 

گرفته است.
اين عضو كميس��يون اقتصادي در گفت وگو با خانه 
ملت، يادآور ش��د: بررس��ي اختيارات هيات عالي و 
نقش آن در ساختار جديد بانك مركزي از محورهاي 
مرب��وط به اصالح قانون بانك مركزي اس��ت كه در 

جلسه امروز در حال بحث است.
همچنين »فاطمه حسيني« عضو ديگر كميسيون 

اقتصادي اظهارداشت: جلسه فوق العاده كميسيون 
اقتص��ادي مجلس در حال��ي برگزار مي ش��ود كه 
نماين��دگان دو هفته ب��ه تعطي��الت رفته اند و اين 
جلس��ات بنا بر ماموريت عل��ي الريجاني به منظور 

بررسي وضعيت اقتصادي كشور تشكيل مي شود.
وي اف��زود: جمعي از اعضاي كميس��يون اقتصادي 
مجل��س پي��ش از اي��ن در نام��ه اي ب��ه ريي��س 
مجلس درخواس��ت كردن��د كه اين كميس��يون، 
يك هفت��ه از دو هفت��ه تعطيالت مجل��س را براي 

 رس��يدگي به پيش نوي��س طرح جام��ع بانكداري
 اختصاص دهد.

حس��يني اظهار داش��ت: از اي��ن رو مقرر ش��د اين 
كميس��يون از 14 تا 2۰ ش��هريور براي رس��يدگي 
به پيش نويس قان��ون جامع بانك��داري كه تجمع 
چهار اليحه و اليحه بانكي )ط��رح بانكداري، طرح 
بانك مركزي، طرح تاس��يس بانك توس��عه ايران و 
 اليحه اصالح قانون پولي و بانكي( اس��ت، جلس��ه 

داشته باشد.
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جدول نرخ ارز و سکه در بازار )قیمت ها به تومان(

شنبهپنجشنبهنوع سکه و ارز

4.۵۱۵.۰۰۰4۳۵۵۰۰۰سکه امامی

4.۲۰۶.۰۰۰4۱۰۶۰۰۰سکه بهار آزادی

۲.۲۰4.۰۰۰۲۱۳4۰۰۰نيم سکه

۱.۱۵۳.۰۰۰۱۱۱۳۰۰۰ربع سکه

۶۲۲.۰۰۰۶۲۲۰۰۰سکه گرمی

۳۶۵.۰۰۰۳۵۳۲۰۰طالی ۱۸ عيار

۹۱4۷۹۱۶۷یورو

۱۷۱۶۳۱۶4۶۰پوند

۱۱4۱۱۱۲۸ یوآن

۸۸۵۲۱۳۰۸۱دالر

  به دنبال نشس�ت سه جانبه روسای جمهور ایران، روس�يه و ترکيه درباره مسائل سوریه 
كه در آن موضوع حذف دالر از مبادالت پولي بين كشورها مطرح شده بود و همچنين اعالم 
خبر ورود اسكناس ارز توسط صرافي ها و صادركنندگان به كشوراز سوي عبدالناصر همتی 
ریيس کل بانک مرکزی در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، نرخ ارز، سكه و طال  روز شنبه 

۱۷ شهریور ۹۷ كاهش یافت. 
 نرخ دالر  در بازار آزاد كه در روزهاي اخير تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود روز شنبه به ۱۳ 

هزار تومان كاهش یافت و نرخ سكه نيز به 4 ميليون و ۳۵۵ هزار تومان رسيد. 

برش

نكته

 ضرورت ثبات مالي در 
سياست هاي پولي كالن

گروه بانك و بيمه | به سبب اهميت ثبات مالي در 
پيگيري اهداف اقتصاد كالن و همچنين مش��اهده 
آثار وخيم بحران هاي مالي بر بخش حقيقي اقتصاد، 
به وي��ژه بحران مال��ي جهان��ي 2۰۰8، ناكارآمدي 
سياست هاي احتياطي ُخرد در مقابله با ريسك هاي 
سيستماتيك و تحقق ثبات نظام مالي بيش از پيش 
محرز ش��ده و در نتيجه تالش مي ش��ود كه مساله 
ثبات مالي در سياس��ت گذاري به ص��ورت ويژه و با 
استفاده از سياست هاي احتياطي كالن مدنظر باشد؛ 
به همين جه��ت، براي حمايت از كاربرد و توس��عه 
كاركردهاي اين سياس��ت ها و دس��تيابي به ثبات 
مالي، كشورهاي متعددي در حال بازبيني و بازنگري 
چارچوب هاي نهادي و سازماني هستند.به گزارش 
تعادل، پژوهشكده پولي و بانكي، با اعالم اين مطلب 
درمقاله سياس��تي با عنوان سياست گذاري پولي و 
احتياطي كالن در اقتصاد ايران با رويكرد ثبات مالي، 
همچنين به اهميت موضوع ثب��ات مالي، و كنترل 
نوس��انات تورمي و توليدي پرداخته و مدل تعادل 
عمومي ساختاري مبتني بر الگوهاي بهينه يابي پوياي 
تصادفي را معرفي كرده است.اين مقاله تاكيد دارد كه 
براي فرآيند ايجاد ثبات مالي، در برخي موارد، شامل 
بازخواني مرزهاي مناسب سازماني بين بانك مركزي، 
نهادهاي نظارتي و تنظيم گري مالي است كه منجر به 
تشكيل كميته ها و يا شوراهاي سياست گذاري ويژه 
ثبات مالي مي شود. در ساير موارد نيز تالش هايي براي 
تقويت همكاري ها در ساختار نهادي و سازماني موجود 
در قالب گسترش يادداشت هاي تفاهم وجود دارد.از 
س��وي ديگر، مرور مباني نظري و مطالعات تجربي 
حاكي از آن است كه در سال هاي اخير مساله ريسك 
سيستماتيك و لزوم به كارگيري ابزارهاي احتياطي 
كالن براي كنترل اين ريسكها به يكي از دغدغه هاي 
اصل��ي سياس��ت گذاران اقتص��اد كالن و باالخص 
سياست گذار پولي تبديل شده است. با توجه به اينكه 
ريسك سيستماتيك در هر دو بعد زماني و مقطعي 
امكان شكل گيري دارد، ابزارهاي احتياطي كالن نيز 
به تناسب رصد اين ريسك ها در هر دو بعد گسترش 
يافته اند و بر هر دو گروه عرضه كنندگان و متقاضيان 
اعتبار اعمال مي شوند. در بعد زماني هدف اين ابزارها 
كاهش رفتار هم چرخ هاي بخش مالي اس��ت و در 
بعد مقطعي نيز به دليل ارتباطات ترازنامه اي شبكه 
بانكي، هدف كنترل موسسات مهم و همچنين رصد 

بازار بين بانكي است. 



اخبار

بينالملل

5 بازار سرمايه
ورود »صندوق در صندوق« 

به بازار سرمايه

سهام تسال موتورز سقوط كرد

شيوع دفاتر غيرمجاز
خدمات بازار سرمايه 

با توجه به اهداف و اس��تراتژي هاي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار مبني بر ايجاد بس��ترها و ابزارهاي 
نوين در بازار س��رمايه، نوع ديگري از صندوق هاي 
سرمايه گذاري به بازار سرمايه كشور معرفي مي شود.

رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از تصويب 
 Fund of( مقررات صندوق هاي س��رمايه گذاري
Funds( در بازار سرمايه خبر داد و گفت: با توجه 
به اهداف و اس��تراتژي هاي سازمان مبني بر ايجاد 
بسترها و ابزارهاي نوين در بازار سرمايه، نوع ديگري 
از صندوق هاي سرمايه گذاري به بازار سرمايه كشور 

معرفي مي شود. 
شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ضمن بيان مطلب فوق جزييات مقررات »صندوق 
در صندوق« را تش��ريح كرد و به سنا گفت: پيش از 
اين صندوق هاي سرمايه گذاري، حداكثر مجاز به 
س��رمايه گذاري 5 درصد از ارزش كل دارايي هاي 
خود در ساير صندوق هاي س��رمايه گذاري بودند. 
اين در حالي است كه صندوق هاي جديد مي توانند 
كل دارايي ه��اي خ��ود را در س��اير صندوق ه��ا، 

سرمايه گذاري كنند.
به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با آغاز 
به كار اي��ن صندوق ها، امكان س��رمايه  گذاري در 

دارايي هاي متنوع فراهم مي شود.
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه ساختار اين 
صندوق ها مي توان��د از هر دو نوع صدور و ابطالي يا 
قابل معامله در بورس )ETF( باش��د، گفت: مدت 
فعاليت اي��ن صندوق ها نامحدود اس��ت و حداقل 
سرمايه الزم براي ايجاد آن 500 ميليارد ريال تعيين 
شده و مدير صندوق ملزم است همواره حداقل 85 
درصد سرمايه جذب شده از طريق اين صندوق ها را 

در ساير صندوق ها، سرمايه گذاري كند.
رييس سازمان بورس با بيان اينكه بطور قطع بازار 
سرمايه نقش كليدي در توسعه اقتصاد كشور ايفا 
مي كند گفت: س��ازمان بورس با ايجاد بسترهاي 
نوين س��رمايه گذاري، جذب حداكثري نقدينگي 
س��رگردان جامعه را در دستور كار خود قرار داده و 
 )Fund of Funds( صندوق هاي سرمايه گذاري
نيز با توجه به اهداف و استراتژيهاي سازمان مبني 
بر ايجاد بس��تر ها و ابزار هاي نوين در بازار سرمايه 

راه اندازي مي شود.

انتش��ار تصويره��اي نابهنج��ار از مديرعام��ل 
اين ش��ركت ك��ه در ح��ال مصرف م��واد مخدر 
و نوش��يدني هاي الكلي اس��ت موج��ب نگراني 
س��هامداران از ادامه مديريت وي بر شركت تسال 
موتورز بود و بدين ترتيب، تصميم س��هامداران 
بر آن شد تا با فروش س��هام اين شركت، ريسك 
حضور اين سهم در پرتفوي خود را به صفر برسانند.

قيمت س��هام ش��ركت تس��الموتورز، طي انتشار 
فيلمي از مدير عامل اين شركت، ايالن ماسك، افت 

9 درصدي را در آخرين روز معامالتي تجربه كرد.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه سنا، سهام 
شركت تسال موتورز كه چند هفته اي است يكي 
از پر سر و صدا ترين سهام بازار امريكا ناميده شده 
اس��ت، در آخرين روز كاري هفته با صف فروش 
سهامداران مواجه شد كه آن هم تنها يك دليل 
داشت، مصرف ماريجوانا توسط مدير عامل اين 

شركت!
در روز جمعه، فايل ويديويي در يوتيوب به صورت 
گسترده اي پخش ش��د كه در آن ايالن ماسك، 
مدير عامل اين شركت در حين ضبط يك برنامه 
پادكست با جو روگان، مشغول مصرف ماريجوانا 
بود. اين فايل تصويري به سرعت شاخص قيمت 

سهام تسال موتورز را نزولي كرد.

معاون عملي��ات و نظارت بازار فراب��ورس ايران در 
خصوص افرادي كه فاقد مجوزهاي الزم براي انجام 
امور مربوط به كارگزاران هس��تند و وجوه مازاد بر 
هزينه هاي س��ازمان بورس را براي انجام معامالت 

اخذ مي كنند، هشدار داد.
بهنام محس��ني به برخي فعاليت هاي انجام شده 
در حوزه بازار س��رمايه از س��وي دفاتر غيرمجازي 
كه عمدتا توس��ط بنگاه هاي معامالت ملكي اداره 
يا معرفي مي ش��وند، اشاره كرد و گفت: طي بازديد 
صورت گرفته از اين دفاتر كه در پوشش كارگزاران 
داراي مجوز اغلب در حاش��يه شهر تهران و برخي 
از كالن ش��هرها مشغول هس��تند، مشاهده شده 
كه تحت عنوان خريد و فروش تس��هيالت مسكن 
و س��هام، ذيل يك كارگزاري اقدام مي كنند و از هر 
مش��تري مبالغي را به عنوان كارمزد مازاد بر وجوه 

معامله و كارمزدهاي مصوب دريافت مي كنند.
به گفته وي مشتريان با مراجعه حضوري يا مجازي 
به اين دفاتر اقدام به احراز هويت، اخذ كد بورسي و 
خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن و بعضا ساير 
اوراق بهادار كرده و بابت خريد اوراق از هر مشتري 
مبالغي را به عن��وان كارمزد مازاد بر وجوه معامله و 
كارمزدهاي مصوب دريافت مي كنند. همچنين در 
صورتي كه براي مشتري به صورت اعتباري خريد 
انجام شود، مبالغي به عنوان بهره اين اعتبار از سوي 

اين دفاتر اخذ مي شود. 
معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران بار 
ديگر يادآور شد: با توجه به موارد مذكور، اهميت 
موضوع از ُبع��د اخذ وجوه مازاد ب��ر هزينه هاي 
مصوب سازمان بورس براي انجام معامالت توسط 
افرادي كه مجوز انجام امور مربوط به كارگزاران را 

اخذ نكرده اند قابل هشدار است.

»تعادل«سياستهايجديداقتصاديرادرراستايمقابلهباتحريمهابررسيميكند

عضوشورایعالیبورس:

معضالت دولت و بازار سرمايه

برخیگروههابرایحذفبازارهایشفافبههرريسمانیچنگمیزنند

گروه بورس  |مسعود كريمي|
دولت به تازگي پنج بسته حمايتي در راستاي مقابله با تحريم 
را منتشر كرده است كه متاسفانه پتانسيل هاي بازار سرمايه 
به عنوان بخش مولد اقتصادي در سياست هاي ضد تحريمي 
دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفته است. در همين حال، 
برخي از كارشناسان كاناليزه كردن نقدينگي به سمت بازار 
سهام با رويكرد جلوگيري از افزايش روزانه بازار   هاي غير مولد 
و سفته بازي را مهم ترين عامل در راستاي توسعه شركت ها 
ارزيابي مي كنند چرا كه اين مهم در نهايت به ش��كوفايي 
صنايع، رشد نظام مالي كشور و تقويت بخش واقعي اقتصاد 
مي انجامد و از اين طريق مي توان بخشي از فشار تحريمي را بر 
طرف كرد. به هر روي فارغ از جاي خالي بازار سرمايه در بسته 
حمايتي دولت، شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در آخرين مصاحبه خود با »تعادل« در خصوص نقش 
بورس در استراتژي ضد تحريم ايران در پسا خروج و برنامه 
بازار سرمايه در راستاي كمك به اقتصاد بيان كرد؛ كاهش 
نرخ تامين مالي، تسهيل و تسريع تامين مالي شركت هاي 
بورسي برنامه يي اس��ت كه در راستاي تقويت شركت ها 
اجرايي خواهد شد. از طرفي، برخي از مشوق هاي مالياتي 
و تسهيالتي كه در سازمان بورس در حال پيگيري هستند 
در نهايت مي توانند در تقويت شركت هاي بورسي موثر واقع 
شوند و به نوعي در صورت بهره مندي از اين مهم بخش قابل 
توجهي از اقتصاد مي تواند از اين رويداد متاثر شود. به هر حال، 
افزايش بي منطق نرخ ارز و سكه و واكنش منفي چند هزار 
واحدي بورس تهران در يك روز معامالتي و در نقطه مقابل 
همزمان با كاهش تقاضا در بازار ارز تشكيل صف  هاي سنگين 
خريد در بازار سهام نشان از معامالت هيجاني سرمايه  گذاران 
دارد. از همين رو، بازدهي 45 درصدي شاخص بورس تهران 
از ابتداي س��ال تا پايان معامالت روز شنبه و سايه فضاي 
تحريمي اين روز ها فضاي معامالتي را به گونه اي رقم مي زند 
كه س��رمايه گذاران با انتشار هر نوع خبر نا مطلوبي سريعا 
اقدام به فروش سهام و شناسايي سود  كنند و اين مهم در 
نهايت منجر به سنگين شدن طرف عرضه سهام شركت ها 
در برخي از روز  هاي معامالتي مي ش��ود. از سويي، با توجه 
به اينكه با آغاز تحريم ها از 15 آبان ماه پيش بيني مي شود 
كه بخشي از درآمد نفتي كشور تحت تاثير اين رويداد قرار 
گيرد اما صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند كه هنوز 
شاخص  هاي بورسي خود را با دالر مورد معامله در بازار آزاد 
تطبيق نداده اند. بر اين اساس، صعود بيش از 50 درصدي 

در انتظار بورس كشور متصور خواهد بود.

    انتظارات تورمي 
در همي��ن رابطه، حمي��د فاروقي مدير س��رمايه گذاري 
كارگزاري پارسيان با اشاره به رفتار  معامله گران بازار   هاي 
مالي در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: عرضه و تقاضاي 
اين روز  هاي بازار از قاعده مشخصي پيروي نمي كند چرا كه 
خريداران و فروشندگان هميشه با استراتژي شخصي خود 
اقدام به خريد و فروش مي كنند. به گفته وي در فضايي كه 
نرخ دالر رو به افزايش است و تمام كاال    ها به نوعي تحت تاثير 
اين متغير رشد كرده اند و انتظارات مبني بر افزايش بيشتر 

اقالم دارايي و كاالي مصرفي است مي توان بر اين نكته تاكيد 
كرد كه انتظارات تورمي به بازار سرمايه سرايت خواهد كرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بطور تئوري هم 
در فرآيند هاي مطالعاتي زماني كه در اقتصاد با تورم و رشد 
عمومي قيمت ها مواجه شويم بازار سهام از اين مهم تبعيت 
كرده و چنين افزايشي را در خود نشان مي دهد. از طرفي، 
 ش��ركت هايي كه در بورس كاالي ايران فعاليت مي كنند 
به دليل اينكه توليد كاالي��ي را در اقتصاد بر عهده دارند به 
س��رعت تورم از طريق محصوالت به شركت ها و سود آنها 
س��رايت خواهد كرد كه برآيند آن، افزايش قيمت و تقاضا 
براي سهام شركت هاست. مدير سرمايه گذاري كارگزاري 
پارسيان با اش��اره به سمت تقاضاي بازار سهام گفت: طي 
چند وقت اخير خريداران عموما به سمت صنايعي حركت 
كردند كه كاالي آنها اساسي و موجود در داخل كشور است 
و صنايعي همانند شوينده، غذايي، قندي، سيمان، كاشي و 
سراميك و... را شامل مي شود. بر اين اساس، استدالل اين 
دست از سرمايه گذاران بدين گونه است كه تورمي كه بخشي 
از آن محقق و بخش ديگر آن در آينده اتفاق خواهد افتاد تمام 
شركت ها را شامل مي شود و در نهايت سود شركت ها متورم 
خواهد شد. حميد فاروقي معتقد است شركتي كه كاالي 
خود را گران تر به فروش برساند بطور قطع با افزايش هزينه 
مواجه مي شود اما با فرض اينكه حاشيه سود شركت ثابت 
در نظر گرفته شود، قدر مطلق سود افزايش و در ادامه قيمت 
سهام هم عدد مناسب تري را به خود اختصاص مي دهد. اين 
تحليلگر بازار سرمايه ابراز داشت: فضاي غالب براي تقاضا 
انتظارات تورمي است اما اينكه در برخي موارد عقب نشيني 
خريداران اتفاق مي افتد، مي تواند به دليل شناسايي سود يا 
اخباري كه ريسك  سيستماتيك اقتصادي و سياسي را در 

سطح كالن به همراه دارد، در نظر گرفته شود.

   بسته حمايتي و تصميمات غير كارشناسي
وي درباره بس��ته حمايتي دولت براي مقابله با تحريم نيز 
بيان كرد: خيلي از موارد و مسائل بطور غير مستقيم با بازار 
سرمايه ارتباط پيدا مي كند. در صورتي كه در بسته حمايتي 
به شركت ها، موضوعات گشايش LC، خريد مواد اوليه، نقل 
و انتقال پول و مواردي از اين قبيل اشاره و راهكاري در نظر 
گرفته شده باشد در واقع مي توان گفت كه به بازار سرمايه 
توجه ش��ده است. اين در حالي است كه تمام شركت هاي 
حاضر در بازار سرمايه )صادركنندگان و واردكنندگان( از 
تحريم ها رنج خواهند برد. بنابراين در صورتي كه در بسته 
حمايتي دولت به موارد فوق اشاره شده باشد به اين معني 
خواهد بود كه بازار سرمايه نيز مورد توجه قرار گرفته است. 
مدير سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان درباره نقش نهاد 
تصميم گير در راستاي حمايت و استفاده از پتانسيل هاي 
بازار س��رمايه در ش��رايط تحريمي نيز گفت: تصميمات 
منطقي و درست سياستمدار در شرايط تحريم مي تواند 
تبعات منفي را به نوعي كاهش ده��د. در حال حاضر بازار 
سرمايه از تصميمات غير كارشناسي رنج مي برد. به عنوان 
مثال قيمت گذاري دس��توري محصوالت پتروشيمي در 
بورس كاال و محصوالت فوالدي به صنايع و شركت هايي كه 

در بورس حضور دارند ضربه وارد كرده است. بر اين اساس، 
سهامدار و س��رمايه گذار به دليل دخالت سياست گذار در 
روند قيمت گذاري ها به ناچار از بازار فاصله مي گيرد چرا كه 
شركت ها مجبورند بين 50 الي 80 درصد زير قيمت بازار 
اقدام به فروش محصوالت كنند و در مقابل زيان اين مهم 
را سهامدار متحمل خواهد شد. حميد فاروقي ابراز داشت: 
حساسيت ها در شرايط تحريم بيشتر خواهد شد و اكنون 
متاسفانه در فضاي اقتصادي و در برخي از كاال  ها بازار قفل 
شده است بطوري كه يك كارخانه فوالدي يا محصوالت 
پتروشيمي حدود يك الي دو ماهي مي شود كه هيچ گونه 
عرضه اي را به ثبت نرسانده است چرا كه مي بايست حدود 
70 الي 80 درصد زير قيمت محصوالت خود را به فروش 
برس��انند. از همين رو، كاهش كاال در بازار و مشكالتي كه 
براي مردم در پي خواهد داشت در كنار تفاوت زياد قيمتي 
براي شركت مناسب ارزيابي نمي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه تصميمات غير كارشناسي وزارت صمت را به دليل 
اينكه متولي تعيين نحوه قيمت گ��ذاري كاال ها در بورس 
كاال است دليلي بر متضرر شدن بازار سرمايه عنوان كرد. 
وي با اش��اره به وضعيت بازار سرمايه در 6 ماه دوم سال نيز 
عنوان كرد: نيمه دوم سال با شروع تحريم همراه خواهد بود 
و همزمان با احتمال كاهش توليد فروش و ايجاد مشكل در 
نقل و انتقاالت پول مواجه هستيم. بر اين اساس، بطور كلي 
در 6 ماه دوم سال بازار سرمايه سهم ها و صنايع بطور متفاوت 
عمل خواهند كرد، برخي از صنايع به دليل ريسك تحريم ها و 
مشكالت در فروش شركت ها مورد اقبال بازار قرار نمي گيرند 
و در مقابل ساير صنايع از جذابيت مطلوبي برخوردار هستند 

از فضاي تورمي جامعه منتفع مي شوند.

   بورس متاثر از دالر
از سويي ديگر، سيدياسر شريعت معاون سرمايه گذاري 
شركت ارزش آفرينان فدك با اش��اره به تغييرات دالري 
بورس در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: نوس��ان قيمتي 
چند روز معامالتي اخير مبناي مناسبي براي محاسبات 
نيست اما قيمت ارز بر مبناي معامالت سامانه نيما، دالر 
بين 8 الي 9 هزار تومان و يورو حدود 10 هزار تومان مورد 
تاييد خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: تغييرات ارز فقط به 
تالطمات ارزي در ساير بازار ها دامن مي زند و بازار بورس 
هم تا حدودي از اين مهم در نوسانات روزانه متاثر خواهد 
شد. برآورد مي شود كه بازار سهام با يك تاخير زماني نسبت 
به رشد دالر واكنش مثبت از خود نش��ان دهد و در حال 
حاضر بيش از 60 درصد ارزش بازار مربوط به شركت هايي 
مي شود كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از تورم هاي 
ارزي س��ود مي برند. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد 
است هر تالطم مثبتي كه در بازار ارز به وقوع بپيوندد بطور 
قطع بورس تهران را هم در ميان مدت متاثر از اين رويداد 
خواهد كرد. معموال بازار سهام با هر شوك ابتدا يك واكنش 
منفي از خود نشان مي دهد چرا كه احتمال خروج پول و 
ورود آن به بازار م��وازي را محتمل مي داند اما در مجموع 
و با نگاهي به گذشته مش��اهده مي شود كه بورس با رشد 
دالر همسو مي شود. سيدياسر شريعت در خصوص بسته 
حمايتي دولت در مقابله با تحريم ها نيز گفت: بازار سرمايه 
به صورت مستقيم در حوزه تحريم نمي تواند نقش مثبتي 

را ايفا كند و به نوعي از آسيب پذيري از تحريم ها جلوگيري 
به عمل آورد. از همين رو، بازار سرمايه مي تواند در وضعيت 
نقدينگي كشور و بازار  هاي موازي تاثير قابل توجهي داشته 
باشد بطوري كه رونق اين بازار، نقدينگي سرگردان جامعه 
را به س��مت بازاري تقريبا مولد س��وق خواهد داد. معاون 
سرمايه گذاري ش��ركت ارزش آفرينان فدك ابراز داشت: 
در نيمه دوم سال رونق بازار سرمايه پيش بيني مي شود و با 
نوساناتي بازار بطور قطع صعودي خواهد بود. اين در حالي 
است كه خيلي از گروه ها همچنان پتانسيل افزايشي دارند. 
وي در خصوص گزارش هاي 6 ماهه شركت ها نيز عنوان 
كرد: گزارش ها با نوسان همراه خواهد بود به اين معني كه 
در برخي از گروه ها با توجه ب��ه اين موضوع كه رانت هاي 
كالن همچنان ادامه دارد احتماال شاهد گزارش هاي خيلي 
مطلوبي نباشيم اما در صنايع و شركت هايي كه قيمت هاي 
آنها آزاد شده است و شركت هايي كه در معرض تحريم قرار 
ندارند، گزارش هاي مناسب ارزيابي مي شود. اين تحليلگر 
بازار سرمايه تصريح كرد:  اتفاقي كه براي ساير محصوالت 
افتاد براي ساير محصوالتي كه هنوز قيمت هاي آنها آزاد 
نشده است هم در آينده خواهد افتاد. سيدياسر شريعت به 
سهامداران توصيه كرد: تغيير پياپي سهام و صنايع فقط به 
ايجاد كارمزد و هزينه منجر خواهد شد. اين در حالي است 
كه برخي از فرصت ها با چنين ش��يوه معامله گري از بين 
مي رود. از همين رو، سهامداري در بازار و ماندگاري با سهام 
مناس��ب طي چند ماه آتي بهترين گزينه سرمايه گذاري 
محس��وب مي ش��ود چرا كه با چنين عملكردي احتمال 
سودآوري از اختالف قيمت هم با افزايش همراه خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اينکه برخی گروه 
ها برای حذف بازارهای شفاف به هر ريسمانی چنگ 
می زنند گفت: بازار سرمايه هم اکنون به يک واقعیت 
اقتصادی تبديل شده که می تواند نقش مؤثری در 
تأمین مالی صنايع مختلف بويژه تع�دد بازارهای 

کااليی کشور داشته باشد.
رکود موجود که دامنگیر فعاالن اقتصادی ش�ده، 
تحت تأثیر مش�کالت و عوامل متعددی است که 
شايد مهمترين آنها نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در 
تصمیم گیری ها باشد. کارشناسان معتقدند ريشه 
اين مشکالت چالش هايی است که واسطه گران با 
سودجويی های خود و تخريب بازارهای کااليی سعی 
بر آن داشته اند تا چهره بازارهای شفاف را مخدوش 
کنند؛ بنابراين نپذيرفتن شفافیت موضوعی است که 
بايد به عنوان يک عامل اساسی از نگاه کارشناسان 
بررس�ی ش�ود. از اين رو خبرگزاری تسنیم سراغ 
»حسین عبده تبريزی« عضو شورای عالی بورس 
رفته است تا در اين خصوص نظر او را جويا شود که 

متن کامل مصاحبه را در ادامه می خوانید.

   چالش های اصلی بازار سرمايه و هجوم برخی افراد 
به س�مت بازارهای ش�فاف را در حال حاضر چطور 
می بینید و برای مبارزه با سودجويان اقتصادی چه 

تدابیری بايد انديشید؟
اگرچه در گذشته بازار سرمايه دارای پايه های ضعيفی بود، 
اما هم اکنون به يک واقعيت اقتصادی تبديل شده است که 
می تواند نقش مؤثری در تأمين مالی صنايع مختلف به ويژه 

تعدد بازارهای کااليی کشور داشته باشد. در اين زمينه، اولين 
انگيزه از راه اندازی بورس کاالی ايران مربوط به س��المت 
معامالت و کاهش سودجويی بود، البته بورس کاال امکانات 
گسترده ديگری همچون پوشش ريسک، نقدشوندگی، 
انجام معامالت آتی و ... را دارد و همه اين ها می تواند انگيزه ای 

برای معامالت شفاف توليدکنندگان باشد.
ب��ورس، کارا اس��ت و تمامی کابينه دول��ت می دانند 
بورس کاال بازاری اس��ت که شفافيت آن باعث از بين 
بردن سودجويی ش��ده است. اگر کااليی دولتی را زير 
قيمت دنيا می فروشيم و در بورس با قيمت باالتری به 
فروش رسيده است، مقصر بورس نيست، بلکه بورس 
تنها قيمت واقعی را تعيين کرده و هيچ کس نمی تواند 
استدالل علمی بياورد که بورس در جهت گران شدن 

کاال مقصر است.
اگر به خاطر داشته باشيد در دهه 80 دو کارخانه فوالدی 
مبارکه و ذوب آهن هر دو زيانده بودند و در همان زمان نيز 
بحث بورس فلزات در شورای عالی بورس مطرح شد؛ بنده 
نيز همزمان با مطرح شدن راه اندازی بورس فلزات )بورس 
کاالی کنونی( وارد ش��ورای عالی بورس ش��دم، در ابتدا 
هدف اين ب��ود بتوانيم بورس فلزاتی راه اندازی کنيم که از 
يک طرف مس��اله واگذاری های مربوط به فروش را از اين 
طريق انجام دهيم و از طرف ديگر جلوی سودجويی های 

غيرمنطقی را بگيريم.
از آنجا ک��ه آن زمان و قبل از تاس��يس بورس، سيس��تم 
غيرشفاف بود، هر کسی که شرايطش را داشت می توانست 
از فوالد س��همی بگيرد و چون در آن سال ها اقتصاد رونق 
داشت و ساخت و ساز نيز زياد بود، امتيازی برای سودجويان 

محسوب می شد؛ بنابراين هرکسی به هر بهانه ای کارگاهی 
تشکيل می داد و دنبال سهميه از دو شرکت معتبر فوالد بود 
و از آنجا که بازار فوالدمان هم مشترک بود و رقابت چندانی 
وجود نداشت، در نتيجه بازار غير رسمی داغی به وجود آمده 

بود که نياز به کنترل داشت.
   ش�ورای عالی بورس از ابت�دا تا کنون چه اقدامی 
برای رشد بازار س�رمايه به ويژه بورس کاالی ايران 

انجام داده است؟
شورای عالی بورس طی اوايل دهه 80 تصميم خوبی را که 
گرفته بود، عملی کرد؛ در آن زمان بنده نيز دبير کل بورس 
اوراق بهادار بودم؛ بنابراين با همت ف��راوان، بورس فلزات 
راه اندازی ش��د و خوش��بختانه بعدها که قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ايران در سال 1۳84 نوشته شد و 
از مجلس بيرون آمد، دوستان جايگزين ما توانستند بورس 
کاالی ايران را با مفهوم گسترده تر و درست گسترش دهند. 
بورس فلزات با بازده خوبی که ارائه کرده بود، بعدها توانست 
به بورس کاالی ايران تبديل شود تا ساير کاالها هم در انجام 

معامله از شفافيت برخوردار شود.
     ب�ورس کاالی اي�ران چقدر به ب�ورس های دنیا 

نزديک است؟
بورس ها ويژگی های ملی و محلی خودشان را دارند؛ يعنی 
بورس کاالی ما در برخی امور با ديگر بورس های کااليی دنيا 
متفاوت است؛ به عنوان مثال، در بورس انرژی ما فروش نفت 
خام مطرح می شود، با توجه به اينکه ايران يک کشور نفت 
خيز است، اين ضرورت برای ما وجود دارد، اما در کشوری 

مثل ترکيه چنين ضرورتی وجود ندارد.
البته روند و ابزارهای معامالتی ب��ورس ها در تمام جهان 

نزدي��ک به هم اس��ت و بهتر اس��ت برای نزديک ش��دن 
به اس��تانداردهای جهانی تالش کنيم، ام��ا از طرفی نيز 

محدوديت های بين المللی دست و پايمان را بسته است.
    آي�ا واقع�ا گرانی ها را می توانیم ب�ه گردن بورس 

بیندازيم؟
طرح اين موضوع هميشه از سوی کسانی بوده که سودهای 
غيرمنطقی کالن به دست آورده اند و منفعت شان کم شده 
است. ما هرقدر برای اين گروه استدالل می کنيم که بورس 
بازار رقابتی و ش��فاف ايجاد کرده است تا شما نيز وارد آن 
شويد، اما متأسفانه به سودهای منطقی بسنده نمی کنند و 
برای از ميان برداشتن بازار شفاف به هر ريسمانی دست می 
اندازند. به خاط��ر دارم تنها 6 ماه از راه اندازی بورس فلزات 
گذشته بود که عده ای از سودجويان سعی کردند اين بورس 
را به خطر اندازند، در آن زمان قيمت های جهانی حرکتی 
مثبت داش��ت و چون شناخت از بورس فلزات کامل نبود، 
سعی بر اين داشتند که اين بازار مالی را جوری جلوه دهند 
که گرانی به خاطر بورس اس��ت، در حالی که گرانی هيچ 
ارتباطی به بورس نداشت و قيمت های جهانی حرکت کرده 
بود. پافشاری ما در راه اندازی بورس فلزات به اين دليل بود 

که معامالت را شفاف کنيم.
    از نظر شما تاالر کشاورزی بورس کاالی ايران تا چه 

میزان جای پیشرفت دارد؟
روشن است که در توسعه تاالر کشاورزی ما هنوز پتانسيل 
زيادی داريم. مدت زيادی طول کشيد که بتوانيم دولت را 
قانع کنيم که می تواند معامالت خريد تضمينی را در بورس 
کاال انجام دهد و از هزينه های خود بکاهند. عالوه بر توسعه 
سياست قيمت تضمينی، ما می توانيم عرضه محصوالت 

در رينگ کشاورزی را گسترش داده و تنوع ايجاد کنيم.
    چش�م انداز شما با توجه به شرايط امروز در مورد 

بورس کاالی کشور چگونه است؟
ما در شورای بورس مصوبه ای در رابطه با بورس ارز داريم؛ 
همچنين ما توليدکننده فلزاتی چ��ون مس، آلومينيوم، 
روی و فوالد در سطح جهانی هستيم؛ بنابراين می توانيم 
ظرفيت هايم��ان را گس��ترش دهيم و در س��طح جهانی 
جايگاهی پيدا کنيم. ع��الوه بر اين، ما به عنوان بزرگترين 
توليدکننده گاز دنيا اين پتانسيل را داريم که به بزرگترين 

بورس اوره دنيا نيز تبديل شويم.
    پیشنهاد ش�ما برای ارتقای بورس کاالی کشور 

چیست؟
بورس کاالی ايران می تواند ب��رای نهادهای عمومی 
کش��ور ظرفيت ايجاد کند. بنيادها، ش��هرداری ها و 
سازمان ها می توانند وارد بورس شوند و از ظرفيت های 
آن اس��تفاده کنند. همچنين، دولت می تواند فروش 

امالکش را از طريق بازار شفاف بورس کاال انجام دهد.
    ب�ورس کاالی اي�ران تا جهانی ش�دن چه میزان 

فاصله دارد؟
ما در ح��وزه بين المللی چندان موفق نبوديم؛ چرا که 
زيربنای آن مهيا نبوده است. بورس کاالی ما ماهيت 
صادراتی دارد، اما االن فضای عمومی مساعد نيست. در 
شرايطی که ما برای انتقال پول در سطح بين المللی با 
مشکل مواجه ايم، طبيعی است که دست بورس کاال 
برای بين المللی ش��دن بسته باشد. در صورت مرتفع 
شدن اين موانع، بدون شک بورس کاالی ايران پتانسيل 

بااليی برای بين المللی شدن دارد.

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران 
در پايان معامالت روز شنبه 17 شهريور ماه 97 با افزايش 
1914واح��دي به رق��م 1۳9 هزار و 628 واحد رس��يد. 
شاخص كل هم  وزن نيز با افزايش 609 واحدي عدد 22 
هزار و 798 واحد را به نمايش گذاشت. در اين روز شاخص 
سهام آزاد شناور با افزايش 2۳۳4 واحدي به رقم 149 هزار 

و 2۳2 واحد دست يافت.
نگاهي به ش��اخص هاي صنعتي بورس تهران نشان 
مي دهد به جز شاخص راديوي كه دو سهم »همراه« 
و »اخابر« را در خود جاي داده است و 0.05 واحد منفي 

شد، شاخص تمام صنايع مثبت شد. 
بر اس��اس اين گزارش، روز شنبه معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي پااليش نفت اصفهان با 119 واحد، 
خدم��ات انفورماتيك با 11۳ واحد و گ��روه مپنا با 105 
واحدافزايش بيش��ترين تأثيرمثبت را بر برآورد شاخص 
كل بورس به نام خود ثبت كردند.به گزارش فارس، ارزش 
كل معامالت بورس تهران در حالي به بيش از 664 ميليارد 
و 826 ميليون تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست 
به دس��ت شدن بيش از 2 ميليارد و 771 ميليون سهم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 156 و 166 نوبت داد و ستد 

بود. طي معامالت روز قبل، نماد معامالتي شركت هاي 
شير و گوش��ت زاگرس ش��هركرد، بانك قرض الحسنه 
رسالت، س��رمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان 
خليج فارس، گروه پتروش��يمي سرمايه گذاري ايرانيان، 
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق در منطقه زنجان و 
قزوين، ايتالران، فوالد آلياژي ايران، توليد شهيد قندي، 
پارس سرام، فرآورده هاي نسوز پارس، سيمان آرتا اردبيل، 
سرمايه گذاري شاهد، معدني و صنعتي گل گهر، داروسازي 
زهراوي، از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد 
معامالتي شركت هاي گروه صنعتي بوتان، پاكديس، نورد 

آلومينيوم، محورسازان ايران خودرو، كارخانه فارسيت 
دورود، فيبر ايران، شيشه همدان، سيمان اصفهان، سيمان 
بجنورد، ايتالران، سايپا آذين، شهداب ناب خراسان، صنايع 
توليدي اشتاد ايران، كارخانجات مخابراتي ايران، بين المللي 
ساروج بوشهر، پارس سرام، قند پيرانشهر، حق تقدم خريد 
سهام فنرسازي خاور، فوالد افزاسپاهان و درنهايت نيرو 

كلر متوقف شدند.

    نقش پررنگ »ذوب« در معامالت فرابورس
در نخس��تين روز اين هفت��ه كاري، روند معامالت 
اوراق به��ادار در فرابورس ايران به رقم خوردن حجم 
معامالتي به ميزان يك ميليارد و 95 ميليون ورقه به 
ارزش 6 هزار و 828 ميليارد ريال در بيش از 108 هزار 
نوبت معامالتي منجر شد كه بيشترين حجم و ارزش 
معامالتي در ماه جاري محسوب مي شود. در اين روز 

شاخص كل فرابورس با عبور از پله 1600 واحدي و 
ثبت رشد بيش از 2 درصدي در ارتفاع 1615 واحدي 
ايستاد. نماد هاي »ذوب«، »مارون« و »هرمز«، متعلق 
به گروه هاي فوالدي و پتروشيمي، هر يك با بيش از 
4 واحد تاثير، در رشد ۳5 واحدي شاخص كل سهيم 
بودند. ديگ��ر نماد هاي مطرح معام��الت فرابورس 
»زشگزا« و »ش��غدير« بودند كه به ترتيب بيشترين 

رشد و افت قيمت را تجربه كردند. 
در نهايت، در روزي كه گذش��ت ب��ازار ابزار هاي نوين 
مالي به استقبال جابه جايي 24 ميليون ورقه به ارزش 
4 هزار و 284 ميليارد ري��ال در قالب معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن، ETF )صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله( و اوراق بدهي رفت كه نماد »اخزا60۳« 
بيشترين ارزش معامالتي در اين بازار را به ميزان 144 
ميليارد ريال در 1۳۳ نوبت معامله، به نام خود ثبت كرد.

همه شاخص ها مثبت شدند 
نگاهيبهمعامالتروزشنبهبورسوفرابورس
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در بيستمين نشست كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد

بالتكليفي صنايع تبديلي در بسته حمايت از توليد
 گروهتشكلها 

بسته حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
كه به تازگي پيش نويس آن از سوي اين وزارتخانه ارايه 
شده، مورد انتقاد جدي فعاالن صنعت غذا و كشاورزي 
قرار گرفت. به گفته فعاالن بخش خصوصي حوزه غذا 
و صنايع تبديلي، بسته حمايت از صنايع، داراي نقص 
و ايرادات متعددي است و نمي تواند كمك حال صنايع 
غذايي و كشاورزي باشد. فعاالن بخش خصوصي از ديگر 
سو انتقاداتي نسبت به دستورالعمل جديد سياست هاي 
ارزي و تعيي��ن گروه هاي كاالي��ي دريافت كننده ارز 
داش��تند. به گفته آنها، خروج ماشين آالت توليدي از 
فهرس��ت دريافت ارز، كه اين اق��دام به تهديدي براي 
توليد اين بخش تبديل شده؛ چراكه هزينه هايي را به 
بخش توليد تحميل و در نهايت منجر به افزايش قيمت 

كاالها خواهد شد.

   تهديدي براي توليد
بيستمين نشست كميسيون كش��اورزي، آب و صنايع 
غذايي اتاق تهران با حضور مديركل دفتر صنايع تبديلي 
وزارت جهاد و نمايندگاني از انجمن هاي كش��اورزي و 
صنايع غذايي برگزار شد. رييس كميسيون كشاورزي، 
آب و صناي��ع غذايي اتاق ته��ران در اين رابطه گفت: بر 
اساس دستورالعمل سياست هاي جديد ارزي، به برخي 
ماشين آالت توليد كاالهاي اساسي، ارز دولتي تخصيص 
نيافته كه اين سياست در آينده اي نزديك مشكالتي براي 
توليد ايجاد خواهد كرد. كاوه زرگران افزود: در فهرست 
تهيه شده از كاالهاي مشمول دريافت ارز، مقوله توسعه 
ديده نشده حال آنكه اصوال كش��وري كه دچار تحريم 
مي شود، بايد به فكر توس��عه باشد. او اظهار كرد: بخش 
خصوصي خواس��تار تجديدنظر در رابطه با فهرس��ت 
كاالهاي مشمول دريافت ارز است و فعاالن اقتصادي اين 
بخش اين درخواست را دارند كه ماشين آالت و تجهيزات 
بخش كشاورزي يا در اين فهرست قرار گيرد يا آنكه اعالم 
ش��ود كه در اين فهرس��ت براي اين بخش جايي وجود 
ندارد تا واحدهاي توليدي از بالتكليفي كه در آن به سر 

مي  برند، خارج شوند.
به گفته رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي 
اتاق تهران، اين فهرست كامل نيست و با نقايصي كه اين 
فهرس��ت در رابطه با ماش��ين آالت دارد، اگر به درستي 
اصالح نشود، طي دو سال آتي طرح هاي توسعه اي كشور 
در بخش كش��اورزي و صنايع غذايي با مش��كل مواجه 
خواهد شد. زرگران افزود: عالوه بر اين، خروج بسياري 

از ماشين آالت توليدي از گروه كااليي يك، هزينه هايي 
را به بخش توليد تحميل خواهد كرد كه در نهايت منجر 
به افزايش قيمت كاالها خواهد شد و اين افزايش قيمت 
در س��بد غذايي خانوار و امنيت غذايي كشور نمود پيدا 
خواهد كرد.  به گفته او، پس از امضاي بخشنامه ارزي و 
قرار گرفتن كره خوراكي در غير از گروه كااليي يك، اين 
محص��ول از هر كيلوگرم 51 هزار تومان به هر كيلوگرم 
102 هزار تومان افزايش يافت. او در ادامه به پديده قاچاق 
معكوس كاالهاي وارداتي مش��مول دريافت ارز دولتي 
خواستار رسيدگي هرچه سريع تر مسووالن دولتي به اين 
موضوع شد. كاوه زرگران در بخش ديگري از سخنانش، 
با اش��اره به بسته حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، گف��ت: در بس��ته حمايت از تولي��د وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، به هيچ وجه به صنايع تبديلي 
پرداخته نش��ده اس��ت و اين در حالي است كه بسياري 
از كدتعرفه هاي مربوط به بخش صنايع تبديلي كشور 
همچنان زيرنظر وزارت صنعت قرار دارد. وي با انتقاد از 
عدم وجود متولي مشخص براي صنايع تبديلي كشور از 
زمان اجراي طرح انتزاع، گفت: از زمان اجراي اين طرح 
صنايع تبديلي به درس��تي نمي داند متولي اين صنعت 
كدام وزارتخانه اس��ت در حالي كه به ه��ر دو وزارتخانه 

صنعت و جهاد كشاورزي پاسخگوست.

   صنايع غذايي خارج از دايره حمايت
حسن فروزان فرد ديگر عضو كميس��يون و از اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: اينگونه بسته هاي 
حمايتي كه بر پايه تخصيص ارز ارزان به بخش توليد 
استوار شده است، جز آنكه به اشاعه فساد در بخش هاي 
مختلف كمك خواهد كرد، ثمره ديگري براي بخش 
توليد و كسب وكار نخواهد داشت. او افزود: تنها راه حل 
منطقي و اقتصادي عب��ور از بحران پيش رو، كمك به 
دهك هاي پايين به صورت مستقيم و برداشتن تمامي 

ابزارهاي حمايتي است.
ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: بسته 
حمايت از توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بيشتر 
بسته حمايت از صنايع معدني و فلزي است و جامعيت 
و ش��موليت اين بسته براي س��اير بخش ها زير سوال 
است. لطف اله س��عيدي افزود: اتاق تهران بايد انتقاد 
جدي بخش خصوصي نسبت به اين بسته حمايتي را 
به وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرده و نسبت به تكميل 
آن تالش كند. دبير انجمن صنايع روغن نباتي ايران با 
اشاره به افزايش قيمت قابل توجه مواد اوليه پتروشيمي 

مورد اس��تفاده در توليد بطري هاي روغن نباتي، عدم 
تصميم گيري قاطع وزارت صنعت براي كنترل قيمت 
اين مواد و عدم رس��يدگي جدي به اين مساله را مورد 
انتقاد قرار داد و آن را عامل فشار هزينه اي بااليي براي 
صنايع روغن نباتي كشور توصيف كرد. امير هوشنگ 
بيرش��ك در ادامه خارج كردن روغ��ن ذرت به عنوان 
روغن پايه سرخ كردني و روغن هاي كنجد و زيتون از 
ش��مول دريافت ارز دولتي را از عوامل آسيب زننده به 

سالمت افراد جامعه معرفي كرد. 
عضو هيات مديره انجمن شيريني و شكالت نيز با انتقاد 
از عدم تخصيص ارز به برخي مواد اوليه صنايع اين بخش 
گفت: در حال حاضر بس��ياري از كارخانه هاي توليد 
شيريني و شكالت كشور، به دليل كمبود روغن و شكر 
براي توليد كه در پي موانع تخصيص ارز و عدم ترخيص 
كاالها از گمركات كش��ور ايجاد شده است، تعطيالت 
تابس��تاني خود را طوالني تر از سال هاي گذشته كش 
داده اند. جمشيد مغازه اي با انتقاد از افزايش هزينه هاي 

توليد شيريني و شكالت كشور در پي افزايش نرخ ارز، 
اصالح تعرفه واردات مواد اولي��ه توليدي صنايع را به 

عنوان راه حلي جايگزين مطرح كرد.
همچنين برومن��د چهارآيين، مديرعام��ل اتحاديه 
سراسري مرغداران گوشتي ايران نيز دخالت دولت در 
قيمت گذاري را معضل اصلي توليدكنندگان برشمرد 
كه به فعاالن اقتصادي سيگنال توقف توليد مي دهد. 
او افزود: نهاده هاي توليدي مرغ گوش��تي در حالي با 
افزايش باالي 50 درصدي مواج��ه بوده اند كه وزارت 
صنعت به توليدكنندگان تنه��ا مجوز افزايش قيمت 
9 درص��دي را داده اس��ت كه اين موض��وع بر انگيزه 
توليدكنندگان براي جوجه ريزي تاثيرگذار بوده است.

از آنسو، مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي وزارت 
جهاد كشاورزي نيز در اين نشست با اشاره به گروه بندي 
كااليي و تخصيص ارز ب��ه گروه يك كااليي، گفت: اين 
گروه بندي و تعيين كاالهاي مشمول دريافت ارز به اين 
دليل تعيين شده است كه مردم بتوانند نيازهاي اساسي 

و اوليه خود را به سهولت تامين كنند. چنگيز اسفندياري 
گفت: نظر وزارت جهاد كشاورزي اين بود كه تجهيزات 
و ماش��ين آالت مربوط به صنايع تبديلي و زراعي كه به 
صورت مس��تقيم با توليد در ارتباط است در فهرست 
گروه يك كااليي براي تخصيص ارز قرار گيرد اما وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تنها با بخشي از اين درخواست 
موافقت كرده اس��ت. از سويي ديگر، مهدي معصومي 
اصفهاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و از فعاالن 
صنعت تخم مرغ كشور نيز گفت: برخي از مواد دارويي و 
واكسن هاي مخصوص صنعت دام و طيور به دليل مشكل 
تامين ارز، امكان ورود به كشور نيافته است و به زودي آثار 
و تبعات ناگوار آن در صنعت دام و طيور نمايان خواهد شد. 
در نهايت، مكاتبه كميسيون كشاورزي، آب و صنايع 
غذايي اتاق تهران با معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پيرامون بسته حمايت از توليد و تأكيد 
بر توجه به صنايع غذايي در اين بس��ته حمايتي مورد 

توافق قرار گرفت.

قدرت اعتبار و اعتماد
»يا أيها الذين ءامنوا أوفوا 
بالعق��ود« )اى كس��انى 
ك��ه ايم��ان آورده  ايد به 
قرارداده��ا]ى خ��ود[ وفا 
كنيد( . اولين آيه س��وره 
مائده، توصيه اي است به 
اخالق انساني و مسلماني، 
كه مانند س��اير توصيه ها 
دين��ي  دس��تورات  و 
اگر به درس��تي رعايت ش��ود انسان مس��لمان را به 
سمت وسوي بهشت رهنمون مي شود، اما واقعيت اين 
است كه رعايت اين دستور اخالقي در سطح جامعه 
بسيار زودتر و در همين زندگي فاني دنيوي هم، شايد 
شمه اي از بهش��ت را به افراد آن جامعه نشان دهد. 
امروز رابطه معناداري ميان شاخص هاي پيشرفت، 
به ويژه ش��اخص هاي خوش��بختي و رفاه فردي در 
كشورهاي مختلف جهان، از ژاپن و سنگاپور گرفته 
تا كشورهاي اسكانديناوي، و سطح اعتماد اجتماعي 
و عمل به تعهدات و قراردادهاي نوش��ته و نانوشته 

جامعه وجود دارد.
در ايران، چن��دي قبل، بانك  مركزي با سياس��تي 
نادرست اقدام به حراج ذخاير طالي ارزشمند كشور 
كرد، در عين حال برخ��ي نهادها با وجود نقد به كار 
نهاد ناظر پولي، كاري به مراتب بدتر انجام دادند: بازي 
با باورهاي مردم و خدشه دار كردن اعتماد آنان. وقتي 
تعداد اندكي از نمايندگان مجلس صحبت از وضع 
قانوني براي جلوگيري از واگذاري س��كه هاي طال 
)برابر طرح بيش از 10 سكه( به خريداران مي كنند، 
به اين معناست كه عماًل عقود قانوني و شرعي بين 
بانك مركزي و مردم را به رس��ميت نمي شناسند و 
در مسيري مخالف مفهوم آيه فوق عمل مي كنند. 
مهم نيس��ت فردي با پول وام و تسهيالت بانكي، با 
منابع ش��خصي يا قرض گرفتن از دوس��ت و آشنا، 
مقاديري سكه، ولو تعداد باال، پيش خريد كرده باشد 
)اين موضوع به شكل ديگري قابل رسيدگي است(، 
مهم اين است كه دولت و بانك مركزي بايد تحت هر 

شرايطي به تعهدات قانوني خود عمل كنند.
بانك مركزي نبايد فراموش كند اسكناس ريال تكه 
كاغذي بي ارزش است كه به اعتبار اين نهاد و دولت 
جمهوري اسالمي داراي ارزش معامالتي شده و آثار 
منفي هرگونه خدش��ه به اعتبار اين نهاد، در نهايت 
روي ارزش ريال نمايان خواهد ش��د. در يك سطح 
فراتر، خدش��ه به اين اعتبار باعث مي شود در آينده 
دولت و بانك مرك��زي نتوانند ابتكارات مالي جديد 
را با سهولت نسبي مورد استفاده قرار داده و در زمان 
بروز بحران هايي نظير بح��ران وام رهني امريكا و...

راهكارهايي موثر پياده و اجرا كنند.
در كشوري كه پول ملي آن ريال است و سيستم مالي 
مدرني بر آن حكم فرماس��ت، براي انجام معامالت 
روزمره نيازي به دالر يا كيس��ه طال نيس��ت؛ عامل 
حركت نقدينگي مردم به س��مت دالر و طال، علت 
ديگ��ري دارد؛ مردم نياز ب��ه دالر و طال ندارند بلكه 
نيازمند امنيت مالي و اقتصادي هستند. اگر اعتبار 
بانك مرك��زي در حد اع��الي خود باش��د، صرفًا از 
طريق انتشار اوراق گواهي طال و ارز مي تواند نه تنها 
نياز و عطش پول هاي فراري از تورم را فروبنش��اند، 
بلكه حت��ي مي تواند هر زمان كه اراده كند نس��بت 
به جمع آوري دالر و حتي طال از دس��ت مردم اقدام 
كرده و نيازهاي كشور را برطرف كند به گونه اي كه 
ساير كشورها از طريق تحريم يا نفوذ در بازار ارز ايران 
نتوانند ايجاد اختالل كنن��د؛ با حفظ ثبات و قدرت 
اقتصادي در كش��ور،  مي توان ديپلمات هاي وزارت 
خارجه را با اعتماد به نفس و اقتدار راهي ميز مذاكره 
كرد، اينجاست كه مي توان گفت اثر حفظ اعتبار بانك 
مركزي در باال بردن ضريب امنيت كشور دست كمي 

از توان نظامي كشور ندارد.
در جريان بحران مالي س��ال 2008 اياالت متحده، 
فدرال رزرو سياست انبساط پولي شديدي در پيش 
گرفت كه ترازنامه اين بانك را بيش از 5 برابر كرد؛ پول 
خلق شده موجب نجات بانك ها شد؛ اما تورم ايجاد 
نكرد. ارتباط گيري شفاف با جامعه از سوي نهاد ناظر 
پولي معتبر باعث مي شود به صرف اعالم يك نرخ بهره 
مشخص، بواسطه اعتماد فعاالن اقتصادي به دولت 
و بانك مذكور، همه چيز مطابق ميل سياست گذار 
پيش  برود. اگر بانك مركزي و دولت ايران نيز بتواند 
چنين اعتباري را براي خود ايجاد كند، قادر خواهد 
بود با فراغ بال بيشتري نسبت به اصالح نظام بانكي و 
حتي صندوق هاي بازنشستگي اقدام كند، بدون آنكه 
ترسي از آشفتگي بازار و ظهور و بروز تورم داشته باشد.
بانك مركزي به عنوان ناش��ر پول و ضامن ارزش آن 
عمال مانند ش��ركت بيمه اي اس��ت كه وظيفه اش 
بيمه كردن اس��كناس ريال اس��ت، اما سال هاست 
بانك مركزي به دليل دخالت هاي سياسي خارج از 
فضاي اقتصادي كش��ور از عهده وظايف بيمه گري 
ريال به خوبي برنيامده اس��ت. در نتيجه عامه مردم 
همواره با تبديل ريال به پول هاي مس��تحكم و طال 
و يا به دارايي هاي فيزيك��ي با دوام، خود اين وظيفه 
بيمه گري را برعهده گرفته اند و اعتمادشان به ريال 
دچار خدشه اي شديد و مزمن شده است، تنها تفاوت 
بانك مركزي با ساير شركت هاي بيمه اين است كه 
در صنع��ت بيمه به صرف داش��تن اعتبار نمي توان 
جلوي بروز حوادث طبيعي و تصادفات و... را گرفت 
و هزينه هاي بيمه گري كاه��ش نمي يابد )اگر چه 
مشتريان بيمه افزايش مي يابند(؛ اما افزايش اعتبار 
بانك مركزي به خودي خود باعث كاهش هزينه هاي 
اين نه��اد در بيمه گري، و بيمه نم��ودن ارزش ريال 
خواهد ش��د . اقداماتي مش��ابه كاهش نياز به تغيير 
نرخ بهره، يا تزريق طال و دالر به جامعه جهت تثبيت 

ارزش ريال.
ام��روزه عنصر اعتبار )از طري��ق پايبندي مطلق به 
تعه��دات خود( يك��ي از مهم تري��ن و اثرگذارترين 
شاخص هاي قدرت نرم در دنيا شناخته شده است. لذا 
اميدوارم همه ما ايرانيان و همه دولتمردان آيه كريمه 
ذكر شده در ابتداي يادداشت را كه چهارده قرن پيش 
بهره گيري از اين قدرت را به ما سفارش كرده يك بار 

ديگر با خود مرور كنيم.

فرهادفزوني
عضوهياتنمايندگان

اتاقتهران

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از درخواست سنديكاي 
صنعت برق ايران براي خاتمه قراردادها در اين بخش به 
دليل نوسان شديد نرخ ارز و چندين برابر شدن قيمت مواد 
اوليه پروژه هاي صنعت برق، خب��ر داد. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق تهران، عليرضا كالهي صمدي گفت: صنعت 
برق كش��ور متاثر از افزايش نرخ ارز و قيمت فلزات و مواد 
اوليه توليد، در وضعيت بحراني به سر مي برد و صنعتگران 
و كارآفرينان اين بخش توان به انجام رساندن پروژه ها و 
مناقصه ها را ندارند به همين دليل سنديكاي صنعت برق به 
نمايندگي از بنگاه ها و فعاالن اين صنعت، خواستار خاتمه 
اعالم شدن قراردادها و مناقصه ها شده است. به گفته اين 
فعال اقتصادي، سنديكاي صنعت برق ايران اين روزها در 
حال پيگيري مجوز خاتمه قراردادها اس��ت و در نشست 
اخير هيات مديره اين سنديكا با هيات رييسه اتاق تهران، 
اين موضوع مطرح و مورد بحث و بررسي با پارلمان بخش 
خصوصي قرار گرفت. كالهي صمدي همچنين با تاكيد 
بر اينكه نياز به اصالح قيمت ها در صنعت برق، بسياري 
ضروري و حياتي اس��ت، افزود: طي چند ماه گذشته، به 
دليل شرايطي كه براي اقتصاد كشور پيش آمده، قيمت 
تمام شده در صنعت برق دست كم دو برابر افزايش پيدا 
كرده اس��ت و اگر وزارت نيرو نرخ ب��رق را افزايش ندهد، 
قطعا مشكالت صنعت برق طي ماه هاي آتي حجيم تر و 
بحراني تر از امروز خواهد شد و ديگر تواني براي توليد در 

اين بخش باقي نخواهد ماند.  

فارس    رييس اتحاديه صنف فروش��ندگان نوشت افزار 
با بيان اينكه مش��كلي براي تامين نوش��ت افزار مورد نياز 
دانش آموزان در سال جاري وجود ندارد، گفت: 60 درصد 
مايحتاج اين بخش وارداتي اس��ت. موسي فرزانيان گفت: 
60 درصد از نوش��ت افزار وارداتي اس��ت و فقط 40 درصد 
از كاالهاي موجود در اين بخش توليد داخل است. رييس 
اتحاديه صنف فروش��ندگان نوشت افزار در مورد وضعيت 
تامين نوشت افزار در سال جاري اظهار كرد: با توجه به ثبت 
سفارش و وارداتي كه از قبل براي تامين نياز مردم در شهريور 
و مهر امسال صورت گرفته، خوشبختانه براي تامين كاالهاي 

مورد نياز امسال مشكلي وجود ندارد .
او افزود: اما با توجه به مس��ائل اخير ارزي در كشور و روند 
طوالني ثبت س��فارش و واردات مواد اوليه بايد به فكر بود، 
تا بعد از سپري شدن اين ايام دچار مشكل نشويم. رييس 
اتحاديه صنف فروشندگان نوشت افزار اظهار كرد: با توجه 
به افزايش قيمت مواد اوليه، قيمت نوش��ت افزار نسبت به 
سال گذش��ته 60 تا 70 درصد افزايش يافته است. اين در 
حالي اس��ت كه باتوجه به كاهش واردات و س��خت شدن 
تامين مواد اوليه، توليد و تامين لوازم التحرير ممكن است 
مشكل ساز شود؛ چراكه به گفته رييس اتحاديه لوازم التحرير، 
پتروش��يمي ها كارخانه هاي داخلي را بدون م��واد اوليه 
گذاش��ته اند. فرزانيان اظهار كرد: در شرايط فعلي به نظر 
مي رسد، براي تامين نيازهاي اين بخش از جمله كاغذ بايد 

تخصيص ارز بيشتري صورت گيرد.

ايرنا     رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري 
ايران گفت: ماه هاي گذشته با مشكالت به وجود آمده در 
بازار، لوازم خانگي از كاالي مصرفي به س��رمايه اي تغيير 
ماهيت داد و موجب استقبال مردم از خريد شد، اكنون با 
عادي شدن شرايط توليد، روند كاهشي قيمت ها را مشاهده 
مي كنيم. سيد عليرضا موسوي مجد افزود: اختالف قيمت 
از درب كارخانه تا بازار كه ب��راي اين محصوالت به وجود 
آمده بود، تقاضاي كاذب براي خريد را به همراه داش��ت و 
همانند سكه و ارز مورد اس��تقبال قرار گرفت. به گفته او، 
ساليانه بازار لوزام خانگي در ماه هاي نخست سال با كسادي 
روبرو است و در ايام پاياني سال رونق مي گيرد؛ بر اين اساس 
خريد مردم براي كاالهاي اين بخش در هفته هاي گذشته 
و اين روزها كه به ايام ماه محرم نزديك مي شويم، عجيب 
و تاييد كننده »تقاضاي كاذب« است. موسوي خاطرنشان 
كرد: سپري شدن تعطيالت تابستاني زمينه آن را فراهم 
س��اخت تا توليدكنندگان لوازم خانگ��ي فعاليت خود را 
شتاب بخشند و خطوط توليد از يك طرف و ارايه مدارك و 
مستندات شركت ها به سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان براي تعيين قيمت هاي واقعي، س��بب 
مي شود در روزهاي آينده اين بازار به سمت تعادل و واقعي 
شدن حركت كند.  او از مردم درخواست كرد تا با مديريت 
تقاضاي خود و پرهيز از هيجان و شتابزدگي در خريد، مانع 
شكل گيري انتظارات نامعقول شوند كه نفع آن فقط براي 

دالالن و سودجويان است. 

درخواست فوري صنعت برق 
براي خاتمه قراردادها

 افزايش 70  درصدي
 قيمت نوشت افزار 

 تقاضاي كاذب
در بازار لوازم خانگي 

 دالرهاي عراقي
 آجيل را گران كرد

ايسنا    در پي رشد قابل توجه نرخ دالر و سودجويي 
ع��ده اي از ب��ازار، قيم��ت اي��ن محصوالت رش��د 
قابل توجه��ي به خود گرفته چراك��ه به گفته رييس 
اتحاديه فروش��ندگان خش��كبار و آجيل تهران، به 
واسطه خريد محصول توسط تجار عراقي از كشاورز، 
قيمت ه��ا افزايش يافته اس��ت. مصطف��ي احمدي 
افزود: آجيل و خشكبار يك محصول صادراتي است 
و وابس��تگي قابل توجهي به ن��رخ ارز دارد.  او اظهار 
كرد: تغيي��رات قيمتي آجيل و خش��كبار به ميزان 
توليد، نوسان نرخ ارز و ميزان عرضه و تقاضا بستگي 
دارد. به گفته احمدي، آجيل و خشكبار باوجودآنكه 
محصولي صادراتي اس��ت اما در زمان��ي كه نياز بازار 
داخلي به واسطه توليد تأمين نشود از طريق واردات 
نياز رفع مي شود كه با توجه به اين موارد نرخ آجيل و 
خشكبار كاماًل منطبق بر نرخ ارز به ويژه دالر تعيين 
مي شود. او با اش��اره به خريد و فروش برخي از اقالم 
آجيل توسط تجار عراقي و افغاني، گفت: بطور مثال 
هر كيلو تخمه محبوبي تا سه ماه گذشته به قيمت 10 
هزار تومان عرضه مي شد كه در حال حاضر اين قيمت 
به كيلويي 19 هزار تومان افزايش يافته و دليل اصلي 
اين رشد قيمت خريد تجار خارجي در محل توليد با 

دالر به قيمت كيلويي دو دالر است.
 احمدي ب��ا بيان اينكه در گذش��ته تج��ار خارجي 
خريده��اي خود را از ب��ازار تهران انج��ام مي دادند، 

تأكيد كرد: براي بازار صادراتي آجيل و خشكبار طي 
سال هاي گذشته زحمات بسياري كشيده شده و بيان 
رخدادهاي فعلي به منزله مخالفت با صادرات آجيل 
و خشكبار نيس��ت، بلكه دولت بايد براي ساماندهي 
بازار داخلي، بازار صادراتي را به درستي مديريت كند. 
رييس اتحاديه فروشندگان خشكبار و آجيل تهران 
تأكيد كرد: ميزان توليد اقالم آجيل و خشكبار در سال 
جاري به واسطه سرمازدگي باغ ها و خشكسالي سال 
گذشته بطور ميانگين تا 50 درصد كاهش يافته است. 
اين در حالي اس��ت كه در سال گذشته توليدكننده و 
عرضه كننده آجيل و خشكبار به دنبال مشتري براي 
محصوالت خود بودن��د. او در رابطه با مصرف داخلي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر مشتري آن چناني در 
بازار داخلي وجود ندارد و اگر در پيك مصرف آجيل و 
خشكبار كه عمومًا آبان و آذرماه است روال فعلي ادامه 

پيدا كند، قيمت ها رشد بيشتري خواهند داشت.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد در نشست معاونت امور بين الملل اتاق ايران   مطرح شد  

هوشياري فعاالن اقتصادي در مراوده با »امارات«آذربايجان، دروازه استراتژيك ايران
هفتمين نشس��ت از مجموعه نشست هاي تخصصي 
معاونت امور بين الملل اتاق ايران با هدف شناس��ايي 
موان��ع و مش��كالت موجود بي��ن اي��ران و جمهوري 
آذربايجان با همكاري اتاق مشترك اين دو كشور برگزار 
شد. ارايه راه حل هاي نوين و كاربردي به منظور توسعه 
روابط اقتصادي دو كشور ايران و آذربايجان، مهم ترين 
محور برگزاري اين نشس��ت بود. ب��ه اعتقاد حاضران 
در اين نشس��ت، هر چند حجم كل مبادالت تجاري 
ميان ايران و آذربايجان در مقايسه با مبادالت تجاري 
كشورهاي تركيه و روسيه با آذربايجان رضايت بخش 
 ،CIS نيس��ت اما آذربايجان در ميان كشورهاي حوزه
بزرگ ترين واردكننده اقالم تجاري از ايران است و در 
مس��ير ارتباطي ايران با بازارهاي اقتصادي CIS قرار 
دارد. از سوي ديگر در اين نشست مطرح شد كه با توجه 
به پايين بودن هزينه توليد در ايران، نيروي كار و مواد 
اوليه ارزان، صادرات محصوالت كشاورزي از استان هاي 
مختلف به آذربايجان امكان پذير است. از ديگر سو، تراز 
تجاري بين ايران و آذربايجان نيز موضوعي ديگر بود كه 
مورد بحث قرار گرفت. به گفته فعاالن بخش خصوصي، 
تراز تجاري بين ايران و آذربايجان هميشه مثبت و به 
نفع ايران است. از طرفي با توجه به موقعيت قرارگيري 
اين كش��ور ميان ايران و قفقاز، آذربايجان مي تواند به 
عنوان يك دروازه استراتژيك ارتباطي، امكان تبادالت 

تجاري بين ايران و بازاره��اي اقتصادي حوزه CIS را 
فراهم كند كه تحقق اين موضوع نقش حائز اهميتي 
در تعميق مبادالت تجاري بين دو كشور و مناسبات 
راهبردي بين ايران و آذربايجان دارد. همچنين فعاالن 
اقتصادي حاضر در نشس��ت به اين نكته اشاره كردند 
كه با توجه به پايين بودن هزينه توليد در ايران، نيروي 
كار و مواد اوليه ارزان، صادرات محصوالت كشاورزي 
از اس��تان هاي مختلف به آذربايجان امكانپذير است. 
ضمن اينكه تس��هيالت در نظر گرفته ش��ده از سوي 
دولت ايران، صادرات محصوالت ايراني به آذربايجان را 
داراي مزيت هاي بسياري كرده است اما دستيابي به اين 
مزيت در گروي رعايت قواعد و اصول تجارت و بازاريابي 

از جمله بسته بندي مناسب است.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: در واقع 
توصيه به فعاالن اقتصادي اين اس��ت كه در مراوده با 
امارات، هوشياري بيشتري به خرج دهند و البته دولت 
اين كشور نيز بايد بداند كه اگر با فعاالن اقتصادي ايران 
همكاري نكند، آنها كشورهاي ديگر را جايگزين امارات 
خواهند كرد. به گزارش پايگاه خبري اتاق، بر اس��اس 
آنچه، گمرك از تجارت خارجي ايران در 5 ماه نخست 
سال جاري منتشر كرده، ارزش صادرات ايران به امارات 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 33 درصد 
رشد نشان مي دهد. اگرچه، رشد صادرات به اين كشور 
نسبت به برآوردها در فصل نخست سال جاري كاهش 
يافته و از 43 درصد به 33 درصد رسيده، اما با توجه به 
س��ابقه مراودات بانكي امارات با ايران و اعمال برخي 
سختگيري ها از ناحيه اين كشور بر تراكنش هاي مالي 
فعاالن اقتص��ادي ايراني، اين توصيه از س��وي برخي 
تحليل گران و كارشناسان مطرح مي شود، كه فعاالن 
بخش خصوصي، نسبت به مراودات مالي خود با امارات 

هوشيارتر عمل كنند.
حال محمدرضا فياض، در اين باره گفت: نظام بانكي 
در »امارات متحده عربي« ش��امل دو بخش اس��ت؛ 
بانك هاي محلي و بانك ه��اي خارجي. حال آنكه در 
ماه هاي اخير، بانك هاي محلي بيش��تر و بانك هاي 
خارجي كمتر، به سخت گيري ها براي مراودات مالي 

با ايران افزوده اند. در واقع، مدتي است كه نقل و انتقال 
وجوه توسط تجار در امارات به سهولت گذشته نيست. 
البته اين سخت گيري ها، مانع صادرات ايران به اين 
كشور نشده، به اين دليل كه پرداخت ها و داد و ستدها 
در ساير كش��ور ها و بانك ها انجام مي گيرد. او افزود: 
در نتيجه اين س��خت گيري ها به نف��ع دولت امارات 
نيس��ت. چرا كه صادرات صورت مي گيرد اما امارات، 
انتفاعي از اين تراكنش هاي مالي كسب نمي كند. در 
نتيجه انتظار اين اس��ت كه امارات متحده عربي در 
بخش مبادالت بانكي نيز با تجار ايراني همراهي كند 
و همزمان با اينكه صادرات اي��ران به امارات افزايش 

يافته، مراودات بانكي ميان دو طرف نيز روان شود.
في��اض در ادام��ه به اي��ن نكته اش��اره كرد ك��ه اگر 

سختگيري ها در پذيرش پول ايراني ها يا جابه جايي آن 
ادامه پيدا كند و محدوديت هاي بيشتري به آن اضافه 
ش��ود، تجار ايراني بايد به فكر مكانيزم هاي جايگزين 
باشند؛ يعني از طريق ساير كشورها، بانك ها و صرافي ها 

اقدام به نقل و انتقال وجوه خود كنند. 
او ب��ا بيان اينكه مرحله نخس��ت تحريم ها عليه ايران 
اجرايي شده و مرحله دوم آن نيز درپيش است، ادامه داد: 
در اين مدت، بازرگانان، احتماال تدابيري را براي مواجهه 
با اين تحريم ها انديش��يده اند. چنانكه اخباري از رشد 
صادرات نيز شنيده مي شود. در اين ميان، امارات متحده 
 عربي يكي از مقاصد صادراتي س��نتي ايران به شمار 
مي آي��د. حال اگر امارات متحده عرب��ي با تجار ايراني 
همكاري كند، مراوده با اين كشور ادامه مي يابد. اگرنه، 
ايراني ها به س��وي بازارهاي جايگزي��ن گرايش پيدا 
مي كنند و امارات از منافع همكاري با فعاالن اقتصادي 
ايراني محروم خواهد شد. در عين حال امارات در ميان 
شركاي تجاري ايران، كماكان جايگاه خود را به عنوان 
دومين ش��ريك تجاري كش��ور حفظ كرده است. بر 
اساس آمار گمرك، ايران در 5 ماه نخست سال جاري، 
7 ميليون و 715 هزار تن كاال به ارزش 3 ميليارد و 500 
ميليون دالر به امارات صادر ك��رده كه از لحاظ وزني، 
منفي 0.56 درصد و از لحاظ ارزش��ي 33.13 درصد 

رشد داشته است. 



7 جهان

رييس جمهور سابق امريكا وارد كارزار انتخاباتي شد

ترامپ تهديد كرد بر كاالهاي چين 267 ميليارد دالر تعرفه اعمال مي كند

حمله اوباما به ترامپيسم

مازاد تجاري، هيزمي بر آتش جنگ تجاري

گروه جهان  
دو ماه پيش از انتخابات كنگره، باراك اوباما رييس جمهوري 
سابق امريكا، با سخنراني در جمع دانشجويان ايالت ايلينوي 
و انتقاد آش��كار از دونالد ترامپ وارد كارزار انتخاباتي شد. 
انتخابات ميان دوره كنگره قرار اس��ت نوامبر برگزار شود و 
پيروزي دموكرات ها در اين ميدان مي تواند زمينه را براي 
اس��تيضاح ترامپ فراهم كند. دونالد ترامپ در واكنش به 
س��خنراني اوباما به كنايه گفته هنگام شنيدن سخنان او 

خوابش برده است.
به گزارش دويچه وله، باراك اوباما در دانشگاه ايلينوي گفته 
قصد داشته به سنت روساي جمهور پيشين اياالت متحده 
از دخالت در سياست روز اجتناب كند اما اكنون اين كار را 
ضروري مي داند. دفتر باراك اوباما چند روز پيش اعالم كرده 
بود كه او از هشتم سپتامبر براي حمايت از نامزدان حزب 
دموكرات در انتخابات مجلس نمايندگان و سنا وارد كارزار 
انتخاباتي خواهد شد. اوباما در جمع دانشجويان دانشگاه 
ايلينوي با اشاره به تحوالت اخير در كاخ سفيد تاكيد كرده 
حتي كساني كه با ديدگاه هاي سياسي او موافق نيستند 
بايد نگران وضعيت كنوني باشند و براي بازگرداندن اخالق و 
قانون مداري به دولت تالش كنند. اوباما در جمع دانشجويان 
از آنها خواسته نوامبر به پاي صندوق هاي راي بروند و ابراز 
اميدواري كرد تجربه دو س��ال گذشته دولت ترامپ نظر 
كساني را كه گمان مي كنند شركت در انتخابات اهميت 

ندارد تغيير داده باشد.

   حمايت از نامزدهاي دموكرات
در مبارزات انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان امريكا 
رقابت بر سر ۲۳ كرسي است كه تصاحب احتمالي آنها از 
سوي نامزدان حزب دموكرات سلطه حزب جمهوري خواه 
را خاتمه مي دهد. مطابق اعالم دفتر رييس جمهور پيشين 
امريكا، فعاليت انتخاباتي باراك اوباما از هشتم سپتامبر در 
كاليفرنياي جنوبي آغاز مي شود. در اين ايالت هفت عضو 
حزب دموكرات براي انتخابات ميان دوره اي نامزد شده اند. 
باراك اوباما از زمان ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد در ماه 
ژانويه سال گذشته، به سنت روساي جمهور سابق امريكا 
وفادار مانده بود و درباره سياست هاي دولت به ندرت سخن 
گفته اس��ت. خالف اوباما، دونالد ترامپ در هر فرصتي به 

او و سياس��ت هاي دولت قبلي به شدت حمله كرده است. 
ترامپ اندكي پس از س��خنراني اوباما در دانشگاه ايلينوي 
صحبت هاي او را كسل كننده خوانده و گفته هنگام گوش 

دادن به حرف هايش خوابش برده است. 
شماري از تحليلگران معتقدند تورهاي انتخاباتي اوباما در 
ايالت هايي مانند ايلينوي، كاليفرنيا، اوهايو و پنس��يلوانيا 
مي تواند شانس پيروزي نامزدان حزب دموكرات را افزايش 
دهد. اوباما در دو انتخابات رياست جمهوري سال هاي ۲۰۰۸ 

و ۲۰۱۲ در اين ايالت ها آراي زيادي به دست آورده است.
شبكه سي بي س��ي اما درباره خوش بيني بيش از اندازه در 
اين باره هشدار داده و نوشته: »هيچ جاي تعجبي نداشت كه 
سخنراني او براي ورود به كارزار انتخاباتي، با لحني دانشگاهي 

و روش��نفكرانه همراه با سرزنش هاي تند عليه ترامپيسم 
باشد. سخنراني كه با استقبال قشرهاي دانشگاهي و نخبه 
امريكا روبرو شد. اما تجربه انتخابات گذشته نشان داد كه 
دموكرات ها بايد كمي نگران باشند كه شخصي چون اوباما 
را به عنوان نماد ضد ترامپيسم معرفي كنند چرا كه تجربه 
نشان داده رويكرد نخبه گرايانه نمي تواند آراي طيفي از مردم 
امريكا را كه باعث شدند تا دونالد ترامپ وارد كاخ سفيد شود، 

جذب كند.« 
بي بي سي نيز در اين باره نوشته: »دموكرات ها مدت ها بود كه 
منتظر ورود مجدد اوباما به صحنه سياست بودند. اما اوباما كه 
سالح نامخفي دموكرات هاست اصرار داشت سنت كالسيك 
روساي كاخ سفيد را حفظ كند و از سياست روز دور بماند. 

اما حاال به نظر مي رسد او آماده شده كه با تمام قوا وارد ميدان 
شود. اوباما عالوه بر انتقاد آشكار از ترامپ به هم حزبي هاي 
خودش هم تلنگر زده كه رويه اي پيش بگيرند كه بر نفاق و 
دو دستگي هاي نژادي، اقتصادي و جغرافيايي پيروز شوند. 
اما يك مس��اله را نبايد فراموش كرد، اينكه با وجود قدرت 
فراوان اوباما براي داغ كردن تنور انتخابات و به پاي صندوق 
كشيدن دموكرات ها، او به مخالفان سرسختش در جناح 
محافظه كار هم اين انگيزه را خواهد داد كه براي نه گفتن به 

رييس جمهور سابق پاي صندوق بروند.«

   اميدواري به تحقيقات مولر
به تازگي مقاله اي با عنوان »من بخشي از مقاومت در دولت 

ترامپ هستم« در نيويورك تايمز منتشر شده كه جنجال 
فراواني به پا كرده است. نويسنده اين مقاله كه نامش فاش 
نشده ادعا كرده يكي از كارمندان كاخ سفيد و از جمله افرادي 
است كه تالش مي كنند در برابر خطاهاي زيان بار ترامپ از 
اياالت متحده حفاظت كنند. ترامپ در واكنش خشمگينانه 
نسبت به انتشار اين سرمقاله به قلم يك مقام ارشد دولتي، 
از جف شسنز وزير دادگستري خود، خواسته تا اين فرد را 

شناسايي كند. 
اس��تفان والت در اي��ن باره در فارن پاليس��ي نوش��ته: 
»جديدترين نمايش زنده امريكا حاكي از حضور تمامي 
نخبگان سياست خارجي براي به چالش كشيدن و مبارزه 
با حضور ترامپ در كاخ سفيد است...پس از گذشت نزديك 
به دو سال از رياس��ت جمهوري ترامپ، شاهد نمايشي 
در امريكا هس��تيم كه در طول هفته هاي گذشته به اوج 
خود رس��يده است. بخش نخس��ت اين نمايش مراسم 
تشييع مك كين بود، فرصتي كه نه تنها دموكرات ها بلكه 
جمهوري خواهان نيز از آن براي حمله به ترامپ استفاده 
كردند. پس از اين نمايش، شرايط براي اقدام باب وودوارد 
خبرنگار واشنگتن پس��ت كه نقش موثري در رسوايي 
واترگيت داشت، آماده شد. در واقع اطالعاتي كه در كتاب 
وودوارد درباره ترامپ آمده با آنچه ما از رييس جمهوري 
امريكا مي دانيم مطابق��ت دارد از جمله اينكه او تاجري 
دمدمي مزاج و دروغ گويي با استعداد است كه هرگز مخالف 
قانون شكني نبوده؛ به  ويژه اگر بداند از آن طريق مي تواند 
به هدفش برسد. اگرچه ترامپ مي تواند همه گفته هاي 
وودوارد را انكار كند اما نمي تواند باور عمومي نس��بت به 
افشاگري هاي وودوارد را متوقف كند. حال پرسش اين 
است كه چه خواهد شد؟ اميدوارم تالش هاي رابرت مولر 
براي يافتن س��رنخي درباره جرايم ترامپ و نزديكانش 
در انتخابات ۲۰۱6 به نتيجه برس��د و پايان اين نمايش 
دراماتيك همزمان باشد با رفتن ترامپ از كاخ سفيد. در غير 
اين صورت با دوره چهار ساله ديگري از رياست جمهوري 

ترامپ روبرو مي شويم كه فراتر از فاجعه خواهد بود.« 
س��ي ان ان نيز در گزارش��ي با عنوان »مبارزه بر س��ر روح 
امريكايي« نوشته، رويارويي اوباما و ترامپ پس از يك هفته 
از مراسم تشيع جان مك كين روي داد، واقعه اي كه تلنگري 

بود نسبت به تضعيف تشكيالت سياسي در واشنگتن.«

گروه جهان     طال تسليمي  
با وجود كاهش نسبي حجم صادرات چين، مازاد تجاري اين 
كشور با اياالت متحده در ماه اوت به يك ركورد جديد رسيده 
است و اين مساله احتماال رييس جمهوري امريكا را به تشديد 
فشارها عليه پكن در ادامه مناقشات تجاري ترغيب خواهد 
كرد. حتي پيش از منتشر شدن اين گزارش، دونالد ترامپ 
به تشديد جنگ تجاري با چين تهديد كرده و گفته بود دولت 
او مي تواند »خيلي سريع« براي اعمال تعرفه هاي جديدي 
بر محصوالت چيني به ارزش كلي ۲۰۰ ميليارد دالر آماده 
شود و اعمال تعرفه بر واردات از پكن به ارزش ۲67 ميليارد 

دالر هم در فاصله زماني اندكي از آنها قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش رويترز، مازاد تجاري چي��ن با امريكا كه از نظر 
سياس��ي مساله اي حس��اس به ش��مار مي رود از ۲۸.۰9 
ميليارد دالر در ماه جوالي، در ماه اوت به ۳۱.۰5 ميليارد 
دالر افزايش يافته اس��ت. در قياس با ابتداي س��ال جاري 
ميالدي هم مازاد تجاري چين با بزرگ ترين بازار صادرات 
جهان حدود ۱5 درصد افزايش داشته است كه به تنش ها 
در رابطه تجاري بين اقتصاد اول و دوم جهان مي افزايد. اين 
در حالي است كه نرخ صادرات ساالنه چين در ماه اوت 9.۸ 
درصد كاهش داشته است كه بيشترين ميزان از ماه مارس 
تاكنون محسوب مي شود. اما با وجود تعرفه هاي مازاد اياالت 
متحده بر واردات از چين به ارزش كلي 5۰ ميليارد دالر كه 
از ماه اوت اجرايي شد، صادرات اين كشور به اياالت متحده 

در سال جاري ۱۳.۲ درصد رشد داشته است.
ژانگ يي كارشناس اقتصادي ش��ركت مديريت سرمايه 
ژونگاي شنگرانگ، گفت: »دليل اصلي )افزايش صادرات 
به امريكا( رشد قوي در اقتصاد اياالت متحده است. تاثيرات 
تعرفه هاي اياالت متحده بر صادرات چين احتماال در چند 
ماه آينده مح��دود خواهد بود« بزرگ تري��ن بازار تجاري 
جهان در سال جاري رشد اقتصادي قابل توجهي داشته، اما 
چشم انداز اقتصادي آن به دليل مناقشات فزاينده تجاري 

چندان مطلوب نيست.
ترامپ جمعه هشدار داده بود براي اعمال تعرفه بر تقريبا همه 
كاالهاي چيني وارداتي به اياالت متحده آماده است و عالوه 
بر اعمال تعرفه بر كاالهايي به ارزش كلي ۲۰۰ ميليارد دالر 
در چند روز آينده، به وضع تعرفه بر كاالهاي ديگري به ارزش 

۲67 ميليارد دالر تهديد كرد.
واشنگتن مدت هاست كه از مازاد تجاري چين با امريكا انتقاد 
مي كند و از پكن خواسته در جهت كاهش آن اقدام كند. اما 
اختالف نظرها بين دو كشور شديدتر از مساله مازاد تجاري 
است و محدوديت هاي شركت هاي امريكايي به بازارهاي 
چيني، محافظت از مالكيت معنوي، انتقال هاي تكنولوژي 
و سرمايه گذاري هم مسائلي تنش زا بين دو كشور به شمار 
مي آيند. واردات كه يكي از مقياس هاي بررس��ي تقاضاي 
داخلي چين اس��ت، ۲۰ درصد افزايش يافته كه بيشتر از 
پيش بيني ها بوده است. تحليل گران رشد ۱۸.7 درصدي 

در قياس با ماه گذشته را پيش بيني مي كردند و افزايش ۲7.۳ 
درصدي واردات كه نسبت به ماه جوالي دور از انتظار بود. 
اين مساله سبب شد مازاد تجاري كلي چين در ماه اوت به 
۲7.9۱ ميليارد دالر برسد و كارشناسان انتظار دارند كه اين 
مازاد تجاري در پايان ماه جاري به ۳۱.79 ميليارد دالر برسد.
مازاد تجاري خالص چين با اياالت متحده در ماه گذشته 
نشان مي دهد كه در صورت قطع روابط اقتصادي دو كشور، 

چين متحمل كسري شديد تجاري خواهد شد.
هيچ كس��ي يك ضربه ناگهاني و ش��ديد به چين ناشي از 
تعرفه هاي اي��االت متحده را پيش بيني نمي كرد، اما نبود 
نش��انه هاي تاثيرگذاري اين تعرفه ها در داده هاي رسمي 
مربوط به صادرات چين هم كه از مقاومت اين كشور در برابر 

فشارها حكايت دارد، متحيركننده است.
مقامات چيني گفته اند صادركنندگان چيني براي كاهش 
تاثيرات تعرفه هاي امريكا حجم ص��ادرات خود را كاهش 
داده اند و برخي ش��ركت ها همچ��ون كارخانه هاي فوالد 
محصوالت خود را متنوع كرده و محصوالت بيشتري را به 
ديگر كشورها فروخته اند. كارشناسان اقتصادي گفته اند 
اختالل ها در زنجيره هاي تامين احتماال بيش��تر موردي 
خواهد بود و مدت زماني طول مي كش��د ت��ا تاثير آن در 
آمارهاي گسترده رس��مي و گزارش هاي درآمد شركتي 
نمايان ش��ود. با اين حال، نش��انه هاي حاك��ي از افزايش 
آس��يب هاي تجاري ناش��ي از مناقش��ات در هر دو سوي 

اقيانوس آرام قابل مش��اهده اس��ت. بررس��ي هاي بخش 
توليدات خصوصي و دولتي چين نشان مي دهد كه تقاضاي 
جهاني براي كاالهاي چيني به وضوح رو به كاهش گذاشته 
و سفارش هاي صادراتي در چند ماه گذشته كمتر شده است.

ليو ش��و  ژي تحليل گر بانك ارتباطات، گفت: »در نتيجه 
تاثيرات منفي اخت��الف تجاري چين-اي��االت متحده، 
مخاطرات افزايش يافته است.تاثيرات بر صادرات احتماال 
به تدريج خودش را نشان مي دهد و احتمال كاهش رشد 

صادرات در آينده وجود دارد.«
سياس��ت گذاران در ماه هاي اخير تمركز خود را بر بهبود 

شرايط اعتباري و تقويت اعتماد تجاري معطوف كرده اند. 
پكن در حال افزايش هزينه ها در پروژه هاي زيرس��اختي 
است تا تقاضاي داخلي را تحريك كند و بانك مركزي اين 
كشور هم هزينه هاي استقراض را كاهش داده است و براي 
ادامه وام دهي به ش��ركت هاي خسارت ديده از مشكالت 
تجاري، روي بانك هاي تجاري حساب مي كند. اما مدتي 
طول مي كشد تا چنين اقداماتي بر محدودسازي مشكالت 
اقتصادي تاثير بگذارند و تحليل گران انتظار دارند در صورت 
ادامه شرايط ناخوشايند براي تجارت ها دولت درصدد اجراي 

محرك هاي اقتصادي بيشتري برآيد.

دريچه

كوتاه از منطقه

فدرال رزرو احتماال نرخ بهره 
را مجددا افزايش مي دهد

گروه جهان   در پي انتشار گزارش اداره كار امريكا 
درباره افزايش نرخ اشتغال زايي در ماه اوت، و رسيدن 
افزايش سطح دستمزدها به بيشترين ميزان خود در 
9 سال گذشته ، گمانه زني ها درباره افزايش نرخ بهره 
از س��وي بانك مركزي امريكا باال گرفته است. حال 
انتظار مي رود اعضاي فدرال رزرو در جلس��ه بعدي 
سياست گذاري پولي انگيزه بيشتري براي افزايش 
نرخ بهره در ماه سپتامبر داشته باشند. باتوجه به اين 
گزارش، احتمال يك مرتبه ديگر افزايش نرخ بهره در 
دسامبر نيز تقويت شده است.  به نوشته رويترز، در پي 
انتشار گزارش حاكي از نرخ باالي اشتغال زايي در ماه 
آگوست دالر بطور گسترده در بازارهاي جهان تقويت 
شد، اما با تهديدهاي دونالد ترامپ به اعمال تعرفه هاي 
بيشتر بر واردات از چين، سرمايه گذاران همچنان 
مضطرب ماندند. با اين ح��ال، برخي تحليل گران 
معتقدند كه گزارش اخير نشان مي دهد اقتصاد امريكا 
تا اينجاي كار توانسته است از نگراني هاي مربوط به 
جنگ تجاري ترامپ با چين بي گزند بماند. مارك 
زندي تحليل گر موسسه اعتبارسنجي موديز، اين 
گزارش اداره كار اياالت متحده را گزارشي قدرتمند 
ارزيابي كرده است. در پي انتشار اين گزارش، ارزش 
دالر در برابر يورو ۰.5 درصد و در برابر ين ژاپن ۰.۲9 
درصد افزايش يافت. گفته شده، در ماه اوت به تعداد 
مشاغل غيركشاورزي امريكا ۲۰۱ هزار شغل جديد 
افزوده شده، اما بخش هاي عمراني، فروش و خدمات 
حرفه اي و تجاري بيش��ترين نق��ش را در افزايش 
فرصت هاي شغلي داشته اند. اين درحالي است كه 
كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند در ماه 
اوت به تعداد فرصت هاي شغلي در امريكا ۱9۱ هزار 
مورد اضافه مي شود. نرخ بيكاري همچنان نسبت 
به ماه جوالي تغييري نداشته و بر ۳.9 درصد ثابت 
مانده است. ميانگين دستمزد ساعتي هم نسبت به 
سال گذشته ۲.9 درصد جهش داشته است كه اين 
بيشترين افزايش ماهانه دستمزد از ماه آوريل ۲۰۰9 
تاكنون محسوب مي ش��ود. در همين حال، رابرت 
كپالن رييس ف��درال رزرو داالس، گفته بر اين باور 
است كه نرخ بهره را تا پيش از آنكه خاصيت خود در 
تقويت اقتصاد را از دست بدهد، مي تواند تا ۲.5 الي 
۲.75 درص��د افزايش داد. او  گفت: » تصور مي كنم 
بايستي تا اواسط بهار يا اواسط سال آينده صبر كرد. 
تا آن زمان ما به نرخ بهره اي كه معتقدم نرخ خنثي 
است، نزديك مي شويم و آن زمان مي توانم ديدگاه  
خود را درباره اينكه چه كاري براي اقتصاد ما مناسب 

است، اصالح مي كنم.«

غرب كابل منطقه سبز امنيتي 
خواهد شد

رييس جمهوري افغانس��تان گفته غ��رب كابل نيز 
منطقه سبز خواهد شد و دولت براي تامين امنيت اين 
بخش از شهر اقدامات اساسي انجام خواهد داد. اشرف 
غني تاكيد كرده اين كار نيازمند بحث هاي همه جانبه 
است. به گزارش بي بي س��ي، منطقه سبز كابل كه 
شديدا محافظت شده است منطقه ديپلمات نشين 
پايتخت افغانس��تان به ش��مار مي رود. غرب كابل 
منطقه اي عمدتا هزاره و شيعه نش��ين است كه در 
ماه هاي اخير شاهد حمالت خونين از سوي داعش 
بوده است. بي توجهي دولت براي تامين امنيت اين 
منطقه، خشم شماري از شهروندان را برانگيخته است.

نيجريه دومين تامين كننده 
آفريقايي گاز مايع تركيه

نيجريه با ذخاير گاز طبيعي 5.۱ تريليون متر مكعبي 
دومين تامين كننده عمده گاز طبيعي مايع تركيه در 
قاره آفريقا است. به گزارش آناتولي، بر اساس داده هاي 
سال ۲۰۱5، ذخاير گاز طبيعي نيجريه تا 5.۱ تريليون 
متر مكعب تخمين زده مي شود. نيجريه كه در سال 
۱97۱ به اوپك درآمده يكي از ۱۰ كشور اول از نظر 
ذخاير انرژي به حساب مي آيد. گاز مايع نيز يكي ديگر 
از محصوالت توليدي در بخش انرژي است كه در اين 
بخش نيز نيجريه با صادرات ۲7.5 ميليارد مترمكعبي 
اين محصول پس از قطر، استراليا و مالزي رتبه چهارم 

را از اين نظر در اختيار دارد.

اعالم آمادگي مشروط عربستان 
و امارات براي دفاع از اسد

فيگارو نوش��ته كه برخي كش��ورهاي عرب حوزه 
خليج فارس حاضرند بطور مش��روط از بش��ار اسد 
رييس جمهوري س��وريه، حمايت كنند. به گزارش 
اين نش��ريه فرانس��وي، برخي دولت هاي عربي در 
حال بررس��ي اين مساله هستند كه تعادل مناسب 
جهت تطبيق با واقعيت و اتفاقات جديد در س��وريه 
كدام اس��ت. در اين گزارش شرط كشورهاي عربي 
دور ش��دن س��وريه از ايران عنوان شده است. طبق 
اظهارات يك كارشناس عرب منطقه، دولت سوريه 
در ميدان نبرد پيروز شده و اكنون مي خواهد از طريق 
هم پيمان روس خود كشورهاي حوزه خليج فارس را 

به عادي سازي روابط ترغيب كند. 

درگيري فيزيكي در جلسه 
فوق العاده پارلمان عراق 

جلسه فوق العاده پارلمان عراق براي بررسي اوضاع 
خطرناك در بصره ش��نبه با درگيري فيزيكي بين 
نيروهاي محافظ شخصي نخس��ت وزير و نيروهاي 
حفاظت از پارلمان آغاز شد. به گزارش ايرنا، درگيري 
وقتي آغاز شد كه نيروهاي محافظ شخصي حيدر 
عبادي با س��الح وارد س��اختمان پارلمان شدند و 
نيروهاي حفاظت از پارلمان مانع آنها شدند امري كه 

منجر به درگيري فيزيكي دو طرف شد. 

فرانسه: اتحاديه اروپا در حال 
نابودي است

گروه جهان| رييس س��ناي فرانس��ه اعالم كرده 
اتحاديه اروپا توس��ط بروكراسي خودش فلج شده و 
با خطر فروپاشي مواجه است. به  گزارش رويترز، ژرار 
الرشه رييس سناي فرانسه، گفته: » اروپا در بحران 
به سر مي برد و با خطر فروپاشي مواجه است. ناتواني 
اين بلوك در بهبود و ترميم خودش باعث گسترش 
شكاف ميان ش��هروندان و اين اتحاديه شده است.« 
اين مقام فرانس��وي گفته: »اروپا در مديريت بحران 
پناهجويان ناكام مانده اس��ت. رهبران اين اتحاديه 
چشمان خود را به روي مساله پناهجويان بسته اند 
و از مسووليت هايشان شانه خالي مي كنند.« رييس 
سناي فرانسه در ادامه گفته: » اروپا رويكرد انتظار و 
نظاره گر بودن را در برابر مهاجرت اتخاذ كرده است. 
در بيش از چهار سال گذش��ته، ايتاليا در مواجهه با 
مهاجران شمال آفريقا تنها مانده بود، چرا كه بروكسل 
در اين زمينه همبستگي و شجاعت الزم را نداشت.« 
الرشه افزوده رهبران اتحاديه اروپا بايد هرچه  سريع تر 
بر اتخاذ تدابير پايدار ب��راي حل بحران پناهجويان 
بر اس��اس اصول بشريت و شجاعت وارد عمل شوند. 
دولت ايتاليا اخيرا اتحاديه اروپ��ا را تهديد كرده كه 
در صورت عدم همكاري ساير كش��ورهاي اروپايي 
در پذيرش پناهجوي��ان، كمك هاي مالي خود را به 
اتحاديه قطع مي كند. از س��ال ۲۰۱۴ تاكنون بيش 
از 65۰ هزار پناهجو به س��واحل ايتاليا وارد شده اند 
و همين امر به قدرت گيري جريان مخالف مهاجرت 
در ايتاليا انجاميد كه معتقدند ساير اعضاي اتحاديه 
هم بايد در پذيرش مهاجران مشاركت داشته باشند.

75 عضو اخوان المسلمين 
مصر به اعدام محكوم شدند

گ�روه جه�ان| دادگاه كيف��ري قاهره ش��نبه 
پ��س از اعالم نظر مفت��ي مصر، 75 نف��ر از اعضاي 
اخوان المسلمين اين كشور را به جرم دست داشتن 
در حوادث موس��وم به »رابعه العدوي��ه« به اعدام و 
۴7 تن ديگر را به حبس ابد محكوم كرد. به گزارش 
االهرام، دادگاه كيفري قاهره همچنين محمد بديع 
رهبر اخوان المس��لمين و ۴6 نفر ديگ��ر از اعضاي 
اين گروه را به جرم دس��ت داشتن در حوادث رابعه 
العدويه، به حبس ابد محكوم كرده است. اسامه پسر 
محمد مرسي رييس جمهوري پيشين مصر، نيز به 
۱۰سال زندان محكوم شده است. دادستاني مصر 
اين افراد را به تالش براي تش��كيل گروه مس��لح و 
همچنين جمع كردن پنج هزار نفر در اطراف ميدان 
رابع��ه العدويه در قاهره، به خط��ر انداختن صلح و 
امنيت كشور، ترساندن مردم و ايجاد رعب و وحشت 
ميان آنان، به خطر انداختن ج��ان و آزادي، حمله 
به مردم و ام��وال عمومي، مقاومت مقابل نيروهاي 
پليس، قتل عمد، تخريب ساختمان هاي دولتي و با 
زور آن را به اشغال درآوردن، بستن راه ها، جلوگيري 
از جابه جايي م��ردم در خيابان ه��ا و جلوگيري از 
حركت وسايل نقليه عمومي و همچنين تالش براي 
براندازي نظام حاكم پس از بركناري مرسي متهم 
كرده بود. اعضا و حاميان اخوان المسلمين ۲۰۱۳ 
در اعتراض به س��رنگوني مرسي رييس جمهوري 
پيش��ين در ميدان رابعه العدويه تظاهرات و تجمع 
كردند. مقام هاي مصري از ۲۰۱۳ اخوان المسلمين 

را در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داده اند. 

هند وابستگي خود به دالر را 
كاهش مي دهد

گروه جهان| آمارهاي جديد بانك مركزي نشان 
مي دهد اين كش��ور در حال افزايش خريد طال و 
فروش اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكاست. 
به گزارش راش��ا ت��ودي، گزارش س��االنه بانك 
مركزي هند نشان مي دهد اين كشور نيز همانند 
ساير اعضاي گروه بريكس )برزيل، روسيه، چين 
و آفريقاي جنوبي( در حال افزودن طال به ذخاير 
فيزيكي خود است و حجم ذخاير طالي هند با 6.۳ 
درصد افزايش، از 557.77 تن در س��ال گذشته 
به 566.۲۳ تن در پاي��ان ماه ژوئن، افزايش يافته 
است. بانك مركزي هند اعالم كرد ايجاد تنوع در 
ذخاير ارزي در طول سال جاري به منظور كاهش 

ريسك هاي مديريتي ادامه خواهد داشت.
هند كه دومين مصرف كننده بزرگ طالي جهان 
اس��ت، به مانند روس��يه و تركيه در حال فروش 
اوراق قرض��ه وزارت خزان��ه داري امريكاس��ت. 
روسيه از آغاز س��ال جاري ميالدي تاكنون ۸۴ 
درص��د از اوراق قرضه امريكايي ك��ه در اختيار 
داشت را به فروش رس��انده است. چين هم كه 
بزرگ ترين دارنده اين اوراق محسوب مي شود، 
در ماه هاي مارس و آوريل اوراقي به ارزش بيش 
از 7 ميلي��ارد دالر را واگذار ك��رد. چين در حال 
حاض��ر ۱.۸ تريلي��ون دالر اوراق قرضه وزارت 
خزانه داري امريكا را در اختيار دارد. ژاپن دومين 
دارنده بزرگ اين اوراق ني��ز ۱۲ ميليارد دالر از 
آنها را به فروش رس��انده است تا سهم خود را به 

يك تريليون دالر كاهش دهد.

 امضاي يادداشت تفاهم چين
با 37 كشور آفريقايي 

گروه جهان| چين اعالم كرده با ۳7 كشور قاره 
آفريقا يادداشت تفاهم با هدف توسعه راه ابريشم 
و اجراي طرح هاي نوين در اين حوزه امضا كرده 
است. به گزارش ايرنا، مسوول كميسيون توسعه 
و اصالحات چين گفته: »حدود 7۰ درصد از 5۳ 
كش��ور آفريقايي كه در اجالس ماه جاري سران 
چين و آفريقا در پكن حضور داشته اند مشمول 
امضاي اين اسناد هس��تند. شيا چينگ تصريح 
كرده ۲۸ كشور آفريقايي در طول اجالس سران 
و مابقي هم پيش از اين نشس��ت اين اسناد را به 
امضا رس��انده اند. مسوول كميس��يون توسعه و 
اصالحات چين گفته چين در آينده با كشورهاي 
ذي ربط آفريقا مبادالتش را نزديك تر كرده و با 
كشورهاي بيش��تري در قالب طرح يك كمربند 
يك جاده اس��ناد همكاري امض��اء خواهد كرد. 
به گفت��ه وي، چي��ن در عين ح��ال در اجراي 
همكاري ه��ا كمك خواهد كرد تا س��اخت يك 
كمربند يك جاده براي كش��ورها و مردم آفريقا 
ثمرات پرس��ودي به بار آورد. ش��يا تاكيد كرده 
هدف چين اين اس��ت كه با تمامي كش��ورهاي 
آفريقايي براي اجراي طرح هاي راه ابريشم بيانيه 
تفاهم امضا كن��د و تا زماني كه اين هدف تحقق 
نيابد تالش ها متوقف نخواهد شد. چين تاكنون 
با ۱۰5 كش��ور از آفريقا، آس��يا و اروپا، امريكاي 
التين و منطقه اقيانوس آرام جنوبي ۱۲۳ سند 
همكاري راه ابريشم و با ۲9 سازمان بين المللي 

۲6 سند مشابه امضا كرده است.

ميانمار: ديوان كيفري 
بين المللي صالحيت ندارد

گروه جه�ان| دولت ميانمار اعالم كرده راي ديوان 
كيفري بين المللي مبني بر صالحيت اين دادگاه در 
رسيدگي به پرونده مسلمانان روهينگيا را قاطعانه رد 
مي كند. به گزارش يورونيوز، يك روز پيش از اين ديوان 
كيفري بين المللي اعالم كرده بود صالحيت رسيدگي 
به پرونده تبعيد مس��لمانان روهينگيا به بنگالدش و 
بررس��ي اين احتمال كه اقدام ارتش ميانمار جنايت 
عليه بشريت بوده را دارد. اين حكم ديوان راهگشاي 
فعاليت فتو بونسودا، دادس��تان پرونده خواهد بود تا 
براي جمع آوري شواهد كافي با هدف اعالم اتهام عليه 
مقامات ميانمار وارد عمل ش��ود. دولت ميانمار اعالم 
كرده از آنجا كه اين كش��ور هيچ پيوندي با اساسنامه 
ديوان كيفري بين المللي )مش��هور به اساسنامه رم( 
ندارد، بنابراين خود را موظف به احترام به احكام اين 
دادگاه نمي داند. در اين بيانيه آمده: »اتهامات شامل 
روايات ترسناك از تراژدي هاي شخصي است كه هيچ 
ارتباطي با استدالل هاي حقوقي در اين پرونده ندارد و 
تنها باعث ايجاد فشار عاطفي بر دادگاه مي شود.« پيش 
از اين كميته مستقل حقيقت ياب سازمان ملل اعالم 
كرده بود عمليات نظاميان ميانمار در سال گذشته 
عليه مردم روهينگيا و كشتارجمعي و تجاوز گروهي 
آنها با هدف نسل كشي انجام ش��ده و فرمانده كل و 
پنج ژنرال ارتش بايد به جرم سازماندهي بزرگ ترين 
جنايت ها در س��ايه قانون، تحت پيگرد قانوني قرار 
بگيرند. ميانمار ارتكاب هر نوع تخلف از سوي نظاميان 
را رد و اعالم كرده عمليات  آنها موجه بوده و با هدف 

مبارزه با شبه نظاميان انجام شده است.
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پرونده8اخبار  كشاورزي
انتقادحجتيازپتروشيميها

نرختورمدرقيمتخريد
تضمينيگندمديدهشود

وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه در كش��ور ما 
۸۰ ميليارد دالر كاالي كشاورزي توليد مي شود، 
گفت: پتروش��يمي ها در توزيع ك��ود اوره ميان 
كش��اورزان كوتاهي مي كنند. به گ��زارش مهر، 
محمود حجتي در مراسم ششمين گردهمايي 
سراسري كش��ت محصوالت زراعي و آغاز سال 
زراعي ۹۸-۹۷  اظهار كرد: در سال زراعي گذشته 
با تمام ناماليمات اقليمي دستاوردهاي خوبي را 
در زمينه توليد كاالهاي اساس��ي از جمله گندم، 
دانه هاي روغني، شكر و ... به دست آورديم. از جمله 
اينكه خريد گندم ۵۰۰ هزار تن افزايش پيدا كرد. 
وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به ارزش بذر در بخش كش��اورزي 
تصريح كرد: ما هر چه در زمينه بذر سرمايه گذاري 
كنيم و هر چه به اين نهاده بپردازيم باز كم است. وي 
گفت: زماني كه مي گوييم بذر، منظور نهال، بذر، 
نژاد اصالح شده دام و طيور است كه بايد آن را در 
اختيار بهره بردار قرار دهيم تا به بهترين نحو توليد 
را انجام دهد. وي خطاب به مس��ووالن حاضر در 
جلسه افزود: اگر حال كار كردن نداريم نبايد عنوان 
با خودمان يدك بكشيم ولي زماني كه مسووليتي را 
قبول مي كنيم بايد به استقبال حل مشكل برويم. 
هم مشكل و گرفتاري مردم زياد است و هم بر سر 
اجراي برنامه ها مشكل وجود دارد. بنابراين با فرار 
كردن چيزي حل نمي ش��ود. مردم ما مشكالت 
زيادي دارند اما بسياري از اين مشكالت قابل حل 
است. وي در بخش ديگري از سخنان خود خطاب 
به مسووالن مربوطه با تاكيد بر اينكه در رابطه با 
تامين نهاده هاي كشاورزي حساس و پيگير باشيد، 
افزود: از صفر تا صد اين مسائل را پيگيري كنيد اين 
مسائل با تلفن و نامه قابل پيگيري نيست و اينگونه 
پيگيري ها سودي ندارد. ما موظف هستيم تا حصول 
نتيجه كامل چشم از وظيفه اي كه بر عهده ما نهاده 
شده برنداريم. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه 
بخشي از مشكالت از بيرون به ما تحميل مي شود، 
گفت: چندي قبل متوجه شديم در برخي مناطق 
كمبود كود وجود دارد، مساله از اين قرار است كه 
شركت هاي پتروشيمي ذخاير كشور را مي گيرند، 
تبديل به كود كرده و سپس با ارز چند توماني صادر 
مي كنند. وقتي هم مي خواهند به كشاورز ما كود 
بفروشند، ندارند. وي افزود: اينگونه كه نمي شود. 
۴.۵ ت��ا ۵ ميليون ت��ن كود اوره در كش��ور توليد 
مي ش��ود كه دو ميليون تن آن را پتروشيمي ها 
قرار است به بخش كشاورزي بدهند كه اين همه 
اذيت مي كنند. حجتي همچنين با اشاره به قيمت 
كاالهاي اساسي افزود: قيمت نهاده ها را در بازار به 
دقت كنترل كنيد اگر قرار است كنجاله سويا به 
دس��ت مرغدار به قيمت ۲۴۰۰ تومان برسد بايد 
همين مقدار باش��د. قيمت ها بايد روزانه كنترل 
و پيگي��ري ش��ود. وي با بيان اينكه م��رغ بايد به 
قيمت مناسب در اختيار مصرف كننده قرار بگيرد 
افزود: نهاده هايي ك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت 
مي كنند دليل ندارد با قيمت هاي گران به دست 
توليدكننده برسد. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به 
اينكه خوشبختانه هم اكنون التهابي در بازار هاي 
اساسي وجود ندارد گفت: اما در بازار برخي كاالها 
مشكالتي وجود دارد و كوچك ترين نوساني ممكن 
است باعث التهاب در بازار كاالهاي اساسي شود. 
بنابراين بايد در اين زمينه به اين كاالها دقت كنيم.

معاون امور زراعي وزير جهاد كش��اورزي گفت: از 
دولت مي خواهيم قيمت خريد تضميني گندم 
را با محاس��به نرخ تورم تعيين كن��د. به گزارش 
ايرنا، »عباس كش��اورز« در حاش��يه شش��مين 
گردهمايي سراسري كشت محصوالت زراعي سال 
زراعي ٩٨- ٩٧ در جمع خبرنگاران افزود: وزارت 
جهادكشاورزي نرخ پيشنهادي خريد تضميني را 
در زمان معين به دولت اعالم كرده است. وي بدون 
اعالم نرخ پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي براي 
خريد گندم در سال زراعي پيش رو اظهار داشت: 
براي كشت سال زراعي جديد، انتظار داريم دولت 
نرخ خريد تضميني محصوالت اساسي را تا پايان 
شهريور ماه جاري اعالم كند كه البته اين محاسبه 
براساس نرخ تورم رسمي كشور خواهد بود.  معاون 
وزير جهادكشاورزي در امور زراعي گفت: امسال 
ت��الش كرديم منافع ملي و منافع كش��اورزان را 
ادغام كنيم كه افزايش توليد جو، گندم، دانه هاي 
روغني و ش��كر در راس آن قرار دارد.  كش��اورز به 
اهميت افزايش توليد برنج و ذرت در كشور اشاره 
كرد و افزود: حفظ استمرار پايدار توليد محصوالت 
اساسي از جمله سيب زميني، سبزي و صيفي براي 
ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است اما به كشاورزان 
توصيه مي شود كه اين محصوالت را بيش از ظرفيت 
بازار توليد نكنند.  معاون وزير جهادكشاورزي گفت: 
كمبود آب و خشكسالي از ويژگي هاي آب و هوايي 
كشور ما شده است بنابراين براي كشت سال زراعي 
جديد برنامه اس��تفاده حداكثري از آب و تمركز 
بيشتر بهره مندي از آب باران را در دستور كار داريم.

وي اظهار داشت: در برنامه امسال توجه به تنظيم 
بازار و مديريت بازار و نيز تامين نياز غذايي و امنيت 
غذايي كشور در دستور كار است. وي درباره افزايش 
قيمت س��يب زميني گفت: نرخ اين محصول از 
اس��فندماه س��ال ٩٢ تا يك ماه اخير سر مزرعه 
كيلويي 6۰۰ تومان از كشاورزان خريداري مي شد 
اما به دليل تحوالت ب��ازار ارز، ميل به صادرات آن 
افزايش يافت.  كش��اورز در پاس��خ به اينكه گفته 
مي ش��ود در مناطق مرزي قيم��ت هركيلوگرم 
سيب زمين يك دالر است، اظهار داشت: در مناطق 
مرزي كشور توليد سيب زميني نداريم و اگر دولت 
ببيند كه قيمت اين محصول بيش از حد در حال 
افزايش است، صادرات را ممنوع مي كند. به گفته 
وي، سيب زميني محصولي سنگين است كه قابل 

قاچاق نيست و از مبادي رسمي صادر مي شود. 

آب در ايران كاالي يك بارمصرف ، اروپا 17 بار مصرف

از رقابت در مصارف تا شراكت در منابع آب
محمد فشايي 

شراكتدرمنابع
در ايران باس��تان، آب مقدس به شمار مي رفته و پس 
از آتش، مقدس ترين عنصر بوده است. با ظهور اسالم، 
ايرانيان مس��لمان ضمن حفظ آن دس��ته از رسوم و 
باورهاي خويش در مورد آب كه تضادي با تعاليم اسالم 
نداشت، فرهنگ خويش را غنا بخشيده و در مقوله رابطه 
انسان با طبيعت آن چنان نظامي پايه ريزي كردند كه 
در جهان كم نظير اس��ت. با نگاهي به متون تاريخي 
مي توان دريافت تا اوايل سده 13۰۰ كه فناوري پمپ 
و استحصال آب هاي زيرزميني به شكل امروزي آن به 
بشر عرضه نشده بود، يكي از روش هاي بارز مصنوعي 
استخراج آب هاي زيرزميني »قنات« محسوب مي  شد. 
سيستمي كه در سرزمين پارس ابداع  و سپس به شرق 
و غرب عالم منتش��ر شد. اكثر نقاط دنيا كه از آب هاي 
سطحي دايمي  و رودخانه هاي جاري محروم بودند از 
اين روش به منظور بهره برداري از آب هاي زيرزميني 
اس��تفاده مي كرده اند. سازه ش��گفت انگيز قنات كه 
حفاري و احداث آن مستلزم دانش و مهارت فني بسيار 
زيادي بود، مسبب اصلي به وجود آمدن منظم ترين و 
متكامل ترين نظام هاي مديريت منابع آب در كش��ور 

بوده است.
تا پيش از اج��راي قانون اصالح��ات ارضي، مديريت 
آب قنات در اغلب نقاط خشك و كم آب كشور توسط 
معتمدين و ريش س��فيدان منطقه به بهترين شكل 
ممكن صورت مي گرفت. سرس��االر، س��ربنه، آبيار و 
داور از جمله س��مت هايي بود كه به متوليان تقسيم، 
جيره بندي و توزيع آب نسبت داده مي شد. اين اشخاص 
هم بر تامين نيازهاي مردم و توزيع عادالنه آب و هم بر 

نگهداري و حفظ قنات نظارت داشتند.
با مروري بر اس��ناد حقابه بري در شرق ايران مي توان 
دريافت كه متناسب با ميزان منابع آب موجود در هر 
منطقه، شيوه تقسيم آب متفاوت بوده است. بطور مثال 
در مناطق پرآب، حقابه ها متناس��ب با وسعت اراضي 
اختصاص مي يافته است در حاليكه در مناطق كم آب از 
معيار زمان براي تقسيم بندي آب استفاده مي شد بدين 
صورت كه حقابه بران به ويژه در مورد قنات ها با توجه 
به محدوديت آب، هر يك طي ساعات مشخصي اجازه 
بهره برداري از آب را داشتند. در برخي ديگر از مناطق 
نيز در واحد زمان، حجم آب تسهيم يافته اندازه گيري 

مي شده است. 
در تمام اين روش ها مي توان رد پاي سه باور اساسي را 
مشاهده نمود كه رمز پايداري و تداوم حيات در دل كوير 

و مناطق كم آب ايران بوده است: 
1- حرمت، قداست، قدرشناسي و اخالق در بهره مندي 

از نعمت آب
۲- پاي بندي به ضوابط

3- سازگاري با منابع آب موجود
رقابت در مصارف

مكانيسم ياد شده، سده هاي متمادي، در بخش هاي 
وسيعي از ايران به ويژه در مناطق خشك وكم آب، حاكم 
بوده است. هر گونه تخطي از اصول ياد شده ناپسند به 
شمار آمده و در صورت زير پا گذاشتن ضوابط، مردم و 
ريش سفيدان شديدا با آن برخورد مي كرده اند. اما در 
بازه زماني كوتاهي تحوالت س��ريعي رخ داد. تا قبل از 
ده��ه 133۰، از آب چش��مه ها و قنات ها براي آبياري 
زمين هاي كش��اورزي استفاده مي شد، ولي بعدها كه 
حفر چاه هاي عميق متداول شد، آب آب خانه دشت ها، 
توسط آنها استخراج گرديد. وضع برخي قوانين جديد 
در حوزه مالكيت اراضي، آب، كشاورزي و ... در دهه هاي 
6۰، ۷۰ و ۸۰ ني��ز به افزايش تعداد منابع برداش��ت از 
آب خوان دام��ن زد. با رواج يافتن بهره برداري از منابع 
آب زيرزميني توس��ط چاه هاي عميق يا نيمه عميق، 
كشاورزي و ساير مصارف، اس��تخراج آب زيرزميني 
س��رعت گرفت. در اثر اضافه برداش��ت هاي مستمر، 
مخازن آب زيرزميني در دشت هاي كشور از جمله در 
دشت هاي استان خراسان پهناور، يكي پس از ديگري 
با كس��ري مواجه شده اس��ت. ولي از آنجا كه اطالع و 
اعتقاد كافي مبني بر محدود بودن حجم آب زيرزميني، 
هم براي صاحبان چاه و هم براي مس��ووالن و چه بسا 
كارشناسان وجود نداشت، مساله جدي گرفته نشد و در 
نتيجه عده اي از بهره برداران، نه تنها براي حفظ مخزن 
آب زيرزميني خود عالقه مندي نش��ان ندادند، بلكه 
تصور مي كردند اعالم ممنوعيت نوعي اقدام ساختگي 
از سوي كارشناسان و مسووالن بوده و آنها قصد دارند 
مانعي براي حفر چاه و توسعه بهره برداري ايجاد شود. 
همچنين اگر آنها از اين منبع استفاده نكنند سايرين 
استفاده خواهند كرد. در نتيجه، بطور غيرقانوني اقدام 
به برداش��ت و يا حفر چاه هاي بيشتر در دشت مشهد 
كردند. در ساير دشت هاي استان نيز همين شيوه تفكر 
حكم فرما ش��د و به تدريج به سرنوشت دشت مشهد 
دچار شدند، بطوري كه تا اوايل دهه ۷۰، تقريبا تمامي 
دشت هاي مهم اين استان با افت سطح آب زيرزميني 

و كسري مخزن مواجه شدند.
در حال حاضر در دشت مشهد- چناران كه كالن شهر 
مش��هد در آن واقع شده اس��ت به دليل بهره برداري 
بي رويه از آب خوان، س��االنه با بي��ش از يك متر افت 
متوسط در سطح آب زيرزميني مواجه هستيم. طبق 
گزارش وزارت نيرو در تيرماه ۹۷، امتداد فرونشس��ت 
زمي��ن اكنون به مركز اين ش��هر رس��يده اس��ت كه 
پيامده��اي خطرناكي را با خود به هم��راه دارد. در اثر 
اضافه برداشت و همچنين ورود منابع آالينده به آب هاي 
زيرزميني، روند رشد شوري آب زيرزميني سرعت بسيار 
زيادي گرفته و بطور مثال طبق گزارش هاي موجود طي 
1۰ سال گذشته حداقل 1۰ درصد به ميزان متوسط 
هدايت الكتريكي در آب خوان اين دشت افزوده شده 
است. با اين وصف مي توان گفت با ورود تكنولوژي هاي 
نوين و شوق بهره مندي از قابليت هاي آنها و تاثيراتي كه 
بر تفكر حاكميتي در بهره برداري از منابع آب گذاشت؛ 

در بازه زماني كوتاهي )كمتر از 6 دهه( بناي مستحكم 
و پايدار نظام هاي س��نتي در بهره برداري از منابع آب 
متزلزل شد و رقابت بر س��ر بهره برداري حداكثري از 

منابع محدود آب فزوني گرفت. 
عوامل ديگري نيز در طي مدت مذكور، به تسريع بروز 
تنش هاي آبي در كشور و استان خراسان رضوي دامن 
زده است. عامل پراكنش جمعيت را مي توان يكي از 
آن عوامل دانس��ت. طبق آمارها در اولين سرشماري 
جمعيت در كشور در س��ال 131۸ شهر مشهد داراي 
۷6۴۷1 نف��ر جمعيت بوده اس��ت. عواملي همچون 
احداث بيمارس��تان امام رضا )ع(، كارخانه قند آبكوه، 
ورود خ��ودرو به ش��بكه حمل و نقل درون ش��هري، 
تاسيس دانشگاه مشهد، بروز خشكسالي هاي شديد در 
استان هاي مجاور، بروز درگيري و ناامني در كشورهاي 
همسايه و عواملي از اين دست به تدريج جمعيت را به 
سوي استان خراسان پهناور و مشهد گسيل كرد. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي نيز تقويت وجهه مذهبي و 
فرهنگي شهر مشهد و ساير پيشرفت هاي صنعتي و 
اقتصادي منجر به افزايش چند برابري وسعت و جمعيت 
اين شهر شد كه طبيعتا افزايش چند برابري تقاضاي 
آب را به همراه داش��ته است. در ساير شهرستان هاي 
استان كه بعضا از پتانس��يل كمتري در ذخيره منابع 
آب بهره مند بوده اند نيز مش��ابه اين وضعيت رخ داده 
است. از سوي ديگر با توجه به استمرار بيش از 1۷ دوره 
خشكسالي پياپي در كشور و همچنين تشديد برداشت 
از منابع آب زيرزميني طي يك دهه اخير، آب خوان هاي 
زيرزميني استان كه مهم ترين منبع تامين كننده آب 
بوده اند با وضعيت نگران كننده اي مواجه شده اند. در 
حال حاضر روند تمركز جمعيت در كالنشهرهاي كشور 
به سمتي در حركت است كه مي توان پيش بيني نمود 
طي حداكثر يك ده��ه آينده، پراكندگي جمعيت در 
كش��ور صرفا به 6 مركز جمعيتي محدود خواهد شد 
و تقريبا به جرات مي توان گفت هيچ اقدام منس��جم و 
موثري در جهت كنترل اين موضوع در گذشته و حال 

حاضر انجام نشده و نمي شود.
يكي ديگر از عوامل كليدي در تغيير الگوي بهره برداري 
از منابع آب، به سياست گذاري در دستگاه هاي متولي 
مديريت آب باز مي گردد. طي دهه هاي اخير اقدامات 
ارزشمندي توسط دولت ها در اجراي طرح هاي تامين 
آب صورت گرفته است كه بعضا از منظر مهندسي مايه 
افتخار هستند در عين حال تس��لط ديدگاه سازه اي 
و دولتي ش��دن مديريت آب، موجب ش��د به تدريج 
نقش مردم در مديريت منابع آب و مشاركت ايشان در 
حفاظت از آب خوان ها به حداقل رسيده و از »شراكت در 
منابع«  به »رقابت در مصارف« سوق يابد. از بين رفتن 
نقش مردم در مديري��ت آب و اتكا بر مديريت دولتي 
تحت تاثير كاركردهاي ذيل، وضعيتي آسيب پذير را 

براي منابع طبيعي و آب رقم زد: 
1- تصميم گيري و سياس��ت گذاري بر مبناي »عقل 

كل«  به جاي »خرد جمعي«
۲- روزمرگي و غلبه توجه به اقدامات زودبازده به جاي 
آينده نگري و توجه همزمان ب��ه بازخوردهاي كوتاه، 

ميان و بلندمدت
3- برنامه ريزي غيرعمليات��ي و تحكم محور به جاي 

مديريت مشاركتي
۴- تمركز قدرت، بروز زمينه هاي فساد و تامين منافع 

فردي و حزبي از محل منابع عمومي و انفال
اص��رار بر اح��داث س��ازه هاي عظيم آب��ي و غفلت از 
فعاليت هاي آبخيزداري كه موج��ب كاهش ورودي 
به مخازن آب خوان ها و ب��روز چالش هاي اجتماعي و 
محيط زيستي متعدد شده اس��ت، افراط در جانمايي 
صنايع پرآب طلب در مناطق كويري و خشك كشور، 
توسعه سطح زيركش��ت بيش از ۲ برابر پتانسيل هاي 
آب و خاك كش��ور، افزايش چندبرابري صدور پروانه 
بهره برداري از منابع آب زيرزميني حتي پس از ممنوعه 
شدن دشت هاي آبي كش��ور و موارد متعددي از اين 
دست، عمدتا ناشي از كاركردهاي ياد شده در مديريت 
آب بدون مش��اركت مردم بوده اس��ت. برآيند عوامل 
فوق موجب ش��ده است برداشت س��االنه از منابع آب 
تجديدپذير از رقم ۹۰ درصد در كش��ور و 1۲۰ درصد 
در خراسان رضوي تجاوز نمايد و هر سال رقمي بالغ بر 
۷ ميليارد متر مكعب كسري در مخازن آب زيرزميني 

كشور حادث شود.
چنانچه عوامل ياد شده را جزو مهم ترين عوامل دخيل 
در ب��روز تنش هاي آبي در كش��ور برش��ماريم آن گاه 
مي توان بطور خالصه گفت در اثر كم رنگ ش��دن سه 
باور كليدي در بهره برداري از منابع آب كه پيش تر به 
آن اشاره شد و نياكان ما به آن معتقد بودند، امروزه دچار 

چالش در مديريت كمي و كيفي آب شده ايم. 
توجه ب��ه ارزش ذاتي آب، باور به محدوديت منابع آب 
و سازگاري با منابع موجود، مهم ترين و اساسي ترين 
راهكار مديري��ت كالن آب به ش��مار مي آيد. مروري 

بر منابع و مصارف آب و پتانس��يل هاي طبيعي اغلب 
استان هاي كش��ور )به جز اس��تان هاي واقع در كوير 
مركزي و جنوب شرقي كشور( نشان مي دهد كه گرچه 
دستيابي به الگوي س��ازگار با كم آبي دشوار و زمان بر 
اس��ت اما مي تواند پايدارترين و كم هزينه ترين روش 
ممكن براي مديريت منابع و مصارف آب در اين استان ها 
باشد. كما اينكه تجارب و درس هاي ساير كشورها در 
اجراي سياست هاي سازه اي نشان مي دهد كه پس از 
سعي و خطاهاي پرهزينه در طرح هاي سازه اي تامين 
آب، نهايتا به مديريت تقاضا و سازگاري با كم آبي روي 

آورده اند.

راهكارهايپيشنهادي
بر اين اس��اس، متناس��ب با ضعف ها و نارسايي هاي 
موج��ود، راهبردهاي ذيل بايد ب��ا جديت مورد توجه 

قرار گيرد: 
1. بازتوزي��ع جمعيت:  بنا بر سياس��ت هاي كلي 
جمعيت، ابالغي مقام معظم رهبري در 3۰ ارديبهشت 
13۹3، در بن��د ۹ ب��ر موض��وع »بازتوزي��ع فضايي و 
جغرافيايي جمعيت، متناس��ب با ظرفيت زيستي با 
تاكي��د بر تامين آب با هدف توزي��ع متعادل و كاهش 
فشار جمعيتي« تاكيد شده است. اين در حالي است 
كه 6۰ درصد جمعيت و بيش از ۵۰ درصد واحدهاي 
كشاورزي و صنعتي استان خراسان رضوي در مشهد 
مس��تقر بوده و آب خوان دش��ت مش��هد صرفا با 1۷ 
درصد سهم از كل منابع آب استان، پذيرش جمعيتي 
اين چنيني را نداشته اس��ت. در ساير كالن شهرهاي 
كش��ور نيز وضعيت مشابهي حاكم اس��ت. به جرات 
مي توان گفت هر پ��روژه و طرحي كه زمينه پذيرش 
بيشتر جمعيت در اين مراكز جمعيتي را فراهم مي كند 
يك گام ديگر به سوي افزايش تنش ها و تعارضات بر سر 
آب را زمينه ساز خواهد شد. اجراي طرح هاي انتقال آب 
بين حوضه اي وقتي كه مقصد آنها كالنشهرهاي كشور 
تعريف مي شود مي تواند به شكل محسوسي عدم توازن 

در توزيع جمعيت را تشديد نمايد.
2.اولويت بن�دي مص�ارف:  انتظار مي رود در سال 
حماي��ت از كاالي ايراني، بخش كش��اورزي، صنعت 
و خدم��ات هر س��ه در يك درجه اهميت مس��تحق 
بهره مندي از ظرفيت منابع آب موجود بوده و تخصيص 
آب به هر يك از اين مص��ارف به گونه اي صورت گيرد 
كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امنيت آب شرب 
در ش��هرها و روستاها نيز تامين ش��ود. با فعال شدن 
بازار آب، بهره وري اقتص��ادي از هر متر مكعب آب در 
بازار تراز خواهد ش��د و هر مصرف كننده اي كه قادر به 
رقابت در اين بازار نباش��د ناگزير از فروش حقابه خود 
به س��اير مصرف كنندگان خواهد بود. اين موضوع به 
تعديل س��هم مصرف آب در بخش كشاورزي كمك 
خواهد كرد با اين قيد كه برخي كاالهاي اساسي براي 
حفظ مزيت رقابتي خود نيازمند حمايت هاي دولت 
خواهند بود تا ش��اخص هاي تامين امنيت غذايي نيز 
دچار خدشه نشوند. الزم است سهم مصارف آب طلب 
)در هر سه گروه مصرف كننده اصلي( به حداقل رسيده 

و توس��عه مصرف كننده جديد در دشت هاي ممنوعه 
تنها در صورتي انجام ش��ود كه مع��ادل آن از مصارف 
قبلي كاسته يا جايگزين شده باشد. بطور مثال توسعه 
صنعت در دش��ت هاي ممنوعه ب��ا رعايت مالحظات 
محيط زيس��تي تنها در صورتي كه آب مورد نياز خود 
را از ساير بخش ها )كش��اورزي يا خدمات( خريداري 

نمايند موجه خواهد بود. 
در دشت هاي ممنوعه حتي افزايش راندمان مصرف 
نيز در صورتي كه منجر به كاهش برداش��ت از منابع 
آب نش��ود نمي تواند موثر باش��د كما اينكه در توسعه 
سامانه هاي آبياري تحت فش��ار، با وجود حمايت ها و 
تسهيالت هنگفتي كه به آن اختصاص مي يابد عمال 
دستاوردي در كاهش برداشت حاصل نشده و چه بسا 
نتيجه عكس به بار آورده است. در دشت هاي ممنوعه 
و ممنوعه بحران��ي اوال حقابه ها بايد جمعا از س��قف 
۷۵ درصد آب تجديدپذير س��االنه تجاوز نكند، ثانيا 
هر مصرف كننده مالك درصدي از اين ميزان باش��د 
ك��ه حجم آب معادل با درصد تس��هيم يافته، طبيعتا 
با تغييرات نزوالت جوي در هر س��ال ممكن است به 
تناس��ب افزايش يا كاهش يابد. اين رمز س��ازگاري با 
منابع آب موجود و بازگش��ت تعادل ب��ه آب خوان ها 
است. عالوه بر اين، افزايش راندمان مصرف بايد صرفا 
با هدف كاهش برداش��ت از آب خوان صورت پذيرد و 
در ازاي تسهيالت دريافتي از دولت، آب صرفه جويي 
شده از حقابه مصرف كننده كاسته شود نه اينكه صرف 
افزايش سطح زير كش��ت يا افزايش دفعات كشت در 

طول سال زراعي شود. 
3. افزايش به��ره وري و كاهش هدررف�ت:  در 
مصارف ش��هري ۸۰ تا ۹۵ درص��د آب مصرفي روانه 
فاض��الب مي ش��ود در حاليكه هم اكن��ون در برخي 
كش��ورها تا ۸۰ درصد آب مصرف��ي در منازل مجددا 
تصفيه و بازچرخاني مي ش��ود. در قاره اروپا كه عمدتا 
به منابع عظيم آب شيرين دسترس��ي دارند از مقدار 
محدودي آب تا 1۷ مرتبه استفاده كرده و پس از تصفيه 
آن را به طبيعت بازمي گردانند. در برخي از ايالت هاي 
امريكا، مصرف كنندگان جديد تنها به اندازه 6۰ درصد 
نياز خود مي توانند از دولت آب دريافت كرده و مابقي 
نياز خود را بايد از محل افزايش راندمان مصرف نزد ساير 

مصرف كنندگان تامين نمايند. 
ام��ا در اي��ران ب��ه تدري��ج آب تبديل به ي��ك كاالي 
يك بار مصرف و كم ارزش از نظر اقتصادي ش��ده و در 
برخي بخش ها با بهايي ناچيز عرضه مي شود طوري كه 
نه تنها تناس��بي با ارزش اقتصادي و زيستي آن ندارد 
بلك��ه هزينه هاي تامي��ن و توزيع آن را نيز پوش��ش 
نمي دهد. چنين شرايطي عمال هر گونه اقدام فرهنگي 
مديريت مصرف آب را نزد گروه هاي مختلف اجتماعي 
كم اثر مي س��ازد. در ح��وزه فرهنگ س��ازي، بهينه 
مصرف كردن و پرهيز از اسراف در بخش هاي مختلف 
مي تواند ابعادي به مراتب وسيع تر از آنچه اكنون مرسوم 
است داشته باش��د. در بخش شرب و بهداشت، حذف 
مصارف غيرضروري مانند شستشوي معابر و محوطه 
منازل مسكوني، بازچرخاني آب در واحدهاي مسكوني 
و اداري و اس��تفاده از آن در مصارف غيرآش��اميدني 
همچون شستشو و آبياري فضاي سبز مي تواند درصد 
قابل توجهي از مصارف آب در ساختمان ها را كاهش 
دهد. ادارات، مدارس و ساختمان هاي عمومي بايد در 
اولويت، كامال به سيستم بازچرخاني آب و استفاده از 

آب خاكستري مجهز باشند. 
اصالح سيستم هاي س��رمايش و گرمايشي آب محور 
در ساختمان ها به گونه اي كه عدم رعايت معيارهاي 
فني بهينه سازي مصرف انرژي، موجب تلفات آب در 
سيستم نش��ود، نيز از جمله اين راهكارهاست. نصب 
شيرآالت هوشمند و كاهنده مصرف آب و همچنين 
كنترل دوره اي تاسيس��ات توزي��ع و اندازه گيري آب 
در شبكه، توس��ط مصرف كنندگان، همچنين پرهيز 
از وس��واس هاي رفتاري در مصارف بهداشتي آب كه 
موجب شستشوي چندباره و آب كشي هاي مكرر لوازم 

و مواد غذايي مي شود نيز مي تواند بسيار موثر باشد. 
تفكي��ك مص��ارف آب واحدهاي خدمات��ي از جمله 

كارواش ها، كارگاه هاي ساختماني، آبياري فضاي سبز، 
ميادين ميوه و تره بار و ... از ش��بكه آب شرب شهري و 
روس��تايي، نيز بايد در اولويت م��ورد توجه قرار گيرد. 
اصالح پوشش گياهي فضاي سبز شهري به گونه اي كه 
با كم ترين مصرف آب مناسب ترين منظر و بيشترين 
پااليندگي هوا را ايجاد نمايد، نيز از جمله راهكارهاي 

بهينه سازي مصرف آب است.
تمام اين راهكارها زماني قابليت اجرايي ش��دن دارد 
كه نظام اقتصادي آب اصالح ش��ده باش��د به گونه اي 
كه افزايش به��ره وري آب به منظ��ور كاهش مصرف 
آن توجيه اقتصادي داش��ته و همچنين متخلفين و 
مش��تركين پرمصرف اطمينان داش��ته باشند كه در 
صورت عدم تغيير رويه مصرف، با جريمه هاي سنگين 
و محدوديت هاي جدي مواجه خواهند ش��د. در شهر 
مشهد ۲۵ تا 3۰ درصد آب شرب در شبكه هاي توزيع 
آب ش��هري به دليل فرسودگي تاسيس��ات از دست 
مي رود. طي 1۰ س��ال اخير ح��دود ۵۰ تا ۷۰ درصد 
آب ش��رب مورد نياز شهر مشهد از محل انتقال از سد 
دوستي تامين مي شده است. بهاي تمام شده به ازاي 
هر مترمكعب آب سد دوس��تي در مشهد بنا بر اعالم 
شركت آب و فاضالب مشهد حدود ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ 

ريال است. 
اين در حالي اس��ت كه آب بهاي دريافت��ي به ازاي هر 
متر مكعب در قبوض مشتركين كمتر از يك دهم اين 
رقم است. بديهي است شركت هاي متولي توزيع آب 
ش��هري در تامين منابع مالي مربوط به به روز رساني 
و نگهداري از تاسيس��ات با چالش هايي مواجه شده و 
اين چالش ه��ا مي تواند منجر به افزايش هدر رفت آب 
در شبكه و كم توجهي مش��تركين به كاهش مصرف 
شود. در س��اير بخش ها از جمله كشاورزي، صنعت و 
خدمات نيز راهكارهاي فني متنوعي وجود دارد كه از 
حوصله اين متن خارج است و در يادداشت ديگري به 

آن پرداخته خواهد شد.
4. مشاركت نهادهاي م�دني:  طبق احكام ديني، 
منابع آب جزو انفال بوده و بهره برداري از آن نمي تواند 
در اختيار عده اي خاص باش��د كم��ا اينكه حفاظت و 
صيانت از آن نيز نمي توان��د به گروهي خاص محدود 
ش��ود لذا جوامع خرد و كالن محلي در تمام سنين و 
قشرها نس��بت به صيانت از اين نعمت الهي هر يك به 

سهم خويش مسوول و ذينفع هستند. 
نقش آفريني موثر و غيرنمادين تش��كل هاي مردمي 
اعم از س��ازمان هاي مردم نهاد حافظ محيط زيس��ت 
و همچنين تش��كل هاي قانوني بهره ب��رداران در قالب 
شوراهاي هماهنگي حوضه اي و كارگروه هاي تخصصي 
مي تواند بسترس��از اين مهم باشد. اين مطلوب در يك 
فرآيند تدريجي و هم زمان با كسب مهارت در مديريت 
مشاركتي محقق خواهد شد و نبايد انتظار اثربخشي دفعي 
از آن داشت گرچه شواهد نشان مي دهد سرعت دستيابي 
به نتيجه مطلوب در فعاليت هاي داوطلبانه مردم نهاد 
نسبت به ساير روش هاي متداول بيشتر است. هم اكنون 
در كشور هندوستان بالغ بر ۲ ميليون تشكل غيردولتي 
)NGO( فع��ال در حوزه هاي مختلف از جمله محيط 
زيست، آموزش، بهداشت، توانمندسازي، كشاورزي و ... 
وجود دارند كه توانسته اند با اتكا به ظرفيت هاي جوامع 
محلي در برخي حوزه ها به ويژه كشاورزي به دستاوردهاي 
مهمي دست يابند كما اينكه در حال حاضر هندوستان 
يكي از ۴ كشور اصلي تامين كننده بخش اعظم غذا در 
جهان است. سال هاست كميسيون بين المللي آبياري و 
زهكشي به مركزيت اين كشور فعال است و سهم قابل 
توجهي در تقويت و رش��د ظرفيت هاي بومي افزايش 
بهره وري مص��رف آب در مقياس خرد و اراضي كوچك 

ايفا نموده است.
ش��كل گيري كارگروه تدبير آب و شوراي هماهنگي 
حوضه آبريز در اس��تان خراس��ان رضوي نمونه قابل 
اتكايي از حضور و نقش آفريني تشكل هاي مردم نهاد 

در تصميم سازي و شراكت در منابع است.
مجموعه اقدامات فوق در بس��تر مشاركت نهادهاي 
مختل��ف حاكميتي از جمل��ه دولت، مجل��س و قوه 
قضاييه به ب��ار خواهد نشس��ت و دو وزارتخانه نيرو و 
كش��اورزي هيچگاه به تنهايي قادر به تغيير ساختار 
حكم راني آب نخواهند بود. پيش ني��از اين مهم، باور 
عمومي به واقعيت هاي اقليمي ايران، درس گرفتن از 
تجارب نياكانمان، پياده سازي الگوي مديريت جامع بر 
آب و همچنين اعتمادسازي و مشاركت طلبي واقعي 

نهادهاي مردمي و نخبگان در مديريت آب است.
منبع: شمس
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  راهكارهاي مديريت منابع آبي، زماني قابليت اجرايي شدن دارد كه نظام اقتصادي آب اصالح 
شده باشد به گونه اي كه افزايش بهره وري آب به منظور كاهش مصرف آن توجيه اقتصادي داشته 
و همچنين متخلفين و مشتركين پرمصرف اطمينان داشته باشند كه در صورت عدم تغيير رويه 

مصرف، با جريمه هاي سنگين و محدوديت هاي جدي مواجه خواهند شد
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يادداشت 9 پرونده
ضرورت توسعه خدمات 

الكترونيكي در صنعت بيمه  
احسان شمشيري |

  خبرنگار گروه بانك وبيمه|
 با توسعه روز افزون خدمات الكترونيكي و بهره گيري 
از فناوري در صنعت بيمه جهان، بيمه مرکزی ايران 
نيز در نظر دارد تا طيف وسيعی از خدمات برخط به 
مش��تريان در آينده ای نزديک ارائه دهد. بر اساس 
اعالم ايشا انشورنيوز سايت معتبر بيمه اي در جهان، 
سيستم بيمه مرکزی در مديريت، نظارت و شبکه 
فروش که به سنهاب شهرت دارد، زيرساختی برای 
خدمات برخط ارائه ميدهد. كارشناسان معتقدند 
توسعه سنهاب بخش عمده ای از مشکالت بخش 
نظارت و خدمات را حل می کند. اطالعات دقيق و 
دسترسی به اطالعات، اثر عمده ای بر صنعت بيمه 
کشور داشته است. ما بايد تحول در حوزه فناوری را 
سرعت بخشيم زيرا تعلل می تواند ما را از جهان عقب 
نگه دارد. سامانه سنهاب در ابتدا برای کنترل عمليات 
بيمه اجباری شکل گرفت اما به تدريج برای نظارت 
آنالين بر عملکرد شرکت های بيمه و شبکه فروش 
صنعت بيمه مورد بهره برداری قرار گرفت. طراحی و 
پياده سازی سيستم سنهاب با هدف تجميع اطالعات 
و فراهم آوردن امکان نظارت و هدايت شرکت های 
بيم��ه و صنعت بيمه مدنظر ق��رار گرفت و حاصل 
اين به��ره برداری بهبود وضعيت آم��ار و اطالعات 
شرکت های بيمه و س��هولت دسترسی اطالعات 
عملکردی صنعت بيمه برای نظارت بيشتر و تکميل 
حلقه دولت الکتروني��ک در وزارت امور اقتصادی و 
دارايی بود.  بر اس��اس برنامه جامع توسعه تجارت 
الکترونيک، بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران به 
منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الکترونيکی، 
نسبت به بررسی، مطالعه و سياستگذاری روش ارائه 
خدمات نوين بيمه ای در چارچوب استانداردهای 
تجارت الکترونيک��ی اقدام به راه اندازی س��نهاب 
)سامانه نظارت و هدايت الکترونيکی بيمه کرد. ايجاد 
و يکپارچه سازی سامانه های اطالعات مديريت و 
عملياتی يکی از اولويت های راهبردی وزارت امور 
اقتصادی و دارايی بود.  به همين منظور تس��هيل 
تبادل اطالعات با اتصال به س��امانه های ارتباطی 
دس��تگاه های مرتبط و مکانيزاسيون فرآيندهای 
اداری و عملياتی سازمان از جمله اهداف راهبردی 
اين سامانه قرار گرفت.  انجام تکاليف قانونی بيمه 
مرکزی برای تهيه س��امانه جامع نظارتی به جهت 
سهولت دسترس��ی به آمار و اطالعات عملکردی 
شرکت های بيمه و اشراف اطالعاتی به صنعت بيمه 
صورت گرفت. اين سامانه از نظر برون سازمانی امکان 
ارائه خدمات ارزش افزوده به بيمه گذاران و شرکت 
های بيمه، تمرکز اطالعات مهم و اساسی صنعت 
بيمه در بيمه مرکزی و ارائ��ه گزارش ها و داده های 
مورد نياز به وزارت امور اقتصادی و دارايی و همچنين 
تغذيه اطالعاتی سامانه يکپارچه اطالعات اقتصادی 
کشور با داده های صنعت بيمه را ميسر کرده است.  
اين س��امانه از نظ��ر درون س��ازمانی نيز تغييرات 
اساسی در عملکرد بيمه مرکزی ايجاد کرده است 
که از جمله اين تغييرات می توان به مواردی شامل: 
حذف تبادل کاغذی اطالعات بين ش��رکت های 
بيمه و بيمه مرکزی، مکانيزه کردن فرآيند صدور 
صورتحساب های اتکايی، مکانيزه کردن فرايندهای 
اتکايی اجباری، مکانيزه شدن فرايندهای اتکايی 
اختياری، ايجاد کد منحصربه ف��رد برای هر بيمه 
نامه، الحاقيه، پرونده خسارتی و خسارت پرداخت 
شده در س��طح صنعت بيمه، استانداردسازی داده 
ها در سطح صنعت بيمه و درون سازمان، سهولت 
دسترس��ی به آمار و اطالعات ش��فاف و صحيح در 
سياست گذاری ها، تنظيم مقررات و آيين نامه های 
اجرايی، ارائه وضعيت هر شرکت بيمه به مدير عامل 
ش��رکت مبتنی بر داده های عملياتی آن شرکت 
نسبت به ساير شرکت ها، تعبيه داشبورد مديريتی 
برای مديران ارشد، از وضعيت صنعت بيمه و برقراری 
امکان استعالم صحت بيمه نامه برای مردم از طريق 
پرتال بيمه مرکزی اشاره کرد.  سامانه سنهاب همه 
بخش هايی از سازمان را که به نوعی نياز به اطالعات 
صنعت بيمه برای انج��ام فعاليت ها و وظايف خود 
دارن��د، تحت پوش��ش اطالعاتی قرارداده اس��ت. 
پس از راه اندازی س��امانه سنهاب، اداره کل اتکايی 
اجباری، برای انج��ام فرايند دريافت بردور، کنترل 
بر دور و صدور صورتحس��اب های اتکايی اجباری 
در رشته های مختلف برای کليه شرکت های بيمه 
از اين س��امانه استفاده می کند. به صورت وضعيت 
عمليات يک موسسه بيمه که اطالعات گوناگون 
مرتبط با عمليات بيمه ای اتکائی توس��ط بيمه گر 
واگذارنده تنظيم و برای بيمه گر اتکائی ارسال می 
گردد، بردرو گفته می شود. نظارت فنی برای انجام 
امور نظارت فنی بر عملکرد شرکت های بيمه و نظارت 
بر رعايت قوانين و مقررات بيمه ای و بخشنامه ها و 
آيين نامه های بيمه مرکزی از س��وی شرکت های 
بيمه از طريق س��نهاب صورت می گيرد. اداره کل 
اتکايی اختياری، با استفاده از اين سامانه، فرايندهای 
مديريت ريسک، تشکيل سبد ريسک، نگهداری و 
مديريت انواع قراردادهای اتکايی واگذاری و قبولی، 
کنترل صورتحساب های واصله و صدور صورتحساب 
های مربوط به قراردادهای اتکايی را انجام می دهد. 
همچنين اداره کل نظارت بر نمايندگان و کارگزاران 
بيمه جهت دسترسی به اطالعات شعب، نمايندگان 
و کارگ��زاران و کنترل عملکرد آنها از اين س��امانه 
استفاده می کند. با توجه به اين که صنعت بيمه در 
دهه های گذشته  از با مشکل آمار و اطالعات ناقص و 
گاه نادرست رنج می برد.  راه اندازی و تکميل سامانه 
سنهاب در مسير اطالع رسانی شفاف به بيمه گذاران 
حرکت می کند و شرکت های بيمه نيز از اين شفافيت 
اطالعات سود می برند. تمامی مراحل خريداری، ثبت 
و تمديد بيمه نامه ها از طريق الکترونيکی انجام می 
ش��ود و بيمه گذاران می توانند از طريق اين سامانه 
آخرين اطالعات مربوط به بيمه نامه های خود را به 
آسانی رصد کنند و در خصوص تمديد، فسخ قرارداد و 
تکميل سبد بيمه ای خود تصميم گيری و اقدام کنند. 

سهم 80 درصدي استان تهران از رشد مانده تسهيالت در سه ماه اول 97

سهم پايين 14 استان از ظرفيت تسهيالت بانكي

نسبت تسهيالت در 7 استان زير 50 درصد شد

گروه بانك و بيمه |  محسن شمشيري|
مان��ده كل س��پرده ها در پاي��ان خرداد م��اه 97، به 
1719هزار ميلي��ارد تومان و مانده كل تس��هيالت 
بانك ها نيز بالغ بر 1297هزار ميليارد تومان بوده كه 
نشان مي دهد، غول نقدينگي و پول رشد زيادي داشته 
است و بيش از 1700هزار ميليارد تومان نقدينگي و 
س��پرده در بانك ها موجود اس��ت كه از اين مقدار به 
ميزان 1297 هزار ميليارد تومان تس��هيالت بانكي 
پرداخت ش��ده و بدهي مردم و فع��االن اقتصادي به 
بانك ها نيز رشد زيادي داشته است و تا پايان سال 96 
نه تنها نقدينگي و سپرده هاي بانكي از مرز 1600هزار 
ميليارد تومان عبور كرده بلكه بدهي مردم به بانك ها 
نيز افزايش داشته كه البته اين ارقام بزرگ، در صورت 
بهبود فضاي كس��ب و كار مي تواند در جهت رش��د 

سرمايه گذاري، توليد و اشتغال به كار گرفته شود
گزارش تعادل، وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك 
استان در پايان خرداد ماه 97 نشان مي دهد كه مانده 
كل سپرده ها در پايان خرداد ماه 97 معادل 1719هزار 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
382هزار ميليارد تومان معادل 28.6 درصد افزايش 
داشته است. اين رقم نسبت به پايان سال 96 نيز با 73 
هزار ميليارد تومان افزايش رشد 4.4 درصدي در سه 
ماه اول سال 97 داشته است. همچنين بيشترين مبلغ 
سپرده مربوط به اس��تان تهران با 964هزار ميليارد 
توم��ان بوده كه مع��ادل 56درصد كل س��پرده هاي 

كشور است.
كمتري��ن رق��م مان��ده س��پرده ني��ز مرب��وط ب��ه 
كهگيلويه وبويراحمد معادل 4570ميليارد تومان بوده 
است. به عبارت ديگر تهران بيش از تمام استان هاي 
كشور س��پرده جذب كرده اس��ت و اكثر شركت ها و 
فع��االن اقتصادي ترجيح داده ان��د به داليل مختلف 
پول خود را در حس��اب هاي بانكي در اس��تان تهران 
سپرده گذاري كنند و همچنين بابت فعاليت هاي خود 

از بانك هاي تهران وام و تسهيالت بگيرند.
 مانده كل تسهيالت بانك ها نيز 1297هزار ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه 96 معادل 293 
هزار ميليارد تومان يا 29.2درصد رشد كرده و نسبت 
به اسفند ماه 96 با 38.77 هزار ميليارد تومان افزايش، 

رشد 3.1 درصدي در سه ماه اول 97 داشته است. 
يعني رشد تسهيالت بانك ها به ميزان 1.3 واحد درصد 
كمتر از رشد سپرده ها بوده است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت كمتر 
از رشد سپرده ها بوده است. بيشترين مبلغ تسهيالت 
نيز مربوط به استان تهران با مانده 845هزار ميليارد 
تومان يعن��ي معادل 65 درصد تس��هيالت دريافتي 
كشور و كمترين مربوط به كهگيلويه وبويراحمد معادل 
4280ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر استان 
تهران تقريبا به اندازه 9 واحد درصد بيش از سهم خود 
در جذب سپرده ها از پرداخت تسهيالت سهم داشته 
است. زيرا سهم تهران از كل سپرده ها 56 درصد و سهم 

تهران از كل تسهيالت 65 درصد بوده است

  جذب 60 درصد رشد سپرده ها در تهران 
نكته قاب��ل توجه اين اس��ت كه مقايس��ه مانده كل 
سپرده ها و تسهيالت در كل كشور و در استان تهران 
در خرداد ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان مي دهد كه 
ميزان مانده سپرده در كشور در سه ماه اول 97 نسبت 
به اسفند 96 از 1646 به 1719 و در تهران از 920 به 
964 هزار ميليارد تومان رسيده و در حالي كه در كشور 
73 هزار ميليارد زياد شده در تهران 44 هزار ميليارد 
افزايش يافته است يعني بيشترين جذب را در تهران 
داشته و60 درصد رشد سپرده ها در اين سه ماه جذب 

تهران شده است. 
از س��وي ديگر، در حالي كه ميزان مانده تس��هيالت 
بانك ها از 1258 به 1297 هزار ميليارد تومان رسيده 
و 39 هزار ميليارد تومان بيشتر شده، در استان تهران 
نيز از نزديك 814 به 845 هزار ميليارد تومان رسيده و 
در كشور 39 هزار و در تهران نيز حدود 31هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده و تقريبا 80 درصد تسهيالت اضافه 
شده در سه ماه اول 97 جذب تهران شده و اين پرسش 
را مطرح مي كند كه به چه دليل جذب تسهيالت در 

تهران تا اين ميزان باال بوده است؟

  افزايش نسبت تسهيالت به 97 درصد 
در تهران

همچنين از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و س��كه 
با التهاب ش��ديد مواجه ش��د و دولت و بانك مركزي 
براي مقابله با آن، پيش فروش بيش از 60 تن سكه و 
همچنين فروش اوراق سپرده 20 درصدي به ميزان 
230 هزار ميليارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور 
كار قرار داد، جذب تسهيالت در استان تهران به شكل 
قابل توجهي باال رفته و نس��بت مانده تس��هيالت به 
مانده سپرده ها نيز به شدت رشد كرده است.  بطوري 
كه ميزان سپرده ها در تهران در دي 96 معادل 883 
هزار ميليارد تومان، سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
800 هزار ميليارد تومان، ميزان تسهيالت 707 هزار 
ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيالت به سپرده بعد 
از كسر سپرده قانوني معادل 88.3 درصد بوده است. 

اما در خرداد 97، ميزان سپرده ها در تهران 964 هزار 
ميليارد تومان، ميزان س��پرده بعد از س��پرده قانوني 
872 هزار ميليارد تومان، ميزان تسهيالت 845 هزار 
ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيالت به سپرده بعد 
از كسر سپرده قانوني به 97 درصد رسيده است. يعني 
نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
معادل نزديك به 9 درصد افزايش داش��ته اس��ت كه 

نش��ان مي دهد در 5 ماه بهمن 96 تا خرداد 97، نياز 
استان تهران به تسهيالت و باالرفتن مانده تسهيالت و 
اقداماتي كه به خصوص در دو ماه پايان سال 96 صورت 
گرفته باعث اين تغيير معنادار در نس��بت تسهيالت 

شده است. 

  سهم 80 درصدي استان تهران 
از رشد مانده تسهيالت 

مانده تس��هيالت در اس��تان تهران نيز از 707 هزار 
ميليارد تومان در دي 96 به 845 هزار ميليارد تومان 
در خرداد 97 رسيده و 138 هزار ميليارد تومان در اين 
5 ماه اضافه شده است. همچنين رقم مانده تسهيالت 
بانك ها در كل كشور از 1130 به 1297 هزار ميليارد 
تومان در خرداد 97 رسيده و معادل 167 هزار ميليارد 

تومان بيشتر شده است. 
به عبارت ديگر، از رقم 167 هزار ميليارد تومان افزايش 
مانده تسهيالت بانك ها در اين 5 ماه، سهم تهران به 
تنهايي معادل 138 هزار ميليارد تومان يا 82 درصد 
بوده و تنها 30 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بقيه 

استان هاي كشور بوده است. 
اين موضوع حتي در س��ه ماه اول س��ال 97 نيز ادامه 
داش��ته و از 39 ه��زار ميليارد توم��ان افزايش مانده 
تس��هيالت بانك ها در كشور، 31 هزار ميليارد تومان 
معادل 80 درصد آن متعلق به استان تهران بوده است 
كه نشان مي دهد تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت 
و افزايش مانده تسهيالت در تهران همچنان ادامه دارد.  
در اسفند 96 نيز تهران با جذب 93 هزار ميليارد تومان 
از 105 هزار ميليارد تومان رشد مانده تسهيالت اسفند 
96، شاخص نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
سپرده قانوني در استان تهران را تنها دريك ماه از 89 
ب��ه 98 درصد افزايش داد و براين اس��اس، 88 درصد 
رشد مانده تسهيالت بانك ها در اسفندماه 96 جذب 
تهران شد. اين نكات نشان مي دهد كه در ماه هاي اخير 
حدود 80 درصد رشد سپرده ها و تسهيالت متعلق به 

تهران بوده است.

  نسبت 84 درصدي تسهيالت 
به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني

 همچنين نسبت تس��هيالت به سپرده ها بعد از كسر 
س��پرده قانوني معادل 84.1 درصد بوده كه نس��بت 
به اس��فند 96 با رقم 85.4 درصد به ميزان 1.3 واحد 
درصد كاهش نشان مي دهد. اين رقم نسبت به سهم 
83.9 درص��دي خرداد 96 نيز نش��ان مي دهد كه در 
اين يكسال معادل 0.2 واحد درصد نسبت تسهيالت 
افزايش يافته و تمايل بانك ها به پرداخت تس��هيالت 
در مقايسه با رشد و ظرفيت سپرده ها با روندي باثبات 

همراه بوده است.

  نسبت موثر سپرده قانوني معادل 2.1 درصد
از سوي ديگر، به گفته كارشناس��ان شبكه بانكي، با 
توجه به 177 هزار ميليارد تومان رقم اس��مي سپرده 
قانوني در خ��رداد 97 و همچنين رقم بدهي بانك ها 
به بانك مركزي كه به رق��م 140 هزار ميليارد تومان 
رسيده رقم واقعي سپرده قانوني 37 هزار ميليارد تومان 
است و لذا نسبت موثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در پايان خرداد 97 معادل 2.1 
درصد بوده اس��ت زيرا عمال معادل 37 هزار ميليارد 
تومان سپرده قانوني موثر وجود داشته كه سهم آن از 

كل سپرده هاي كشور معادل 2.1 درصد بوده است.

  نسبت تسهيالت 97 درصدي در تهران 
 اين نسبت در تهران در خرداد 97 به 97 درصد، و در 
اسفند 96 به 98درصد رسيده كه از ميانگين كشوري 
باالتر اس��ت و نس��بت به رقم 89 درصد در بهمن 96 
به ميزان 8 واحد درصد بيش��تر شده است. يعني در 
چهارماه اسفند 96 تا خرداد 97 اتفاق خاصي در ميزان 
رشد تسهيالت و نسبت تسهيالت دهي در تهران رخ 
داده كه احتماال متاثر از سياس��ت هاي بازار ارز و طال 
بوده است. تغيير شديد اين شاخص در اين چهارماه، 
پايين بودن س��هم تهران از س��پرده ها در مقايسه با 
افزايش سهم تهران از تس��هيالت كشور و همچنين 
نسبت باالي تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني به ميزان 97 درصد، مي تواند س��ه دليل عمده 
داشته باشد. دليل اول رشد مانده تسهيالت در استان 
تهران اس��ت كه از رقم 721 هزار ميلي��ارد تومان در 
بهمن به 845هزار ميليارد تومان در خرداد 97 رسيده 
و در چهار ماه به ميزان 124 هزار ميليارد تومان زياد 
شده و سهم تهران از رشد مانده تسهيالت بيش از 80 
درصد بوده است. در نتيجه سهم تهران از 62.6 درصد 

تسهيالت در بهمن 96 به 65.15 درصد در خرداد 97 
افزايش داشته و رشد تسهيالت دهي در اسفندماه در 
تهران به هر دليلي بس��يار باال بوده است كه البته بايد 
از گزارش هاي ديگر و جزييات عقود بانكي دليل اين 

تمركز و رشد تسهيالت در تهران را جست وجو كرد.
دليل دوم آن اس��ت كه به دليل سياست هاي فروش 
اوراق سپرده ريالي با نرخ 20 درصد به دليل التهاب بازار 
ارز و خروج بخشي از سپرده ها از بانك هاي تهران براي 
خريد وفروش ارز و... جذب سپرده در بانك هاي تهران 
در مقايسه با رشد نقدينگي كشور كمتر بوده است. آمار 
نش��ان مي دهد كه از معادل 114 هزار ميليارد تومان 
رشد سپرده هاي كشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 
هزار ميليارد تومان بوده و مانده سپرده هاي تهران تنها 
25 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 بيشتر شده است.

در نتيجه س��هم ته��ران ازمانده س��پرده ها نيز از 58 
درصد در بهمن به 56 درصد در خرداد كاهش داشته 
است. اين افزايش سهم از تسهيالت و كاهش سهم از 
سپرده ها، باعث شده كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
در استان تهران بعد از كسر سپرده هاي قانوني به شدت 
رش��د كرده و به 97 درصد برس��د كه نشان مي دهد 
سيس��تم بانكي در 4 ماه اسفند تا خرداد به هر دليلي 
ترجيح داده كه نسبت تسهيالت و سپرده ها در شبكه 
بانكي تهران تغيير قابل توجهي داش��ته باشد و از 89 
درصد در بهمن به 97 درصد در خرداد برس��د. سهم 
تهران از كل س��پرده هاي كشور به 56 درصد كاهش 
داشته است در حالي كه سهم تهران از تسهيالت به رقم 

قابل توجه 65 درصد افزايش داشته است.

  نسبت تسهيالت به سپرده ها
اگر به اعداد بهمن ماه و اس��فند و خرداد توجه كنيم، 
س��پرده هاي اس��تان تهران از رقم 894 ب��ه 945 در 
اسفند ماه و 964 هزار ميليارد تومان در خرداد رسيده 
و سهم آن از كل سپرده هاي كشور نيز از 58 درصد به 
56 درصد كاهش داشته است. براين اساس مشخص 
است كه با وجود رشد سپرده ها و نقدينگي كشور در 
اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده هاي 
تهران كمتر از رشد سپرده هاي كشور بوده و احتماال 
بخشي از سپرده هاي تهران در بازار ارز و طال و خودرو 
و... در حال گردش اس��ت. گزارش هاي اخير از سهم 
باالي تهراني ها در س��پرده ها و تسهيالت موسسات 
غيرمجاز نيز نشان مي دهد كه تمايل به سفته بازي، 
س��وداگري و گردش پول در بازارهاي با س��ود باالتر 
از بانك ها در تهران بيش از س��اير نقاط كشور است و 
همين موضوع مي تواند عام��ل عمده اي در تغييرات 
اساسي در سهم استان تهران از سپرده ها، تسهيالت و 
نسبت تسهيالت باشد. بنابراين مي توان برآورد كرد كه 
بخشي از نقدينگي يا سپرده ها به جاي جذب بانك ها 
به بازار اوراق س��پرده يا خريد وفروش ارز، خودرو و... 

هدايت شده است. 

  نسبت تسهيالت دهي
با توجه ب��ه رقم 1719 هزار ميليارد تومان س��پرده، 
1297 هزار ميليارد تومان تس��هيالت، 1541 هزار 
ميليارد تومان سپرده بعد از كس��ر سپرده قانوني در 

خرداد ماه 97، نس��بت تسهيالت به س��پرده بعد از 
كس��ر س��پرده قانوني 84.1 درصد، بوده اس��ت. اين 
نس��بت در تهران معادل 97 درصد بوده است. نسبت 
تسهيالت دهي به سپرده ها، در كهگيلويه وبويراحمد 
105.5درصد بوده اس��ت. به عب��ارت ديگر در برخي 
اس��تان هاي كمتر برخ��وردار يا در اس��تان هايي كه 
ض��رورت حمايت هاي اجتماعي و بانك��ي الزم بوده، 
نسبت تسهيالت به سپرده و سپرده بعد از كسر سپرده 
قانوني باالتر از 100درصد سپرده يا 100 درصد سپرده 

بعد از كسر سپرده قانوني بوده است.

  سهم تسهيالت از سپرده ها
سهم تسهيالت از سپرده ها 75.4 درصد بوده است. به 
عبارت ديگر بي��ش از 177 هزار ميليارد تومان يعني 
بيش از 10.3 درصد سپرده ها را سپرده قانوني تشكيل 
داده و بيش از 244 هزار ميليارد تومان معادل 14.2 
درصد نيز با عنوان سياس��ت س��قف اعتباري، براي 
نقدينگي و ذخيره احتياطي مورد نياز در بانك ها درنظر 
گرفته ش��ده كه با مراجعه مش��تري به آنها پرداخت 
ش��ود. در مجموع معادل 422 هزار ميليارد تومان يا 
24.6 درصد از سپرده ها با عنوان سپرده قانوني و سقف 
اعتباري و نقدينگ��ي مورد نياز بانك ها در نظر گرفته 
ش��ده و بقيه س��پرده ها يعني 75.4 درصد به عنوان 

تسهيالت پرداخت شده است. 

  14 استان با جذب تسهيالت 
كمتر از ظرفيت سپرده ها

با توجه به ميانگين 75.46 درصدي نسبت تسهيالت 
به سپرده ها در كل كشور، آمارها نشان مي دهد كه 14 
استان كشور از جمله استان هاي خوزستان با 43 درصد، 
البرز45 درصد، قم 46 درصد، فارس46، بوش��هر47، 
سيستان و بلوچستان49، خراسان رضوي50، اصفهان 
56، مرك��زي60، همدان 60، آذربايجان ش��رقي60، 
 كرمانشاه 64، هرمزگان 65، خراسان جنوبي67 درصد 
فاصله زيادي با ميانگين نسبت تسهيالت با سپرده ها 
دارند و از كمترين ظرفيت تس��هيالت دهي استفاده 
كرده اند و در حالي كه براس��اس سهم سپرده قانوني و 
ذخيره احتياطي 25درصدي انتظار مي رود كه تا 75 
درصد از سپرده ها در اين استان ها براي تسهيالت دهي، 
حمايت از توليد، رونق بخش هاي اقتصادي و... استفاده 
شود. اما فاصله معناداري بين نسبت تسهيالت دهي 
در اين استان ها با ميانگين كل كشور و رعايت ضوابط 
س��پرده قانوني و ذخيره احتياطي وجود دارد.  اكنون 
جاي اين پرس��ش وجود دارد كه ب��ه چه دليل جذب 
تسهيالت در اين استان ها كمتر بوده است و به عنوان 
مثال، در استان هاي صنعتي و كشاورزي كشور از جمله 
خوزستان، البرز، فارس، آذربايجان، خراسان، اصفهان، 
مركزي، ميزان مانده تسهيالت بانك ها كمتر از ميانگين 
كل كشور و حتي كمتر از 50 درصد ميزان سپرده ها در 

اين استان هاست. 
از سوي ديگر، چرا در برخي استان هاي كمتر برخوردار 
كه نيازمند س��رمايه گذاري و توليد و رونق هس��تند 
مانند سيستان و بلوچستان، اين نسبت بسيار پايين 
است.  البته برخي اس��تان ها مي توان همان توضيح 

تمركز شديد سپرده ها و تسهيالت در تهران به دليل 
قرار گرفتن دفاتر مركزي صنايع و شركت هاي بزرگ 
در تهران را مطرح كرد و مثال چون دفتر بس��ياري از 
شركت هاي موجود در خوزس��تان و اصفهان، فارس 
و... در تهران اس��ت در نتيجه احتماال، رقم تسهيالت 
اين ش��ركت ها به نام دفتر مركزي آنها در تهران ثبت 
شده اس��ت و همين موضوع ميزان جذب تسهيالت 
در اس��تان ها را كمتر از رقم مورد انتظار نش��ان داده 
است.  از اين رو، شايسته است كه به صورت تفضيلي، 
ميزان جذب تسهيالت در استان ها براساس فعاليت 
در استان ها بررسي و برآورد شود تا مشخص شود در 
شرايط اقتصاد ايران كه نيازمند حمايت هاي موثر از 
استان هاي خوزستان و فارس و سيستان و هرمزگان 
و اصفهان هس��تيم، آيا از ظرفيت موج��ود در ميزان 
سپرده هاي اس��تان ها استفاده شده اس��ت يا خير؟  
همچنين در استان هاي ديگر از جمله در آذربايجان 
غربي با نسبت تسهيالت به س��پرده ها به ميزان 70، 
يزد71، گيالن 71، كرمان71، كردستان73، قزوين 
75، مازن��دران 75 و زنج��ان 75 درص��د، رقم مانده 
تسهيالت كمتر از ميزان مورد انتظار بوده است اما اين 
وضعيت در اين استان ها اگرچه كمتر از ميانگين است 

اما نزديك به ميانگين بوده است. 
از س��وي ديگر، اگرچه تهران، اس��تان هاي اصفهان، 
خراس��ان رضوي، ف��ارس، خوزس��تان، گي��الن، 
آذربايجان شرقي، مازندران، البرز، كرمان، آذربايجان 
غربي، قم و يزد روي هم بيش از 90درصد سپرده ها را 
جذب كرده اند و بقيه استان هاي كشور يعني 18 استان 
تنها 10درصد سپرده هاي بانكي را جذب كرده اند و در 
بخش تسهيالت نيز 13 استان شامل تهران، اصفهان، 
خراسان رضوي، فارس، مازندران، آذربايجان شرقي، 
خوزس��تان، كرمان، گيالن، آذربايجان غربي، البرز، 
يزد، كرمانشاه و گلستان معادل 87 درصد تسهيالت 
را جذب كرده اند و بقيه استان ها يعني 17 استان ديگر 
روي هم تنها بيش از 12درصد تس��هيالت را جذب 
كرده اند. اما در عين حال بايد وضعيت نسبت تسهيالت 
به سپرده ها و ظرفيت هاي موجود بررسي شود تا داليل 
عدم جذب سپرده ها در استان هاي صنعتي و محروم 
ارزيابي ش��ود و موانع موجود برطرف شود تا بتواند به 

رشد صنعتي كشور كمك كند. 
يكي از مش��كالت اقتصاد اي��ران در دهه هاي اخير و 
حتي قبل از انقالب كه به ش��وك نفتي س��ال 1354 
مواجه شده، عدم جذب بودجه و اعتبارات بودجه اي 
و بانكي در اس��تان هاي مختلف بوده كه به دليل نبود 
س��رمايه گذاري، امكانات زيربنايي، نيروي انساني و 
مديران برجس��ته، عمال بودجه و اعتبارات برگش��ت 
مي خورد و جذب نمي ش��د و اين استان ها سال ها به 
عنوان مناط��ق محروم همچنان باق��ي مانده اند.  لذا 
شايسته است كه سيستم بانكي در مورد ميزان جذب 
تسهيالت بانك ها در مناطق مختلف، تحقيق تفضيلي 
و با ش��اخص ها و نسبت هاي حس��ابداري وحرفه اي 
انجام دهد تا مشخص شود كه سهم هر استان از ميزان 
سپرده ها و تسهيالت واقعي موجود وجذب شده چقدر 
است و چه مشكالتي بر سر راه جذب تسهيالت در اين 

استان ها وجود دارد.
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دانش و فن10اخبار
 اجراي دولت الكترونيك

راه عبور از مشكالت اقتصادي

مايكروسافت لپ تاپ جديد 
رو مي كند

كالهبرداري هاي اي ميلي 
را هي براي فريب كاربران

حسگري براي يافتن مشكل 
رنگ هاي مشابه 

وزي��ر ارتباطات با اش��اره به ريش��ه مش��كالت 
اقتصادي كشور گفت: راه عبور از مشكالت داخلي، 
شفاف سازي و پياده س��ازي دولت الكترونيكي 
است.محمدجواد آذري جهرمي در توئيتر نوشت: 
ريشه مشكالت اقتصادي امروز كشور در دو محور 

فشارهاي امريكا و مشكالت داخلي است.
وي ادام��ه داد: راه عب��ور از مش��كالت داخل��ي 

شفاف سازي و اجراي دولت الكترونيكي است.
جهرمي تاكي��د كرد: چ��را بايد ارز ناش��ي از 
صادرات دولتي ها و خصولتي ها دير به دس��ت 
واردكنندگان برس��د؟ وي گفت: صحبت هاي 
ام��روز رييس جمه��ور، حج��ت را ب��ر هم��ه 

دستگاه ها تمام كرد.

ورج| مايكروس��افت م��اه آينده ي��ك رويداد 
مطبوعاتي براي معرفي برخي محصوالت تازه اش 
برگزار مي كند و در اين ميان پيش بيني مي شود 

مدل تازه اي از لپ تاپ سرفيس هم عرضه شود.
منابع مطلع مي گويند مايكروسافت مدلي تازه و 
باكيفيت از لپ تاپ سرفيس پرو را در اين نشست 
كه در تاريخ دوم اكتبر برگزار مي ش��ود، عرضه 
 مي كند. البته بعيد به نظر مي رس��د فروش اين 

لپ تاپ قبل از سال ۲۰۱۹ آغاز شود.
پيش بيني مي شود در اين نشست برخي خدمات 
نرم اف��زاري و اپليكيش��ن هاي كاربردي جديد 
مايكروسافت هم عرضه ش��وند و اين شركت از 
برنامه هاي تازه خود براي افزايش همگرايي ميان 
گوشي هاي هوشمند و سيس��تم عامل ويندوز 
خبر دهد.اطالع رس��اني در مورد به روزرس��اني 
تازه ويندوز ۱۰ با اس��م كد ۱۹ اچ ۱ نيز از جمله 

برنامه هاي نشست يادشده خواهد بود.
گفتني است ش��ركت اپل نيز در هفته آينده از 
مدل هاي جدي��د آيفون رونماي��ي خواهد كرد 
و گ��وگل ني��ز در تاريخ ۹ اكتبر ي��ك كنفرانس 
مطبوعاتي براي معرفي گوشي هوشمند جديد 

پيكسل۳ برگزار مي كند.

ايسنا| ممكن اس��ت اي ميلي را دريافت كرده 
باشيد كه به طرز عجيبي از شما درخواست پول 

كند. آيا شما فريب آن را خواهيد خورد؟
ممكن است باور داشته باشيد كه خيلي باهوش 
هس��تيد و به دنبال حقه پست هاي الكترونيكي 
باشيد، اما اين روزها، اي ميل هاي ساده و ظاهرا 
ايمني هس��تند كه در اصل اي ميل هاي جعلي 

بوده و مي توانند موثرتر و كارآمدتر عمل كنند.
پ��س از س��ال ها و گفته هاي بس��يار، همه در 
م��ورد كالهبرداري ه��اي اي مي��ل نيجري��ه 
مي دانند: كسي كه به عنوان يك مقام آفريقايي 
مي خواهد شما را كمك كند كه ميلياردها دالر 
از كش��ور خود خارج كند. ام��ا در حال حاضر، 
موفق ترين ايميل ه��اي كالهبرداري در حال 

حاضر با هدف كسب و كارهاست.
اين يك حمله ساده اس��ت: يك اي ميل با متن 
س��اده كه ب��ه نظر مي رس��د از فردي كه ش��ما 
مي شناس��يد يا به او اعتماد داريد، ارس��ال شده 
اس��ت و ش��ما را با اين عناوين خطاب مي كند: 
مالك، مديرعام��ل يا معاون ارش��د معاونت در 
شركت. هدف وي اين است كه گيرنده را وادار به 

ارسال پول كند. 
قرباني برروي يك لينك در پس��ت الكترونيكي 
كليك مي كند و آسيب انجام مي شود. اما بر اساس 
اطالعات سايت پليس فتا، بايد توجه داشته باشيد 
هرگز به چنين اي ميل هاي��ي اطمينان نكنيد. 
تنها كافي است يك تماس تلفني ساده به فردي 
كه از شما اين درخواست را داشته، انجام دهيد. 
همچنين توجه داشته باشيد كه روي لينك هايي 

كه به نظرتان مشكوك هستند، كليك نكنيد.

نيواطل�س| بس��ياري از افراد و به خصوص 
خانم ها در زمين��ه يافتن رن��گ دقيق مورد 
نظرشان براي تنظيم و ست كردن لوازم منزل 

دچار مشكل هستند.
گاه براي اي��ن تنظيم رنگ مدت زمان زيادي 
صرف مي شود و در نهايت نتيجه كار استفاده 
از رنگ هايي است كه دقيقا با يكديگر مرتبط 
نيس��تند يا بر خالف تصور اوليه با هم يكسان 

نيستند.
به تازگي حسگري به بازار آمده كه اين مشكل 
را تا حد زيادي برطرف مي كند. حسگر مذكور 
Nix Mini Color نام دارد و تنها ۱۷ گرم 
وزن دارد. ابعاد اين حسگر به اندازه يك توپ 

پينگ پونگ است.
حس��گر يادش��ده با قرار گرفتن ب��ر روي هر 
وس��يله اي اعم از لوازم من��زل، پارچه و غيره 
رنگ آن را بط��ور دقيق تش��خيص مي دهد 
و رنگ يادش��ده را از طريق ي��ك برنامه تلفن 
همراه در اختيار كاربر قرار مي دهد تا بتواند از 

آن استفاده كند.
اين حسگر مي تواند تا ۳۱ هزار رنگ متفاوت 

را از يكديگر تشخيص دهد. 
Nix Mini Color مجه��ز ب��ه يك چراغ 
ال اي دي نيز هست كه با انتشار نور به ميزان 
كافي اسكن دقيق رنگ مورد بررسي را ممكن 
مي كند. باتري اين حسگر بعد از يك بار شارژ 
براي ۵۰۰۰ بار اسكن كردن رنگ هاي مختلف 
قابل استفاده است و قيمت آن ۹۹ دالر است.

»ديتا « طالي قرن ۲۱ 

حريمخصوصيكاربرانتوسطچهكسانيكنترلميشود
گروه دانش و فن   

 داده يا ديتا به عنوان طالي قرن ۲۱، ارزش وصف نشدني 
دارد. سوال مهم اين است كه شركت ها، چگونه داده هاي 

كاربران را ذخيره و از آنها استفاده مي كنند.
يك تحقيق ميداني ثابت كرد كه هر فرد امريكايي بطور 
ميانگين روزانه ۲۶۰۰ بار گوش��ي همراه خود را لمس 
مي كند. اين آمار در س��ال به حدود يك ميليون و براي 

برخي كاربران تا دو ميليون لمس مي رسد.
هر يك از تعامالت لمس��ي با گوش��ي هاي هوشمند از 
جمله ضربه زدن، كش��يدن و جابه جا ك��ردن المان ها، 
نش��ان دهنده نمونه اي از رفتارهاي عامدانه ما اس��ت. 
گوشي هاي هوشمند ما تنها ابزارهايي براي منظم كردن 
بهتر كارهاي روزانه نيستند. آنها دستگاه هاي پيچيده 
نظارتي هس��تند كه ما با ارتباطات خود با آنها و با فرض 

خصوصي بودن اين ارتباطات، آنها را تغذيه مي كنيم.
تنها كافي است اين داده ها را از نقاط داده )ديتا پوينت ها( 
جمع آوري كرده و آنها را با داده هاي دستگاه هاي ديگر 
تركيب كنيد. دس��تگاه هايي همچ��ون تلويزيون هاي 
هوش��مند، پايش گرهاي س��المتي و كوكي ه��ا كه در 
سرتاسر وب به دنبال ما مي آيند. اين تركيب، يك فرآيند 
جمع آوري اطالع��ات از عادت ها و رفتارهاي ما اس��ت 
كه هميش��ه ادامه دارد و روزانه حدود ۲.۵ كوينتيليون 
)۱۰ به توان ۳۰( بايت داده را شامل مي شود.اين حجم 
عظيم از داده، بين ش��بكه اي از مشاركت كنندگان در 
اينترن��ت، محققان و تبليغ دهندگان تقس��يم ش��ده و 
پخش مي شود. به عنوان مثال شركت Acxiom براي 
هريك از ۵۰۰ ميليون نفر موجود در پايگاه داده اش، به 
۱۵۰۰ ديتا پوينت دسترسي دارد. در چند ماه گذشته، 
فيس��بوك از دانش��كده پزشكي دانش��گاه استنفورد و 
تعدادي بيمارستان درخواست كرده تا داده هاي پزشكي 
بيماران را با داده هاي اين سرويس به اشتراك گذاشته و 
هماهنگ كنند )البته اين پروژه فعال تعليق شده است(. 
مثال هاي متعدد ديگري از اين جمع آوري و اش��تراك 
داده ميان شركت ها وجود دارد كه مورد توجه ترين آن 
براي امريكايي ها، اس��تفاده از اطالعات ش��خصي براي 
هدف  گيري تبليغات انتخاباتي دونالد ترامپ بوده است.

 حفظ حريم خصوصي و تأثير آن 
بر اقتصاد جهاني

در تعريف س��اده، ارتب��اط نزديك ما با دس��تگاه هاي 
هوشمندمان، تنها شامل ما و دستگاه هايمان نيست. در 
اينجا بايد بپرسيم تكليف يك شهروند قرن ۲۱ كه براي 
حريم خصوصي خ��ود ارزش زيادي قائل بوده و در كنار 
آن، به حضور در جامعه متصل به هم اين قرن عالقه مند 
است، چيست؟ با توجه به موارد گفته شده، به نظر مي رسد 
توجه ب��ه قانون جام��ع حفاظ��ت از داده اتحاديه اروپا 
)GDPR( بيش از هميشه براي مردم مهم باشد. قانوني 
محكم، پيچيده و صريح در ارتباط با حريم خصوصي كه 

در تاريخ ۲۵ مي سال جاري، به تصويب رسيد.
يكي از قوانين كليدي ذكرش��ده در اين بيانيه، ش��امل 
دسترسي به اطالعات شخصي، توضيح الگوريتم هايي كه 
زندگي شهروندان را شكل مي دهند، قابليت جابه جايي 
داده و پاك كردن آن است. اين قانون، كسب وكار تمامي 
س��ازمان هاي جهاني فع��ال در اتحادي��ه اروپا را تحت 

تاثير قرار مي دهد. در نتيجه آن، ش��ركت هاي سرتاسر 
جهان بايد ميليون ه��ا دالر هزينه كرده تا قوانين حريم 
خصوصي خ��ود را با اين قانون هماهنگ كنند. برخي از 
آنها حتي روش هاي خود را در خارج از اين اتحاديه نيز 

اصالح كرده اند.
به گزارش زوميت، اتحاديه اروپا از سال ۱۹۹۵ قوانيني 
براي حفاظت از داده وضع كرده بود اما تحقيقات متعدد 
نشان داد كه آن قوانين به اندازه كافي قوي نبودند. قانون 
جديد نيز از سال ۲۰۱۶ وضع ش��ده بود؛ اما امسال و با 
اضافه كردن جريمه هاي س��نگين، اجراي آن الزامي تر 
ش��د. اين جريمه ها تا ۴ درصد از درآمد جهاني ساالنه 

شركت ها را شامل مي شود.

 كابوس حريم شخصي
در واقع، تاريخ امنيت داده ها پر از داس��تان هايي شامل 
نقض قانون و اجرا نش��دن عدالت است. به عنوان مثال 
شركت اعتباري Equifax كه زماني اطالعات كاربران 
را در اثر هك ش��دن از دس��ت داده بود، هن��وز در حال 
فعاليت است. مشتريان اين شركت نيز هنوز توانسته اند 
غرامت مناسبي از آنها دريافت كنند. در داستاني  تازه تر، 
فيس��بوك در جريان  كمبريج آناالتيكا در انگلستان به 
پرداخت ۵۰۰ هزار پوند جريمه )حداكثر جريمه موجود 
در قانون آن زمان( محكوم ش��د. اي��ن مقدار جريمه، با 
درآمد اين شركت در ۵ دقيقه ونيم، برابر است! اگر بحران 
كمبريح آناالتيكا امروز اتفاق مي افتاد، جريمه فيسبوك 
به ميلياردها دالر مي رسيد. درحال حاضر، حدود ۱۰۰۰ 
وبس��ايت خبري امريكايي مانن��د لس آنجلس تايمز و 
ش��يكاگو تريبون در اروپا در دسترس نيستند. آخرين 
تحقيقات نيز نشان مي دهد كه تنها يك سوم شركت ها 

توانسته اند با قانون جديد هماهنگ شوند.
كارشناس��ان اميدوارند قانون جديد، استانداردي براي 
بررس��ي و نظارت بر قدرت ش��ركت هاي بزرگ دنياي 
فناوري باشد. شركت هايي كه ارزش بازارشان از توليد 
ناخالص ملي برخي از كش��ورهاي جهان بيشتر است. 
نكته جالب اين اس��ت كه همين كشورهاي ضعيف تر، 
در حال تالش براي افزايش مسووليت پذيري غول هاي 

فناوري هستند.
گزارش��گران در اين تحقيق، از طريق��ي ايميل، نامه يا 
بخش هايي كه خود س��رويس ها به منظور دسترسي به 
داده ها تعبيه كرده  بودند، نسبت به درخواست اطالعات 
خود اقدام كردند. ب��ه عنوان مثال اينس��تاگرام در آن 
تاريخ تنها يك آدرس ايميل براي درخواست اطالعات 
اختصاص داده و به نامه كتبي اين گزارش��گران پاس��خ 
نداده است. متن اين درخواست هاي كتبي با استفاده از 
الگويي كه دفتر كميسر اطالعات انگلستان فراهم كرده، 
آماده شده است. در متن نامه به قوانين تصويب شده نيز 
اشاره اي شده است. به هرحال اين خبرنگاران اطالعاتي 
در م��ورد خ��ود داده ها، منب��ع آنها، مقصد ارس��الي و 
همچنين پروفايل تشكيل شده )اطالعات به دست آمده 
از تحلي��ل داده هاي فرد( بر اس��اس آنها از ش��ركت ها 

درخواست كرده اند.
درخواس��ت هاي خبرن��گاران از ايميل هاي ش��خصي 
و همراه با آدرس خانه ارس��ال ش��ده ت��ا در حد امكان، 
شركت ها آنها را به عنوان كاربران عادي تلقي كنند. البته 

در اكثر مواقع، آنها ايميل هاي بعدي را نيز ارسال كرده و 
خود را به عنوان خبرنگار معرفي كرده اند.هادي اصغري 
استاديار دانشگاه Delft هلند در مورد قوانين اتحاديه 
اروپا در بخش حريم خصوصي و اجراي آنها تحقيقاتي 
انج��ام داده و پايبن��دي به آنها را ناچي��ز توصيف كرده 
اس��ت. او در اظهارنظري عنوان كرده است: درخواست 
داده از ش��ركت ها، مانند پنجره اي به روح آنها اس��ت. 
داده هاي به هم ريخته و نامنظمي كه Acxiom از يكي 
از كاربران داشته است. يك اپليكيشن ديگر، روش هاي 
امنيتي نامناسبي را اجرا مي كرده و سرويس دوستيابي 
ديگر نيز اطالعات يك فرد ديگر را براي آنها ارسال كرده 
است. همه اين شواهد، همان پنجره هايي به درون اين 
سازمان ها را در برابر خبرنگاران قرار داده است. در كنار 
همه اين موارد، برداشت ها اجراهاي متفاوت شركت ها 
از GDPR را ني��ز اضافه كنيد. در نهاي��ت به اين نكته 
مي رسيم كه اطالعات ش��خصي افراد، آن دارايي است 
كه به عنوان سوخت اقتصاد كالن داده استفاده مي شود. 
در نتيجه، مانند تمام دارايي ها يك جنگ براي به دست 

آوردن و كنترل آن در جريان است.

  سياست هاي حريم خصوصي
در اين ميان بايد به نكته اي اشاره كنيم كه ابهام موضوع 
را بيش��تر مي كند. مفه��وم حريم خصوص��ي در داده، 
براي كاربران عادي غيرقابل فهم و خسته كننده است. 
سياس��ت هاي حريم خصوصي، سنگ بناي فهم حقوق 
داده است. اين سياس��ت ها، اسنادي چندهزار كلمه اي 
و مهروموم شده به صورت قانوني هستند كه زيرساخت 
تبادل داده را روش��ن مي كنند. خود ش��ركت  ها نيز در 
بسياري از موارد، توانايي ردگيري اين تبادالت را ندارند.

اين رفتار، پارادوكس��ي با نام حريم خصوصي ديجيتال 
ايج��اد مي كند. عموم مردم در نظرس��نجي ها، اهميت 
بااليي براي حريم خصوصي قائل هستند؛ اما در واقعيت 
براي دريافت كوچك ترين هديه از شركت ها، حاضرند 
اطالعات و آدرس ايميل دوستان خود را در اختيارشان 

قرار دهند.
صرف نظ��ر از اطالع��ات دريافت ش��ده از ش��ركت ها و 
قاب��ل فهم بودن ي��ا نبودن آنه��ا و همچني��ن معنادار 
ب��ودن اين اطالعات ارسال ش��ده، فرم��ت اطالعات به 
صورت هاي بس��يار متنوعي بوده اس��ت. ش��ركت ها، 
اطالعات درخواستي را با روش هايي از ايميل تا فايل هايي 
در فرمت هاي اكس��ل و پ��ي دي اف ارايه ك��رده بودند.

ي��ك تيم تحقيقاتي متش��كل از متخصصان س��ازمان 
مصرف كنندگان اروپا )BEUC( و موسسه دانشگاهي 
اروپايي فلوران��س در ماه جوالي گذش��ته، تحقيقاتي 
را براي بررس��ي مت��ن سياس��ت هاي حريم خصوصي 
ش��ركت ها انجام دادند. آنها در اين تحقيق، ۱۴ متن را 
از شركت هاي مختلف از جمله آمازون، مايكروسافت و 
اوبر توسط هوش مصنوعي مطالعه كردند تا هم خواني 
آن با قانون GDPR را بسنجند. در نتيجه اين تحقيق، 
يك سوم عبارت هاي موجود در اين متون، پتانسيل فهم 
اشتباه و ايجاد مشكل براي كاربران را داشتند يا اطالعات 

ناكافي ارايه مي كردند.

 استفاده داده هاي كاربران
كليد فهم اين مساله كه استفاده از اطالعات ما چگونه 
انجام مي ش��ود، فهم روش تحليل و آناليز آنها اس��ت. 
دس��ته بندي هايي كه كاربران در آنها قرار مي گيرند 
و چگونگي مدل س��ازي رفتار آنها، اث��ر عميقي روي 

چگونگي اس��تفاده آنها از فن��اوري دارد. جاي تعجب 
نيست كه شركت ها، بطور كامل اطالعات اين فرآيند 
را نزد خ��ود نگ��ه مي دارند.وقتي ما تم��ام اطالعات 
ذخيره ش��ده از خودمان را از ش��ركت ها درخواس��ت 
مي كنيم، آنها تنها داده هايي كه خودمان در اختيارشان 
گذاشته ايم را ارس��ال مي كنند. در نتيجه، آنها نه تنها 
جزييات تاثيرگذار را حذف مي كنن��د؛ بلكه اين ايده 
را پرورش مي دهند كه تنها اطالعات مورد اس��تفاده، 
همين موارد ساده هس��تند.ما عموما تصور مي كنيم 
كه اشتراك اطالعات شخصي، براي دريافت خدمات 
است. به عنوان مثال موقعيت خود را به سرويس نقشه 
گوگل مي دهيم تا آدرس جايي را به ما نشان دهد. اما 
چگونگ��ي انجام فرآيند روي اين اطالعات مش��خص 
نيس��ت. فرآيندي كه با اس��تفاده از محل حضور ما، 
ترافي��ك احتمالي و راه هاي بسته ش��ده را به كاربران 
ديگر نماي��ش مي دهد. حتما فرام��وش نكرده ايد كه 
گوگل حتي در زمان خاموش بودن قابليت مكان يابي 

نيز كاربران را مكان يابي مي كند.
فيسبوك نيز اخيرا به خاطر اقدامي مشابه، مورد حمله 
منتقدان قرار گرفت. اين ش��ركت در حال تحقيق براي 
كشف روشي بود تا احساسات كاربران را دستكاري كند 
و به عالوه، زمان هايي كه آنها در موقعيت هاي احساسي 
آس��يب پذير هستند را كشف كند. كشف ديگر در مورد 
اين شركت آن اس��ت كه آنها، كاربران را از لحاظ اعتبار 
رتبه س��نجي مي كنند و البته مانند هميشه، جزييات 
چگونگي اين دس��ته بندي را فاش نمي كنند. در نهايت 
بايد به اين نكته اش��اره كنيم كه داده، ارز موردتبادل ما 
در دنياي فناوري است؛ اما خودمان نمي دانيم كه روزانه 

چه مقدار از آن را خرج مي كنيم.

تك كرانچ| بررس��ي هاي چند محقق امنيتي نش��ان 
مي دهد تع��دادي از برنامه هاي محبوب گوش��ي آيفون 
بي سروصدا و بطور مخفيانه اطالعات مربوط به موقعيت 
مكاني ده ه��ا ميليون كاربر اين گوش��ي را به اش��تراك 
مي گذارند. اطالعات مذكور بطور عمده در اختيار چندين 

شركت بازرگاني قرار گرفته است.
تمامي اي��ن برنامه ها به منظور فعاليت درس��ت نيازمند 
دسترسي به موقعيت مكاني كاربران خود هستند. از جمله 
برنامه هايي كه بدين منظور به كار گرفته شده اند مي توان 
به برنامه هاي نمايش وضعيت آب و هوا، برنامه هاي حفظ 

تناسب اندام و غيره اشاره كرد.
به اشتراك گذاري اطالعات اين برنامه ها با شركت هاي ثالث 
به آنها امكان مي دهد تا راهي براي كسب درآمد بيشتر و 
نماي��ش تبليغات براي كاربران خ��ود بر مبناي موقعيت 
مكاني خود بيابند.بسياري از اين برنامه ها عالوه بر شناسايي 
موقعيت دقيق مكاني كاربران خود، اطالعات حس��اس 
ديگري را نيز جمع آوري مي كنند كه دسترس��ي به آنها 
توسط شركت هاي ثالث مي تواند امنيت و حريم شخصي 
افراد را به خطر بيندازد.كارشناسان امنيتي از اينكه مردم 

عادي از سرقت اطالعات خصوصي خود توسط شركت هاي 
بازرگاني و تجاري مطلع نيستند، ناراحت بوده و مي گويند 
آنها بايد بتوانند به ابزاري براي توقف اين روند دسترسي 
داشته باشند.از جمله ديگر اطالعاتي كه توسط برنامه هاي 
مذكور جمع آوري مي ش��وند مي توان به شتاب و سرعت 
حركت كاربر، ميزان شارژ باتري و نام شبكه مخابراتي مورد 
استفاده فرد اش��اره كرد.در مواردي شركت هاي تجاري 
براي جم��ع آوري اين نوع اطالعات به توس��عه دهندگان 
برنامه ها پول پرداخت مي كنند تا بدين طريق يك پايگاه 
داده جامع از كاربران تهيه كنند و تبليغات خود را بر همين 

اساس نمايش دهند.

ديلي ميل| به تازگي يك ربات كودك آموزشي ساخته 
ش��ده كه در بدن آن خون پمپاژ مي ش��ود. اين ربات گريه 

مي كند و نبض دارد.
دانشجويان پزشكي با استفاده از ربات يك پسربچه بهتر 
مي توانند عكس العمل بدن بيماران كودك را نس��بت به 
درمان ها دريابند.اين ربات كه HAL نام گرفته ظاهر يك 
پس��ربچه را دارد كه مي تواند گريه كن��د، خونريزي كند، 
حرف بزند و حتي دچار شوك آنافيالكسي مي شود. جالب 
 Gaumard آنكه ربات مذكور حتي نبض دارد.ش��ركت
Scientific كه اين ربات را س��اخته، ش��بيه س��ازهاي 
آموزشي براي بيمارستان ها، مدارس و صنايع ديگر تهيه 
مي كند.ب��ه هرحال اين ربات از قيم��ت ۴۸ هزار دالر آغاز 
مي شود.مهندسان اين شركت براي واقعي سازي حاالت 
ربات، صورت كودكان و حركات ابروها و ماهيچه هاي آن 
را بررسي كردند.اين ربات مي تواند سر خود را تكان دهد، 
بطور واقعي گريه كند و حتي هنگام اضطراب مادرش را صدا 

كند.عالوه براين موارد، يك شبيه سازي يكپارچه صوتي نيز 
وجود دارد كه صداي كاربر را به صداي يك كودك ۵ ساله 
تبديل مي كند.داخل ربات يك سيستم مكانيكي پنوماتيك 
وجود دارد و يك كارتريج در پاي ربات دي اكسيد كربن را 
بيرون مي دهد.همچنين يك سيستم هيدروليك نيز به ربات 
كمك مي كند گريه كند و خون را در سراسر بدن او پمپاژ 
مي كند.حتي با فشار سرانگشت ربات يك قطره خون بيرون 
مي آيد و دانشجويان مي توانند قند خون را اندازه گيري كنند.

معاون دادستان كل كش��ور با اشاره به عملي نشدن 
وعده قطع ارتباط هاتگرام و تلگرام طاليي با تلگرام، 
گفت: تمديد مهلت فعاليت نسخه هاي فارسي تلگرام 

در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضايي است.
عبدالصمد خرم آبادي در كانال خود آورده اس��ت: با 
توجه به وعده رييس مرك��ز ملي فضاي مجازي دائر 
 بر قطع ارتباط تلگرام ب��ا »هاتگرام و تلگرام طاليي«

تا ۱۵ ش��هريور و عملي نش��دن به اين وعده، تعداد 
زيادي از خبرنگاران و فعاالن فضاي مجازي سواالت و 
انتقادات زيادي در خصوص علت تمديد مهلت فعاليت 
دو فيلترش��كن مذكور مطرح كرده و نظر اينجانب را 
جويا ش��ده اند. مطالب ذيل در پاسخ به اين سواالت 

اعالم مي شود: 
با توجه به اينكه در دستور قضايي فيلتر تلگرام صراحتا 
قيد شده است: »اعمال مسدودسازي تلگرام بايد به 
نحوي اجرا شود كه محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم 
افزاري )اعم از فيلترشكن و نظاير آن( در كشور قابل 
دسترس نباشد«، لذا فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليي 
از ابتدا غيرقانوني و بر خالف دس��تور قضايي بوده و 

ناقضان دستور قضايي مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ 
قانون مجازات اسالمي )بخش تعزيرات( هستند.

يكي از اهداف فيلتر تلگرام، پيش��گيري از وقوع جرم 
از طري��ق مهاجرت مردم به پيام رس��ان هاي داخلي 
و جايگزين��ي آنها بجاي تلگرام بوده اس��ت بنابراين 
تمديد مهلت فعاليت نس��خه هاي فارسي تلگرام در 
واقع به تمس��خر گرفتن دستور قضايي فيلتر تلگرام 
 ب��وده و اقدامي در جه��ت تضعيف و نهايت��ا نابودي 
پيام رسان هاي داخلي و دادن تنفس مصنوعي براي 

ادامه حيات تلگرام در فضاي مجازي كشور است.
ممكن اس��ت گفته ش��ود ك��ه در اي��ن موقعيت كه 

دش��من جنگ اقتصادي تمام عي��اري را عليه امت 
انقالبي و نظام جمهوري اس��المي برپا كرده اس��ت، 
جاي پرداختن به اين مس��ائل نيست. ولي با عنايت 
به اينكه رهبر معظم انقالب فرمودند »در كنار جنگ 
اقتصادي، يك جنگ مهم رسانه اي و تبليغاتي نيز در 
جريان است كه بيش��تر اوقات از آن غفلت مي شود« 
وبا توجه به اينكه تلگ��رام يكي از مهم ترين ابزارهاي 
جنگ رس��انه اي دشمن است، تمديد مهلت فعاليت 
غيرقانوني نسخه هاي فارسي تلگرام در اين موقعيت 

جاي تأمل دارد. 
اخبار واصله حاكي از آن است كه اخيرا تلگرام ضمن 
راه اندازي درگاه هاي پرداخت، مديران ايراني برخي 
از كانال هاي پر بازديد را به كشور امارات فراخوانده و 
با آنها هماهنگي هايي را در خصوص استفاده و توزيع 
پول مجازي تلگرام )موسوم به »گرام«( بعمل آورده 
اس��ت. با اين وصف ادامه فعاليت نسخه هاي فارسي 
تلگرام، خواسته يا ناخواسته، كمك به جنگ اقتصادي 
دشمن و هموار كردن راه خروج سرمايه و ارز و دخالت 

بيگانگان در امور اقتصادي كشور است.

ديلي ميل| دانش��مندان امريكايي در يك بررسي 
جديد دريافتند كه تبعيض، تنها مختص انس��ان ها 
نيس��ت و در ربات هايي كه به هوش مصنوعي مجهز 

هستند نيز قابل گسترش است.
شايد ربات ها در آينده، گونه هاي ديگر از جمله انسان 

را كم ارزش تر از خود بدانند.
شايد به نظر برس��د تبعيض، پديده اي مخصوص به 
انسان هاست و به شناخت انساني نياز دارد اما به گفته 
متخصصان، تبعيض در مورد ديگران، به سطح بااليي 
از توانايي شناختي نياز ندارد؛ در نتيجه ماشين هاي 
مجهز به هوش مصنوعي مي توانند به س��ادگي آن 
را بروز دهن��د. در حال حاضر برخي از الگوريتم هاي 
رايان��ه اي، مي توانند تبعيض نژادي و جنس��يتي را 

نشان دهند.
اي��ن ماش��ين ها مي توانند ج��دا ك��ردن گونه هاي 
ديگر از گ��روه خود را ب��ه يكديگر آم��وزش دهند. 

جديدترين يافته هاي مبتني بر شبيه سازي رايانه اي 
 مي توانند گروهي را ش��كل دهند و با يكديگر تعامل 

داشته باشند.
متخصصان علوم رايانه و روانشناس��ي دانشگاه هاي 
 )MIT( »و »ام.آي.ت��ي )Cardiff( »كاردي��ف«
دريافتن��د ك��ه ربات هاي خ��ودكار، با شناس��ايي، 
كپي ب��رداري و يادگي��ري اي��ن رفت��ار از يكديگر، 

مي توانند تبعيض را نشان دهند.

دانش��مندان براي بررس��ي اين موضوع، با استفاده 
از شبيه س��ازي، ش��ركت ك��ردن ربات ه��ا در يك 
بازي را م��ورد مطالعه قرار دادن��د. در اين بازي، هر 
شركت كننده بايد در مورد دادن پول به اعضاي گروه 
خود و اعضاي گروه هاي ديگر تصميم مي گرفت. اين 
آزمايش نشان داد كه شركت كنندگان، راهبردهاي 

جديد را از ديگر اعضاي گروه خود تقليد مي كنند.
 ،)Roger Whitaker( »پروفسور »راجر وايتكر
استاد دانش��كده علوم رايانه و انفورماتيك دانشگاه 
كارديف گفت: ما با انجام دادن اين شبيه س��ازي ها، 
موفق ش��ديم چگونگي تكامل ش��رايط ترويج يك 
تصميم يا منع آن را درك كنيم. اين شبيه س��ازي ها 
نش��ان مي دهند كه تبعيض، ي��ك نيروي طبيعي و 
قابل تكامل اس��ت؛ در نتيجه به س��ادگي ميان يك 
 جامعه ش��يوع پيدا مي كند.اي��ن پژوهش، در مجله 

» Scientific Reports « به چاپ رسيد.

ارسال مخفيانه موقعيت مكاني كاربران آيفون

ربات آموزشي كه نبض دارد و گريه مي كند

تمديد مهلت نسخه هاي فارسي تلگرام، تمسخر دستور قضايي است

هوش مصنوعي، تبعيض را به ربات ها آموزش مي دهد
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اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

خرمآباد|مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان، از توزيع رايگان 370 دستگاه آبگرمكن 
خورشيدي بين روس��تاييان و جنگل نشينان 
اين استان خبر داد. شيرزاد نجفي اظهار داشت: 
به منظ��ور جلوگيري از قط��ع درختان و جهت 
اس��تحمام روس��تاييان و جنگل نشينان، 370 
دستگاه آبگرمكن خورشيدي به صورت رايگان 
بين آنها توزيع شده اس��ت.او عنوان كرد: منابع 
طبيعي لرستان؛ اين تعداد آبگرمكن خورشيدي 
را به صورت رايگان، در اختيار خانواده هاي پنج 
روستا درحوزه پايلوت پروژه مناريد درب آستانه 
شهرس��تان دورود و شهرس��تان هاي خرم آباد، 
اليگودرز، سلسله، دلفان، چگني و پلدختر قرار 

داده است.
بسته شدن مرز شلمچه در پي 

ناآرامي هاي بصره كذب است

 اعزام بيش از ۹۰۰ مبلغ
به سيستان و بلوچستان

خرمش�هر|فرماندار ويژه خرمشهر گفت: بسته 
شدن مرز بين المللي ش��لمچه در پي ناآرامي هاي 
بصره كذب و شايعه است و اين مرز همچنان باز است. 
ولي اهلل حياتي گفت: بس��ته شدن مرز بين المللي 
شلمچه در پي ناآرامي هاي بصره كذب و شايعه است 
و اين مرز همچنان باز است. مرز شلمچه از امنيت باال 
و كاملي برخوردار است و در بحث تردد اتباع عراقي 
هيچ مش��كلي وجود ندارد.فرماندار ويژه خرمشهر 
گفت: از روز ش��نبه طبق روال سابق صادرات كاال 
از مرز ش��لمچه به صورت عادي برقرار مي ش��ود و 
بازرگانان ايراني و عراقي براي حضور در مرز شلمچه 

هيچ مشكلي نخواهند داشت.

زاهدان|  مديركل تبليغات اسالمي سيستان و 
بلوچس��تان از اعزام بيش از ۹00 نفر از مبلغين و 
مبلغات به اين استان در ايام محرم و صفر خبر داد.

 حجت االسالم عيس��ي بزماني ديروز بيان كرد: 
برنامه هاي محرم امس��ال ب��ا محوريت مصوبه 
۶03 ش��وراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود 
كه غنا بخشي و محتوا بخشي به فرهنگ عاشورا 
اس��ت كه جامعه گره خورده با عاشورا بايد پيام و 
محتواي محرم و عاشورا را به نحو احسن تبيين 
كند و در واقع عمده ترين هدف غنا بخشي به اين 

محافل است.

تبريز| مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان 
شرقي گفت: تاكنون انواع كاالي احتكار شده به 
ارزش بيش از 225 ميليارد تومان در اين استان 
كش��ف و ضبط شد.س��يد احد يوزباشي اظهار 
داشت: با اجراي طرح تشديد كنترل بازار و مبارزه 
با احت��كار 21 فقره پرونده احت��كار در تعزيرات 
حكومتي استان تشكيل پرونده شده است. از اين 
تعداد 7 فقره پرونده رسيدگي و حكم قطعي صادر 
و دستورات الزم براي توزيع كاال در شبكه رسمي 
صادر ش��ده است.او با اش��اره به نظارت بر توزيع 
كاالهاي وارداتي با دالر 4 هزار و 200 توماني نيز، 
گفت: همچنين 2 ه��زار و 500 تن ذرت دامي، 
107 تن كاغذ رول مصارف مقوا س��ازي در حال 

توزيع است. 

كرمانش�اه|سرپرس��ت ش��بكه دامپزشكي 
شهرستان كرمانشاه از شناسايي يك سردخانه 
غيرمجاز در يكي از باغات اطراف كرمانشاه خبر داد. 
صياد غالمي گفت: بر اساس گزارش هاي مردمي 
به دامپزشكي و بازرسي نامحسوس كارشناسان 
دامپزشكي شهرستان كرمانش��اه موقعيت اين 
سردخانه شناسايي شد. پس از ورود به اين مكان، 
حدود 10 تن انواع فرآورده خام دامي شامل: جگر، 
دل، قلوه، سنگدان مرغ، روده احشام و دنبالچه گاو 
و .. در سردخانه مذكور كشف شد.  او ادامه داد: اين 
فرآورده ها توسط متخلفان تبديل به گوشت چرخ 
كرده مي شد و به كبابي هاي سطح شهر تحويل 

داده مي شد.

بندرعباس| دبي��ر كميس��يون هماهنگ��ي 
بانك هاي استان هرمزگان با اشاره به اينكه 83 
بدهكار بانكي مطالباتش��ان سنگين اما 23 نفر 
از آنها دانه درشت است كه بزرگ ترين آنها بيش 
از 700 ميليارد تومان بدهي دارد، خاطرنشان 
كرد: اين بدهي البته به دليل شرايط نوسانات 
ارزي پيش آم��ده و اي��ن افراد خود خواس��تار 
همكاري در جهت پرداخت معوقاتشان هستند 
و بان��ك با توجه به ش��رايط پيش رو بطورحتم 
در اين مسير با آنها همكاري خواهد كرد تا هر 
چه زودتر اين معوقات پرداخت ش��ود. عبداهلل 
آبس��واران  اظهار كرد: تسهيالت پرورش ميگو 
ماهي در قفس، مكانيزه كردن دس��تگاه هاي 
كشاورزي، تجهيزات پااليشگاهي، تسهيالت 
رف��ع موان��ع تولي��د و فعال س��ازي واحدهاي 
توليدي راك��د از ديگر فعاليت هاي ش��اخص 

بانك هاي هرمزگان است.

رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( خبر داد

با حضور سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شد

ارسال ۲۰۰۰ جهيزيه اهدايي رهبر معظم انقالب به زوج هاي محروم كشور

افتتاح پايانه صادراتي ايرانول در بندر امام خميني )ره(  
امكان ثبت نام مشتريان سايپا در پيش فروش 

آتي ايران خودرو وجود ندارد 

گروهبنگاهها|
رييس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( با بيان اينكه تمام 
دنيا حسرت داشتن رهبر معظم انقالب را دارند، گفت: 
هر ك��ه از اين انقالب برخوردارت��ر، ناراضي تر و هر كه 

كم برخوردارتر راضي تر است.
به گزارش تعادل به نقل از روابط عمومي ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره(، محمد مخبر در آيين ارس��ال 2000 
جهيزيه اهدايي رهبر معظم انقالب به زوج هاي مناطق 
محروم كش��ور اظهار كرد: مدتي اس��ت در ستاد يك 
سري كارها در حال انجام است كه انسان احساس شعف 
مي كند.او با يادآوري اينكه تفاهمنامه درمان نوزاداني 
كه احتياج به كاشت حلزون دارند هفته گذشته امضا 
ش��د، تصريح كرد: رهبر معظم انقالب روي نرخ رشد 
جمعيت حساس هستند كه يكي از موانع اين مساله 
مشكالت مربوط به تأمين جهيزيه و مسكن و... است. 
در ستاد اجرايي فرمان امام )ره( روي اين مسائل از جمله 
اشتغال با مدل هاي مختلف در حال كار هستيم و كل 
س��تاد روي اين موضوع متمركز شده اند.رييس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان اينكه دستورات 
رهبر معظم انقالب بر اين است هر چه توان است بدون 
هيچ مضايق��ه اي در اختيار مردم مح��روم قرار گيرد، 
اظهار كرد: هر كه از اين انقالب برخوردارتر، ناراضي تر و 
هر كه كم برخوردارتر راضي تر است.او با اشاره به اجراي 
پروژه هاي اش��تغالزايي در مناطق كمترتوسعه يافته، 
گفت: بر اين اساس تاكنون 400 هزار شغل به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم طي 5 سال اخير ايجاد شده و 

قطعًا در 5 سال آينده اين رقم افزايش خواهد يافت.

  پاسخ به مطالبات نيازمندان
مخبر با اعالم اينكه »مس��كن محرومان را ساماندهي 
كرده ايم كه تاكنون 11 هزار واحد آن تكميل و تحويل 
شده اس��ت« ، افزود: بعد از اينكه بنياد بركت احسان 
سامان گرفت تأمين جهيزيه با هدفگذاري انجام شد. 

در بركت احسان هم هر كاري كه در حال انجام است بر 
اين محور بوده است.رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( تأكيد كرد: بايد قبول كنيم در جنگ تمام عيار 
اقتصادي و رس��انه اي قرار داريم كه از جنگ 8س��اله 
سخت تر و البته سهل تر است. امروز كل ايران درگير اين 
جنگ است؛ در جنگ 8ساله بخشي از كشور درگير بود 
و ۹0 درصد مردم زندگي خودشان را مي كردند. امروز 
اين گونه نيست؛ امروز همه ملت ايران هدف هستند و 
يكي از مهم ترين بحث هايي را دنبال مي كنند كه نظام 

را هدف قرار داده اند.
او ادامه داد: در جنگ 8س��اله واقعًا چيزي نداش��تيم، 
هر تكه از كش��ور دنبال ي��ك موضوع ب��ود. اما امروز 
كشور منسجم است، س��هل تر از اين جهت كه كشور 
زيرس��اخت هاي بس��يار زي��ادي داريم كه ب��ا دوران 
جنگ تحميلي قابل قياس نيس��ت. ايران يك كشور 
پرنعمت است، در هلند كه به اندازه مازندران، گيالن و 
 گلستان است 730 ميلي متر بارندگي ساالنه دارند كه
85 ميليارد دالر صادرات محصوالت كشاورزي دارد.

وي با تأكيد بر اينكه »يكي از نيازهاي كنوني ما كمك 
ب��ه اركان نظام اس��ت و بزرگ ترين اش��تباه به دنبال 
انتقام گرفتن بودن است«، گفت: رهبر معظم انقالب 
حواسش��ان به همه چيز اس��ت و بابت همين از دولت 
حمايت مي كنند. در ستاد آمادگي داريم هر كمكي به 

دولت و اركان نظام انجام دهيم.

  تامين جهيزيه براي زوج هاي محروم
مخبر با ابراز اينكه كارهاي موردي ستاد دستور موكد 
رهبر معظم انقالب است، گفت: تأمين جهيزيه براي 
زوج ه��اي محروم كش��ور يكي از اين كارهاس��ت كه 
امروز 300 جهيزيه از مجموع 2000 جهيزيه ارسال 
خواهد شد. در ماه هاي آينده اتفاقات بسيار خوبي در 

خدمات رساني به مناطق محروم روي مي دهد.
او يادآور ش��د: در س��تاد اجرايي وقتي به مردم وصل 

مي ش��ويم 2 به عالوه 2 چهار نمي شود بلكه وضعيت 
تصاعد هندس��ي پيدا خواهد كرد. در بنياد بركت با 5 
ميليون تومان 20 ميليون تومان كار كرده ايم. در اين 
بخش هاي اجتماعي كه توس��عه يافته دنبال همين 

هستيم .
در اين مراسم، مدني، معاون مشاركت هاي اجتماعي 
بنياد احسان بركت نيز گفت: ساالنه ۶50 تا 700 هزار 
ازدواج در كش��ور اتفاق مي افتد ك��ه از اين ميزان 15 

درصد از اين ازدواج ها دچار مشكالت اقتصادي از جمله 
تأمين جهيزيه مي شوند. در مناطقي از كشور جواناني 
هستند كه حدود 4 سال است در عقد مانده اند اما وسايل 

اوليه زندگي را ندارند.
او با اشاره به سياست هاي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
در اين رابط��ه تصريح كرد: در ط��رح تأمين جهيزيه 

مشاركت  NGO و گروه هاي جهادي را داشتيم.
مدني راجع به برنامه ريزي براي اعطاي 2000 جهيزيه 

اظهار كرد: بر اساس برنامه تمركز روي مجموعه هايي 
است )خيريه ها و گروه هاي جهادي( كه بخش زيادي 
از راه تأمين جهيزيه را رفته اند. در حال پيگيري در سه 
مركز در تهران هستيم. جهيزيه اهدايي رهبر معظم 
انقالب به زوج هاي محروم كش��ور شامل يك دستگاه 
يخچال، ماشين لباسش��ويي، فرش، جاروبرقي، اتو، 
ساعت، س��رويس ظروف آشپزخانه، سرويس قابلمه، 

اجاق گاز، تلويزيون، پتو و... است.

پايانه صادراتي ش��ركت نف��ت ايران��ول در بندرامام 
خمين��ي )ره( با ظرفيت مخ��ازن 25 ه��زار تني و با 
س��رمايه گذاري ۶30 ميليارد ريال و ارزش روز حدود 
2000 ميليارد ريالي با حضور دكتر محس��ني بندپي 
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مهندس 
شريعتي استاندارخوزستان، مهندس لطفي مديرعامل 
ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
مهندس تقي زاده مديرعامل صندوق بازنشس��تگي 
كشور، مهندس مخدومي مديرعامل تاپيكو، مهندس 
پيوندي رييس هيات مديره تاپيكو و جمعي از مديران 

و مسووالن كشور افتتاح شد.
به گزارش تعادل به نق��ل از روابط عمومي و تبليغات 
ش��ركت نف��ت ايرانول، مهندس عيس��ي اس��حاقي 
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول در مراسم افتتاح اين 
پايانه، گفت: با لطف وعنايت خداوند متعال در س��ال 
حمايت از كاالي ايراني، پايانه صادراتي ش��ركت نفت 
ايرانول در بندر امام خميني )ره( درزميني به مساحت 
2 و نيم هكتار و با ظرفيت مخازن 25 هزار تني داراي 
هش��ت مخزن كه س��ه مخزن آن )5 هزار تني( براي 
فرآورده هاي سنگين، چهار مخزن )2500 تني( جهت 
انواع روغن پايه و يك مخزن آب آتش نشاني است، به 
بهره برداري رسيد .او با بيان اينكه عمليات اجرايي اين 
پروژه از سال ۹5 آغاز شده بود، گفت: بهره برداري از اين 

پروژه عالوه بر ايجاد اشتغال كمك شاياني به كاهش 
هزينه ها و افزايش امكانات رقابتي و صادراتي ايرانول 
نيز خواهد كرد.مهندس اسحاقي تاكيد كرد: تاكنون 
شركت نفت ايرانول 10 هزار تن مخزن استيجاري در 
اختيار داشت كه ساالنه حدود 200 ميليارد ريال اجاره 
اين مخازن را پرداخت مي كرد كه با بهره برداري از اين 
پايانه صادراتي ذخيره محصوالت صادراتي به 2 و نيم 
برابر افزايش مي يابد و امكان رقابت و سود بيشتر را در 

زمان هاي مختلف ايجاد مي كند. 
او تاكيد كرد: همزمان با افتتاح پايانه صادراتي شركت 
نفت ايرانول بهره برداري از خط ريلي انتقال محصوالت 

صادراتي از پااليشگاه تهران ايرانول به پايانه صادراتي 
ايرانول در بندر امام خميني )ره( آغاز و با بهره برداري 
از اين پروژه عالوه بر امنيت بيش��تر حمل و نقل ريلي 
هزينه ها نيز كاهش مي يابد. مديرعامل شركت نفت 
ايرانول تاكيد كرد: پايانه صادراتي ايرانول با استفاده از 
توانمندي داخلي و توسط يكي از شركت هاي پيمانكار 
ه��م گروه تامين اجتماعي )ماش��ين س��ازي پارس( 
راه اندازي ش��ده است. گفتني اس��ت؛ پايانه صادراتي 
ايرانول مجهزترين و مدرن ترين پايانه صادراتي بندر 
امام خميني )ره( اس��ت كه داراي ايس��تگاه تخليه و 
بارگيري تانكربه تفكيك محصوالت، ايستگاه و پمپ 
خانه تخليه و بارگيري قطار با قابليت توقف 1۶ واگن در 
داخل سايت، سيستم اعالن و اطفاي حريق اتوماتيك 
و پمپ هاي آتش نش��اني، پمپ خانه ارس��ال مواد به 
كشتي، دو دستگاه بويلر جهت توليد بخار، دو دستگاه 
كمپرس��ورهوا جهت توليد هواي خشك، سوله انبار 
به مساحت 400 مترمربع، سوله بويلر و كمپرسور به 
مساحت 550 مترمربع، ساختمان اداري، ساختمان 
كارگري و رستوران، دو دستگاه باسكول با ظرفيت هر 
كدام ۶0 تن، سيستم كنترل و مانيتورينگ سايت و اتاق 
كنترل، دو دستگاه ژنراتور برق، اتاق برق و تابلوهاي فشار 
قوي و فشار ضعيف و سيستم جمع آوري و جداسازي 

آبهاي سطحي از مواد نفتي، است.

ظرفيت تصفيه فاضالب 
كردستان به ۸۰ درصد مي رسد

 تأكيد بر تحقق اهداف 
شركت و توليد حداكثري

 بخش خصوصي 
به كمك دولت بشتابد

 بهره برداري از ۶۰ مدرسه 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه

 پايين بودن ريسك پذيري 
در استان كرمان
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مشترياني كه در طرح فروش اخير شركت سايپا ثبت نام 
كرده اند، امكان حضور در طرح آتي پيش فروش محصوالت 

ايران خودرو را نخواهند داشت 
به گزارش تعادل، گروه صنعتي ايران خودرو به منظور توزيع 
عادالنه محصوالت ميان مشتريان واقعي طبق هماهنگي با 
گروه خودرو سازي سايپا، كدملي تمام مشترياني را كه در 
 طرح پيش فروش اين شركت ثبت نام نموده اند رادريافت 

خواهد كرد.
برمبناي اين گزارش، هدف گروه صنعتي ايران خودرو، اين 
است كه خودرو هاي توليدي اين گروه صنعتي درجامعه 
بين مصرف كنندگان و مشتريان نهايي توزيع شود و كساني 

براي خريد خودرو اقدام كنند كه صرفا نيازمند خودروي 
شخصي و مصرف كننده واقعي هستند. 

با توجه به فروش اخير محصوالت شركت سايپا و استفاده 
گروهي از هموطنان از شرايط ارايه شده توسط اين شركت، 
گروه صنعتي ايران خودرو، از مديريت ارش��د اين شركت 
درخواست نمود تا ليست كدملي مشترياني را كه در ثبت 
نام اخير موفق به ثبت نام شده اند به اين گروه صنعتي اعالم 
نمايند تا از ثبت نام نامبردگان در طرح پيش فروش آتي 
ايران خودرو جلو گيري شود. گروه صنعتي ايران خودرو 
قرار اس��ت به زودي طرح پيش فروش 40 هزار دستگاه از 

محصوالت خود را به اجرا گذارد. 

كشف 225ميليارد تومان كاالي 
احتكاري در آذربايجان شرقي

كشف ۱۰ تن انواع 
فرآورده هاي گوشتي ناسالم 

وجود 23 بدهكار دانه درشت 
بانكي در هرمزگان

كردس�تان|مديرعامل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
شهري اس��تان كردستان 
گفت: با اح��داث 3 تصفيه 
فاضالب تا پايان سال جاري، 
ظرفيت تصفي��ه فاضالب 
اس��تان از 71 درصد فعلي 
به 80 درصد مي رس��د.به گزارش ايلنا، محمدحسين 
محمدي با بيان اينكه 71 درصد فاضالب جمع آوري 
شده شهرهاي استان به وسيله ۶ تصفيه خانه فاضالب 
تصفيه مي شود، گفت: هم اكنون 8 طرح فاضالب هم 
در دست اجرا اس��ت كه احداث 3 تصفيه خانه به اتمام 
رسيده و 5 تصفيه خانه ديگر نيز از محل طرح ها احداث 
مي شود كه در اين صورت ظرفيت تصفيه فاضالب به ۹1 
درصد خواهد رسيد.او اضافه كرد: از اين تعداد 3 تصفيه 
خانه با برنامه ريزي هاي انجام گرفته امس��ال به اتمام 
خواهد رسيد كه به اين ترتيب ظرفيت تصفيه فاضالب 
به 80 درصد تا پايان سال جاري مي رسد.محمدي ادامه 
داد: با اين وجود 5 درصد جمعيت شهرنش��ين استان 
از خدمات جم��ع آوري و 10 درصد از خدمات تصفيه 
فاضالب برخوردار نيس��تند، كه اين تعداد در 20 شهر 
استان پراكنده هستند و براي احداث تأسيسات مورد 
نياز در اين شهرها 480 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
مديرعامل آبفا كردستان، طرح جامع تامين آب استان 
براي س��ال 1425، را 2 ميلي��ون و 150 هزار نفر پيش 
بيني و بيان داشت: براي اتمام اين طرح ها كه پيشرفت 
قابل توجهي نيز دارند اعتبار نياز است.محمدي يادآور 
شد: در 5 شهر بانه، مريوان، سنندج، كامياران و قروه با 
حاشيه نشيني در اطراف شهرها مواجه هستيم و با توجه 
به نبود زيرساخت مناسب در آنها 80 ميليارد تومان اعتبار 

براي ارايه خدمات مناسب نياز است.

اصفهان|در شرايطي كه 
اقتصاد ايران در شرايط فعلي 
بيش��تر از هر عامل ديگري 
نيازمند بهبود شاخص هاي 
تولي��د و ص��ادرات اس��ت، 
س��بحاني مديرعامل فوالد 
مباركه به هم��راه جمعي از 
معاونان و مديران شركت با حضور در نواحي آهن سازي 
و فوالدسازي و ديدار صميمانه با مديريت و كاركنان اين 
نواحي، ضمن تقدير از كاركنان شركت در تحقق اهداف 
و برنامه ها بر نقش كليدي ش��ركت در پيش��برد اهداف 
اقتصادي نظام اسالمي از طريق تداوم توليد، بومي سازي 
حداكثري تجهيزات و كاالهاي موردنياز و هم��چنين 
اس��ت���فاده حداكثري از ظرفيتهاي ايجادشده تأكيد 
كرد. به گزارش تعادل به نقل از خبرنگار فوالد، در ديدار 
مديرعامل با كاركنان واحد احيا مستقيم2، محمدرضا 
فتحي رييس اين واحد ضمن ارائه گزارش��ي از وضعيت 
مگامدولهاي شهيد خرازي و برنامه هاي پيش روي آنها، 
وضعيت واحد احيا مس��تقيم2 را مطلوب توصيف كرد 
و گفت: پيش��رفت 101 درصدي توليد نسبت به برنامه 
و ركوردهاي روزان��ه و ماهانه حكايت از تالش كاركنان 
و همت آنها براي دس��تيابي به اه��داف دارد.پس از آن 
سبحاني با حضور در ناحيه فوالدسازي از تالش مديران و 
كاركنان تعميرات و پشتيباني در تعميرات ماشين شماره 
5 ريخته گري مداوم قدرداني كرد و پس از استماع گزارش 
مسووالن اين ناحيه توصيه هاي الزم جهت رفع مشكالت 
و دستيابي به اهداف شش ماهه را متذكر شد.در اين ديدار 
كه اياز اس��ماعيلي معاون نيروي انساني شركت، دكتر 
سبحاني را همراهي مي كرد، موضوعات مربوط به نيروي 
انساني شركت و نواحي آهن سازي و فوالدسازي مطرح 

شد و مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

بوش�هر| ريي��س ات��اق 
بازرگاني بندر بوشهر گفت: 
باتوجه به مشكالت ارزي در 
حوزه ملي بخش خصوصي 
مي تواند در شرايط كنوني 
با راهكارهاي س��ازنده به 

كمك دولت بشتابد.
به گزارش ايرنا، خورش��يد گزدرازي ديروز در نشست 
بررسي مشكل نوسانات نرخ ارز در حوزه فعاليت هاي 
اقتصادي استان بوشهر افزود: با وجود اينكه دولت اعالم 
داش��ته ارز واردات كاالهاي اساسي را تامين مي كند 
ولي برخي از واردكنندگان دريافت كننده ارز كاالهاي 
اساس��ي، اقالمي را واردكرده اند كه در ليست كاالي 

ممنوعه قرار گرفته است.
او اضاف��ه كرد: با توجه به قرار گرفت��ن اين نوع كاالها 
 در ليس��ت اقالم ممنوع��ه چنانچ��ه وارد كنندگان 
مابه التف��اوت ارز را نيز پرداخت كنند امكان ترخيص 
كاالي خود را ندارند.گ��زدرازي ادامه داد: اكنون گروه 
اولويت كاالي��ي واردكنندگان دس��تخوش تغيير و 
تحوالت فراواني است كه با اين رويه مشكالت زيادي 
فراروي آنها ايجاد مي شود.رييس اتاق بازرگاني بندر 
بوش��هر اظهارداشت: اينكه پس از ثبت سفارش گروه 
اولويت كااليي تغيير كند اين امر باعث مشكالت زيادي 

فراروي فعاالن اقتصادي در حوزه واردات مي شود.
گ��زدرازي ادام��ه داد: در ارتباط با كااله��اي وارداتي 
بايد س��از و كاري لحاظ شود تا كاالهاي ثبت سفارش 
شده كه ارزي دريافت نكرده اند براساس ظرفيت هاي 
گنجانده شده در قانون زمينه ترخيص آنها فراهم شود.

او گفت: روند ترخيص كاال درگمرك هاي كش��ور و به 
ويژه بوشهر به دليل مشكالت عمده در حوزه ارز و ثبت 

سفارش كاال كند، شده است.

كرمانش�اه|در شرايطي 
كه در فاصله كمتر از 2هفته 
تا آغاز سال تحصيلي جديد 
نگراني هاي��ي در خصوص 
آم��اده نش��دن واحدهاي 
آموزش��ي مناط��ق زلزله 
زده وج��ود دارد؛ اس��تاندار 
كرمانش��اه مي گويد: ۶0 مدرس��ه در مناطق زلزله زده 
سرپل ذهاب و ثالث باباجاني كرمانشاه مهر ماه امسال 
به بهره برداري مي رس��د. به گزارش »تعادل« به نقل از 
روابط عمومي اس��تانداري، هوشنگ بازوند در نشست 
س��تاد هماهنگي بازس��ازي مناطق زلزل��ه زده اظهار 
داشت: زلزله آبان سال گذشته بسيار سنگين بود و در 
18 ثانيه بيش از 7 هزار ميليارد خسارات وارد كرد.او با 
اشاره به اينكه اين زلزله به ۹ شهرستان و نزديك 1۹00 
روس��تا خس��ارات وارد كرد عنوان كرد: اكنون بيش از 
8500 واحد بازسازي شده است و اين نشان از تالش و 
كوشش همه دست اندركاران است.بازوند با بيان اينكه 
در بحث امداد رساني و امداد و نجات اقدامات بي نظيري 
در كشور انجام شد گفت: هيچ كاري براي ما در استان 
كرمانشاه به اندازه بازس��ازي مناطق زلزله زده اولويت 
ندارد. مديران اولويت كاري خود و مجموعه خودشان را 
بازسازي مناطق زلزله زده قرار دهند چنانكه زلزله اولويت 
دولت و نظام نيز است.او با اشاره به اينكه در مهر ماه 45 
مدرسه در سرپل ذهاب و 15 مدرسه در ثالث باباجاني 
به بهره برداري مي رسند بيان كرد: در اين شرايط دولت 
تمام توان خودش را براي بازسازي مناطق زلزله زده به كار 
برده است.بازوند با بيان اينكه بايد با انسجام كامل ملي، 
بازسازي مناطق زلزله زده را به اتمام برسانيم گفت: در 
خصوص سيمان و آهن از هفته آينده نياز هاي مناطق 

زلزله زده با قيمت بسيار پايين تر توزيع مي شود.

كرمان|مدير كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان 
كرمان معتقد اس��ت: يكي 
از اولويت ه��اي وزارت، 
شناس��ايي پتانسيل هاي 
روس��تايي اس��ت ك��ه در 
راستاي اشتغال جوانان آن 
روستا كه مهارت هاي خاصي دارند، گام هايي برداشته 
مي ش��ود و در ۶ ماهه اول امس��ال و ۶ ماهه دوم سال 
گذشته؛ بيش از 120 روس��تا تعاون با هدف رفع نياز 

منطقه يا استان تشكيل شده است.
رضا اسماعيلي ديروز در سيزدهمين جشنواره تجليل 
از تعاوني هاي برتر استان كرمان گفت: در سال جاري 
يك هزار تعاوني در اين رقابت ش��ركت كردند كه در 
بررسي هاي اوليه 15 تعاوني به عنوان تعاوني هاي برتر 

استان انتخاب شدند
او فعاليت تعاوني دهياري ها را موفق دانست و بيان كرد: 
از تعاونگران درخواست داريم كه توليدات و خدماتي 
ارايه دهند كه حداقل قابل رقابت در سطح استان داشته 
باشند و همچنين با ترويج روحيه كار و تعاون از منابع 

استاني براي توسعه استان استفاده كنيم.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمان با ابراز 
تاسف از پايين بودن ريسك پذيري در استان كرمان 
مي گويد: بايستي كيفيت توليدات خود را باال ببريم و 
قيمت تمام شده اي داشته باشيم كه بتواند در بازارهاي 

خارج از استان نيز رقابت كنند.
مدي��ر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان كرمان 
معرفي و شناس��ايي مش��كالت تعاوني ها به جوامع 
تحصي��ل ك��رده جوي��اي كار را از ديگر اه��داف اين 
جشنواره برش��مرد و بيان كرد: با اين اقدام به جوانان 
نشان مي دهيم كه مسير توسعه و اشتغال بسته نيست.

توزيع رايگان آبگرمكن 
خورشيدي بين روستاييان



اقتصاد اجتماعي12اخبار
10 ميليون دالر كمك خارجي 

براي اكوسيستم بختگان

واكسن آنفلوآنزاي سال قبل 
در برخي داروخانه ها

رييس گروه آسيا و اقيانوسيه در كنوانسيون تغييرات 
آب و هوا، با اش��اره به اينكه كنوانسيون بين المللي 
تغييرات آب و هوا به منظور تامين منابع مالي مورد 
نياز كش��ورهاي در حال توسعه در راستاي كاهش 
انتش��ار گازهاي گلخان��ه اي، س��ازوكارهاي مالي 
ايجاد كرده است، از تصويب ملي پروژه حفاظت از 
اكوسيستم هاي طبيعي بختگان به منظور دريافت 

كمك 10 ميليون دالري خبر داد.
يكي از ابهامات مهم در بح��ث الحاق به توافق نامه 
تغييرات اقليمي پاريس، دس��تيابي كشورهاي در 
حال توسعه به منابع مالي و تكنولوژيكي به منظور 
كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي است. در كشور 
ما نيز يك��ي از نگراني ها براي الح��اق به توافق نامه 
پاريس عدم تواناي��ي  مالي و فناورانه در راس��تاي 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سازگاري با تغيير 
اقليم است. شواهد حاكي از آنست كه كنوانسيون 
بين المللي تغييرات آب و هوا، در راستاي تامين نياز 
مالي و تكنولوژيكي كشورها سازوكارهايي قانوني 

ايجاد كرده است. 
در اين باره مجيد ش��فيع پور ، رييس گروه آسيا و 
اقيانوسيه در كنوانسيون تغييرات آب و هوا و رييس 
موسسه ملي تغيير اقليم و محيط زيست دانشگاه 
تهران، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به حمايت مالي 
كنوانسيون تغييرات آب و هوا از كشورهاي عضو اين 
كنوانسيون در راستاي كنترل گازهاي گلخانه اي 
و س��ازگاري با تغيي��ر اقليم، اظهار ك��رد: صندوق 
سازگاري با تغيير اقليم براي كشورهايي است كه 
به منظور اجراي پروژه هاي سازگاري با اقليم نياز به 
منابع مالي دارند. اين صندوق، منابع مالي بالعوض 
تا سقف 10 ميليون دالر و وام هاي كم بهره در اختيار 

كشورها قرار مي دهد.
او ادامه داد: قبل از توافق نامه پاريس در كنوانسيون 
تغييرات آب و هوا، در اين صندوق سازگاري با تغيير 
اقليم وجود داش��ت و هنوز هم برقرار اس��ت كه به 
موضوعات غذا، بهداشت آب و كشاورزي اختصاص 
دارد. رييس گروه آس��يا و اقيانوسيه در كنوانسيون 
تغييرات آب و هوا در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
كشور ما تا به حال از اين صندوق سبز اقليم استفاده 
كرده اس��ت يا خير؟ گفت: تاكنون كش��ور ما هيچ 
پروژه اي را در اين زمينه به تصويب نرسانده تا بتوانيم 
از منابع مالي اين صندوق استفاده كنيم، اما از حدود 
يك س��ال پيش، تهيه پروژه اي به منظور حفاظت 
از اكوسيس��تم هاي طبيعي بختگان، جنگل هاي 
زاگرس و منابع آبي مرتبط با آن، توس��ط سازمان 
حفاظت محيط زيست و با مشاركت وزارتخانه هاي 
نيرو و جهاد كشاورزي آغاز ش��د. اين پروژه تقريبا 
نهايي شده و در مقياس ملي به تصويب رسيده است، 
مشاوران بين المللي نيز آن را تأييد كرده اند تا بتوانيم 
10 ميليون دالر به منظور اجراي اين پروژه حفاظتي 
دريافت كنيم.شفيع پور با بيان اينكه صندوق اقليم 
سبز سازو كارهاي ديگر براي تأمين منابع مالي براي 
كشورهاي عضو كنوانسيون تغييرات آب و هوا است، 
گفت: براي استفاده از اين صندوق، صرفا كشورهاي 
در حال توس��عه مثل ايران مي توانند از طريق ارايه 
پروژه، منابع مالي بالعوض و تسهيالت ارزان قيمت 
دريافت كنند. به گفته رييس موسس��ه ملي تغيير 
اقليم و محيط زيست دانشگاه تهران، صندوق اقليم 
سبز، از س��ه سال پيش، فعال ش��ده و براي اجراي 
پروژه هاي مربوط به سازگاري با اقليم و كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي منابع مال��ي پرداخت مي كند. 
پيش بيني ها بر اين بوده كه صندوق اقليم سبز، هر 
ساله، توسط كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 
مثل چين، برزيل، كره جنوبي و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس كه امكان تامين كمك هاي مالي دارند؛ 
تا حدود 100 ميليارد دالر تغذيه شود. او در ادامه با 
اشاره به ساز و كار مالي سوم در كنوانسيون تغييرات 
آب و ه��وا، اظهار ك��رد: هر يك از موسس��ات مالي 
بين المللي مثل بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي، 
بانك توس��عه و بازس��ازي اروپايي و بانك توس��عه 
آسيايي، منابع مالي خود را تا حد چند 10 ميليارد 
دالر براي پروژه هاي تغيير اقليم اختصاص داده اند. 
اين منابع از طريق همكاري ه��اي دوجانبه تامين 
مي ش��ود و طرح هاي مربوط به سازگاري با اقليم و 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را پوشش مي دهد. 

رييس اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو با بيان 
اينكه متاس��فانه گزارش هاي��ي مبني بر عرضه 
غيرقانوني واكس��ن آنفلوآنزاي سال گذشته از 
س��وي برخي داروخانه ها دريافت كرديم، گفت: 
افرادي كه طي چند روز گذشته واكسن آنفلوآنزا 
تزريق كردند بدانند كه اين واكسن ها براي سال 
قبل بوده و اثر بخشي الزم را ندارند و بايد مجددا 
واكس��ن جديد آنفلوآنزا را تزري��ق كنند. علي 
واشقاني از توزيع واكسن آنفلوآنزاي جديد از اين 
هفته خبر داد و به ايسنا گفت: متاسفانه يكسري 
گزارش ها به ويژه در استان فارس داشتيم مبني 
بر اينكه برخي از داروخانه ها به صورت غير قانوني 
واكسن آنفلوآنزاي سال قبل را عرضه كردند كه 
اين داروخانه ها شناسايي و برخوردهاي قانوني 

الزم با آنها انجام شده است.
او تاكيد كرد: بنابراي��ن افرادي كه طي چند روز 
گذشته واكسن آنفلوآنزا تزريق كردند بدانند كه 
اين واكسن ها براي س��ال قبل بوده و اثر بخشي 
الزم را ندارند. بنابراين بعد از توزيع واكسن جديد 
آنفلوآنزا بايد مجددا آن را تزريق كنند. واشقاني 
ادامه داد: البته واكس��ن س��ال گذشته عوارض 
خاصي براي مردم ندارد و مشكلش عدم اثربخشي 
است، بنابراين از اين هفته واكسن جديد آنفلوآنزا 
توزيع مي شود و افرادي كه طي چند روز گذشته 
اين واكسن را تزريق كردند بايد مجددا واكسن 

جديد را هم تزريق كنند.

صد ميليون دالر از صندوق توسعه ملي براي گرد و غبار خوزستان اختصاص يافت

تكثيركانون هاي گرد و غبار 

نگاهي ديگر به معتادان متجاهر

ريحانه جاويدي|
پدي��ده گرد و غب��ار انگار براي هميش��ه با اس��تان 
خوزس��تان پيوند خورده اس��ت. اگرچه استان هاي 
ديگر از جمل��ه سيس��تان و بلوچس��تان، كرمان و 
 خراسان جنوبي هم از گرد و غبار زخم مي خورند اما 
با وجود اين مشكالت خوزستان آنقدر در اين زمينه 
وس��يع و چش��مگير بود كه راه را براي ديده ش��دن 
مصايب ساير اس��تان ها بسته، تا جايي كه در بودجه 
97 تم��ام مبلغ 100 ميليون دالري ك��ه قرار بود از 
صندوق توس��عه ملي براي گرد و غبار هزينه شود، با 
دس��تور رهبري فقط و فقط به خوزستان اختصاص 
داده ش��د. در اين ميان سيس��تان و بلوچستان بايد 
منتظر بودجه 98 باشد و اعتباري ويژه براي رهايي 
از گ��رد و غبار. با وجود اينكه ب��ا اختصاص اين مبلغ 
مشكالت خوزستان تا حد مناسبي حل مي شود اما 
تغييرات اقليم به شكلي پيش مي رود كه در مناطق 
گردوغبارخيز كش��ور، بارش ها كمتر خواهد شد كه 
در نتيجه چنين شرايطي احتمال ايجاد كانون هاي 
جديد گردوغبار نيز وجود دارد بنابراين اگر اين 100 
ميليون دالر خوزستان را نجات مي دهد اما كانون هاي 
گرد و غبار با س��رعت در حال تكثير هستند. رييس 
ستاد مقابله با گرد و غبار درباره بودجه تخصيص يافته 
به مساله گرد و غبار در نشست خبري كه روز گذشته 
برگزار شد گفت: » دولت مجوز گرفته بود تا از منبع 
صندوق توسعه ملي براي مقابله با گرد و خاك بودجه 
برداش��ت كند، در ابتدا قرار بود اين بودجه براي كل 
كشور هزينه شود و مبلغ 1۵0 ميليون دالر از صندوق 
توس��عه براي مقابله با گرد و غبار در نظر گرفته شده 
بود. اين مبلغ با دالر ۳۵00 تومان ۵۲۵ ميليارد تومان 
مي شد كه ۵0 درصد آن براي نوسازي زيرساخت هاي 
برق استان خوزستان اختصاص پيدا كرد. در ابتدا قرار 
بود مابقي اين مبلغ يعني 100 ميليون دالر براي كل 
كشور هزينه شود، اما در نهايت سندي كه از مجلس 
بيرون آمد، در آن مشخص ش��د اين مبلغ براي كل 
خوزستان در نظر گرفته شده است. دراين خصوص 
مكاتباتي را با مجلس شوراي اسالمي انجام داديم و 
اعالم كرديم كه به اشتباه خوزستان جايگزين كلمه 
كل كشور شده است اما در نهايت مشخص شد كه اين 
مبلغ با اذن مقام معظم رهبري براي استان خوزستان 
در نظر گرفته شده است. بودجه اي كه براي دستگاه ها 
براي مقابله با گردوغبار در نظر گرفته ش��ده است با 
اين بودجه متفاوت اس��ت، به دنبال اين بوديم كه به 
سيستان و بلوچستان هم مانند خوزستان توجه شود، 
قول هايي داده شده كه در بودجه 98 به صورت ويژه 
نيز اين استان مورد توجه قرار گيرد. سازمان محيط 
زيس��ت ناظر بر عملكرد اجرايي دستگاه ها است و از 
اين مبلغ 100 ميليون دالر كمتر از ۵% به س��ازمان 

حفاظت محيط زيست پرداخت مي شود و 9۵ درصد 
ديگر آن ب��ه ديگر دس��تگاه هاي اجرايي اختصاص 
پيدا مي كند. همچني��ن ۶۵ تا 70 درصد اين هزينه 
به دستگاه اجرايي كه كار ثبت موسسه ها را بر عهده 

دارند، اختصاص مي يابد.«
طهماس��بي بيان ك��رد: »س��ازمان حفاظت محيط 
زيست منشأ داخلي و خارجي گرد و غبار را مشخص 
و بر اس��اس آن برنامه هاي عمليات��ي ارايه مي كند. 
منشا يابي كانون هاي گرد و غبار داخلي هفت ماه است 
كه شروع شده و 40 درصد پيشرفت كار داشته ايم در 
اين خصوص س��ازمان جنگل ها سازمان هواشناسي 
و زمين شناس��ي با ما هم��كاري مي كنند همچنين 
منشايابي كانون هاي گرد و غبار خارجي در دستور كار 
قرار گرفته است البته در گذشته يادداشت هاي تفاهم  
با كشورهاي عراق، سوريه، قطر و تركيه امضا شده بود 
اما اين تفاهم نامه ها هيچ ضمانت اجرايي نداش��ت از 
همين رو از نهادهاي بين المللي درخواست كرديم تا 
در اين خصوص ورود كرده و برنامه  عملي را كه مورد 

قبول همه كشورها باشد و با همكاري ما ايجاد كند.
او با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده براي موضوع 
گرد و غبار گفت: در س��ال 94، 17.۵ ميليارد تومان، 
در س��ال 9۵، ۳0 ميليارد تومان براي خوزستان و در 
س��ال 9۶، ۲8۵ ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
بود در س��ال 97 ني��ز تمام بودج��ه اختصاص يافته 
كه معادل 100 ميليون دالر اس��ت طب��ق قانون به 
استان خوزستان اختصاص پيدا كرده است و اين امر 
مش��كالتي را براي ديگر استان ها از جمله سيستان، 

كرمان و خراسان جنوبي ايجاد مي كند.

  توفان ماسه با گرد و غبار اشتباه نشود
طهماسبي در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان 
اينكه توفان ماس��ه و گرد و غبار دو پديده جدا از هم 
هس��تند، گفت: بيش از 8۵ درصد كشور در مناطق 
خش��ك و نيمه خشك اس��ت و بيابان زايي در آن به 
راحتي اتفاق مي افتد. تغييرات اقليمي، تبخير بيش 
از اندازه و بارش همچنين فعاليت انساني مختلف به 
فرس��ايش بادي و توفان شن و ماسه دامن زده است. 
همچنين در س��ال هاي اخير غبارخي��زي و افزايش 
غلظت گ��رد و غبار م��ردم را آزار مي ده��د. تثبيت 
ماسه در گذش��ته بر عهده جهاد كش��اورزي بود كه 
اقداماتي در اين زمينه انجام مي ش��د اما گرد و غبار 
پديده نوظهوري است كه ناشي از تغييرات اقليمي و 
فعاليت هاي انساني است و در حدود ۲8 تا ۳0 ميليون 
هكتار در كشور تحت تاثير پديده فرسايش بادي قرار 
دارد و همچنين به جز نوار ساحلي تمامي استان ها يا 
تاثيرگذار و يا تاثيرپذير از پديده گرد و غبار هستند. 
در پديده گرد وغبار نمي توانيم درصد مش��خصي را 

براي كانون هاي داخلي و يا خارجي گرد و غبار اعالم 
كنيم. فرسايش بادي و گرد و غبار با ميزان رخداد اين 
پديده سنجيده مي ش��ود و بايد در يك دوره طوالني 
مدت آن سنجش شود. همچنين غلظت و ماندگاري 
در پديده گردو غبار مهم است اما اينكه گفته مي شود 
چند درصد از گرد و غبار مربوط به كانون هاي داخلي 
و چند درصد مربوط به كانون هاي خارجي است يك 
موضوع من درآوردي اس��ت و از نظر علمي منسوخ 
شده و بايد در اين خصوص صحنه مورد نظر را از نظر 

غبارخيزي در نظر بگيريم.«
رييس س��تاد مقابله با گرد و غبار در بخش ديگري از 
صحبت هايش گفت: تا پايان امس��ال نحوه پراكنش 
مناطق تحت تاثير فرسايش بادي و گرد و غبار تهيه 
شده و از سازمان هواشناسي درخواست كرديم پهنه 
س��رزميني را در خصوص گرد و غبار مشخص كنند. 
يك ميليارد تومان براي اين كار پيش بيني كرديم و 
تالش مي كنيم با همين مبلغ كار را پيش ببريم البته از 
ظرفيت ديگر دستگاه ها در اين زمينه استفاده خواهيم 
كرد. برخي از مناطق حفاظت شده و يا مناطق تخريب 
يافته مراتع درجه ۳ در صورتي كه به آنها رس��يدگي 
نشود به مناطق گرد و غبار تبديل شده و كانون هاي 

گرد و غبار را در داخل كشور افزايش مي دهند.«

  زايش كانون هاي گرد و غبار
با وجود آنكه توجه ويژه به مشكل گرد و غبار خوزستان 
حكايت از آن دارد كه نگاه محيط زيس��تي به حل اين 
مساله در مسووالن جدي تر شده اما آنطور كه معاون 
محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور معتقد است با توجه به اقليمي كه در آن هستيم 
فع��ال با پديده گرد و خاك رو ب��ه رو خواهيم بود و اين 
پديده تا مدت ها با ما خواهد بود. مسعود تجريشي در 
بخش ديگري از اين نشس��ت خبري گفت: » با توجه 
اقليم منطقه اي كه در آن هس��تيم و تغييرات بارشي 
كه ص��ورت گرفته و همه پي��ش بيني ها كه مي گويد 
 بارش ه��ا كاهش خواهد ياف��ت و با توج��ه به الگوي 
مصرف مان به ويژه در كشاورزي و وضعيت آبخوان هاي 
م��ا و زمين هايي كه به ناگهان رها مي ش��وند ش��اهد 

كانون هاي گرد و خاك بيشتري خواهيم بود.
او درباره نحوه هزينه كرد بودجه 100 ميليون دالري 
اختصاص يافته به مقابله با گرد و غبار از محل صندوق 
توسعه ملي گفت: »ما دو رديف بودجه داريم يكي بودجه 
ساالنه اس��ت و ديگري هم بودجه اي است كه دولت 
مي تواند پولي را از صندوق توس��عه ملي برداشت كند 
كه كمك اضافي به ماست و با مجوز مقام معظم رهبري 
برداش��ت مي ش��ود. جداي از بودجه ساليانه دستگاه 

متولي دولت مجوز گرفته است از صندوق براي گرد و 
خاك پول برداشت كند و مقام معظم رهبري نظرشان 
اين بوده كه اين بودجه براي خوزستان هزينه شود. از 
اين بودجه 1۵0 ميليون دالري يك سومش صرفا مجوز 
براي رفع مشكل برق بوده و 100 ميليون دالر بعدي 
آن كه آن زمان با دالر ۳۵00 توماني محاس��به شده از 
صندوق و بانك عامل به پروژه هايي اختصاص مي يابد كه 
در كارگروه ملي مقابله با گرد و غبار شناسايي و اثربخشي 

آن تاييد شود.«
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست افزود: اين رقم عالوه بر پولي است كه از بودجه 
جاري دولت هزينه مي شود. وقتي اين بودجه در خود 
مجلس مطرح بوده قرار بود اين پول براي مشكل گرد 
وغبار كل كشور برود اما در مورد برداشت ها ازصندوق 
توسعه ملي مجلس تعيين كننده نيست كه پول كجا 
هزينه شود و بايد برداشت با مجوز مقام معظم رهبري 
باشد كه ايشان تصميم گرفته است اين رقم به خوزستان 
اختصاص پيدا كند. البته اين دليل نمي شود دولت نتواند 
از منابع ديگر براي نقاط ديگر كشور هزينه كند اما روز 
دوشنبه برنامه عمل مقابله با گرد و غبار خوزستان به 
كارگروه ملي مي رود و وقتي اين بودجه به استان برود 

كارگروه وظيفه پايش را نيز دارد.

معت��ادان متجاهر بخش��ي از چه��ره ثاب��ت و جزو 
ويژگي هاي اصلي و معمول محله باغ آذري در منطقه 
1۶ تهران ش��ده اند و نحوه برخورد با آنها هم همچون 
برخورد با مبلمان شهري اس��ت. همه با بي تفاوتي از 
كنارشان عبور مي كنند. ش��هرداري هم خيابان ها را 
تميز نگه داش��ته و هفته اي دوبار آنها را با ون جابه جا 
مي كند. اما آنها دوباره برمي گردند و اين سيكل تبديل 
به بخشي از روند روزمره منطقه شده است. منطقه 1۶ 
تهران در جنوب شرقي پايتخت، از شمال با منطقه 1۲ 
و آسيب هايش همسايه است. ترمينال جنوب، ايستگاه 
مركزي راه آهن در اين ناحيه قرار داشته و مجاورت با 
هرندي، شوش و بافت فرسوده، اين منطقه را تبديل به 

بستري براي اعتياد و جرم كرده است. 
براي آنكه بتواني��د چهره واقعي اعتياد در اين منطقه 
از تهران را ببينيد؛ بايد شب ها يا صبح هاي زود سري 
به اي��ن محالت مختلف آن ازجمل��ه محله باغ آذري 
در مجاورت ش��وش و شمال منطقه 1۶ بزنيد. در اين 
محله ها؛ معتادان متجاهر جزو چهره هاي ثابت شهرند، 
بخشي از مبلمان شهري و ويژگي  اصلي آن. برخورد با 
آنها هم همچون برخورد با مبلمان شهري است، همه 
بي تفاوت از كنارشان عبور مي كنند گرچه هرچند وقت 
يك بار با زور از يك محله و منطقه، به محله و منطقه اي 
ديگر فرستاده مي ش��وند اما خيلي زود بازمي گردند. 
اعتياد و خرده فروشي مواد مخدر از تزئينات هميشگي 
اينجاست. سال 1۳94 شرايط و تعداد معتادان متجاهر 
در هرندي به حدي از بحران رسيد، كه شهردار وقت 
س��عي كرد با طرحي ضربتي تحت عن��وان انضباط 
ش��هري، چهره اين محله را از معت��ادان به اصطالح 
متجاهر پاك كند. هرچند هرندي از آن شكل و شمايل 

در آمد، اما معتادان از هرندي به محالت اطراف ازجمله 
محله ب��اغ آذري كوچ كرده و بعد ان��گار هيچ اتفاقي 
نيفتاده باش��د. به گزارش ايلنا، اين روزها اسم پارك 
هرندي را به بوس��تان زندگي تغيير داده اند، قرار بود 
دستي به س��ر و روي آن كشيده و افتتاحش كنند، تا 
شروعي براي تغيير در اين محله قديمي تهران باشد اما 
طرح؛ كماكان ناتمام روي دست شهرداري منطقه 1۲ 
مانده است. اطراف پارك با نرده هاي بلند آهني محصور 
شده  تا ديگر پاتوق معتادان متجاهر نباشد چراكه آنها 
اين بار توان عبور از نرده هاي بلند و نوك تيز را ندارند 
اما جاي دوري هم نرفته اند، چند خيابان پايين تر، در 
پاركي به نام ميثاق؛ باز معتادان را مي بينيد كه در محله 

باغ آذري جمع مي شوند.

پارك ميثاق در مرز ش��مالي منطقه 1۶ ب��ا 1۲ قرار 
دارد. پاركي به غايت زيبا و آراسته كه داخلش همه  _ 
به معن��اي واقعي كلمه _ همه در مالءعام مواد مخدر 
مصرف مي كنند. يكي روي علف ها فرش و رختخواب 
پهن كرده و در آرامش هرويين مي كش��د، بقيه روي 
س��كوها، روي پش��ت باِم خانه ها، حاش��يه خيابان و 
هرجايي كه بشود نشست يا دراز كشيد، زن يا مرد _ 

هيچ فرقي ندارد _ همه مواد مصرف مي كنند. 
تجربه يكي از ساكنان محله  باغ آذري در شمال منطقه 
1۶ و در مجاورت هرندي بيش از هر چيز خود گوياي 
همين مطلب است: »همه تصور مي كنند، هركس از 
اين منطقه عبور مي كند، قصد خريد مواد مخدر دارد. 
يك ب��ار براي خريد هندوانه به حاش��يه پارك ميثاق 

رفتم، هندوان��ه فروش تصور كرد، م��واد مي خواهم. 
ديدم يك بس��ته كوچك به من تحويل داد. داخلش 
پر از شيشه بود. به او گفتم هندوانه مي خواهم. گفت: 
مسخره كرده اي؟ من هندوانه فروش نيستم...« پارك 
و خيابان گرچه تميز و پاكيزه است، اما اعتياد در مالعام 
چنان عادي شده كه ديگر حتي كسي سرش را براي 
مرد جواني كه در حاشيه پياده رو زار زار گريه مي كند، 

برنمي گرداند.
داخل پ��ارك و خيابان هاي اينجا كه ق��دم مي زني؛ 
همه چيز به نظر تحت كنترل مي آيد، معتادان، ماموران 
شهري، س��اكنان محله حتي .... همه به آرامي از كنار 

هم عبور مي كنند.
وقتي قصد مي كنيم از زندگي زني معتاد كه با شلواري 
سفيد زير سايه درخت نشسته است، بپرسيم، مردي 
در عوض پول و غذا، به ما پيش��نهاد مي دهد در فيلم 
يك كارگردان معروف به عنوان س��ياه لش��كر بازي 
كنيم. مي گويد: »... براي زندان زنان، چند نفر خانومم 
مي خوايم كه حالت معتاد باشند...، شما مي توني...« 
ب��راي او قيافه هيچ فرق��ي نمي كند، ب��ودن در اين 
پارك يعني تو معتادي. شيش��ه ب��راي زن؛ صورت و 
صدا نگذاش��ته. مي گويد براي مصرف به داخل پارك 
مي آيد چراكه در خانه پسرهايش زندگي مي كنند و او 

نمي خواهد جلوي آنها مصرف كند!
نزديك 1۲ سال است كه »عملي« است : »شهرداري 
با ما كاري ندارد اما بعضي موقع ها ماموران مي ريزند و 
ما را مي زنند. اينجا زياد بچه نداريم. فقط يك پسر 11 
ساله است كه شيشه مي كشد. شوهرم 18 سال است 
مصرف مي كند. البته االن دو سال و 1۵ ماه مي شود 
كه پاك ش��ده. اما من بعد از اينكه هفت س��ال زنش 

بودم، عملي شدم.« زن هر شب تا ساعت 10 در پارك 
مي ماند: »اينجا شب ها هم شبيه روز است، اما چون 
س��اعت اداري تمام شده، همه چيز علني تر مي شود. 
همه يك گوشه مي نشينند و مي كشند... خوب شب ها 
راحت تر است. وقتي هوا تاريك مي شود، ديگر از مامور 
و گرفتن هم خبري نيست.« مرد ديگري روي چمن  
كنار بالش��ش لم داده و هرويين مي كشد. آرام انگار 
همه چيز امن امن است. مي گويد با دخترش در داخل 
پارك زندگ��ي مي كند و هر دو هروئين مي كش��ند: 
»ب��راي اينكه پس��رهام معتاد نش��وند، داخل پارك 

زندگي مي كنم.«
به گفته شهرداري ناحيه، شبكه توزيع خرده فروشي 
مواد مخدر پس از پاكسازي هرندي به محله باغ آذري 
منتقل ش��د، هر هفته دو بار معت��ادان با هماهنگي 
كالنتري و ش��هرداري با ون به كهريزك و مش��يريه 

منتقل مي شوند اما دوباره برمي گردند.
فرسودگي بافت مسكوني شايد به جرم خيزي آن دامن 
زده. شهردار ناحيه مي گويد در ماه به صورت ميانگين 
يك تا سه جسد و مورد فوتي را جمع آوري مي كنند. 
افرادي كه اعتياد آنها را از چارچوب جامعه و خانواده 
بيرون انداخته و عاقبت كارش��ان ب��ه خيابان خوابي 
كشيده، در حاشيه پياده روهاي ش��وش دراز به دراز 
افتاده ان��د. آنها كن��ار المان هاي ته��ران قديم كه در 
راس��تاي طرح هاي هويت بخشي ساخته شدند، سر 
پ��ا ادرار مي كنند و در گروه ه��اي چند نفري به ديوار 
 تكيه مي دهند، خمار و نش��ئه مي شوند.  آنها بخشي

جدايي ناپذير از هويت، بافت و ش��كل اين منطقه اند. 
به عنوان بخش��ي از ش��هر، نم��ود غيرقابل ان��كار از 

بي برنامه گي و ناكارآمدي در سيستم اداره كشور.

افزايش آمار معتاداِن تحت درمان در جامعه كارگري كمبود ۱۱ هزار تخت بيمارستاني در پايتخت
عضو مجمع نمايندگان اس��تان ته��ران، از برگزاري 
نشس��ت اعضاي اين مجمع با متوليان حوزه سالمت 
براي پيگيري مشكالت حوزه درمان پايتخت خبر داد.

محسن عليجاني با اعالم اين خبر كه مجمع نمايندگان 
استان تهران سه شنبه آتي )۲0 شهريورماه( با متوليان 
حوزه سالمت تش��كيل جلس��ه مي دهد، گفت: اين 
نشست به منظور بررسي مشكالت حوزه درمان و بيمه 
تامين اجتماعي اس��تان تهران پيرو موضوعاتي كه از 
سوي نمايندگان استان تهران پيگيري مي شود، برگزار 
خواهد ش��د. نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمشهر و پرديس درمجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: اين نشس��ت داراي دو بخش خواه��د بود كه در 
بخش اول آن رييس سازمان تامين اجتماعي و مدير 
كل درمان استان تهران حضور پيدا مي كنند و در بخش 
دوم نيز روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي حضور پيدا 

كرده و احتمال دارد كه وزير بهداشت نيز در اين نشست 
حضور داشته باشد. او با اشاره به مشكالتي كه در حوزه 
درمان پايتخت وجود دارد، به خانه ملت گفت: حوزه 
درمان اس��تان تهران از وضعي��ت مطلوبي برخوردار 
نيس��ت، كما اينكه در شرايط كنوني كمبود 11 هزار 
تخت بيمارستاني وجود دارد و تعداد مراكز درماني در 
شرق و غرب تهران هم متناسب با جمعيت آنها نيست.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، در بيان مشكالت 
شهرستان هاي پيرامون تهران تصريح كرد: هم اكنون 
1۶ شهرس��تان اطراف تهران همچون شهر قدس و 
پرديس فاقد مراك��ز درماني بوده يا در آنها س��اخت 
بيمارستان ها، ناتمام باقي مانده است. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد كرد: 
در نشس��ت هفته آينده ضمن بررسي ظرفيت هاي 
درماني موجود در اس��تان تهران به بررسي نقشي كه 
س��ازمان تامين اجتماعي مي تواند در رفع مشكالت 
حوزه درمان اين شهر ايفا كند، خواهيم پرداخت.عضو 
مجمع نمايندگان استان تهران، در پايان از برگزاري 
نشست بعدي اين مجمع در مهرماه به منظور بررسي 
وضعيت فضاهاي آموزش��ي تهران و مقاوم س��ازي و 
نوس��ازي مدارس با حضور مس��ووالن حوزه آموزش 

كشور خبر داد.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزايش آمار 
معتاداِن تح��ت درمان در جامعه كارگري گفت: براس��اس 
مطالعه اي كه انجام ش��ده، در بين جامعه كار و توليد يعني 
كارگران، اختالالت رواني حدود ۲4 درصد است، يعني يك 
همراهي بسيار زيادي في مابين شيوع مصرف مواد و اختالالت 

رواني وجود دارد.
پرويز افشار در رابطه با پذيرش نشدن معتادان متجاهر در مراكز 
درماني، گفت: پذيرش بيماراني كه عالوه بر مشكل اعتياد، 
مش��كالت ديگري هم دارند، در دستور كار است، البته اين 
مساله نه تنها فقط براي بيماران بزرگسال بلكه براي كودكاني 
هم كه مشكل اعتياد دارند، مطرح اس��ت. وزارت بهداشت 
تكليف قانوني در رابطه با بيماران��ي دارد كه داراي وضعيت 
اورژانسي هس��تند و بايد پذيرش شوند و اگر مشكلي وجود 
داشته كه حيات فرد را تحت تاثير قرار دهد، اقدامات درماني 
بر ترك اعتياد ارجحيت دارد، يعني زودتر بايد رسيدگي شود.

او اظهار كرد: وزارت بهداشت قطعا در مراكز خود اين افراد را 
مي پذيرد، اما يك سري از بيماري ها الكتيو هستند؛ يعني فرد 
مدت ها با آن درگير بوده و اورژانسي نيست. اگر اين بيماري ها 
مدنظر باشد، وزارت بهداشت مسووليت پذيرش ندارد، چون 
هيچ فوريتي در اين خصوص وجود ندارد. برخي از معتادان فاقد 
هر گونه هويت هستند، اسناد هويتي ندارند و به همين خاطر 
دفترچه بيمه سالمت به آنها تعلق نمي گيرد. افراد حتي اگر 
بيمه نباشند با كارت هويتي مشمول بيمه سالمت هستند، اما 
اگر فاقد هويت باشند، كار پيچيده و سخت مي شود. افشار به 
ايلنا گفت: اينها جزو عوامل بازدارنده اي است كه باعث مي شود، 
فرآيند درمان بيماري هاي معتادان متجاهر به غير از درمان 
اعتياد كه در مراكز ماده 1۶ است، دچار كندي و وقفه شود، 
اما اينگونه نيست كه وزارت بهداشت از پذيرش آنها خودداري 
كند، بلكه بايد برخي فرآيندها طي شود و همين مساله باعث 

مي شود، كه كارها به كندي انجام شود. 
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ايرانشهر

ادامه از صفحه اول

13 راهوشهرسازي
 ٢٤درصد مدارس تهران

در وضعيت قرمز قرار دارند

ممنوعيت موقت تردد 
صبحگاهي وانت و كاميونت 

س��ند مخاطرات غير س��ازه اي 1350 مدرسه در 
سطح ش��هر تهران در اجراي طرح مدرسه آماده 
شامل توصيه هاي ايمني براي كاهش مخاطرات 
به منظور عملياتي ش��دن و اجراي آن در مدارس 
به شهرداران مناطق و اداره كل آموزش و پرورش 
شهر تهران ابالغ شد. به گزارش ايلنا، احمد صادقي، 
رييس سازمان مديريت بحران شهرداري تهران 
درباره اجراي اين طرح گفت: طرح مدرس��ه آماده 
با ه��دف افزايش آمادگي و ايمني مدارس ش��هر 
تهران در مواجهه با حوادث اجرا مي ش��ود كه طي 
آن تاكنون مخاطرات غيرسازه اي 1350 مدرسه 
ارزيابي و برنامه كاهش آن ارايه ش��ده اس��ت. وي 
افزود: سند مخاطرات مدارس با همكاري سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني و اداره كل آموزش و 
پرورش شهر تهران، در قالب چك ليست ايمني و 
بر اساس بازديدهاي ميداني از بخش هاي مختلف 
مدارس تهيه شده است. صادقي با تشريح بخش هاي 
مختلف اين طرح گفت: اطالعات جمع آوري شده 
در سامانه »مدرس��ه آماده« وارد شده و براساس 
امتياز به دس��ت آمده، هر يك از مدارس در يكي 
از سه س��طح قرمز )داراي خطرپذيري باال(، زرد 
)خطرپذيري متوسط( و سبز )خطرپذيري پايين( 
قرار گرفته اند. همچنين طرح كاهش مخاطرات هر 
مدرسه در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت تدوين و به مدارس ارايه مي شود تا از طريق 
راهكارها و توصيه هاي اين برنامه، مسووالن مدارس، 
بتوانند نسبت به كاهش خطرپذيري مدارس اقدام 
و شناسنامه ايمني دريافت نمايند. رييس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران افزود: اين 
طرح از ابتداي سال 94 تا پايان مرداد 97 در 1350 
مدرسه اجرا شده اس��ت كه تا پايان سال بررسي 
شرايط تمامي مدارس به اتمام مي رسد. وي گفت: 
بر اساس نتايج به دست آمده از مدرسه هاي شهر 
تهران كه مورد ارزيابي مخاطرات غير سازه اي قرار 
گرفته است. ١٩ درصد مدارس در وضعيت سبز، 
٥٧درصد در وضعيت زرد و ٢٤درصد در وضعيت 

قرمز قرار مي گيرند. 

با مصوبه ش��وراي ترافيك ش��هر ته��ران، تردد 
هرگونه وانت و كاميونت از اول تا يازدهم مهر ماه 
در ساعاتي از روز ممنوع شد. به گزارش تسنيم، 
شوراي ترافيك تهران، همزمان با آغاز بازگشايي 
مدارس و به منظور كاهش ترافيك صبحگاهي، 
محدوديت هاي ترافيكي ب��راي معابر تهران در 
برخي س��اعات روز، در نظر گرفت.براساس اين 
گزارش از اول تا 11 مهر ورود و تردد وانت بارها و 
كاميونت هاي توزيع كاال در تمام معابر سطح شهر 
تهران از ساعت 6 تا 9 صبح ممنوع است. الزم به 
ذكر است كه اين مصوبه در روزهاي پنجشنبه و 
جمعه اجرايي نخواهد ش��د و ممنوعيت مذكور 

در روزهاي پنجشنبه و جمعه اعمال نمي شود.

در فرضي��ه دوم  ،ترام��پ ب��ه دليل ع��دم كفايت 
سياس��ي طي ماه ها يا حتي هفته ه��اي پيش رو، 
 از رياس��ت جمهوري امريكا خلع مي ش��ود .با بروز 
چنين شرايطي ،طبق قوانين امريكا  ،مايك پنس، 
معاون رييس جمهور امريكا، ) مظنون شماره يك 
نوش��تن مقاله نيويورك تايمز (بط��ور اتوماتيك 
رياس��ت جمهوري امريكا را تا پايان اي��ن دوره به 
عهده مي گيرد .در اين سناريو ،احتمال لغو برخي از 
فرامين ترامپ از جمله خروج امريكا از برجام توسط 
دولت مايك پنس وجود دارد. در چنين شرايطي، 
تحريم هاي جدي��د امريكا عليه ايران لغو و فش��ار 
اقتصادي ناش��ي از تحريم نيز از روي دوش اقتصاد 
ايران برداشته خواهد شد .اما از آنجا كه مايك پنس 
خود يكي از مخالفان جدي برنامه هاي هس��ته اي 
ايران به ش��مار مي رود و تاكنون ني��ز ديدگاه هاي 
سرسختانه اي در قبال ايران داشته است ،او ممكن 
اس��ت به روش خصمانه ترامپ در برابر كشورمان 
ادامه ده��د .در صورت بروز چنين ش��رايطي ،نيز 
مي توان پيش بيني كرد ،بنا به داليلي گوناگون كه 
به برخي از آنها اش��اره شد ،اقدامات پنس از موضع 
ضعف و با شدت بسيار كمتر از دوران ترامپ تداوم 
پيدا كند .در عين حال ،دولتمردان و سياسيون ايران 
نبايد فراموش كنند كه اقتصاد كشور در هر يك از 
س��ناريوهاي پيش رو نيازمند اصالح ساختارها و 
سياست ها است .اميد كه مسووالن از فرصت هاي 

احتمالي پيش رو به درستي استفاده كنند.

فرودگاه هاي كوچك فعال مي شوند؟

معاون نظارت شوراي شهر تهران خبر دادمسكن مهر به ايستگاه آخر رسيد

آدرس فرودگاه هاي نسل سوم روي نقشه ايران

دو ميليون مسكن مهر تحويل شد؛ طرح جايگزين آماده است

گروه راه و شهرسازي |   
با انتشار خبر ورود چند فروند هواپيماي دسته دوم 50 
نفره بمباردير به ناوگان صنعت هوايي كشور در آينده 
نزديك، بح��ث واگذاری فرودگاه های غير اقتصادی به 
استانداری ها و شهرداری ها قوت گرفته است. براساس 
تازه ترين اظهارنظر عضو هيات مديره شرکت فرودگاه 
ها و ناوبری هوايی ايران، طي يكي دوهفته آينده از طرح 
واگذاری فرودگاه های غير اقتصادی به استانداری ها و 

شهرداری ها رونمايي مي شود.
طرح واگذاري فرودگاه هاي غيراقتصادي به استانداري 
ها و ش��هرداري ها، نخستين بار س��ال گذشته از سوي 
غالمحس��ين باقريان از اعضاي هيات مديره ش��ركت 
فرودگاه ها مطرح شد و هفته گذشته نيز دوباره از زبان 
مديرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوايی ايران 

شنيده شد.
 اين طرح كه به »فرودگاه های نسل سوم« معروف است، 
براس��اس گفته هاي رحمت اهلل مه آبادي، مديرعامل 
ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی اي��ران براي حل 
مشكل فرودگاه هاي زيانده اجرايي مي شود زيرا بيشتر 
فرودگاه های کشور غير اقتصادی هستند و 90 درصد 

پروازها صرفا در 10 درصد فرودگاه ها انجام می شود.
فرودگاه های نسل سوم فرودگاه هايی هستند که توسط 
دولت های محلی اداره )استانداری ها و شهرداری ها( از 
محل بودجه استانی و محلی اداره می شوند، به اين ترتيب 
ستاد مرکزی شرکت فرودگاه ها ديگر در درآمد - هزينه 
اين فرودگاه ها دخالت ندارد و مقامات محلی با استفاده 
از ظرفيت های داخلی اس��تان يا شهر مربوطه به اداره 

فرودگاه می پردازند.
اما باقريان، عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوايی ايران كه اولين بار از وجود اين طرح سخن به ميان 
آورد و يک��ی از طراحان اصلی ط��رح تبديل يا احداث 
فرودگاه های نسل س��وم است، درباره اين طرح به مهر 
گفت: قرار اس��ت طی يکی، دو هفته آينده اين طرح با 

حضور وزير راه و شهرسازی رونمايی شود.
او با بيان اينکه قرار است فرودگاه های جديدی که ساخته 
می شود با رويکرد فرودگاه نسل سوم باشد، ادامه داد: بر 
اساس اين طرح، فرودگاه ها بر اساس ميزان کارآيی آنها 
تقسيم بندی شده و قرار است در واگذاری به دولت های 
محلی، از حداکثر امکانات محلی و حداقل نيروی انسانی 
فعال شده و بهره وری را افزايش دهند اين مشکلی است 

که در حال حاضر در اکثر فرودگاه هايمان داريم.
باقريان درباره فرودگاه کاشان و اداره اين فرودگاه از محل 
منابع داخلی خود گفت: فرودگاه کاشان متعلق به شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران نيس��ت و اين فرودگاه 
را خود شهرداری كاش��ان احداث کرده است، فرودگاه 
كاشان،  نظامی است و شهرداری کاشان بخشی از آن را 
در اختيار گرفت و تکميل کرد و در حال حاضر در حال 

بهره برداری از آن است.
به گفت��ه او، فرودگاه كاش��ان مي توان��د الگوي خوبي 
براي اين طرح باش��د اگرچه در اين فرودگاه يک سری 
محدوديت هايی وجود دارد، اما شهرداری کاشان حمايت 

خوبی از آن کرده است.
عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها درباره بزرگ متراژ 
بودن فرودگاه ها و اختص��اص اراضی بزرگ به آنها كه 
موجب گران شدن و غير اقتصادی بودن آنها شده است، 
تصريح کرد: از آنجايی ک��ه فرودگاه های ايران اکثرا در 
خارج از شهرها هستند بخش زيادی از اراضی را از منابع 
طبيعی گرفته ايم، بنابراي��ن هزينه زيادی بابت زمين 

پرداخت نمی کنيم.
باقريان افزود: بحثی که در خصوص رابطه زمين و اراضی 
فرودگاهی با بهره وری آنها وجود دارد اين اس��ت که تا 
پيش از برجام و خريد هواپيماهای کوچک، ش��رکت 
های هواپيمايی عمدتا هواپيماهای بزرگ خريداری می 
کردند و شركت فرودگاه ها مجبور بود برای امکان پذير 
شدن نشست و برخاست اين نوع هواپيماها، فرودگاه های 
بزرگ احداث کند اما اخيرا با طرحی که مطرح شده، يک 
س��ری هواپيمای کوچک وارد شده که می توانيم برای 

پذيرش آنها، فرودگاه کوچک بسازيم.
او با تأکيد بر اينکه طرح تبديل يا احداث فرودگاه های 
نسل سوم به صورت يک مجموعه اقدامات ديده شده، 
گفت: با اين هدف، فرودگاه کوچ��ک تر و اقتصادی تر 
احداث می ش��ود تا هواپيماهای 40 تا 50 نفره اقدام به 

جابه جايی مسافر کنند.
به گفت��ه اين مقام مس��وول، اگر فرودگاه بس��ازيم اما 
هواپيمايی مناسب آن در کشور نداشته باشيم، مجبوريم 
هواپيمای بزرگ با هزين��ه و تجهيزات زياد برای تعداد 
محدودی مس��افر اختصاص دهيم بنابراين در رويکرد 
فرودگاه های نسل سوم، بخش��ی از اقدامات را شرکت 
فرودگاه ها انجام می دهد و بخش��ی را هم شرکت های 
هواپيماي��ی انجام می دهن��د. هدايت ش��رکت های 

هواپيمايی هم با سازمان هواپيمايی کشوری است.
باقريان همچنين گفت: يک سری هواپيماهای بمباردير 
آر. جي 145 با موتور جت هس��تند که چند ش��رکت 
هواپيمايی داخلی قرار است وارد کنند که 40 تا 50 نفر 

ظرفيت دارند. اين هواپيماها دست دوم هستند.

  واگذاري فرودگاه هاي زيانده 
طرح فرودگاه های نسل سوم كه نخستين بار در مهر 
ماه س��ال گذشته مطرح ش��د از همان ابتدا با واکنش 
مثبت فعاالن و کارشناسان حوزه هوايی همراه شد و 
اغلب کارشناسان اجرای اين طرح را عاملی برای ايجاد 
رقابت ميان فرودگاه های زيانده و محلی عنوان کردند.

اما دليل حمايت كارشناسان ازطرح فرودگاه هاي نسل 
سوم اين است که رس��يدگی به شرايط فرودگاه های 

محلی و زيانده در اولويت شرکت فرودگاه ها نيست و 
برهمين اساس وابس��تگی مالی اين فرودگاه ها به اين 
شرکت نه برای فرودگاه های محلی و نه برای شرکت 
فرودگاه ها به صرفه نيس��ت چون هم توسعه و اجرای 
پروژه ه��ای فرودگاه های زيان��ده را ب��ا تاخير همراه 
می کند و هم هزينه س��نگينی به شرکت فرودگاه ها 

تحميل می کند.
پيشنهاد كارشناسان حوزه هوايي اين است که مديريت 
مالی فرودگاه هاي زيانده به شهرداری ها و استانداری ها 
واگذار ش��ود زيرا اين ارگان ها آش��نايی بيش��تری با 
سرمايه گذاران بومی و ارتباط بيشتر با ارگان های محلی 
و... دارن��د و در اين زمينه می توانند موفق تر از مديران 

منتخب شرکت فرودگاه ها باشند.
در همين رابطه، محمدرضا ابراهيمی، کارشناس ارشد 
حوزه هواي��ی واگذاری فرودگاه ه��ای زيانده و محلی 
به ش��هرداری ها و اس��تانداری ها را مثبت دانست و به 
»تعادل« گفت: چون ش��رکت فرودگاه ها بايد هزينه 
نگهداری، احداث باند و ترمينال و... اين فرودگاه های 
کوچک و زيانده را پرداخت کند و عالوه بر اين هزينه ها 
بايد حقوق کارمندان اين فرودگاه ها هم پرداخت شود 
و هزينه های فرودگاه های کوچک و زيانده در ايران، دو 
برابر درآمد آنهاست، منطقی به نظر می رسد که نتواند 

در تامين مالی پروژه های اين فرودگاه ها و توسعه آنها 
همکاری کند.

اين كارشناس ارشد حوزه هوايي افزود: بايد سعی شود 
تا مسووالن فرودگاه ها، به صورت محلی و بومی انتخاب 
شوند زيرا آنها می توانند با ارگان های مختلف در ارتباط 
باشند، سرمايه گذاری کنند و با سرمايه گذاران بخش 
خصوصی تعامل داشته باش��ند تا بتوانند درآمدزايی 
ف��رودگاه را افزايش دهند، هزينه ه��ا را تعديل کنند 

بازارهای جديدی را پيدا کنند.
اين فعال حوزه هوانوردی با اشاره به پيامدهای مثبت 
واگذاری فرودگاه های کوچک و زيانده به شهرداری ها 
و اس��تانداری ها بيان كرد: اين تصميم عالوه براينکه 
هزينه های شرکت فرودگاه ها را کاهش می دهد به سود 
فرودگاه های زيانده هم هست فقط بايد اين نکته را لحاظ 
کرد که با توجه به هزينه های بسياری که اين تصميم 
به فرودگاه های زيانده و محلی تحميل می کند، ممکن 
است با واکنش منفی و مقاومت فرودگاه ها يا شهرداری 
و استانداری ها مواجه شويم که اين موضوع هم به علت 

نبود سابقه دراين زمينه است.
او اظهار كرد: با واگذاری فرودگاه های کوچک و زيانده 
به شهرداری ها و استانداری ها، رقابت ميان استان ها و 
ش��هرها برای مديريت بهتر فرودگاه ها ايجاد می شود 

تا از اين طريق بتوانن��د ايرالين های مختلف را جذب 
کرده و در ارائه خدمات بهتر به شرکت های هواپيمايی 
بهترين باشند که همين موضوع کيفيت خدمات دهی 

را افزايش می دهد.
اما علي كجباف، ديگر كارشناس ارشد حوزه هوايي هم 
در گفت وگو با »تعادل« و در واكنش به تصميم شركت 
فرودگاه ها مبني بر واگذاري فرودگاه هاي زيانده، اين 
اقدام را تصميم درستی دانست وگفت: چنين ساختاری 
سبب می شود که هزينه های توسعه فرودگاه از محل 
عوارض شهری تامين شود و اگر خواست و مطالبه مردم 
شهری توسعه فرودگاه باشد، بايد هزينه آن در عوارض 
شهری ديده شود يا فرودگاه ها از شهرداری ها فاينانس 
کنند. بنابراين در اين ش��يوه با نگ��رش مثبت مردم و 
پرداخت هزينه های توسعه از جيب آنها شاهد توسعه 

فرودگاه ها خواهيم بود.
او ادامه داد: چنين س��اختاری س��بب می ش��ود که 
هزينه های توس��عه فرودگاه از محل عوارض شهری 
تامين شود و اگر خواست و مطالبه مردم شهری توسعه 
فرودگاه باشد هزينه آن در عوارض شهری ديده می شود 
يا فرودگاه ها از شهرداری ها فاينانس می کنند، برهمين 
اساس اجرای مدل دوم می تواند نجات بخش شرايط 

کنونی فرودگاه های زيانده باشد.

از دو ميليون و 300 هزار واحد مس��كن مهر تاكنون دو 
ميليون واحد به متقاضيان واگذار ش��ده و از 300 هزار 
باقي مان��ده 150 هزارتاي آن متقاضي ندارد. از س��وي 
ديگر طرحي كه از آن به عنوان جايگزين مسكن مهر با 
جامعه هدف اقشار متوسط ياد مي شود روي ميز دولت 

قرار گرفته است.
به گزارش ايس��نا، مس��كن مهر به روزهاي پاياني خود 
نزديك مي شود. با اين حال به دليل نبود بودجه مناسب 
بخش عمده سايت هاي مسكن مهر فاقد خدمات زيربنايي 
و روبنايي مناس��ب است. تا قبل از جهش نرخ ارز عنوان 
مي شد تكميل زيرس��اخت هاي مسكن مهر 11 هزار و 
500 ميليارد تومان بودجه الزم دارد. با اين حال شركت 
عمران شهرهاي جديد برنامه هايي را براي استفاده از توان 
بخش خصوصي در تكميل خدمات رفاهي سايت هاي 
مسكن مهر به كار گرفته است. مديرعامل شركت عمران 
شهرهاي جديد كه روز چهارشنبه براي افتتاح ۲5 طرح 
عمراني ب��ه ارزش 150 ميليارد تومان به ش��هر جديد 
صدرا س��فر كرده بود، در جريان اين مراسم گفت: از دو 
ميليون و 300 هزار واحد مسكن مهر كشور نزديك به 
دو ميليون واحد به متقاضيان آنها واگذار ش��ده اس��ت. 
150 هزار واحد مس��كن مهر نيز حداكثر تا پايان دولت 
دوازدهم تحويل داده مي شود و حدود 150 واحد باقي 
مانده نيز هيچ متقاضي ندارد. حبيب اهلل طاهرخاني به 
كمبودهاي جدي در سايت هاي مسكن مهر سراسر كشور 
اشاره و تاكيد كرد: دولت با تمام توان مي كوشد به لحاظ 
استانداردسازي محيط زندگي مردم در اين واحدهاي 
مسكوني، آنها را به سطح متوس��ط شهري ارتقا دهد و 

خدمات اوليه مسكن هاي مهر را تامين كند.
معاون وزير راه و شهرسازي اين را هم گفت كه به زودي 
پرونده تحويل واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان بسته 
خواهد شد اما كار دولت براي تامين خدمات مورد نياز به 

اين مجتمع ها همچنان ادامه دارد.

  جانشين مسكن مهر به زودي مي آيد
دولت يازدهم و دوازدهم طرح مس��كن مهر را به دليل 
نبود زيرساخت هاي مناسب در بيابان، مشكالت اجرايي 
و اثرات نامطلوب بر اقتصاد كش��ور، متوقف و به تكميل 
واحدهاي باقي مانده بس��نده كرد. از س��وي ديگر نياز 
به مس��كن در كالنشهرها به ش��دت احساس مي شود. 
برنامه دولت اين اس��ت كه با توجه به زيرس��اخت هاي 
مناسب در كالن شهرها نوس��ازي بافت هاي فرسوده را 
اولويت برنامه هاي خود قرار دهد كه البته اين هدف نيز با 

مشكالتي مواجه است.
از سوي ديگر قرار اس��ت طرحي جايگزين مسكن مهر 
ش��ود اما اين بار دولت مجري طرح نيست؛ زيرا همواره 

كارشناسان عنوان مي كنند كه دولت ها سازندگان خوبي 
نيستند و بهتر است كارها به بخش خصوصي واگذار شود. 
مس��ووالن اذعان دارند كه اگر مسكن مهر هم از ابتدا به 
بخش خصوصي واگذار مي ش��د تا االن به پايان رسيده 
بود. بر اين اس��اس شركت عمران ش��هرهاي جديد در 
قالب طرح هاي مشاركت با بخش خصوصي، احداث 50 
هزار واحد مسكن را تا پايان سال كلنگ مي زند. جامعه 
هدف اين طرح نيز اقشار متوسط هستند؛ چرا كه عمده 
مخاطبان مسكن مهر، اقشار ضعيف بودند و به همين دليل 
دولت قصد دارد با هدف تعامالت اجتماعي در شهرهاي 

جديد تنوع جمعيتي ايجاد كند.
مدتي پيش مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد 
در تشريح جزييات اين طرح عنوان كرده بود: عمليات 
احداث 50 هزار واحد مس��كوني را در دستور كار داريم. 
امس��ال در هفته دولت 1۲ پروژه مس��كوني را ش��روع 
مي كنيم كه 10 هزار واحد را ش��امل مي ش��ود. در دهه 
فجر 50 هزار واحد مدنظر ق��رار مي گيرد. اين پروژه ها 
در صدراي شيراز، بهارس��تان، فوالدشهر و مجلسي در 
اصفهان، انديشه و پرند در اس��تان تهران، هشتگرد در 
اس��تان البرز، گلبهار در خراس��ان رضوي، مهاجران و 
اميركبير در اس��تان مركزي و سيراف در استان بوشهر 
آغاز مي ش��ود. روش ساخت به صورت مشاركتي است. 
قرارداد واگذاري زمين را به انبوه سازان با دوره تنفس در 
پرداخت بهاي زمين منعقد مي كنيم كه هم انبوه سازان 
فعال شوند و هم بخش��ي از نقدينگي جامعه به سمت 

فعاليت هاي مولد برود.

 پيشنهاد واگذاري واحدها به خانه اولي ها
معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: مذاكراتي با 

بانك مسكن داريم كه بتوانيم عرضه اين 50 هزار واحد 
را به تقاضا نزديك كنيم. مثال ليس��ت كساني كه براي 
مسكن يكم ثبت نام كرده اند دريافت مي كنيم و با آنها 
براي واگذاري واحد در قالب اين پروژه مذاكراتي انجام 
مي دهيم. وي در پاسخ به اين سوال كه واحدها متناسب با 
تقاضا انجام مي شود يا خير، اظهار كرد: مجموعه شهرهاي 
جديد قبل از شروع مسكن مهر تماما با الگوي مشاركت 
مدني ساخته شد اما قطعا افرادي كه در اين 50 هزار واحد 
با ما شريك مي شوند تقاضاي بازار را در نظر مي گيرند. 
س��ازندگان ابتدا مطمئن مي ش��وند كه اگر واحدها را 
تكميل كنند مي تواند در بازار به فروش برسانند. ما هيچ 
محدوديتي از لحاظ قيمت گذاري براي س��ازندگان در 
سهم خودشان قائل نمي شويم. در بحث خانه اولي ها هم 
هيچ اجباري نيست كه واحدهاي مدنظر ما را خريداري 
كنند و خودش��ان در اين زمينه حق انتخاب دارند. 10 
هزار واحدي كه شروع خواهيم كرد با سود 1۸ درصد با 
انبوه سازان قرارداد بسته ايم كه قطعا با اين درصد سود 

محاسبه كرده اند برايشان صرفا اقتصادي دارد.

   واگذاري واحدها در قالب مسكن اجتماعي
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد افزود: بخشي 
از واحدهايي كه مربوط به ما است را همزمان با سازندگان 
كه پيش فروش مي كند واگذار مي كنيم. اما موضوع اين 
است كه قصد داريم سهم خود را در قالب برنامه وزارتخانه 
استفاده كنيم. مثال س��هم خود را به بنياد مسكن قرار 
بدهيم كه در قالب مسكن استيجاري استفاده كند. اين 
موضوعات تابع عرضه مالي اقتص��ادي خواهد بود ولي 
قطعا بخش��ي از واحدها را در اختيار مسكن اجتماعي 

قرار مي دهيم.

كاهش معني دار حجم زباله هاي عفوني
معاون نظارت شوراي شهر تهران از بررسي وضعيت 
زباله هاي عفوني و بيمارس��تاني در شهر تهران خبر 

داد.
افش��ين حبيب زاده در گفت وگو با ايس��نا، در مورد 
جزييات بررسي كميته نظارت شوراي شهر تهران، 
درباره وضعيت زباله هاي عفوني و بيمارستاني گفت: 
چند ماه پيش كميسيون نظارت شوراي شهر تهران 
گزارشي را از وضعيت زباله هاي بيمارستاني و عفوني 

دريافت كرد.
وي با بيان اينكه حساسيت شورا در مورد زباله هاي 
عفوني و بيمارس��تاني زياد است چرا كه بر سالمت 
مردم تاثير مس��تقيم دارد، تصريح ك��رد: اخباري 
درياف��ت كرديم مبني ب��ر اينكه حج��م زباله هاي 
بيمارستاني كاهش يافته است و اين كاهش از نظر 
ما معني دار بود و موجبات نگراني را فراهم كرد. چرا 
كه با توجه به شرايط موجود و جمعيت شهر تهران، 
طبيعي بود كه نه تنها حجم زباله هاي بيمارستاني 
كم نش��ود بلكه انتظار داش��تيم كه اين ميزان زباله 
افزاي��ش يابد مگر اينكه بيمارس��تان ها خودش��ان 
نسبت به عادي س��ازي زباله هاي بيمارستاني اقدام 

كنند كه اين امر نيز با توجه به مشكالت بعيد بود.
عضو ش��وراي ش��هر تهران ب��ا بي��ان اينك��ه يكي از 
برداش��ت هاي ما اين بود كه امكان دارد بيمارستان ها 
زباله هاي عفوني را در قال��ب زباله هاي عادي مخلوط 
كنند، گفت: از مدير بخش پس��ماند شهرداري تهران، 
دعوت كردي��م كه در اي��ن خصوص توضي��ح دهد و 
همچنين بازرس��ان شوراي ش��هر در قالب يك تيم به 
بررسي چرايي كاهش حجم زباله هاي عفوني پرداختند 

كه گزارش در صحن شورا قرائت خواهد شد.
وي با بيان اينكه متاس��فانه در شهر تهران زباله سوز 
عفون��ي نداريم گفت: وظيفه ايجاد يك زباله س��وز 
عفوني بر عهده وزارت بهداشت است كه تاكنون اين 
مهم را انجام نداده است. هر چند كه شهرداري نيز در 
يك برهه زماني وارد ميدان ساخت زباله سوز عفوني 

شد اما بعد از مدتي اين روند متوقف شد.
حبيب زاده با بيان اينكه زباله هاي عفوني بيمارستاني 
در محل خاص نگهداري مي شوند كه اين مساله نيز 
در حال افزايش است، گفت: اين مساله به نفع شهر 
تهران نيس��ت و بايد هر چه س��ريع تر به جاي دفن 
سنتي زباله هاي بيمارستاني نسبت به ساخت زباله 

سوز عفوني اقدام كنيم.
وي ب��ا بي��ان اينكه در جري��ان بررس��ي ها متوجه 
ش��ديم كه تنها يك پيمان كار براي دفن زباله هاي 
بيمارس��تاني وج��ود دارد ك��ه انحص��ار زباله هاي 

بيمارس��تاني توس��ط يك پيمانكار صحيح نيست 
و بايد با ج��ذب چندپيمانكار ديگر فض��ا را رقابتي 
كرده و نظارت ها نيز بيشتر شود، گفت: به مسووالن 
ش��هرداري توصيه كرديم كه تع��داد پيمانكارها را 
افزايش دهد تا شاهد تحول جدي در حوزه پسماند 

بيمارستاني باشيم.
عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه متاسفانه آمار 
دقيقي از مي��زان زباله هاي بيمارس��تاني نداريم چرا 
كه اساس��ا آماري از مراكز درمان نداريم، گفت: وزارت 
بهداشت بايد اعالم كند كه چه تعداد مراكز درماني در 
شهر تهران وجود دارد؛ چرا كه شهرداري اساسا از برخي 
از مراكز آدرس و اطالعات ندارد و حتي نمي دانيم اين 

مراكز پسماندهاي عفوني خود را چه مي كنند؟!
وي با بيان اينكه وزارت بهداشت بايد به عنوان توليد 
كننده زباله هاي عفوني نقش جدي تري در معدوم 
كردن اي��ن زباله ها بازي كند، گفت: اساس��ا وزارت 
بهداشت متولي اصلي خنثي سازي زباله هاي عفوني 
است و بايد آمار دقيقي در اين خصوص داشته باشد. 
همچنين در مورد س��اخت زباله سوز عفوني كه بر 
عهده اين وزارت خانه است نقش جدي را ايفا كند؛ 
چرا كه شهرداري تنها آمار بيمارستان هايي را دارد 
كه با او قرار داد بس��ته اند و اين در حالي است كه در 
مراكز درماني محلي يا كلينيك ها اقدامات درماني 
نيز انجام مي ش��ود كه وزارت بهداشت بايد روي آن 

نظارت دقيقي داشته باشد.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم 
برابر راي شماره 139760315001001070 مورخ 1397/04/۲4 هيات اول/ هيات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عبدالرضائي، فرزند ظاهر، به كد 
ملي 449031444۲ )ششدانگ( يك باب ساختمان، به مساحت 130/67 مترمربع، پالك 
شماره 96 فرعي از 1۲51 اصلي، واقع در ايالم- ميدان امام حسن)ع(- كمربندي جنوبي، 

خريداري شده از علي ويس شكري و منتسب به مالكيت مرتضي رضايي نيا. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي  اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/06/03
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/06/18
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
دامداران نگران كاهش 

تقاضاي شير نباشند

شفاف شدن معامالت 
وزارت صنعت با دستگاه ها 

ترخيص بخشي از مواد اوليه 
قطعات خودرو 

وزارت صنعت، معدن و تجارت| يك مقام مسوول 
در سازمان توسعه تجارت، ممنوعيت صادرات شير 
خشك را به منظور تنظيم بازار داخلي برشمرد و گفت: 
دامداران نگران پايين آمدن تقاضا و در نتيجه كاهش 
قيمت شير خام نباش��ند. محمود بازاري، مديركل 
دفترهماهنگي صادرات محصوالت كش��اورزي و 
صنايع تبديلي اين وزارتخانه، در واكنش به اعتراض 
دامداران به ممنوعيت صادرات شيرخش��ك گفت: 
دامداران در اعت��راض خود به اين ممنوعيت نگران 
پايين آمدن تقاضا و در نتيجه كاهش قيمت ش��ير 
خام هستند كه به همين منظور در جلسات كارگروه 
تنظيم بازار مصوب شده است به منظور تامين مصارف 
داخلي و جلوگيري از افزايش بي رويه محصوالت لبني 

نظارت و كنترل انجام شود.
او در خصوص ممنوعيت صادرات شير خشك توضيح 
داد: اين ممنوعيت براساس تصميمات جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصاد سران سه قوه در ۲۷مرداد و 
به استناد بند ۳ و ۴ ابالغيه رياست محترم جمهور در 
۲۹ مرداد صادر شده است. در اين ابالغيه و در بند ۳ 
آن هرگونه تصميم گيري درباره نرخ تعرفه و ضوابط 
صادرات و واردات ب��ه وزير صنعت، معدن و تجارت 
تفويض اختيار شده اس��ت. بازاري ضمن بيان اين 
مساله در همين مورد اضافه كرد: به منظور جلوگيري 
از كاه��ش عرضه و افزايش توليد داخلي براس��اس 
بند ۴ اين ابالغيه وزير صمت مي تواند در چارچوب 
دس��تورالعملي كه به تصويب مي رس��د، صادرات 
برخي كاالها را در محدوده زماني خاصي ممنوع يا 
محدود به شرايطي س��ازد.  وي در ادامه ممنوعيت 
صادرات شيرخشك را به منظور تنظيم بازار دانست 
و توضيح داد: در همين قوانين ممنوعيت، استثنا هم 
قائل شده اند. بر اين اساس اگر صادرات از محل ورود 
مواد اوليه انجام گيرد، اش��كالي ندارد، عالوه بر اين 
راهكار ديگري كه قانون در اختيار صادركنندگان قرار 
مي دهد و به منظور حمايت از حقوق آنها تنظيم شده، 
ماده ۱۱ مكرر است. مدير كل دفتر هماهنگي صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي درباره اين ماده 
توضيح داد: اين ماده ۴ بند دارد كه اگر هركدام از اين 
شرايط محقق ش��ود و در صورتي كه تحقق شرايط 
پيش از ابالغ باش��د امكان ترخيص كاال وجود دارد. 
بنابراين صادرات تمام كاالهايي كه ارز دولتي دريافت 
مي كنند ممنوع شده و اگر نظر بر صادرات آنها باشد 
الزم است مابه التفاوت از صادركننده دريافت شود. 
بازاري در ادامه با اشاره به جلسه كارشناسي روز جمعه 
با نمايندگان وزارت بهداش��ت، كشاورزي و صنعت 
به منظور بيان مش��كالت در حوزه ممنوعيت هاي 
صادرات��ي افزود: در اين جلس��ه موضوع ممنوعيت 
صادرات شيرخشك مطرح شد و نظر سازمان حمايت 
اين بود كه با توجه به اينكه شرايط مناسبي براي تامين 
شيرخشك با نرخ مناسب در كشور وجود ندارد رفع 
ممنوعيت صادرات به صالح نيست و معاونت صنايع 

وزارت صنعت هم بر همين باور بودند.

فارس| مركزتوسعه تجارت الكترونيكي اعالم كرد 
كه اطالعات وزارت صنعت و دس��تگاه هاي اجرايي 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت شفاف 
سازي و در اختيار عموم قرار مي گيرد. بنابر اعالم وزير 
صنعت، معدن و تجارت، در راستاي دسترسي آزاد به 
اطالعات و اطالع رساني معامالت، شفافيت مالي و با 
عنايت به ماده )۲۳( قانون برگزاري مناقصات مصوب 
۱۳8۳ و ماده )۷0( منشور حقوق شهروندي مصوب 
۲۹/۹/۱۳۹5 رياس��ت محترم جمهوري كه اشعار 
مي دارد »حق شهروندان اس��ت كه به صورت برابر 
و با ش��فافيت كامل از اطالعات اقتصادي و از جمله 
اطالعات مربوط به برگ��زاري مزايده ها و مناقصه ها 
مطلع ش��وند«، اطالعات معامالت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دستگاه  هاي تابعه از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت در قسمت »شفاف سازي 
معامالت« در اختيار عموم قرار مي گيرد كه به تدريج 

شامل تمامي دستگاه هاي اجرايي خواهد شد.

شاتا| رييس انجمن قطعه سازان ايران علت اصلي 
طوالني شدن زمان خواب برخي خودروها را نبود مواد 
اوليه قطعات آنها عنوان كرد و گفت: تاكنون بخشي 
از مواد اوليه قطعات از گمرگ ترخيص و خودروها به 
مرحله تجاري رسيده است و به زودي تحويل مشتري 
خواهندش��د. نجفي منش در توضيح عدم تحويل 
به موقع خودروها به مردم توضيح داد: قطعه سازان 
معطل م��واد اوليه وارداتي قطعاتش��ان بودند كه از 
گمرك ترخيص نشده بود و به همين دليل نتوانستند 
اين قطعات را به موقع به خودروسازان تحويل دهند و 
اين باعث شد توليد تعدادي از خودروها كه از نظر اين 
قطعات ناقص بودند نهايي نشود. او در ادامه از ترخيص 
بخش��ي از مواد اولي��ه قطعات خ��ودرو در روزهاي 
اخير خبر داد و افزود: خوش��بختانه بعد از مكاتبات 
و جلساتي كه با گمرك انجام شد تاكنون بخشي از 
اين قطعات خارج شده است و بنابراين خودروها به 
مرحله تجاري رسيده و تحويل مشتري قرار خواهند 
گرفت. همچنين گمرك در حال بررسي ساير قطعات 
نيز اس��ت و به زودي آنها هم ترخيص خواهند شد.  
او گف��ت: در حال حاضر 80 درص��د مواد اوليه مورد 
استفاده قطعه سازان داخلي است اما ۲0درصد اين 
مواد اوليه هم الزم اس��ت از خارج وارد شود. بنابراين 
در صورت نرسيدن اين مواد روند توليد قطعه ناقص 
خواهد ماند. رييس انجمن قطعه سازان ايران با تاكيد 
بر لزوم حمايت از توليد داخلي ادامه داد: در اين شرايط 
الزم است ساخت داخلي به حداكثر خود برسد و در 
همين راستا مي توان از شركت هاي دانش بنيان براي 

توليد داخلي مشابه قطعات خارجي كمك گرفت. 

باتوافقايران،روسيهوتركيه،تجارتسهكشوربرمبنايارزهايمحليانجامميگيرد
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پيماني براي دور زدن دالر

 شتاب زدگي؛ اشتباهي بزرگمنابع ارزي ايران؛ بيش از نياز
در تحليل وضعيت عراق

گروه تجارت     
تجارت خارجي ايران يك قدم ديگر از دالر دور ش��د. 
يكي از محورهاي سفر روساي جمهور روسيه و تركيه 
به اي��ران در روز جمعه، توافقي س��ه جانبه براي كنار 
گذاشتن دالر از تجارت خارجي اين كشورها بود، توافقي 
كه براي نخس��تين بار، الگوي حذف دالر از مبادالت 
خارجي را عملياتي تر مي كند. بر اساس اين توافق، سه 
كش��ور مبادالت تجاري خود را بر مبناي ريال، روبل و 
لير انجام مي دهند و البته با تعيين ارزي جهان-روا تر 
مانند يورو، از نوس��انات تبديلي ميان ارزهاي مرجع 
تعيين ش��ده جلوگيري خواهند كرد. اين تصميم اما 
براي سه كشوري كه در ماه هاي اخير با كاهش ارزش 
پول ملي به دليل تحريم هاي خارجي مواجه بوده اند، 
تبعات مثبت و منفي فراواني خواهد داشت. ايران اما به 
عنوان كش��وري كه پيش از انقالب تجربه تالش براي 
پيوستن به پيمان هاي پولي را داشته و اكنون نيز سعي 
در گرته ب��رداري از الگوي چيني دور زدن دالر را دارد، 
متفاوت از دو كش��ور ديگر خواهد بود. در دور پيشين 
تحريم هاي هسته اي عليه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱ 
خورش��يدي، به دليل همزمان��ي تحريم هاي نفتي و 
بانكي، ايران از دسترسي به بخش بزرگي از دارايي هاي 
غير دالري خود در بانك ه��اي خارجي محروم ماند. 
عالوه بر اين، تهاتر كااليي نيز در مواردي به ضرر توليد 
داخلي ايران تمام ش��د؛ چراكه هدايت مسير واردات 
به سمت كاالهايي كه مشابه داخلي داشتند، به ضرر 
توليدكننده ايراني تمام شد. هر چه هست، اين پيمان 
پولي سه جانبه اما مي تواند مسير تازه اي براي تجارت 

خارجي ايران باز كند.

 پيمان پولي سه جانبه؟
تجارت خارجي ايران در ماه هاي پيش رو، بيش از پيش 
بر مبناي ارزهاي غي��ردالري انجام مي گيرد و اين، نه 
فقط در حوزه پولي ك��ه در حوزه هاي تجاري و حتي 
صنعتي هم ش��رايط تازه اي را براي ايران رقم خواهد 
زد. ماجرا از اين قرار اس��ت كه ايران، روسيه و تركيه به 
دنبال توافقي هستند كه مبادالت فيمابين را با ارزهاي 
محلي خ��ود انجام دهن��د و دالر را از روابط مالي خود 
حذف كنند. استفاده از پيمان هاي پولي دوجانبه، يكي 
از شيوه هاي كارآمد براي دور زدن محدوديت هاي مالي 
امريكاست اما اين پيمان ها چالش هايي نيز دارد كه بايد 
براي رفع آنها تمهيداتي انديشيده شود. اين تمهيدات 
البته نمي توانند مانع از حبس دارايي هاي ايران در قالب 
ارزهاي غير دالري در بانك هاي اين دو كشور شوند و از 
ديگر سو، با تحريم بانك مركزي ايران، احتمال حبس 
درآمدهاي نفتي ايران در اين كشورها هم افزايش پيدا 
مي كند. به اين ترتيب، مي توان پرسيد پيمان هاي پولي، 
مشابه آنچه ايران، تركيه و روسيه به دنبال آن هستند، 
چه مزايا و چه معايبي ب��راي تجارت خارجي ايران به 

دنبال خواهد داشت؟
ايج��اد محدوديت ه��اي مال��ي يك��ي از اصلي ترين 
حربه هايي است كه توسط امريكا براي محدودسازي 
مبادالت اقتصادي كشورها اس��تفاده مي شود اما در 
مقابل، ديگر كش��ورها هم بااستفاده از ارزهاي محلي 
در روابط تجاري با كشورهاي دوست، تالش مي كنند 

دالر و سيستم مالي امريكا را دور بزنند و حربه مالي اين 
كشور را خنثي كنند.

به گ��زارش اتاق ايران، پيمان پولي دوجانبه، روش��ي 
در پرداخت هاي بين المللي اس��ت ك��ه در آن به جاي 
اس��تفاده مس��تقيم از يك ارز واحد جهان-روا مانند 
دالر، از دو ارز ملي كشورهاي طرف معامله با يكديگر 
استفاده مي شود و با گشايش حساب توسط بانك هاي 
مركزي هر كشور در كش��ور مقابل، سازوكاري براي 
تسويه مبادالت با ارزهاي محلي فراهم مي آيد. در اين 
روش، طرفين يك ارز جهان-روا، مانند يورو را مبناي 
محاسبات و تعديل نوسانات ارز محلي قرار مي دهند 
و در نهاي��ت پرداخت هاي خود را ب��ا ارز محلي انجام 
مي دهند. در اين ش��يوه، از يك سو تحريم هايي مانند 
تحريم دالر عماًل بي اثر مي شود و از سوي ديگر امكان 
رديابي پرداخت هاي بين المللي اين كش��ورها نيز از 
تيررس سيستم مالي و امنيتي كشورهاي ديگر به ويژه 
امريكا منتفي مي شود. بر اين اساس، بسياري از كشورها 
براي مقابله با س��لطه مالي امريكا دس��ت به كار انعقاد 
قراردادهاي پيمان پولي دوجانبه با شركاي تجاري و 
اقتصاد خود ش��ده اند و ايران نيز از اين قاعده مستثنا 

نبوده است.
در شرايط فعلي نيز، به ويژه با تشديد جنگ اقتصادي 
امريكا با اغلب كشورهاي پيشرفته و نوظهور، تكاپو براي 
استفاده از ابزار پولي دوجانبه ميان كشورهاي مخالف 
با سياس��ت گذاري هاي يكجانبه امري��كا قوت گرفته 
است. در اين ميان تركيه و روسيه نيز براي همراهي با 
ايران و استفاده از پيمان هاي پولي ابراز تمايل كرده اند 
و در جلس��ه اي كه روز جمعه با حضور حسن روحاني، 
والديمير پوتين و اردوغان روساي جمهور ايران، تركيه 
و روسيه، برگزار ش��د، طرفين توافق كردند تا بتوانند 
مبادالت بانكي، فروش نفت و خريد كاال را رونق داده 
و با اس��تفاده از ارزهاي محلي، دالر را از مبادالت خود 

حذف كنند.
از آن س��و، يكي از چالش هاي استفاده از پيمان پولي، 
نوس��انات ش��ديد ارزهاي محلي اس��ت كه مي تواند 
محاسبات و تراز مالي تجار دو كشور را تحت تأثير قرار 
دهد. براي رفع اين مساله، بانك هاي مركزي دو كشور 
با مبنا قراردادن يك ارز جهان-روا، نسبت هاي مشخصي 
براي ارزش گ��ذاري دو ارز محل��ي تعيين مي كنند و 
در بازه هاي ميان مدت )مثاًل يك س��اله( به آن پايبند 
مي مانند. در اين شرايط حتي با وجود نوسان شديد دو 
ارز ريال ايران و ليره تركيه، بازهم بانك هاي مركزي دو 
كشور روند مشخصي براي پرداخت هاي دوجانبه دارند 
و نوسانات كوتاه مدت باعث بر هم خوردن محاسبات 
آنها نخواهد ش��د. بررس��ي ها حاكي از اين است كه از 
س��ال ۲008 پيمان هاي پولي دوجانبه در دستور كار 
كشورها قرار گرفته و بيش از همه چين براي جهان روا 
كردن يوآن از پيمان هاي پولي دوجانبه متعدد منعقد 
كرده تا جايي كه از 5۳ پيمان پولي دوجانبه منعقد شده 
در جهان، ۴5 مورد آن مرتبط با چين اس��ت. ايران اما 
گرچه ظرفيت انعقاد پيمان پولي دوجانبه با 50 كشور 
را دارد و مي تواند در مبادله با اين كشورها، به جاي دالر 
و يورو از ارزهاي ملي استفاده كند، در حال حاضر، فقط 
پيمان پولي با تركيه را تا حدي عملياتي كرده واجرايي 

شدن اين پيمان به دليل اينكه هر دو طرف شوك ارزي 
و نوسانات غيرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.

  گرته برداري از الگوي چيني
از سوي ديگر، ارزيابيها نشان مي دهد، ايران تا پيش از 
انقالب اسالمي با برخي كشورهاي جهان پيمان هاي 
پولي داش��ت و در واقع، حذف دالر از مبادالت تجاري 
ايران، موضوع تازه يي نيس��ت. به عنوان نمونه، روابط 
تجاري ميان ايران با چين و حتي برخي كش��ورهاي 
اروپاي ش��رقي، س��ال ها برمبناي ريال اي��ران انجام 
 AMU مي گرفت. »پول واحد آس��يايي« )موسوم به
يا Asian Monetary Unit( نيز تجربه يي بود كه 
مي توانست تداوم پيدا كند و شايد ساختاري مانند واحد 

پولي اتحاديه اروپا )يورو( را به خود بگيرد.
اين در حالي اس��ت كه عقد پيمان هاي پولي دوجانبه 
براي جايگزين ك��ردن دالر با واحدهاي پولي ديگر به 
شكل گسترده در سياست هاي پولي برخي كشورها 
مانند چين ديده مي شود. چيني ها حتي تا آنجا بر اين 
سياست تأكيد دارند كه با تضعيف تعمدي نرخ ارز خود 
در برابر ارزهايي مانند دالر يا يورو، سياس��ت »جنگ 
ارزي« را عليه كشورهايي مانند اياالت متحده امريكا در 
پيش گرفته اند. مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد 
ايران اما پيش از اين، در گفت وگو با »تعادل« در پاسخ 
به اينكه آيا استفاده از پيمان هاي پولي مي تواند سقوط 
واحد پولي ايران را متوقف كند يا خير، اين طور پاسخ 
داده بود: ايران عضو گروه كشورهاي سازمان همكاري 
اقتصادي )اكو( است و از طرفي عضو گروه هشت كشور 
اسالمي در حال توسعه )D-8( هم هست. ما مي توانيم 
با استفاده از الگوي پول واحد آسيايي، با اعضاي اين دو 
گروه كه اتفاقا بلوك اقتصادي قدرتمند و پرجمعيتي 

هم هستند وارد مبادله براساس واحد پولي غيردالري 
شويم، اما متاسفانه تجربيات گذشته مان را فراموش 

كرده ايم.

  خوب و بد كنار گذاشتن دالر
كنار گذاشتن دالر از مبادالت تجارت خارجي اما چه 
مزايا و چ��ه معايبي دارد؟ بطور كلي، كنار گذاش��تن 
ارزهايي مانند دالر و انجام معامالت تجاري دو يا چند 
جانبه بر مبناي ارزهاي محلي و مل��ي، تقاضا را براي 
خريد دالر كاهش مي دهد. به اين ترتيب، اس��تفاده از 
پيمان هاي پولي مي تواند به صورت بالقوه، به تقويت 
واحد پولي كش��ور هم كمك كند. اين رخ��داد اما در 
هفته هاي اخير وجهه ديگري هم دارد، چرا كه برخي 
معتقدند دول��ت دوازدهم تالش مي كن��د دالر را در 
نرخ هاي باالتري به ثبات برس��اند تا اين ارز جهاني، به 
يك »كاالي لوكس« بدل شود و تنها كساني به خريد 

آن اقدام كنند كه نيازي غير از سرمايه گذاري دارند.
از ديگر سو اما كنار گذاش��تن دالر از مبادالت تجاري 
ايران، الزامات ديگري هم دارد. اكنون حدود 65 درصد 
مبادالت جهاني بر مبناي دالر انجام مي پذيرد، حدود 
۲8 درصد ديگر بر مبناي يورو و باقي مانده بر اس��اس 
ارزهايي مانند »فرانك سوييس و كرون نروژ« اين در 
حالي است كه مبادله بس��ياري از كاالها مانند نفت، 
گندم، انواع روغن ها، فوالد و فلزات قيمتي مانند طال و 
نقره، تنها با استفاده از دالر انجام مي شود و كنار گذاشتن 
دالر در مبادله اين كاالها مستلزم اين است كه چندين 
بار تبديل ارزي صورت بگيرد كه در نهايت، موجب باال 
رفتن قيمت تمام ش��ده كاالهاي وارداتي مي شود. به 
عبارت ساده تر، دولت ناچار است پس از دريافت ارز غير 
دالري، بنا به نيازهاي وارداتي كشور، آن را در بازارهاي 

ديگر به ارزهاي جهان-روا تري مانند دالر يا يورو بدل 
كن��د و اين خود به معني افزاي��ش هزينه هاي مبادله 

)transaction costs( است.
يكي از اصلي ترين نگراني ها در مورد كنار گذاشتن دالر 
از مبادالت تجاري خارجي اما حبس دارايي هاي ايران 
در كش��ورهاي ديگر است، اتفاقي كه در دور پيشين 
تحريم ه��اي همه جانبه عليه اقتصاد ايران در س��ال 
۱۳۹۱رخ داد. توضيح اينكه اياالت متحده امريكا قرار 
است عالوه بر نفت به عنوان اصلي ترين منبع درآمد 
كشور، بانك مركزي ايران را هم تحريم كند و بنابراين، 
تمامي راه هاي ارتباطي براي مبادالت پولي ميان ايران 
و كشورهاي ديگر را مسدود كند. به دنبال تحريم بانك 
مركزي حت��ي دارايي هاي غي��ر دالري ايران هم در 
بانك هاي خارجي حبس خواهند شد و تنها راه چاره، 
تهاتر كااليي است. تهاتر كااليي هم اما مشكالت خاص 
خود را دارد، از جمله اينك��ه واردات برخي كاالهاي 
خاص را به ايران تحميل مي كند و حتي ممكن است 
با واردات كاالهايي كه داراي مشابه داخلي هستند، به 
ضرر توليدكننده داخلي هم تمام شود. براين اساس، به 
نظر مي رسد روي آوردن به ارزهاي تجاري چند جانبه 
)مانند يورو( كه تنها مختص دو يا س��ه كشور خاص 
نيستند، راه حل مناسب تري باشد. ارزي مانند يورو، 
مشكالت مورد اشاره در باال را ندارد و عالوه بر اين، به 
دليل آنكه از جانب چند كش��ور مورد پشتيباني قرار 
مي گيرد، مي تواند جاي خود را در بازار ارزي جهان هم 
باز كند. با اين همه، ايران تا حصول توافقي گسترده با 
كشورهاي همسو )در جايي مانند شرق آسيا يا حتي 
خاورميانه( براي تعيين يك ارز واحد، فاصله زيادي 
دارد، فاصل��ه اي كه عمدتا نه از جن��س اقتصاد كه از 

جنس سياست است.

رييس س��ابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران معتقد اس��ت عرض��ه ارز در بازار ثانوي��ه بيش از 
تقاضاست و در حالي كه فقط سه درصد از معامالت ارزي 
در بازار سوم انجام مي ش��ود، بازار كوچه و پس كوچه به 
عنوان مرجع لحاظ مي شود. او همچنين معتقد است كه 
تا پايان سال، ايران ۲00 ميليارد دالر ذخاير ارزي خواهد 
داش��ت، درصورتي كه نياز ارزي كشور 80 ميليارد دالر 
اس��ت. بنابراين، از نظر يحيي آل اسحاق، كشور كمبود 
ارز ندارد و مش��كل، تنها ضعف مديريتي است. دالر كه 
ماه هاس��ت روبه افزايش قيمت پي��ش رفته، طي هفته 
گذشته، مجددا جهشي را تجربه كرد و تا بيش از ۱5 هزار 
تومان هم رفت. از سوي ديگر براي يورو نيز شرايط در بازار 
ارز ب��ه همين ترتيب بود و اين ن��وع ارز تا حدود ۱۷ هزار 
تومان نيز گران ش��دگرچه داليل متفاوتي از جمله جو 
رواني، افزايش تقاضا و برخي سينگال هاي منفي از سوي 
مس��ووالن عامل، براي شرايط فعلي بازار عنوان مي شود 
اما كارشناسان دليل نوسانات تند و رشد افسارگسيخته 
دالر را به سياست هاي گذشته تاكنون ربط مي دهند. به 
گزارش ايسنا، رييس سابق اتاق بازرگاني تهران اما در اين 
مورد گفت: با واقعيت هاي ارزي، درآمدها و امكاناتي كه 
در كش��ور در اختيار داريم و همچني��ن با در نظر گرفتن 
هزينه هاي واقع��ي، نبايد جهش هاي قيمتي اينچنيني 

در نرخ دالر داشته باشيم. از مجموع نيازهاي واقعي ارزي 
كش��ور، حدود ۱5 ميليارد دالر ب��راي كاالهاي ضروري 
نياز داريم و حدود ۴0 ميليارد دالر هم براي واردات ساير 
كاالها. اگر حتي خيلي باال هم در نظر بگيريم، 50 ميليارد 
دالر براي واردات كاالهاي غيرضروري و ۲0 ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي ضروري نياز است. به گفته يحيي 
آل اسحاق، مجموع نياز ارزي واقعي كشور ٧٠ ميليارد دالر 
است كه با احتساب ۱0 ميليارد دالر هم براي مسافران و ... 
در نهايت 80 ميليارد دالر نياز واقعي كشور است كه ظرف 
بررس��ي هاي صورت گرفته طي ۱0 سال اخير به دست 
آمده كه البته اين رقم ها باز هم بيش از ميزان واقعي لحاظ 
شده است. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با 
اشاره به درآمد كشور و درآمد صادرات نفتي و غيرنفتي، 
افزود: فقط در حوزه تجارت ايران و عراق، با توجه به شرايط 
حال حاضر، ۳0 درصد طي پنج ماهه اخير رشد صادرات 
داشته ايم و همين طور براي ساير صادرات به كشورهاي 
ديگر به همين شيوه افزايش درآمد داشته ايم. او ادامه داد: 
در شش ماه اخير بيش از پيش بيني ها، فروش نفت به لحاظ 
قيمتي و وزني داشتيم؛ بنابراين در مجموع تا به اينجا از 
حاصل درآمدهاي نفتي و غير نفتي ۹5 ميليارد دالر ذخاير 
ارزي خواهيم داشت. همچنين بنابر اعالم سازمان هاي 
بين المللي ۱0۹ ميليارد دالر ذخاير ارزي ايران در خارج 

از كشور و در كشورهايي همچون هند، چين و غيره است. 
آل اسحاق ادامه داد: بنابراين حدود ۲00 ميليارد دالر تا 
پايان سال ذخاير ارزي كشور است و با توجه به هزينه هاي 
كشور كه نهايت 80 ميليارد دالر برآورد مي شود، حدود دو 
برابر نياز، امكانات دسترسي به ارز داريم؛ بنابراين مشكل، 
عرضه و تقاضاي ارز نيست. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران مشكل را نظام مديريتي دانست و معتقد 
است كه چگونگي تدبيرها، برخوردها، انتظارات رواني و 
حتي غير رواني يا نوعي نيازهاي غير واقعي همچون نياز 
براي قاچ��اق )كه در حال حاضر حداقل ۱0 ميليارد دالر 
قاچاق است كه بايد با آن برخورد كرد( تاثيرگذار خواهد 
بود. كااليي كه وارد مي شود، در مقابل ارز خارج مي كند. 
همچنين خروج سرمايه هاي افراد به بهانه  حفظ دارايي ها، 
به افزايش قيمت ها دامن مي زند؛ به عبارتي مسائل بيشتر 

غيراقتصادي است.
او با تاكيد بر اينكه بايد نظام مديريتي و س��ازماندهي ارز 
مناسب شود و با توجه به اينكه مدل انتخابي براي واردات 
كاالهاي اساسي با ارز ۴۲00 توماني مي تواند جواب دهد، 

گفت: دولت با نظارت مي تواند اوضاع را كنترل كند.
آل اس��حاق افزود: اگر ب��ازار ثانويه را نيز بتوان درس��ت 
مديريت كرد، شرايط بهتر خواهد شد كه مديريت آن كار 
سختي نيست، چراكه بازار ثانويه كه واحدهاي پتروشيمي، 
فوالد و امثال آن را شامل مي شود، عمدتا عرضه شان دست 
خودشان است و مي توانند عرضه را مديريت كنند. تقاضا 
نيز دس��ت مردم بوده كه قابل كنترل اس��ت. كما اينكه 
سه شنبه گذش��ته عرضه ارز در بازار ۷۴ ميليون دالر بود 
و تقاضا حدود ۴0 ميليون دالر كه نش��ان مي دهد عرضه 
و تقاضا مي تواند تنظيم كننده باشد. رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق تصريح كرد: بازار س��وم كه خريد و 
فروش در كوچه و پس كوچه هاست، حدود سه درصد از 
حجم معامالت ارزي است كه متاسفانه اين سه درصد به 
عنوان مرجع شده است؛ در صورتي كه نبايد اينطور باشد. 
او افزود: البته جريانات بيروني و ذي نفعان نيز بازار را داغ 
كرده اند. اما به اعتقاد بنده نظام مديريتي دچار مش��كل 
است؛ نه نظام واقعي اقتصادي. اگر نظام مديريت ساماندهي 
شود، مي تواند بازار را كنترل كند كه ميزان كنترل اوضاع 
به روحيه مديران و مس��ووالن و حضور و اقتدار عمليات 

مديريتي آنها برمي گردد.

دبير اتاق مش��ترك ايران و عراق اظهار كرد: مرزهاي 
ما با عراق باز اس��ت و هيچ توقفي در ص��ادرات به اين 
كش��ور كه در 5 ماه نخس��ت امس��ال ۳۱ درصد رشد 
يافته ايجاد نشده اس��ت. حميد حسيني با اعالم اين 
خبر افزود: پس از اضمحالل داعش مردم عراق انتظار 
داشتند كه دولت با توجه به افزايش صادرات و قيمت 
نفت، به وضعيت رفاهي و معاش آنها بيش از گذش��ته 
توجه كند. اما متاسفانه به دليل فساد موجود در دولت 
عراق و ناكارآمدي احزاب و اختالفاتي كه در آس��تانه 
انتخابات بروز ك��رد، در عمل دولتي س��ر كار نبود تا 
مردم را راضي نگ��ه دارد. به گزارش پايگاه خبري اتاق 
تهران حسيني اظهار كرد: مردم جنوب عراق كه بطور 
معمول در آغاز حركت هاي اعتراضي پيش قراول اند، 
در روزهاي گذش��ته نارضايتي شان از شرايط موجود 
را اب��زار كردند. در كنار م��ردم عده اي تالش مي كنند 
از اين ش��رايط به نفع اه��داف خود اس��تفاده كنند. 
درحالي كه تنها 8 درصد از كل آب عراق از ايران تامين 
مي شود و عمده تامين كننده آب رودخانه هاي دجله 
و فرات تركيه است، عده اي تالش مي كنند مشكالت 
تامين آب عراق را به ايران بچسبانند يا تظاهرات آرام 
 مردم را به آشوب و حمله به كنسولگري ايران تبديل 
مي كنند. اين درحالي است كه پيش از اين تمام احزاب 
و گروه ه��اي عراقي عليه صحبت حيدر العبادي عليه 
ايران و اعالم همراهي با امريكا در تحريم كش��ورمان 

موضع گيري و آن را ناسپاسي دانستند.
به گفته دبير اتاق مشترك ايران و عراق، جرياني كه امروز 
براي بره��م زدن آرامش عراق ت��الش مي كند، افزايش 
صادرات عراق و نيروهاي جه��ادي كه در جريان مبارزه 
با داعش هزاران شهيد داده اند را هدف قرار گرفته است. 
حسيني افزود: نشانه هايي در جريان تحوالت امروز عراق 
وجود دارد كه نشان مي دهد تحركات صرفا ناشي از مردم 
نيست؛ چراكه مردم اين كشور عليه منافع ملي شان عمل 
نمي كنند. بايد پرسيد چه كساني از بهبود صادرات نفت 
عراق، تحكيم روابط اقتصادي اين كشور با ايران و افزايش 
تردد گردشگران ايراني و عراقي عصباني اند و سهم ايادي 

س��عودي و بعثي در تحوالت اخير به چه ميزان است؟ او 
همچنين با اظهار تاسف از عدم ممانعت نيروهاي امنيتي 
و پليس بصره در يورش به كنسولگري ايران، گفت: نبايد 
اين جريان ها را نگران كننده ديد و بايد در مورد تحليل آن 
و تصميم گيري در مورد آن صبر كرد. به گفته حسيني، 
شواهد و عالئم نشان مي دهد كه تحرك عليه ايران در عراق 
ناشي از يك تصميم يك شبه نيست و به نظر برنامه ريزي 
شده و سازماندهي شده به نظر مي رسد. دبير اتاق مشترك 
ايران و عراق در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اكنون 
مرزهاي ما با عراق باز اس��ت و هيچ توقفي در صادرات به 
اين كشور كه در 5 ماه نخست امسال ۳۱ درصد رشد يافته 
ايجاد نشده است. در نزديكي شهر بصره، مرز شلمچه قرار 
دارد كه بيشتر براي صادرات ميوه و محصوالت كشاورزي 
استفاده مي شود. به گفته حميد حسيني، عمده صادرات 
ايران به عراق مصالح ساختماني است كه براي بازسازي 
اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. مرز بصره از حيث 
رفت و آمد گردشگران ايراني و عراقي اهميت دارد اما اين 
مرزهم تحت كنترل اس��ت. اميدوارم شيطنت برخي در 
عراق به تحريك مردم و فاصله بين دو ملت منجر نشود. او 
ادامه داد: دست هايي در كار است كه منافع ايران و عراق 
را نشانه گرفته و قصد اخالل در آن را دارد. اين اميد وجود 
دارد كه مردم ايران نس��بت به تحوالت اخير هوشيارانه 

واكنش نشان دهند.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
هزينه كرد »توتال« 

در ايران مي ماند
ايلنا   بيژن نامدار زنگنه، وزي��ر نفت ايران درباره 
سرنوشت قرارداد ايران و توتال و سرنوشت هزينه 
كرد اين شركت، گفت: قرار نيست توتال مبلغي به 
عنوان جريمه به ايران پرداخت كند، بلكه مبلغي 
كه تاكنون اين ش��ركت در فاز 11 پارس جنوبي 
هزينه كرده بازپرداخت نمي شود تا زماني كه فاز 
11 پارس جنوبي به توليد برسد. وزير نفت، تصريح 
كرد: شركت فرانسوي توتال تجهيزات ويژه اي در 
ايران نداشته است كه در كشور باقي بماند. تيرماه 
سال 96 بود كه قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
بين ايران و توتال و شركت چيني CNPC پس از 
كش و قوس هاي فراوان منعقد ش��د؛ اما عمر اين 
قرارداد حدود يك س��ال ب��ود و در 29 مرداد وزير 
نفت از خروج رسمي شركت فرانسوي توتال از ايران 
خبر داد. محمد مشكين فام مديرعامل شركت نفت 
و گاز پارس نيز درباره شكايت از توتال براي ترك 
پروژه به ايلنا گفته بود: ش��رايط بين المللي باعث 
شده كه اين ش��ركت نتواند كار خود را انجام دهد 

بنابراين جايي براي شكايت وجود ندارد.

 نظام تعرفه جديد برق 
در انتظار تصويب دولت

تسنيم    سخنگوي شركت توانير با اشاره به نظام 
تعرفه اي جديد مصرف برق گفت: اين طرح براي 

تصويب به هيات دولت ارسال شده است.
محمودرضا حقي فام بيان ك��رد: هدف از طراحي 
اين نظام تشويق مش��تركان پرمصرف به سمت 
مشتركان خوش مصرف و حركت در دايره الگوي 
مصرف بوده است و براي اين منظور ميزان مصرف 
به سه پله »مشتركان زير الگوي مصرف«، »تا دو 
برابر الگو مصرف«، و »بيش از دو برابر الگو مصرف« 
طبقه بندي شده است. حقي فام در خصوص پله 
نخست يعني مشتركان زير الگوي مصرف گفت: 
اين دسته از مش��تركان مورد تشويق وزارت نيرو 
قرار مي گيرند و اگر ميزان مصرف برق مشتركان 
در يك دوره مشابه نسبت به سال قبل كمتر شده 
باشد خانوارها به ميزان كاهش مصرف از مشوق هاي 
مالي بهره مند و عدد مزب��ور در قبض دوره بعدي 
آنان ذكر خواهد شد. سخنگوي شركت توانير بيان 
داشت: پله دوم مربوط به كساني مي شود كه تا دو 
برابر الگو مصرف دارند و در نظام تعرفه اي مزبور يك 
ضريب جريمه اي به اين دسته از مصرف كنندگان 
منظور شده است. وي در ادامه يادآورشد: پله سوم 
مشتركاني هستند كه باالي دو برابر الگو مصرف 
مي كنند كه بدون ش��ك با يك ضريب جريمه اي 

بيشتري رو به رو خواهند شد.

كاهش 4.5 هزار مگاواتي 
مصرف برق

ايلن�ا     پيك مص��رف برق كش��ور در روز جمعه 
44هزار و 321 مگاوات گزارش ش��د كه نسبت 
به سال گذش��ته در همين زمان بيش از 4 هزار و 
500مگاوات كاهش داشته است. براساس گزارش 
شركت مديريت شبكه برق ايران، با كاهش نسبي 
دما در اكثر نقاط كشور، پيك مصرف برق در روز 
جمعه )شانزدهم ش��هريورماه(، 44 هزار و 321 
مگاوات گزارش شد كه در سال گذشته در همين 
زمان 48 هزار و 834 مگاوات بود. همچنين ميزان 
مصرف ب��رق صنايع روز جمعه چهار هزار و 599 
مگاوات بود كه در مقايسه با روز پنجشنبه حدود 
140 مگاوات افزايش داشته است. گفتني است، 
توليد روزانه انرژي هاي تجديدپذير در كشور شامل 
نيروگاه هاي برق آبي، بادي و خورشيدي براي روز 
جمعه س��ه هزار و 385 مگاوات بوده است. خطر 
قطع گسترده برق در پيك مصرف برق تابستان 
امسال، شركت توانير و وزارت نيرو را بر آن داشت 
كه برنامه هايي را براي مديريت مصرف برق براي 
عبور از بح��ران در پيش بگيرد. مديريت مصرف 
برق با نتيج��ه صرفه جويي 2 ه��زار مگاواتي در 
زمان پيك بار و عبور سربلندانه از خاموشي هاي 
گسترده به كار خود پايان داد، اما به نظر مي رسد 
صرفه جويي هاي مردمي در مصرف برق كه خطر 
خاموش��ي ها را به خوبي احس��اس كرده بودند، 

تبديل به يك عادت نيك شده است.

افزايش صادرات نفت عربستان 
به امريكا

ايسنا    عربستان س��عودي صادرات نفت خود به 
امريكا را به ميزان قابل توجه��ي افزايش داده كه 
نش��ان مي دهد بزرگ ترين صادركننده اوپك به 
فش��ار دونالد ترامپ براي آرام كردن ب��ازار انرژي 
پاس��خ گفته اس��ت. به گزارش بلومبرگ، طبق 
آمار دولتي، صادرات نفت عربس��تان سعودي به 
امريكا هفته گذش��ته براي نخس��تين بار از اواخر 
سال 201۷ به يك ميليون بش��كه در روز رسيد 
و ح��دودا 250 ه��زار بش��كه در روز از اواخ��ر ماه 
مه افزايش يافته اس��ت. ب��ه گفته گري هنينگر، 
مديرعامل ش��ركت ماراتون پتروليوم كه دومين 
پااليش��گاه بزرگ امريكا از نظر ظرفيت ميعانات 
است، توليد كنندگان خاورميانه اي تكاپوي بيشتري 
پيدا كرده و مي خواهند صادرات شان به امريكا را 
افزايش دهند. افزايش صادرات عربستان سعودي 
به امريكا تقريبا معادل نصف افزايش توليدي بوده 
كه اين كش��ور از اواخر ماه مه پس از توافق اوپك و 

متحدانش براي افزايش توليد صورت داده است.
صادرات نفت عربستان سعودي به امريكا در اكتبر 
س��ال گذش��ته به پايين ترين ميزان در 30سال 
گذشته رسيده بود و در اواخر اكتبر ميانگين چهار 
هفته اي واردات نفت امريكا از عربستان سعودي به 
ركورد پايين 506 هزار بشكه در روز رسيد در حالي 
كه ميانگين چهار هفته اي واردات در هفته گذشته 
به يك ميليون و 9 هزار بشكه در روز افزايش يافت.
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1 ميليون بشكه نفت و چند مدعي
گروه انرژي     

بهاي نفت كه دو هفته گذش�ته را ب�ا افزايش 
هفتگي به پايان رس�انده بود، دوباره به مسير 
نزولي بازگشت و كاهش قيمت هفتگي را ثبت 
ك�رد. در روز پايان�ي هفته، نفت خ�ام امريكا 
كاه�ش جزئي 2 س�نتي و نفت برن�ت درياي 
شمال افزايش 33 س�نتي را به ثبت رساندند 
تا قيمت هر يك از اين دو شاخص نفت جهاني 
به ترتيب در كان�ال 67 دالر و 76 دالر به ازاي 
هر بش�كه جاي بگيرد. در طرف تقاضا، جنگ 
تجاري دغدغه تكراري تحليلگران بازار است. 
در ط�رف عرضه ام�ا، صحبت درب�اره عواقب 
تحريم ه�اي ايران براي ب�ازار نفت، جايگاهي 
دايمي در تحليل ها پيدا كرده است. اما مساله 
ديگري ك�ه مي تواند در هفته آتي در قيمت ها 
تاثير بگذارد، جلس�ه نمايندگان اوپك و غير 
اوپك براي تعيين تكليف س�هم ه�ر عضو از 
افزايش عرضه توافق ش�ده در نشس�ت 157 
اين سازمان است. اين نشست مي تواند محل 
رويارويي ايران از يك سو و روسيه و عربستان 

از سوي ديگر باشد. 

بهاي معامالت نفت امريكا روز جمعه افت اندكي را 
ش��اهد بود و براي نخستين بار از اواسط ماه ميالدي 
گذش��ته، كاهش هفتگي داشت. به گزارش رويترز، 
بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت امريكا براي 
تحويل در اكتبر 2 سنت كاهش يافت و در 6۷ دالر و 
۷5 سنت در هر بشكه بسته شد و براي كل هفته، 2.9 
درصد كاهش داش��ت كه نخستين كاهش هفتگي 

پس از دو هفته رشد متوالي بود. 
بهاي معام��الت نفت برنت ب��راي تحويل در نوامبر 
افت اوليه را معكوس كرد و با 33 سنت يا 0.4 درصد 
افزايش، در ۷6 دالر و 83 س��نت در هر بشكه بسته 
شد. با اين حال قيمت برنت در كل هفته يك درصد 

كاهش نشان داد.
نگراني ها نس��بت به احتمال ضعيف ش��دن تقاضا 
براي نفت به دليل تشديد تنش هاي تجاري جهاني، 
قيمت ها را در معرض فش��ارهاي كاهشي قرار داده 
است اما انتظارات براي محدود شدن عرضه به دليل 
بازگشت تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران 
در نوامبر، تا حدودي از باال ماندن قيمت ها حمايت 

كرده است.
نيكوالس گانتر، تحليلگر ارشد بازار در گروه بازرگاني 
انگ ليف در اين باره به رويترز گفت: »امريكا ظاهرا 
س��رگرم بررس��ي اعطاي معافيت از تحريم ها براي 
هند اس��ت كه يكي از بزرگ ترين مش��تريان نفتي 
ايران اس��ت اما اين دليل نمي ش��ود كه تصور كنيم 
روند كلي بازار نفت تغيي��ر خواهد كرد. روند نزولي 
بازار براي هفته بعد نيز ادامه پيدا مي كند«. احتمال 
اعمال دور جدي��د از تعرفه هاي امريكا روي واردات 
كاالهاي چيني نيز در نگراني ها نس��بت به ضعيف 

شدن تقاضا براي انرژي موثر بوده است.
به گزارش رويترز به نقل از راب هاورث، استراتژيست 
ارش��د يك بان��ك امريكاي��ي، در كوتاه مدت نفت 
همچنان تحت فش��ارهاي كاهشي خواهد ماند كه 
منعكس كننده نگراني ها نس��بت به ضعيف ش��دن 
رشد تقاضا است. تا پايان سال انتظار مي رود نفت در 
بازه قيمت محدودي بماند. آهسته شدن روند رشد 
توليد امريكا به دليل محدوديت هاي حمل و نقل و 
همچنين مش��كالت توليد در ونزوئال و تحريم هاي 

ايران براي نفت يك كف قيمت ايجاد خواهد كرد.
طبق گزارش بانك سرمايه گذاري امريكايي جفريز، 
پس از رش��د 33 درصدي توليد نفت خام امريكا در 
دو سال گذشته، رش��د توليد نفت امريكا اكنون به 
ميزان قابل توجهي تا س��ه ماهه چهارم سال 2019 
آهس��ته خواهد ش��د. در معامالت روز جمعه، رشد 
ارزش دالر، قيم��ت نفت را كه با اس��تفاده از اين ارز 
قيمت گذاري مي ش��ود، تحت فشار منفي قرار داد. 
ش��اخص دالر امريكا در برابر س��بدي از ش��ش ارز 
بزرگ 0.4 درصد رشد كرد كه در نتيجه انتشار آمار 
اشتغال بهتر از حد مطلوب امريكا در اوت و افزايش 

چشمگير دس��تمزدها بود. در طرف عرضه، كاهش 
توليد ايران بازار نفت خام را ب��ا نگراني هاي زيادي 
مواجه ساخته است. از يك سو آمارهاي نامتناقضي 
در مورد كاه��ش يا افزايش ص��ادرات ايران مطرح 
مي شود و از سوي ديگر ايران خود با چالش هايي در 
داخل سازمان كش��ورهاي توليدكننده نفت مواجه 
اس��ت. هر چند اعتبار س��نجي آمارها كار آس��اني 
نيست اما نتيجه وزن كشي نيروهاي دخيل در توافق 
اوپك و غيراوپك در هفته آتي مشخص خواهد شد. 
روز جمعه، رويترز در گزارش��ي با اس��تناد به افراد 
مطلع اعالم كرد كه يك پنل مش��ترك متش��كل از 
نماين��دگان اوپك و غيراوپك سه ش��نبه  اين هفته 
درباره نحوه تقس��يم 1 ميليون بشكه افزايش توليد 

روزانه تصميم خواهند گرفت. 

   رويارويي اوپكي دو همسايه نفتي
اعضا سازمان كش��ورهاي توليد كننده نفت، اوپك 
در كنار كش��ورهاي غير اوپك كه روس��يه رهبري 
آنها را بر عهده دارد در ماه ژوئن نس��بت به تسهيل 
محدوديت ها ب��ه منظور افزاي��ش عرضه نفت خام 
موافقت كردند. اين تصميم براي كاهش نگراني هاي 
مصرف كنندگان نفت خام و بازگرداندن آرامش به 
بازاري گرفته ش��د كه تنگناي عرضه بر آن س��ايه 
افكنده بود و قيمت هاي نفت و بنزين در آن در حال 

افزايش بودند. 
تحليلگران انتظار داشتند كه ايران با هرگونه طرح 
خاصي براي افزايش توليد مخالفت كند و از همين 
رو هم بيانيه پاياني نشس��ت اوپ��ك در مورد ارقام 

مربوط به افزايش توليد مبهم بود.
در حال��ي ك��ه گزارش هاي بي��رون آم��ده از توليد 
كش��ورهاي اوپك و متح��دان آن گوي��اي تابعيت 
ايشان از س��طوح مورد توافق توليد است، دو رقيب 
منطق��ه اي و عضو اوپ��ك يعني ايران و عربس��تان، 
نگاه هاي متفاوتي نس��بت معناي توافق به دس��ت 
آمده در ماه ژوئن دارند. عربستان سعودي توافق را 
به بازتوزيع ميزان افزايش توليد ميان شركا و تعهد 
جمع��ي به توافق تعبي��ر مي كند، اما اي��ران معتقد 
است كه هيچ كشوري نبايد سهم توليدكننده ديگر 

را تصاحب كند. 
يكي از منابع رويترز عنوان كرده است كه در نشست 
»كميت��ه تكنيكي مش��ترك« كه قرار اس��ت روز 
سه شنبه برگزار ش��ود، پنل حاضر بايد 4 پيشنهاد 
درباره سهميه بندي ميزان افزايش توليد را بررسي 

كنند. 
اين پيش��نهادها از س��وي ايران، الجزاير، ونزوئال و 
روسيه مطرح شده است. در يكي از اين پيشنهادها 
آمده كه توزيع بايد با نسبت هاي مشخص كه سهم 
هر كش��ور را مش��خص مي كند صورت گي��رد. اما 
تحليلگران معتقدند كه بعيد است چنين طرحي از 
سوي رهبران غير رس��مي اوپك و غير اوپك يعني 
عربستان سعودي و روسيه مورد تاييد قرار گيرد چرا 
كه در آن صورت اين كشورها سهم توليد كوچكي را 
به خود اختصاص خواهند داد. گزارشي در وبسايت 
اويل پرايس فاش كرده كه خواست عربستان سعودي 
افزايش روزانه 400 هزار بش��كه اي نفت و خواست 

روسيه افزايش 300 هزار بشكه اي نفت است.
اويل پرايس ادعا مي كند ك��ه در ابتداي ماه جاري، 
ايران به دليل تحريم هاي قريب الوقوع اياالت متحده 
با كاهش تولي��د و صادرات مواجه بوده اس��ت. اين 
وبسايت تحليلي، اظهارنظر بيژن زنگنه را در همين 
چارچوب بررسي مي كند. زنگنه عنوان داشته بود: 
»هيچ كش��وري به هيچ وجه نمي تواند سهم توليد 
و ص��ادرات اعضاي ديگر را تصاح��ب كند. برخي از 
اعضاي اوپك آخرين تصميم اين سازمان را متفاوت 
تعبير كرده و طبق سياست هاي اياالت متحده رفتار 

مي كنند«. 

   چين همچنان خريدار نفت ايران
با اين همه، مي توان ب��ا اتكا به آمارهاي متفاوتي در 
ادعاي اويل پرايس ش��ك كرد. بنا بر يكي از همين 
آمارها، واردات نفت خام چين از ايران در ماه ميالدي 

گذش��ته به ركورد 8۷4 هزار بش��كه در روز صعود 
كرده است. به گزارش پالتس، بر پايه آمار اداره كل 
گمرك چين، آخرين ركورد باالي واردات نفت چين 
از ايران 803 هزار بشكه در روز در آوريل سال 2014 
بود. واردات در ماه اوت ش��امل بشكه هاي نفتي بود 
كه مستقيما به چين ارسال ش��دند و يك محموله 
نفتكش وي ال سي س��ي كه در ميانمار تخليه شد و 
از طريق خط لوله چين-ميانمار به پااليشگاهي در 

جنوب غربي چين ارسال شد.
آمار رهگيري تجارت اس اند پي گلوبال پالتس نشان 
مي دهد كه با احتس��اب محموله ه��اي ماه ميالدي 
گذشته، واردات نفت چين از ايران در فاصله ژانويه 
تا اوت به 304 ميليون و 50 هزار بش��كه رسيد كه 
32.2 درصد باالتر از مجموع واردات 229 ميليون و 
990 هزار بشكه نفت ايران در كل سال 201۷ بود.

يك تحليلگر مقيم هنگ كنگ در اين باره به رويترز 
گفت: »بعيد اس��ت واردات نفت ايران در ادامه سال 
افزايش بيشتري پيدا كند و ركورد باالي واردات ماه 
اوت احتماال به دلي��ل تالش خريداران چيني براي 
خريد هر چه بيش��تر نفت ايران در آستانه بازگشت 

تحريم هاي امريكا در نوامبر بوده است«.
طبق آمار پالت��س، خريداران چين��ي احتماال 1۷ 
ميليون و 420 هزار بشكه يا معادل 581 هزار بشكه 
در روز نفت ايران را در اوت براي تحويل در سپتامبر 
بارگيري كردند. حجم مذكور 14.1 درصد كمتر از 
ميانگين 6۷6 هزار بشكه در روز ثبت شده در هشت 

ماهه امسال بوده است.
عمده نفت وارد شده از ايران توسط پااليشگاه هاي 
چيني مصرف مي شود. انتظار مي رود چين با وجود 
تحريم ها، بزرگ ترين خريدار نفت ايران باقي بماند 
زي��را پكن اعالم كرده كه تجارت ميان دو كش��ور با 
وجود تحريم هاي امريكا به ش��كل ع��ادي جريان 

خواهد داشت.
رويت��رز در هفته گذش��ته از قول يك��ي از مديران 
سينوپك نوش��ت كه اگر واردات نفت چين از ايران 
متوقف شود، كسب و كار اين شركت آسيب خواهد 
دي��د و در ادام��ه اظهار كرده بود كه اين ش��ركت با 
طرف ه��اي مربوط ب��راي خنثي كردن ريس��ك ها 

سرگرم گفت وگو است.
سينوپك بزرگ ترين پااليشگاه جهان از نظر ميزان 
ظرفيت و توليد اس��ت و حدود دوسوم از نفتي كه از 
ايران به چين وارد مي شود را دريافت مي كند. طبق 
اظهارنامه سينوپك نزد كميس��يون بورس و اوراق 
بهادار امريكا، اين شركت حدود 149 ميليون و 830 
هزار بش��كه نفت ايران را در سال 201۷ خريداري 
كرد كه 8.6 درصد از كل ظرفيت نفت خام سينوپك 

بود. اين مدير سينوپك اظهار كرده است: »وابستگي 
س��ينوپك به نفت ايران طبيعي است زيرا بسياري 
از پااليشگاه ها به شكلي تجهيز شده اند تا نفت خام 
ايران را فراوري كنند و ايران بطور مش��روع و براي 
مدت طوالني نياز اين پااليش��گاه ها را تامين كرده 

است«.
شركت پتروچاينا نيز حدود 21 ميليون و 990 هزار 
بش��كه در س��ال نفت ايران را خريداري مي كند كه 
اين حجم معادل حدود 10 درصد از واردات به چين 
اس��ت. اين پااليشگاه در س��ال 2018 دو محموله 
نفت اي��ران را خريداري كرده كه در ماه هاي ژوئن و 
اوت از طريق خط لول��ه چين-ميانمار تحويل داده 
شدند. انتظار مي رود يك محموله سوم نيز به ميزان 
حدود 1 ميليون و 990 هزار بش��كه اوايل سپتامبر 

در ميانمار دريافت كند.

   چشم روسيه به دنبال بازار ايران
براي اعتبارس��نجي ادعاهاي متفاوت در مورد تاثير 
تحريم ها بر صادرات نفت اي��ران بايد تا نيمه هفته 
آتي و انتش��ار گ��زارش صبر كرد. اما اگ��ر آمارهاي 
مربوط به كاهش صادرات نفت ايران صحت داشته 
باش��د، اين امر نشان مي دهد كه مش��تريان سابق 
پنجمين توليدكننده نفت جهان درصدد جايگزيني 
توليدكنندگان ديگري براي تامين نيازهاي انرژي 

خود هستند. 
از طرفي گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه روسيه از 
سپتامبر نفت بيشتري صادر خواهد كرد و صادرات 
باالتر به اروپا را كه وارداتش از ايران را كاهش داده، 

هدف خواهد گرفت.
شركت مشاوره بازار اي اس اي آي انرژي در گزارشي 

با عنوان دورنماي نفت كشورهاي مشترك المنافع 
نوش��ت: »صادرات باالتر نفت روسيه درست زماني 
روي مي دهد كه پااليشگاه هاي اروپايي واردات نفت 
ايران را كاهش داده اند و اين به سود روسيه خواهد 
بود«. بر پايه اين گزارش كه تحوالت كوتاه مدت در 
عوامل بنيادين نفت روسيه و تاثير بازار آنها را بررسي 
كرده اس��ت، توليد باالتر نفت در ژوييه و اوت باعث 
شد ميانگين صادرات نفت روس��يه به 5.1 ميليون 
بش��كه در روز افزايش پيدا كند كه 100 هزار بشكه 

در روز باالتر از نيمه اول سال ميالدي جاري بود.
توليدكنندگان بزرگي مانند روس نفت در ماه اوت به 
افزايش توليد ادامه دادند و توليد كمتر در پروژه هاي 
ساخالين را جبران كردند. پس از فعاليت تعميراتي 
در اين ميادين، توليد روس��يه از سپتامبر به سطح 
باالتري رش��د خواهد كرد و صادرات روسيه به 5.5 
ميليون بش��كه در روز مي رس��د. رش��د توليد پس 
از فصل تعميرات پااليش��گاهي به ص��ادرات باالتر 

كمك مي كند.
اندرو ريد، تحليل گر برجس��ته اي اس اي آي انرژي 
در اين باره به وبس��ايت ورلداوي��ل گفت: »افزايش 
صادرات نفت روسيه با كاهش واردات نفت ايران به 
اروپا همزمان شده و پنجره فرصتي را به روي روسيه 
براي عرضه بيشتر نفت به اين بازار گشوده است. از 
آنجا كه روسيه نمي تواند صادرات به مقصد شرق را 
در كوتاه مدت افزايش دهد، 300 هزار بشكه در روز 
ديگر نفت به س��وي اروپا روانه خواهد شد. افزايش 
صادرات به اروپا برخالف تكيه روس��يه به بازار آسيا 
اس��ت اما فقدان نفت ايران در اروپا به منزله فرصت 
فوري براي صادركنندگان روسي در اين بازار است«.

 از همين رو، حتي اگر س��ناريوي افزايش صادرات 
نفت اي��ران تا پيش از تحريم ها و تالش مش��تريان 
اين كش��ور براي اس��تفاده از فرصت مانده تا شروع 
تحريم ها درس��ت باش��د، باز هم دورنم��اي خالي 
مان��دن جاي اي��ران، افق ه��اي جدي��دي در برابر 
توليدكنندگاني مانند روسيه و عربستان مهيا خواهد 
شد. تالش مسكو و رياض براي گرفتن سهم بيشتري 
از س��هميه هاي اوپك در اين چارچوب برجس��ته و 

پراهميت مي شود. 
ب��ا اين همه، مديري��ت بازار و پابرج��ا ماندن توافق 
ژوئن براي اين دو كش��ور بسيار مهم است. از همين 
رو نمي ت��وان پيش بيني كرد ك��ه رفتار بزرگ ترين 
توليدكنن��ده نف��ت خ��ام جه��ان و بزرگ تري��ن 
صادركننده آن در آينده نزديك به چه شكل خواهد 
شد. اين امر رفتار قيمتي طالي سياه در هفته هاي 
پيش و پس از ش��روع تحريم ايران را نيز تحت تاثير 

قرار خواهد داد.
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فارس     مديرعامل شركت توزيع برق استان هرمزگان 
با اشاره به اينكه بار شبكه برق در اين استان همچنان باال 
است و اوج بار تا پايان شهريور ادامه دارد، گفت: فاصله زياد 
هزينه تمام شده و نرخ هاي تكليفي باعث شده اقتصاد برق 
دچار شديد لنگي ش��ود. محمد ذاكري افزود: مي توان 
مرز عادالنه اي بين پرمصرف ها و كم مصرف ها كشيد و 
بخشي كه نياز به حمايت دارند، حمايت شوند، بنابراين 
براي دهك هاي باال با آزادسازي و با يك برنامه پله اي در 
يك بازه زماني مناسب قيمت برق را به نرخ واقعي نزديك 
كنيم. ذاكري با تأكيد بر اينكه سيستم هاي سرمايشي در 
استان هرمزگان با حداكثر توان در حال كار هستند، گفت: 
استفاده حداكثري از سيستم هاي سرمايشي باعث شده، 
بار شبكه برق همچنان باال باشد و به نوعي مي توان گفت 

كه تا پايان شهريور در شرايط پيك هستيم.
وي ادامه داد: بار ش��بكه برق در استان هرمزگان 2 هزار 
مگاوات است و اين نشان مي دهد كه بازه زماني از اواسط 
خرداد شروع و تا پايان شهريور ادامه مي يابد و چهار ماه در 

شرايط پيك قرار داشتن كار ما را سخت مي كند.
ذاكري با بيان اينكه فاصله پيك روز با پيك ش��ب زياد 
نيس��ت و همين موضوع مديريت مصرف را س��خت 
مي كند، اظهار داشت: پيش بيني ما اين بود كه پيك برق 

در استان هرمزگان به 2250 مگاوات برسد، اما با اقدامات 
انجام شده پيك بار شبكه در 2120 مگاوات حفظ شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سهميه اي از سوي توانير 
براي مديريت مصرف به شركت توزيع برق ابالغ شده بود، 
 گفت: رسمًا به ما ابالغ شده بود كه ۷8 مگاوات مديريت 
مصرف اعمال ش��ود و سپس اعالم شد كه مصرف برق 
به بيش از 2000 مگاوات نرسد، بنابراين تمام تالش ما 
اين بود كه در س��ال جاري با مديريت مصرف كمترين 
خاموشي را اعمال كنيم. به گفته وي، شركت توزيع برق 
استان هرمزگان 13 شهرستان و ۷ جزيره را با جمعيت 
يك ميليون و ۷00 هزار نفر تحت پوشش قرار مي دهد 
بنابراين بايد اذعان كرد كه ضريب نفوذ در استان 100 
درصد اس��ت.  ذاكري با بيان اينكه در استان هرمزگان 
650 هزار مشترك داريم، گفت: پيك بار شبكه برق در 
هرمزگان در سال گذشته 2060 مگاوات بود كه امسال 
به 2160 مگاوات رسيد بنابراين اين رشد مصرف نشان 

مي دهد كه امسال 2.5 درصد رشد مصرف داشتيم.
وي با بيان اينكه توليد برق در استان هرمزگان به 2300 
مگاوات مي رسد اما بار پيك به 3 هزار مگاوات هم مي رسد، 
اظهار داشت: اگر ظرفيت هاي توليد برق در سال آينده 

افزايش يابد خاموشي در استان به صفر مي رسد.

مديرعاملشركتتوزيعبرقاستانهرمزگان:مديرعاملشركتبهينهسازيمصرفسوخت:

بارشبكهبرقهرمزگانتاپايانشهريورباالاستبرابرييارانهانرژيايرانباچينيكونيمميلياردي
شانا    مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت تدبير 
دستگاه هاي مس��وول از جمله وزارت نفت در زمينه 
مه��ار مصرف بنزين در كش��ور گفت: اين ش��ركت، 

راهكارهاي ممكن را با جديت پيگيري مي كند.
محسن دالويز روز شنبه، 1۷ شهريور ماه در نشست 
شوراي مديران شركت بهينه سازي مصرف سوخت، 
بر لزوم تداوم فعاليت ها در زمينه هاي مختلف مرتبط با 
اصالح الگوي مصرف سوخت به ويژه بنزين تاكيد كرد 
و با اشاره به نقش اثرگذاري كه خودروسازان مي توانند 
در اين زمينه ايفا كنند، يادآور شد: اگرچه پيش  بردن 
اموري كه فرابخش��ي است و چند دستگاه در اجراي 
آن نقش دارند، آسان نيست، اما شركت بهينه سازي 
مصرف س��وخت با تمام توان، راهكارهاي مرتبط با 

بهينه سازي مصرف بنزين را دنبال مي كند.
وي با اشاره به برگزاري نشست مشترك با مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي به 
منظور بررسي راهكارهاي همكاري در بهبود اصالح 
الگوي مصرف سوخت، بهبود عملكرد در فرآيندهاي 
پااليش��ي را از جمله اين راهكارها برش��مرد و افزود: 
ميزان قابل توجه مصرف و هدررف��ت زياد انرژي در 

كش��ور در بخش هاي مختلف از جمله حمل و نقل، 
ساختمان و... قابل قبول نيست.

دالويز با بي��ان اين كه يارانه اي كه ب��ه بخش انرژي 
تعلق مي گي��رد، با آنچه در چين با جمعيت يك ونيم 
ميلياردي در نظر گرفته مي ش��ود تقريبا برابر است، 
ادام��ه داد: در چند ماه اخير، در بخش س��اختمان، 
جلسات مختلفي را با نهادهاي مرتبط از جمله نظام 
مهندسي برگزار كرده ايم و در بخش حمل ونقل هم 
فعاليت هاي مرتبط با نوس��ازي ناوگان ادامه يافته و 
حتي منتهي به امضاي قراردادهايي نيز ش��ده است. 
همچنين ش��ركت بهينه س��ازي مصرف سوخت با 
تمركز بر پنج اس��تان پرمصرف كشور، نشست هاي 

مفيدي با استانداران و نهادهاي مرتبط استاني برگزار 
كرده است.

وي با تاكيد بر ضرورت پيگيري تفاهم نامه هاي امضا 
شده شركت بهينه س��ازي مصرف سوخت، خواهان 
ارايه گزارش پيش��رفت هر يك از تفاهم نامه ها ش��د 
و گفت: ب��راي امضاي هر تفاهم نام��ه، وقت و انرژي 
صرف مي شود، بنابراين بايد ميزان پيشرفت كار هر 

تفاهم نامه  و نتايج آن مشخص شود.
دالويز با اش��اره به رونمايي از س��ايت جديد شركت 
بهينه س��ازي مصرف س��وخت، تاكيد كرد: ماهيت 
وظاي��ف اين ش��ركت اقتضا مي كن��د ارتباط خوب، 
مس��تحكم و پايداري با بيرون از شركت برقرار شود 
و ش��فافيت و روزآمد كردن در اطالع رساني مدنظر 

قرار گيرد.
وي با اش��اره به برنامه هاي فرهنگي اين ش��ركت در 
زمينه بهينه سازي مصرف سوخت، از جمله برگزاري 
جشنواره دانش آموزي و رونمايي از نماد بهينه سازي 
مص��رف انرژي، يادآور ش��د: يك��ي از پيش نيازهاي 
فعاليت هاي فرهنگي، دسترسي به بستر الكترونيكي 
مناس��ب و كارآمد است كه با بارگذاري سايت جديد 

اين شركت، چنين امكاني نيز فراهم شده است.

  براي اعتبارسنجي ادعاهاي متفاوت در 
مورد تاثير تحريم ها بر صادرات نفت ايران 
بايد ت�ا نيمه هفته آتي و انتش�ار گزارش 
صبر كرد. اما اگر آمارهاي مربوط به كاهش 
صادرات نفت ايران صحت داش�ته باشد، 
اين امر نشان مي دهد كه مشتريان سابق 
پنجمين توليدكننده نفت جهان درصدد 
جايگزين�ي توليدكنندگان ديگري براي 
تامين نيازه�اي انرژي خود هس�تند. از 
طرفي گزارش ه�ا حاكي از آن اس�ت كه 
روس�يه از س�پتامبر نفت بيشتري صادر 
خواهد كرد و صادرات باالتر به اروپا را كه 
واردات�ش از ايران را كاه�ش داده، هدف 

خواهد گرفت

برش
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عكسروز

چهرهروز

محمدعلي بهمني با شرم خداحافظي كرد
محمدعلي بهمني كه رياست شوراي شعر و ترانه دفتر موسيقي را بر عهده داشت از اين سمت كناره گيري كرد.  بهمني در اين زمينه در اينستاگرام 
خود نوش��ته است: »از سال ۱۳۴۲ كه به مهرباني استادم گرامي ياد فريدون مشيري در راديو سرودن ترانه را تجربه مي كردم تا امروز هرگز از 
تشويقي مغرور و از انتقادي دلگير نشده ام. دوست ندارم گله مند شرايط باشم اما صادقانه اعتراف مي كنم كه در جواني اگر ذات كالم در بيان را به 
درستي نمي شناختم در مسير تا هفتاد و شش سالگي اندكي شايد آموخته باشم. « متاسفانه روزگاري را مي گذرانيم كه براي تخريب »موسيقي« 
رندانه دارند   كلمه در ترانه را از باورهايمان مي ربايند. جهت اطالع: من با آگاهي اشتباهم از قبولي )رياست شوراي ترانه(، نه به دليل اينكه شش 
ماه است كه كارشناسانش هم حقوقي دريافت نكرده اند فقط به اين دليل كه ديگر مزاحم ترانه هاي ضعيف نباشم با شرم خداحافظي مي كنم.«

ايستگاه

برنده »كن« نامزد »اسكار«
ك��ره جنوبي فيلم »س��وختن« را 
براي حضور در اسكار خارجي زبان 
۲۰۱۹ معرف��ي كرد. ب��ه گزارش 
هالي��وود ريپورتر، درامي س��اخته 
لي چانگ-دونگ ك��ه با اقتباس از 
يك داستان كوتاه نوشته هاروكي 
موراكامي ساخته ش��ده به عنوان 

نماينده كره جنوبي براي فيلم خارجي زبان نود و يكمين دوره اسكار انتخاب 
شد. »سوختن« كه جايزه منتقدان جشنواره كن ۲۰۱۸ را برد همين هفته در 
جشنواره فيلم تورنتو نيز ديده مي شود. اين فيلم جايزه فيپرشي منتقدان كن 
و جايزه ولكن تكنيكال را براي كارگردان هنري اش دريافت كرد. لي داستان 
موراكامي را كه در مجله نيويوركر منتشر شده به تريلري رمانتيك بدل كرده 
كه داستان رقابت ۲ مرد را در برابر يك زن جوان كاريزماتيك روايت مي كند. 
اين فيلم قرار اس��ت ماه نوامبر در امريكا اكران شود. اين سومين باري است 
كه فيلمي از لي از سوي كره جنوبي براي رقابت اسكار خارجي زبان معرفي 
مي شود. »راز آفتاب« در سال ۲۰۰۷ و »واحه« در سال ۲۰۰۲ ديگر فيلم هاي 
اين كارگردان بودند كه براي رقابت اسكار معرفي شدند. تا به امروز هيچ فيلمي 
از كره جنوبي به عنوان نامزد اين رقابت انتخاب نشده است. رژيم صهيونيستي 
نيز فيلمي با عنوان »كيك ساز« ساخته اوفير رائول گرازير را براي اين رقابت 
معرفي كرده است. اين درام سال پيش در جشنواره كارلووي واري نمايش داده 
شده بود و جايزه كليساي جهاني را دريافت كرد. هيچ فيلم از رژيم صهيونيستي 
تاكنون موفق به دريافت جايزه اين بخش اسكار نشده است. نامزدهاي منتخب 
از ميان فيلم هاي معرفي شده به اسكار خارجي زبان دوره نود و يكم، ۲۲ ژانويه 

۲۰۱۹ معرفي مي شوند. مراسم اسكار ۲۴ فوريه ۲۰۱۹ برگزار مي شود.

بازارهنر

برنامه هاي آينده اركستر »سفيدكوب« 

»دايان« آماده شد

انتشار »محرمان خلوت انس«

رهبر اركستر كوبه اي »سفيدكوب« با 
اشاره به برگزاري كنسرت اين مجموعه 
در روزه��اي گذش��ته از برنامه ري��زي 
براي توليد و اجراي آثار فاخر در حوزه 

موسيقي كودك درآينده سخن گفت.
پوريا شيرين گو موسس و رهبر اركستر 
»س��فيدكوب« با اش��اره به برگزاري 
كنس��رت اين مجموعه در تاالر سوره 

حوزه هنري گفت: اركستر »سفيد كوب« از اولين 
مجموعه هاي موسيقايي در حوزه كودك ونوجوان 
است كه تالش زيادي دارد تا بتواند فضاي متفاوتي 
را در حوزه موس��يقي كودك و نوجوان تجربه كند. 
ما از س��ال ۹۰ تمرين با نوازندگان ك��ودك را آغاز 
كرده ايم و از سال ۹۲ بود كه تالش كرديم مجموعه 
كنس��رت هايي را به صورت س��اليانه در تاالرهاي 
مختلف برگزار كنيم. شيرين گو ادامه داد: ما در اين 
فضا تالش داريم ضمن آم��وزش كودكان به دنبال 
ارتقاي فرهنگ خانواده ها هم باش��يم. متاس��فانه 
يكي از معضالت كنون��ي خانواده ها در امر آموزش 
موس��يقي به كودكان، اصرار به يادگيري سازهايي 
مانند پيانو، ويولن و گيتار است كه اين امر باعث شده 
كودكان زيادي وارد اين عرصه ش��ده و متأسفانه به 
جايگاه واقعي خود نرسند. درحالي  كه ممكن است 
استعداد بااليي در نوازندگي سازهاي كوبه اي داشته 
باشد. اين مدرس و نوازنده سازهاي كوبه اي درباره 
هدف گذاري هاي اركستر »سفيدكوب« هم به مهر 
گفت: در سراس��ر دنيا كودك را با موسيقي و ريتم 
پرورش مي دهند. اولين حركات كودك ش��بيه به 
حركاتي است كه ما در پركاشن نوازي داريم. پس ما 
هم باهدف آشنايي كودكان و نوجوانان با مقوله ريتم، 
اركستر سفيدكوب را راه اندازي كرده ايم. البته ما براي 

ايجاد يك اركستر كودك موانع متعددي 
را پشت سر گذاشته ايم اما هنوز هم بنده 
از كساني كه به شدت به دنبال ايجاد سد 
و موانع در برابر موفقيت اين اركس��تر 
هستند ممنونم چراكه اين عده باعث 
شده اند اركستر سفيدكوب بيشتر رشد 

كند و به بالندگي خود برسد.
ش��يرين گو ادامه داد: ما در س��ال هاي 
۹۴ و ۹۵ طي كنس��رت هايي كه در كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان و فرهنگسراي ارسباران 
داشتيم، تالش كرديم تا فضاي متفاوتي را در قالب 
يك اركستر كودك ايجاد كنيم. در اين راستا تشكيل 
يك مجموعه متشكل از گروه كر و نوازندگان پركاشن 
در اصفهان و تهران چارچوب جديدي را براي ما ايجاد 
كرد. در همين راس��تا با گروه موسيقي »نواك« به 
رهبري خانم كوثر هم چند برنامه مشترك در حوزه 

اجراي زنده داشتيم.
او افزود: روز دهم شهريورماه سال جاري هم كنسرتي 
را در تاالر سوره حوزه هنري برگزار كرديم كه در قالب 
آن با هدف حمايت از هنرمندان كودك پركاشن نواز، 
اين بار از گروه دف نوازي »ويونا« به سرپرستي نگار 
اعزازي استفاده كرديم كه طي آن كودكان زير ۱۴ 
سال با س��ازهاي دف، كاخن و دايره قطعاتي را اجرا 
كردند. ش��يرين گو در بخ��ش پاياني صحبت هاي 
خود ضم��ن تأكيد بر لزوم حمايت ه��اي دولتي از 
اركسترهايي مانند »سفيد كوب« گفت: حمايت از 
گروه هاي فعال كر يكي از ضرورت هاي بسيار مهم 
موسيقي اركسترال ما در سال هاي اخير است و من 
فكر مي كنم ديگر زمان آن فرارسيده كه هنرمندان 
شناخته شده كشورمان نيز در راه حمايت از كودكان 

هنرمند گام هاي موثرتري را بردارند. 

فرود عوض پور با اشاره به اينكه »دايان« 
آماده نمايش ش��ده اس��ت تاكيد كرد 
تصميم گيري براي حضور اين فيلم در 
جش��نواره هاي خارجي توسط انجمن 
س��ينماي جوان صورت مي گيرد. فرود 
عوض پور با اش��اره به پايان توليد فيلم 
كوتاه »دايان« گفت: مراحل توليد اين 
فيلم كوتاه كامال به پايان رسيده است و به 

زودي آماده نمايش مي شود. او اظهار كرد: تدوين اين 
اثر توسط عماد خدابخش، اصالح رنگ توسط جمشيد 
مجدوفايي و صداگذاري نيز توس��ط محمدمهدي 
جواهري زاده انجام شده است. اين كارگردان با اشاره 
به اينكه موسيقي »دايان« انتخابي بوده است، توضيح 
داد: با توجه به روند داستان، شخصيت اصلي خاطراتي 

را از يك قطعه موسيقي به ياد مي آورد كه 
به دليل معروفيت اين قطعه موسيقي، 
نوازندگان بسياري آن را اجرا كرده اند و 
ما سعي كرديم كه حس نوستالوژي اين 
قطعه را حفظ كنيم. عوض پور در پايان 
با اشاره به اينكه اين فيلم كوتاه به مدت 
۱۷ دقيقه ساخته شده است، تاكيد كرد: 
»دايان« براي انجمن س��ينماي جوان 
ساخته شده است و چگونگي نمايش آن و حضور در 
جشنواره هاي خارجي توسط اين انجمن برنامه ريزي 
مي ش��ود. »دايان« در شهر اردبيل س��اخته شده و 
داس��تان آن درباره پيرمردي است كه گذشته خود 
را ب��ه ياد نمي آورد ولي دختر و پس��رش ذهن او را به 

گذشته مي برند. 

كتاب محرمان خلوت انس؛ مش��اهير 
مدفون در تكيه ريزي تخت فوالد به قلم 
دكتر پژمان دادخواه و مقدمه دكتر حسن 
بلخاري با موضوع مفاخر فرهنگي ازسوي 

نشر تمدن علمي منتشر شد. 
اين مدرس دانش��گاه درب��اره موضوع و 
محتوي كتاب مي گويد: اين كتاب داراي 
چهارفصل است. فصل نخست به معرفي 

تكيه ريزي تخت فوالد مي پردازد. فصل دوم مشاهير 
در مذهب، فصل سوم مشاهير در هنر و ادبيات و فصل 
چهارم مشاهير در فرهنگ و سياست را روايت مي كند. 
در كل شرح حال ۲۸ تن از مشاهير و نام آوران اين 
سرزمين كه در تكيه ريزي تخت فوالد آرميده اند، 
در اين كتاب مورد تامل و بررسي قرار گرفته است؛ 
در اين اثر شرح حال و اقدامات مفاخر و نام آوراني 
همچون ش��يخ مرتضي ريزي، مال محمدحسين 
فش��اركي، مال محمدج��واد آدين��ه اي، اس��تاد 
عبدالحس��ين برازنده، محمدحسين ميرزا فصيح 

خاقاني، ميرمحمد مهدي خليقي پور، 
محمدباق��ر ان��واري، احمدخان فاتح 
المل��ك، مصطفي فات��ح، محمدعلي 
دانش، محمد علي مهرداد و ... با تكيه بر 
منابع دست اول و معتبر روايت شده اند.

اين پژوهشگر هنر درباره دليل انتخاب اين 
موضوع افزود: يكي از دغدغه هاي اصلي 
من مطالعه و تحقيق در حوزه فرهنگ و 
هنر است. تخت فوالد به عنوان يكي از آرامستان هاي 
بي نظير در اي��ران و دنيا محل تامل و تحقيق هر چه 
بيشتر است؛ چرا كه شخصيت هاي برجسته اي را در 
خود جاي داده و از لحاظ تاريخي، فرهنگي و هنري 
از اهميت زيادي برخوردار است. پس از مطالعاتي كه 
در اين حوزه داشتم متوجه شدم در مورد تكيه ريزي 
مجموعه تخت فوالد تحقيق مستقل در قالب كتاب 
منتشر نشده و با مشورت با اساتيد متخصص و باتجربه 
در اين حوزه اقدام به تحقيق كردم و ماحصل آن شد 

كتاب محرمان خلوت انس.

میراثنامه

كشف سازه اي 8 ضلعي از سنگ هاي ورقه اي
كشف سازه اي هشت ضلعي، ساخته 
شده از سنگ هاي ورقه اي با مالط 
گل از يافته هاي ش��اخص كاوش 

گسترده اين محوطه است.
بهزاد علي  طالش، سرپرست هيأت 
باستان شناس��ي محوطه باستاني 
معصوم زاده بجن��ورد، اظهار كرد: 

محوطه باس��تاني معص��وم زاده روي برآمدگي طبيعي در س��مت جنوب- 
جنوب شرقي شهر فعلي بجنورد، مركز استان خراسان شمالي و در ميان بافت 
شهري قرار گرفته كه در حال حاضر در حدود 6/۵ هكتار از آن به همت اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان شمالي حفظ 
شده است. طالش افزود: اين اثر نخستين بار توسط دكتر نگهبان در سال ۱۳۴6 
شناسايي شد و با شماره ۷۰۸ در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد و سپس 
در سال ۱۳۵۵ محدوده آن ميله كوبي و در سال هاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸6 گمانه زني 
و تعيين حريم آن انجام شده اس��ت. اين باستان شناس اظهار داشت: طرح 
كاوش گسترده اين محوطه در كارگاهي به وسعت ۵۰۰ متر مربع در منتهي اليه 
بخش شمال شرقي محوطه آغاز شد.  او اظهار كرد: با وجود آنكه هنوز كاوش در 
كارگاه ياد شده به پايان نرسيده ولي تاكنون شواهدي از سده هاي دوم تا هشتم 
هجري قمري در آن شناسايي شده است. به گفته طالش، سه مرحله معماري 
منتسب به ادوار ياد شده شناسايي شده كه شامل ستون هاي آجري، سازه هاي 
سنگي، خشتي و چينه اي است. به گفته سرپرست گروه كاوش تپه معصوم زاده، 
كاوش هاي باستان شناختي در اين محوطه تا رسيدن به سطح خاك بكر ادامه 
خواهد داشت.  كاوش نجات بخشي تپه معصوم زاده بجنورد خراسان شمالي با 

مجوز رياست پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد.

تاريخنگاري

فرار محمدعلي شاه
هجدهم شهريور ۱۲۸۸، محمدعلي شاه به همراه خانواده و همراهان براي خارج 
شدن از كشور، از سفارت روسيه به سمت بندر انزلي حركت كرد. ۱۲۰ قزاق ايراني، 
سه سوار هندي، سه سوار روسي و نمايندگاني از سفارتخانه هاي روسيه و انگليس 

او را تا مرز روسيه همراهي كردند. 
پس از آن در جلسه مجلس شوراي ملي طي اعالم نامه اي كه بعد از اين جلسه در 
شهر پخش شد، پسر دوازده ساله محمدعلي شاه به نام احمدميرزا به عنوان شاه 
تازه تعيين شد و عضدالملك نيابت سلطنت را به عنوان بزرگ خاندان قاجار برعهده 
گرفت. در اين جلسه، چون هيات وزيران تشكيل نشده بود، هياتي به جاي آن مامور 

رسيدگي به امور كشور شد. 
محمدعلي شاه فرزند مظفرالدين شاه قاجار، ششمين پادشاه قاجار بود. او فرزند 
»امالخاقان« دخت��ر اميركبير بود. محمدعلي ش��اه در ۱۲۴۹ بدنياآمد، و بعد از 
مرگ مظفرالدين شاه در ۲۸ دي ۱۲۸۵ تاجگذاري كرد. در تاريخ معاصر ايران از 
محمدعلي شاه به عنوان دشمن شماره يك مشروطيت و انقالب مردمي ايران ياد 
مي شود. محمدعلي شاه در دوم تير ۱۲۸۷ با همكاري ومداخله موثر نظاميان روسيه 
مجلس شوراي ملي را به توپ بست، در ۲۵ تيرماه ۱۲۸۸ و بعد از فتح تهران توسط 
انقالبيون مشروطه ازسلطنت خلع و به سفارت روسيه پناهنده شد، در ۱۸ شهريور 
۱۲۸۸ ازايران گريخت و شانزدهم فروردين ۱۳۰۳ در سن ۵۳ سالگي درگذشت. 
محمد علي شاه با وجود اينكه از لحاظ خوني به اميركبير نيز ارتباط داشت؛ پادشاه 
خرافه پرست، مستبد، فاسد، زورگو و كم ظرفيت بود. محمدعلي ميرزا چندي پس 

از فتح تهران و فرار به روسيه، به فكر بازگشت به سلطنت افتاد، اينچنين بود كه با 
ياري روس ها س��پاهي فراهم كرد و به سوي ايران تاخت اما جز شكست نصيبش 
نشد و اين تالش ناكام باعث شد مقرري ماهيانه او نيز قطع شود. وي بعد ها به بندر 
ساوونا در ايتاليا تبعيد شد و به سال ۱۳۴۴ هجري قمري در ۵۳ سالگي در همين 

شهر درگذشت. پيكر او پس از انتقال به كربال در اين شهر به خاك سپرده شد. 

كیوسك

 بي طاقتي ترامپ
در مقابل انتقاد

  نيويورك تايمز )چاپ امريكا(:
 » م��ا با و ا راك  »ب��ا
رييس جمهوري سابق 
امريكا از عملكرد »دونالد 
ترامپ« رييس جمهوري 
اين كش��ور انتقاد كرد. 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود، با اشاره به اين 
س��خنراني، گزارشي در 

اين باره منتش��ر كرد. طبق اين گزارش، »باراك 
اوباما«، در سخنراني خود در حمايت از نامزد هاي 
حزب دموكرات با بيان اين جمله كه چه بر سر حزب 
جمهوري خواه آمده است، از جمهوري خواهان به 
دليل آنكه از شخصي مانند »ترامپ« را حمايت 
كرده اند، انتقاد كرد. از سوي ديگر دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا در جمع طرفداران خود 
در ايالت داكوتاي ش��مالي در واكنش به سخنان 
باراك اوباما به طعنه گفت: سخنراني اوباما را گوش 
كردم اما خوابم گرفت. همچنين رييس جمهوري 
امريكا دموكرات هاي كنگره را به علت راي منفي به 
يك اليحه مهاجرتي، احمق خطاب كرد. طبق اين 
گزارش، حمله لفظي دونالد ترامپ فقط مختص 
دموكرات ها نيس��ت و هر كجا نمايندگان امريكا 
مخالف نظر رييس جمهوري اين كشور راي دادند، 

مورد انتقاد ترامپ قرار گرفتند. 

  نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خب��ر ورود 
وزير دف��اع امري��كا به 
كاب��ل را منتش��ر كرد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، 
جيم ميتس وزير دفاع 
امري��كا روز جمع��ه در 
يك سفر غيرمنتظره و 

براي گفت وگو با اش��رف غني رييس جمهوري 
افغانس��تان و فرمان��ده نيروهاي نات��و در مورد 
پيش��رفت در مذاكرات صلح با طالبان وارد كابل 
ش��د. آنطور كه نيويورك تايمز نوش��ته، دولت 
امريكا از حدود يك سال پيش در يك استراتژي 
جديد و با هدف اعمال فشار به طالبان براي انجام 
مذاكره حمالت هوايي خود را شدت داد و هزاران 
نظامي بيشتر را براي آموزش و مشاوره به ارتش 
افغانستان به اين كشور اعزام كرد. اما اين اقدامات 
تاكنون به پيشرفت جدي در نبرد با طالبان يا آغاز 
مذاكرات صلح با هدف پايان دادن به هفده سال 

جنگ در اين كشور منجر نشده است.

  ال پايس: 
 صفحه اول اي��ن روزنامه 
اس��پانيايي، گزارش��ي از 
اجالس س��ران سه كشور 
ايران، تركيه و روس��يه در 
مورد حل و فصل مس��اله 
س��وريه منتش��ر ك��رد. 
طبق اي��ن گ��زارش، در 
جمع بندي اين نشس��ت 

گفته ش��ده كه در بيانيه پاياني س��ران سه كشور بر 
ادامه همكاري ها براس��اس فرمت نشست آستانه، 
مبارزه با تروريس��م، حفظ تماميت ارضي س��وريه، 
بر فرايند سياس��ي به جاي رويك��رد نظامي و ايجاد 
زمينه مناسب براي بازگش��ت آواگان سوري تاكيد 
كردن��د. در ادامه بياني��ه، درباره وضعي��ت ادلب كه 
در جلس��ه تهران، سران روس��يه و تركيه درباره آن 
اختالف نظر داشتند، مطرح شد. در اين ارتباط، آنها 
وضعيت منطقه كاهش تنش ادل��ب را دنبال كرده 
و تصمي��م گرفتند تا با روح هم��كاري كه در فرمت 
 آستانه شكل گرفته اس��ت، به اين موضوع بپردازند.
در اين نشست درباره وضعيت آوارگان نيز صحبت شد. 

بررسي ميزان رضايت شهروندان از سيستم خدمات درماني در كشورها 

گروهگوناگونيكي از برنامه هاي مهم  
دولت ها در تمام كش��ورها، رس��يدگي 
به بح��ث خدمات درماني اس��ت كه در 
سال هاي اخير، به يكي از چالش هاي بزرگ تبديل شده، 
چرا كه طبق آمارهاي منتشر شده، به ويژه در كشورهاي 
اروپايي، جمعيت رو به پيري رفته و اين موضوع، نياز 
به خدمات درمان��ي را افزاي��ش مي دهد. همچنين، 
هزينه هاي بسياري را به دولت ها تحميل مي كند. در 
كشورهاي پيشرفته، دولت با اخذ ماليات، متولي اصلي 
بيمه درماني به شمار مي رود. آنطور كه گفته شده، در 
برخي كشورها شهروندان نه تنها در مقابل بيماري ها 
از طريق سيستم هاي دولتي تحت حمايت قرار دارند 
بلكه مكانيسم هاي حمايتي ديگري مانند بيمه هاي 
خصوصي، بازرگاني و موسسات غيرانتفاعي را نيز در 
اختيار دارند. اين در حالي اس��ت كه سيستم سالمت 
و بهداشت بس��ياري از كشور ها در ۳۰ سال گذشته با 
چالش روبه رو بوده است و مهم ترين عامل آن توزيع و 

انتقال بيماري ها و پير شدن جمعيت است. 
طبق آمار منتشر شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 
بطور متوسط نيمي از افراد تحت پوشش مراقبت هاي 
بهداشتي، درماني دولت قرار دارند. همچنين، ميزان 
رضايتمندي از سيستم بهداش��ت و درمان، در ميان 
شهروندان اروپايي بسيار باالست. طبق نتايج تازه ترين 
نظرسنجي صورت گرفته، حدود ۸۵ درصد از شهروندان 
بريتانيايي، از خدمات درماني دولتي رضايت داشته و 
آن را كاف��ي مي دانند. آن طور كه در س��اير گزارش ها 
گفته شده، خدمات بهداش��تي و درماني در بريتانيا، 
گس��ترده ترين سيس��تم درماني يكپارچه در جهان 
اس��ت كه در سال ۱۹۴۸ تاسيس شده و تاكنون يكي 
از مهم ترين برنامه هاي دولت بريتانياست. مجارستان 
نيز، دومين كشوري است كه شهروندان آن، از سيستم 
بهداشت و درمان در اين كشور رضايت بسياري دارند. 
آنطور كه در اين گزارش  گفته شده، حدود ۸۰ درصد 
از شهروندان مجارس��تان كه در نظرسنجي شركت 
كردند، خدمات بهداشت و درمان كشور خود را كافي و 
رضايت بخش مي دانند. در سوئد نيز، حدود ۷۴درصد 
از شهرونداني كه در نظرسنجي ش��ركت كرده اند، از 
سيستم بهداشت و درمان در كشورشان اظهار رضايت 
كرده اند. اين در حالي است كه طبق تازه ترين گزارش ها، 
نظام بهداشت و درمان در سوئد با چالش هاي بزرگي 
روبروس��ت. پيش بيني ش��ده ك��ه افزايش جمعيت 
سالمندان در تركيب با هزينه هاي درمان موجود شرايط 

اقتصادي را به مرحله اي مي رس��اند كه در آينده اي نه 
چندان دور، پول كافي براي دستيابي به اين خدمات در 
دست افراد نخواهد بود. در اسپانيا، شيلي و فرانسه نيز، 
رضايت ۷۰ درصدي از سيس��تم بهداشت و درمان در 
ميان شهروندان وجود دارد. سيستم خدمات درماني 
دولتي اسپانيا موسسه ملي بهداشت عمومي نام دارد. 
كارفرمايان بايد پس از استخدام كارمندان در هر يك 
از صندوق هاي خدمات درماني اين كشور او را ثبت نام 
كنند و طبق قانون بايد در سراسر كشور نيز بهداشت و 
درمان خصوصي هم در دسترس است. هر فرد پس از 
دريافت كارت تامين اجتماعي مي تواند به نزديك ترين 
مركز بهداشت و درمان مراجعه كند و از خدمات رايگان 
آن استفاده كند. در فرانس��ه نيز، رضايت شهروندان 
در حالي اعالم ش��ده كه س��ازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي، درباره كيفيت سيستم سالمت و بهداشت 
فرانسه هشدار داده است. براساس آخرين ارزيابي ها، 
فرانسه از نظر تخصيص درصد توليد ناخالص داخلي 
به بخش بهداشت و درمان رتبه يازدهم است و در حال 
حاضر هزينه هاي بهداشتي و درماني حدود ۷۰ تا ۱۰۰ 

درصد در اين كشور تحت پوشش دولت است. 
در ميان شهروندان كلمبيايي نيز كه در اين نظرسنجي 
ش��ركت  كرده اند، حدود 6۹ درصد از افراد از سيستم 
خدم��ات درماني خود رضايت كام��ل را دارند كه اين 
مي��زان رضايت در مي��ان كانادايي ها، ب��ه 6۷ درصد 
رسيده است. بطور كلي امور بهداشت و درمان در كانادا 
رايگان است. اين خدمات پزشكي شامل ويزيت و انواع 

آزمايش هاس��ت كه درمقابل داشتن كارت بهداشتي 
انجام مي شود. در برزيل، ايتاليا، آرژانتين، پرو و استراليا 
نيز، حدود 6۰ تا 66 درصد افرادي كه در نظرس��نجي  
شركت كرده اند، از خدمات درماني كشورشان رضايت 
كامل داش��تند. هرچند كه در بس��ياري از گزارش ها 
گفته شده كه كاهش بودجه و ناپايداري هاي سياسي 
مشكالت موجود نظام بهداشتي برزيل را كه با افزايش 
تقاضاهاي بيماران روبه روس��ت، افزايش داده است، با 
اين حال، مردم اين كشور همچنان از سيستم بهداشت و 
درمان خود رضايت دارند. همچنين، طبق گزارش هاي 
منتشر شده، سيس��تم بهداش��ت و درمان در كشور 
استراليا خدمات درماني با كيفيت و با صرفه اي به مردم 
ارايه مي دهد كه شامل پوشش درماني است كه دولت 
از آن حمايت مي كند. دولت اس��تراليا تالش دارد كه 
همه مردم به بهترين خدمات درماني دسترسي داشته 
باشند، بر اين اس��اس، بيمه خدمات درماني استراليا 
براي شهروندان اس��تراليا بسيار مفيد و راضي كننده 

به نظر مي رسد. 
حدود ۵۷ درصد از مكزيكي ها نيز، در اين نظرسنجي 
سيستم بهداشت و درمان خود را كارآمد و مفيد معرفي 
كردند و بيش از نيمي از شهروندان افريقاي جنوبي نيز، 
از خدمات بهداشت و درمان كشور خود اظهار رضايت 
كرده اند. اين در حالي است كه گفته مي شود افريقاي 
جنوبي در همسايگي دچار بي ثباتي نظامي و سياسي 
بوده و بي قانوني و فقر بيش از حد باعث شده است كه 

شاخص اميد به زندگي تنها ۴۹ سال باشد. 

اروپايي ها، راضي از خدمات درماني
آمارنامه
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