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وزير امور خارجه اي��ران گفت: امنيت در منطقه خليج 
فارس با تعامل و همكاري كش��ورهاي منطقه تامين 
مي ش��ود. به گزارش ايرنا، محمدج��واد ظريف پس از 
ديدار با رتنو مرسودي همتاي اندونزيايي خود در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ما در مورد مسائل منطقه اي 
گفت وگو كرديم. م��ن آمادگي ايران ب��راي همكاري 
با كشورهاي منطقه و رفع س��وءتفاهمات و همچنين 
پيش��نهاد تش��كيل مجمع گفت وگوهاي منطقه اي 
در خليج فارس براي گفت وگو بين اين كش��ورها را به 
طرف ونزوئاليي اعالم كردم. وي افزود: من اعالم كردم 
كه امنيت خليج فارس نمي تواند از خارج از اين منطقه 
آورده ش��ود يا با هزينه كردن امنيت يكديگر به دست 
 آيد بلكه امنيت اين منطقه فقط با همكاري كشورهاي 
منطقه ممكن است. وي گفت: ما همچنين درباره برجام 
گفت وگو كرديم. كارهايي كه ايران بر اساس پاراگراف 
۳۶ اين توافقنامه در مقابل بازگشت تحريم هاي امريكا 
انجام داده را براي طرف اندونزيايي تش��ريح كرديم. ما 
اين تحريم ها را نوعي تروريسم اقتصادي مي دانيم چرا 
كه زندگي مردم عادي ايران را هدف قرار داده است. ما 
همچنين ناتواني اروپايي ها براي جبران خروج امريكا 
از برجام را تش��ريح كرديم و اينكه اقدامات موقت ايران 
در صورت پايبندي كش��ورهاي اروپايي به تعهداتشان 
قابل بازگشت هستند. ظريف گفت: ما در كنار همتاي 
اندونزياي مان از همه طرف ه��ا مي خواهيم كه به مفاد 
برجام كامال پايبند باش��ند. وزير امور خارجه ادامه داد: 
متاس��فانه، امريكا نه تنها روابط اقتصادي را با ايران بر 
اساس برجام عادي نكرده بلكه ديگر كشورهايي را كه 
روابط اقتصادي عادي با ايران دارند را نيز جريمه مي كند 
كه غيرقابل قبول اس��ت. وزير خارجه درب��اره ديدار با 
همتاي اندونزيايي خود گفت: روابط دو جانبه تهران و 
جاكارتا و همچنين مسائل جهاني را بررسي كرديم. ۲ 
طرف نگراني هاي مشتركي داشته و ديدگاه مشابهي را 
در خصوص اهميت همكاري بين كش��ورهاي در حال 
توس��عه داريم. وي افزود: هيات هاي زيادي از ايران در 

روزهاي اخير براي گسترش همكاري ها با اندونزي در 
زمينه هاي مختلف علمي، فناوري، كنس��ولي، حقوق 
بشر و پارلماني به اندونزي س��فر كردند و ما اميدواريم 
كه اين ديدارها به ارتقاي روابط اين دو كشور مسلمان 
كه در حوزه علم و فناوري پيش��رو هستند، بينجامد. 
وي افزود: در موضوع فلسطين، اين نگاه كه فلسطين را 
يك سرزمين معرفي مي كند، محكوم به شكست است 
چرا كه فلسطين يك آرمان ملي است. فلسطين قبله 
اول مسلمانان است. آرمان ميليون ها فلسطيني است 
كه سال ها خارج از مرزهاي فلسطين به اميد بازگشت 
به وطن خود زندگي كرده اند. وزير خارجه افزود: من و 
همتاي اندونزيايي ام هم عقيده هس��تيم كه بايد حق 
فلسطيني ها براي تصميم گيري درباره سرنوشت خود، 
حق آنها براي بازگش��ت به س��رزمين مادري و تعيين 
حكومت مورد نظرشان در قدس ش��ريف به رسميت 
شناخته ش��ود. ما به همكاري ها براي تحقق خواست 
مردم فلسطين در سازمان همكاري اسالمي، سازمان 
ملل و ديگر نهاده��اي بين المللي ادام��ه خواهيم داد. 
ظريف گفت: ما همكاري ها با دول��ت اندونزي و بخش 
خصوصي اين كش��ور را ارتقا خواهيم داد و اميدواريم 
كه بتوانيم شاهد بازديد گردشگران ايراني بيشتري در 
اندونزي و همين طور گردشگران اندونزيايي بيشتري در 
ايران باشيم. ما و اندونزيايي ها مشتركات فراواني داريم و 
هر دو از يك خانواده هستيم و آن خانواده اسالم است. 
وزيران امور خارجه ايران و اندونزي در اين ديدار با ابراز 
خرسندي از سطح روابط، گفت وگوها و رفت و آمدهاي 
سياسي و پارلماني و نيز همكاري هاي اقتصادي بين دو 
كشور بر گسترش و تعميق روابط با توجه به ظرفيت هاي 
موجود در دو طرف تاكيد كردند. همچنين در اين ديدار 
رويكرد اصولي جمهوري اسالمي ايران در قبال برجام 
در شرايط كنوني از س��وي وزير امور خارجه كشورمان 
تش��ريح و بر ضرورت پايبندي طرف مقابل به تعهدات 
خود و بهره مندي ملت اي��ران از منافع اقتصادي برجام 

تاكيد شد. 
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در قرن هفده��م واژه اي وارد فرهنگ لغات اقتصادي 
ش��د كه تقريبا مفهوم رش��د و رونق اقتصادي را زير و 
رو كرد. اقتصادي كردن اي��ن واژه و مفهوم زايي از آن 
عمال توانس��ت بس��ياري از تئوري ه��اي اقتصادي را 
س��اختارمند كند. efficiency )افيشنسي( كه در 
فارسي بيش از 10 معني براي آن تعبيه كرده اند وقتي 
وارد فرهنگ لغات علم اقتصاد ش��د توانست بسياري 
از تعاريف اقتص��ادي را جهت دار و حت��ي فرضيات را 
ناخودآگاه معني دار كند. )افيشنس��ي(در 5 فرهنگ 
معتبر لغات جهان از قبيل وبستر و آكسفورد »توانايي 
براي انج��ام فعاليت ه��اي خوب، موفق اس��ت بدون 
اينكه منابع هدر بروند« معنا ش��ده است. در واقع اين 
واژه درست همان اهميتي را براي اقتصاد پيدا كرد كه 
 value( و ارزش افزوده )growth( واژه هاي رش��د
added( ي��ا به��ره وري )productivity( ب��راي 
اقتصاد داشتند. تئوريسين هاي بزرگ اقتصادي مانند 
»آدام اسميت«، »ديويد ريكاردو«، »كارل ماركس« و 
»هايك« هر كدام به نوبه خود از واژه افيشنسي براي 
تبيين فرضيات خود اس��تفاده هاي مبسوطي كردند. 
زماني كه استيگليتز مي گويد كه هيچ سياستي براي 
عدالت،  رشد و بازدهي افيشنسي مهم تر از نگه داشتن 
اشتغال كامل نيس��ت، مي توان وزن گفتار را به خوبي 
روي افيشنسي مشاهده كرد.يا زماني كه هايك و ديگر 
تئوريس��ين هاي اقتصاد بازار آزاد به طرح اين س��وال 
مي پرداختند كه كدام بازار افيشنس��ي تر از بازارهاي 
ديگر اس��ت در بطن خود س��عي مي كردن��د تمامي 
فرضيات و چارچ��وب كاري خود را در اي��ن پارادايم 
تعريف و تبيين كنند. اين ش��يوه اي اس��ت كه بيش 
از ۲50 سال كاركرد خود را نش��ان داده است. در اين 
مدت تمامي سياست گذاران اقتصادي به دنبال راهي 
بودند كه نتايج و پيامدهاي سياسي اقتصادي خود را 
در افيشنس��ي بودن آن پيدا كنند.يعني آنكه از منابع 
به نحو احسن استفاده كنند و آنها را هدر ندهند كه به 

deficiency )دفيشنسي( يا كاستي تبديل نشود. 
ام��ا آي��ا اي��ن واژه وارد فرهن��گ تصميم س��ازي و 
تصميم گيري هاي ايران ش��ده اس��ت؟ ش��ايد برخي 
از دولتمردان گذش��ته و ح��ال ما از افيشنس��ي بودن 
تصميمات س��خن گفته باش��ند اما بايد آن را نه فقط 
در برآيند رش��د بلكه در رفاه و رونق زندگي مردم ديد. 
زيرا رش��د بنا به گفته اس��تيگليتز مي تواند رشد يك 
درصدي كه او از جامعه مرفه امريكا نام مي برد نش��ات 

گرفته باش��د نه از توليد كلي. در ايران هم ما شاهد آن 
بوده ايم كه بخش اعظم رش��د اقتصادي كشور ناشي از 
فروش نفت بوده اس��ت نه بخش هاي غير وابس��ته به 
درآمد ارزي حاصل از صادرات نف��ت. نگاهي به آمارها 
كه در واقع داللت بر سياست گذاري هاي اقتصادي دارد 
نشان دهنده ميزان افيشنس��ي بودن تصميم گيري ها 
بوده اس��ت. در اينجا ما بدون هيچ قضاوتي ش��ما را به 
آمارها ارجاع مي دهيم. چه پي��ش از تحريم و چه پس 
از تحري��م. در واق��ع تحريم ه��ا ن��وع تصميم گيري ها 
را عيان س��اخت كه تا چه ان��دازه سياس��ت گذاري و 
تصميم سازي ها مسووالن افيشنسي نبوده و دفيشنسي 
بوده اس��ت. براي مث��ال در اين خص��وص مي توان به 
توافقات ترجيحي اشاره كرد. از مدت ها قبل از تحريم 
بس��ياري از كارشناس��ان ب��ر توافق��ات و پيمان هاي 
دوجانبه ،  منطقه اي و جهان��ي تاكيد مي كردند. مزيت 
اين توافقات را مي توان در دوران سختي ها مانند حال 
حاضر،  مشاهده كرد. زماني مس��ووالن ايران به مزيت 
اين توافقات پي بردند كه تحريم ها اعمال شد و هجوم 
همه جانبه براي انعقاد توافقات دوجانبه به كشورهاي 
همسايه و شركاي تجاري آغاز ش��د، آغازي كه بسيار 
دير بود )در اي��ن خصوص مي توانيد گ��زارش صفحه 
14 را بخواني��د(. در واقع مي توان گفت اي��ران يكي از 
كشورهايي است كه عضويت آن در پيمان ها و توافقات 
جهاني كمتر از مطلوب اس��ت. اين يك تصميم سازي 
است كه دفيشنسي آن بيشتر از افيشنسي است. يا به 
گزارش ديگري كه هفته گذش��ته مركز پژوهش هاي 
مجلس در خصوص موانع توليد منتش��ر كرد مي توان 
اش��اره كرد. در ذات اين گزارش مي توان دفيشنس��ي 
بودن سياس��ت هاي اقتص��ادي را فهمي��د. زماني كه 
گفته مي ش��ود كه 90 درصد افزايش قيمت كاالها در 
سيس��تم توزيع ناكارآمدي اس��ت كه بر اقتصاد كشور 
حاكم است و يك كاال براي آنكه به دست مصرف كننده 
نهايي برسد بيش از 10 بار مي چرخد )مصاحبه صفحه 
8 راهم بخوانيد( چه بايد گفت ؟ جز دفيشنسي بودن 

سياست هاي اقتصادي؟
شايد گفته شود كه اكنون زمان بحث بر سر  افيشنسي 
ي��ا دفيشنس��ي  ب��ودن سياس��ت ها نيس��ت و زمانه، 
 زمانه فورس ماژور اس��ت. اما به نظ��ر مي آيد كه اكنون 
افيشنسي بودن يا دفيشنس��ي بودن بيش از هر زمان 
ديگري ض��رورت دارد زيرا ما باي��د تصميماتمان را به 
گونه اي اتخاذ كنيم كه نه تنها مناب��ع هدر نرود بلكه از 
آخرين قطره آن هم به خوبي استفاده شود. اين يعني 
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»افيشنسي« و »دفيشنسي« در سياست گذاري ها
سرمقاله

رييس كميسون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: بيش از س��ي عمليات براي مهار بح��ران ارز در 
كشور اجرايي ش��ده كه تنها جزييات سه عمليات آن 
از سوي بانك مركزي اعالم شده است. الياس حضرتي 
با اعالم اين مطلب در گفت وگو ب��ا خبرآنالين افزود: 
ثبات امروز بازار ارز اتفاقي خود به خودي نيست بلكه 
اين وضعيت از پس عمليات پيچي��ده و چند وجهي 
بانك مركزي حاصل شده اس��ت. او توضيح داد: آنچه 
مس��لم اس��ت اينكه رييس كل بانك مركزي در يك 
سال گذشته بيش از س��ي عمليات مهم را در بازار ارز 
اجرايي كرده اس��ت اما تنها از چند و چون سه برنامه 
اجرا شده، افكار عمومي مطلع هستند و پيش بيني ها 
نش��ان مي دهد اين وضعي��ت در بازار ت��داوم خواهد 
يافت. او با تاكيد بر اينكه ارز به عنوان يك ش��اخص، 
مانند دماسنج عمل مي كرد، گفت: يكي از برنامه هاي 
اجرايي اطالع رساني شده ساماندهي دستگاه هاي پوز 
در خارج از كش��ور بود، افراد به راحتي اين دستگاه ها 
را برده بودند و پول جابه جا مي كردند. وي در توضيح 
اين مطلب ادامه داد: بيش از هزار پوز در خارج از ايران 
فعال بود كه همگي از دور فعاليت خارج شدند، از سوي 
ديگر پشت نويسي چك در بانك ها ممنوع شد چرا كه 
اين چك ها مانند پول نقد هنگفت، يا يك اس��كناس 
درشت در دس��ت افراد مي چرخيدند و ردگيري آنها 
ناممكن ش��ده بود، ولي با ممنوعيت پشت نويس��ي 
چك، مشكل برطرف و اين چرخه بحران ساز متوقف 
شد. وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي قاطعانه پشت 
ممنوعيت واردات بدون انتقال ارز ايس��تاد، ادامه داد: 

روزي در كميس��يون تلفيق؛ موض��وع واردات بدون 
انتقال ارز ماشين آالت مطرح شد، بالفاصله رييس كل 
بانك مركزي در نشس��ت حضور يافت و تاكيد كرد ما 
در حال س��اماندهي و مديريت طرف تقاضا هستيم و 
بهتر است اين موضوع به تصويب نرسد. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا كميس��يون اقتصادي ورودي به 
مساله فس��اد ارزي مطرح شده، داش��ته است يا خير 
گفت: در خص��وص پرونده ارزي مطرح ش��ده اطالع 
دقيقي ندارم اما در محدوده ح��دس و گانه زني هاي 
رسانه اي از مسووالن و مقامات بانك مركزي پرسش 
كرده ام. حضرتي اضافه ك��رد: تا جايي كه من مي دانم 
و پاسخ ش��نيدم حداقل در مورد معاونت ارزي سابق، 
بانك مركزي ادعاي وقوع فساد را ندارد و معتقد نيست 
كه تخلف ارزي واقع شده است. وي تاكيد كرد: من در 
اين حد از اين موضوع مطلع هستم و جزييات بيشتري 
را نمي دانم. وي با اش��اره به اينكه الزم است مقامات از 
اتخاذ تصميمات شبهه ناك خودداري كنند، توضيح 
داد: انچه اهميت دارد از بين رفتن زمينه وقوع فس��اد 
اس��ت و بي ترديد اگر زمينه هاي وقوع فساد و رانت از 
ميان نرود، مش��كل برطرف نمي ش��ود.  وي در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني، 
ش��انس اصالح طلبان براي جلب آراي مردم را چقدر 
مي دانيد؟ گفت: من ش��خصا در دوره آينده انتخابات 
مجلس ش��وراي اس��المي كانديدا نمي شوم هر چند 
مي دانم با توجه به پايگاهي كه دارم راي خواهم آورد اما 
اصالح طلبان بدون ترديد شانس بااليي را در انتخابات 

مجلس خواهند داشت.

رييس كميسون اقتصادي مجلس: 
ثبات امروز بازار ارز اتفاقي خود به خودي نيست 

مجلس ديپلماسي

 همين صفحه  

سرمقاله

»افيشنسي« و »دفيشنسي« 
در سياست گذاري ها

در قرن هفده��م واژه اي 
لغ��ات  فرهن��گ  وارد 
اقتصادي شد كه تقريبا 
مفه��وم رش��د و رونق 
اقتص��ادي را زي��ر و رو 
كرد. اقتص��ادي كردن 
اين واژه و مفه��وم زايي 
از آن عم��ال توانس��ت 
بس��ياري از تئوري هاي اقتصادي را س��اختارمند 
كند. efficiency )افيشنس��ي( كه در فارس��ي 
بي��ش از 10 معني براي آن تعبي��ه كرده اند وقتي 
وارد فرهن��گ لغ��ات علم اقتصاد ش��د توانس��ت 
بس��ياري از تعاريف اقتصادي را جهت دار و حتي 
فرضيات را ناخودآگاه معني دار كند. افيشنس��ي 
 در 5 فرهنگ معتبر لغات جهان از قبيل وبس��تر

و آكسفورد »توانايي براي انجام فعاليت هاي خوب، 
موفق است بدون اينكه منابع هدر بروند« ...

منصور بيطرف

 صفحه 3  

كالن

شرط مهار تورم 
پولي نكردن كسري بودجه

 يك كارش��ناس اقتصادي مي گويد درست است 
كه ما شاخص قيمت توليد كننده را به عنوان يك 
شاخص پيش نگر قبول داريم و اين شاخص براي 
بهار نرخ رشد قابل توجهي داشته است  اما انتظار 
نداريم قيمت شاخص مصرف كننده نيز متناسب 
با آن نرخي كه در بهار براي ش��اخص توليدكننده 
اعالم شد، تعديل شود چرا كه در زمان هاي نوسان 
شديد قيمتي شايد نتوانيم بگوييم شاخص قيمت 

توليدكننده شاخصي پيش نگر براي...

راهوشهرسازي

 انقباض مسكن آسيا 
در جنگ تجاري

مجيد  اعزازي| ظاهرا روندهاي اقتصادي اساسي 
از استمرار رونق قيمت امالك حمايت نمي كنند. به 
نظر مي رسد، امريكاي شمالي به پايان دوره طوالني 
رشد اقتصادي خود رسيده است. آسيا- اقيانوسيه 
هم ظاهرا با جنگ تجاري ضعيف ش��ده اس��ت و 
خاورميانه از تنش هاي سياسي و قيمت هاي پايين 
نفت رنج مي برد. در همين حال، اغلب كشورهاي 
اروپايي نيز همچنان افزايش قوي قيمت مسكن را 
تجربه مي كنند.پورتوريكو )۲4‚1۳درصد(، مونته 
نگرو )11.۶8 درصد(، س��ريالنكا )۶4‚10درصد(، 
ش��يلي )05‚9درص��د( و آلم��ان )۲1‚8 درصد( 
قوي ترين بازارهاي مسكن در ميان 4۶ كشور مورد 
بررسي در سال منتهي به فصل دوم ۲019 هستند. 
اما مصر )51‚۲1- درصد(، تركيه )1‚1۲- درصد(، 
دوبي در ام��ارات متحده عرب��ي )8۶‚۶- درصد(، 
كي يف در اوكراي��ن )45‚5- درصد( و پاكس��تان 

)۳5‚4- درصد( بازارهايي بودند كه ...
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 صفحه 14 

 تالش دوباره و جدي اروپا 
براي باقي ماندن ايران در برجام  

»تعادل« روند صادرات به سه قاره را  تحليل مي كند 

 ديپلمات آلماني
 رييس جديد اينستكس شد

جغرافياي تازه صادراتي ايران

جهان

 رابرت موگابه
 در 95 سالگي درگذشت
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رييس كميته روابط خارجي مجلس دوماي روس��يه، 
گفت گام سوم كاهش تعهدات برجامي ايران پاسخي 
به تحريم هاي جديد امريكا بوده است. به گزارش ايسنا 
به نقل از خبرگزاري تاس، لئونيد اسلوتسكي، رييس 
كميته روابط خارجي مجلس دوماي روس��يه درباره 
اظهارات حسن روحاني، رييس جمهور ايران راجع به 
گام س��وم كاهش تعهدات برجامي ايران گفت كه اين 
»پاسخي به تحريم هاي ضدايراني جديد امريكا و ناتواني 
اروپا در ايجاد مكانيسم مالي براي دور زدن اين تحريم ها 
و جبران خس��ارت هاي به بار آمده ناش��ي از سياست 

واشنگتن در به صفر رساندن صادرات نفت ايران بوده 
است«. اسلوتس��كي گفت: امريكا به دنبال يك هدف 
مشخص است و آن مجبور كردن ايران به ترك كامل 
توافق هسته اي اس��ت؛ بنابراين اروپايي ها را به سمت 
بازگرداندن اقدام��ات محدود كننده ضدايراني و تحت 
كنترل امريكا سوق مي دهد. وي در ادامه با گفتن اينكه 
ايران تاكنون سياس��ت محتاطانه اي را داش��ته است، 
اظهار كرد: دقيقا يك س��ال پس از خ��روج يك جانبه 
امريكا از برجام گذشته بود كه جمهوري اسالمي اعالم 

كرد تعهداتش را كاهش مي دهد. 

هنوز امكان پيشرفت در مذاكرات تهران و اروپا فراهم است

خبر

مرز خسروي در شهرستان قصرشيرين استان كرمانشاه 
ظهر روز جمعه با حضور وزراي اي��ران و عراق به صورت 
رسمي براي تردد زائران اربعين حسيني)ع( بازگشايي 
ش��د. به گزارش ايرن��ا؛ وزراي كش��ور ايران و ع��راق در 
كنفرانس مطبوعاتي مشترك بازگشايي مرز خسروي 
براي تردد زوار اربعين را به صورت رس��مي اعالم كردند. 
عبدالرضا رحمان��ي فضلي وزير كش��ور اي��ران در اين 
كنفرانس با اظهار خوشحالي از بازگشايي اين مرز گفت: 
استانداران ۲ اس��تان دياله و كرمانش��اه نقش تاريخي 
در بازگش��ايي اين مرز داش��تند. وي از ام��روز به عنوان 
روزي بزرگ و تاريخي در روابط ۲ كش��ور ياد كرد و ابراز 
اميدواري كرد بازگش��ايي اين مرز در هرچه بهتر برگزار 
كردن مراسم اربعين موثر واقع شود. وزير كشور ايران در 
ادامه تصريح كرد كه جمهوري اس��المي ايران آمادگي 
كامل براي خدمت رس��اني به زوار اربعين را دارد و پس 
از پيگيري چند ساله براي بازگشايي اميدواريم امسال با 
بازگشايي اين مرز شاهد سهولت در تردد باشيم. رحماني 

فضلي تاكيد كرد كه تمام دس��تگاه ها تالش بيش��تري 
انجام دهند و اميد است زائران در شرايط بهتر و با خدمات 
بيش��تر توفيق پيدا كنند كه زبارت را به جا بياورند. وزير 
كشور عراق نيز بازگشايي مرز خسروي را يك اتفاق مهم 
بين ۲ كش��ور جمهوري اس��المي ايران و عراق دانست. 
ياسين الياسري همچنين آمادگي كش��ور عراق را براي 
پذيرايي از زائران اربعين حس��يني را اعالم كرد و افزود: 
تمهيدات الزم براي برگزاري مراس��م اربعين انديشيده 
ش��ده اس��ت. هم اكنون به طور ميانگين روزانه سه هزار 
مس��افر و زائر عراقي از طريق مرز خس��روي ب��ه ايران و 
عراق تردد مي كنند. مرز خسروي نزديك ترين نقطه از 
كشورمان به بغداد، كربال، كاظمين و سامراست كه اين 
مرز تا بغداد پايتخت كشور عراق 190، نجف ۳80، كربال 
۳00، كاظمين ۲0۳ و تا سامرا نيز ۳۲۶ كيلومتر فاصله 
دارد.  عمليات س��اخت پايانه بين المللي مرز خسروي از 
سال ۷۷ در نقطه صفر مرزي آغاز شد و اين مجموعه در 

سال 81 با ۷5 ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيد. 

مرز خسروي  بازگشايي شد

گزارش

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 
روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

    انقالب ايران يكي از جلوه هاي عاشوراست؛ 
ميزان|

رييس قوه قضاييه گفت: با وجود تالش دشمنان، 
راهپيمايي اربعين، جلوه انقالب اسالمي و دلدادگي 
به حس��ين بن علي)ع( براي عالم ش��ده است. به 
گزارش ايسنا آيت اهلل س��يدابراهيم رييسي شب 
گذشته در جمع عزاداران حسينيه اعظم زنجان، 
گفت: مالصدرا مي گويد مردان بزرگ دو روز تولد 
دارند، يك روز تولد جسم و يك روز تولد شخصيت، 
همه ما حسين بن علي)ع( و ياران ايشان را به نام 
عاشورا مي شناسيم. شايد هيچ كدام از ما تاريخ تولد 
ياران امام حسين)ع( را ندانيم ولي مي دانيم كه در 
واقعه عاشورا به شهادت رسيده اند. وي خاطرنشان 
كرد: يك جلوه از عاش��ورا حزن و اندوه است و يك 
جلوه عقالنيتي است كه در عاشورا حكمفرما بود. 
عزت و اقتدار امروز ما در برابر دشمن به خاطر تفكر 

عاشورايي و ايستادگي و مقاومت است. 

  پوري حسيني و يكه زارع همچنان 
در بازداشت؛ تسنيم|

س��خنگوي قوه قضاييه گفت كه به زودي ماجراي 
برادران صدرالساداتي مشخص مي شود. غالمحسين 
اس��ماعيلي در گفت وگو با تس��نيم درباره آخرين 
وضعيت پرونده پوري حسيني رييس سابق سازمان 
خصوصي سازي و هاشم يكه زارع مديرعامل ايران 
خودرو و اينكه آيا قرار بازداش��ت اين افراد به وثيقه 
تبديل شده اس��ت يا خير گفت: اين افراد كماكان 
در بازداش��ت به س��ر مي برند و بايد دي��د در ادامه 
تحقيقات، چه مسائل و تصميماتي پيش مي آيد. 
روز پنج ش��نبه بود كه اخبار مبني بر مفقود شدن 
برادران صدرالس��اداتي مطرح شد و برخي افراد در 
فضاي مجازي از احتمال بازداشت آنها خبر دادند اما 
دادسراي ويژه روحانيت طي اطالعيه اي اعالم كرد: 
نظر به انتشار خبر بازداشت روح اهلل صدر الساداتي 
و برادرانش در فضاي مجازي به اطالع مي رس��اند 
هيچ گون��ه اقدام قضاي��ي در خصوص بازداش��ت 
مشارالهيم ازسوي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت 

صورت نگرفته است.

  گفت وگوي تلفني ترامپ و مكرون درباره 
ايران؛ باشگاه خبرنگاران|

كاخ سفيد اعالم كرد: رييس جمهور امريكا و همتاي 
فرانسوي اش در يك گفت وگوي تلفني در خصوص 
آنچه مهار رفتارهاي ايران خواندند، توافق كردند. 
به گزارش الجزيره كاخ سفيد در بيانيه اي كه پس 
از اين گفت وگو منتشر ش��د، اعالم كرد: ترامپ با 
ش��رطي كه ايران گذاشته مبني بر برداشته شدن 
تحريم ها در زمان كنون��ي به منظور فراهم كردن 
زمينه ديداري كه مكرون به دنبال ترتيب دادن آن 
است، مخالفت كرد. امريكا و فرانسه در حالي از توافق 
بر س��ر »مهار رفتارهاي ايران« خبر مي دهند كه 
امريكا ۱۸ ارديبهشت پارسال به صورت غيرقانوني 

از توافق هسته اي چندجانبه )برجام( خارج شد .

  برنامه اي براي توقيف آدريان دريا نداريم؛ 
ايسنا|

وزير دفاع امريكا اعالم كرد كه دولت امريكا تصميمي 
براي توقيف كشتي ايراني آدريان دريا ندارد. به گزارش 
رويترز، مارك اسپر، وزير دفاع امريكا پنج شنبه گفت 
كه امريكا در حال حاضر برنامه اي براي توقيف كشتي 
آدريان دريا ندارد. اسپر در جمع خبرنگاران گفت: ما 
اصوال درباره برنامه هايمان صحبت نمي كنيم، اما در 
حال حاضر برنامه اي براي انجام دادن چنين كاري 
روي ميز من نيست. وزير دفاع امريكا همچنين درباره 
مذاكره ميان امريكا و ايران گفت: من مسوول اين كار 
نيس��تم و اين وزارت امور خارجه]امريكا[ است كه 
مسوول آن است اما ديدگاه شخصي ام اين است كه 
خوب خواهد شد اگر فرانسه و ديگران بتوانند كاري 

كنند كه ايران به ميز مذاكره بيايد.

  صالحي: دروغ از گناهان كبيره است؛ تعادلی|
علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ 
به توييت يكي از مجريان صداوسيما تاكيد كرد كه 
دروغ از گناهان كبيره است و اين اتهامي بزرگي است 
كه زده ايد. صالحي پنج شنبه ش��ب نوشت: اگر اين 
تهمت را از سر ناآگاهي زده ايد از شما مي خواهم كه 
بيشتر و عميق تر در مسائل تخصصي مداقه و مطالعه 
كنيد كه مثل داستان ريختن سيمان در چاله رآكتور 
و فتوش��اپ كردن آن نشود. رييس س��ازمان انرژي 
اتمي ادامه داد: همچنين اگر آگاهانه براي بي حيثيت 
كردن، آن هم براي مقاصد و اميال سياسي اين حرف 
را زده ايد، بنده فكر كنم كه به عنوان يك بنده ناچيز 
خدا، اينقدر نزد او حق دارم كه شكايت از شما را نزد او 

برم و به عدلش او را سوگند دهم. 

با حك��م فرمانده معظم كل قوا، س��يد ضياء الدين 
آقاجان پور رييس سازمان عقيدتي سياسي وزارت 
دفاع منصوب شد. به گزارش روز پنجشنبه روابط 
عمومي وزارت دفاع، مراسم تكريم و معارفه رييس 
س��ازمان عقيدتي سياس��ي وزارت دفاع با حضور 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس دفتر 
فرمانده��ي معظم كل قوا، ريي��س دفتر عقيدتي 
سياسي فرمانده معظم كل قوا، روساي سازمان هاي 
عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح و جمعي از مديران 
ارشد و مقامات لشكري و كشوري در ستاد وزارت 
دف��اع برگزار ش��د. در اين مراس��م، حكم انتصاب 
حجت االسالم والمس��لمين »س��يد ضياءالدين 
آقاجان پور« به رياس��ت سازمان عقيدتي سياسي 
وزارت دفاع از س��وي فرمانده معظم كل قوا توسط 
رييس دفتر فرمانده معظم كل قوا قرائت و از خدمات 
شايسته حجت االسالم والمسلمين »محمد حسين 
قندهاري« رييس سابق سازمان عقيدتي سياسي 

وزارت دفاع قدرداني به عمل آمد.

ايران2

براي نخستين بار بعد از خروج ترامپ از برجام

دبيركل سازمان ملل آثار منفي تحريم بر مردم ايران را تاييد كرد
»تحريم هاي اقتص��ادي امريكا مردم اي��ران را هدف 
ق��رار نمي دهد.«»تحريم هاي اقتص��ادي به گونه اي 
تدوين شده تا خطري را متوجه مردم عادي نكند.«و...

اين عبارت و عباراتي از اين دس��ت، مدت ها از س��وي 
دولتمردان امريكايي در پاسخ به پرسش هايي مطرح 
مي ش��دند كه در خصوص مخاط��ب اصلي تحريم ها 
عنوان مي شدند. پرس��ش هايي كه تالش مي كردند 
ت��ا تبعات تحريم ها روي ش��هروندان ع��ادي ايران را 
رديابي كنند اما با اظه��ارات كذب مقامات امريكايي 
مواجه مي شدند؛ اين بار اما نه يك فعال رسانه اي يا يك 
تحليلگر عادي بلكه دبيركل س��ازمان ملل متحد در 
گزارش مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران، تاييد 
كرده است كه تحريم هاي يكجانبه امريكا نه تنها روي 
مردم ايران تاثيرگذاشته بلكه روند خدمات بشردوستانه 
بين المللي را نيز به ايران مختل كرده است؛ اظهاراتي كه 
خط بطالني روي تمام اظهاراتي مي كشد كه مقامات 
امريكايي طي بيش از يك سال گذشته مطرح كرده اند.

آنتونيو گوترش در گزارش��ي كه به موجب قطعنامه 
سال گذشته مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره 
وضعيت حقوق بشر در ايران ارايه داده، براي نخستين بار 
به مساله آثار تحريم ها بر مردم ايران اشاره كرده و گفته 
كه تحريم هاي يكجانبه امريكا بر مردم ايران و همچنين 

خدمات بشردوستانه آثار منفي داشته است.
وي در اي��ن گزارش آورده اس��ت: اث��رات تحريم هاي 
گس��ترده اقتصادي ب��ر وضعيت حقوق بش��ر اعم از 
بهره مندي از حقوق اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 
بايد م��ورد ارزيابي قرار گيرد چرا ك��ه امريكا از پنجم 
نوامبر 20۱۸ تحريم هايي را عليه 700 شخص حقيقي، 

نهادها، هواپيمايي و كشتيراني اعمال كرده است.
اين گزارش مي افزايد: در 22 آوريل 20۱9، دولت اياالت 
متحده با پايان يافتن تاريخ انقضاي معافيت هاي خريد 
نفت از ايران، آن را تمديد نكرد و گفت خريداران نفت 
ايران را مجازات مي كند. در گزارش دبيركل س��ازمان 
مل��ل متحد به نقل از مقام��ات امريكا تصريح مي كند 
به گفته مقامات اياالت متحده، تحريم ها از دسترسي 
دولت ايران به بيش از ۱0 ميليارد دالر درآمد نفتي از ماه 
مه سال 20۱۸ تاكنون ممانعت كرده است كه به ويژه در 
وضعيت پناهندگان به ميزباني جمهوري اسالمي ايران 
تأثير گذاشته كه در گزارش كميسر حقوق بشر هم آمده 
است. دبيركل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم 
در ايران كه صندوق بين المللي پول تخمين زده است، 
افزود: تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران مي تواند 
به نرخ تورم 50 درصدي منجر شود كه باالترين سطح از 

سال ۱9۸0 است. گوترش ادامه داد: پيش بيني مي شود 
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 20۱9 به منفي 
6 درصد برس��د. محدوديت  بانك هاي ايران و افزايش 
اقدامات هش��دارآميز ش��ركت ها و بانك هاي خارجي 
نشان مي دهد كه اثرات ملموسي بر اقتصاد مردم ايران 
ظاهر شده است. وي اضافه كرد: چندين موسسه مالي 
كه در سال 20۱6 پس از شروع به كار برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام(، فعاليت خود را با جمهوري اسالمي 
ايران از سر گرفته بودند، يا تجارت با جمهوري اسالمي 
ايران را به حالت تعليق درآورده اند يا داد و س��تدهاي 

مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود كرده اند.

  شكايت حقوقي ايران از امريكا
دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اينكه در ۱6 جوالي 
20۱۸ جمهوري اس��المي ايران به موجب عهدنامه 
مودت از امريكا در ديوان بين المللي الهه نس��بت به 
مسائل اقتصادي و كنس��ولي شكايت كرد، گفت: اين 
دادگاه در س��وم اكتب��ر 20۱۸ راي موقتي صادر كرد 

مادامي كه اين پرونده در جريان است و تصميم نهايي 
اتخاذ ش��ود، اين روند همچنان ادامه دارد. گوترش در 
ادامه اين گزارش آورده اس��ت: از نوامبر 20۱۸، دولت 
امريكا معافيت هاي موجود، اختيارات و سياست هاي 
مجوزهاي مربوط به داد و س��تد بشردوستانه و ايمني 
پرواز را حفظ كرده اس��ت. وي تصريح كرده است: اما 
در عمل به نظر مي رس��د كه داد و ستدهاي مربوط به 
بشردوس��تانه با دشواري مواجه اس��ت. روند پيچيده 
نظارتي، دسترس��ي محدود به خدمات بانكي تحريم 
نشده و كمبود ارز خارجي در جمهوري اسالمي ايران، 
پرداخت به شركت هاي خارجي را محدود ساخته است.

دبيركل سازمان ملل متحد اضافه كرد: در ژانويه 20۱9، 
فرانسه، آلمان و انگليس از ايجاد يك سازوكاري براي 
حمايت از تبادالت تجاري خبر دادند، يك س��ازوكار 
ويژه كه هدف آن تسهيل تجارت مشروع با جمهوري 
اسالمي ايران با تمركز بر بخش هاي اساسي همچون 

دارو، تجهيزات پزشكي و كاالهاي كشاورزي است.
گوترش تصريح كرد: نهادهاي حقوق بشري ابراز نگراني 

كرده اند كه تحريم ها و محدوديت هاي بانكي ممكن 
اس��ت به طور غيرقانوني بر توليد، دسترسي و توزيع 
داروها، تجهيزات و لوازم پزش��كي تأثي��ر بگذارد. وي 
تاكيد كرد: افزايش چشمگير قيمت داروها و كاهش 
س��هام موجود، همراه با افزايش خطر فس��اد و موانع 
توسعه صنعت داروسازي، همچنان بر بخش بهداشت و 
درمان تأثير خواهد گذاشت كه اين امر مي تواند منجر به 
افزايش مرگ و مير قابل پيشگيري و تأثير منفي بر بهره 
مند شدن از حق سالمت شود.  دبيركل سازمان ملل 
متحد با اشاره به اظهارات مقامات ايران كه 96 درصد 
داروها در ايران توليد مي شود اما به مواد اوليه وارداتي 
متكي است، گفت: داروهاي خارجي به ويژه داروهاي 
تخصصي مورد نياز براي درم��ان بيماري هاي صعب 
العالج همچون سرطان، بيماري هاي قلبي، تاالسمي 
و ام اس يا بيماري هاي نادر از اوايل سال 20۱۸ كمياب 

شده اند.
گوترش تاكيد كرد: شرايط تهديد كننده زندگي يا نادر 
مانند سرطان، بيماري هاي قلبي، تاالسمي و بيماري 

اسكلروز. به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس،دس��ت جمهوري اس��المي ايران از ۸0 ماده 
دارويي كوتاه بود و به گفته رييس انجمن مراقبت هاي 
ويژه كشور، بيمارس��تان ها با كمبود دارو، تجهيزات 

پزشكي و كاالهاي مصرفي روبه رو بودند.
وي با اشاره به گفته هاي كميسيون بهداشت مجلس 
ش��وراي اس��المي يادآور ش��د: ايران ب��ا كمبود ۸0 
مورد دارويي مواجه اس��ت و به گفت��ه رييس انجمن 
مراقبت هاي ويژه كشور، بيمارستان ها با كمبود دارو، 
تجهيزات پزشكي و كاالهاي مصرفي را تجربه مي كنند.

  كاهش قدرت خريد مردم
دبيركل سازمان ملل متحد ادامه داد: بنا به گزارش ها، 
تعداد زيادي از شركت هاي بزرگ بين المللي، ارسال 
مواد غذايي ب��ه ايران را متوقف كرده ان��د از زماني كه 
نمي توانند معامالت جديد صادرات گندم، ذرت، شكر 
خام يا ساير كاالها را منعقد كنند براي اينكه بانك هاي 

غربي قادر به انجام پردازش مربوطه نيستند.
گوترش همچنين به آثار ناشي از سيل و از دست رفتن 
بخش قابل توجهي از محصوالت كشاورزي، خاطرنشان 
كرده است تحريم ها همراه با عوارض ناشي از سيل، تورم 
قيمت مواد غذايي را افزايش و قدرت خريد مردم را براي 
تهيه آنها كاهش داده است. وي اضافه كرد: اين نگراني 
وجود دارد كه تحريم ها و محدوديت هاي بانكي مانع از 
عملكرد سازمان ملل و ساير سازمان ها براي حمايت از 
مردم در جمهوري اسالمي ايران به ويژه در زمينه اقدامات 
اخير براي امدادرساني به س��يل زدگان شود. دبيركل 
سازمان ملل متحد تاكيد كرد: به نظر مي رسد تحريم ها 
بر اين اقدامات امدادرساني تأثير گذاشته است به گونه اي 
كه تاخيرهاي ايجاد شده براي آژانس هاي سازمان ملل 
متحد، به دليل تاخيرهاي دريافت مجوز از دولت امريكا 
براي نياز به واردات اقالم ضروري همچون غذا و دارو بوده 
است. گوترش ادامه داد: نهادهاي سازمان ملل متحد نيز 
در بازپرداخت حساب هاي محلي خود با مشكل روبه رو 
شده اند و برخي نيز مجبور شده اند به گزينه هاي نقدي يا 
حمل پول روي آورند. وي اضافه كرد: اثر تركيبي نوسان 
در ن��رخ ارز خارجي، تورم زي��اد و تأخير در فرآيندهاي 
خريد بين المللي، چالش هايي را براي توانايي س��ازمان 
ملل در پاسخگويي به نيازهاي روز افزون جمعيت ايجاد 
كرده است. ظرفيت محدود س��ازمان ملل متحد براي 
ارايه خدمات به موقع و با كيفيت، آسيب پذيرترين افراد 
كشور همچون زنان، كودكان، خانواده هاي كم درآمد و 

پناهندگان را تحت تأثير قرار خواهد داد.

  Sat. Sep 7.  شنبه    16 شهريور 1398   7 محرم 1441  سال ششم    شماره   1470  2019 

در نشست جريان شناسي سياسي ايران معاصر در حزب اعتماد ملي مطرح شد

مشكل انباشت نشدن تجربيات گروه هاي سياسي در ايران
 علي شكوهي نويسنده و روزنامه نگار به تشريح جريان هاي 
سياس��ي ايران معاصر پرداخت و مشكل امروز احزاب را 
انباشت نشدن تجربه گروه ها و احزاب سياسي دانست و 
گفت: بايد يك مديريت دانش انجام شود و تجربه احزاب 
سابق در تاريخ معاصر ايران را بخوانيم و استفاده كنيم.  به 
گزارش روابط عمومي حزب اعتماد ملي، علي شكوهي در 
نشست جريان شناسي سياسي ايران معاصر كه ازسوي 
دفتر سياسي حزب اعتماد ملي برگزار شد، در مقدمه اي 
به وضعيت احزاب فعلي كشور پرداخت و گفت: بسياري 
از احزاب ما فصلي و پايتختي هستند و نظرات مشتركي 
هم به لحاظ فكري در يك حزب نيس��ت و ديدگاه هاي 
پراكنده و متفرقي در يك حزب ش��اهديم. براي نجات 
از اين وضعيت، ني��از به س��رمايه گذاري در آموزش در 

احزاب داريم. 
او به 5 جريان فكري و فرهنگي تاريخ معاصر ايران اشاره 
كرد و گفت: نخست جريان روحانيت با تمام كثرت هاي 
دروني و نحله هاي مختلفي اس��ت كه در آن وجود دارد. 
در اين جريان بزرگ، جريان سنتي را داريم كه ضديت با 
فلسفه و عرفان دارد، جريان اِخباري را داريم كه دخالت 
عقل در فهم دين را نقد مي كند و معتقد به تقليد از امام 
است و واس��طه مجتهد را نمي پذيرد. اين تفكر دويست 
وتا سيصد سال در تاريخ تشيع حاكم بود. در مقابل اين 
جريان، جريان اجتهادي گ��ري اصولگرا را داريم كه نوپا 
اس��ت و در درون آن هم جريانات مختلف��ي را مي توان 
ذكر كرد. نوگرايي ديني هم جريان ديگري درون جريان 
روحانيت اس��ت.  اين نويس��نده و روزنامه نگار ادامه داد: 
جريان ديگر كه بايد مورد بررس��ي ق��رار بگيرد، جريان 
روشنفكر ليبرال غربگرا است كه بعد از روحانيت شيعه، 
نقش آفريني و انديش��ه ورزي كرد. گرچه بسياري از آثار 
اين جريان ترجمه اس��ت اما جرياني موثر است كه روي 
جريان فكري امروز هم تاثير دارد. اين تفكر ليبراليس��م 

غربي را پذيرفته است. 
ش��كوهي اف��زود: جري��ان ديگ��ر روش��نفكري چپ و 

ماركسيست است. در درون اين جريان هم باز كثرت هايي 
وجود دارد. گروهي سوسياليستي مي انديشند و گروهي 

روي تفكر ماركسيستي پافشاري مي كنند.

   بازتوليد چپ جديد در دانشگاه ها
 احزابي مثل حزب توده در اين جريان است كه بي ترديد 
وسيع ترين حزب ايران بوده و همه طيف ها را تحت تاثير 
ق��رار داده اند.  او افزود: در دوره اخير ش��اهديم كه نوعي 
چپ جديد خ��ودش را بازتوليد كرده و در دانش��گاه ها 
شاهد بروز اين تفكر هستيم.  شكوهي روشنفكري ملي 
گرا را طيف بعدي دانس��ت كه بايد در جريانات سياسي 
معاصر مورد بررس��ي قرار بگيرد و گفت: باستان گرايان 
مروج زرتشتي گري، تا ملي هاي مذهبي اسالم گرا در اين 
جريان قرار مي گيرند. برخي ناسيوناليسم را به عنوان يك 
ايدئولوژي تعريف كرده اند و گروهي از اين جريان صرفا بر 
منافع ملي تاكيد مي كنند.  اين نويسنده روشنفكري ديني 
را جريان ديگر معرفي كرد و افزود: اين جريان از مشروطه 
به بعد ظهور پيدا مي كند و بنايش اين است كه در عصر 
مكتب هاي جديد، ديندار بماند. عمدتا از دل دانشگاه ها 
ظهور پيدا مي كند نه حوزه و انديشه هايش را چه متمايل 
به ماركسيست باش��د چه متمايل به ليبرال، در دفاع از 
دين در برابر اين مكاتب جديد مد نظر قرار مي دهد. وقتي 
سحابي و بازرگان مطرح كردند كه به دنبال حل تعارض 
دين و علم هستند، اين سوال مطرح بود كه به عنوان مثال 
آيا مي شود به نظريه داروين اعتقاد داشت و مسلمان بود؟ 
س��حابي كتاب درباره خلقت انسان را مي نويسد و پاسخ 
اين سئوال را مي دهد و مي گويد بين دين و علم تعارضي 
وجود ندارد.  شكوهي افزود: در سال هاي 2۸ و 29 اصلي 
تعارض بين اسالم و سوسياليسم بود. در اين مقطع شاهد 
ظهور سوسياليست هاي خداپرست هستيم. بسياري در 
صدد اين بودند كه بگويند اسالم با سوسياليسم جور در 
مي آيد. نشريه مردم كه براي سوسياليست هاي خداپرست 
بود در آن دوره مطالبي در اين باره مي نوش��ت. شريعتي 

بعدها كتاب ابوذر، سوسياليست مسلمان را در همين باره 
نوشت. روشنفكري ديني سوسياليسم را پاسخ اقتضائات 
زمان خودش مي يافت تا چالش هايش را پشت سر بگذارد 

و دينداري را همچنان ممكن و ميسر كند. 
او افزود: س��ازمان مجاهدين خلق در سال 56 در زندان 
اين بحث را كرده بود كه موحدترين نيروي سياس��ي ما 
هستيم چون هم به توحيد عملي اعتقاد داريم و هم توحيد 
نظري. به لحاظ عقيدتي و نظري كه مذهبي و توحيدي 
بودند و به لحاظ عملي هم نفي طبقه مي كنند و به جامعه 
بي طبقه توحيدي اعتقاد دارند. اينها با 2 گروه مواجه بودند 
كه مي توانستند با آنها متحد شوند. نخست جريان هاي 
مذهبي كه توحيد نظري دارند اما مالكيت خصوصي را نفي 
مي كنند. ديگر چريك هاي فدايي خلق كه به توحيد نظري 
معتقد نبودند اما نفي مالكيت خصوصي مي كردند. بعد از 
بحث فراوان به اين نتيجه رس��يده بودند كه موحدترين 
جريان كه به سازمان مجاهدين نزديك است چريك هاي 
فدايي خلق اس��ت. در همين مقطع برخي ها از سازمان 
جدا مي شوند و مي گويند چرا جريان مذهبي را كه توحيد 
نظ��ري قبول دارد و مالكيت خصوص��ي را هم جايي كه 

استثمار در آن باشد رد مي كند، نفي مي كنيد. 

   اهميت چرخش نخبگان
اين پژوهشگر در پاسخ به چرايي تبديل شدن برخي جريانات 
سياسي به جريانات مستبد و ديكتاتوري پس از رسيدن به 
قدرت، گفت: آنچه هر جرياني را تبديل به جرياني ديكتاتوري 
پس از رسيدن به قدرت مي كند، نبود چرخش قدرت است. 
اگر نظارت و چرخش قدرت نباشد و قدرت براي درازمدت 
رس��وب كند، احتمال زياد براي ميل به ديكتاتوري وجود 
دارد. البته ممكن است در مورد ليبرال دموكراسي هم نظرات 
متعددي وجود داشته باشد. برخي جريان ها مي گويند در 
ليبرال دموكراسي هم يك طبقه حاكم وجود دارد. ممكن 
است دولت عوض ش��ود اما همواره يك طبقه كه ثروت و 
قدرت دارد حاكم است. در واقع قدرت اليه عميق تر و پنهان 

تري دارد و ما ظاهر را مي بينيم كه انتخابات آزادي برگزار 
مي ش��ود اما گروه هاي قدرت و ثروت تعيين كننده اصلي 
هستند. ماركسيست ها مي گفتند اين دموكراسي نيست و 
تا وقتي ثروت عادالنه توزيع نشده، برابري سياسي شعار است.  
شكوهي افزود: همچنين فرهنگ، مانع انباشت تجربه هاي 
سياسي مردم ش��ده اس��ت. ما به دليل استعمار طوالني 
و اس��تبداد تاريخي، با مش��كالت زيادي رو به رو هستيم. 
حكومت ها پاسخگو نيستند و مايل و قادر نيستند چرخش 
قدرت را تجربه كنند. بايد ش��رايط آنقدر تسهيل شود كه 
هم از دست دادن قدرت تسهيل شود و هم به دست آوردن 
قدرت. اين حالت اگر رخ دهد فرهنگ مشاركت به تدريج 
جا مي افتد. در ايران فرهنگ استبدادي و سلطه ايجاد شده 
و در خانواده و مدرسه به شكلي خودش را بازتوليد مي كند.  
او در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا جريانات سياسي پيش 
از انقالب و اوايل انقالب، وابسته به تفكري سياسي بودند 
اما جريانات سياسي دو دهه اخير تفكر سياسي و اقتصادي 
منسجمي ندارند، گفت: آن زمان مجال مطالعه و فكر كردن 
داشتند. روش هاي اقناعي فكري بيشتر اثر داشت و جريانات 
و گروه هاي سياس��ي معطوف به قدرت نبودند. دنبال اين 
نبودند كه در انتخابات برنده شوند. االن عمل بر تفكر مقدم 
شده است. آن موقع اول پاسخ ابهامات ذهني خودشان را 
مي دادند و با توجه به آن پاسخ ها عمل سياسي مي كردند. 

االن در احزاب سياسي تا بخواهيم راجع به مواضع فكري 
حرف بزنيم انسجام دروني از بين مي رود. به اين دليل امكان 
كار نظري جدي وجود ندارد. بسياري از احزاب سياسي امروز 
محفل هاي دوستان يا مديران همفكر شده است. احزاب از 
اين آسيب رنج مي برند. اينكه چگونه پيش ببريم و اين نقص 
را اصالح كنيم به پيشتازان بزرگي نياز داريم. شايد به تدريج 
و با توجه به اقتضائات روز اين اتفاق بيفتد.  شكوهي اظهار 
كرد: شايد اگر انتخابات حزبي برگزار شود و رقابت سياسي 
بر منطق احزاب شكل بگيرد بتوانيم به سمت اصالح اين 
روند برويم. در حال حاضر حزب آنچنان كه بايد در جايگاه 
حقوقي خودش جاي نگرفته اس��ت و كاركردهاي حزبي 
موثري را هم نمي توانيم نشان دهيم. از طرفي تجربه هاي 
حزبي ما انباشت نشده است. بسياري از كساني كه شوراي 
مركزي حزبي هستند شايد اصال فعاليت احزاب و گروه هاي 
سياسي قبلي را ندانند. بايد يك مديريت دانش ايجاد شود و 
تجربه احزاب سابق در تاريخ معاصر ايران را بخوانيم و استفاده 
كنيم.  در پايان اين نشست كه نخستين نشست از سلسله 
نشست هاي جريان شناسي سياسي ايران معاصر در حزب 
اعتماد ملي بود، سيد رحيم ابوالحسني رييس دفتر سياسي 
حزب اعتماد ملي، كتاب اسالم سياسي معاصر نوشته دكتر 
حسيني زاده نشر دانشگاه مفيد را براي مطالعه بيشتر در اين 

زمينه به حاضران پيشنهاد كرد. 

چهره ها

معاون رييس جمهوري:آثار حقوقي برجام پابرجاست
معاون رييس جمه��وري در ام��ور مجلس 
مي گوي��د: درس��ت اس��ت ك��ه ترام��پ 
رييس جمه��وري امريكا با نق��ض مقررات 
بين المللي به صورت يك طرفه از اين توافق 
بين المللي خارج شد؛ اما آثار حقوقي برجام 
پابرجاس��ت وكماكان به عنوان يك س��ند 
 بين الملل��ي وج��ود دارد. به گ��زارش ايرنا 
حسين علي اميري پنجشنبه شب در جلسه شوراي اداري استان فارس با 
اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد در مقايسه با سال هاي پاياني سال ۱۳9۱ 
و ابتداي سال ۱۳92 پيشرفت هاي شايان توجهي در عرصه هاي داخلي و 
بين المللي كسب كرده است، بيان داشت: نبايد فراموش كنيم تا پيش از 
انتخابات سال ۱۳92 و انتخاب رييس جمهور با راي قاطع مردمي، كشور 

از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين المللي در چه تنگناهايي بود و 
دولت يازدهم چگونه توانست از همه دشواري ها عبور كند. وي يادآور شد 
كه قرار گرفتن ايران در ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل نيز مجوز عمليات 
نظامي و اقدامات سختگيرانه عليه كشور را فراهم كرده بود و از همين رو 
هيچ كشوري حاضر نبود با ما رابطه تجاري داشته باشد. او اظهار داشت: 
اينكه كشوري بتواند بدون جنگ يا بدون خسارت سنگين از ذيل فصل 
7 منشور سازمان ملل خارج شود، رويدادي بي سابقه بود و پيروزي بزرگ 
حقوقي و ديپلماتيك به شمار مي رود. وي خاطرنشان كرد: در مدتي كه 
امريكا همچنان در برجام بود، ميزان قابل توجهي از دارايي هاي ايران از 
امريكا آزاد شد و حق غني سازي براي ما به رسميت شناخته شد؛ بنابراين 
با آنكه امروز تحت تحريم هاي بي سابقه امريكا هستيم، نبايد از ياد برد كه 

تحريم هاي امريكا با تحريم هاي سازمان ملل متفاوت است.

هشدار  به زائران اربعين درباره حساسيت عراقي ها به مواد مخدر
معاون امنيت��ي و انتظامي وزارت كش��ور 
مي گويد: مواد مخدر يكي از موضوعات بسيار 
حساس در عراق است و افرادي كه قصد سفر 
به عتبات را دارند از به همراه داشتن هرگونه 
مواد مخدر پرهيز كنند. حسين ذوالفقاري 
در گفت وگو با مهر اظه��ار كرد: زائراني كه 
قصد سفر به عتبات و همچنين حضور در 
پياده روي اربعين را دارند ليس��ت داروهاي ممنوعه در كشور عراق را 
كه از رسانه ها اعالم شده است مطالعه كنند تا در اين كشور با مشكل 
مواجه نشوند. وي افزود: تيم هاي پزشكي براي تأمين نياز دارويي در 
كش��ور عراق و مسير راهپيمايي حضور دارند و نيازي نيست تا زائران 
داروهايي كه الزم ندارند و احتمال مي دهند در اين سفر به آن نياز پيدا 

كنند به همراه داش��ته باشند. معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور 
تصريح كرد: مواد مخدر يكي از موضوعات حساس در عراق و يكي از 
جرايمي است كه عراقي ها به شدت در مورد آن حساسيت دارند و اگر 
همراه زائري مواد مخدر هرچند كم پيدا كنند به شدت با آن برخورد 
مي كنند، البته اين را هم يادآوري كنم كه به همراه داشتن مواد مخدر 
در ايران هم جرم است و اگر از فردي هنگام خروج از كشور مواد مخدر 
كشف ش��ود از خروج آن فرد از كشور جلوگيري مي شود. ذوالفقاري 
در پايان يادآور شد: آخرين نفري كه در اربعين سال گذشته در عراق 
دستگير شد چند روز پيش آزاد ش��د يعني حدود يك سال در عراق 
زنداني بوده است به همين منظور مجدد تاكيد مي كنم تمامي زائراني 
كه قصد سفر به عتبات را چه زميني و چه هوايي دارند از همراه داشتن 

اقالم ممنوعه خودداري كنند.

با حكم فرمانده معظم كل قوا 
رييس عقيدتي سياسي وزارت 

دفاع منصوب شد
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نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل 5
   فاينانس و  بحران امريكايي

   قرض هايي كه توسط تضمين هاي دولت 
پشتيباني مي شود

مقدار وامي كه ي��ك بانك مي تواند قرض بدهد 
محدود به ميزان سپرده هاي آن نيست. اين روش 
به طور كامل با وضعيت كشاورزي ساده اي كه در 
اوايل اين فصل شرح داديم متفاوت است. در آن 
دوره، يك »بانك بذر« مي توانست به كشاورزي 
كه مي خواهد بيشتر كشت كند فقط درصورتي 
بذر قرض دهد كه ديگر كشاورزان بذري به بانك 
براي قرض دادن بدهند. اما براي چند صد سال 
است بانك ها متوجه شده اند كه آنها مي توانند با 
اين اطالع كه فقط يك بخشي از آنها در هر زمان 
كه بخواهند از پس انداز استفاده كنند، حساب 
پس انداز باز كنند. با اين كار ما وارد سيس��تمي 
ش��ده ايم كه بانكداري ذخيره بخش��ي ناميده 
مي شود كه مقدار پولي كه بانك ها در ذخاير نگه 

مي دارند به همان 
اندازه بخشي است 
ك��ه مي خواهن��د 
وام بدهند. امروزه 
اين سيستم فقط 
به اي��ن خاطر كار 
مي كند ك��ه ما به 
متك��ي  دولت��ي 
هستيم كه تضمين 
مي كن��د ذخاي��ر 

كافي اس��ت و اينكه آنچه كه در ذخاير نيس��ت 
بااحتياط مديريت ش��ود و وقتي هم اين دولت 
وارد مي ش��ود كه كس��ري به وجود آيد. حتي 
اگر ق��رض دادن براي فعاليت هاي بانكي خيلي 
سودآور نباش��د، بانكداران به اصطالح اقدام به 
كره گرفتن از آب مي كنند- نه فقط به اين خاطر 
كه آنها قرضي را كه مي دهند نرخ بهره اي باالتر 
از آنچه كه به س��پرده گ��ذاران مي دهند، دارد 
بلكه به اين خاط��ر كه آنها مي توانند وام هايي را 
درست كنند كه اساسا روي هوا مي گيرند. بانك 
مي تواند به دفاتر حسابي كه يك فردي كه مثال 
100 هزار دالر سپرده دارد وارد شود )حقي كه 
براي مصرف كردن پول است( .به يك مفهومي 
بانك اين پول را به وام گيرنده بدهكار مي شود. اما 
قرض دادن پول به اين معني است كه در همان 
زمان بانك يك دارايي با ارزش يكس��ان درست 
مي كند كه خود وام است. قرض گيرنده سپرده را 
ارزش گذاري مي كند زيرا ديگران چكي را دارند 
كه توسط خود س��پرده گذار نوشته شده است. 
دليلي كه ديگران تماي��ل دارند تا چنين چكي 
را قبول كنند اين است كه دولت اياالت متحده 
پشتيبان بانك است. در اصل، بانك ها پولشان را 
با بهره اعتم��اد به دولت در دولت اياالت متحده 
درس��ت مي كنند. آن به اين معناست كه حتي 
اگر آنها س��قوط كنند، ماليات دهندگان پولش 
را مي دهند. از آنجا كه بانكداري سودآور است و 
هر چه آنها بيشتر قرض بدهند بيشتر مي توانند 
سود به دس��ت بياورند بانكداران انگيزه دارند تا 
دولت را ترغيب كنند كه آنها نياز به ذخاير زياد 
ندارند. اين يكي از نبردهاي بزرگ در دوره پس 
از بحران 2008 بود. هر چقدر ذخاير كوچك تر 
باشد س��ودهاي بانك بيشتر اس��ت اما ريسك 
زيادي بر ماليات دهندگان گذاشته مي شود. از 
نقطه نظر اجتماعي اين بيشتر از انتقال ريسك 
از بانكداران و بانك ها به دولت اس��ت. هر چه كه 
ذخاير مورد نياز بيشتر باشد و در نتيجه بانك ها 
در خطر بيشتري باشند، بانكداران در قرض دادن 
محتاط تر مي شوند، تس��هيالت بهتري درست 

مي شود و اقتصاد ما بهتر كار خواهد كرد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

به گفته كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس احتماال تورم مصرف كننده به تبع تورم توليدكننده افزايش چشمگيري نيابد

شرط مهار تورم، پولي نكردن كسري بودجه
گروه اقتصاد كالن| 

 يك كارشناس اقتصادي مي گويد درست است 
كه ما ش�اخص قيمت توليد كنن�ده را به عنوان 
يك شاخص پيش نگر قبول داريم و اين شاخص 
براي بهار نرخ رشد قابل توجهي داشته است  اما 
انتظار نداريم قيمت شاخص مصرف كننده نيز 
متناس�ب با آن نرخي كه در بهار براي شاخص 
توليدكننده اعالم ش�د، تعديل شود چرا كه در 
زمان هاي نوسانات شديد قيمتي شايد نتوانيم 
بگوييم ش�اخص قيمت توليدكننده شاخصي 
پيش نگر براي شاخص قيمت مصرف كننده است 
چون وقفه هاي اثرگذاري پايين آمده   و ش�ايد 
اصال همزمان اتفاق بيفتد يعني به محض اينكه 
قيمت توليدكننده افزايش پيدا كند؛ حتي شايد 
زودتر قيمت براي مصرف كننده نيز افزايش پيدا 

كرده است. 
او همچنين دليل ديگر افزايش چش�مگير نرخ 
تورم توليدكننده در بهار را حذف ارز ترجيحي 
براي برخي اقالم مي داند كه درس�ت اس�ت در 
بازار و به دست مش�تري با نرخ ارز آزاد مبادله 
مي ش�د ولي توليدكننده از ارز ترجيحي بهره  
مي برده است كه البته اين موضوع نيز بر جهش 
تورم مصرف كننده مناسب با تورم توليدكننده 

تاثير نخواهد داشت.
به گزارش »تعادل« در روزهاي گذشته  مركز آمار 
ايران گزارش داد كه تورم فصلي توليدكننده در 
بهار سال 1398 نسبت به زمستان سال 1397 
به 14.4 درصد و نسبت به بهار سال 1397 به 69 
درصد رسيده است در حالي كه در سال گذشته 
بعد از تجربه چند تورم دو رقمي، زمس�تان 97 
تورم توليد كننده به 8.8 درصد رسيده بود در 
حالي كه به گفته كارشناس�ان با تخليه ش�دن 
بار تورمي جهش ه�اي ارزي انتظار مي رفت كه 
شاخص هاي تورمي روند نزولي داشته باشد اما 

اينگونه نشد.
در همي�ن زمين�ه »تع�ادل« در گفت وگ�و ب�ا 
محمدرضا عبداللهي كارشناس اقتصادي مركز 
پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�المي به اين 
موضوع پرداخته است كه چه عواملي بر شاخص 
قيمت توليد كننده و مصرف كننده طي چند ماه 
اخير موثر بوده و اينكه بايد طي ماه هاي آينده 
در اقتصاد ايران منتظر تورم افسار گسيخته بود 
يا قرار است معجزه اي به نام مديريت صحيح و 
كنترل بازارها رخ دهد؟ كه به صورت مشروح به 

آن خواهيم پرداخت: 

   نرخ تورم توليدكننده در بهار امسال نسبت به 
زمستان سال 1397 افزايش 6 درصدي داشته، 
تحليل ش�ما از اين روند چيست؟ آيا نرخ تورم 

به ثبات رسيده است؟
همان گونه كه مي دانيد شاخص تورم توليد كننده اي 
كه به تازگي از س��وي مرك��ز آمار ايران اعالم ش��ده 
متعلق به فصل بهار است. شاخص قيمت توليد كننده 
به عنوان يك ش��اخص پيش نگر براي شاخص قيمت 
مصرف كننده به كار م��ي رود. به اين ترتيب ما انتظار 
داري��م به طور كلي در زمان هاي��ي كه جهش قيمتي 
اتفاق مي افتد اول خود را در شاخص قيمت توليد كننده 
نشان دهد و بعد در وقفه هاي زماني به شاخص قيمت 
مصرف كننده منتقل شود. اما در اينجا مشكلي وجود 
دارد و آن اين است كه در گذشته بانك مركزي شاخص 
قيمت توليدكننده و مصرف كننده را با فاصله 7 الي 8 
روز پس از ماه اعالم مي كرد. با اين حال از آبان ماه سال 

گذشته ش��اخص قيمت توليدكننده و مصرف كننده 
ديگر از سوي بانك مركزي منتشر نشد و شاخص هايي 
هم كه از سوي مركز آمار ايران منتشر مي شود با وقفه 
نسبتا زيادي منتشر مي ش��ود. مثال اخيرا و در اوايل 
شهريور ماه شاخص قيمت توليد كننده در فصل بهار 
منتشر شده كه در تحليل هاي تورمي اين ميزان فاصله 

وقفه نسبتا زيادي به حساب مي آيد.
 اكنون نرخ فصلي تورم توليدكننده بهار كه مركز آمار 
ايران منتشر كرده 14 درصد بوده و نرخ ساالنه آن نيز 
69 درصد بوده است. ولي اين واقعيت هم وجود دارد 
كه تورم مصرف كنن��ده در در تيرماه و مرداد ماه روند 
نزولي داشته و شاخص رشد قبلي خود را نداشته است. 
به اين ترتيب تورم توليد كنن��ده بهار خود را در تورم 

مصرف كننده نشان نداده است. 
در نظر بگيريم عدد تورم س��االنه توليدكننده كامال 
قابل انتظار بود چون كه اولين جهش هاي ارزي اتفاق 
افتاده در دوره جديد تحريم ها از بهار س��ال قبل آغاز 
شد و با افزايش نرخ ارز هزينه هاي توليد كننده به شدت 
افزايش پيدا كرده است با اين شرايط منطقي بود كه 
هزينه ه��اي توليد باالي 60 ال��ي 70 درصد افزايش 
پيدا كند اما آيا اينك��ه چنين اتفاقي در ماه هاي اخير 
ه��م رخ داده يا نه؟ بايد گفت به نظر نمي رس��د كه در 
فصل تابستان اين شاخص رشدي مشابه بهار داشته 
باشد و از طرفي هم ما هميشه به شاخص توليد كننده 
نگاه مي كنيم و براي 2 الي 3 ماه بعد ش��اخص قيمت 
مصرف كننده را تحليل مي كنيم اما خب در حال حاضر 
با واقعيت شاخص قيمت مصرف كننده روبه رو هستيم 
و مي بينيم كه شاخص قيمت مصرف كننده روند نزولي 

به خود گرفته است.
به اين نكته هم بايد اش��اره كرد كه ش��اخص قيمت 
توليدكنن��ده بيش��تر از جان��ب هزينه ه��اي توليد 
افزايش پي��دا مي كن��د و مي بينيم ك��ه هزينه هاي 
توليد افزايش چش��م گيري داش��ته اس��ت. با رشد 
چش��مگير هزين��ه تمام ش��ده كاالها با اين مس��اله 
رو به رو هس��تيم كه آيا قدرت خريدي در بازار وجود 
دارد ك��ه خري��دي م��ا ب��ه ازاي كاالهاي ب��ا قيمت 
 جديد توليد ش��ده وجود داش��ته باش��د؟ ي��ا خير؟

واقعيت اين اس��ت كه از بهار امس��ال به بعد در بازار 
مس��كن و از ماه هاي ابتدايي فصل تابستان به بعد نيز 
در باقي بازار ها وارد وضعيت ركود تورمي شده ايم. چرا 
اين اتفاق افتاده اس��ت؟ به علت كاهش قدرت خريد 
خانوارها عمال قدرت خريدي براي خريد بس��ياري از 
كاالها وجود ندارد بنابراي��ن اين موضوع مي تواند اثر 
متضاد تورمي داشته باشد به اين معنا كه منجر به روند 

نزولي نرخ تورم شود.
   دولت ابزاري دارد براي اينكه تورم توليدكننده 

به مصرف كننده منتقل نشود؟ 
در مجموع ما شاخص قيمت توليد كننده را به عنوان 
يك شاخص پيش نگر قبول داريم. اين شاخص براي 
بهار نرخ رشد قابل توجهي داشته است. اما سوال اين 
اس��ت كه اثر آن روي ش��اخص قيمت مصرف كننده 

تعديل شده است يا خير؟ 
آيا انتظ��ار داريم قيمت ش��اخص مصرف كننده نيز 
متناس��ب ب��ا آن نرخي ك��ه در بهار براي ش��اخص 
توليدكنن��ده اتفاق افتاده اس��ت در تابس��تان براي 
مصرف كنن��ده تعديل ش��ود؟ واقعيت هاي منتش��ر 
ش��ده اي كه از ش��اخص قيمت مصرف كننده وجود 
دارد، نشان مي دهد كه اين گونه نيست. اين يك دليل 
عمده مي تواند داش��ته باشد. در نظر داشته باشيد در 
دوره هايي كه نوسانات قيمتي كم است انتظار داريم كه 
شاخص قيمت توليد كننده با وقفه هاي نسبتا بيشتري 
روي ش��اخص مصرف كننده اثر بگذارد . به اين معني 
كه قيمت شاخص توليد كننده طي سال اثر خود را بر 

قيمت كاالها نشان مي دهد.
 با اين حال در دوره هاي جه��ش قيمتي اين وقفه ها 
كاهش زيادي پيدا مي كند به اين معني كه تا جهش 
قيمتي اتفاق مي افتد ب��دون اينكه مصرف كنندگان 
قيمت جديد توليد كننده را بدانند قيمت هاي بازاري 
تعديل مي ش��ود. با توج��ه به اينكه انتظ��ارات نقش 
تعيين كنن��ده اي در قيمتي كه ب��راي مصرف كننده 
مشخص مي شود دارد، قيمت هاي بازاري نيز خود را 

در زمان هاي نوسانات شديد قيمتي تعديل مي كند.
بنابر آنچه گفته ش��د در زمان هاي نوس��انات شديد 
قيمت��ي ش��ايد نتواني��م بگويي��م ش��اخص قيمت 

توليدكننده شاخصي پيش نگر براي شاخص قيمت 
مصرف كننده اس��ت چون وقفه هاي اثر گذاري پايين 
آمده است و شايد اصال همزمان اتفاق بيفتد يعني به 
محض اينكه قيمت توليدكننده افزايش پيدا كند حتي 
ش��ايد زودتر قيمت براي مصرف كننده افزايش پيدا 
كرده باشد كمااينكه ما در سال گذشته شاهد بوديم 
كه قيمت محصوالت پتروش��يمي قيمت توليدي و 
قيمت فروش به بنگاه هنوز همان قيمت هاي قبلي بود 
ولي قيمت در بازار مصرف كننده خود را با قيمت هاي 

جديد تعديل كرده بود. 
همچنين هزينه توليد گوش��ت افزايش قابل توجهي 
نسبت به ابتداي سال 97 نداشت و مي دانيم كه قيمت 
گوش��ت خود را متناس��ب با افزايش نرخ ارز تعديل 

كرده است. 
اين موضوع باعث شده بدون اينكه قيمت توليد كننده 
افزايش داشته باشد قيمت براي مصرف كننده افزايش 
پيدا كند يعني ب��ه جاي اينكه قيم��ت توليد كننده 
پيش نگ��ر براي قيمت مصرف كننده باش��د بالعكس 

اتفاق افتاده است.
   دولت مدعي اس�ت كه ش�اخص هاي تورم را 
كنترل كرده است؟ آيا توانسته اين كار را انجام 
بدهد؟ با توجه به وضعيت تورم توليدكننده شما 

چه فكر  مي كنيد؟ 
اتفاقي كه در رابطه با ش��اخص قيم��ت توليدكننده 
در بهار اتفاق افتاد اين اس��ت كه دولت از ابتداي بهار 
ش��روع به حذف ارز ترجيحي يك سري از كاالها كرد 
مثل شكر، الستيك، گوش��ت و غيره. اين موارد جزو 
اقالمي بودند كه ارز ترجيحي آنها حذف ش��د. اينها ا 
اقالمي بودند كه گرچه قيمت  توليد كننده آنان با نرخ 
ترجيحي محاسبه مي شد ولي عمال در بازار بر مبناي 
نرخ ترجيحي انجام نمي ش��د ولي مصرف كننده اين 
كاالها را با قيمت ارز آزاد به مصرف مي رساند. حذف ارز 
4200 توماني باعث شد كه شاخص قيمت توليدكننده 

رشد قابل توجهي داشته باشد.
   با اين تفاسير حذف ارز ترجيحي براي اقالمي 

كه نام برديد را منطقي ارزيابي مي كنيد؟
 در مجموع كار درستي به نظر مي رسد. وقتي مي بينيم 

قيمت گ��ذاري اقالم��ي را مثال ب��ا ارز 4200 توماني 
انجام مي دهيم ولي مي بينيم كه قيمت بازاري آن را 
نمي توانيم كنترل كنيم و بر مبناي قيمت آزاد تعيين 
مي شود پس چه بهتر كه اين رانت را از زنجيره حذف 
كنيم و اسم ارز ترجيحي از ميان برداشته شود. بنابراين 
هرچند كه حذف ارز ترجيحي براي اين كاالها باعث 
افزايش شاخص قيمت توليدكننده به ميزان بيشتري 
ش��ده اس��ت ولي اثر تورم��ي روي ش��اخص قيمت 
مصرف كننده نداشته است. حاال اينكه بخواهيم بررسي 
كنيم حذف ترجيحي براي اين اقالم سياستي تورمي 

يا غيرتورمي بوده است؟ 
بايد بگويم همه ما مي دانيم آن چيزي كه در بلندمدت 
نرخ تورم را تعيين مي كند رش��د نقدينگي است. در 
سال جاري به علت كس��ري بودجه قابل توجهي كه 
براي سال 98 پيش بيني ش��ده است ما انتظار داريم  
رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل افزايش پيدا كند 

و اين موضوع است كه تبعات تورمي خواهد داشت. 
   دولت چه راهكاري مي تواند داشته باشد؟

دولت بايد بتواند راه حل هايي را پيش بيني كند براي 
اينكه جبران كس��ري بودجه از محل رشد پايه پولي 
اتف��اق نيفتد. بنابراين سياس��ت هاي ض��د تورمي و 
تورم زاي دولت مربوط مي ش��ود به سياست هايي كه 
مي تواند به موجب آن رش��د پايه پولي را كنترل كند. 
دولت نبايد سياست هايي را به كار ببندد كه منجر به 

انفجار شديد و رشد قابل توجه پايه پولي شود.
   دولت در حال حاضر چه راهكارهاي ديگر دارد 
ت�ا گامي در جهت مهار و كنت�رل تورم بردارد؟ 
افق تورم در اقتصاد ايران را چگونه پيش بيني 

مي كنيد؟
مهم ترين تهديد تورمي امسال كسري بودجه و پولي 
شدن آن است. در حال حاضر مي دانيم كه فروش نفت 
شديدا كاهش پيدا كرده است و با اين درآمدهاي ارزي 
كم موجود، احتمال اينكه دولت بخواهد منابع بودجه 
خود را از طريق بانك مركزي تعبيه كند زياد اس��ت. 
هرچند كه مصوبات مختلفي به گوش مي رسد كه از 
طرف شوراي سران انجام شده و قرار است مثال از منابع 
صندوق توسعه ملي يا فروش اوراق و غيره تامين شود/ 
اما اگر همان منابع هم در دس��ترس نباشند يا دولت 
بخواهد در انتها اوراق را به بانك مركزي بفروشد، عمال 
پايه پولي رشد قابل توجهي خواهد داشت و اين معني 

ديگري به غير از تورم ندارد. 
كاري كه دولت بايد انجام دهد اين اس��ت كه كسري 
بودج��ه خ��ود را تا حد ممك��ن پولي نكند و س��طح 
هزينه هاي خود را تا جايي كه مي تواند كاهش دهد و 
به سمت درآمدهاي سالمي مانند درآمدهاي مالياتي 
برود و درآمدهاي سالم خود را افزايش دهد تا مجبور 
نشود از بانك مركزي اس��تقراض كند. دراين صورت 
پايه پولي و به همراه آن تورم رش��د افس��ار گسيخته 

خواهيم داشت.
   چه افقي مي بينيد؟

 اگر ش��رايط فعلي در اقتصاد ادامه پيدا كند احتماال 
ب��ا ركودي ك��ه اقتصاد به خ��ود ديده و گذش��تن از 
جهش هاي ارزي انتظار مي رود تا انتهاي س��ال نرخ 
تورم نزولي باشد حتي نرخ تورم مصرف كننده تا انتهاي 
زمستان مي تواند به زير 20 درصد هم برسد اما اينكه 
روند نزولي مذكور آيا مي تواند تداوم داشته باشد و نرخ 
تورم ما به زير 20 درصد برسد به اين بستگي دارد كه 
نحوه مواجهه ما با كس��ري بودجه به چه شكل باشد. 
ضمن اينكه با مديريت درست در بازار ارز و دارايي ها 
بايد حداكثر توان را گذاش��ت ت��ا جهش هاي ارزي و 
بي ثباتي هاي اقتصادي دوباره رخ ندهد و اين بعد عالوه 

بر دولت به عوامل خارجي نيز بستگي دارد.

صرفه جويي 7۰ هزار ميليارد 
توماني براي جبران  كسري بودجه

ريي��س كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت ب��ا توجه ب��ه كاهش 
درآمدهاي نفتي در سال جاري، دولت نيازمند 
صرفه جوي��ي 70 هزار ميلي��ارد توماني براي 

جبران كسري بودجه است.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: براس��اس پيش بيني هاي صورت گرفته 
٧٠ هزار ميليارد تومان كاهش درآمدها نسبت 
به بودجه دولت اس��ت كه به همين اندازه بايد 

هزينه ها را كم كنيم.
وي افزود: در واقع دول��ت بايد حدود ٧٠ هزار 
ميليارد تومان صرفه جويي كند و هزينه هايش 
را كاهش دهد تا با توجه به سقف درآمدي كه 
تا پايان سال كس��ب مي كند درآمد و مصارف 

را باالنس كند.
نماينده مردم گچس��اران در مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه درباره اصالح س��اختار 
بودجه هنوز جمع بندي نهايي صورت نگرفته، 
يادآور ش��د: احتماال تعيين اهداف دوس��االنه 
از جمله مواردي اس��ت كه در اصالح ساختار 
بودجه مورد توجه ق��رار خواهد گرفت، دولت 
همچنين به دنبال اين اس��ت كه دستگاه هاي 
اصلي متولي و پاسخگو باشند و اين يك ركن 

مهم اصالح ساختار است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط 
كنوني كش��ور و كاهش درآمدهاي نفتي بايد 
سهم آن را در بودجه كم كرد و در مقابل ماليات 

و اوراق را جايگزين كرد.

خبر كالن تمركز كارمندان دولت در تهران
وضعيت كاركنان دولت در سطح استان هاي كشور 
از اين حكايت دارد كه بيش��ترين تع��داد در تهران 
و كمتري��ن در قم و اي��الم فعاليت دارن��د. از لحاظ 
تحصيالتي نيز باالترين تع��داد كاركنان زير ديپلم 
در خوزستان و بيش��ترين كارمندان داراي مدرك 

دكتري در تهران مشغول به كار هستند.
آنگونه كه س��ازمان اداري استخدامي گزارش داده 
تا پايان س��ال گذش��ته دولت ح��دود دو ميليون و 
277هزار كارمند داشته اس��ت. اين در حالي است 
كه بررس��ي وضعيت آنها در س��طح كش��ور نشان 
مي دهد كه استان تهران با بيش از 28۵ هزار كارمند 
بيش��ترين تعداد و بعد از آن خوزستان با 148 هزار 
و خراس��ان رضوي با 1۵3 هزار كارمند در رده هاي 

بعدي قرار دارند.
همچنين در بين اس��تان هاي ايران، ق��م و ايالم با 
حدود 26 هزار نفر كمتري��ن تعداد كاركنان دولت 
را در خود جاي داده اند. اما ش��رايط كاركنان دولت 

از لحاظ تحصيالت در اس��تان ها حاكي از آن است 
ك��ه از بين 81 ه��زار و 600 كارمن��دي كه مدرك 
دكتري دارند، تهران بيشترين تعداد را جذب كرده 
و تعدادش��ان در اين اس��تان به بيش از 1۵ هزار نفر 
مي رس��د. بعد از تهران بيش��ترين كارمندان داراي 
م��درك دكتري در اصفهان با ۵100 و خراس��ان با 

4700 نفر قرار دارند.

    ۹۰۰۰ كارمند زير ديپلم در خوزستان
از س��وي ديگر زيرديپلم هاي مش��غول در ساختار 
دولت ب��ه حدود 1۵0 ه��زار و ۵00 مي رس��ند كه 
خوزس��تان با حدود 9000 نفر و اصفهان و فارس با 
حدود 8000 نفر بيشترين تعداد كارمند زير ديپلم 

را در سطح كشور دارا هستند.
در بين كارمندان فوق ليس��انس كه تعداد كل آنها 
نزديك به 298 هزار نفر اس��ت، اس��تان هاي تهران 
ب��ا حدود 39 هزار، خراس��ان 18 ه��زار و مازندران 

با 16 هزار نفر بيش��ترين تع��داد كارمند با مدرك 
فوق ليسانس را به خود اختصاص داده اند. وضعيت 
كارمندان داراي مدرك ليسانس دولت در استان ها 
كه در مجموع حدود يك ميلي��ون و 10۵ هزار نفر 
هستند نيز از اين قرار است كه بيشترين تعداد آنها 
در تهران با 131 هزار، خراس��ان با 81 هزارو فارس 
با 71 هزار نفر فعالي��ت مي كنند. در رابطه با حدود 
260ه��زار كارمن��د داراي مدرك ف��وق ديپلم نيز 
31ه��زار نفر در ته��ران، 19 هزار در خوزس��تان و 
17هزار نفر در خراسان مشغول به كارند كه بيشترين 
تعداد در بين اس��تان هاي كشور را به خود اختصاي 
داده اند. دولت حدود 381 ه��زار كارمند با مدرك 
ديپلم دارد كه بازهم تهران بيشترين تعداد را به خود 
اختصاص داده و حدود 47 هزار كارمند ديپلمه در 
اين استان كار مي كنند، كرمان با 16 هزار و مازندران 
ب��ا 14 هزار نفر در رده هاي بعدي از لحاظ دارا بودن 

كارمندان ديپلمه قرار دارند.

پرسشگري گمرك درباره چرايي عدم ثبت سفارش شركت هاي وزارت نفت
معاون گمرك ايران در مكاتبه اي با وزارت صنعت، 
خواس��تار اعالم نظر اين وزارت خانه درباره واردات 
بدون ثبت س��فارش همه شركت هاي زير مجموعه 

وزارت نفت شد.
مه��رداد جمال ارونق��ي در مكاتبه اي با عباس��پور 
مديركل دفت��ر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صنعت، با اشاره به مستثني ش��دن شركت نفت از 
انجام ثبت سفارش خواستار شفاف سازي انجام ثبت 
سفارش براي ساير زير مجموعه هاي وزارت نفت شد.

در اين نامه آمده است: »آيا شركت هاي دولتي تابعه 
وزارت نفت عالوه بر شركت ملي نفت، يعني شركت 
ملي گاز، ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت 

پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز جهت اظهار و 
ترخيص كاالي خود از اخذ و ارايه مجوز ثبت سفارش 
معاف هستند يا بايد براي ترخيص كاالي خود مجوز 

ثبت سفارش تهيه كنند؟«
گفتني اس��ت، چندي قبل مكاتب��ه مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات در رسانه ها منتشر شد كه 
نشان مي داد شركت نفت از اخذ مجوز ثبت سفارش 
به استناد ماده 9 اساس نامه اين شركت معاف شده 
اس��ت. اما مكاتبه معاون گمرك نشان مي دهد حاال 
شركت نفت اقالمي را بدون ثبت سفارش وارد كشور 
كرده و رايزني ها براي معافيت س��اير ش��ركت هاي 

وزارت نفت نيز در حال انجام است.

بر اس��اس مكاتبات پيشين دفتر مقررات صادارت و 
واردات وزارت صنعت، در ش��هريور ماه 97 معافيت 
ش��ركت هاي تابعه ش��ركت ملي نفت ايران از ثبت 
سفارش ابالغ شده بود. در متن نامه مديركل پيشين 
دفتر مقررات صادرات و واردات آمده اس��ت، عطف 
به مصوبه ستاد تدابير ويژه شوراي عالي امنيت ملي 
با موضوع تس��هيل در اج��راي پروژه هاي راهبردي 
وف��ق م��اده 10 مصوبه هي��ات وزيران موس��وم به 
آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه  
همچنين ماده 9 اساس��نامه شركت ملي نفت ايران 
كليه شركت هاي فرعي ش��ركت ملي نفت از انجام 

ثبت سفارش مستثي شده اند.

ارايه  كپي مدارك   به  بانك  الزامي نيست
معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانك ها براي دريافت 
كپي مدارك هويتي از مش��تريان خبر داد و گفت: 
بانك ها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند 
و مي توانند اصالت مدارك هويتي مشتريان را بررسي 
كنند. به گزارش مهر، عباس معمارنژاد با اعالم اين 
خبر گفت: اين موضوع در جلسه اخير شوراي عالي 
مقابل��ه با جرايم پولش��ويي با حض��ور وزير اقتصاد 
مصوب ش��د كه بعد از طي مراحل قانوني و ابالغ به 
بانك ها، اجرايي مي شود. وي اظهار داشت: در حال 
حاضر نظام بانكي كشور به سامانه اطالعات هويتي 
س��ازمان ثبت احوال متصل است و مي تواند اصالت 
مدارك هويتي مش��تريان را بررسي كند و نيازي به 

دريافت تصوير اين مدارك نيست. معمارنژاد گفت: 
اين مصوبه براي هوشمند س��ازي اقتصاد، سهولت 

امور و كاهش هزينه ها اجرا مي شود.



بانك و بيمه4خبر

تالش دوباره و جدي اروپا براي حفظ ايران در برجام

تاكيد بانك مركزي بر پرداخت خسارت رمز دوم توسط بانك ها

ديپلمات آلماني رييس جديد اينستكس شد

فروش طالي بدون اجرت غيرقانوني است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
هفته نامه اش��پيگل چاپ آلمان گزارش داد كه پس از 
كناره گيري برند اربل، سفير سابق آلمان در ايران و عراق 
از رياست ساز و كار مالي اتحاديه اروپا براي همكاري با 
ايران موسوم به »اينستكس«، يك فرد آلماني ديگر به نام 
ميشائيل ارهارد بوك كه پيش تر سفير آلمان در كلمبيا 
و از مديران ارشد سفارتخانه آلمان در مصر و سوئد بوده، 

رييس جديد ساز و كار اينستكس شده است.
به گزارش »تعادل«، پس از اعالم برنامه هاي جمهوري 
اسالمي ايران موسوم به گام هاي كاهش تعهدات برجامي 
كه در حال حاضر در سومين مرحله اجرايي قرار دارد، 
به نظر مي رسد كه انتخاب رييس جديد سازوكار مالي 
اينستكس، نشان دهنده اين واقعيت است كه مسووالن 
اتحاديه اروپا، خروج گام به گام ايران از تعهدات برجام را 
جدي گرفته و تالش مي كنند از ابزارهاي موجود از جمله 
اينستكس و پيشنهاد اعتبار 15 ميليارد دالري، براي باقي 
ماندن ايران در برجام نهايت استفاده را داشته باشند و از 
اين طريق، تعدادي از شركت ها و افراد را براي مشاركت 
با ايران، جهت تامين منابع مالي و تجارت ترغيب كنند. 
ميش��ائل بوك كه به عنوان رييس جديد اينس��تكس 
معرفي شده، ديپلمات ۶۶ س��ال هاي است كه از سال 
1۹۸۳ وارد وزارت خارجه آلمان ش��ده و به عنوان يك 
شخصيت ديپلمات براي اين پست مناسب تشخيص 
داده شده اس��ت. زيرا دو رييس قبلي اينستكس يعني 
پر فيشر و برند اربل به دليل فش��ارهاي امريكا مجبور 
شدند كه از س��مت خود استعفا كنند. »برند اربل« كه 
قبال نامزد رياست اينستكس شده بود اوايل ماه آگوست 
از سمتش استعفا كرد. اس��تعفاي او پس از آن صورت 
گرفت كه برخي رسانه ها تبليغات گسترده اي را عليه او به 
راه انداخته و گفتند كه در او در مصاحبه  با رسانه ها با رژيم 
صهيونيستي مخالفت كرده و ايران را كشوري با »حيات 
دموكراتيك« خوانده است. اربل همچنين در مصاحبه اي 

فعاليت هاي موشكي ايران را قانوني اعالم كرده بود.
پيش تر استيون منوچين - وزير خزانه داري امريكا - از 
ارسال نامه اين كشور به اروپايي ها در خصوص هشدار 
براي تجارت با ايران خبر داده و گفته بود هر گونه تجارت 
با ايران در قالب ساز و كار اينستكس بايد در چارچوب 
تحريم هاي واشنگتن باشد. ساز و كار اينستكس، با وجود 

تبليغات رسانه اي گسترده كشورهاي اروپايي روي آن 
تا به حال به تس��هيل معامله با ايران منجر نشده است.

اينستكس نهادي است كه سه كشور اروپايي فرانسه، 
انگليس و آلمان با هدف حفظ روابط تجاري با ايران در 
س��ايه تحريم هاي امريكا راه اندازي كرده اند اما با وجود 
وعده هاي مكرر نتوانس��ته اند آن را عملياتي كنند .مقر 
اين نهاد در فرانسه قرار دارد و براساس توافق سه كشور، 
فردي از آلمان بايد رياس��ت آن را برعهده داشته باشد. 
انگليس هم به عنوان سهامدار در آن مشاركت خواهد 
داشت. وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با صدور 
بيانيه مش��تركي در بهمن ماه گذشته رسما ثبت يك 
كانال مالي ويژه براي تجارت با ايران را اعالم كردند. بنا 
 )INSTEX( بر ادعاي آنها، هدف بلندمدت اينستكس
گشايش كانال هاي اقتصادي براي كشور هاي ثالثي است 
كه تمايل به تجارت با ايران را دارند و سه كشور اروپايي 
همچنان تالش مي كنند كه به چنين هدفي دست يابند. 
اما بنا بر گزارش مقامات كشورمان، با گذشت چند ماه از 
ثبت اين سازوكار مالي، هيچ اقدام موثر و عملي در زمينه 

روابط تجاري ايران و اروپا صورت نگرفته است.
فشارهاي مستمر و افزايشي اياالت متحده بر اروپاييان 
عامل اصلي اين توقف بوده اس��ت. در اين ارتباط كافي 
است در نظر بگيريم كه ريچارد گرنل - سفير امريكا در 
آلمان – اعالم كرد شركت هاي آلماني بايد بين ايران و 
امريكا، يك كشور را انتخاب كنند. همين امر سبب شده 
بود حتي انتخاب رييس اينس��تكس نيز با چالش هاي 

متعددي روبه رو باشد.
دولت دونالد ترامپ در ارديبهشت سال گذشته از توافق 
هسته اي با ايران خارج شد و تحريم ها عليه اين كشور 
را مجددا اعمال ك��رد. رهبران اروپايي ها با اين تصميم 
امريكا مخالفت كرده و براي حفظ روابط تجاري خود با 
ايران اقدام به راه اندازي سيستم مالي اينستكس كرده اند 
كه فعال شامل كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان است 
اما برخي كشورهاي ديگر اروپايي نظير هلند، اتريش و 
دانمارك براي پيوستن به آن ابراز تمايل كرده اند. برخي 
ديگر كشورها نظير روس��يه و چين نيز از اين ساز و كار 

استقبال كرده اند.
س��از و كار اينس��تكس هنوز بطور كام��ل عملياتي 
نشده اس��ت و طبق گفته فدريكا موگريني - مسوول 

سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا - هنوز در حال انجام 
تراكنش ه��اي مقدماتي خود اس��ت.انتخاب رييس 
جديد براي اينستكس در شرايطي صورت مي گيرد كه 
پيش تر يك مقام آگاه فرانسوي در گفت وگو با رويترز، 
ش��رط اجرايي شدن اينس��تكس را پذيرش و اجراي 
كامل لوايح FATF از سوي ايران عنوان كرده بود. براين 
اساس به نظر مي رسد كه يكي از موانع عمده در مسير 
 FATF راه اندازي اينستكس، پذيرش لوايح مرتبط با
اس��ت كه با عنوان اليحه هاي چهارگانه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي، اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم، پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملي موسوم به »كنوانسيون پالرمو« و 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي 

تروريسم )CFT( از آن ياد مي شود. اين لوايح آخرين 
بار در مجمع تش��خيص مصلحت نظام در دستور كار 
قرار گرفت و اكنون ايران بايد در فرصت باقي مانده اين 
 FATF لوايح را طبق درخواست گروه ويژه اقدام مالي يا

به سرانجام برساند. 
پس از خروج امريكا از برج��ام، قرارگيري نام ايران در 
ليست كشورهاي پر ريس��ك اين نهاد، به عنوان يكي 
از مهم ترين موانع مبادالت پول��ي و بانكي، همكاري 
ش��ركت ها و بانك هاي بين المللي با ايران را با چالش 
مواجه كرد. تدبير انديش��ي براي بهره گيري از مهلت 
گروه وي��ژه اقدام مالي به ايران ب��راي تصويب قوانين 
الزم براي مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم، 
دولت را به ارايه لوايح چهارگانه به مجلس ترغيب كرد. 

اليحه هاي چهارگانه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، 
اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، پيوستن 
ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
موسوم به »كنوانسيون پالرمو« و اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم )CFT( به 
مجلس ارايه شد. دو اليحه نخست به تصويب مجلس 
و سپس ش��وراي نگهبان رس��يد و در مراحل اجرايي 

قرار گرفت.
ولي دو اليحه دوم يعني پالرمو و CFT، با وجود تصويب 
در مجلس، به خاطر اختالف نظر با شوراي نگهبان، براي 
تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع شد و ماه ها است اين دو اليحه در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
صرافي هاي مجاز بانكي روز پنج شنبه 14 شهريور ۹۸، 
نرخ فروش دالر را 11400 و نرخ فروش يورو را 12۶00 
تومان اعالم كردن��د. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز 
دالر 11450 تومان معامله ش��د. همچني��ن نرخ ارز 
ميانگين معامله شده در روز پنج شنبه 14 شهريور ۹۸ 
در سامانه سنا براي دالر 11۳15، يورو 12555، درهم 
۳0۹۸، يوان 174۶، پوند 1۳7۸۹ و ليرتركيه 20۸۳، 
اعالم شد. به گزارش »تعادل«، در بازار طال نيز با اعالم هر 
اونس طال به قيمت 15۳7 دالر، قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در جريان معامالت بازار آزاد تهران، 
روز پنج شنبه 14 شهريورماه ۹۸ روي نرخ 4 ميليون و 1۳0 
هزارتومان ديروز ثابت ماند. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم 4 ميليون و ۹0 هزارتومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 100 هزارتومان، ربع سكه يك ميليون و 2۹0 هزارتومان 
و س��كه يك گرمي ۹20 هزارتومان داد و ستد شد. مظنه 
مثقال 17 عيار يا طالي آب شده نيز 1 ميليون و 7۹5 هزار و 
هر گرم طالي 1۸ عيار نيز 414 هزار تومان اعالم شد. قيمت 
دالر روز پنج شنبه 14 شهريور ۹۸ در صرافي هاي بانكي به 
11 هزار و 400 تومان رس��يد وصرافي هاي بانكي هر دالر 
امريكا )اسكناس( را 11 هزار و ۳00 تومان خريداري كردند. 
همچنين هر يورو )اسكناس( در صرافي هاي بانكي براي 
فروش 12 هزار و ۶00 تومان و براي خريد 12 هزار و 500 

تومان قيمت خورده است. 

   هفته اي با ثبات براي دالر
 قيمت دالر در هفته اي كه گذش��ت با نوساني اندك، 
ثبات نسبي را تجربه كرد. بانك مركزي توانسته در اين 
دوره به خوبي بازار ارز را مديريت كند و با اس��تفاده از 
ابزارهاي الزم و از سوي ديگر برخورد قضايي و انتظامي 
با اخالل گران بازار توس��ط نهادهاي مربوطه، جلوي 
نوسانات ناگهاني و افسارگسيخته در بازار ارز را بگيرد.

براس��اس آنچه از ابتداي هفته جاري در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي اعالم شد، هر دالر امريكا در اين روز 
به قيمت 11 هزار و 250 تومان خريداري و 11 هزار و 
۳50 تومان فروخته مي شد.اما صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي در روز يك شنبه )10 شهريور( قيمت دالر را 
نسبت به روز قبل 100 تومان افزايش دادند؛ بطوري 
كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 11 هزار و ۳50 

تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و 450 تومان شد.
اي��ن صرافي ها قيمت دالر را در روز دوش��نبه 200 تومان 
كاهش دادند تا قيمت خريد دالر به 11 هزار و 150 تومان 
و قيمت فروش آن به 11 هزار و 250 تومان برس��د.قيمت 
دالر در صرافي هاي مجاز بانك مركزي در روز سه شنبه با 
افزايش 150 تومان همراه شد؛ بطوري كه قيمت خريد دالر 

در اين صرافي ها 11 هزار و ۳00 تومان و قيمت فروش آن 11 
هزار و 400 تومان شد.كاهش 50 توماني قيمت دالر در روز 
چهارشنبه سبب شد تا قيمت خريد اين ارز در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي به 11 هزار و 250 تومان و قيمت فروش 

آن 11 هزار و ۳50 تومان برسد.

   پيش بيني كاهش قيمت طال در هفته آينده
 همچنين محمدرضا كشتي آراي كارشناس بازار طال و 
سكه با بيان اينكه افزايش ارزش اونس جهاني در هفته 
گذش��ته از كاهش قيمت طال و س��كه در بازار داخلي 
جلوگيري كرد، گفت: پيش بيني ها بر آن است كه در 
هفته آينده با توجه به كاهش تقاضا، داد و ستد و افت 
ارزش اونس جهاني، ارزش طال و انواع سكه روند نزولي 
به خود بگيرند.در هفته گذش��ته ارزش اونس جهاني 
ب��ه باالترين نرخ خود در محدوده 1550 دالر رس��يد 
و اين افزايش نرخ عاملي ش��د تا با وجود تثبيت روند 
نزولي قيمت ها در بازار داخلي، قيمت طال و انواع سكه 
با افزايش قيمت مواجه شود.اين كارشناس بازار طال 
و س��كه با اشاره به اينكه بازار با ورود به محرم به سمت 
كاهش قيمت ها پيش مي رود اما اونس جهاني از اين 
موضوع جلوگيري كرد، يادآور شد: قيمت سكه تمام 
در حالي كه كمت��ر از چهار ميليون و 100 هزار تومان 
بود در پ��ي افزايش ارزش اونس جهان��ي به محدوده 
چهار ميليون و 1۳0 هزار تومان رسيد كه با اين تفاسير 
محدوده نوسان س��كه در حدود 50 هزار تومان بوده 
است.وي ادامه داد: از روز پنج شنبه اونس جهاني روند نزولي 
به خود گرفت و به محدوده 1510 دالر كاهش يافته و طي 
يك روز اونس جهاني با كاهش 40 تا 45 دالري مواجه شد 
كه بررسي ها نشان از آن دارد اين افت ارزش اونس جهاني به 

واسطه كاهش تنش هاي اقتصادي ميان چين و امريكا بوده 
است.كشتي آراي با اشاره به اينكه قيمت سكه تمام طي يك 
هفته گذشته در محدوده چهار ميليون و ۸0 هزار تا چهار 
ميليون و 1۳0 هزار تومان در نوس��ان بوده است، گفت: در 
هفته هاي گذشته سكه تمام حباب خود را تخليه كرد بود و 
در چند روز گذشته نيز حباب نيم سكه، ربع سكه و سكه يك 
گرمي تخليه شد و شرايط به سمتي سوق پيدا كرد كه ارزش 
س��كه هاي يك گرمي بعد از مدت ها به كمتر از ۹00 هزار 
تومان رسيده است.اين كارشناس بازار طال و سكه بيان كرد: 
تخليه حباب سكه هاي ريز نشان از آن دارد كه ميزان تقاضا 
در بازار به شدت كاهش يافته و از سوي ديگر ميزان عرضه 
افزايش يافته است. سكه تمام طرح قديم چهار ميليون و 70 
هزار تومان، سكه تمام طرح جديد چهار ميليون و 1۳0 هزار 
تومان، نيم سكه دو ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۳10 هزار تومان، سكه يك گرمي ۹10 هزار تومان، 
هر مثقال طالي خام 17 عيار يك ميليون و 7۹5 هزار تومان 
و هر گرم طالي خام 1۸ عيار 414 هزار و ۸00 تومان است. 
پيش بيني ها براي هفته آينده با توجه به روند كاهشي اونس 
جهاني، تقاضا و كاهش داد و ستد قيمت طال و انواع سكه 

روند كاهشي به خود مي گيرد.

   فروش طالي كم يا بدون اجرت غيرقانوني 
است

رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر گفت: فروش 
طالي كم اجرت ي��ا بدون اجرت غيرقانوني اس��ت و 
واحدهاي صنفي كه اين دس��ته از ط��ال را به فروش 
مي رسانند، خالف قانون عمل مي كنند. در صورتي كه 
فردي خواس��ت طالي نو يا حتي كم اجرت خريداري 
كند از فروشنده بخواهد كد طال را در فاكتور قيد كند 

ت��ا امكان پيگيري اتحاديه طال و جواهر فراهم ش��ود.
وي با اش��اره به تفاوت س��وددهي طالي كم اجرت و 
سكه خاطرنش��ان كرد: خريد سكه سودده تر از خريد 
طالي ساخته شده و حتي كم اجرت است. كارشناسان 
مي گويند كه خريد طال براي سرمايه گذاري نمي تواند 
رفتار اقتص��ادي خوبي براي حفظ ارزش پول باش��د. 
شايد يك جهش قيمت بتواند به دارنده طال سود بدهد 
اما جهش قيمت دايمي نيست لذا خريد سكه گزينه 

بهتري است.
همچنين مسعود يزداني نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران معامالت طالي دست دوم را داراي مشكالت زيادي 
دانست و گفت: اكثر طالهاي دست دوم عرضه شده در بازار 
با مشكالت عياري و فني همراه است و غالب مردم در موقع 

فروش با معضالتي مواجه مي شوند.
وي با اش��اره به مشكالت بهداش��تي و سالمتي در طالي 
دست دوم ادامه داد: معموال مصرف كنندگان اين مصنوعات 
با بيماري هاي پوستي مواجه مي شوند و اين معامالت از نظر 
اتحاديه غيرمجاز بوده و خريداران در صورت هرگونه مشكلي 
در اين طالها امكان پيگيري از طريق اتحاديه را نخواهند 
داشت. در اين راستا اين اتحاديه پيگيري هايي انجام داده 
تا ممنوعيت فروش طالي دست دوم در قانون نظام صنفي 
نيز قيد گردد و با متخلفان اين حوزه برخورد قضايي صورت 
گيرد.يزداني از همه خريداران طال، جواهر، نقره و س��كه 
خواست با دقت و رعايت موارد قانوني اقدام به خريد كنند 
و در معامالت خود از موضوعاتي ك��ه از آن اطالع ندارند با 
مشورت از اتحاديه يا افراد مورد وثوق و مورد اعتماد صنفي 
خريد خود را انجام دهند.وي از همه همكاران صنفي خود 
خواست تا از فرصت ايجادشده براي بهره گيري از بخشودگي 
جرايم مالياتي كه توسط رييس سازمان امور مالياتي كشور 
ابالغ شده و فقط در سال ۹۸ قابل اجراست، استفاده كرده 
و با انجام شرايط اين بخشودگي از تسهيالت عنوان شده 

بهره الزم را ببرند.

   قيمت سكه يك ماهه ۴.۲ درصد كاهش يافت
از سوي ديگر، آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن است كه 
با وجود افزايش 111 درصدي قيمت سكه در چهارماهه 
نخست سال ۹۸ نس��بت به چهارماهه ۹7، قيمت سكه 
طرح جديد در تير ماه امس��ال نس��بت به خرداد ماه 4.2 
درصد كاهش يافته است.متوسط قيمت فروش يك سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد ش��هر تهران در 
تيرماه سال جاري 4 ميليون و 277 هزار و 700 تومان بود 
كه در مقايس��ه با ماه قبل 5.5 درصد كاهش و نسبت ب�ه 
م�اه مشابه سال قبل 5۶.4 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در ماه 
ياد شده به ترتيب ۳ ميليون و 7۸0 هزار تومان و 4 ميليون 

و 50۳ هزار و ۳00 تومان بوده است.متوسط قيمت فروش 
يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در تيرماه ١٣٩٨ در 
بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 470 هزار و 100 تومان 
بود كه در مقايسه با ماه قبل 4.2 درصد كاهش و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 54.7 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در ماه 
ياد شده به ترتيب ۳ ميليون و ۸۸5 هزار تومان و 4 ميليون 
و 711 هزار و 700 تومان بوده است.متوسط قيمت فروش 
يك سكه تمام بهار آزادي در چهار ماه اول سال ١٣٩٨ در 
بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 4 ميليون و 5۶5 هزار و 
۶00 تومان و با طرح جديد 4 ميليون و 7۳4 هزار تومان 
بود كه نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتيب 111.4 
درصد و 111.1 درصد افزايش يافته اس��ت. اين در حالي 
است كه نرخ سكه در 4 ماه نخست سال جاري روند نزولي 

را طي كرده است.

   بخشي از ارزهاي خانگي وارد بازار شد
سيد كمال سيدعلي معاون ارزي اسبق بانك مركزي با اشاره 
به ورود بخشي از ارزهاي خانگي به بازار ارز، گفت: اين روزها 
بازار ارز از آزامش و ثبات برخوردار است.قيمت ارز از نوسان 
پرشتاب كاهش يافته كه به نظر من خروج سفته بازان از اين 
بازار و عدم رونق س��رمايه گذاري بر ارز از جمله داليل اين 
اتفاق است.وي افزود: همچنين افرادي كه در سال گذشته 
با هنگامي كه قيمت ها بر م��دار 14 تا 15 هزار تومان بود، 
ارز خريداري كرده و به جاي سود متضرر شده اند، ارزهاي 
خود را در بازار عرضه كرده اند. البته ميزان ثبت س��فارش 
و كنترل واردات هم در اين زمين��ه تاثيرگذار خواهد بود.

معاون ارزي اسبق بانك مركزي ادامه داد: اينكه در آينده چه 
اتفاقي خواهد افتاد، با توجه به اينكه ميزان واردات، ميزان 
صادرات غير نفتي، نحوه پرداخت ارزهاي خدماتي از طريق 
صرافي هاي بانك ها و همچنين احياء اعتماد عمومي براي 
كنترل نرخ ارز از اهميت بااليي برخوردار است.بانك مركزي 
بايد از حاال به فكر كنترل ت��ورم و عدم افزايش نقدينگي 
باشد زيرا اين عوامل تاثير مستقيم بر افزايش نرخ ارز دارد.

سيدعلي با اشاره به اينكه احياء اعتماد عمومي بر فشارهاي 
تحريمي غلبه كرده، گفت: اگر نقدينگي و تورم كاهش يابد 
اثر تحريم هاي خارجي به طريق اولي كاهش خواهد يافت و 
هرچه فشارها افزايش يابد نوع نگاه مردم و اعتماد به اقتصاد 
كشور اهميت بيشتري مي يابد.اين صاحب نظر حوزه ارز، 
گفت: به اعتقاد من سال گذشته قيمت هاي 17 يا 1۸ هزار 
توماني به دليل جو رواني حاكم بر بازار بود و با كنترل اين جو 
شاهد كاهش قيمت ها هستيم عالوه بر اين مصرف نيز تا 
حدودي كنترل شده است.ارزهاي خانگي تا حدودي تزريق 
شده و ثبات قيمت ها در بازار نيز تا حدودي به دليل تزريق 

اين ارزها به بازار است. 

گروه بانك و بيمه | بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه 
بانكي اعالم كرد كه عدم پويا سازي رمز دوم كارت بانكي از 
آسيب پذيري هاي امنيتي به شمار مي رود و شبكه بانكي 
در صورت وقوع جرم ملزم به پرداخت خسارت به مشتري 
است. اين درحالي اس��ت كه پيش از اين، بانك مركزي، 
بانك ه��ا را ملزم به اجراي برنامه رم��ز دوم يك بار مصرف 
پويا از اول ش��هريور ۹۸ كرده بود اما بسياري از بانك ها به 
داليل مختلف سخت افزاري و نبود زيرساخت هاي الزم، 

تفاوت گوشي هاي مختلف مشتريان بانك ها و... موفق به 
اجراي اين برنامه نشدند و تنها يكي از بانك ها اين برنامه 
را اجرا كرده اس��ت. به گزارش »تعادل«، بانك مركزي در 
بخشنامه اي به مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري 
غير بانكي در خصوص جبران خسارت مشتريان سيستم 
بانكي اعالم كرد كه از ابتداي خرداد ماه س��ال جاري هر 
گونه مسووليت سوءاستفاده از حساب هاي مشتريان به 
دليل آسيب پذيري هاي امنيتي خدمات بانكي، مستقيما 

بر عهده بانك ها و موسس��ات اعتب��اري ارايه دهنده اين 
خدمت بوده و در اين موارد تاييد مرجع قضايي براي جبران 
خسارت مشتريان كفايت مي كند.بانك مركزي در ادامه 
اين بخشنامه تاكيد كرده است كه عدم پويا سازي رمز دوم 
)ايجاد زيرساخت رمز دوم يك بار مصرف( كارت هاي بانكي 
از مصاديق آس��يب پذيري امنيتي خدمات غيرحضوري 
مبتني بر كارت محسوب مي شود، لذا به موجب توافقات 
حاصل شده با معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور، 

مقرر شد تا به منظور تسهيل و تسريع پرداخت خسارت 
مستقيم )معادل مبلغ مورد جرم( ناش��ي از عدم اجراي 
بخش��نامه صدراالش��اره به مالباختگان، مراجع قضايي 
پس از انجام بررس��ي هاي الزم دستورات مقتضي در اين 
خصوص را از طريق س��امانه تعاملي كاش��ف به بانك ها و 
موسسات اعتباري ابالغ كرده و اين موسسات نيز مكلفند 
در حداقل زمان ممكن بدون قيد و شرط نسبت به اجراي 
دس��تورات ابالغ ش��ده اقدام كرده و نتايج حاصل��ه را از 

طريق سامانه كاشف منعكس كنند.در همين راستا نيز 
محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در بخشنامه اي 
به دادستان هاي عمومي و انقالب سراسر كشور اعالم كرد 
كه با توجه به ممنوعيت استفاده از رمزهاي دوم ايستا در 
تراكنش هاي غير حضوري، مقتضي است در پرونده هاي 
كالهبرداري رايان��ه اي در صورت اح��راز انجام تراكنش 
مجرمانه با رمز دوم ايستا، دستور پرداخت خسارت بزه ديده 

صادر و از طريق سامانه كاشف به بانك متخلف ابالغ شود.
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اقدامات بانك مركزي براي 
حمايت از بنگاه هاي توليدي

گ�روه بانك و بيم�ه | ريي��س كل بانك مركزي 
مديريت بهينه منابع ارزي بدليل شرايط تحريم را 
از موضوعات اصلي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: 
براي مديريت نقدينگ��ي و هدايت آن به توليد، بايد 
وزارتخانه هاي مربوطه خصوصا صمت با شناسايي 
واحدهاي توليدي فعال و مولد هم��كاري الزم را با 
بانك مركزي و ش��بكه بانكي براي تأمين نقدينگي 

آنها داشته باشند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بان��ك مرك��زي، 
عبدالناصرهمتي كه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
اس��تان كرمان در جمع مديران واحدهاي توليدي 
و صنعتي سخن مي گفت، با اشاره به اينكه به دليل 
تحريم ها شرايط كشور ويژه است، افزود: تالش بانك 
مركزي حل مش��كالت واحدهاي توليدي از طريق 
نقدينگي موجود در جامعه اس��ت، ضمن آنكه اين 
بانك درصدد است كه منابع بانكي هر استان تاحد 
ممكن در همان استان هزينه شود. رييس كل بانك 
مركزي تصويب آيين نامه قانون چك براي بنگاه هايي 
با بيش از 100 پرسنل، تمديد ضمانتنامه هاي بانكي 
و تامين نقدينگي را از جمله اقدامات آتي اين بانك 
براي حمايت از توليد عنوان ك��رد. وي در خصوص 
اقدام��ات بانك مركزي در جهت حمايت از توليد به 
تصويب آيين نامه قانون جديد چك در دولت اشاره 
كرد و گف��ت: آيين نامه قانون چك ك��ه در روزهاي 
آينده ابالغ مي شود، به منظور حمايت از بنگاه هاي 
با پرسنل 100 نفر و باالتر اس��ت و اميدواريم با اين 
آيين نامه مشكل برخي واحدهاي توليدي در زمينه 
چك برگشتي با واگذاري اختيار تصميم به شوراي 
تأمين استان ها، رفع شود. عالوه بر قانون چك، تمديد 
ضمانتنامه هاي بانكي و تامين نقدينگي بنگاه هاي 
اقتصادي از ديگر اقدامات حمايتي بانك مركزي از 
توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي است.رييس شوراي 
پول و اعتبار مديريت بهينه منابع ارزي بدليل شرايط 
تحريم را از موضوعات اصلي بانك مركزي عنوان كرد 
و گفت: براي مديريت نقدينگي و هدايت آن به توليد، 
بايد وزارتخانه هاي مربوطه خصوصا وزارت صمت با 
شناسايي واحدهاي توليدي فعال و مولد همكاري الزم 
را با بانك مركزي و شبكه بانكي براي تأمين نقدينگي 
آنها داشته باش��ند. وي همچنين به ساير اقدامات 
حمايتي اين بان��ك از واحدهاي توليدي پرداخت و 
گفت: عالوه بر قانون چك، تمديد ضمانتنامه هاي 
بانكي و تامين نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي از ديگر 
اقدامات حمايتي بانك مركزي از توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادي است. حل مشكالت خودروسازان 
استان كه موجب اشتغال تعداد زيادي از جوانان استان 
شده است، بس��يار براي بانك مركزي حائز اهميت 
است بر اين مبنا اين موضوع مورد توجه اين بانك قرار 
دارد. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك 
مركزي از فعاالن اقتص��ادي حمايت الزم را خواهد 
كرد گفت: با ت��الش بانك مركزي و توليد كنندگان 
و فعاالن اقتص��ادي كه در واق��ع رزمندگان جنگ 
اقتصادي هستند خوش��بختانه فشارهاي چندين 
ماهه طراحان تحريم شكسته شده و فضاي نسبتا با 
ثباتي در اقتصاد حاكم گرديده است.همتي در جمع 
ش��وراي گفت وگوي بخش دولتي و خصوصي اين 
استان با تشريح وضعيت اقتصادي كشور تصريح كرد: 
ما معتقديم كه فعاالن بخش خصوصي در اين دوره 
تعيين كننده، مي توانند نقش بسيار مهمي را داشته 
باشند ضمن آنكه بطور قاطع مي توان گفت كه فشار 
تحريم را با تالش و كوشش همه شكسته ايم و اكنون 
در شرايط به نسبت با ثباتي هستيم و الزم است اين 
ثبات ادامه پيدا كند.در صورت حل نشدن مشكالت 
فعاالن اقتصادي نمي توان ب��ا تحريم ها مبارزه كرد 
چرا كه رزمنده اصلي در اين شرايط فعاالن اقتصادي 
هستند، بر اين اساس حل مشكالت حوزه فعاليت 
بازرگانان و توليدكنندگان از اولويت هاي بانك مركزي 
است. رييس ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه 
هدف اصلي اين است كه از صادركننده اي كه مقيد 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات است بايد حمايت 
شود گفت: اگر برخي محدوديت هايي اعمال مي شود 
صرفًا براي افرادي است كه از امكانات كشور استفاده 
كرده اند اما در مقابل از بازگشت ارز خودداري مي كنند.

تعامل بانك رفاه با بازنشستگان 
قابل تقدير است 

 عل��ي اصغر بيات گف��ت: اين بانك در ح��د توان و 
امكانات خود با كانون عالي بازنشستگان و سازمان 
تامين اجتماعي همكاري داشته است كه اين تالش ها 
قابل تقدير و ستودني است و سرمايه اين بانك، بدون 
ش��ك متعلق به كارگران و بازنشستگان است كه 
انتقال سهام آن نيز منتفي ش��ده است. به گزارش 
روابط عمومي بانك رفاه كارگران، رييس كانون عالي 
بازنشستگان در مراسم پياده روي و جشن روز خانواده 
و تكريم بازنشس��تگان كه در محل بوستان واليت 
تهران برگزار شد، همسان سازي حقوق بازنشستگان 
را از اساسي ترين خواسته هاي بازنشستگان برشمرد. 
علي اصغر بيات، حضور تعداد كثيري از بازنشستگان 
را در مراس��م روز تكريم بازنشس��تگان در تهران و 
سراسر كشور حامل پيامي دانس��ت و افزود: امروز 
پيام ش��ما اين است كه نس��بت به سرنوشت خود 
بي تفاوت نيستيد و از صدا و سيما، خبرگزاري ها و 
جرايد كشور خواستارم كه اخبار حوزه بازنشستگان 
را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند. وي با تاكيد بر 
اينكه كانون هاي بازنشستگي همواره پيگير مطالبات 
اين قشر بوده ، به تالش هاي مرحوم نوربخش براي 
ارتقاي خدمت رساني به بازنشستگان اشاره كرد و 
گفت: در زمان مديرعاملي شادروان دكتر نوربخش در 
سازمان تامين اجتماعي، سناريوهاي مختلفي براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان مطرح و توافقاتي 
نيز حاصل ش��د. اين پيش��نهادات به كميسيون 
اجتماعي مجلس نيز رفت و اين كميسيون، جلساتي 
در اي��ن ارتباط تش��كيل داد و كميته اي به صورت 

خاص، مسوول پيگيري اين مهم شد.
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شتابنده هاي حركت نقدينگي به سوي بازار سهام

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
 نخستين هفته از ماه سپتامبر با افزايش اميد سرمايه گذاران

به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني پايان يافت. در آخرين 
روزهاي اين هفته خبر از س��رگيري مذاكرات تجاري 
ميان آمريكا و چين موجي ت��ازه از اميد را به بازارهاي 
جهاني تزريق كرد. جريان از اين قرار بود كه پس از يك 
دوره چند هفته اي از بالتكليفي ناش��ي از عدم تمديد 
گفت و گوها ميان دو ابرقدرت اقتصادي، طرفين دعوا 
از آغاز دور ت��ازه گفت و گوها در نخس��تين روز از ماه 
اكتبرخبر دادند. همين امر سبب شد تا بازارهاي جهاني 
به خصوص بازارهاي عمده س��هام و اوراق در سراسر 
جهان كه در س��ه س��ال اخير و از زمان روي كار آمدن 
ترامپ و آغاز مناقشات تجاري، فشار زيادي را تحمل 
كرده بودند، در س��ه روز پاياني هفته گذشته وضعيت 

بهتري را شاهد باشند.
تاثير عميق اين خبر بر بازارهاي جهاني از آنجا ناشي 
مي شود كه تشديد تنش ها در چارچوب جنگ تعرفه اي 
ميان آمريكا و چين نگراني هاي بسياري را درخصوص 
كاهش مصرف در دو سوي اقيانوس آرام و به تبع آن افت 
رشد اقتصادي كشورهاي درگير شكل داده بود. همين 
امر س��بب ش��ده تا در كنار كاهش احتمالي نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو و انتشار آمار 195هزارتايي اشتغال 
در ماه آگوست، اين موضوع جزو تاثيرگذارترين مسائل 

مورد بحث در جريان معامالت بين المللي باشد. 

   نگاهي به بازار جهاني ارز
تمامي عوامل ياد شده سبب شد تا در روز گذشته خبر 
از س��رگيري مذاكرات در كنار توجه دوباره به كاهش 
نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو، منجر به بزرگترين افت 
شاخص دالر در يك ماهه اخير شوند؛ خبري كه حكايت 
از تضعيف دالر در مواجه با افزايش اميدواري به آينده 
است و مي تواند در صورت تداوم به رشد قيمت كاالهاي 

اساسي منجر شود. 
با اين حال تاثير اين اتفاق به خود ارز ياد شده محدود 
نماند و با كاهش يافتن ريسك انتظاري، سرمايه گذاران 
در اين بازار به دنبال دارايي هاي پر ريسك تري همچون 
دالر استراليا رفتند. البته دالر استراليا تنها ارزي نبود 
كه هفته گذشته را با افزايش تقاضا به پايان برد. در دو 
روز پاياني اين هفته يورو و پوند نيز ديگر اسعاري بودند 

كه در مقابل دالر تقويت شدند. 
 در اي��ن ميان اگرچه تقويت ي��ورو در مقابل دالر تنها 
به دلي��ل اخبار خ��وب مذاكرات و كاه��ش نرخ بهره 
شدت كمتري داشت، با اين حال پوند توانست به دليل 
تحوالت مهم داخلي رشد خوبي را تجربه كند. داستان 
از اين قرار بود كه در روز سه شنبه طرح برگزيت بدون 
توافق بوريس جانسون توسط نمايندگان مجلس عوام 
راي نياورد. اين طرح كه انتظار مي رفت فشار بيشتري 
به مشاغل و بنگاه هاي اقتصادي حاضر در قلمرو سلطنت 
متحده وارد كند، س��نگين ترين تاثير خود بر پوند را 
همزمان با انتخاب جانسون به مقام نخست وزيري، به 
اين واحد پولي وارد كرد. در مقابل با منتفي شدن خروج 
ب��دون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا و از دس��ت رفتن 

اكثريت پارلمان كه پيشتر متعلق به حزب محافظه كار 
بود، قيمت پوند در روزهاي گذشته از 1.19 به 1.23 در 

مقابل هر دالر آمريكا افزايش يافت. 
از تمامي ارزهاي مهم مورد معامله در بازار جهاني ارز 
كه بگذريم ش��ايد بتوان گفت جالب ترين واكنش به 
اخبار منتشر ش��ده در خصوص از سرگيري مذاكرات 
و كاهش نرخ بهره در اياالت متحده، به ين ژاپن تعلق 
داشت. اين واحد پولي كه در بازار ارز عملكردي مشابه 
طال در بازار فلزات را دارد و با افزايش ريسك در اقتصاد 
جهاني همواره به مقصدي براي سرمايه گذاران ريسك 
گريز بدل مي ش��ود، بر خالف ساير ارزها كه در مقابل 
دالر تقويت ش��ده بودند،  در دو روز اخير با افت قيمت 

مواجه شد.

  پيشروي شاخص ها با چاشني اميد
اما از وضعيت ارزها و معامالت »فاركس« كه بگذريم، 
بازارهاي س��هام نيز تغييرات قابل توجهي را در هفته 
اخير شاهد بودند. طي هفته اي كه گذشت، خبر تداوم 
مذاكرات تجاري بر س��ر تعرفه ها ميان چين و آمريكا، 
نقش موثري بر رش��د شاخص ها در بازارهاي ياد شده 
داشت و براي مثال توانست شاخص صنعتي »داوجونز« 
 را ب��ه س��طح 26 ه��زار و 800 واحد برس��اند. الزم به 
يادآوري اس��ت شاخص ياد شده  كه پيش تر در سقف 
تاريخي 27 هزار و 400 واحد قرار داشت، در هفته هاي 
اخير به دليل باالگرفتن جنگ تجاري و اعمال تعرفه 
10 درصدي بر 300 ميليارد دالر از كاالهاي چيني و 
عدم كاهش نرخ بهره در ماه آگوست، ضمن سقوط از 
سطح ياد شده به كانال 25 هزار و 400 واحدي رسيده 
بود. ساير شاخص هاي بازار آمريكا نيز در چند روز اخير 
وضعيتي مشابه نماگر داو داشتند و با رشد همراه بودند. 
بر اين اس��اس معامالت سهام در بازارهاي آمريكا طي 
هفته اخير در حالي تمام شد كه »اس اند پي 500« و 
»نزدك« به ترتيب، سطوح 2 هزار و 976 واحد و 8 هزار 

و 116 واحد را فتح كردند.
مطابق ب��ا آنچه كه تحلي��ل گران بازاره��اي جهاني 
مي گويند، بخش��ي از اين رش��د ب��ه احتمال كاهش 
0.25 درصدي نرخ بهره در ماه جاري ميالدي مربوط 
مي شود، كه مي تواند در صورت وقوع موج جديدي از 
رونق را به قيمت سهام در بازارهاي اياالت متحده و ساير 
بورس هاي عمده جهان وارد كند. دليل اين مدعا موج 
جديدي از نقدينگي است كه به واسطه افزايش توجيه 
اقتصادي س��رمايه گذاري به اين بازارها وارد مي شود. 
در واقع اميدواري به همين رونق است كه سبب شده 
تا در روزهاي پايان هفته قبل شاهد افزايش بازده اوراق 
و كاهش قيمت  آن در بازارهاي اياالت متحده باشيم. 
به نظر مي رسد با تداوم روند موجود و كاهش نگراني ها 
نس��بت به تداوم بي دردس��ر جريان تجارت در بستر 
اقتصاد جهاني، حداقل در كوتاه مدت شاهد، عدم تكرار 
 افت بازده اس��ناد خرانه دوساله آمريكا نسبت به اوراق

10 ساله آن باشيم. همان طور كه در گزارش هاي قبلي 
نيز به آن اشاره ش��د، از وقوع رويداد ياد شده به عنوان 
نماگر پيش نگر براي وقوع ركود در اقتصاد آمريكا ياد 

مي شود.گفتني است، ساير بازارهاي سهام نيز در هفته 
گذشته با رشد به معامالت خود خاتمه دادند. در حالي 
كه آغاز دوره مورد اشاره با افت شاخص سهام در بسياري 
از كشورها آغاز شده بود، آخرين روز از نخستين هفته 
سپتامبر با رشد تمامي نماگرهاي آسيايي اعم از »هنگ 
سنگ«، »كاسپي«، »نيكي«، »شانگهاي« و »شنزن« 
به پايان رسيد. در بازارهاي اروپايي نيز كليت معامالت 
نسبت به هفته گذشته از وضعيت بهتري برخوردار بود 
و تمامي اين بازارها توانستند به طور تقريبي رشد كنند. 

   طال، پايان يك رويا يا تداوم يك صعود
همانطور كه انتظار مي رود، تغيي��رات به وجود آمده 
در صحنه سياسي و افزايش اميدواري به كاهش نرخ 
بهره، تنها بر معامالت ارز س��هام در بازارهاي جهاني 
اثر نگذاشته اس��ت. در حالي كه خبر كاهش نرخ بهره 
و انج��ام مذاكرات ميان چين و آمري��كا، در ماه جاري 
تاثيري سازنده بر پيشروي قيمت در بازار سهام داشته، 
اما كمتر شدن ريسك و كاهش عدم اطمينان در صحنه 
جهاني اقتصاد به ضرر قيمت فلزات گرانبها از جمله طال 
تمام شده است.سرمايه گذاران كه همواره به دنبال كم 
كردن ريسك خود در مقابل بازده مورد انتظار هستند 
در حالي اين روزها طال را به مقصد دارايي ها پر بازده تر 
ترك مي كنند كه اين فلز ارزشمند در ماه هاي اخير به 
دليل تضعيف انتظارات نسبت به آينده جنگ تجاري 
و رشد اقتصادي، رشد قابل توجهي را در كارنامه خود 
به ثبت رسانده است.با اين حال انتشار آمار اشتغال ماه 
ميالدي گذشته حكايت از آن داشت كه اقتصاد آمريكا 

فعال آنقدرها هم كه انتظار مي رود در مسير ركود نيست 
و با شروع مذاكرات بين چين و آمريكا و كاهش نرخ بهره 
آنقدري جا براي نگراني وجود ندارد كه رشد قيمت طال 
به طور بي وقفه ادامه يابد و شاهد بهايي بيش از 1560 
دالر به ازاي هر اونس براي اين دارايي باش��يم. عوامل 
اينچنيني بود كه طي روز 5 شنبه قيمت طال را با افتي 
2 درصدي رو به رو كرد و توانست نقره را كه تا 19.5 دالر 
به ازاي هر اونس پيشروي كرده بود، تا قيمت 18.1 دالر 
 )بيش از 4 درصد( كاهش دهد.بر اساس آنچه برخي از 
صاحب نظران بازار جهان��ي فلزات گرانبها مي گويند، 
افت قيم��ت اين دو فلز به دليل عرضه س��نگين روي 
دارايي هاي ياد شده ش��كل گرفته است. تا زماني كه 
رويدادهاي احتمالي آتي دس��ت رد بر س��ينه اخبار 
مطلوب روزهاي اخير نزند مي توان اين انتظار را داشت 
كه اف��ت قيمت دارايي هاي ياد ش��ده كاهش يابد. در 
صورتي كه اين افت در روزهاي پيش رو از شدت بااليي 
برخوردار نباشد مي توان انتظار داشت كه دارايي هايي 
نظير طال با تغيير روند مواجه نشوند، اما در صورتي كه 
فشار عرضه با شدت روز 5 شنبه ادامه يابد تغيير روند 

قيمت اين دست از فلزات دور از انتظار نخواهد بود. 

   فلزات اساسي در مسير رشد
بازار فلزات اساس��ي نيز در روزهاي پاياني هفته اخير 
تاثي��ري ش��گرف از خبرهاي منتش��ره در خصوص 
مذاكرات تجاري پذيرف��ت. بازار اين محصوالت كه تا 
حد زيادي تحت تاثير ميزان تقاضاي چين قرار دارد در 
پايان هفته اخير روزهاي خوبي را تجربه كرد به طوري 

كه قيمت هر تن مس دوباره به بيش از 5800 دالر بالغ 
ش��د و قيمت هر تن آلومينيوم نيز به هزار و 876 دالر 
رسيد. بخشي مهم از اين افزايش قيمت از آن روي رخ 
داده اس��ت كه سياست هاي پولي بانك مركزي چين 
در عمل صدها ميليارد دالر وام جديد را در اقتصاد اين 
كشور آزاد مي كند و مي تواند، موجب بهبود وضعيت 

اقتصادي در اين كشور شود. 
در بازار س��نگ آهن نيز خبرها حاكي از آن اس��ت كه 
بهاي اين محصول با افزايش قيمت همراه بوده و قيمت 
كنستانتره 66 درصد نيز ضمن رشد 8.6 درصدي به 
حدود 66 دالر رسيد اس��ت. گفتني است، بازار فوالد 
نيز در هفته گذشته نوسان هايي طبيعي داشته و افت 
قيمت قراضه در روزهاي اخير به كاهش بهاي 3.3 و 5.4 

درصدي اسلب و بيلت صادراتي ايران انجاميده است.

   طالي سياه همچنان در نوسان
در ب��ازار جهاني نفت اما مانند تمام��ي هفته هاي ماه 
آگوست شاهد، نوسان قيمت نفت برنت بين 57 دالر تا 
62 دالر بوديم. بر اين اساس معامالت هفته گذشته در 
اين بازار در حالي خاتمه يافت كه قيمت هر بشكه نفت 
برنت درياي شمال 60 دالر و 5 سنت و قيمت هر بشكه 
نفت وست تگزاس 55 دالر و 44 سنت بوده است. به نظر 
مي رسد كه نگراني ها از باال بودن عرضه در اين بازار به 
حدي زياد است كه  نه تنها خبرهايي نظير بهبود اوضاع 
جنگ تجاري و  حتي خبر كاهش 4.7 ميليون بشكه اي 
ذخاير نفت آمريكا نيز نتوانست تاثيري پايدار بر روند 

قيمتي طالي سياه در هفته اخير بگذارد.

امروز تقريبا رش��د شاخص و رش��د دالر يك سطح از 
بازدهي را نشان مي دهد، يعني بازار سهام توانسته است 
سپر تورمي و سپر مناسبي براي رشد نرخ دالر باشد؛ به 
عبارت ديگر شاخص كل توانسته است بازدهي متناسب 
با دالر و طال را ثبت كند كه الزمه اين سپر بازدهي رشد 

تقريبا برابري كليه صنايع بوده است.
كارشناس بازار سرمايه گفت: هم اكنون سطح جديدي 
از قيم��ت تعادلي ب��ا توجه به تثبيت ن��رخ ارز در بازار 
حاصل شده اس��ت و تاثير اين فاكتور در اكثر صنايع 

ديده مي شود.
 به گزارش س��نا، همايون دارابي در پاسخ به اين سوال 
كه بيشترين سهم در رشد ارزش بازار را كدام صنايع در 
اختيار دارند و دليل اين اقبال چيست، توضيح داد: دوره 
رشد بازار را مي توان به دو دوره تقسيم كرد. دوره رشدي 
كه در آن رشد قيمت دالر سهام شركت هاي صادراتي 
و بزرگ را در گروه هاي فلزي-معدني و پتروشيمي به 
حركت در آورد و دوره دوم كه با توقف و بازگشت قيمت 
ارز از سطوح باال به سطح نيمايي قيمت سهام ريالي و 
داخلي توانست گپ ارزش جايگزيني و تورم رخ داده را 
پر كند. از اين نظر تقريبا اكثر گروه ها توانسته اند بازدهي 

خوبي را به ثبت برسانند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در همين حال با رشد 

ارزش شركت ها ما پله پله شاهد همسان شدن سود و 
ارز بازار تعادلي شركت ها خواهيم بود؛ به عبارت ديگر 
در سطوح جديد قيمت شركت ها، سود نيز بايد با آنها 

متناسب شود.
دارابي در پاسخ به اين سوال كه موج جديد ورود دارايي 
افراد حقيقي به بازار سرمايه و افزايش ارزش معامالت 
و ارزش ب��ازار از چه زماني و با چ��ه رخدادهايي قابل 
بازگشت اس��ت؟ گفت: اين ورود را مي شود كامال در 
شبكه كارگزاري و صندوق ها مشاهده كرد. چند عامل 
مهم در اين بخش موثر بوده كه اولين عامل، برنامه ريزي 

و نظارت دقيق بانك مركزي بر سود بانكي است.
وي با بيان اينكه در خالل س��ال هاي 92تا 96س��ود 
ب��االي س��پرده هاي بانكي موجب رس��وب ش��ديد 
نقدينگي در بانك ها شده بود، اظهار داشت: در دوره 
مديريت جديد، اين امر با مهار رقابت منفي روي سود 
بانكي و ماه ش��مار شدن س��ود تغييركرده است. لذا 
مي بينيم كه نقدينگي بيشتري به سمت بازار سهام 
آمده است حداقل شركت هاي حقوقي كمتر تمايل 

به سپرده بانكي دارند .
داراب��ي افزود: بازارهاي موازي هم در ابتداي س��ال به 
اشباع رسيدند و به طور پيوسته در 5ماهه گذشته در 
حال اف��ت بوده اند. لذا اگر به ب��ازار ارز يا طال يا خودرو 

يا مس��كن نگاه كنيد، مي بينيد كه عمال قيمت ها در 
خوش بينانه ترين حالت 10تا 20درصد كمتر از قيمت 
ابتداي سال هستند و همه اينها باعث شده كه نقدينگي 

به سمت بازار سهام حركت كند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در همين حال با 
وجود تمام تنش هاي بين المللي و سياسي همچنان 
روند گزارش  ش��ركت ها مطلوب است كه همين هم 
مي تواند پتانسيل آتي بازار را به شرط آمادگي بازار براي 
حفظ شرايط و نقدينگي وارده تضمين كند. البته فرض 
اينكه بازار مي تواند تا ابد رشد كند، قطعا فرض اشتباهي 
است و هر دوره رشد يك دوره ركود را به دنبال دارد اما 
چون بخشي از رشد كنوني ناشي از تورم و كاهش ارزش 
پول ملي است، قطعا سطوحي از قيمت ها براي هميشه 

برگشت ناپذير خواهد بود.
 دارابي س��پس در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به 
بهاي جهاني كااله��اي پايه و نرخ ارز تا پايان س��ال، 
پيش بيني مي كنيد كه شركت هاي حاضر در بورس 
به لحاظ سود محقق شده چه وضعيتي را تا پايان سال 
طي كنند، گفت: پيش بيني بازارهاي جهاني به ويژه 
با حركت هاي دايمي و زيگزاگي اياالت متحده امريكا 
و وضعيت شكننده منطقه خاورميانه و جنگ تجاري 
پكن-واشنگتن همچنين كالف سردرگم برگزيت واقعا 

سخت و دشوار است اما آنچه كه مي توان به آن اميدوار 
بود احتماال حصول توافق در مورد مس��ائل حساس و 

سخت در صحنه بين الملل است.
وي افزود: ش��ركت ها البته گزارش ه��اي خوبي را در 
5ماهه منتشر كرده اند و انتظار مي رود اين روند حداقل 
با توجه به قيمت هاي بورس كاال و منطقه تا ميان مدت 

ادامه داشته باشد.
دارابي در خصوص عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري 
در سهام هم گفت: به نظر مي رس��د در اين دوره رشد 
بازار نمره قبولي گرفته اند و توانسته اند نشان دهند كه 
صندوق ها براي كساني كه وقت و آشنايي كافي ندارند 

مي توانند بازدهي خوبي را به ثبت برسانند.
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: به نظر من همين 
امر يك راه و مس��ير جديد در بازار معرفي كرده است، 
البته ما هنوز صندوق هاي بخش��ي و فع��ال در همه 
بازارها نداريم و مي توان ب��ا افزايش تنوع و روش هاي 
سرمايه گذاري در صندوق ها اين مسير را فعال و پر تردد 

براي سرمايه گذاران كرد.
وي در پاسخ به سوالي درباره ميانگين نرخ بازده اوراق 
تامين مالي در ماه هاي اخي��ر و عوامل موثر بر آن نيز 
اظهار داشت: طبيعي بود با مهار نرخ سپرده بانكي، نرخ 
تسهيالت هم كاهش پيدا كرده است. از سويي ركود 
نسبي هم هست و كمتر شركتي طرح هاي توسعه اي 
را در دس��تور كار قرار مي دهد . به همين داليل تمايل 
كمتري به اس��تفاده از اوراق به عنوان يك ابزار نسبتا 
گران كه انتش��ار آن كندتر از گرفتن تسهيالت بانكي 

است وجود دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بخشي از اوراق نيز 
به اوراق كااليي بر مي گشت كه االن با توجه به داغ بودن 
نسبي بازار كااليي اصوال انتشار اوراقي نظير مرابحه و 
سلف كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، لذا اوراق شركتي 
كاهش يافته ولي اوراق در س��مت دولت به ويژه از نوع 

خزانه يا سلف بيشتر منتشر خواهد شد.
به گفته دارابي، دولت امسال به اوراق به عنوان يك ابزار 
تامين مالي و جبران كس��ر بودجه توجه كرده است و 
انتظار داريم در 6 ماهه دوم سهم اوراق دولتي در بازار 

بيشتر شود.
وي در خصوص وضعيت اوراق دولتي از جمله اس��ناد 
خزان��ه هم گفت: در حال حاضر با توجه به پيش بيني 
عمليات بازار ب��از بانك مركزي بازار ب��ا ثباتي به نظر 
مي رس��د اما يك نگراني وج��ود دارد كه بخش عمده 
خريداران اوراق دولتي و كليه اوراق در بازار صندوق هاي 
درآمد ثابت هستند كه هم اكنون اكثرا فاقد توان براي 
انتشار واحدهاي جديد هستند و سطح آنها با قوانين 

موجود محدود شده است.
دارابي اظهار داش��ت: همين امر اي��ن نگراني را ايجاد 
مي كند كه در 6 ماهه دوم س��ال با بيشتر شدن اوراق 
خزانه، تواني براي جذب آنها در بازار وجود نداشته باشد.

وي تصريح كرد: افزايش سقف صندوق ها و توسعه آنها 
يكي از داليل تعميق بازار بدهي در سال هاي اخير بوده 
است كه بيم آن مي رود با محدوديت هاي موجود اين 
روند نتواند توسعه بيشتري پيدا كند و اين بازار بدهي كه 
بازار مهمي در همه اقتصادهاي پيشرفته جهان است، در 

ايران محدود و ناكارآمد شود.
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 سود هر س�هم »وبهمن« ثابت ماند: شركت 
س��رمايه گذاري بهم��ن در دوره 6 ماهه منتهي به 
31خرداد ماه 1398، به ازاي هر سهم خود 211 ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به گزارش حسابرسي 

نشده خود، تغييري نداشته است.
به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري بهمن با سرمايه 
2 هزار و 750 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان 
دوره اي 6 ماهه دوره مالي منتهي به 30 آذر 1398 را 

به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.
شركت سرمايه گذاري بهمن در دوره ياد شده، مبلغ 
579 ميليارد و 951 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 211 ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 

سال گذشته از افزايش 85 درصدي برخوردار است.
با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
يك هزار و 533 ميليارد و 377 ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
ش��د.»وبهمن« در دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي 
به آذر 97، به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ 312 
ميليارد و 855 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 114 ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختص��اص داده بود.همچنين بر اس��اس اين 
گزارش، ارزش بازار شركت سرمايه گذاري بهمن در 
دوره ياد شده، با افزايش 2 هزار و 407 ميليارد و 538 
ميليون ريال به 6 هزار و 897 ميليارد و 708 ميليون 
ريال رسيد. بهاي تمام شده اين شركت نيز با افزايش 
419 ميليارد و 330 ميليون ريال معادل 6 هزار و 897 
ميليارد و 708 ميليون ريال محاسبه شد.»وبهمن« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 367 ميليارد و 631 ميليون ريال به مبلغ 
معادل 804 ميليارد و 561 ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت مبلغ 436 ميليارد و 940 ميليون ريال سود 
كسب كرد.شركت سرمايه گذاري بهمن طي اين دوره 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده 726 ميليارد و 741 ميليون ريال خريداري كرد.

 پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه ۹۰ درص�دي 
»ش�يران«:هيات مديره شركت س��رمايه گذاري 
 صنايع شيميايي ايران پيش��نهاد افزايش سرمايه
 4 هزار و 166 ميلي��ارد و 89 ميليون ريالي، معادل
90 درصد س��رمايه ش��ركت را ب��ه مجمع عمومي 

فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد.
شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران كرده 
است برنامه افزايش س��رمايه از مبلغ 4 هزار و 628 
ميلي��ارد و 988 مييلي��ون ريال به 8 ه��زار و 795 
ميليارد و 77 ميليون ريال دارد.بر اساس اين گزارش، 
افزايش سرمايه »ش��يران « از محل سود انباشته به 
منظور اصالح ساختار مالي و جبران مخارج مربوط 
ب��ه تحصيل س��رمايه گذاري هاي جدي��د و اجراي 
طرح هاي توس��عه اي تهيه شده اس��ت كه در تاريخ 
12 شهريور 1398 به تصويب هيات مديره رسيده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، خواهد بود.بديهي است انجام افزايش سرمايه ياد 
شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و 
تصويب مجم��ع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

 س�ود هر س�هم »بهپاك« تغيي�ر چنداني 
نداشت: ش��ركت صنعتي بهپاك در دوره 6 ماهه 
منتهي به 31 خرداد ماه 1398، به ازاي هر سهم خود 
258 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت دوره مشابه 

در سال گذشته كاهش 5 درصدي را نشان مي  دهد.
شركت صنعتي بهپاك با سرمايه 500 ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6 ماهه دوره مالي 
منتهي به 30 آذر 1398 را به صورت حسابرسي شده 
منتشر كرد.شركت صنعتي بهپاك در دوره ياد شده، 
مبلغ 128 ميليارد و 853 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 258 ريال سود به 
ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته از كاهش 5 درصدي برخوردار 
بوده است.با احتساب س��ود انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ 279 ميليارد و 378 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور 
ش��د.»بهپاك« در دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي 
به آذر 97، به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ 135 
ميليارد و 362 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 271 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

   مروري بر صورت هاي مالي ۶ ماهه »ثمسكن«: 
گروه سرمايه گذاري مسكن در دوره 6 ماهه منتهي به 
31 خرداد ماه 1398، به ازاي هر سهم خود 14 ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به گزارش حسابرسي 

نشده خود، تغييري نداشته است.
گروه سرمايه گذاري مسكن با سرمايه 5 هزار و 500 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه 
دوره مالي منته��ي ب��ه 30 آذر 1398 را به صورت 
حسابرسي شده منتش��ر كرد.گروه سرمايه گذاري 
مسكن در دوره ياد ش��ده، مبلغ 79 ميليارد و 303 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 14 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مش��ابه در س��ال گذشته از 
افزايش 250 درصدي برخوردار اس��ت.با احتساب 
سود انباشته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ يك هزار 
و 23 ميليارد و 526 ميليون ريال سود انباشته پايان 
دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.»ثمسكن« 
در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي به آذر 97، به صورت 
حسابرسي ش��ده، مبلغ 20 ميليارد و 430 ميليون 
ريال س��ود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 4 
ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنين بر اس��اس اين گ��زارش، ارزش بازار گروه 
سرمايه گذاري مس��كن در دوره ياد شده، با افزايش 
2 هزار و 859 ميليارد و 959 ميليون ريال به 8 هزار 
و 188 ميليارد و 637 ميليون ريال رسيد. بهاي تمام 
شده اين ش��ركت نيز با كاهش 140 ميليارد و 198 
ميليون ريال معادل 3 ه��زار و 721 ميليارد و 469 

ميليون ريال محاسبه شد.

به طور طبيعي، رش��د باالي نقدينگي و تداوم تورم، 
ارزش جايگزيني همچنين س��ود اسمي شركت ها 
را افزايش داده و يكي از داليل افزايش قيمت س��هام 

شركت ها محسوب مي شود.
مديرعامل تامين س��رمايه نوين گف��ت: با توجه به 
تخليه آثار رش��دهاي باالي نقدينگي بر ش��اخص 
قيمت سهام و ثبات نسبي نرخ برابري ارز، توجه بازار 
در حال حاضر به س��اير محرك ها نظير قيمت هاي 
جهاني مواد خام، ريسك ها و توان فروش شركت ها 

معطوف شده است.
به گزارش س��نا، ولي نادي قمي در عين حال با بيان 
اينكه متوسط رشد اقتصادي كشور از ابتداي دهه 90 
شمسي تحت تاثير شدت تحريم ها و كاهش انباشت 

س��رمايه، زير روند بلندمدت خود قرار گرفته است، 
اظهار داشت: تداوم اين موضوع در بلندمدت مي تواند 

براي كشور مشكالتي را ايجاد كند.
وي افزود: با توجه به مجموع محدوديت هاي تحميل 
شده به كشور به خصوص كاهش فروش نفت، رشد 
اقتصادي كش��ور در س��ال 1398 منفي پيش بيني 
مي شود . در چنين شرايطي قاعدتا بازار سهام به عنوان 
يكي از اجزاي اقتصاد كالن، تحت تاثير شرايط كلي 
اقتصاد قرار خواهد گرفت. البته با نگاهي به محرك هاي 
اصلي بازار س��هام مي توانيم چشم اندازي تا حدودي 

متناقض از آن داشته باشيم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه توضي��ح داد: محرك 
اصلي بازار طي يك و نيم س��ال اخير، نوسان قيمت 

ارز )جهش قيمت ارز تحت تاثير نقدينگي فزاينده و 
شدت تحريم ها( بوده است و ساير محرك هاي بازار 
سهام نظير قيمت هاي جهاني مواد خام، ريسك هاي 
سياسي و اقتصادي، قدرت توليد و فروش شركت ها 
)توسعه بازار فروش( در سايه اين محرك قرار گرفت.

 مديرعامل تامين س��رمايه نوين يادآور شد: قيمت 
محصوالت فلزي، فوالدي، س��نگ آهن، محصوالت 
پتروشيمي و نفت در بازارهاي جهاني در شرايط قوي 
چند ماه قبل قرار ندارد و جنگ تجاري بين امريكا و 
چين به بدبيني ها در خصوص رش��د اقتصاد جهاني 

دامن زده است.
نادي قمي سپس با طرح اين سوال كه آيا روند صعودي 
ماه هاي اخير قيمت سهام طي هفته هاي آينده ادامه 

خواهد داشت يا متوقف خواهد ش��د، اظهار داشت: 
اگر چه تورش هاي رفت��اري منجر به انحراف قيمت 
دارايي ه��اي مال��ي از ارزش هاي ذاتي آن مي ش��ود 
ام��ا داليلي را در جهت اميدواري به بازار س��هام طي 

هفته هاي آينده مي توان ارايه كرد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه در تش��ريح اين داليل 
افزود: نخس��ت اينكه با تداوم تورم و رشد نقدينگي، 
ارزش جايگزيني كارخانجات رشد كرده لذا بسياري 
از ش��ركت هاي زيان ده )يا با س��ودآوري نه چندان 
راضي كنن��ده( ب��ا اين اس��تدالل ك��ه داراي ارزش 
جايگزيني بااليي هستند و مي توانند از محل تجديد 
ارزيابي دارايي هاي شان افزايش سرمايه بدهند، زمينه 

افزايش قيمت را دارند.
مديرعامل تامين س��رمايه نوين ادامه داد: همچنين 
با توجه به اينكه در ش��رايط تورمي، قيمت كاالهاي 
مصرف��ي و خدمات��ي در مرحله پايان��ي تخليه آثار 

نقدينگي افزايش مي يابد، قيمت سهام اين دسته از 
شركت ها )مخصوصا برخي از شركت هاي خدماتي( 
 P/E زمينه رش��د قيم��ت را دارند. ضمنا متوس��ط
شركت هاي بزرگ اندكي بيشتر از 4 است كه نسبت 
به متوسط بلندمدت P/E بازار، پايين تر است و به نظر 
مي رسد شرايط رشد شاخص را فراهم مي كند. البته در 
صورت تنزل قيمت هاي مواد خام در بازارهاي جهاني 
يا بروز ريسك هاي سياسي و اقتصادي بااهميت، فضاي 

خوش بيني از بازار خارج مي شود.
وي در خص��وص بازار بدهي نيز عن��وان كرد: عمده 
ظرفيت اين بازار طي يكي دو سال اخير توسط دولت 
و شهرداري هاي و برخي شركت هاي بزرگ استفاده 
ش��ده و نرخ مورد قبول دولت براي هزينه مالي حول 
 و حوش 20 درصد اس��ت. اين ن��رخ براي صندوق ها 
به صرفه نيست لذا ميزان تامين مالي دولت در نيمه 

نخست سال جاري چندان قابل توجه نبوده است.

محركهاياصليبازارسهام
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گذر از تجربه تلخ بخش خصوصي درباره صندوق توسعه ملي

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي: 

نياز به احياي پروژه چابهار

بخش خصوصي نيازمند كاهش  ريسك

ظرفيت صادرات فرآورده هاي نفتي ۱۰ ميليارد دالر است

فرصتي براي دور زدن تحريم

فعاالن اقتصادي از گذشته صندوق توسعه ملي خاطره خوبي 
ندارند و منابع اين صندوق كه بايد در سرمايه گذاري هاي 
ماندگار كشور استفاده مي شد در مقطعي به مشكلي جدي 
براي فعاالن بخش خصوصي بدل ش��د. در اوايل دهه 90 
كساني كه از صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي وام 
براي توليد دريافت كرده بودند با مشكل جهش نرخ ارز روبرو 
شدند. از آن تاريخ استفاده از صندوق با مشكالت جدي روبرو 
بود. در عين حال گزارش هاي متعددي وجود دارد كه منابع 
صندوق براي مسائل غيرتوليدي و غيراساسنامه اي هزينه 
مي شود. حال سوال اين است كه بخش خصوصي مي تواند 

از منابع صندوق براي گذر از ايام تحريم سود برد؟

   صندوق در دست دولتي ها
ديدگاه كلي ايجاد صندوق توسعه ملي براي تداوم ثروت نفت 
در بين نسل ها بود اما به مرور دخالت در عملكرد صندوق 
مشكالت گسترده اي ايجاد كرد. طبق قانون شركت هايي 
كه دولت در آن هابيش از 20 درصد سهم دارد، حق استفاده 
از منابع و تسهيالت اين صندوق را ندارند، اما اكنون توجيهات 

فراواني براي ناديده گرفتن اين قانون آورده مي شود.
س��ال گذش��ته مركز پژوهش هاي اقتصادي مجلس در 
گزارش��ي اعالم كرد بخش قابل توجهي از منابع صندوق 
توسعه ملي با كسب مجوز يا تصويب قوانين مختلف، خارج 
از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزينه شده است. مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد كه منابع صندوق 
سال هاست تحت تأثير قوانين بودجه اي قرارگرفته است كه 
در واقع خالف قانون بوده اس��ت. از طرفي با سهمي كه در 
بودجه 98 و درآمدهاي نفتي براي صندوق توسعه ملي در 
نظر گرفته شده بود، گفته مي شد كه منابع ورودي صندوق 

به صفر خواهد رسيد.
حدودا يك ماه قبل نيز مركز پژوهش ها در گزارشي مجدد 
به بررسي گزارش مصارف ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي 
تحليلي بر مصارف غيرمنطبق با اساسنامه پرداخته است. در 
اين گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس 
تا تاريخ 1397/12/29 بررسي ش��ده اس��ت. بررسي ها 
حكايت از آن دارد كه بخش قابل توجهي از منابع صندوق 
توسعه ملي با كسب مجوز يا تصويب قوانين مختلف، خارج 
از روال مندرج در اساس��نامه صندوق، هزينه شده است. 
همچنين تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيالت ارزي 
مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانين صندوق 
و در قالب مصوبات بودجه اي و غيربودجه اي هزينه شده 

است. كل تسهيالت ارزي پرداخت شده توسط صندوق 
67.87 ميليارد دالر بوده است.

بر اساس اين گزارش تاكنون بيش از 613 هزار ميليارد ريال 
قرارداد جهت تس��هيالت ريالي منعقدشده كه حدود 45 
درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده 
است. همچنين بخشي از منابع ارزي صندوق، نزد بانك هاي 
سپرده پذير، سپرده گذاري ش��ده است، اين رقم تاكنون 
حدود 6.06 ميليارد دالر ب��وده كه بالغ بر 93 درصد آن در 

قالب مصوبات بودجه اي است.

   صندوق بايد براي بخش خصوصي باشد
عبدالمجيد ش��يخي اقتصاددان درباره نح��وه ارتباط 
صندوق و بخش خصوصي مي گويد صندوق توسعه ملي 
بعد از حساب ذخيره ارزي با هدف تأمين مالي پروژه ها و 
سرمايه گذاري براي نسل آينده تشكيل شد. منابعي كه 

به صندوق توسعه ملي واريز مي شود برخواسته از برداشت 
ذخاير ملي است و تنها تعلق به نسل فعلي ندارد.

او بيان كرد: ايجاد تعادل در برخي از فعاليت هاي اقتصادي، 
نيازمند مداخله بخش عمومي در اقتصاد است. اگر دست 
دولت براي استفاده از اين منابع باز باشد، آن  را صرف هزينه 
جاري مي كند از اين رو دولت حق اس��تفاده از اين منابع را 

ندارد و بايد صرف سرمايه گذاري ملي شود.
ش��يخي افزود: متقاضيان صندوق توس��عه مل��ي بايد از 
بخش خصوصي باش��ند. اين صندوق ب��ه نيت پرداخت 
وام ارزي به وجود آمده اس��ت تا فضاي اقتصاد بهتر شود، 
سرمايه گذاري هاي مناسب انجام گيرد تا تنگنا ها رفع شود.

اين اقتصاددان ادامه داد: صندوق توسعه ملي نه تنها بايد 
ظرفيت بازار داخلي را تأمين كند، بلكه بايد ظرفيت بازار 
تجارت خارجي را نيز افزايش دهد، اما نيازي نيست در خارج 
از كشور سرمايه گذاري كند. اولويت كار اين صندوق، تأمين 

سرمايه در داخل كشور اس��ت، اما اين اولويت به اين معنا 
نيست كه ارتباط آن با خارج از كشور قطع شود.

او بيان كرد: از اساس فلسفه وجود صندوق توسعه ملي، هزينه 
كرد منابع براي بهره وري حال و آينده است و منابع صندوق 
را نبايد براي كار هاي من درآوردي و البي سياسي استفاده 
كرد. بايد منابع اين صندوق براي تامين اعتبار پروژه هاي 

اساسي كشور صرف شود.

   بخش خصوصي از نوسانات ارزي مي ترسد
ش��ايد مهم ترين دليلي كه بخ��ش خصوصي چندان 
رغبتي به استفاده از منابع صندوق ندارد تجربه گذشته 
و خطر نوس��انات نرخ ارز باشد. در شرايطي كه تعيين 
قيمت ارز عمال توسط دولت صورت مي گيرد و بسياري 
معتقد هستند قيمت ارز به شكل دستوري پايين نگه 
داشته شده است طبيعي خواهد بود كه بخش خصوصي 

 نگران اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي است. 
از سوي ديگر منابع صندوق نيز در شرايطي نيست كه به 
راحتي به بخش خصوصي پيشنهادهاي جذاب ارايه كند. 
هادي قوامي عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي مي گويد بخشي از درآمد 
حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز 
مي شود تا بتوان از اين طريق براي آيندگان سرمايه جمع 
كرد. اين درآمد بايد در بخش خصوصي هزينه شود اما اكنون 
به دليل وجود مشكالت ارزي درصدي از آن در بخش دولتي 

نيز هزينه مي شود.
او ادام��ه داد: 30 درص��د از درآمد حاص��ل از فروش نفت 
در صندوق توس��عه مل��ي ذخي��ره و در بخش خصوصي 
سرمايه گذاري مي شود كه مي توان از آن در جهت ارتقاي 
بخش كشاورزي، صنعتي، توليدي و غيره استفاده كرد؛ در 
قانون بودجه سال 97 سهم صندوق توسعه ملي از درآمد هاي 
نفتي )منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و 
گاز( 34 درصد تعيين شده بود اما امسال به دليل تحريم ها 
اين سهم به 20 درصد كاهش يافته است. عضو هيات رييسه 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه سهم صندوق توسعه ملي كاهش يافته 
اس��ت، بيان كرد: منابع صندوق  توسعه ملي براي شرايط 
اضطراري طراحي شده و اكنون كه كشور دچار گرفتاري 
همچون مشكالت ارزي و تحريم شده است با اجازه مقام 

معظم رهبري مي توان از ذخاير اين صندوق  استفاده كرد.

   راه حلي براي بهره مندي بخش خصوصي
اما فعاالن بخش خصوصي روش ديگري را براي استفاده 
از منابع صندوق مد نظر دارند. در حال حاضر استفاده از 
منابع صندوق به شكل وام است اما اگر بتوان از اين منابع 
به شكل بيمه اي بهره برد طبيعتا استفاده از منابع صندوق 
به صرفه تر خواهد بود. اين موضوع به دو شكل قابل بيان 
است. بخش اول بيمه كردن فعاالن اقتصادي در شرايطي 
تحريمي. طبيعتا تحريم ها باعث افزايش ريسك فعاالن 
اقتصادي شده است ولي اگر منابع صندوق حاضر به بيمه 
كردن فعاالن اقتصادي باشند بسياري از فعاالن بدون 

ترس به فعاليت خود ادامه مي دهند.
مساله دوم درباره نوع رابطه بخش خصوصي و صندوق در 
زمينه دريافت تس��هيالت است كه در صورت قرار گرفتن 
نهادهاي بيمه اي قوي ميان اين دو ريس��ك دريافت وام از 

صندوق كاهش خواهد يافت.

ابوالقاس��م هاش��مي ريي��س اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينكه هم اكنون 
30 درصد از صادرات فرآورده هاي نفتي كش��ور را اعضاي 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي انجام مي دهند، 
گفت: ظرفيت صادراتي بخش خصوص��ي براي صادرات 
فرآورده هاي نفتي، ساالنه 10 ميليارد دالر است كه البته 
هنوز به ظرفيت كامل نرسيده است. وي افزود: اگر مشكالتي 
كه در زمينه صادرات وجود دارد حل شود مطمئنا امسال به 
حدنصاب 10 ميليارد دالر خواهيم رسيد. اين مقام مسوول 
گفت: با توجه به اينكه تعدادي از كشور هاي همسايه ظرفيت 

پااليش��ي بس��يار پاييني دارند و برخي از آنها نيز به دليل 
جمعيت كم و شرايط جغرافيايي، امكان احداث پااليشگاه 
ندارند، نيازمند واردات فرآورده هس��تند و ما مي توانيم به 
راحتي فرآورده هاي نفتي خود را به اين كشور ها صادر كنيم.

هاشمي از كشور هايي نظير پاكستان، ارمنستان، افغانستان 
و عراق و برخي كشور هاي آفريقايي به عنوان بازار هاي هدف 
صادرات فرآورده هاي نفتي ايران ي��اد كرد و افزود: يكي از 
اساسي ترين مشكالتي كه امروز در راه صادرات فرآورده هاي 
نفتي وجود دارد نبود يك نهاد تنظيم گري )رگالتوري( است 
كه اگر اين نهاد در صنعت نفت ايجاد شود و در زمينه قيمت 

و مقدار خوراك واحد هاي توليدكننده فرآورده هاي نفتي 
براساس يك فرمول مشخص عمل كند، اين اطمينان به 
بخش خصوصي داده مي شود تا براي بلندمدت برنامه ريزي 
و عمل كن��د. رييس بزرگ ترين اتحاديه بخش خصوصي 
در حوزه صادرات فرآورده هاي نفتي، نوسانات قيمت ارز و 
مقررات و دستورالعمل هاي خلق الساعه را از ديگر مشكالت 
پيش پاي صادركنندگان ذكر كرد و گفت: به دليل قوانين 
و آيين نامه هايي كه نهاد ها و دس��تگاه هاي مختلف صادر 
مي كنند امكان برنامه ريزي درازم��دت و چندماهه براي 
صادركنندگان بخش خصوصي وجود ندارد بنابراين در اين 

زمينه بسيار مقطعي عمل مي كنيم كه اين مساله همه را 
متضرر كرده است. هاشمي، تحريم هاي نفتي امريكا را در 
زمينه صادرات فرآورده هاي نفتي بي اثر دانس��ت و افزود: 
تحريم ها تاكنون مانع جدي بر سر راه صادرات فرآورده هاي 
نفتي ايجاد نكرده و اين تحريم ها در اين زمينه تاثير نداشته 
است. وي اضافه كرد: البته با اعمال تحريم ها برخي اشكاالت 
ب��ه ويژه در زمينه نقل و انتقاالت پ��ول و مبادالت بانكي و 
همچنين در زمينه حمل و نقل دريايي ايجاد شده است، 
اما اين مش��كالت مانع از صادرات فرآورده هاي ما نش��ده 
است. هاش��مي با بيان اينكه صادرات فرآورده هاي نفتي 

چيزي نيست كه يك روزه درباره آن تصميم گيري شود و 
فردا به آن عمل كنيم، گفت: توليد و صادرات فرآورده هاي 
نفتي نيازمند برنامه ريزي در زمينه قوانين و مقررات و ايجاد 
زيرساخت هاست كه بايد سال ها پيش از اين در اين زمينه 
فكر مي كرديم. اين فع��ال بخش خصوصي افزود: با وجود 
برخي مسائل، بازار صادرات فرآورده هاي نفتي ايران همچنان 
يك بازار پررونق خواهد بود و اگر زيرساخت هاي قانوني و 
همچنين احداث پااليشگاه ها و ساز و كار هاي حمل و نقل 
فراهم شود قادريم همه نفت خود را به فرآورده تبديل و آن 

را صادر كنيم. 

يكي از معدود روزنه هاي خارج از تحريم ايران بندر چابهار 
است كه با وجود پتانسيل باالي آن كمتر به آن توجه شده 
است. محمد شريف رخشاني اصيل، عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني زاهدان گفت: »چابهار يك گزينه مستثني 
در تحريم است. از طريق چابهار مي توان دست به صادرات 
و واردات كاال زد؛ هر چند كه روال صادرات و واردات در اين 
بندر جريان دارد؛ اما پتانسيل چابهار بيش از اينها است. بايد 
توجه بيشتري صورت بگيرد. توجه بيشتر در دوران تحريم، 

سود بيشتري را براي كشور به ارمغان مي آورد.«
رخشاني اصيل گفت: استان سيس��تان و بلوچستان مرز 
دريايي و زميني دارد. از طرفي با دو كش��ور افغانس��تان و 
پاكستان همسايه است. همين همسايگي باعث شده كه با 
چين و هند در ارتباط باشيم. اين موضوع ما را با جمعيتي 
بالغ بر 3 ميليارد نفر مواجه مي كند تا بتوانيم مراودات تجاري 
داشته باشيم. چنين وضعيتي، موقعيت صادراتي خوبي را 

براي كشور فراهم آورده است.
او ادامه داد: همين موقعيت مرزي در امر واردات نيز به كمك 
ما مي آيد. كاالهايي كه از مرز ميرجاوه وارد كشور مي شوند در 
نهايت به عراق، تركيه و روسيه نيز صادرات خواهند شد. بايد 
گفت مرز سيستان و بلوچستان واسطه خوبي بين كشورهاي 
اطراف جهت ترانزيت كاال شده است. كشورهاي ديگر از اين 
طريق مي توانند كاالهاي خود را صادر نمايند كه اين موضوع 

براي ما منافع اقتصادي مي تواند به همراه داشته باشد.
وي تصريح كرد: در اين استان شاهد بازارچه هاي مرزي از 
جمله ميرجاوه، كوهك و... هستيم كه صادراتي چشمگيري 
را مي توان از طري��ق اين بازارچه ها انجام داد. البته موانعي 
هنوز در كار است كه بايد اين موانع برداشته شود. اين موانع 
عموما دولتي هستند. در حال حاضر پاكستان جهت واردات 
كاالهاي ما، ارزي ندارد كه به بازرگانان ايراني پرداخت كند. 
براي افغانستان نيز همين مشكل را داشتيم كه اين مشكل 
در نهايت حل ش��د. درمورد عراق همچنين است؛ يعني 
در مقاب��ل كاالي صادراتي از ايران، كاال يا خدماتي ديگر را 

دريافت مي كنيم.
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني زاه��دان ابراز 
داشت: تحريم ها اكنون در راه صادرات ما مشكالتي را ايجاد 
كرده است كه با تدابير انجام شده هنوز به كشورهايي مثل 
عراق و افغانستان، صادرات داريم. صادرات ما به پاكستان 
پتانسيل بيشتري دارد و كاالي بيشتري را مي توان نسبت 

به افغانس��تان و عراق به پاكستان صادر كرد. بايد تدابيري 
انديشيده ش��ود تا مشكالت جاري حل ش��وند و جريان 
صادرات به اين كشور را پررونق تر نمود؛ همان تدابيري كه 
در مورد عراق و افغانستان انديشيده شد، بايد در خصوص 
پاكس��تان هم اجرايي گردد. اين فعال اقتص��ادي افزود: 
منطقه آزاد چابهار اكنون از تحريم مستثني است. ازطرفي 
راه اندازي نهايي منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه هم در حال 
صورت گرفتن است. اميدواريم بعد از اين رخداد، مشكالت 
اقتصادي اين استان كنار رود تا با شدت بيشتري بتوانيم 
با تحريم ها مقابله كنيم. اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
مي تواند تحريم هاي اعمالي را دور بزند. اين استان به جهت 
موقعيت همسايگي كه با كشورهاي همجوار دارد، از ويژگي 
منحصربفردي در مواجهه با تحريم ها سود مي برد. اميد است 

كه تالش ها بيشتر شود تا به نتايج ملموس تري برسيم.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا استان سيستان و بلوچستان 
كااليي براي صادرات دارد يا خي��ر، گفت: اگر توليدي در 
استان صورت بگيرد، مشخصا براي صادرات آن برنامه ريزي 
مي ش��ود. در حال حاضر كاالهاي صادراتي از اين استان، 
بيشتر كاالهاي توليدي ساير استان ها است. اگر به اين استان 
مقداري بيشتر توجه ش��ود، ان شاءاهلل موفقيت بيشتري 

كسب خواهد شد.
وي ادامه داد: چابهار يك گزينه مس��تثني است. از طريق 
چابهار مي توان دست به صادارت و واردات كاال زد. هر چند كه 
روال صادرات و واردات در اين بندر جريان دارد؛ اما پتانسيل 
چابهار بيش از اينها است. بايد توجه بيشتري صورت بگيرد. 
توجه بيشتر در دوران تحريم، سود بيشتري را براي كشور 

به ارمغان مي آورد.

   نياز به يك بندر بين المللي
در همين رابطه رييس خانه معدن ايران مي گويد: نبايد از 
ظرفيت هاي بندر چابهار غافل ش��د و با تدابير الزم جهت 
اس��تفاده از ابزارهاي تش��ويقي براي به كارگيري بخش 
خصوصي در اين بخش، بندر چابهار را به بندر بين المللي 
تبديل كرد چراك��ه در آينده اي نزديك بن��در چابهار به 
قطب تجاري بزرگ ايران تبديل خواهد ش��د و با تكميل 
زيرساخت هاي در دست اجرا به قطب تجارت، ترانزيت و 
گردشگري كشور خواهد رسيد.  به گفته محمدرضا بهرامن، 
بايد زيرس��اخت هاي الزم براي س��رمايه گذاري داخلي و 

خارجي در منطقه آزاد چابهار مهيا و مشوق هاي خوبي براي 
حضور فعاالن اقتصادي و تجاري در اين منطقه در نظر گرفته 
شود و س��رمايه گذاري بيشتري از سوي بخش خصوصي 

كشور در بندر چابهار صورت گيرد.
نايب رييس كميسيون معادن اتاق ايران با تاكيد بر اهميت 
دستورالعمل جديد دولت مبني بر حمل دوطرف رفت و 
برگشت كاميون ها از بندر چابهار گفت: اكنون كشتي به بندر 
چابهار مي آيد و خالي برمي گردد و اين هزينه اي براي كشور 
و شركت هاي تجاري دارد، از اين رو بايد شرايط طوري ايجاد 

شود كه كاميون ها حمل بار دو طرفه داشته باشند.
وي در ادامه تصريح داشت: شركتي كه مي خواهد كاال صادر 
كند طبق برنامه ريزي هايي كه با كشور هدف انجام شده است 
اقدام مي كند، از اين رو به هر دليلي بار در بندر بماند قاعدتا 
بازرگان بهترين راه را براي خودش درنظر مي گيرد و بهترين 

گزينه را انتخاب مي كند.

   ابزار تش�ويقي مكمل اجراي دستورالعمل 
در  بندر چابهار

بهرامن با تاكيد بر اينكه امروز در تمام دنيا از ابزارهاي تشويقي 
براي توسعه توليد و صادرات استفاده مي شود گفت: براي 
صادر كننده و وارد كننده بس��يار حائز اهميت است كه در 
خصوص كاهش هزينه هاي حمل و نقل برنامه هايي اجرا 
شود اما باز هم تاكيد مي شود كه در راستاي تحقق اين نوع 
دستورالعمل ها ابتدا بايد برنامه ريزي دقيق پيش رود چرا 
كه بايد به وارد كننده و صادركننده اطمينان داده شود كه با 
توجه به زمان تعيين تحويل كاال به مقاصد مورد نظر داخلي 

و خارجي هيچ اختاللي پيش نخواهد آمد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، بايد لجستيك بندر چابهار 
به حركت در بيايد از اين رو آينده روش��ني براي اين بخش 
ديده مي شود به شرط اينكه ظرفيت هاي الزم پياده سازي 
شود. رييس خانه معدن ايران با بيان اينكه بندر چابهار 
به دليل موقعيت راهبردي كه نزديك ترين راه دسترسي 
كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه، افغانستان، 
تركمنستان، ازبكستان، تاجيكس��تان، قرقيزستان 
و قزاقس��تان به آب هاي آزاد اس��ت از اهميت فراواني 
برخوردار است، گفت: بايد با ابزارهاي تشويقي جهت 
سرمايه گذاري بيشتر س��رمايه گذاران در اين منطقه 

بستر را جهت توسعه اين بندر فراهم سازيم.

   حذف 3   محدوديت
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان با اشاره 
به حذف 3 محدوديت بزرگ بندر چابهار براي پهلودهي به 
كشتي ها بزرگ،  گفت: هندي ها براي دو بندر خود جهت 
صادرات و واردات از بندر چابهار تخفيف 40 درصدي اعمال 
مي كنند. بهروز آقايي در خصوص اس��تفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي بندر چابهار براي صادرات كاال به كشورهاي 
حوزه خليج فارس و هند، اظهار كرد: به دليل جمعيت قابل 
توجه هند، اين كش��ور در اولويت برنامه هاي ما قرار دارد. 
نيازمندي هاي اين كشور نسبت به ساير كشورهاي منطقه 

خليج فارس بسيار بيشتري است. 
وي با ي��ادآوري توس��عه برنامه ها براي ص��ادرات كاال به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله عمان،  قطر و امارات، 
افزود: يك اقدام قابل توجه براي صادرات كاال از افغانستان به 
هند انجام شده است؛ عمال مسير پاكستان را براي افغاني ها 
با توجه به تخفيف هاي ارايه شده، دشوار كرده ايم. انار قندهار 
به سمت چابهار مي آيد؛ اگر ايران را شبيه افغانستان تصور 
كنيم مانند اين است كااليي كه از خوزستان به عراق برود را 

از چابهار به عراق حمل مي كنيم. 
آقايي گفت: قندهار در قسمت شرقي افغانستان و به پاكستان 
نزديك است، اما انار اين شهر را از غرب كشور افغانستان صادر 
مي كنيم. اين كار بسيار بزرگي است و توانسته ايم تجار افغاني 
را به سمت ايران سوق دهيم. وي با يادآوري اينكه افغانستان 
ساالنه بيش از 240 هزار تن انار صادراتي دارند، اظهار كرد: 
در حوزه ساير كاالها هم هند را مجاب كرده ايم كه كاالي خود 
را به سمت ايران براي صادرات بياورد. از سوي ديگر قانوني د ر 
اين كشور تصويب شده كه بر اساس آن 40 درصد تخفيف در 

دو بندر هند براي كااليي كه از چابهار به اين بنادر مي آيد يا از 
اين دو بندر به سمت چابهار مي رود،  در نظر گرفته مي شود.

مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان با بيان 
»اين يك نكته مهمي است كه كشوري را مجاب كرده ايم 
چنين تخفيف��ي را اعمال كند. اين يك دس��تاورد خيلي 
بزرگي است«، تصريح كرد:  در بخش تجهيزات كم و كسري 
نداريم؛ در بندر چابهار سه محدودست بزرگ برداشته ايم. 
يكي اينكه محدوديتي در پذيريش سايز كشتي ها در بندر 

چابهار نداريم.
آقايي ادامه داد: اس��كله هاي كانتينري بندر چابهار براي 
340 متر طراحي ش��ده  و درافت آب هم حدود 18.5 متر 
اس��ت. همچنين ديگر هيچ محدوديتي در بحث تخليه 
و بارگي��ري انواع كاال در بندر چابه��ار نداريم. هم اكنون 8 
مكنده با ظرفيت 600 تن در ساعت در بندر چابهار داريم 
به طوري كه از هاب غالت كشور تجهيزات بيشتري در اين 

زمينه در اختيار داريم.
وي يادآور شد:  محدوديت ديگر در بندر چابهار قبل از افتتاح 
فاز يك اين بود كه در برخي فصول كشتي ها به سختي در 
بندر پهلو مي داديم، االن با ساخت موج شكن 3 كيلومتري 
ديگر هيچ محدوديتي براي پهلودهي كش��تي ها در بندر 

چابهار نداريم.
وي با تاكيد بر اينكه بندر چابهار به عنوان پش��تيبان كل 
بنادر ايران عمليات بندري را انجام دهد، گفت: فاز يك و 2 
بندر چابهار را قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا اجرايي كرده 
است. جاي تش��كر و قدراني دارد كه چنين سيستمي را 
در ايران داريم كه مي تواند با بهترين كيفيت بندرس��ازي 

انجام دهد. 
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آمادگي عرضه پسته 
در بورس كاال 

نايب رييس اتاق بازرگاني كرمان از آمادگي كرماني ها 
براي عرضه پس��ته در بورس كاال خبر داد. كرمان از 
استان هاي پيشتاز در توليد پسته كشور است كه به 
گفته اس��تاندار آن »با وجود كاهش توليد محصول 
پسته در سال گذش��ته، پيش بيني مي شود امسال 
250 هزار تن پس��ته در سطح اس��تان توليد شود و 
ازاين رو برنامه ري��زي براي صادرات آن آغاز ش��ده 
است«. بنابراين، حضور پس��ته كاران اين استان در 
راستاي راه اندازي معامالت گواهي سپرده پسته در 
بورس كاال از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت كه در 
همين چارچوب، نايب رييس اتاق بازرگاني كرمان در 
گفت وگو با  تسنيم ضمن اعالم آمادگي براي عرضه 
پس��ته در بورس كاال از تمهيداتي خبر مي دهد كه 
با هدف آرامش خيال فعاالن بازار پس��ته انديشيده 
ش��ده تا خروجي مثبت معامله در ب��ورس كاال را به 
حداكثر ممكن افزايش دهد.  جليل كاربخش راوري 
در خصوص عرضه پس��ته در بورس كاال گفت: اتاق 
كرمان آمادگي كامل جهت عرضه پسته در بورس 
كاال را دارد و پيگير هستيم كه هرچه زودتر شاهد اين 
رويداد خوشايند باشيم. وي در رابطه با دغدغه هايي كه 
بابت پذيرش پسته در انبارهاي مورد تاييد بورس كاال 
وجود دارد، افزود: قرار نيست كل حجم پسته توليدي 
كشور در بورس كاال معامله شود، ولي انبارهاي بورس 
كاال در نزديكي محل كشت پسته راه اندازي خواهند 
ش��د و فعال درصدد راه اندازي انبار پذيرش پسته در 
كرمان، رفسنجان و زرند هستيم. نايب رييس اتاق 
بازرگاني كرمان ادامه داد: در سال 96 كميته فني، با 
توجه به استاندارد ملي ايران و استاندارد عرفي بازار، 
اس��تانداردي تعريف كرده كه با آن مي توان پسته را 
در بورس كاال پذيرش ك��رد. به گفته وي طبق اين 
استاندارد، پسته در دو نوع »خندان« و »بسته« و هر 
يك از اين دو نوع، در دو سايز تعريف شده و قابل پذيرش 
است. به نظر مي رسد اين اس��تاندارد براي پذيرش 
پس��ته در بورس كاال كفايت مي كند؛ اما هر يك از 
فعاالن بازار كه نقدي به اين استاندارد داشته باشند، 
مي توانند در جلسه بازنگري تعريف استاندارد پسته 
نظرات خود را اعالم كنند. كاربخش راوري همچنين 
گفت: البته قبول داريم كه انواع پسته در نقاط مختلف 
كشور، تفاوت هايي با يكديگر دارند، مثال پسته فندقي 
رفسنجان با پسته فندقي زرند تفاوت هايي دارد و به 
همين دليل مي توان پسته عرضه شده در بورس كاال 
را در نمادهاي مختلف به نام منطقه توليد پسته عرضه 
كرد تا اين تفاوت ها، مشكلي ايجاد نكند. بطوركلي 
انتقادات درخصوص استانداردهاي تعريف شده قابل 
 بررس��ي و برطرف ش��دن بوده و جايي براي نگراني 
وجود ندارد. ريي��س خانه صنعت و معدن و تجارت 
استان كرمان در مورد اختالف قيمت پسته در كشور 
با قيمت هاي جهاني اظهار كرد: قيمت جهاني پسته 
در مقاطع مختلف زماني برحسب عرضه و تقاضا، در 
نوسان است. سال گذش��ته، به دليل كاهش عرضه 
پسته كرمان، قيمت جهاني پسته افزايش يافت و ضمنًا 
افزايش نرخ ارز نيز، در نوسانات ريالي قيمت پسته موثر 
است. در اين ميان مزيت مهم عرضه پسته در بورس 

كاال، كاهش نوسانات قيمتي در بازار داخل است.

رونق توليد لوازم خانگي 
در كشور

سيد مرتضي ميري رييس اتحاديه لوازم خانگي با 
اشاره به اينكه همكاري كارخانه هاي توليد لوازم 
خانگي با كره اي ها به دليل وجود تحريم ها بطور 
كامل قطع شده اس��ت، گفت: تحريم ها ممكن 
است كش��ور را دچار مش��كالتي كرده باشد اما 
باعث تقويت توان توليدي كش��ور شده و توليد 
لوازم خانگي در كشور نسبت به گذشته بهتر شده 
است. او بيان كرد: مشكلي كه وجود دارد برخي 
از قطعات لوازم خانگي مثل موتور يخچال، تايمر، 
المپ تصوير و غيره در داخل كشور توليد نمي شود 
و ما تاكنون از اجناس��ي كه داش��ته ايم استفاده 
مي كنيم. براي مقابله با تحريم و جايگزيني كاالي 
خارجي، بايد الزامات توليدي را رعايت كنيم، اما 
كاهش توليد مي تواند روي بازار و قيمت ها تأثير 
بگذارد. ميري افزود: هم قطعات و هم لوازم خانگي 
ساخته شده به دليل تحريم ها وارد كشور نمي شود 
و كره جزو آن دسته از كشور هايي است كه حتي 
لوازم خانگي ساخته شده را به ما عرضه نمي كند، 
اما به همت كشور هاي ديگر اين مشكل تا حدي 

رفع شده است.
ريي��س اتحاديه ل��وازم خانگي گف��ت: كيفيت 
برخي از لوازم خانگي توليد ش��ده در كش��ور با 
محصوالت كش��ورهاي ديگر قابل رقابت است 
و اين نشان دهنده بهتر ش��دن كيفيت اجناس 
اس��ت. خوش��بختانه با عمق بخش��ي برخي از 
ش��ركت هاي قطعه سازي وابس��تگي كشور به 
قطعات خارجي كمتر از گذش��ته شده و تحريم  
تأثي��ر چنداني در وضعيت تولي��د لوازم خانگي 
نخواهد گذاش��ت. رييس اتحاديه لوازم خانگي 
تشريح كرد: خوش��بختانه 2 كارخانه در كشور 
وجود دارد كه نياز م��ردم را به لوازم خانگي رفع 
مي كند، اما اكنون اين كارخانه تنها از 30 درصد 
امكانات خود بهره مي ب��رد و اگر بتوانيم اين 30 
درصد را افزايش دهيم قطعا نياز كش��ور به لوازم 
خانگي رفع خواهد ش��د بطور مثال مشكلي در 
تأمين لباسشويي نداريم و اين كاال در كشور به 
خوبي توليد مي شود. او تصريح كرد: مشكلي كه 
وجود دارد اختالف س��ليقه در بين مردم است 
كه آنها تصور مي كنند اجناس خارجي كيفيت 
بااليي دارند، اما كاالي ايراني دست كمي از كاالي 
چيني ندارد و حتي كيفيت برخي كاالهاي ايراني 
از كارخانه ها و كاال هاي آنها نيز بهتر است. ميري 
بيان كرد: توان توليدي كشور به حدي تقويت شده 
كه كارخانه اي را در كشور عراق افتتاح كرده ايم. 
قابل ذكر است كه حتي برخي از اجناس ايراني 
مانند آبگرمن گازي ديواري، كولر گازي و چرخ 

خياطي را صادر مي كنيم. 
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شاخص جهاني نفت كه روز چهارشنبه را با رشد چشمگيري به پايان رساند، پنج شنبه و جمعه كمي تعديل شد

بي قراري برنت در مرز 60 دالر
گروه انرژي|

برنت كه روز چهارش��نبه رش��د 4.2 درصدي را ثبت 
كرد، روز پنج شنبه به دليل انتشار گزارشي از آمار هفته 
گذشته ذخاير نفتي امريكا كه افزايش آن را نشان مي داد 
كمي تعديل شد و با 18 سنت كاهش به 60 دالر و 52 
سنت در هر بشكه رسيد. بهاي برنت روز گذشته نيز ابتدا 
به دليل انتشار آمار ذخاير نفتي امريكا در هفته جاري 
كه كاهش شديدي را نشان مي داد، و همچنين توافق 
چين و امريكا براي برگزاري مذاكرات تجاري در سطح 
مقامات بلندپايه افزايش يافت، اما در ادامه روند نزولي 
به خود گرفت و با كاهش 1.4 درصدي قيمت ها، افزايش 
روز چهارشنبه را تعديل كرد. بدين ترتيب، همانطور كه 
كارشناسان پيش بيني كرده اند، با وجود آنكه اوپك و 
غيراوپك در تالش هستند كه با تنظيم بخش عرضه، 
قيمت ها را تقويت كنند، برنت در مرز بشكه اي 60 دالر 

متوقف شده است.
قيمت هر بش��كه نفت برنت ديروز با 85 سنت معادل 
1.39 درصدكاهش به 60 دالر و 10 سنت رسيد. قيمت 
نفت خام امريكا نيز 81 سنت معادل 1.44 درصد افت 

داشت و به 55 دالر و 49 سنت در هر بشكه رسيد.
به گزارش رويترز، رشد صبح ديروز بهاي شاخص هاي 
نفتي در پي انتشار آمار كاهش شديد ذخاير نفت خام 
امريكا اتفاق افتاد. توافق پكن و واشنگتن براي برگزاري 
مذاكرات تجاري در ماه آينده نيز در رشد قيمت نفت 
موثر بودند. اما در نهايت عوامل منفي چيرگي خود را 
بر بازار نفت مس��لط كردند و بهاي نفت روز جمعه را با 

كاهش روبرو كردند.
پكن و واشنگتن روز پنج شنبه توافق كردند كه در اوايل 
ماه اكتبر در واشنگتن مذاكراتي را در سطح باال برگزار 
كنند. انتشار اين خبر اميدواري سرمايه گذاران به پايان 
يافتن جنگ تجاري بين دو غول اقتصادي را بيش��تر 
كرده اس��ت. تعرفه هاي تالفي جويانه اعمال ش��ده از 
سوي طرفين موجب تضعيف اقتصاد جهاني شده است.

به گزارش تسنيم، طوالني ش��دن اختالفات تجاري 
همچنين تاثيري منفي بر قيمت نفت داشته، هر چند 
كه كاهش توليد اوپك و متحدانش از جمله روس��يه 

موجب شده تا قيمت ها بطور كلي تقويت شود.
بنجامين ل��و، تحليلگر بازار نفت در موسس��ه فيليپ 
فيوچرز سنگاپور گفت: »احتمال افزايش قيمت نفت 
چندان باال نيست. نگراني ها از توليد نفت شيل در امريكا 
و نگراني هاي موجود در بخش تقاضا موجب ش��ده تا 

چشم انداز افزايش قيمت تضعيف شود.«
وي با اشاره به كاهش رشد اقتصادي، وضعيت نامشخص 
تجارت جهاني و افزايش ريسك ها در بازارهاي مالي، 
پيش بيني كرد كه قيمت نفت خام امريكا در سه ماهه 

سوم سال بين 55 تا 60 دالر باشد.
قيمت نفت روز چهارشنبه رشد بااليي را تجربه كرد، اما 
روز پنج شنبه پس از گزارشي كه نشان داد ذخاير نفت 

امريكا هفته گذشته افزايش پيدا كرده است، بخشي از 
رشد چشمگير معامالت روز چهارشنبه را از دست داد 

و كاهش پيدا كرد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت روز پنج شنبه 18 سنت يا 
0.3 درصد كاهش پيدا كرد و به 60 دالر و 52 سنت در 
هر بشكه رسيد، در حالي كه اين شاخص روز چهارشنبه 
4.2 درصد افزايش پيدا كرده بود. بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز روز پنج شنبه 23 
س��نت يا 0.4 درصد كاهش پيدا كرد و به 56 دالر و 3 
سنت در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت امريكا 
روز چهارشنبه 4.3 درصد رشد كرده بود كه بزرگ ترين 

رشد قيمت در حدود دو ماه گذشته بود.
گزارش��ي كه روز چهارشنبه از سوي موسسه امريكن 
پتروليوم منتشر شد، نشان داد كه ذخاير نفت امريكا 
هفته گذش��ته افزايش پيدا كرده در حالي كه ذخاير 

بنزين كاهش داشته است.
بر اساس گزارش موسسه امريكن پتروليوم، ذخاير نفت 
اياالت متحده در هفته منتهي به 30 اوت، 401 هزار 
بشكه در روز افزايش پيدا كرد و به 429.1 ميليون بشكه 
در روز رسيد، در حالي كه تحليلگران كاهش اين ذخاير 
به ميزان 2.5 ميليون بشكه را پيش بيني كرده بودند. 
ذخاير نفت در كاشينگ اوكالماها كه هاب تحويل نفت 
است، 238 هزار بشكه در روز كاهش پيدا كرد و فعاليت 

پااليشگاهي نيز 306 هزار بشكه در روز كاهش داشت.
همچنين جهش روز چهارشنبه قيمت نفت از انتشار 
گزارشي متاثر بود كه نشان داد فعاليت بخش خدمات 
چين در اوت تحت تاثير افزايش سفارش هاي جديد، 

با سريع ترين روند در سه ماه اخير رشد كرده است.
با اين حال، كارشناسان پيش بيني مي كنند كه ميزاني 
از تقاضا كه بر تقاضاي سابق نفت خام افزوده مي شود 
كمتر از مقداري باشد كه انتظار آن وجود داشت . برايان 
گيلباري، مدير مالي شركت BP به رويترز گفت: »انتظار 
مي رود تقاضاي جهاني براي نفت در س��ال 2019 به 
دليل كاهش مصرف، كمتر از يك ميليون بش��كه در 

روز رشد كند.«
چين دومين مصرف كنن��ده بزرگ نفت و بزرگ ترين 
واردكننده نفت جهان است اما شواهد فزاينده حاكي 
از اين اس��ت كه جنگ تجاري ميان امريكا و چين به 
اقتصادهاي جهان لطمه زده و انتظارات براي رشد تقاضا 

براي نفت را تعديل كرده است.
بر اساس گزارش رويترز، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا به چين هشدار داد اگر مذاكرات تجاري طوالني 
شود، در دوره دوم رياست جمهوري خود نسبت به پكن 
برخورد شديدتري خواهد داشت. جنگ تجاري ميان 
امريكا و چين دورنماي رش��د اقتصاد جهاني و تقاضا 
براي نفت را تيره كرده است. اما مقامات روسيه و منابع 

اوپك اعالم كرده اند كه كشورهاي مشاركت كننده در 
توافق كاهش توليد همچنان به اين پيمان براي تقويت 
قيمت ها پايبند هستند و به گزارش ايسنا، اوپك براي 
تقويت قيمت نفت در بحبوحه وخامت دورنماي رشد 
اقتصاد جهاني و اختالف تجاري ميان امريكا و چين به 

سختي تالش مي كند.
هليما كرافت، مدير جهاني استراتژي كاالي شركت »آر 
بي سي كپيتال ماركتس« به شبكه سي ان بي سي گفت: 
»اوپك براي نش��ان دادن اينكه هنوز قدرت معكوس 
كردن روند كاهش��ي قيمت نفت را دارد تحت فش��ار 

شديدي قرار دارد.«
به گفته كرافت، پاك كردن بازار فيزيكي ممكن است 
راحت تر از چيره ش��دن بر بدبيني نسبت به كارآمدي 
استراتژي اوپك در دوران ترامپ باشد. مسووليت اوپك 
اين اس��ت كه نشان دهد ابزارهاي الزم را براي متوقف 
كردن روند نزولي قيمت نفت كه سياست كاخ سفيد 
در آن بي تاثير نبوده است، در اختيار دارد. اكنون درباره 
اينكه آيا اوپك واقعا روي بازارهاي نفت نفوذ دارد آن هم 
در شرايطي كه معامله گران نفت مدام منتظر پيام هاي 
توييتري دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا هستند، 

پرسش هايي مطرح شده است.
محدوديت هاي عرضه و افت ناخواس��ته عرضه ايران 
و ونزوئال باعث شد س��هم اوپك از بازار جهاني نفت به 

پايين ترين حد چند سال اخير سقوط كند. در اين بين، 
امريكا توليد نفت خود را در يك دهه گذش��ته بيش از 
دو برابر افزايش داده و به بزرگ ترين توليدكننده نفت 

جهان تبديل شده است.
صنعت نفت شيل امريكا با نرخ سريعي توسعه پيدا كرده 
است بطوري كه تالش هاي اوپك براي رفع نگراني ها 
نسبت به تقاضا را خنثي كرده و بازار جهاني را از عرضه 

نفت لبريز كرده است.
با اين حال مدير بخش تحقيقات نفت و گاز منطقه اروپا، 
خاورميانه و آفريقاي بانك جي پي مورگان اوايل امسال 
به شبكه سي ان بي سي گفت: »افت تدريجي قيمت 
نفت در سال هاي آينده باعث خواهد شد اوپك بخشي 
از سهم بازارش را از امريكا پس بگيرد.« بهاي معامالت 
آتي نفت برنت از زمان اوج خود در آوريل امسال بيش 
از 20 درصد و وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز بيش 

از 1۷ درصد سقوط كرده است.
به گفته استفن برنوك، تحليلگر نفت در شركت »پي 
وي ام اويل آسوشيتس«، حقيقت اين است كه جو بازار 
تحت تاثير فضاي كالن و نگراني هاي پيرامون تقاضا 
براي نفت كه بر بازار حاكم شده است، قرار دارد. بر همين 
اساس، نفت برنت در هفته هاي آينده در حدود 60 دالر 

در هر بشكه خواهد ماند.
توليدكنندگان اوپك و غيراوپك كه به گروه اوپك پالس 
معروف هستند، قرار اس��ت هفته آينده براي بازبيني 
پيشرفت خود در تثبيت بازارهاي نفت در ابوظبي ديدار 
كنند. اين ديدار احتماال نشانه هاي مهمي را درباره اين 
قدرتمندترين اعضاي اوپك براي تقويت قيمت ها تا چه 
حد پيش خواهند رفت، فراهم مي كند. پس از آن همه 
اعضاي گروه اوپك پالس در پايان سال در وين گردهم 
مي آيند تا درباره اقدامات ضروري براي س��ال 2020 

تصميم بگيرند.
بنا ب��ر پيش بيني تحليلگ��ران »آر بي س��ي كپيتال 
ماركتس«، اوپك پايبندي خود براي برقراري مجدد 
تعادل بازار و تثبيت قيمت ها را مورد تاكيد قرار خواهد 
داد. اين تحليلگران خاطرنشان كردند كه به باور ما، فراتر 
از تداوم محدوديت عرضه، چالش اوپك نش��ان دادن 
توانايي تغيير جهت روند قيمت نفت در بازاري خواهد 
بود كه تحت تاثير جنگ تجاري و توييت هاي جديد 

رييس جمهور امريكا قرار دارد.
پيش بيني مي شود اوپك پالس پايبندي خود به تعادل 
مجدد بازار را در ديدار 12 سپتامبر تكرار كند و عربستان 
سعودي تالش خود را در راستاي استراتژي »بكار بستن 

هر آنچه الزم است«، مضاعف كند.
اوپك به همراه توليدكنندگان غيرعضو اوپك شامل 
روس��يه توافق كرده اند توليد خود را از ابتداي س��ال 
2019 به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز محدود نگه 
دارند و قرار است اين پيمان تا مارس سال 2020 ادامه 

پيدا كند. 

فايننشال تايمز رسوايي ايميل »برايان هوك« براي پيشنهاد رشوه به كاپيتان »آدريان دريا« را افشا كرد 

كارشكني هاي جديد امريكا در مسير فروش نفت ايران 
گروه انرژي|

26 آگوس��ت 4 روز قبل از اينكه امريكا آدريان دريا 
نفتكش حامل 2.1 ميليون بشكه از نفت خام ايران 
را تحريم كن��د، آكليش كومار كاپيتان اين نفتكش 
يك ايميل عجي��ب دريافت مي كند. اين ايميل اين 
طور آغاز شده است: »من برايان هوك هستم و براي 
وزارت خارج��ه امريكا مايك پمپئ��و كار مي كنم و 
خبرهاي خوبي دارم«. در ادام��ه اين ايميل برايان 
هوك ب��ه كومار پيش��نهاد مي دهد كه اگر مس��ير 
نفتكش را طوري تنظيم كند كه از كشورهايي عبور 
داشته باشد كه از لحاظ قانوني بتوانند آن را توقيف 
كنند چندين ميليون دالر دريافت خواهد كرد. خبر 
را ابتدا عصر چهارشنبه فايننشال تايمز منتشر كرد 
و تا 24 س��اعت هيچ واكنشي از سوي دولت امريكا 
در رد يا تاييد آن منتشر نشد، در ادامه در كنفرانس 
خب��ري برايان هوك خبرنگار بي بي س��ي صحت و 
س��قم اين خبر را پرس��يد و هوك مجبور شد آن را 
تاييد كند. اي��ن اقدامات با دور جديدي از تحريم ها 
عليه آنچه امريكا شبكه فروش نفت توصيف مي كند 

همراه شده است. 
خزانه داري اياالت متحده روز چهارشنبه رستم قاسمي 
وزير سابق نفت خام ايران را تحريم كرد. رستم قاسمي 

از سال 90 تا 92 در دولت دهم وزير نفت ايران بود. 
برايان هوك كس��ي كه كار و بار اصلي اش در امريكا 
دنبال كردن همه چيز مربوط به تحريم ايران اس��ت 

گفت��ه كه اي��ن تحريم به خاطر دس��ت داش��تن در 
جابه جايي ده ميليون بشكه نفت خام در ماه قبل انجام 
شده اس��ت.  وزارت خزانه داري امريكا كه اين روزها 
حسابي مشغول است روز سه شنبه هم سازمان فضايي، 
مركز تحقيقات فضايي و پژوهشگاه فضايي ايران را در 
ليست تحريم ها قرار داده و ادعا كرده بود اين سازمان ها 

باعث تبادل ۷50 ميليون دالر پول نفت بوده اند. 
رس��تم قاس��مي در دولت يازدهم نيز از سوي اسحق 
جهانگيري مع��اون رييس جمهور به عنوان مش��اور 
انتخاب شد تا به نوعي تسهيل گر روابط اقتصادي ايران 
و عراق باشد. بعد از دو سال رستم قاسمي از اين سمت 

كنار گذاشته شد. 
اقدام وزارت خزانه داري امريكا در تحريم وزير پيشين 
نفت ايران در واقع تحت عنوان تحريم يك شبكه فروش 
نفت اعالم شده است. به غير از رستم قاسمي 25 فرد 

حقيقي ديگر هم مورد تحريم قرار گرفته اند. 
اين حركت ها با تالش هاي عجيب و غريب امريكا براي 
دخالت در مسير نفتكش ايراني آدريان دريا همراه شده 
است. ابتدا چهارشنبه روزنامه فايننشال تايمز نوشت 
كه برايان ه��وك، طي ايميلي ب��راي آكليش كومار، 
ناخداي هندي نفتكش آدريان دري��ا -گريس- از او 
خواسته در ازاي دريافت چند ميليون دالر، كشتي را 
به سمتي هدايت كند كه امريكا بتواند آن  را توقيف كند. 
فايننشال تايمز در گزارشش نوشت كه ايميل ها توسط 

اين روزنامه ديده شده است. 

برايان هوك در اين ايميل تاكيد كرده كه براي اينكه 
آقاي كومار بداند اين يك ايميل ساختگي نيست يك 
شماره تلفن مخصوص هم به آن ضميمه كرده است. 
فايننشال تايمز در گزارشش نوشته است كه يك چنين 
اقدامي از سوي يك شخصيت رس��مي اصال روال به 
حس��اب نمي آيد. هوك در ماه هاي اخير ايميل هاي 
مشابه زيادي به كاپيتان هاي مختلف در كشتي هاي 

حامل هر چيز مربوط به ايران فرستاده است. 
طبق شواهد با گذشت 4 روز از ارسال ايميل هوك 
به آقاي كومار آدريان دريا به ترددش ادامه مي دهد 
و در مقاب��ل امريكا ه��م نفتكش و ه��م كاپيتان را 

تحريم مي كند. 
محمد جواد ظريف وزي��ر امور خارجه ايران به عنوان 
اولين واكنش رسمي به ارسال اين ايميل عنوان كرد: 
»بعد از اينكه امريكا در دزدي دريايي شكست خورد، 
حاال به باج گي��ري روي آورده: نفت اي��ران را براي ما 
بياوريد و ميليون ها دالر بگيريد، وگرنه خودتان تحريم 
مي شويد. اين كار هوك با كار گاوچران ها و گانگسترها 

در فيلم هاي وسترن قديمي چه فرقي دارد؟« 
13 تير ماه امسال آدريان دريا كه البته آن موقع نامش 
گريس1 بود در آب هاي جبل الطارق توس��ط نيروي 
نظامي بريتانيا توقيف ش��ده بود و بيشتر از يك هفته 
اس��ت كه با رفع توقيف به حركت��ش در آب ها ادامه 
مي دهد. علي ربيعي س��خنگوي دول��ت ايران هفته 
پيش گفت كه ايران نفت آدريان دريا را فروخته و حاال 

اين صاحب محموله است كه مقصد را تعيين مي كند.  
از سوي ديگر در روز پنج ش��نبه وزارت دارايي امريكا 
اخطار داد هر كسي در اطراف جهان به سوختگيري 
نفتكش هاي ايراني تحريم شده توسط امريكا كمك 
كند خود با خطر تحريم روبرو خواهد ش��د. در حالي 
كه به نظر مي رسد كاپيتان آدريان دريا، نفتكشي كه 

عبدالباري عطوان روزنامه نگار فلسطيني اعتقاد دارد 
به يك عقده براي ترامپ تبديل شده پيشنهاد رشوه  
برايان هوك را نپذيرفته اما پنج شنبه خبرهايي مبني 
بر اينكه كومار از تحويل محموله نفتي امتناع كرده و 
خواس��تار اين شده كه با يك كاپيتان ديگر جايگزين 

شود توسط فاكس نيوز منتشر شد. 
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تفاهم گازي هند و روسيه
ايس�نا|در سلس��له قراردادهاي انرژي كه روابط 
اقتصادي هند و روسيه را عميق تر مي كند، دو كشور 
30 ميليارد دالر تجارت ساالنه تا سال 2025 را هدف 
گرفته اند. پس از ديداري كه ميان والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه و نارندرا مودي، نخست وزير 
هند در يك مجمع اقتصادي در والدي وستوك انجام 
گرفت، هند و روس��يه با هدف تقويت روابط تجاري 
دوجانبه از سطح فعلي 11 ميليارد دالر، قراردادهايي 
را در بخش هاي مختلف ش��امل ان��رژي، دفاعي و 
كشتيراني اعالم كردند. هند كه سومين مصرف كننده 
و واردكننده بزرگ نفت در جهان است، قصد دارد سهم 
گاز در سبد انرژي خود را تا چند سال ديگر به 15درصد 
افزايش ده��د و منابع تامين انرژي خ��ود را در برابر 
ريسك ژئوپليتيكي متنوع كند. در ميان قراردادهايي 
كه ميان هند و روسيه اعالم شد، شركت واردكننده گاز 
 LNG پترونت ال ان جي«  هند موافقت كرد از نواتك«
خريداري كرده و در پروژه هاي آتي اين شركت روسي 
سرمايه گذاري كند. دو شركت همچنين بازاريابي 
مشترك گاز به عنوان سوخت خودرو در هند را مورد 
بررسي قرار خواهند داد. شركت توليدكننده زغال 
سنگ »كول اينديا«  قراردادي را براي استخراج زغال 
سنگ كك شو در خاور دور روسيه امضا كرده و شركت 
خصوصي »اچ-انرژي«  به دنبال خريد LNG از نواتك 

به شكل بلندمدت است.

پيمان نفتي عراق با شركت 
تحريم شده روسي

تسنيم|وزارت نفت عراق روز چهارشنبه اعالم كرد 
يك قرارداد اكتشاف انرژي با يك شركت روسي بسته 
است كه تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد. به گزارش 
روداو، اين وزارتخانه طي بيانيه اي اعالم كرد يك قرارداد 
با شركت س��اختماني و مهندسي استروي ترنسگز 
روسيه براي اكتشاف نفت و گاز امضا كرده است. اين 
شركت قرار است بخش هايي از استان بياباني انبار را 
در غرب عراق اكتشاف كند . ثامر الغضبان، وزير نفت 
عراق گفت: »اين بلوك اكتشافي يكي از مكان هاي 
اميدواركننده در عراق اس��ت و مطالعات و اطالعات 
اوليه نش��ان مي دهند كه بين 2 تا 4 ميليارد بشكه 
معادل هاي نفتي در اين منطقه وجود دارد كه حدود 
60 تا ۷0 درصد آن را گاز تشكيل مي دهد.« وي اضافه 
كرد اين پروژه با ايجاد فرصت هاي شغلي و حمايت از 
بخش خصوصي محلي باعث توسعه اقتصادي اين 
استان مي شود . عاصم جهاد، سخنگوي وزارت نفت 
عراق گفت اين قرارداد سه مرحله دارد: اكتشاف، توسعه 
و توليد و مساحتي بالغ بر 12 هزار كيلومتر مربع را در 
بر مي گيرد . شركت اس��تروي ترنسگز در 2014 در 
پاسخ به فعاليت هاي نظامي روسيه در اوكراين توسط 
وزارت خزانه داري امريكا تحريم شد. طبق گفته وزارت 
خزانه داري امريكا، گروه ولگا كه مالك اين شركت است 

از نظر مالي و فني از دولت روسيه حمايت مي كند. 

جريمه شركت گازي فرانسوي 
به خاطر دستكاري قيمتي 

ايسنا|واحد انگليسي ش��ركت Engie فرانسه به 
دليل دست كاري قيمت عمده فروشي گاز انگليس 
از س��وي يكي از معامله گرانش، توس��ط رگوالتور 
انرژي انگليس جريمه شد. رگوالتور انرژي انگليس 
)Ofgem( اعالم كرد اين تخلف در مدت سه ماه در 
سال 2016 انجام گرفته است و اين معامله گر قيمت 
گاز NBP كه قيمت مرجع اروپايي گاز است را به اين 
صورت فريب داده كه پيشنهاد خريد و فروش را براي 
قراردادهايي ارسال كرده كه قصد انجام آنها را نداشته و 
به اين ترتيب سيگنال هاي قيمت گمراه كننده ارسال 
كرده است. رگوالتور Ofgem در بيانيه اي اعالم كرد 
توسط يكي از فعاالن بازار از اين فعاليت مشكوك در 
بازار عمده فروش��ي گاز مطلع شده و تحقيقاتش به 
زيرمجموعه ش��ركت Engie ختم شده است. اين 
رگوالتور اعالم كرد دس��تكاري گس��ترده در بازار را 
مش��اهده نكرده اما زيرمجموعه شركت Engie را 
1.2 ميليون پوند جريمه كرده است زيرا اقدامات الزم 
براي جلوگيري يا شناسايي چنين سوءرفتارهايي را 
انجام نداده است. بر اساس گزارش رويترز، قيمت گاز 
انگليس به خصوص قراردادهاي روز آتي و ماه آينده 
به همراه قيمت هاي گاز هلندي TTF، قيمت مرجع 

براي قيمت هاي گاز اروپا به شمار مي رود.

خانم بتول پورنوروز فرزند علی و کبری دارای شناسنامه شماره۱۶۳۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۳۶۶/۹۸/۵  ازاين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که ش�ادروان علی پورنوروز فرزند منصور خان و شيرين خانم به شناسنامه 7۳۵ 
در تاري�خ ۱۳7۴/۸/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
۱-کبری ش�وهانی فرزند ش�بيب و شاهی طال به شماره شناس�نامه  ۵ متولد ۱۳۱7 

همسر متوفی
۲-بتول پور نوروز فرزند علی و کبری به شماره شناسنامه ۱۶۳۱ متولد ۱۳۴۲ فرزند متوفی
۳-فرزاد پور نوروز فرزند علی و کبری به ش�ماره شناسنامه ۵ مواليد متولد۱۳۴۴ 

فرزند متوفی
۴-فرشاد پور نوروز فرزند علی و کبری به شماره شناسنامه ۳۲ متولد ۱۳۴7 فرزند متوفی
۵-فرهاد پور ن�وروز فرزند علی و کبری به ش�ماره شناس�نامه ۱۸۸۳ متولد ۱۳۵۳ 

فرزند متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

آگهی حصر وراثت
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راهكارهاي تعديل و رفع تاثير واسطه گري بر قيمت نهايي محصوالت كشاورزي در بازار

فائو  خبر داد

نگاهي به واسطه گري محصوالت كشاورزي

قيمت جهاني مواد غذايي كاهش يافت

دانيال  طالبي زاده|
محصوالِت كش�اورزي نقش�ي اساس�ي در نظاِم 
اقتصادي ايران دارند و تنظيِم بازار اين محصوالت 
مي تواند گامي بنيادين به سمت خروج از بحران هاي 
اقتصادي باشد. متن پيش رو، گفت وگوي اختصاصي 
سايت ش�مس با دكتر محمدرضا نظري، استاديار 
دانشگاه شهيد بهشتي، راجع به مساله واسطه ها 
در بازار محصوالت كش�اورزي اس�ت. محصوالِت 
كشاورزي نقشي اساسي در نظاِم اقتصادي ايران 
دارند و تنظيِم بازار اين محصوالت مي تواند گامي 
بنيادين به س�مت خروج از بحران هاي اقتصادي 
باشد. حذف واسطه ها از بازار كشاورزي اخيرا بطور 
جدي مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. با 
توجه به اهميت اين مساله، گفت وگوي سايت شبكه 
مطالعات سياست گذاري عمومي با دكتر محمدرضا 
نظري، دانش آموخته دكتري اقتصاد كش�اورزي 
و اس�تاديار پژوهش�كده علوم محيطي دانشگاه 
شهيدبهشتي، راجع به معضل واسطه ها در حوزه 

كشاورزي پيش روي خوانندگان قرار مي گيرد.

  در ابت�دا لطفا تعريفي تخصصي از واس�طه گري 
ارايه دهيد؟

تعريف عاميانه واس��طه گري يعني ف��ردي محصولي را 
خريداري مي كند بدون اينكه ارزش افزوده اي دراين بين 
ايجاد كند محصول را مي فروش��د و نهايتا ميزان سودي 
عايد فرد مي شود، اما زماني كه تخصصي به اين مطلب نگاه 
مي كنيم به اين معني است كه واسطه گر بايد بتواند خدمات 
بازاريابي ارايه بدهد يعني در جامعه امروز و در دنيا با اين ديد 
به واسطه نگاه مي شود همانطور كه همه مي دانند واسطه 
به خودي خود بد نيست و خيلي هم فرد مهمي است چون 
مبادله را تسهيل مي كند و عرضه كننده و تقاضاكننده را 
به هم مي رساند پس ذات وجود واسطه خوب است. حال 
سوال اينجاست كه فعل واسطه گري و منفعت واسطه گري 
چگونه انجام مي شود. در ادبيات اقتصاد هر حلقه يا عامل 
بازار كه واس��طه يكي از حلقه ها اس��ت اگر با يك قيمت 
حاشيه اي بيشتري جنس را مي فروشد اين تفاوت قيمت 
بايد ناشي از بازاريابي محصول باشد و ناشي از خدماتي كه 
به محصول اضافه كرده است. در اين شرايط واسطه يك 
عنصر مفيد است چون ارزش افزوده ايجاد كرده، كيفيت را 
باال برده، بسته بندي را ارتقا داده يا دسترسي مصرف كننده 
را راحت تر كرده است، اما واسطه گري كه در ايران فعاليت 
مي كند محصول كشاورزي را خريداري مي كند و با همان 
شكل و كيفيت فقط محصول را دست به دست مي كند تا 
به دست مصرف كننده برسد. پس بطور تخصصي واسطه را 
مي توان يك تسهيل گر معامله تلقي كرد كه در عمل منجر 
به كاهش هزينه هاي مبادله مي شود و عاملي براي انتقال 

اطالعات و بازاريابي محصول در بازار است.
  ش�ما به عنوان ي�ك متخصص اقتص�اد درباره 
واس�طه اي كه اطالعات محصول را در بازار ارتقاء 
نمي ده�د و ارزش افزوده اي ب�راي محصول ايجاد 
نمي كند چه تصميمي اتخاذ مي كنيد؟ تصميم به 
حذف چنين واسطه اي مي گيريد يا آن را مديريت 

مي كنيد؟
طبيعتا حذف واسطه كار درستي نيست حتي واسطه اي كه 
درست عمل نمي كند و مشكل ايجاد مي كند. چون عوارض 
مش��كالت مبادله كاال بعدازاين كار ب��روز پيدا مي كنند 
مخصوصا در مورد محصوالت كشاورزي و علي الخصوص 
محصوالت كشاورزي فساد پذير زيرا در شرايط فعلي ايران 
با نبود تعاوني هاي كشاورزي و ضعيف بودن بنيه كشاورزان 
براي ارسال و معرفي محصوالت خود به تمام نقاط ايران. 
با ش��رايط كنوني با حذف واسطه هايي كه درست عمل 
نمي كنند كشور دچار مشكالت و عوارض جانبي ديگري 
خواهد شد كه مواردي كه ذكر شد به صورت مستقيم و 
عوارض غير مستقيم آن بيكاري افراد زيادي و به تبع آن 
مشكالت اجتماعي و روحي و رواني و حتي جرم خيزي 
مي تواند باشد. اما نياز به اصالح و تحت كنترل درآوردن 
اين فرآيندهاكاماًل احساس مي شود مثال در ديگر نقاط 
دنيا سيستم هايي مبادالتي راه اندازي مي كنند مثال آن 
در ايران بنگاه هاي مسكن است كه عمال واسطه هستند 
اما واس��طه اي كه قاعده مند است اين بنگاه ها اسم ورسم 
دارند مكان مشخص دارند و ماليات پرداخت مي كنند و 

دستمزد اين بنگاه ها تابع يك سري مقررات است چراكه 
سياست گذار اينها را تنظيم كرده است و اگر به خدماتي كه 
اين بنگاه هاي ملكي ارايه مي كنند نگاه اجمالي بيندازيم 
مي بينيم موظف هستند اطالعات صحيح به مشتري ارايه 
كنند، از مالكيت ملك اطمينان حاصل كنند، كدرهگيري 
اخذ كنند و مبلغ��ي كه طلب مي كنند بايد طبق مصوبه 
باشد. در اينجا عملكرد اين بنگاه هاي اقتصادي قانونمند 
شده و همين به نفع مصرف كننده اي چون من و شماست.
  مي دانيم چنين قانون هايي در كشور وجود دارد. 
حال، اجرايي نش�دن قوانين در بخش كشاورزي 
را ناش�ي از عملي نبودن قان�ون مي دانيد يا نبود 
زيرس�اخت هاي مناس�ب يا عدم نظارت و كنترل 

بر اجرا؟
درست اس��ت، ما قانون هاي درستي براي اين مناسبات 
داريم ولي در محصوالت كشاورزي به اين آساني ها نيست. 
در محصوالت متفاوت، تنوع و كيفيت هاي متفاوت داريم، 
فصلي بودن، حجيم بودن و فسادپذير بودن محصوالت، 
تفاوت قيمت نهاده ها در هر فصل، تفاوت دربسته بندي يا 
كيفيت و طعم محصول كه معموال كيفي هستند و نه كمي. 
مشكل مهم ديگري كه با آن مواجه هستيم، نبود نام تجاري 
در محصوالت كشاورزي به دليل ضعف در استانداردسازي 
است. در واقع بر مبناي استانداردسازي اين نام هاي تجاري 
قيمت گذاري مي شوند و اين مستلزم كمي كردن داده هاي 
كيفي است كه هم اينك يكي از معضالت اصلي ميدان هاي 
ميوه و تره بار و بازرس هاي آنها است، اما اگر بنيادي تر به 
مساله نگاه كنيم نياز به ش��كل گيري بازار آزاد داريم كه 
اين سازوكار را ايجاد كند. اينكه بازار آزاد كاراترين شكل 
تخصيص منابع است، تحت شرايطي صحيح است مثال 
بايد رقابت كامل باشد يعني اطالعات در بازار كامل باشد و 
خريدار و فروشنده در بازار اينقدر زياد باشد كه كسي نتواند 
به تنهايي بر قيمت ها اثر بگذارد. در اين شرايط مكانيسم 
بازار است كه همه چيز را كنترل مي كند دراين ميان اگر 
واسطه اي هم حضور پيدا كرد و خدمات بازاريابي و افزايش 
اطالعاتي را به محصول اضافه كرد متعاقبا سود خواهد برد 
و جامعه هم از وجود اين شخص بهره مند مي شود. حال 
امروزه اين روند در بازار محصوالت كشاورزي برقرار نيست 
و اين به دليل ذات و ماهيت محصوالت كش��اورزي است 
كه اجازه نمي دهند بازار رقابتي ش��كل بگيرد. در بخش 
توليدكننده شاهد رقابت هستيم و در بخش مصرف كننده 
هم به علت تعدد خريدار باز هم ش��اهد رقابت هس��تيم 
يعني هيچ توليدكننده و هيچ مصرف كننده اي به تنهايي 
نمي تواند روي قيمت تأثير بگذارد اما وقتي محصول وارد 
ميدان ميوه و تره بار مي شود اين حلقه به هزار نفر تقليل پيدا 
مي كند كه در اين ميزان كم، امكان تباني به وجود مي آيد 
براي مثال ممكن است حجره دارها باهم يا دالل ها باهم يا 
تعامالتي بين آنها شكل بگيرد. در اين مرحله يك ساختار 

متمركز )تنگنايي يا قيفي شكل( در بازار شكل مي گيرد 
كه مشكل ساز مي شود و راه حل آن، افزايش قدرت رقابت 
است. س��ازمان ميادين هم بر همين مبنا ايجاد شده تا با 
سياست هاي تنظيم بازار و با قيمت گذاري هايي كه اعمال 
مي كن��د بتواند نقش واس��طه ها و حجره دارها را كاهش 
دهد. هدف سازمان ميادين اين است كه هر هفته قيمتي 
مشخص كند كه مبناي بازار باشد اما آنچه در عمل اتفاق 

مي افتد متاسفانه متفاوت است.
  تعزيرات بر بازار هاي خصوصي و شهرداري تهران 
و بر ميادين مي�وه و تره ب�ار زيرمجموعه خودش 
نظارت دارد. اگر اين دو دس�ت به دست هم داده و 
ارزش گذاري قيمتي يكساني داشته باشند يا حتي 
نيروهاي نظارتي اين دو همپوشاني داشته باشند به 
نظر شما تا حدودي اين مشكل كمرنگ تر نمي شود؟

به طوركلي هم سازمان ميادين و هم بازارهاي خرده فروشي 
سطح ش��هر به لحاظ قانوني مي توانند زيرنظر تعزيرات 
حكومتي قرار بگيرند، اما همانطور كه در قبل اشاره شد 
در محصوالت كش��اورزي به دليل تفاوت در كيفيت ها، 
بس��ته بندي و غيره كار بسيار سختي است ولي اگر تمام 
محصوالتي كه وارد بازار مي ش��د تحت چند نام تجاري 
عرضه مي ش��د رصد كردن و در كنار آن استانداردسازي 
محصوالت كه شاخص هايي كمي را براي قيمت گذاري 

صحيح محصول ايجاد مي كنند آسان تر بود.
  آيا در كش�ورهاي ديگر هم اينگونه مش�كالت 
وجود دارد و در صورت وجود چگونه با اين مشكل 

مواجه شده اند؟
در بحث محصوالت كش��اورزي خيلي از كشورها با اين 
مشكل دست و پنجه نرم مي كنند مخصوصا كشورهاي 
همس��ايه ايران مانن��د تركيه، پاكس��تان و هند و دركل 
كش��ورهاي درحال توس��عه به صورت حادت��ر و اين به 
سبب ساختارها و قوانين، بعضا نوع محصوالت توليدي 
و مصرفي و كيفيت محصوالت و س��اليق مصرف كننده، 
الگ��وي تغذيه و ن��وع فرهنگ مصرف كنن��دگان كه در 
كشورهاي همسايه، مشابه است به وجود مي آيد. در ايران 
تعيين قيمت به صورت نظارت بر خرده فروشي ها آن هم 
خرده فروشي هاي ميادين ميوه و تره بار شهرداري به دست 
مي آيد اما در تركيه اين نظارت و تعيين قيمت در ميدان 
مركزي و اصلي مي��وه و تره بار صورت مي گيرد. ما نيز در 
ايران چنين سازوكاري داريم ولي ناقص است و خروجي 
صحيحي ندارد. زيرا به دليل نبود نام تجاري و بسته بندي 
مناسب، نمي توانيم نظارتي بر قيمت مصوبي كه خودمان 
اعمال كرده ايم داش��ته باشيم. پس يك راه حل مي تواند 
اين باشد كه نظارت را به ميدان اصلي ميوه و تره بار انتقال 
دهيم زيرا در قسمت توليدكننده و مصرف كننده كه بازار 
باشد رقابت به ميزان كافي وجود دارد و كسي نمي تواند 
روي قيمت تأثير بگذارد و از سوي ديگر در چنين سطح 

كوچك تري به مراتب نظارت راحت تر و عملي تر است تا 
ب��ازار. راه كار ديگري كه منجر به ايجاد رقابت در ميادين 
ميوه و تره بار مي شود ايجاد يك سامانه حراج آنالين است، 
در بعضي نقاط دنيا از اين راه كار اس��تفاده مي كنند كه از 
سيس��تم اينترنت كمك گرفته و در محدودترين حالت 
فقط اطالعات را در دسترس قرار مي دهد و كارايي بازارها 
را ارتقا مي دهد. چون يكي از ش��رط هاي ايجاد بازار آزاد، 
وج��ود اطالعات متقارن و گردش اطالعات اس��ت مثال 
آن در ايران برخي س��ايت ها اس��ت و اگ��ر افراد حقيقي 
باشند قيمت نيز حقيقي خواهد بود. براي شروع، سازمان 
ميادين ميوه و تره بار ش��هرداري تهران با كمك اتحاديه 
ميوه و تره بار مي تواند س��امانه حراج را ايجاد كند چراكه 
اطالعات و حجمي در حدود 10 ال��ي 12 درصد از ميوه 
و تره بار تهران را در دست دارد و با اين اطالعات مي تواند 

آغازكننده اين طرح باشد.
  اين مشكل در اروپا به چه صورت است؟

در اروپا مي��وه و س��بزي ها اكثرا در س��وپرماركت هاي 
زنجيره اي به دس��ت مشتري مي رس��د، هر قانون و هر 
نظارتي اعمال شود سلسله وار بر تمام فروشگاه ها اعمال 
مي شود ولي اين را درنظر داشته باشيم كه اختالف كيفيت 
محصوالت در اروپا هم تفاوت قيمت ايجاد مي كند و اين 
تقريبا مشكلي جهاني است. اما كشورهاي اروپايي به خاطر 
س��اختارهاي اقتصادي خود بازار آزاد دارند. در بازار آزاد 
اگر ساختارها درست تعريف شوند و سياست ها درست 
اعمال ش��وند نيازي به كنترل نداريم اما در كش��ورهاي 
درحال توسعه دولت ناچار است در نقاطي ورود كند چراكه 
در اقتصاد معتقديم در نقاطي كه بازار شكست مي خورد، 
دولت بايد ورود كن��د اما خود دخالت دولت هم ناكارايي 
ايجاد مي كند. پس اين دو در تناقضند به همين دليل در 

اروپا دولت به ندرت در بازار دخالت مي كند.
  متأسفانه شاهد اين امر هستيم كه كشاورزان به 
دليل نداشتن انبار و سردخانه، نبود ماشين آالت 
مناسب براي حمل محصوالت خود يا نداشتن بنيه 
مالي براي جذب كارگر )ك�ه در بازه زماني خاصي 
برداشت صورت بگيرد( مجبور مي شوند محصول 
را به صورت عمده، باقيمتي غيرمنصفانه به واسطه 
بفروشند. به نظر شما دولت اينجا مي تواند ورود پيدا 
كند و مثال وام هايي براي احداث س�ردخانه، انبار، 
خريد ماشين آالت حمل ونقل و غيره اختصاص دهد 
يا حتي سايت هايي براي پيش فروش محصوالت 
كشاورزي توسط كشاورزان به ميادين اصلي ميوه 

و تره بار ايجاد كند؟
ما مطالعاتي در سال 95 انجام داده ايم كه در ميادين ميوه 
و تره بار تهران، متوس��ط آن چيزي ك��ه در زنجيره عرضه 
محصوالت كشاورزي دست كشاورز را مي گيرد بين 25 تا 
30 درصد از قيمت مصرف كننده است كه البته برحسب 

ويژگي ها و نوع محصول از 20 تا 45 درصد متغير است. پس 
هرچه محصول حجيم، فسادپذير با متقاضي كمتري باشد 
قيمت به حداقل مي رسد. حال اگر اين ميزان را با دنيا مقايسه 
كنيم وضعيت ايران خيلي بد نيست. در دنيا سهم كشاورز 
از قيمت نهايي مصرف كننده چيزي در حدود 30 الي 35 
درصد است، اما مشكل بازار ايران در اين است كه عامل هاي 
ديگر بازار، بدون اينكه ارزش افزوده اي براي محصول اضافه 
كنند يا خدماتي ارايه دهند اين سهم 60 الي 70 درصدي 
را به دست مي آورند. اما جواب سوال شما كه چه كنيم كه 
سهم كشاورز افزايش يابد: طبيعتا يكي از راه كارهايي كه 
انحصار چندجانبه يا ناكارايي در بازار را از بين ميبرد همين 
است كه براي محصوالت فسادپذير و قابل ذخيره سازي، 
امكانات نگهداري ايجاد شود. محل مناسب احداث چنين 
زيرساخت هايي براي هر محصول در قطب هاي توليد آن 
است و تجربه در دنيا نشان داده كه نقش تعاوني هاي توليد 
بايد پررنگ تر شود. تعاوني توليد اگر شكل بگيرد چند مزيت 
دارد 1- مي تواند از اعتبارات ارزان قيمتي كه در نظام بانكي 
كشور موجود است استفاده كند 2- سرمايه كشاورزان را 
يكي كرده و سرمايه كارآمدتري براي فرآيندهاي بازاريابي 
ايجاد مي كند 3- قدرت چانه زني را باالبرده و خود به عنوان 
يك حلقه بازار عمل مي كند و مي تواند مقداري از منافعي 
كه به واسطه و حجره دار مي رسد را به درآمد كشاورز اضافه 
كند 4- با افزايش كيفيت محصول و بسته بندي بهتر، شرايط 
صادرات را مهيا مي كند. در كنار اينها مي توانيم شاهد كمتر 
شدن ضايعات نيز باشيم. خروجي چنين سازوكار هم به نفع 

توليدكننده است و هم به نفع مصرف كننده.
به نظر بنده به طور كلي، بازار محصوالت كشاورزي چند 

چالش دارد كه بايد حل شود.
1- نظارت بايد تغيير كند و در ميادين ميوه و تره بار ما متمركز 
شود كه خروجي آن ايجاد رقابت سالم است و راه كار آن هم 

كه در قبل به آن اشاره شد ايجاد يك سامانه حراج است.
2- الگوي كش��ت كش��ور به خصوص براي محصوالت 
فسادپذير كه تابع منحني تارعنكبوتي هستند به گونه اي 
طراحي شود كه حجم توليد محصوالت، متناسب با حجم 
تقاضا باشد. راه كار اين مشكل هم ايجاد سامانه اي توسط 
وزارت كشاورزي است كه كشاورز قبل از تصميم گيري 
براي كاشت، از قيمت محصوالت در سال هاي گذشته و 
فصول مختلف و قيمت احتمالي در سال آينده و از تصميم 

ساير كشاورزان آگاه شود.
3- توس��عه صنايع تبديل��ي و تكميلي كه ش��امل اين 
صنايع هم در س��طح خرد و هم در سطح كالن مي شود. 
كارخانه هاي بزرگ، متناسب با مازاد توليد در هر منطقه 
ايجاد شود. شما وقتي كاالي كشاورزي را به كاالي صنايع 
غذايي تغيير مي دهيد ارزش افزوده ايجاد مي شود، شغل 
ايجاد مي شود، خام فروش��ي كم مي شود، نوسانات بازار 
گرفته مي ش��ود، صادرات رون��ق مي گيرد. همچنين در 
فصولي كه كشاورز مازاد توليد دارد از قيمت پايين خريد 
محصول از كش��اورز اجتناب مي شود و در نتيجه قابليت 

نگهداري محصول افزايش مي يابد.
4- نظارت ما براي دخال��ت تعزيرات حكومتي تابه حال 
نتيجه اي نداده و بعيد است كه نتيجه اي بدهد. آن هم به 
خاطر ذات محصوالت كشاورزي و كيفي بودن آنهاست. 

بنابراين بايد از راهكار بازار آزاد كمك بگيريم.
5- واردك��ردن تعاوني هاي توليد ب��ه حلقه هاي بازار كه 
به مرور موجب حذف واسطه هاي ناكارآمد مي شود و خود 

تعاوني به عنوان واسطه عمل مي كند.
  به عنوان سوال پاياني، با افزايش تورم و نوسانات 
بازار، مصرف كنندگان از قيمت ها ناراضي هستند. 
حال آيا كش�اورزان از اين تف�اوت قيمت رضايت 
دارن�د؟ به عبارتي آيا ق�درت خريد كش�اورزان 

افزايش داشته است؟
اگر توليدكننده را فقط توليدكننده فرض كنيم، بله منفعت 
كسب كرده و متناسب با تورم و حتي بيشتر از تورم، چون 
قيمت ها افزايش يافته اما خ��ود توليدكننده در جايگاه 
ديگري يك مصرف كننده اس��ت و با خري��د ديگر اقالم 
تحت فشار تورم قرار مي گيرد و درآمد كشاورز بستگي به 
اين دارد كه چه محصولي كش��ت كرده و كشش و تقاضا 
براي آن محصول خاص چه بوده اس��ت، اما در ديد كلي 
افزايش قيمت ها به نفع جامعه كشاورز بوده است. به اين 
صورت كه هزينه هاي زندگي كش��اورزان به نسبت تورم 

تعديل شده است. 

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( اعالم كرد: 
افت قيمت جهاني ذرت و گندم منجر به كاهش شاخص 
قيمت مواد غذايي فائو در ماه آگوست شد، اين در حالي 
است كه برآوردهاي جديد از افزايش توليد جهاني غالت 
خبر مي دهند. به گزارش ايرنا سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد )فائو( روز جمعه، در تازه ترين گزارش خود از 
كاهش قيمت جهاني مواد غذايي در ماه آگوست )منتهي 
به 9 شهريور( خبر مي دهد، كاهشي كه تا حد زيادي ناشي 
از افت قابل توجه قيمت غالت )ذرت و گندم( و شكر است.

ش��اخص قيمت مواد غذاي��ي فائو كه تغيي��رات ماهانه 
قيمت هاي مواد غذايي مورد مبادله در تجارت بين المللي 
را مي سنجد، در ماه آگوست سال 2019 به طور ميانگين 
برابر با 169.۸ بود كه 1.1 درصد نسبت به ماه پيش از آن 
)جوالي( كمتر بود، هرچند همچنان 1.1 درصد نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته )اگوست 201۸( بيشتر است.

 طب��ق اين گزارش، ش��اخص قيمت غالت فائ��و در ماه 
آگوست نسبت به ماه پيش از آن 6.4 درصد كاهش يافته 
اس��ت. در اين ميان، قيمت جهاني ذرت به علت افزايش 
دوباره پيش بيني ها درباره ميزان برداشت اين محصول 
در اي��االت متحده امريكا – كه بزرگ ترين توليدكننده و 
صادركننده ذرت در دنيا اس��ت – به شدت كاهش يافته 
است. طي اين مدت، قيمت گندم نيز كاهش يافته است، 

افت قيمتي كه نتيجه فراواني اين محصول براي صادرات 
در سطح بين المللي اس��ت. از سوي ديگر قيمت برنج به 
علت تأثيرات فصلي و نگراني هاي موجود درباره اثرگذاري 
وضعيت آب وهوا بر برداش��ت اين محص��ول در تايلند، 

افزايش يافته است.
گزارش فائو نشان مي دهد كه شاخص قيمت شكر در ماه 
آگوست نس��بت به ماه پيش از آن 4 درصد كاهش يافته 
است كه تا حد زيادي ناشي از كاهش ارزش »رئال برزيل« 
همچنين چشم انداز صادرات بيشتر اين محصول از سوي 

هند و مكزيك است.
اما از سوي ديگر شاخص قيمت روغن هاي نباتي فائو در 
ماه آگوس��ت رشدي 5.9 درصدي داش��ت و به باالترين 
ميزان طي 11 ماه اخير رسيد. اين افزايش ناشي از رشد 
تقاضاي جهاني براي واردات روغن پالم همچنين شرايط 
نامناسب آب وهوايي در مناطق اصلي توليد اين محصول 
در اندونزي بوده است. قيمت هاي روغن سويا نيز طي ماه 
آگوست افزايش داشته است كه ناشي از عدم تحقق ميزان 

پيش بيني شده توليد سويا در امريكاي شمالي است.
شاخص قيمت محصوالت گوشتي فائو نيز در ماه آگوست 
رشدي 0.5 درصدي داشت. هم اكنون اين شاخص نسبت 
به ابتداي سال جاري ميالدي )دي 1397( 12.3 درصد 

بيشتر )گران تر( است.

شاخص محصوالت لبني فائو نيز در ماه آگوست نسبت به 
ماه پيش از آن )جوالي( 0.5 درصد افزايش داشته و روند 
كاهشي دو ماه پيش از آن را معكوس كرده است. در اين 
ميان قيمت پنير، شير خشك بدون چربي و شير خشك 

كامل، افزايش يافته اند.

  پيش بيني  جديد فائو از توليد جهاني غالت
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( همچنين 
گزارش جديدي را درباره وضعيت جهاني عرضه و تقاضاي 
غالت منتشر كرده است. بر اين اساس، برآوردها از توليد 
جهاني غالت با افزايش��ي 22 ميليون ُتني به 2 ميليارد و 
70۸ ميليون ُتن افزايش يافت كه حدود 2.1 درصد بيش 

از توليد محقق شده در سال 201۸ است.
اين تغييرات عمدتا ناشي از افزايش پيش بيني ها درباره 
توليد ذرت در اياالت متحده امريكا است. در همين حال، 
فائو برآورد خود از توليد جهاني گندم در سال 2019 را به 
خاطر بهره وري پايين در اتحاديه اروپا و روسيه كاهش داده 
اس��ت، هرچند برآورد فائو از ميزان توليد گندم در جهان 
همچنان 0.5 درصد بيشتر از ميزان گندم توليد شده در 
سال 201۸ است. فائو همچنين پيش بيني خود از توليد 
جهاني برنج را با تكيه ب��ه افزايش توليد اين محصول در 
چين و امريكا افزايش داده است. فائو پيش بيني مي كند 

ك��ه توليد جهاني برنج در س��ال 2019 ب��ه حدود 517 
ميليون تن برسد.

انتظار مي رود كه ميزان استفاده از غالت در جهان در 
سال پيش رو به رقم 2 ميليارد و 71۸ ميليون تن برسد 
كه تا حد قابل توجهي ناشي از ركورد تاريخي مصرف 
برنج به ميزان 519 ميليون تن خواهد بود كه به معناي 
افزايش سرانه نيم كيلوگرمي استفاده از آن نسبت به 
سال گذشته است. پيش بيني ها درباره ميزان استفاده 
از گندم، ذرت و جو نيز افزايش يافته است. چشم انداز 
موجود از وضعيت خوب برداشت محصوالت كشاورزي 
نشان مي دهد كه ميزان ذخاير غالت در جهان در پايان 

فصل زراعي در سال 2020 به ۸47 ميليون تن برسد، 
با اين حال اين ميزان همچنان 16 ميليون تن كمتر از 
ميزان ذخاير غالت در آغاز فصل زراعي اس��ت. انتظار 
مي رود ميزان ذخيره ذرت در امريكا به شدت افزايش 
يابد، از سوي ديگر ميزان ذخيره گندم در چين با رشدي 
7.9 درصدي به بيش��ترين رقم خود در تاريخ خواهد 
رسيد. در گزارش تازه فائو پيش بيني ها از حجم تجارت 
جهاني غالت بدون تغيير چنداني همچنان در سطح 
415 ميليون تن باقي مانده اس��ت، به اين صورت كه 
افزايش تجارت گندم و برنج تا حدودي كاهش تجارت 

جهاني ذرت و سورگوم را جبران مي كند.
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 تبعات  بي تدبيري 
در نرخ  خريد  تضميني 

در حال��ي ك��ه كش��ور در توليد ش��كر به مرز 
خودكفايي رسيده بود، برخي بي تدبيري ها و 
عدم حمايت از كش��اورزان موجب شد امسال 

كشاورزان چغندر نكارند.
اخيرا معاون وزير جهاد كشاورزي در مراسم آغاز 
سال زراعي 99-9۸ اظهار داشت: با اشاره به اينكه 
مداخالت دولت توفيقات م��ا را در زمينه توليد 
برخي محصوالت از جمله شكر، گندم و دانه هاي 
روغني تحت الشعاع قرار داده و نگراني هايي در اين 
زمينه ايجاد كرده است، افزود: ما تأثير اين مساله 

را در توليد شكر خواهيم ديد.
كش��اورز ادام��ه داد: در تولي��د ش��كر تا مرز 
خودكفايي پيش رفته بوديم اما امسال با وجود 
بارندگي هاي خوب نتوانستيم چغندر بكاريم 
كه اين بحث بايد آسيب شناس��ي شود چرا كه 

به نفع كشور نيست.
وي افزود: به خاطر فريز كردن قيمت ها توليد 
چغندر خيلي كم شده و توليد ما در اين زمينه 

در حال آسيب ديدن است.
نياز كشور به شكر حدود 2.2 ميليون است كه به 
گفته مسووالن وزارت جهاد كشاورزي در سال 
96 حدود 2 ميليون تن شكر در كشور توليد شد 

كه در اين بخش به مرز خودكفايي رسيديم.
خبرگ��زاري مه��ر دي ماه س��ال گذش��ته در 
گزارشي با عنوان »خودكفايي در شكر زير تيغ 
ش��وراي اقتصاد / چغندركاران منتظر اصالح 
قيم��ت« به اين موضوع پرداخت��ه بود. در اين 
گزارش عليرضا يزدان��ي، مجري طرح چغندر 
قند وزارت جهاد كش��اورزي به خبرنگار مهر 
گفته بود: قيمت خري��د تضميني چغندر قند 
بهاره 3 هزار و 403 ريال و چغندر قند پاييزه 3 
هزار و 33۸ ريال تصويب و اعالم شده است در 
حالي كه پيشنهاد ما حدود 32 درصد افزايش 
نسبت به س��ال 96 بوده كه براين اساس بايد 

قيمت به باالي 400 تومان مي رسيد.
وي اضافه كرده بود: در صورتي كه پيش��نهاد 
ما مورد پذيرش ق��رار مي گرفت، روند افزايش 
نرخ خريد تضميني باتوجه به رشد هزينه هاي 
توليد رون��دي منطقي بود ضم��ن اينكه بايد 
حتما در نرخ ش��كر تجديدنظر انجام ش��ود تا 

توليدكنندگان رغبت توليدداشته باشند.
يزدان��ي با بي��ان اينكه از اس��فندماه كش��ت 
چغندرقند در مناطق مختلف كش��ور ش��روع 
مي شود، تاكيد كرده بود: هر اتفاقي قرار است 
رخ دهد بايد قبل از اين زمان باش��د تا كشاورز 

بتواند براي كشت تصميم بگيرد.
پيگيري ه��ا و اعتراضات منجر ش��د دولت در 
تيرماه 9۸ قيمت اين محص��ول را تغيير دهد 
و قيم��ت خريد تضمين��ي چغندرقند بهاره و 
پاييزه سال 139۸ به ترتيب به مبلغ 3,746 و 
3,642 ريال به اضاف��ه مبلغ 615 ريال كمك 
كرايه حمل تغيير كرد. اتفاقي كه البته بسيار 
ديرهنگام بود و به عبارتي نوش��داروي بعد از 

مرگ سهراب.
در همين زمينه سيد جعفر حسيني، مشاور عالي 
نظام صنفي كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در واكنش به س��خنان مع��اون وزير جهاد 
كش��اورزي و حوادث پيش آمده، اظهارداشت: 
ما سال گذشته در اين زمينه هشدارهاي الزم را 
داده بوديم. چرا كه نرخ پيشنهادي وزارت جهاد 
كش��اورزي نيز نرخ مناس��بي نبود و مسووالن 
وزارت جهاد كشاورزي تالش كافي براي تصويب 

نرخ مناسب نكردند.
او بح��ث قيمت را اولين و آخري��ن دليل عدم 
كش��ت چغندر در كش��ور عنوان ك��رد و عدم 
تناس��ب قيمت چغندر با هزينه هاي واقعي را 
موثرترين عامل كاهش كشت دانست و گفت: 
اواًل دولت قيمت اوليه خريد تضميني را دير و 
حدود دو ماه بعد از مهل��ت قانوني خود اعالم 
كرد. دولت بايد قيمت را تا پايان ش��هريور ماه 
اعالم كند تا كش��اورز بتواند براي كشت خود 
تصميم بگيرد. اما با حدود دو ماه تأخير قيمتي 
بسيار پايين را براي چغندر قند اعالم كرد ضمن 
اينكه بع��د از اعتراضات و پيگيري هاي فراوان 
قيمت را در تيرماه )زماني كه فرصت كش��ت 
از دس��ت رفته بود( افزايش ناچي��زي داد كه 
مطلوب نظر كشاورزان نبود و عالوه بر آن بسيار 
اقدام ديرهنگامي بود و نتوانس��ت اشتباهات 

دولتمردان را جبران نمايد.
مش��اور عالي نظام صنفي كش��اورزي درباره 
اينكه ميزان كشت چغندر قند در كشور چقدر 
كاهش يافته است؟، افزود: متأسفانه مسووالن 
آمار دقيقي اعالم نمي كنند اما به نظر مي رسد 
در سراسر كشور بطور متوسط حدود 60 درصد 

كشت اين محصول كاهش يافته است.
حس��يني گف��ت: بنابراي��ن توليد ش��كر نيز 
كاهش خواهد داش��ت و اين مس��اله در نهايت 
مصرف كننده نهايي را دچار ضرر و زيان مي كند.

وي با انتقاد ش��ديد از موضع مسووالن وزارت 
جهاد كشاورزي در برابر دولت و شوراي اقتصاد 
تصريح كرد: مسووالن وزارت جهاد كشاورزي 
همواره س��كوت مي كنند تا دولت و ش��وراي 
اقتص��اد كار خ��ود را انجام دهن��د و وقتي كه 
قيمت ها اعالم مي ش��ود مشخص مي شود كه 
فايده اي براي توليد كننده ندارد. وزارت جهاد 
كشاورزي بايد با استفاده از ظرفيت تشكل ها 
تالش خ��ود را قبل از اعالم و تصويب قيمت ها 
انجام دهد. م��ا چند بار ديده ايم كه وزير جهاد 
كشاورزي و معاونان وي نسبت به تأخير دولت و 
نرخ هاي خريد تضميني واكنش مناسبي نشان 
داده اند. چرا االن نرخ هاي پيش��نهادي خود را 
اعالم نمي كنند تا تش��كل ها، كارشناس��ان و 
رسانه ها در صورت لزوم واكنش نشان بدهند 

و دولت را وادار به تعيين نرخ مناسب كنند؟!



يادداشت
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»تعادل«چالشهاوچشماندازهايفعاليتسرايمحالترابررسيميكند

سراي محله؛ ايستگاه تقويت انسجام اجتماعي 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

در گذش�ته محله ه�اي ش�هري هويت خاص 
خود را داش�تند و روابط ش�كل سنتي و چهره 
به چهره داش�ت. نه تنها همسايه ها يكديگر را 
مي شناختند و از حال هم خبر داشتند بلكه در 
يك محل نيز افراد با يكديگر آشنا بودند و با هم 
تعامل داشتند. زماني كه هنوز خبري از پاساژها 
و مال هاي ب�زرگ نبود اف�راد نيازهاي روزمره 
خود رادر محل زندگي خود تامين مي كردند و 
تقريبا همه بقال، نانوا و آرايشگر محله خود را 
مي شناختند. در واقع ساختار خانه ها و اماكن 
عمومي به گونه اي بود كه خود به خود مردم در 
تعامل عميق با يكديگر بودند. برخورد چهره به 
چهره و چانه زدن ها با كاس�بان و فروشندگان 
حس همدلي و هويت يابي و تعلق به محله را در 
شهروندان بيش�تر مي كرد. عالوه بر اين نقش 
محوري مس�اجد، صندوق هاي قرض الحسنه 
محلي، برخورداري از مشاوره هاي معتمدان و 
ريش س�فيدان محله در حل و فصل مشكالت 
و مس�ائل مبتالبه محله در حوزه هاي مختلف 
و همي�اري اهالي براي رس�يدگي به مس�ائل 
نيازمن�دان و جوانان و ... همه و همه نمودهايي 
از مش�اركت عميق و همدالنه اهال�ي محل با 
يكديگر براي بهبود زندگ�ي و مديريت محله 
بود.  به گفته كارشناسان در چنين فضايي ميزان 
آسيب ها و انحراف هاي اجتماعي نيز به حداقل 
مي رس�يد و امنيت اجتماعي در سايه نظارت 
گروهي تامين مي شد. اهالي محله در گذشته 
در مديريت، آباداني، پاكسازي و ايجاد امنيت 
و نگهباني از محله مشاركت داشتند و در تمام 
مسائل مربوط به محله، نقش مردم حائز اهميت 
بود.اما امروزه شرايط زندگي تغيير كرده است. 
با س�بك زندگي مدرن و رشد فردگرايي و نيز 
تغيير در س�اختار معماري مس�كوني و معابر 
و امكانات ش�هري در محالت مختلف، امكان 
آش�نايي ها محدود ش�ده حتي همسايه ها در 
داخ�ل يك واحد مس�كوني آپارتمان�ي گاه با 
يكديگر بيگانه اند و كمتر همديگر را مي بينند 
و حداق�ل تعام�ل را با ه�م دارند. ب�ه اصطالح 
همسايه از همسايه خبر ندارد. اين عدم تعامل 
مانع ش�ناخت و درك هم محلي ها از مس�ائل، 
نيازمندي ها و توانمندي هاي يكديگر اس�ت و 
هويت يابي اجتماعي افراد به درس�تي تحقق 

نمي يابد.

   مهم ترين ركن ساختار اجتماعي محالت 
يكي از مهم ترين بسترهاي تقويت و ترويج مشاركت 
و مسووليت پذيري ش��هروندان در حوزه محله هاي 
شهري، سراي محله است. سراي محله ها در چارچوب 
شوراي اجتماعي محالت با استفاده از امكانات فيزيكي 
و كارشناس��ي محلي در جهت مديريت محله گرايي 
فعاليت مي كنند.ه��دف از راه اندازي س��راي محله 
مشاركت شهروندان در امور مربوط به  خودشان و در 
نهايت واگذاري تصميم گيري هاي محله به خود آنها 
است. اين نكته  از اهداف اصلي شروع به كار سراهاي 
محله اس��ت كه در اليح��ه مربوط نيز به آن اش��اره 
شده اس��ت. اين سراها توس��ط هيات هاي مديره اي 
اداره مي ش��وند ك��ه اعضاي آن اعضاي ش��وراياري، 
ش��هردار محله و مس��ووالن كارگروه هاي تخصصي 
هستند. وظيفه آنها نيز برنامه ريزي، تصميم گيري و 
نظارت بر امور محله در چارچوب هاي سياست هاي 
اجرايي شهرداري است. مي توان گفت سراهاي محله 
مهم ترين ركن س��اختار اجتماعي محالت هستند و 
توانمندسازي مردم و افزايش مشاركت آنها از طريق 
سراهاي محله در جهت احيا و برجسته سازي هويت و 
جايگاه محله اي مورد تاكيد است. در مجموع هدف از 
راه اندازي سراهاي محالت را مي توان اينگونه برشمرد: 
افزايش مش��اركت مردمي در اداره محله از طريق به 
كارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي 
شهروندان، استفاده از امكانات محالت، افزايش اعتماد 
و ارتباط متقابل بين ش��هرداري و ساكنين محالت، 
تالش در جه��ت احياي و برجسته س��ازي هويت و 
جايگاه محلي، افزايش همكاري مشترك شهروندان 
و شهرداري در انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي، 
اجتماعي و رفاهي از مهم ترين اهداف تأس��يس اين 

سراها بوده است.

   دور شدن سراي محالت از اهداف خود
طي سال هاي اخير سراهاي محله از اهداف خود دور 
شده اند در نتيجه هم دچار معضل شده و هم مشكالتي 

را براي شهرداري و شهروندان به وجود آورده اند.
حس��ن خليل آبادي، عض��و كميس��يون فرهنگي 
و اجتماع��ي ش��وراي ش��هر ته��ران در گفت وگو با 
»تعادل« در اين باره گفت: سراهاي محله مي توانند 
با افزايش استقالل عمل مس��ووالن سراي محله در 
تصميم گيري ها؛ نظارت مستمر و موثر نيروي انتظامي 
و شهرداري براي تضمين افزايش امنيت و آسايش در 
طرح هاي سراي محله، تمهيدات ترافيكي در نزديكي 
س��راي محله، اطالع رس��اني از برنامه ها، فعاليت ها، 
خدمات و تسهيالت س��راي محله و تشويق اهالي به 
همكاري و مش��اركت در آنها، همكاري و مش��اركت 
مستمر و موثر در برنامه هاي آموزشي متناسب با نياز 
اهالي محل، برگزاري كالس ها و كارگاه هاي آموزشي 
و سخنراني و... در حوزه پيش��گيري از جرايم و ارايه 
راهكارهاي افزايش امنيت در س��طح محله فعاليت 

كنند.
او با بيان اينكه سراي محالت به عنوان يك مركز محلي 
در اكثر محله هاي شهر تهران ساختماني دارد و اهالي 

محل در آن به فعاليت هاي اجتماعي مش��غولند، به 
بيان مشكالت و موانع سراي محله ها پرداخت و گفت: 
مشكل اساسي كه اكنون سراي محله ها با آن مواجه 
هستند اين است كه قرار بود زيرنظر شوراياري ها و با 
مديريت محلي فعاليت كنند اما نتوانستند به اهداف 
در نظر گرفته ش��ده براي آنها دس��ت پيدا كنند و با 
مشكل نيروي انساني و كمبود بودجه مواجه شدند. 
عالوه بر اين برخي مديران نيز ساختمان هاي سراي 
محله ها را براي كارهايي به غير از اهداف سراي محالت 
اجاره دادند.كاركنان س��راي محالت امنيت شغلي 
ندارند و حقوق و دس��تمزدي به آنها داده نمي شود. 
همچنين افراد مختلفي در مديريت و اداره اين سراها 

مداخله مي كنند.

   سراهاي محله درانتظار تصميم مديران
خليل آبادي ادامه داد: اكنون مسووالن ستاد مديريت 
محالت تهران در معاونت فرهنگي و اجتماعي در حال 
برنامه ريزي هستند تا س��راي محالت را ساماندهي 
كنن��د و كارك��رد و عملكرد آنها را مطاب��ق با اهداف 
تعيين شده به روز كنند. سراي محالت محل آموزش 
مسائل مربوط به حقوق شهروندي و ديگر آموزش هاي 
فرهنگي و اجتماعي در جهت پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي و ارتقاي س��طح فرهنگ محالت اس��ت. 
همچنين محل��ي براي گفت وگوي اهالي به ش��مار 
م��ي رود و بايد فعاليت هاي س��راي محالت را به اين 

سمت سوق دهيم.
عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران در پاس��خ به اينك��ه بودجه مورد نياز س��راي 
محله ها چگونه تامين مي شود، اظهار كرد: بخشي از 
هزينه ها از محل درآمدهايي كه سراي محله ها دارند 
تامين مي شود و بخشي ديگر نيز از طريق كمك هايي 
كه شهرداري هاي مناطق به آنها مي كنند، البته اين 
درآمدها خيلي روش��ن نيس��ت و اين يك��ي ديگر از 

مشكالت سراي محله است.
خليل آبادي در پاسخ به اينكه چرا تاكنون در شوراي 
پنجم براي ساماندهي سراهاي محالت اقدامي صورت 
نگرفته اس��ت، تصريح كرد: در اين زمينه مطالعات و 
بررسي هاي مورد نياز انجام شده است و اكنون زمان 
آن اس��ت كه شوراي شهر و شهرداري درباره فعاليت 

سراي محله ها تصميم جامع و كامل و به روز بگيرد.
به گفته خليل آبادي، سراهاي محله به عنوان »خانه 
توليدكننده مش��اركت و تعام��الت چهره به چهره« 
مي تواند مركز آشنايي براي اهالي محله باشد و از سوي 
ديگر با روش هاي پيشگيري از جرم از جمله آموزش 
در قالب برگزاري كالس ها و كارگاه هاي آموزش��ي و 
غيره مش��كالت روزمره را از طريق توليد مشاركت و 
گفت وگو، به بوته نقد س��پرده و در راستاي حل آنها، 

راهكار ارايه كند.
خليل آبادي در اي��ن باره افزود: توس��عه فرهنگي- 
اجتماعي شهرها و به ويژه كالن شهرها جز از طريق 
جلب مشاركت شهروندان در سه بعد تصميم گيري، 
برنامه ريزي و اجرا با رويكرد محله محور به درس��تي 
تحقق نمي يابد. س��راي محله ها به عنوان بس��تري 
براي گس��ترش مش��اركت ش��هروندان و واسطه اي 
بين مديريت كالن شهر و شهروندان عمل مي كند و 

مديريت شهري را به شيوه اي از پايين به باال و با صرف 
هزينه اي كمتر و بازدهي و كارآمدي بيش��تر امكان 

پذير مي كند.

   فعاليت سراي محله نيازمند بازنگري
الهام فخاري، رييس كميته اجتماعي ش��وراي شهر 
تهران نيز معتقد اس��ت فعاليت هاي سراي محله ها 
س��نخيتي با اهداف تعيين ش��ده ن��دارد و نيازمند 
بازنگري است. به گفته او بررسي هاي ميداني نشان 
مي دهد فعاليت هايي كه در اين مجموعه ها در حال 
حاضر انجام مي شود هيچ سنخيتي با اهداف تعيين 
شده ندارد و اكثر فعاليت هاي سراهاي محله كه عمدتا 
بايد فرهنگي باشد نه اجتماعي، شبيه فرهنگسراها و 
خانه هاي فرهنگ شده كه همين مساله موجب بروز 

موازي كاري در امور فرهنگي شهر شده است.
فخاري در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه فلسفه 
ايجاد سراي محالت، استفاده از ظرفيت مردمي براي 
مديريت محله اس��ت،  تصريح كرد: در واقع مديران 
محله، واسطه بين مردم و سازمان ها و نهادها هستند. 
آنها هم نماينده مردم و هم نماينده سازمان ها هستند 
و براي برون رفت از زمان مندي و پيچ و خم هاي نظام 
بوروكراتيك، نقش تسهيلگري و به نوعي اوژانس حل 

مسائل را دارند.
فخاري با اشاره به اينكه در واقع رسالت مديريت محله 
اين اس��ت كه از »پتانسيل هاي محله« براي »بهبود 
وضعيت محله« استفاده كند، عنوان كرد: اين نقش 
از تبديل ش��دن به يك نظ��ام اداري و »وظيفه گرا« 
به شدت دوري كند. زيرا فلسفه اصلي تاسيس سراي 
محالت كاهش روحيه »وظيفه گرايي« و »ماموريت 
محوري« و تقويت »روحيه رس��الت محوري« است. 
رسالت مديريت محله اين است كه بتوانيم نيازهاي 
واقعي محله را بشناس��يم و ب��ا توجه به ظرفيت هاي 
محله مش��كالت را حل نماييم. هدف م��ا قطعا اين 
نيست كه مديريت محله را با ساختار عريض و طويل 
به شهرداري اضافه كنيم. در اين صورت كارآمدي از 
بين مي رود. بايد در اين زمينه نهادسازي اتفاق بيفتد. 
در واقع مقصود اصلي س��راهاي محله، نهادسازي در 
اين زمينه است. در نتيجه اين نهادسازي كه فرآيندي 
توسعه اي است با مساعدت هاي اعضاي محله، منجر 
به خودگرداني مردمي و بهبود كيفيت زندگي براي 

همه اعضا محله و شهر مي شود.
رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران ادامه داد: 
منظور از نهادسازي و تبديل شدن به نهاد، درگير شدن 
در يك سازمان بوروكراتيك نيست، بلكه تبديل شدن 
به نهاد به معناي باارزش ش��دن مجموعه فعاليت ها 
در نظر مردم اس��ت. وقتي م��ردم مديريت محلي را 
مهم تلقي كنند نهادس��ازي اتفاق افتاده است و اين 
امر نيازمند ش��كل گيري اعتماد و مشاركت در ميان 

شهروندان است.
عضو كميس��يون فرهنگي شوراي شهر با بيان اينكه 
اكنون يكي از مش��كالت س��راي محالت پيچيدن 
نس��خه واحد، يكس��ان و عام براي تمام سراها است، 
 اظهار كرد: منطق ايجاد سراي محالت، گام برداشتن 
در راه »تحقق عدالت اجتماعي« است. اما اين موضوع 
بسيار ظريف است و نيازمند تدقيق. فقط يك غفلت 

و »س��وء مديريت« قادر اس��ت كه نه تنها عدالت را 
تقوي��ت كند، بلكه كامال بر عك��س منجر به افزايش 
شكاف اجتماعي و اقتصادي در محله شود و صرفا به 
افراد برخوردار خدمت رس��اني كند. براي جلوگيري 
از افتادن در تقويت ش��كاف اجتماعي، بايد در زمينه 
»اطالع رساني«، »قيمت گذاري« دقت هاي الزم را به 
عمل آوريم.در واقع هر محله، نيازها و پتانسيل هاي 
منحصر به فرد خود دارد و هن��ر اصلي مدير محله و 
هيات امنا، بايد ش��ناخت اين نيازها و پتانس��يل ها و 
استفاده از پتانسيل ها در جهت رفع نيازها باشد. زيرا 
هر محله بافت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منحصر 
به فرد خودش را دارد و با توجه به همين ش��اخص ها 
مي توان مح��الت را به برخوردار، نيم��ه برخوردار و 
نابرخوردار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سالمتي 

تقسيم بندي كرد.
فخاري ادامه داد: واقعيت اين است كه بسياري از اين 
سراها در ارتقاي اعتماد اجتماعي به مديريت شهري 
موثر نيس��تند، كارايي س��راهاي محالت در كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي كه يكي از اه��داف اوليه بود 
ارزيابي نشده و مشخص نيست كه اين سراها در اهداف 
تش��كيل خود چقدر موثر بودند.بنابراين الزم است 
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نسبت به 
بازنگري ساختار مشاركت اجتماعي محالت اقدام كند 
و واحدهاي مطالعاتي و پژوهشي براي بررسي دوباره 
ابعاد و كاركردهاي س��راي محله شكل بگيرد تا اين 
سراها نظام و ساز و كار نظارتي مناسبي داشته باشند. 
به گفته فخاري، شهرداري تهران بايد نظام و سازوكار 
نظارتي سراي محالت را در راستاي اهداف اجتماعي 
مديريت شهري به ويژه بهبود سبك زندگي، ترويج 
فرهنگ شهروندي، ترويج گفتمان مديريت شهري و 
اعتماد سازي شهروندان و مديريت شهري و در نتيجه 
بهبودعملكرد سراي محله در وضعيت موجود تدوين 

كرده و با هماهنگي شوراي شهر تهران اجرايي كند.
به گزارش تعادل، در خصوص سراي محله ها و با توجه 
به اهداف تعيين ش��ده براي آنها اكنون اين پرسش 
مطرح است كه آيا دس��ت يابي به انسجام و پايداري 
اجتماعي به كمك طراحي فضاهاي جمعي همچون 
سراي محله و عرصه هاي عمومي با مقياس محلي و 
برخوردار از هنجارهاي مطلوب محقق شده است يا 
خير ؟بايد ديد تا چه حد مديران محله در جذب فعاالن 
اجتماعي و جوانان رويكرد مثبتي داشته و توانسته اند 
اين سرمايه هاي اجتماعي را به داخل سراي محالت 
جذب كنند.اين در حالي است كه بسياري از مديران 
محله به نوعي خود را وام دار ش��هرداري و موظف به 
انجام امور باال دس��ت مي دانند كه اين رويكرد باعث 
كاهش س��رمايه اجتماع��ي و عدم اعتم��اد عمومي 
نسبت به مديريت ش��هري از جنس مردم )مديريت 

محله( مي شود.
توانمندي سراي محله زماني مشخص مي شود كه 
مدير س��را بتواند با ظرفيت س��ازي از توانايي مردم 
محله استفاده كند و مردم محله را به سمت شهروند 
مح��وري هدايت كند اما به نظر مي رس��د برگزاري 
كالس هاي رايگان و و اردوهاي گردشگري تاكنون 
جز ب��ار تبليغاتي و جمع آوري گ��زارش بار ديگري 
نداشته است و قشري كه به سراي محالت مراجعه 

مي كنند اغلب بانوان خانه دار و سالمندان هستند و 
حضور دانشجويان و جوانان به ندرت ديده مي شود.

   بي هويت خواندن تهران ناعادالنه است
بس��ياري معتقدند تهران به دليل وجود شهرونداني 
از اق��وام و قوميت هاي گوناگون تبديل به يك ش��هر 
بي هويت شده و ساكنان آن در بسياري محالت نسبت 
به هم بي تفاوتند.شهري كه مردم در آن با هم غريبه اند 
و در خيابان هنگام عبور از كنار يكديگر لبخند را از هم 
دريغ مي كنند. يكي از اهداف سراي محالت نيز ايجاد 
نزديكي و پيوند عاطفي بين اهالي يك محل اس��ت تا 
اهالي ضمن آش��نايي با يكديگر در جريان مشكالت 
قرارگرفته و با كمك هم مشكالت محل را بر طرف كنند. 
صرف نظر از اينكه سراي محالت تا چه اندازه توانسته اند 
به اين هدف خود برسند، اين موضوع مي تواند بي هويت 
بودن ش��هر تهران را تا حدودي كمرنگ كند. اين در 
حالي است كه عده اي ديگر از كارشناسان شهري مانند 
سعيد سادات نيا معتقدند نسبت بي هويت دادن به شهر 
تهران ظلم به اين ش��هر است. او معتقد است تهران نه 
تنها بي هويت نيست بلكه از ريشه هاي عميق فرهنگي 

و اصالت برخوردار است. 
او در اين ب��اره به »تع��ادل« گفت: تهران ش��هر با 
هويتي اس��ت اما اكنون هويت آن انكار و مخدوش 
شده اس��ت. مشكل اين اس��ت كه ما يك هويتي را 
نديده ايم، هويتي كه در جريان مدرنيس��م گم شده 
است. يافته ها نش��ان از اين دارد كه تهران چندين 
هزار سال سابقه داشته و حدود 400 سال است كه 
حصار تهران را دارد. ري نيز تاريخي 6 هزار ساله دارد. 
بسياري از روس��تاهاي اطراف تهران با فاصله كمتر 
از 30 كيلومتر تمدن هاي 10 هزار ساله دارند و اين 
نشان از اين دارد كه تهران منطقه اي كهن است اما 
رشد بي رويه آن باعث ش��ده كه نتوانيم ارزش هاي 

ميراثي شهر را به خوبي كاوش كنيم.
او در اي��ن باره ادامه داد: مانند روس��تاي قيطريه كه 
به دليل مالكي��ت زمين كاوش س��ريع و غير دقيق 
انجام دادند و بعد هم در آن س��اخت و س��از كردند. 
بنابراين بسيار ناعادالنه است كه بگوييم تهران شهر 
بي هويتي اس��ت در واقع با اين ادعا تاريخ يك شهر را 
ناديده مي گيريد.تهران نيز مانند بسياري از شهرهاي 
ديگر در دوره هايي از سكنه خالي شده يا تعداد سكنه 
آن كاهش پيدا كرده اس��ت.اما در مجموع شخصيت 
خودش را دارد. عالوه بر اين وقتي جمعيت شهر از 30 
هزار به 150 هزار نفر و بعد به چند ميليون نفر افزايش 
مي ياب��د، قطعا معض��الت آن چندي��ن برابر خواهد 
شد.اكنون تهران تبديل به يك ايران كوچك شده و از 
تمام قوميت هاي نژادي در آن ساكن شده اند و جالب 
اينكه هر كدام از اين قوميت ها شخصيت خودشان را 
حفظ كرده اند .حتي بر خي شغل ها در تهران انحصاري 
است، مانند فروش لوازم التحرير يا سوپرماركت هاي 
درياني كه البته اينها نشان از سيستم اشتباه دولت ها 
اس��ت كه نتوانس��ته اين قوميت ها را ب��ه خوبي در 

شهرتهران ساماندهي، هدايت و كنترل كنند. 

   توجه به فرهنگ و تاريخ محله ها
او ادام��ه داد: اكن��ون محالتي كه در تهران ش��كل 
گرفته اند به غير از حصار ناصري و حصار طهماسبي 
هنوز ريشه هايي از تهران قديم را دارد. ونك، نارمك، 
تجريش، ري و يكسري روستاهاي اطراف تهران هنوز 
اصالت و ش��خصيت خود را حفظ كرده اند. بنابراين 
درتعريف محالت بايد دقت بيش��تري ش��ود تا اين 
محله ها بتوانند موفق تر باش��ند.اگر بخواهيم سراي 
محله موفق داشته باشيم بايد به اين ريشه اي قوميتي، 
فرهنگي و نيز تاريخ محله ها توجه كنيم.موضوعي كه 
من شخصا درباره آن كار كردم و به آن اعتقاد دارم اين 
است كه بين شرق و غرب تهران تفاوت هاي بارز وجود 
دارد و اين تفاوت در ش��كل گيري هسته اوليه تهران 
از گذشته تاكنون وجود داشته است. در شرق تهران 
پيوندهايي با اصالت و سنت بيشتر ديده مي شود اما 

در غرب تهران مردم نوگراتر هستند. 
س��ادات نيا ادامه داد: در دوره پهل��وي اول و دوم نيز 
فضاهاي پيونده خورده با مدرنيس��م در غرب تهران 
ش��كل مي گيرد و مردم ش��رق تهران بيشتر حافظ 
سنت هاي قديمي اند و اين موضوع در رفتار، آداب و 
حتي پوشش آنها تاثيرگذار است.اين ها موضوعاتي 
است كه بايد ديده شود تا سراي محله ها را بر اساس 
آن پيش برد. در واقع در برنامه ريزي براي سراي محله 
بايد ريشه هاي تاريخي و فرهنگي هر محل را در نظر 
گرفت و با توجه به نياز مردم منطقه برنامه ريزي كرد.

اين كارشناس شهري تاكيد كرد: بايد به خواسته مردم 
محل توجه شود تا در مسيري كه پتانسيل آن را دارند 
رشد كنند. سراي محله ها مي تواند به نوعي پايه گذاري 
شوراي محالت باشد و طبيعتا شوراها اساس زندگي 
نوين شهري هس��تند و اگر از همان ابتدا نتوانند در 
مسير درست گام بر دارند هيچگاه به يك دموكراسي 
سالم نخواهيم رسيد.بايد سمت و سوي محالت را به 
نوعي از اقتدار شوراهاي محل و پيوندشان با شوراي 
شهر ببريم، دراين صورت خيلي از مشكالت در سطوح 

باالتر حل خواهد شد.
نظر به اينكه دوسال از آغاز به كار دوره پنجم شوراي 
ش��هر مي گذرد و س��خنگو و برخي اعضاي شوراي 
ش��هر تهران، ري و تجريش از همان ابتدا اش��اره اي 
به تغيير كيفي شوراياري و مديريت محله داشته اند 
به نظر مي رسد اين سردرگمي و بالتكليفي مناسب 
مجموعه اي كه به تعداد 35۷ محله تهران ساختمان 
و تجهيزات و نيروي انس��اني در اختيار دارد نباشد و 
هر چه زودتر بايد با تقويت س��تاد راهبردي مديريت 
محله درباره وضعيت و نوع فعاليت س��راهاي محله 

تصميم گيري شود. 
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آماده سازي مسيل ها
براي باران هاي پاييزه 

مجتبي يزداني، معاون خدمات ش��هري شهرداري 
تهران گفت: براي تأمين ماشين آالت و اعتبار مورد 
نياز براي اليروبي مسيل ها و رودخانه ها، پيش بيني ها 
و تمهيدات الزم اتخاذ شده است تا تهران براي شروع 
فصل پاييز آماده باش��د. به گزارش فارس، يزداني در 
بازديد از روند تخليه و حمل رسوبات مسيل سرپوشيده 
دارآباد كه با حضور رضا عبدالملكي معاون امور شهري 
و محيط زيس��ت ش��هرداري منطقه يك و مديران 
شهري انجام شد، گفت: مناطق پيش بيني هاي الزم 
را براي بارش هاي فصل پاييز و زمستان انجام دهند 
و ش��هرداري تهران نيز آماده ارايه امكانات و خدمات 
الزم جهت اجراي هر چه بهتر اقدامات اس��ت. رضا 
عبدالملكي نيز مس��يل دارآباد را يكي از مسيل هاي 
اصلي و ش��رياني شمال تهران دانس��ت و گفت: اين 
مسيل به طول يك هزار و 500 متر طول نقش مهمي 
در هدايت آب هاي سطحي از ارتفاعات شرقي منطقه 
يك به مس��يل امام علي)ع( دارد. بر همين اس��اس، 
طرح اليروبي اين مسيل در دستور كار قرار گرفت و 
در حال انجام است. او افزود: اليروبي و تخليه رسوبات 
از مسيل دارآباد حدفاصل بلوار اوشان تا بزرگراه امام 
علي)ع( باتوجه به سرپوشيده بودن اين محدوده و عدم 
دسترسي و رمپ ورودي با انتقال پنج دستگاه بابكت 
از طريق جرثقيل به داخل مسيل در حال انجام است 
و پيش بيني مي شود بيش از ۷00 مترمكعب رسوبات 
از داخل آن تخليه ش��ود. منطقه يك با 13 رودخانه، 
مس��يل و 15 حوضچه رس��وب گير به طور مستمر 

هفته اي 3 بار در طول سال اليروبي مي شوند.

    حس�ن خليل آبادي: بخشي از هزينه ها از محل درآمدهايي كه سراي محله ها دارند تامين مي شود و بخشي ديگر نيز از طريق كمك هايي كه 
شهرداري هاي مناطق به آنها مي كنند، البته اين درآمدها خيلي روشن نيست و اين يكي ديگر از مشكالت سراي محله است. در اين زمينه مطالعات 
و بررس�ي هاي مورد نياز انجام شده است و اكنون زمان آن است كه شوراي شهر و شهرداري درباره فعاليت سراي محله ها تصميم جامع و كامل و 

به روز بگيرد

    الهام فخاري : منطق ايجاد س�راي محالت، گام برداش�تن در راه »تحقق عدالت اجتماعي« است. اما اين موضوع بسيار ظريف است و نيازمند 
تدقيق. فقط يك غفلت و »سوء مديريت« قادر است كه نه تنها عدالت را تقويت كند، بلكه كامال بر عكس منجر به افزايش شكاف اجتماعي و اقتصادي 
در محله ش�ود و صرفا به افراد برخوردار خدمت رساني كند. براي جلوگيري از افتادن در تقويت شكاف اجتماعي، بايد در زمينه »اطالع رساني«، 

»قيمت گذاري« دقت هاي الزم را به عمل آوريم

    سعيد سادات نيا:اكنون محالتي كه در تهران شكل گرفته اند به غير از حصار ناصري و حصار طهماسبي هنوز ريشه هايي از تهران قديم را دارد. 
ونك، نارمك، تجريش، ري و يكسري روستاهاي اطراف تهران هنوز اصالت و شخصيت خود را حفظ كرده اند. بنابراين درتعريف محالت بايد دقت 
بيشتري شود تا اين محله ها بتوانند موفق تر باشند.اگر بخواهيم سراي محله موفق داشته باشيم بايد به اين ريشه اي قوميتي، فرهنگي و نيز تاريخ 
محله ها توجه كنيم.موضوعي كه من شخصا درباره آن كار كردم و به آن اعتقاد دارم اين است كه بين شرق و غرب تهران تفاوت هاي بارز وجود دارد 

و اين تفاوت در شكل گيري هسته اوليه تهران از گذشته تاكنون وجود داشته است

برش

تسهيل ديالوگ اجتماعي
در سراي محالت

در ش��هرهاي ب��زرگ به 
دلي��ل اينكه اف��راد خود 
محور، خودخواه و خودگرا 
شده اند، روابط صوري شده، 
معنويات كمرنگ ش��ده 
است و افراد در گمنامي و 
بي نامي به سر مي برند، خود 
كنترلي ضعيف مي شود، 
زيرا ترس از شناخته شدن 
وج��ود ندارد. مطاب��ق با آموزه هاي مكتب ش��يكاگو 
شهرهاي بزرگ، دنياي تنهايي و دنياي بيگانه ها هستند 
به همين دليل خالفكاران در انبوه انسان ها گم شده 
و روابط رباتيك مي شود. انس��ان ها به اندازه اي ارزش 
دارند كه كار شما را انجام مي دهند و بعد از آن فراموش 
مي شوند. در نتيجه در اين شهرها تجانس فرهنگي بر 
هم مي خورد. در شهرهايي مانند تهران و كرج كه در 
مورد آنها به اش��تباه اصطالح »ايران كوچك« به كار 
مي رود، تمام خرده فرهنگ ها جمع شده است و كرد، لر، 
ترك، بلوچ، تركمن و عرب در كنار هم زندگي مي كنند. 
در چنين دنيايي قطعا ميزان آس��يب هاي اجتماعي 
افزايش مي يابد. در مكان هايي كه جمعيت زياد باشد 
مانند اطراف راه آهن، ميدان ش��وش، س��ه راه آذري، 
شهرك هاي اقماري و محالتي كه درآن تنوع قوميتي 
و جمعيت باالست ميزان جرايم نيز افزايش مي يابد. در 
چنين اماكني وجود سراي محالت كه بتواند بين اين 
قوميت هاي گوناگون ارتب��اط برقرار كند و به كاهش 
تفاوت هاي فرهنگي و ارتقا س��طح عمومي فرهنگ 
كمك كند، الزامي به نظر مي رسد. زماني كه بافت شهر 
نامتجانس مي شود شوراياري هاي محالت و فضاهاي 
كوچك محلي در صورت برنامه ريزي مناسب و كاركرد 
درست مي توانند بسيار تاثيرگذار باشند. سراهاي محله 
در شهر تهران تا حدودي توانسته اند نقش خود را ايفا 
كنند و در برخي مناطق به ارتقاي سطح فرهنگ عمومي 
كمك كرده اند.اما اين امر نسبي است زيرا همانطور كه 
عنوان شد شهر فضاي بيگانه است و نمي توان روابط از 
نوع نزديك بين شهروندان برقرار كرد. البته مي توان 
از طريق برگزاري مراسم، جش��ن ها و گردهمايي ها 
تعامالت اجتماعي را در محله ها افزايش داد اما سوال اين 
است كه با وضعيت كنوني جامعه در زمينه اوقات فراغت 
و نيز مشكالت مالي كه گريبانگير اكثر افراد جامعه است 
آيا فرصت و انگيزه اي براي حضور در اين گردهمايي ها 
براي تهراني ها باقي مي ماند؟ پاس��خ روش��ن است. 
متاسفانه اوقات فراغت شهروندان به دليل مشكالت 
ياد شده بسيار كم است و افراد چنانچه فرصتي هم به 
دست آورند، ترجيح مي دهند در خانه بمانند و استراحت 
كنند. بنابراين چنانچه شهرداري تهران قصد افزايش 
تعامالت اجتماعي و حضور مردم در تصميم گيري ها 
و مديريت محله را دارد بايد برگزاري مراسم هايي نظير 
جشن ها را در محل هاي عمومي نظير پارك ها افزايش 
دهد. در مجموع مي توان گفت، سبك زندگي مردم نيز 
تغيير كرده است. با ورود تلويزيون مردم به جاي حضور 
در مراكز عمومي ترجيح دادند، بيشتر وقت خود را پاي 
تلويزيون بگذرانند و با فراگير شدن اينترنت و شبكه هاي 
مجازي ارتباطات افراد از گذشته هم كمتر شد و اكنون 
در سطح خانواده نيز افراد ارتباط بسيار كمي با يكديگر 
دارند و عجيب نيست كه عالقه اي به توسعه ارتباطات 
خود در بيرون از منزل نداش��ته باشند.در كشورهايي 
مانند برزيل، كره، هند و بس��ياري از كشورهاي ديگر 
براي رفع اين معضل هر چند وقت يك بار كارناوال هاي 
شادي برگزار مي كنند تا مردم با حضور در مراكز عمومي 
س��اعات خوبي را دركنار هم تجربه كنند اما در تهران 
چنين چيزي نداريم. البته در شهرهاي كوچك ميزان 
همگوني باال است زيرا اوقات فراغت در شهرهاي كوچك 
و روستاها بسيار زياد است. بايد تا جايي كه ممكن است از 
ظرفيت سراي محالت استفاده كنيم و ميزان گفت وگو 
و مشاركت اجتماعي را در سطح محالت افزايش دهيم. 
اين امر در جلوگيري از بروز انواع آسيب هاي اجتماعي 
و نيز افزايش روحيه نشاط و شادابي شهروندان بسيار 

موثر خواهد بود.

امان قرايي مقدم
جامعه شناس
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آگاهيازيكمحيطنظارتيكهمنجربهاكوسيستمفناوريقويميشود

تأثيرمقرراتگذاريبراستار[تآپها
دولت ها مي توانند براي حمايت از توسعه بلندمدت حوزه 
فناوري اقداماتي را انجام دهند و محيطي را براي رونق گرفتن 
استارت آپ ها  فراهم كنند، هرچند گاهي استارت آپ هاي 
جوان براي رشد و شكوفايي نيازمند انعطاف پذيري هستند و 
خودتنظيمي مي تواند منجر به افزايش نوآوري شود، اتفاقي 
كه به ندرت در صورت درگير ش��دن شركت هاي جوان با 

مقررات رسمي رخ مي دهد.
همان طور كه وب س��ايت smallbusiness در گزارش 
خود آورده است، شروع يك تجارت به چيزي بيشتر از يك 
مفهوم عالي و ي��ك برنامه تجاري متقاعدكننده نياز دارد. 
هرچند اگر شما به اين موارد دست يافته باشيد، در مسير 
موفقيت هستيد؛ با وجود اين، جزييات بسياري وجود دارد 
كه بايد قبل از برنامه ريزي براي افتتاح كار خود، به آنها توجه 
كنيد. بسياري از قوانين و مقررات مربوط به شركت ها در سه 
حوزه اصلي ساختار سازماني، ماليات و اشتغال قرار مي گيرد و 
آژانس هاي دولتي فدرال، ايالتي و محلي به صاحبان مشاغلي 
كه به دنب��ال اطالعات در مورد قواني��ن و مقررات گذاري 
هستند، كمك مي كنند. از طرفي بر اساس اطالعات گزارش 
alliedforstartups، اكوسيستم فناوري در يك دهه 
گذشته به سرعت توسعه يافته است و با حركت به سمت 
اقتصاد دانش بنيان، در آينده نقش محوري ايفا خواهد كرد. 
اكوسيستم هاي فناوري براي توسعه زمان مي طلبند، اما 
از آنجايي كه شركت هاي جديد، حول محور شركت هاي 
موجود مي چرخند و موجب ايجاد اشتغال و ثروت مي شوند، 
منافع توس��عه فناوري براي اقتصاد قابل مالحظه است. با 
وجود اين، س��رمايه گذاران داليلي دارند كه در اين زمينه 
محتاط باشند. زيرا نشانه هاي فعلي مقررات حاكي از آن است 
كه سياست تصميم گيري ها اينطور در نظر گرفته مي شود 
كه سالمت بلندمدت حوزه فناوري را در معرض خطر قرار 
دهد. نگراني ويژه اين اس��ت كه مقررات و ماليات هايي كه 
براي هدف قرار دادن شركت هاي بزرگ طراحي شده، عواقب 
ناخواسته اي بر استارت آپ  ها خواهد داشت كه موجب ايجاد 
خسارت براي آنها شده و منجر به درآمدهاي نابرابر بيشتري 
برايشان خواهد شد. سرمايه گذاران به دنبال تعامل بيشتر 
با فناوري و آگاهي بيش��تري از دولت هس��تند تا بتوانند 
رهبران فناوري را براي آينده پرورش دهند و نيازهاي امروز 
شركت هاي كوچك فناوري بايد هنگام تدوين سياست ها، 

در نظر گرفته شود.
دولت مي تواند اقدامات بيش��تري براي حمايت از توسعه 
بلندمدت حوزه فناوري انجام دهد و بطور خاص سه حوزه 
اصلي وجود دارد كه سرمايه گذاران مايل هستند حمايت 
بيشتري از سياس��ت گذاران را ببينند: ايجاد يك محيط 
نظارتي متناسب و قابل پيش بيني، كمك به مشاغل فناوري 
و س��رمايه گذاران براي دسترسي به سرمايه و اطمينان از 
دسترسي مشاغل فني به اس��تعداد مورد نياز خود. دولت 
مي تواند كارهاي بيشتري انجام دهد تا محيطي را ايجاد كند 

كه در آن استارت آپ ها بتوانند رونق بگيرند. دولت همچنين 
بايد سياستي اتخاذ كند كه بتواند محيط مثبتي را براي همه 
ايجاد كرده و باعث ايجاد سرمايه گذاري در استارت آپ هاي 

محلي شود.
در مقابل، نگراني هايي وجود دارد مبني بر اينكه تمايل براي 
قانون گذاري، تاثيرات منفي بر بازارهاي اتحاديه اروپا داشته 
باشد. از نظر تاريخي، انگليس محيط تجاري آزادتري دارد، 
در حالي كه فرانسه و آلمان با شدت بيشتري قانون گذاري 
مي شوند. يك س��رمايه گذار آلماني در اين زمينه معتقد 
است: دولت بايد بيشتر از اقتصاد آزاد بماند و نظارت بيش از 
حد، مانند آنچه در آلمان وجود دارد- مي تواند پتانسيل يك 
استارت آپ را از بين ببرد، زيرا اين افراد را درگير پروسه هاي 
طوالني و س��اختارهاي قانوني مي كند كه هيچ كس آن 
را نمي فهمد. با اين حال، اخيرا نش��انه هايي يافته شده كه 
حاكي از تغييراتي در اين كشورهاست كه نشان مي دهد 
نگراني هايي درباره  جهت فعلي فعاليت هاي فناوري وجود 
دارد. بطور خاص، سرمايه گذاران به دنبال ثبات و انسجام 
و مقررات متناسب و قابل پيش بيني هستند كه پيرامون 
يك استراتژي بلندمدت ايجاد شده باشد. از طرفي به نظر 
مي رسد خودتنظيمي منجر به افزايش نوآوري و نتايج بهتري 
مي شود. برخي سرمايه گذاران معتقدند كه قانون گذاران 

نمي توانند خود را با سرعت تغيير در فناوري منطبق كنند، 
زيرا مبتكران فناوري هم��واره بازارها و مدل هاي تجاري 
جديدي ايجاد مي كنند. به همين دليل به نظر مي رس��د 
خودتنظيمي منجر به ايجاد يك فضاي انعطاف پذير براي 
مبتديان مي شود و امكان نوآوري و رشد را فراهم مي كند. 
گاهي به نظر مي رس��د دولت ها چند سال از فناوري عقب 
مانده اند و درباره  چگونگي عملكرد آن تخصصي ندارند، اما 
افرادي كه سعي در سرمايه گذاري در شركت هاي نوآورانه 
دارند و به دنبال تغيير هستند تا بتوانند ورود شركت هاي 
جديد را هم آسان تر كنند، خودتنظيمي و تنظيم مقررات 
انعطاف پذير، بسيار مهم است. از آن جايي كه استارت آپ هاي 
جوان براي رشد و شكوفايي نيازمند انعطاف پذيري هستند، 
الزم اس��ت كه تمام مشاغل حوزه فناوري با هر ابعادي كه 
دارند، امكان مقررات گذاري براي خود را داشته باشند، نه 

اينكه از ابتدا مشمول مقررات رسمي شوند.

    حفظ  انحصار، عامل مقاومت استارت آپ هاي 
ايراني 

از طرفي يكي از موضوعاتي كه ايرن��ا به آن پرداخته، اين 
است كه ايجاد قوانين سخت براي كسب وكارهاي آنالين 
در كشورهاي توسعه يافته، مانع انحصارگرايي مي شود؛ 

در حال��ي كه در ايران برخي  مي كوش��ند ت��ن به قوانين 
ندهند چون نمي خواهند انحص��اري كه ايجاد كرده اند از 
دست برود. در حالي كه در ايران بسياري معتقدند نظارت 
بر اس��تارت آپ ها مانع فعاليت آنهاس��ت، در كشورهاي 
توس��عه يافته و طرفدار اقتصاد آزاد براي فعاليت برخي از 
استارت آپ ها قوانين س��ختگيرانه اي اعمال شده و عدم 
رعايت آنها، كار را به تعطيلي موقت يا دايمي آنها رسانده 
است. براي مثال فعاليت تاكسيفاي در بريتانيا به دليل تن 
ندادن به مجوزهاي شهرداري ممنوع است. در لندن، تنش 
اوبر با دولت كار را به دادگاه كشانده و حضور اين شركت در 
لندن منوط به راي دادگاه و پذيرش يك س��ري از قوانين 
اس��ت. در دانمارك اين تنش چنان باال گرفته كه دولت 
دانمارك فعاليت اوبر را ممنوع كرده اس��ت. در فرانسه و 
برخي از ايالت هاي امريكا، انگلستان و سنگاپور تاكسي هاي 
اينترنتي براي فعاليت، ملزم ب��ه رعايت قوانين خاصي از 
جانب دولت و شهرداري ها هستند، در غيراين صورت مجوز 
فعاليت آنها در آن كش��ور لغو مي شود. در ايران اما چنين 
نيست و با وجود فعاليت استارت آپ هاي مختلف نظارت يا 
عدم نظارت بر آنها همچنان موضوعي داغ و مناقشه اي جدي 
است. نيما نامداري، تحليلگر اقتصادي معتقد است چرايي 
وضع اين قوانين را بايد از منظر رقابت منصفانه و ارايه خدمات 

عمومي دولت به مردم تحليل كرد. وظيفه رگوالتورها در 
دنيا تنها نظارت بر عملكرد شركت هاي مختلف نيست. 
بلكه مهم ترين وظيفه رگوالتور تضمين رقابت منصفانه 
است. آنها موظف اند ش��رايط و قوانين را به سمتي ببرند 
كه زمين بازي براي همه بازيگران يكسان باشد و از ايجاد 
انحصار و موانع رقابت جلوگيري كند. از اين منظر، به گفته 
نامداري، در كشورهاي توسعه يافته، رگوالتورها و رگوليشن 
سدي مقابل توسعه و فعاليت استارت آپ ها نيست. بلكه اين 
قوانين ابزارهاي الزم براي ايجاد رقابت منصفانه در همه 
بخش هاي اقتصاد است. آنها تالش مي كنند با وضع قوانين 
و مقررات، شرايط يكساني براي همه بازيگران فراهم كنند 
و مانع انحصار شوند. اين روندي است كه در همه حوزه هاي 
اقتصادي صادق است. براي مثال در امريكا نهادهايي وجود 
دارد كه بر فعاليت موسسات مالي و بانك هاي بزرگ نظارت 
مي كند كه مبادا فعاليت آنها، بانك ها و موسس��ات مالي 

كوچك را از بين ببرد.
نام��داري تاكيد مي كند يكي از كاركرده��اي دولت ها در 
تمام دنيا تامين امنيت و س��المت جامعه است كه دولت 
به عنوان كاالي عمومي به مردم ارايه مي دهد. در ايران اما 
شرايط به گونه ديگري است. استارت آپ ها تن به نظارت  
دولت نمي دهند و دولت هنوز نتوانس��ته خود را با حركت 
سريع استارت آپ ها همسو كند. تبعات نبود نظارت كم كم 
آشكار مي شود و هم دولت و هم بسياري از كاربران از فضاي 
بي ضابطه استارت آپ ها گله مي كنند. برخي معتقدند دليل 
انحصاري كه توسط برخي كسب وكارها ايجاد مي شود، اين 
است كه اگر شركتي به اندازه كافي سرمايه داشته باشد هر 
كاري بخواهد مي تواند انجام دهد و اين دامن زدن به انحصار 
در بازار اس��ت. اما از سوي ديگر عده اي مي گويند اين حق 
انتخابي است كه يك اس��تارت آپ  به كاربران خود داده. يا 
فقط از من استفاده كن يا فقط از ديگري. اين در حالي است 
كه در ديگر كشورها مساله انحصار از مسير نظارت حل شده 
است. يعني قوانين و مقررات به نحوي است كه محيط را براي 
عده معدودي انحصاري نكند و اگر انحصاري ايجاد شد با آن 
مقابله مي كنند. نامداري تاكيد مي كند در تمام دنيا يكي از 
مهم ترين اقدامات رگوالتورها، اطمينان پيدا كردن از وجود 
رقابت منصفانه است. به همين دليل در كشورهاي داراي 
اقتصاد آزاد، نقش رگوالتور بسيار مهم و پررنگ است. اما در 
ايران اين مشكلي جديد است. نه ساختارهاي ما به نحوي 
است كه مانع ايجاد انحصار شود و نه راهي براي شكستن 
انحصار وجود دارد. اگر مشكلي رخ دهد، حل آن مانند ديگر 
بخش هاي اقتصاد به شوراي رقابت سپرده مي شود. نهادي 
كه متولي ايجاد رقابت در كل اقتصاد ايران است؛ از خودرو 
گرفته تا دخانيات و برق و استارت آپ هاي حوزه حمل و نقل و 
غذا. اين در حالي است كه به گفته نامداري حوزه رگوالتوري 
در دنيا حوزه اي بسيار تخصصي است و با ابزارهاي مختلفي بر 

وجود رقابت و نبود انحصار نظارت مي كنند. 

ممكن اس��ت از س��ال آينده مش��تريان مغازه هاي 
آم��ازون بتوانند با تكان دادن دس��ت در مقابل يك 

دستگاه اسكنر، هزينه خريد خود را واريز كنند.
به گزارش ايس��نا و به نقل از ديلي ميل، بر اس��اس 
داده هاي منتش��ر ش��ده از س��وي نيويورك پست، 
در سال ۲۰۱۷ ميالدي، ش��ركت آمازون فروشگاه 
زنجي��ره اي خرده فروشي و عمده فروش��ي مواد 
 Whole Foods( غذايي »هول ف��ودز مارك��ت
Market( « را بيش از ۱۳ ميليارد دالر خريداري 
كرد. اين فروش��گاه كه در آستين تگزاس قرار دارد، 
اغلب بر محصوالت طبيعي و ارگانيك تمركز دارد. 
حال خبر رسيده كه آمازون در حال توسعه فناوري 
ديد رايانه اي است كه مي تواند اندازه و شكل دست 
مشتريان را تش��خيص دهد تا يك پرينت منحصر 
به فرد از دس��ت آنها بس��ازد. س��پس اين داده ها به 
اطالعات بانكي مش��تريان متصل مي شود تا به اين 
ترتيب مشتريان دست خود را جلوي دستگاه اسكنر 
تكان دهند و در عرض كمتر از يك ثانيه خريد خود 

را تكميل كنند. از مزاياي منحصر به فرد اس��تفاده 
از پرينت دست براي پرداخت هزينه خريد مي توان 
به سرعت بي نظير آن اشاره كرد. اين در حالي است 
كه پرداخت هزينه خريد با اس��تفاده از تلفن همراه 
چند ثانيه طول مي كشد. عالوه بر آن، اين سيستم 
به دس��تگاه ديگري نياز ندارد و تنها نيازمند دست 
مشتري است. البته بايد گفت پيشرفت اين فناوري 
به مغازه »هول فودز ماركت« بستگي دارد كه آيا اين 
مركز قادر به اجراي سيس��تم و آموزش آسان آن به 

كارمندان خود است يا خير؟

ش��ركت فيليپس محص��ول جدي��دي را در زمينه 
محصوالت هوش��مند روش��نايي رونمايي كرده كه 
مي تواند امكان روشن و خاموش كردن المپ از هر 
نقطه از اتاق را با اس��تفاده از كليد هوش��مند فراهم 

كند.
ب��ه گ��زارش ايس��نا و به نق��ل از انگجت، ش��ركت 
هلندي و چندمليتي تجهي��زات الكترونيك��ي 
»فيليپس )Philips( « در نمايشگاه »IFA« امسال 
از يك دكمه هوش��مند رونمايي كرد كه به بلوتوث 
وصل مي شود. كاربران مي توانند اين دكمه را در هر 
جايي قرار دهند تا المپ اتاق خود را روشن و خاموش 
كنند. نس��خه اخير اين دكمه هوشمند كه »هوگو 
)Hue Go( « ن��ام دارد، قابليت حمل بهتري دارد 
و از آنجا كه قادر به اتصال به بلوتوث است، كاربران 
مي توانند آن را با اپليكيش��ن »ه��و )Hue( « يا از 
طريق دستيار صوتي به كنترل خود درآورند. باتري 
مدل جديد اين دكمه هوش��مند عمر طوالني تري 

دارد و در پشت دكمه هم يك صفحه آهنربايي قرار 
گرفته اس��ت. اگر هميشه آرزو داش��ته ايد كه كليد 
روشن و خاموش كردن المپ، در كنار تخت خواب 
شما باشد، بايد گفت كه »هوگو« مي تواند هر گونه 
ميزي را به چراغ هوشمند تبديل كند. در اصل اين 
امكان را به كاربران مي دهد كه در هر نقطه از خانه، 
كليد روشن و خاموش كردن المپ را داشته باشند. 
قرار است اين محصول از ماه اكتبر و با قيمت كمتر 

از ۵۰ دالر عرضه شود.

يكي از مقامات ارشد هواوي به تازگي خاطرنشان كرده 
اس��ت در صورت تحريم اين غول تكنولوژي، توسعه و 
برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G در هند 

سه سال به تاخير خواهد افتاد.
به گزارش ايسنا، هواوي بدون شك يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي اينترنتي در جهان به 
شمار مي رود كه در سال هاي اخير با همكاري دولت هاي 
مختلف در جهان سعي در توسعه زيرساخت هاي الزم 
براي برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G دارد. 
ش��ركت چيني هواوي يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
مخابراتي و اپراتورهاي اينترنت��ي و ارتباطي در جهان 
است كه در طول يك س��ال گذشته تحت تاثير عوامل 
مختلفي همچون اتهام جاسوسي از اطالعات كاربران 
امريكايي و ش��نود از مقامات كاخ س��فيد با فشارهاي 
مختلف و ش��ديدي مواجه شده اس��ت. حاال به تازگي 
ريچي پنگ، يكي از مقامات ارشد هواوي به تازگي اعالم 
كرده است در صورت تحريم شدن اين غول تكنولوژي 
چيني، توسعه زيرس��اخت هاي الزم براي شبكه نسل 

پنجم اينترنت همراه 5G و برقراري آن در بس��ياري از 
كشورهاي بزرگ همچون هند به تعويق خواهد افتاد. 
هواوي به منظور توسعه و راه  اندازي شبكه 5G بالغ بر۵۰ 
قرارداد همكاري با دولت كشورهاي مختلف و همچنين 
اپراتورهاي مخابراتي در جهان دارد كه آن را تبديل به 
يكي از بزرگ ترين و مهم ترين شركت هاي مخابراتي در 
جهان كرده است. از آنجا كه اخبار نسل پنجم اينترنت 
در گوش��ه و كنار جهان منتشر شده و كاربران بسياري 
نيز در انتظار اجراي آن هس��تند، كشورهاي زيادي با 
همكاري بزرگ ترين اپراتوره��اي اينترنت و غول هاي 

تكنولوژي در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد از 
اينترنت اند. در اوايل سال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه 
بين المللي مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل 
برنامه اي را براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي 
)IMT( براي افق ۲۰۲۰ و فراي آن آغاز كرد. در نتيجه 
رسما يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه 
موبايل ش��روع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي 
ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
هس��تيم كه هر يك به دنبال برقراري و راه اندازي نسل 
جديد و پرسرعت اينترنت نس��ل پنجم در كشورهاي 
مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپن، چين، اياالت متحده 
امريكا، استراليا و غيره هستند و از توانايي ها و برنامه هاي 
خود در اين زمينه رونمايي مي كنند. اپراتورها و غول هاي 
تكنولوژي بسياري نيز در جهان وجود دارند كه همگي به 
دنبال عرضه نخستين سرويس اينترنت با بهره گيري از 
فناوري نسل پنجم اينترنت 5G هستند كه از مهم ترين 
و بزرگ ترين آنها مي توان به نوكيا، هواوي، تي موبايل، 

اسپرينت، ورايزن، اريكسون و غيره اشاره كرد. 

به گزارش ديجياتو بر اس��اس گزارش��ي كه روز گذش��ته 
بلومبرگ منتش��ر كرد، اپل ظاهرا مش��غول آماده سازي 
يك سنسور تاچ آي دي جديد براي استفاده زير نمايشگر 
آيفون هاي ۲۰۲۰ است و آن را تا پاييز آينده آماده مي كند. 
گزارش بلومبرگ حكايت از آن دارد كه سنسور مذكور در 
كنار سيس��تم احراز هويت فيس آي دي و قفل نرم افزاري 
مرسوم در آيفون ها به كار گرفته مي شود تا كاربران بتوانند 
برحسب سليقه و خواست خود با كمك چهره يا اثر انگشت 
فرايند احراز هويت و قفل گشايي گوشي را انجام دهند. گفته 
مي شود اپل هم اكنون همكاري هايي را با تامين كنندگان 
خود آغاز كرده و نمونه هاي اوليه عملياتي از اين آيفون ها 
را هم ساخته اما مشخص نيست كه آيا اين شركت توانايي 
توليد فناوري مذكور در مقياس انبوه را دارد يا خير )دست 

كم براي نسل آتي آيفون ها.( 
حضور تاچ آي و فيس آي دي در كنار هم راحتي كلي براي 
قفل گشايي آيفون ها و همچنين سرعت انجام اين كار را باال 
مي برد؛ صرفا كافي است كاربر اثر انگشتان خود و همچنين 

تصوير چهره اش را در گوش��ي ثبت كند و آنگاه آيفون به 
محض آنكه هركدام از تكنولوژي هاي يادشده موفق به احراز 
هويت فرد ش��دند در كمترين زمان قفل گشايي مي شود. 
اين يعن��ي تاچ آيدي ضعف هاي في��س آي دي را برطرف 
مي كند و بالعكس. براي مثال در مواردي كه كاربر روسري 
يا كاله ماسك اسكي داشته باشد فيس آي دي كارايي خود 
را از دس��ت مي دهد و در نتيجه كاربر مي تواند با كمك اثر 
انگشت گوشي خود را قفل گشايي كند. از آنطرف افرادي 
كه دچار بيماري هاي پوستي نظير پزوريازيس هستند هم 

نمي توانند با كمك اثرانگشت گوشي خود را قفل گشايي 
كنند و در نتيجه صرفا بايد از سيستم فيس آي دي استفاده 
كنند. به همين نحو گاهي پيش مي آيد كه كاربر تمايل دارد 
آيفون خود را روي ميز بگذارد و از آن استفاده كند. در اين 
شرايط فيس آي دي عملكرد چندان خوبي از خود نشان 
نمي دهد و گزينه مناسبي براي قفل گشايي نخواهد بود و 
در عوض تاچ آي دي اين نقص را برطرف مي كند. تاچ آي دي 
در مواردي كه انگش��تان مرطوب باشند كار نمي كند و در 
مقابل رطوبت چهره تاثيري در عملكرد فيس آي دي ندارد. 
بنابراين اپل با قرار دادن سنسور تاچ آي دي در زير نمايشگر 
آيفون مي تواند طراحي بدون حاشيه سريآايفون X را حفظ 
كند و همزمان تجربه كلي كاربري آنها را نيز بهبود بدهد. 
ام��ا در مورد آيفون هاي ۲۰۱۹ كه قرار اس��ت هفته آينده 
معرفي شوند انتظار مي رود كه شاهد حضور يك سيستم 
بهبود يافته فيس آي دي باشيم كه اين بار زواياي بيشتري 
را پوشش مي دهد، ضمن آنكه دوربين اين دستگاه ها نيز 

به روزرساني هايي را دريافت خواهد كرد.

كارشناس��ان و تحليلگران فعال در موسس��ه تحقيقاتي 
استاتيستا به تازگي تعداد كاربران شبكه هاي اجتماعي را در 
برخي از كشورها تا سال ۲۰۲۳ ميالدي پيش بيني كرده اند.

 به گزارش ايسنا، به تازگي كارشناسان و تحليلگران فعال 
در موسسه تحقيقاتي استاتيستا برآورد و اعالم كرده اند كه 
تعداد كاربران شبكه هاي اجتماعي در برخي از كشورهاي 
منتخب جهان در سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ ميالدي شاهد 

يك روند رو به رشد و افزايش نسبي بوده كه اين ميزان در 
برخي از كشورها نظير چين، هند و اياالت متحده امريكا 

قابل مالحظه تر بوده است.
اطالعات اين گزارش به مقايسه و پيش بيني تعداد كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي در برخي از كشورهاي منتخب در 
جهان در س��ال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ ميالدي مي پردازد. 
چين در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي، ۶۷۳.۵ ميليون كاربر در 

شبكه هاي اجتماعي مختلف داشته در حالي كه كارشناسان 
و تحليلگران فعال در موسسه تحقيقاتي و آماري استاتيستا، 
پيش بيني كرده اند كه اين رقم در س��ال ۲۰۲۳ ميالدي 
به عدد ۸۰۰ ميليون كاربر خواهد رس��يد. تعداد كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي در هند در س��ال گذشته ميالدي 
۳۲۶.۱ ميلي��ون كاربر بوده كه برآورد مي ش��ود تا س��ال 
۲۰۲۳ ميالدي به ۴۴۷.۹ ميليون كاربر مي رسد. اياالت 

متحده امريكا در اين ميان، ميزبان ۲۴۳.۶ ميليون كاربر 
در س��ال ۲۰۱۸ بوده كه به نظر مي رس��د تا سال ۲۰۲۳ 
ميالدي اين رقم با رشد و افزايش اندكي به ۲۵۷.۴ ميليون 
كاربر خواهد رسيد. در برزيل نيز تعداد كاربران شبكه هاي 
اجتماعي با تجربه روند افزايشي اندكي، از ۹۵.۲ ميليون 
به ۱۱۴.۵ ميليون كاربر مي رسد. با نگاه مختصري به آمار 
منتشر شده در وب سايت statista مي توان دريافت كه 

ميزان رشد و افزايش تعداد كاربران شبكه هاي اجتماعي 
در برخي از كشورهاي پرجمعيت نظير چين، هند و اياالت 
متحده امريكا بسيار بيشتر گزارش و پيش بيني شده است 
اين در حالي است كه در برخي ديگر از اين كشورها نظير 
انگلستان، آلمان، فرانسه و كره جنوبي روند صعودي و رو به 
رشد چندان و قابل توجهي را در ميان سال هاي ۲۰۱۸ تا 

۲۰۲۳ ميالدي تجربه نخواهند كرد.
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تكذيب دستور كاهش پهناي  
باند اينستاگرام 

معاون وزير ارتباطات صحت برخي اخبار مبني بر اقدام 
وزارت ارتباطات براي كاهش پهناي باند دسترسي به 
شبكه اجتماعي اينستاگرام را در راستاي كندشدن 
دسترسي به اين شبكه، تكذيب كرد. به گزارش مهر، 
به دليل بروز برخي اختالالت مقطعي و كندش��دن 
دسترسي كاربران به شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
برخي اخبار غيررس��مي از اق��دام وزارت ارتباطات 
براي كاهش پهناي باند اينترنت براي دسترسي به 
اين شبكه اجتماعي حكايت دارد. اما حميد فتاحي 
-معاون وزير ارتباطات و مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرس��اخت- اين موضوع را كامال بي پايه و اس��اس 
عنوان كرد. وي با بيان اينكه هيچگونه اقدامي تاكنون 
براي كاهش دسترسي پهناي باند شبكه اجتماعي 
اينستاگرام نداش��ته ايم، گفت: »بطور كل موضوع 
محدودكردن و محدودس��ازي در حيطه اختيارات 
وزارت ارتباطات نيس��ت و تنها در صورتي كه به ما 
دستور داده شود موظف به انجام آن هستيم. در زمينه 
محدودسازي شبكه اجتماعي اينستاگرام و كاهش 
پهناي باند دسترسي به اين شبكه نيز، دستوري از 
مراجع ذي ربط نداشته ايم و چنين چيزي در برنامه 
نيست. اينكه گفته مي شود بيش از ۹۰ درصد پهناي 
باند كشور در اختيار اپليكيشن هاي خارجي قرار دارد، 

رقم درستي نيست.«

تعليق 200  دفتر متخلف 
فروش سيم كارت

مع��اون وزير و رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباطات راديويي كشور گفت: ۲۰۰ دفتر متخلف 
فروش س��يم كارت به دليل سوءاستفاده از معافيت 
رجيس��تري حجاج با دس��تور محمدج��واد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات شناسايي 
و تعليق شد. طي چند روز گذشته محمدجواد آذري 
جهرمي در توييتر خ��ود از وجود عده اي كالهبردار 
خبر دارد كه به حجاج، س��يم كارت راي��گان داده و 
با سوءاس��تفاده از مدارك آنها، گوشي قاچاق ثبت 
كرده اند، آذري جهرمي به سازمان تنظيم مقررات 
دس��تور دارد اين مس��اله را پيگيري كنند. در حال 
حاضر چرخه اي براي مطالبات مردم شكل گرفته كه 
معموال از صفحات مجازي وزير ارتباطات و به تازگي 
تعدادي از معاونان او شروع مي شود. به اين شكل كه 
پيگيري حق الناس معموال از س��وي مردم به آذري 
جهرمي سپرده مي شود و او دستور رسيدگي به موارد 
مختلف را به زيرمجموعه هاي مرتبط مي دهد و در 
نهايت هم اين چرخه به اطالع رساني ختم مي شود. 
يكي از چرخه هاي مطالبه مردمي ك��ه طي دو روز 
گذشته شكل گرفت درباره سوءاستفاده از پاسپورت 
حجاج و صدور سيم كارت رايگان براي ثبت گوشي 
تلفن همراه در س��امانه رجيس��تري بود. كاري كه 
حجاج اص��ال از آن اطالع نداش��تند. آذري جهرمي 
پس از دريافت اخبار اين كالهب��رداري، در توييتر 
خود نوش��ت: عده اي كالهبردار به حاجيان امسال، 
س��يم كارت رايگان داده اند. س��پس از مدارك آنها 
سوءاستفاده كرده و گوشي قاچاق ثبت كرده اند. ولي 
انگار ما را نش��ناخته اند. خواهند ديد كه حق الناس 
گفتن هاي ما الكي نيست و با دزدي مبارزه مي كنيم، 
چه بزرگ باش��د و چه كوچك. در اين راستا حسين 
فالح جوشقاني در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به تعليق 
۲۰۰ دفتر متخلف فروش سيم كارت، گفت: »با توجه 
به در پيش بودن مراسم اربعين و زيارت عتبات عاليات، 
بايد منافذ سوءاستفاده هاي اينچنين بسته شود. طي 
دو روز گذشته پيرو دستور وزير ارتباطات به شناسايي 
دفاتر و اش��خاصي پرداختيم كه با در دست داشتن 
مدارك حجاج امسال، دست به كالهبرداري و ثبت 
گوشي همراه زدند. از آن جايي كه حق الناس همواره در 
صحبت هاي وزير ارتباطات در سخنراني ها، جلسات و 
شوراي معاونين وزارتخانه مورد تاكيد قرار مي گيرد، ما 
با جديت اين مساله را پيگيري كرديم. تاكنون دستور 
تعليق بيش از ۲۰۰ دفتر فروش س��يم كارت براي 
ثبت گوشي همراه صادر و مشخصات كالهبرداران 
و گوشي هاي ثبت ش��ده قاچاق براي دادستاني كل 
كش��ور و س��تاد مبارزه با قاچاق ارسال شده است.« 
جوشقاني درباره شيوه ثبت تلفن به نام حجاج بدون 
اينكه خودشان از اين مساله آگاه باشند، گفت: »براي 
ثبت گوشي مس��افري نياز به مشخصات هويتي و 
سيم كارت به نام همان فرد است. در اين مورد كه از 
سوي تعدادي از حجاج گزارش شد، كالهبرداران با 
در دست داشتن مشخصات و مدارك حجاج، از دفاتر 
متخلف سيم كارت تهيه مي كردند و به اين ترتيب 
مي توانستند به راحتي از معافيت پاسپورت حجاج 
استفاده كنند.«  وي گفت: »در حال حاضر بازاري براي 
خريد و فروش معافيت پاسپورت جهت رجيستري 
شكل گرفته است. طبق قانون، مسافر مي تواند سالي 
يك گوشي تلفن همراه در س��فر خارجي خود وارد 
كشور كند كه به اين ترتيب گوشي معاف از ماليات 
است. افراد سودجود روال كاري شان به اين شكل است 
كه معافيت پاسپورت مسافران را با قيمت ۶۰۰ هزار 
تومان خريد و فروش مي كنند. البته در مورد دوم، افراد 
مانند حجاج از اين معامله بي خبر نيستند اما احتماال 
نمي دانند اگر نياز باشد خودشان در سفر بعدي گوشي 
مسافري وارد كنند، بايد ماليات آن را مانند گوشي 
تجاري پرداخت كنند.« جوش��قاني درباره برخورد 
با اين مس��اله گفت: »بايد با اي��ن موضوع به صورت 
جدي و سيستماتيك برخورد كرد. خاليي در سامانه 
رجيستري وجود دارد كه بايد در خصوص آن اقدامات 
مقرراتي انجام شود. عالو براي اين اختالف نظري هم 
در خصوص تعرفه هاي گمركي بين گوشي مسافري 
و تجاري است كه موجب سوءاستفاده مي شود براين 
اساس در حال تعامل با مسووالن مرتبط در وزارت 
صمت )صنعت، معدن و تجارت( هستيم تا مشكالت 
اينچنيني رفع شود.« وي به مسافران، حجاج و كساني 
كه به هر دليل از مرز خارج مي شوند توصيه كرد حق 
شهروندي خود را به اين شكل به فروش نرسانند و با 
اين افراد همراهي نكنند، چرا كه اين كار باعث مي شود 
گوشي هاي بدون پشتوانه و گارانتي وارد كشور شوند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

مجوزهاي غيرضروري براي ايجاد واحدهاي توليدي  كشاورزي حذف شد

گره گشايي از مشكالت كارآفريني در بخش كشاورزي
گروهبنگاهها|

اگ��ر قرار باش��د ليس��تي از مهم ترين مش��كالت و 
نارس��ايي هاي پيش روي فعاليت ه��اي اقتصادي 
مرتبط با فضاي كس��ب و كار كشورمان تهيه شود؛ 
موضوع كاغذبازي، قوانين دس��ت و پاگير و اعمال 
س��ليقه هاي غيرضروري يك��ي از گزاره هاي اصلي 
اس��ت كه بدون ترديد در راس يك چنين ليس��ت 
فرضي مي نشيند. كافي است كه پاي صحبت يكي 
از فعاالن اقتصادي در حوزه هاي صنعتي، بازرگاني 
كشاورزي و...بنش��ينيد و درباره چالش هاي پيش 
روي فعاليت ه��اي اقتصادي كش��ور صحبت كنيد 
تا متوجه ش��ويد كه اكثريت قريب به اتفاق فعاالن 
اقتصادي موضوع مجوزهاي غيرضروري را به عنوان 
يكي از مش��كالت اصلي بازار كس��ب و كار كش��ور 

عنوان مي كنند. 
مش��كلي كه دولت تدبير و اميد از ابتداي زعامت بر 
راس هرم اجرايي كش��ور عنوان كرد ك��ه به دنبال 
بهبود آن اس��ت و وعده داد ك��ه برنامه هاي اجرايي 
خ��ود را با هدف حل و فصل يك چنين مش��كالتي 
عملياتي خواهد كرد. بعد از تالش هاي دولت براي به 
كارگيري پنجره واحد در بخش هاي مختلف توليدي 
و تجاري ديروز وزير جهادكشاورزي دولت دوازدهم 
از بازنگري در دس��تورالعمل ها و بخشنامه هاي غير 
ضروري در جهت رونق فضاي كسب وكار واحدهاي 
توليدي كش��اورزي خبر داد؛ بر اين اس��اس، حذف 
اس��تعالمات غيرضروري از قبيل استعالم از محيط 
زيست استان و شهرستان، استعالم از سازمان امور 
اراضي اس��تان و شهرستان، استعالم از شركت هاي 
برق و گاز استان و شهرستان، استعالم از امور آب و 
اصالح و تعديل حريم ها از اصالحات مهم انجام شده 

در صدور مجوز واحدهاي گلخانه است.
حذف اس��تعالمات غيرض��روري در ص��دور مجوز 
واحدهاي دام، طيور و آبزيان اقدام مهم ديگر وزارت 
جهاد كشاورزي در جهت بهبود فضاي كسب و كار و 
اصالح فرآيند صدور مجوز واحدهاي توليدي بخش 
كشاورزي است كه اصالح فرآيند استعالم از سازمان 
دامپزشكي، عدم نياز به اس��تعالم از محيط زيست 
استان و شهرستان، عدم نياز به استعالم از امور آب، 
عدم نياز به استعالم از شركت هاي برق و گاز استان 
و شهرستان، عدم نياز به استعالم از سازمان جنگل ها 
و ادارات كل منابع طبيعي، عدم نياز به اس��تعالم از 
سازمان امور اراضي استان و شهرستان، عدم نياز به 
استعالم از س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
اص��الح و تعدي��ل حريم ه��ا و تمديد زم��ان پروانه 
تأس��يس از مهم ترين اين بازنگري ها در اين حوزه 

است.گفتني است؛ براي آن دسته از مدارك و اسناد 
مثبته كه توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و 
منابع طبيعي در فرآيند صدور مجوز اخذ و پذيرش 
شده است، نيازي به اس��تعالم مجدد از سوي بانك 
كشاورزي نبوده و قابل پذيرش بانك خواهد بود. با 
توجه به اهميت موضوع س��راغ ديدگاه هاي فعاالن 
توليدي بخش كشاورزي رفتيم تا نتايج اجراي يك 
چنين دستور العملي را در بهبود فضاي كسب و كار 

بخش كشاورزي جويا شويم. 

   شرط تحويل سوخت  به چاه ها، ثبت نام در 
پنجره واحد وزارت جهاد كشاورزي

پرسش��ي كه با اي��ن مقدم��ات به ذه��ن خطور 
مي كند آن اس��ت كه ضمانت اجرايي يك چنين 
بخشنامه هايي كه با هدف كاهش بروكراسي هاي 

موجود ابالغ مي شوند چيست؟ 
بر اساس اعالم مسووالن اجرايي با ابالغ بخشنامه 
جدي��د در خصوص راه ان��دازي پنج��ره واحد در 
بخش كش��اورزي از اين پس خدمات ويژه دولت 
در بخش كش��اورزي در صورتي در اختيار فعاالن 

بخش كش��اورزي قرار مي گيرد كه پيش از اين در 
س��امانه پنجره واحد وزارت جهاد كشاورزي ثبت 

نام كرده باشند. 
در همين خصوص مس��وول سامانه سوخت جهاد 
كش��اورزي اس��تان همدان مي گويد: از اين پس 
شناسايي و تحويل سوخت چاه هاي آب كشاورزي 
از طريق پنجره واحد سايت وزارت جهاد كشاورزي 

پيگيري خواهد شد. 
ساسان كرمي اظهار كرد: براساس آخرين تصميم 
وزارت جه��اد كش��اورزي، ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
از اين پس شناسايي و تحويل سوخت چاه هاي آب 
كشاورزي از طريق پنجره واحد سايت وزارت جهاد 

كشاورزي پيگيري خواهد شد.
وي با بي��ان اينك��ه متقاضيان دريافت س��وخت 
چاه ه��اي مج��از آب بايد در س��ايت وزارت جهاد 
كشاورزي، مشخصات و وضعيت چاه آب كشاورزي 
خود را ثب��ت كنند، گفت: پ��س از ثبت اطالعات 
چاه در پنجره واحد سايت وزارت جهاد كشاورزي 
درخواس��ت ب��ه ص��ورت اتوماتي��ك به ش��ركت 

آب منطقه اي ارسال ش��ده و به صورت سيستمي 
بررسي مي ش��ود. پس از بررس��ي درخواست در 
شركت آب منطقه اي و در صورت مشكل درخواست 
ارايه ش��ده به شكل سيس��تمي به شركت پخش 
فرآورده ه��اي نفت��ي ارج��اع خواهد ش��د و براي 
نخس��تين بار سهميه س��وخت س��ه ماه چاه آب 
براساس عمق چاه، دبي چاه، ميزان برداشت مجاز 
در پروانه كه از سوي آب منطقه اي پيش بيني شده 

براي كشاورز تامين مي شود.
وي تصريح ك��رد: در درخواس��ت دوم مالك چاه 
براي دريافت سوخت نقش جهاد كشاورزي روشن 
مي ش��ود به نحوي كه بايد مراكز جهاد كشاورزي 
فعاليت چ��اه را در بخش كش��اورزي تاييد كرده 
و عنوان كنند س��هميه س��ه ماه نخست در بخش 
كشاورزي مصرف شده كه در اين صورت كشاورز 

مي تواند درخواست دوم را ثبت كند.
كرمي با اش��اره به اينكه مزيت اج��راي اين طرح 
شناسايي چاه هاي آب، دبي سنجي چاه، مشخص 
شدن ميزان برداشت از چاه و... است، تصريح كرد: با 
ثبت نام در پنجره واحد سايت كشاورزي از هدررفت 

سوخت جلوگيري خواهد شد و چاه هاي غيرمجاز 
شناسايي و بروكراسي اداري كاهش پيدا مي كند.

   حوزه اداري نبايد گره اي در توليد بخش 
كشاورزي ايجاد كند

در شرايطي كه كرمي استفاده از رويكردهاي سلبي 
در خدمات دهي به كشاورزان را يكي از راهكارهاي 
موثر براي گسترش پنجره هاي واحد مي داند، علي 
اش��رف منصوري از زاويه ديگري ب��ه موضوع ورود 
مي كند و از ضرورت فرهنگ س��ازي و اطالع رساني 

در اين زمينه صحبت مي كند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران اظهار 
داشت: متاسفانه بروكراسي اداري به عنوان يكي از 
بزرگ ترين مشكالت و سد راه حوزه كشاورزي است 
كه گره هاي زي��ادي در توليدات اي��ن بخش ايجاد 
كرده است. او معتقد است كه دولت از طريق تثبيت 
پنجره ه��اي واحد در حوزه كش��اورزي مي تواند به 
اهدافي كه در حوزه هايي چون اش��تغالزايي، توليد 
بيشتر، صادرات و...دست يابد. منصوري كه در جمع 
فعاالن بخش كش��اورزي قرچ��ك صحبت مي كرد 
اف��زود: برخي دس��تگاه هاي اجرايي گاه��ا رفتار و 
برخوردي با توليدكنندگان دارند كه فرصت و انگيزه 

الزم را از آنها سلب كرده است.
وي از ش��هرداري ها گله كرد و گفت: متاس��فانه در 
كشور به خصوص در استان تهران نه تنها مساعدت 
در جهت توليد وجود ندارد بلكه شهرداري ها با اخذ 
عوارض سنگين اجراي هرگونه فعاليت را از كشاورز 
گرفته اند و روز به روز نيز بر حجم اين محدوديت ها 

افزوده مي شود.
منصوري در ادامه بيان كرد: بهره هاي باالي بانكي، 
مقررات سخت گيرانه از سوي بانك هاي عامل براي 
دريافت تس��هيالت، باال بودن نوسانات قيمت، نبود 
تضمين براي ريسك و ...عرصه را بر توليد تنگ كرده 
است. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران 
افزود: توسعه كش��ت گلخانه اي يكي از محورهاي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت چرا كه ايران در منطقه اي 
خش��ك قرار گرفته و فرصتي براي كشت در فضاي 
آزاد وجود ن��دارد. همچنين به دليل اش��تغالزايي، 
بهره وري مص��رف آب و افزايش ۱۰ برابري توليد از 
مزاياي كشت گلخانه اي است. اما برخي مشكالت بر 
سر راه تخصيص مجوزها و بروكراسي باعث شده كه 
كشاورزي كشور نتواند تمام ظرفيت هايش را براي 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي به كارگيرد، مشكلي 
كه با ايجاد پنج��ره واحد مي توان اميدوار بود تا حد 

زيادي مهار شود.

قائم مقام مديرعامل سايپا خبرداد

تحويل تمام خودروهاي معوق سال ۹۷ تا پايان ماه آينده
 قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا در 
امور فروش گفت: سايپا تمام خودروهاي معوق سال 
گذشته و تعهدات مرتبط با سال ۹۷ را تا پايان مهرماه 

به مشتريان تحويل خواهد داد. 
به گزارش »تعادل«؛ مجيد باقري افزود: با توجه به 
تكميل و تجاري س��ازي تعداد زيادي از خودروهاي 
داراي كسري قطعات و همچنين اجراي موفقيت آميز 
طرح عبور مس��تقيم و توليد تمام محصوالت سايپا 
به صورت كامل، تا پايان مهرماه همه تعهدات مربوط 

به سال ۹۷، تحويل داده خواهد شد.
وي گفت: خودروه��اي پرتيراژ قابل عرضه س��ايپا 
مش��مول اين طرح خواهند بود و ثبت نام كنندگان 

محصوالت خانواده رنو، برليانس و آريو كه به دليل 
بدعهدي و ترك ايران از س��وي ش��ركاي خارجي 
از خودروه��اي غيرقابل توليد هس��تند در صورت 
مشاركت در طرح تبديل، خودروهاي تبديلي خود 

را تحويل مي گيرند.
ب��ه گفته باق��ري در چندماه گذش��ته، بخش��ي از 
محص��والت خانواده پراي��د و تيب��ا به دليل كمبود 
تعدادي از قطعات پيشرفته، به صورت ناقص توليد 
مي شد كه اين روند با تالش مديريت ارشد سايپا در 
حال حاضر به روال عادي بازگشته و موجب تسريع 

در تحويل خودروها شده است.
وي ادامه داد: س��ايپا به دلي��ل جايگزيني هر يك از 

محصوالت برند مش��ترك با دو يا سه محصول قابل 
عرضه خود، با افزايش تعه��دات در خصوص تعداد 
خودروهاي تحويلي مواجه ش��د كه اين امر، زمينه 
طوالني شدن روند تحويل محصوالت را ايجاد كرد.

قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در 
امور فروش گف��ت: در حال حاضر بط��ور همزمان، 
پاسخ گويي به پيش فروش هاي مربوط به سال ۹۷، 
فروش فوري و فروش اعتباري سال ۹۸ و همچنين 
اجراي طرح هاي جايگزين��ي خودروهاي خارجي 
را در دس��تور كار داريم كه مشمول حجم زيادي از 

محصوالت قابل عرضه در رده هاي مختلف است.
باقري افزود: پس از پايان تحويل خودروهاي معوقه 

سال ۹۷، پاسخ گويي به تمام تعهدات سال جاري را 
نيز به سرعت آغاز خواهيم كرد تا هم ميزان تقاضاي 

موجود را به تعادل برسانيم و هم زمينه تنظيم بازار 
را فراهم كنيم. 

كمك به توسعه كردستان از طريق 
برگزاري رويدادهاي بين المللي

كردس�تان| ريي��س 
و  مديري��ت  س��ازمان 
برنامه ري��زي كردس��تان 
مي گوي��د: هدفگذاري ما 
برگزاري هر سال حداقل 
يك روي��داد بين المللي و 
در نتيجه آن توسعه استان 
است.به گزارش ايسنا، بهرام نصراللهي زاده در جلسه 
هماهنگي برگزاري چهار رويداد ملي و بين المللي در 
دانشگاه كردستان با تاكيد بر اينكه بايد همه امكانات 
را براي برگزاري اين همايش ها بسيج كنيم، افزود: با 
توجه به شرايط خاص كشورمان در زمينه اقتصادي، 
بايد از ظرفيت ادارات و دس��تگاه هاي اجرايي براي 
برگزاري رويدادهاي بين المللي اس��تفاده كنيم تا 
هزينه ها را كاهش دهيم.رييس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كردستان عنوان كرد: طي چند سال اخير 
برنامه ريزي ما برگزاري هرساله حداقل يك رويداد 
بين المللي در استان بوده كه اين هدف تاكنون محقق 
شده اس��ت.وي در ادامه گفت: متاسفانه در گذشته 
استان كردستان به صورت نامطلوب معرفي شده كه 
اين مساله به گردشگري استان ضربه وارد كرده است. 
ما نياز داريم كه ظرفيت هاي استان را معرفي كنيم تا 
مردم ساير نقاط كشور و جهان با اين ظرفيت ها آشنا 
شوند.نصراللهي زاده ذكر كرد: سال گذشته طي يك 
نظر سنجي كه از مسافران نوروزي استان گرفته شده 
بود مشخص شد كه مس��افران و گردشگران همه از 
مهمان نوازي و فضاي مطلوب استان راضي بودند و با 
خاطر خوشي استان را ترك مي كردند و فقط بعضا از 

كمبود خدمات گردشگري گاليه داشتند.

دستور ويژه براي رسيدگي
به زمين خواري در زنجان

زنجان|ريي��س ق��وه 
قضاييه براي رس��يدگي 
و  زمين خ��واري  ب��ه 
ي  ي ه��ا بر ر كا تغيير
غيرمجاز اراضي و آلودگي 
محيط زيس��تي دستور 
ويژه صادر كرد.به گزارش 
تسنيم، حجت االسالم س��يد ابراهيم رييسي در 
جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال استان افزود: 
بايد شوراي حفظ حقوق بيت المال با هم انديشي 
و هم فكري كاري كند كه بيت المال و حقوق مردم 
حفظ شود، چون آب و خاك و هوا و فضا و محيط 
زيست جزو حقوق مردم است و نبايد تضييع شود 
و كس��ي نبايد به محيط زيس��ت و منابع طبيعي 
دس��ت اندازي كند.رييس قوه قضاييه در ادامه با 
اشاره به وظيفه مسووالن متولي در مراقبت و حفظ 
منابع طبيعي، گفت: اگر معلوم ش��د كه مسوول و 
مدي��ري در زمان خودش، مراقب��ت الزم را انجام 
نداده و با وجود داش��تن اختيار، از اختيارات خود 
براي پيشگيري استفاده نكرده است و اين اراضي 
مورد تصرف قرار گرفته اس��ت، جاي سوال از اين 

مدير وجود دارد ولو اينكه از سنوات سابق باشد.
او نس��بت به كساني كه كارش��ان تخلف آشكار از 
قانون است، گفت: نسبت به كساني كه با سوداگري 
و قانون گريزي جيبشان را پر از پول مي كنند نبايد 
گذشت كرد بايد حتما مورد پيگيري قرار گيرد و 
تكليف شان روشن ش��ود. يك عده از سر غفلت و 
بي اطالعي اين كار را انجام دادند كه بايد وضع آنها 

نيز مشخص شود.

نجات اقتصاد كشور
با  ايده هاي خالقانه نسل جوان
خراس�انرضوي| عضو 
هيات نمايندگان اتاق مشهد 
گفت: موفقيت شما جوانان و 
نوجوانان به معناي كاميابي 
بخ��ش صنع��ت و تولي��د 
ماست. به گزارش  ايلنا، رضا 
حميدي در آيين اختتاميه 
فرهنگس��تان نوآوري و كارآفريني دانش آموزي، پس 
از شنيدن ايده ها و ارايه شجاعانه و مسلط دانش آموزان 
ابراز خرس��ندي كرد و گفت: اين مهارتي كه در ارايه و 
بيان ايده هاي تان داريد، توان شما را در زندگي افزون تر 
مي كند و بينش شما را نسبت به ظرفيت هاي تان ارتقا 
مي بخش��د.عضو هيات نمايندگان اتاق مشهد افزود: 
نقاط قوت بالقوه اي در شخصيت هر فردي وجود دارد 
كه به مدد آموزش ها تقويت و بالفعل مي شود. بنابراين 
قدر اين تغيير و تح��ول مثبت را بدانيد، مي توانيد اين 
اشتياق، كنجكاوي و تكاپويي كه داريد را براي كمك به 
ما صنعتگران به كار بگيريد و ايده هاي خالقانه شما، بستر 
اتفاقات خوبي باشد.وي با بيان اينكه يكي از مهم ترين 
بخش هاي توليد، عرصه ف��روش و توزيع محصوالت 
اس��ت، افزود: رصد كنيد و ببيني��د كه صنعتگر با چه 
چالشي رو به روست، كارگر از چه مشكلي رنج مي برد، 
مصرف كننده چه نياز و تقاضايي دارد و ايده هاي تان را در 
مسير پاسخگويي به اين تقاضاها هدايت كنيد.حميدي 
در بخش ديگري از سخنانش به علت ورود خود به چهار 
عرصه توليد فرش ماشيني، چرم، نان صنعتي و حوله 
گفت: س��رآغاز حركت من در هر كدام از اين عرصه ها، 
ريشه در وطن پرستي ام داشت، دوست نداشتم بازار در 
انحصار كاالي خارجي باشد، پس به توليد روي آوردم. 

اجراي ۴۹ طرح سرمايه گذاري 
گردشگري در همدان

همدان| مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري هم��دان 
مي گوي��د: ۴۹ ط��رح در 
ح��وزه س��رمايه گذاري 
گردش��گري اس��تان در 
حال اجرا اس��ت كه ما را 
به اهداف پيش بيني ش��ده براي هفت هزار تخت 
پذيرايي مي رساند. علي مالمير در نشست تخصصي 
آمايشي منطقه سه كشور درباره توسعه گردشگري 
منطقه غرب كشور گفت: طاق بستان تنها اثر ثبت 
شده جهاني در منطقه ۳ كشور است كه بايد براي 

افزايش اين آثار تالش كرد. 
وي با اشاره به ظرفيت هاي ارزشمند تاريخي بسيار 
كه در بين چهار اس��تان ايالم، كرمانشاه، لرستان و 
همدان وجود دارد گفت: برنامه ريزي مدوني براي 
توس��عه گردش��گري جهاني بايد انجام شود. غار 
عليصدر و تپه هگمتانه در همدان مي تواند با تكميل 
زيرساخت ها گردش��گران زيادي را در غرب كشور 
جذب كند.همدان با س��ابقه تمدني ۳۵۰۰ ساله، 
يك هزار و ۸۰۰ اثر تاريخي ش��ناخته ش��ده و آب 
و هواي ناب به عنوان بهش��ت گردشگري مشهور 
است. ۶ درصد جمعيت استان را هنرمندان صنايع 
تشكيل مي دهند كه مبل و منبت مالير و تويسركان 
و شهر جهاني سفال نمونه هاي بارز و موفق صنايع 
دستي هستند. ۲۰ روس��تاي هدف گردشگري از 
ظرفيت هاي ديگر استان همدان است و چهار هزار 
تخت براي پذيرش گردشگر داريم و براي رسيدن به 

آمار هفت هزار در اين حوزه تالش مي كنيم.

   پرونده هاي  حوادث كارگري  
خارج از نوبت رسيدگي مي شود
هرم�زگان| ريي��س كل 
دادگستري استان هرمزگان 
با تاكي��د بر لزوم بررس��ي 
مس��تمر ضوابط ايمني در 
كارگاه هاي توليدي استان 
گف��ت: در همي��ن راس��تا 
پرونده هاي مربوط به حوادث 
كارگري را خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي دهيم.به 
گزارش روابط عمومي دادگستري هرمزگان، علي صالحي 
در ديدار رييس كل دادگستري استان هرمزگان با هادي 
ابراهيمي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
هرمزگان تأكيد كرد: اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي 
با توجه به رسالت بزرگي كه بر عهده دارد بايد تالش نمايد 
تا حقوق كارگران كه از اقشار زحمتكش هستند، تضعيف 
نشود. وي با تأكيد بر لزوم بررسي مستمر ضوابط ايمني 
در كارگاه هاي توليدي اس��تان افزود: در همين راس��تا 
پرونده هاي مربوط به حوادث كارگري را خارج از نوبت 
مورد رسيدگي قرار مي دهيم و پس از بررسي ساير موارد 
مطرح شده در اين نشست، دستور تشكيل شعبه ويژه 
براي رسيدگي سريع تر به پرونده هاي حوزه تعاون و كار را 
خواهيم داد.رييس كل دادگستري هرمزگان بر جايگزيني 
نيروي كار داخل��ي به جاي اتباع غيرمج��از خارجي و 
ساماندهي نيروي كار تأكيد كرد و التزام كارفرمايان به 
موازين و دستورالعمل هاي قانوني در اين حوزه را خواستار 
شد.صالحي ضمن تأكيد بر برخورد قانوني با متخلفين 
حوزه كار تصريح كرد: در خصوص پيگيري مش��كالت 
كارگران و جلوگيري از بروز مش��كالت، بايد با مديران 
شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي استان جلساتي برگزار 
و مشكالت حوزه كار در اسرع وقت رصد و پيگيري شود.
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تعزيه را با متر هنر نمايشي 
اندازه نگيريد

اصفهان| رييس انجمن تعزيه اصفهان گفت: 
متأسفانه در بسياري از جاها، حتي دانشگاه ها، 
مي خواهن��د تعزيه را با متر هنرهاي نمايش��ي 
ان��دازه بگيرند و اي��ن متر، ب��راي تعزيه جامع 
نيست.حس��ينعلي موم��ن زاده، در نشس��ت 
»پنجشنبه هاي اصفهان« با موضوع »آيين هاي 
سوگواري محرم در اصفهان« تعزيه را داراي سه 
ركن مهم دانس��ت و اظهار كرد: اين سه ركن، 
شامل شعر، موسيقي و نماد است و بايد در زمان 
خودش موردبررسي قرار بگيرد. ادبيات تعزيه 
درعين حال كه يك ادبيات سليس و روان است، 
متأثر از مكاتب شعري است. عضو شوراي عالي 
هنر اس��تان اصفهان تأكيد كرد: تعزيه عالوه بر 
اينكه هنر است در خود علومي مثل روانشناسي، 
رنگ شناس��ي، سمبل، نماد شناس��ي و... را نيز 
دارد. تعزيه خوان ها در كشور ما غريبند و وقتي 
از كشور خارج مي شوند، هنر دنيا به  افتخار آنها 
تعظيم مي كند. بنابراين سعي كنيم فرزندان مان 

را با تعزيه،  اين فرهنگ ناب واليي آشنا كنيم.

دريافت وجه بابت  كارت 
سوخت جايگاه، تخلف است

س�اري| بر اساس اطالعيه شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي دريافت هرگونه وجه اضافي 
به جز بهاي بنزين تحويلي به خودروها در زمان 
سوختگيري، ممنوع و تخلف محسوب مي شود.

ب��ه اط��الع هموطنان عزي��ز مي رس��اند طبق 
روال معم��ول كارت ه��اي آزاد جايگاه ها فعال 
و دردس��ترس مراجعين جهت س��وختگيري 
اس��ت به همين لحاظ درياف��ت هرگونه مبلغ يا 
وجهي بابت استفاده از كارت آزاد جايگاه توسط 
اپراتورها و متصديان تلمبه در جايگاه هاي عرضه 
سوخت ممنوع بوده و تأكيد مي گردد در صورت 
مشاهده مواردي از قبيل عدم در دسترس بودن 
كارت آزاد يا دريافت وجه اضافه بر مبلغ بنزين با 
سامانه پاسخگوئي ۰۹۶۲۷ شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران تم��اس حاصل نموده 
و موضوع را منعكس نمايند. ش��ايان ذكر است 
همكاران اين ش��ركت به س��رعت ب��ه موضوع 

رسيدگي و نتيجه اطالع رساني خواهد شد.

مديرعامل شركت نفت 
ايرانول عزادارشد 

تهران|عيس��ي اس��حاقي مديرعامل موفق و 
محبوب كارگران و كارمندان شركت نفت ايرانول 
همزمان با ايام س��وگواري سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( در غم از دست دادن 
مادر مومنه، زحمتكش و مهربان خود عزادار شد.

 به گزارش روابط عمومي و تبليغات شركت نفت 
ايرانول، مراس��م تش��ييع، تدفين و شام غريبان 
آن مادر مهربان در زادگاهش جزينان طالقان و 
مراسم س��وم و هفتم آن مادر عزيز در روز شنبه 
۱۶ شهريور در تهران ش��هرك ژاندارمري بلوار 
مرزداران مس��جد اميرالمومنين از ساعت ۱۸ تا 

۳۰: ۱۹ برگزار مي شود.

اصفهان؛ پرچمدار ديپلماسي 
آب در آسياي مركزي 

اصفهان| حجت اهلل ايوبي دبيركل كميسيون 
ملي يونس��كو در ايران در جلس��ه كميته فني و 
اجراي اولين دوره مس��ابقات مهارت هاي فني و 
تخصصي شركت هاي آب و فاضالب كشور كه در 
اصفهان برگزار شد اعالم كرد: در سال هاي اخير 
با توجه به محدوديت دسترسي به منابع حياتي 
آب در دنيا، ديپلماس��ي آب از اهميت بس��زايي 
برخ��وردار بوده و در اين زمينه اصفهان مي تواند 
پرچمدار ديپلماس��ي آب در ميان كش��ورهاي 
آس��ياي مركزي مانند ازبكستان، تاجيكستان، 

تركمنستان، افغانستان و... باشد.
ايوبي با بيان اينكه آب صرفا يك كاالي مصرفي 
نيست بلكه موضوعات پيرامون آن بيانگر تمدن 
و فرهنگ هر كشور است خاطرنشان كرد: نحوه 
مص��رف آب در برگيرن��ده موضوعاتي همچون 
اخالق آب، احترام وقداس��ت آب، اقتصاد آب و 
دانش آب است كه خوشبختانه تاريخ گواي آن 
اس��ت ايران باس��تان از فرهنگ وتمدن غني در 
راس��تاي چگونگي بهره مندي از آب برخوردار 

بوده است.

مددجويان 
در سيستان و بلوچستان 

زاهدان| با حضور رييس كميته امداد حضرت 
امام)ره( كشور و استاندار سيستان و بلوچستان، 
كلنگ ساخت ٦ هزار واحد مسكوني مددجويان 
كميته امداد حضرت امام)ره( در اس��تان صبح 
امروز جمعه در شهرستان خاش به زمين خورد. 
احمدعل��ي موهبتي اس��تاندار در مراس��م آغاز 
عمليات ساخت ٦هزار واحد مسكوني مددجويان 
كميته امداد گفت: طي سال هاي اخير اقدامات 
خوبي از س��وي كميته امداد حض��رت امام )ره( 
كش��ور در حوزه توانمندس��ازي صورت گرفته 
اس��ت. در حال حاضر از ٧٠٥ هزار خانوار تحت 
پوشش كميته امداد ١٠٥هزار خانوار در سيستان 
و بلوچس��تان از خدمات اين نه��اد مقدس بهره 

مي برند.
اس��تاندار با بي��ان اينك��ه انتظار داريم س��هم 
مش��اركت هاي مردم��ي اي��ن اس��تان در امور 
كميته امداد بيش��تر شود، تصريح كرد: مجموع 
مشاركت هاي مردمي در سطح كشور ٦٠ ميليارد 
تومان بوده اس��ت. فاصله غني و فقير در استان 
بسيار زياد است كه بايد تالش شود فرهنگ كمك 

و انفاق بيشتر از قبل در جامعه گسترش يابد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

درخواست استانداري تهران براي تغيير يك ماده از قانون هواي پاك به نفع توسعه صنايع 

صنايع عليه محيط زيست 
سال ها از زماني كه كارشناسان درباره تحميل 
فش�ار بر تهران بيش�تر از توان زيس�تي اين 
شهر هش�دارهايي را مطرح كردند، مي گذرد 
اما نه تنها فش�ارها بر اين كالنش�هر كم نشده 
بلكه تالش هايي هم ب�راي از بين بردن قوانين 
حفاظتي در حال انجام است. ساده ترين دليلي 
كه در س�ال هاي اخير از س�وي كارشناس�ان 
براي معضل آلودگي هواي ش�هر تهران مطرح 
مي شود،  مكان گزيني نادرست صنايع پايتخت، 
بدون توج�ه ب�ه جغرافياي ته�ران و ظرفيت 
زيستي اين شهر است به همين دليل در ماده 11 
قانون هواي پاك تصميم بر اين شد كه هرگونه 
واحد تولي�دي،  صنعتي و معدني براي احداث، 
توسعه،  تغيير خط توليد و تغيير محل از سازمان 
حفاظت محيط زيس�ت كشور اس�تعالم كرده 
و مجوز محيط زيس�تي دريافت كند. از سوي 
ديگر استقرار صنايع در 12۰ کيلومتری تهران 
ب�ا محدوديت و ممنوعيت هم�راه بود اما حاال 
آن طور كه مس�ووالن اس�تانداري و همچنين 
محيط زيس�تي ها اعالم كرده اند،  قرار است به 
اسم مقابله با تحريم، حل معضل بيكاري و اعالم 
شرايط اضطراري اين ماده از قانون هواي پاك 
مورد بازنگري قرار گرفته و احتماال حذف شود. 
چراغ سبز محيط زيست به اين درخواست در 
حالي اس�ت كه كارشناسان نس�بت به حذف 
ماده 11 انتقادهاي�ي را مطرح كرده و معتقدند 
اگر اين م�اده قانون�ي ناديده گرفته ش�ود،  با 
توسعه بي ضابطه تهران رو به رو هستيم كه نه 
تنها محيط زيست را دستخوش تحوالت غلط 
مي كند بلكه آسيب هاي اجتماعي را گسترش 
داده و س�المت مردم را هم م�ورد تهديد قرار 

مي دهد.

    ماده 11 قانون هواي پاك حذف شود
روز گذش��ته مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی 
اس��تانداری تهران بار ديگر بر لزوم بازنگری در ماده 
۱۱ قانون هوای پاک برای توسعه ظرفیت صنايع در 
استان تهران تاکید كرد. محمد امامي امین، معتقد 
اس��ت  برای تک رقمی کردن نرخ رشد بیکاری در 
سطح اس��تان تهران با موانعی روبه رو هستیم که از 
مهم ترين آن می توان به ماده ۱۱ قانون هوای پاك 

اشاره كرد. 
او درباره اين موضوع گفت:  در حال حاضر نرخ رشد 
بیکاری در سطح اس��تان تهران از ۱۲.۴ گذشته به 
۱۰.۱ رسیده است. بی ترديد برای تک رقمی کردن 
نرخ رشد بیکاری در س��طح استان تهران با موانعی 
روبه رو هس��تیم که از مهم ترين آن می توان به ماده 
۱۱ قانون هوای پاک اشاره کرد. براساس اين قانون 
اس��تقرار صنايع در ش��عاع ۱۲۰ کیلومتری تهران 

ممنوع است در حالی که اگر اين محدوديت نباشد 
افزايش ظرفیت تولید و در پی آن افزايش اش��تغال 
در سطح اس��تان را ش��اهد خواهیم بود. بسیاری از 
صنايع استان امروز معطل اين ماده هستند تا بتوانند 

افزايش ظرفیت و تولید را محقق کنند.
امامي امین افزود: درخواست برای افزايش ظرفیت 
و توقف اجرای ماده ۱۱ قانون هوای پاک به معنای 
ناديده گرفتن استانداردهای زيست محیطی نیست 
و در حال حاضر نیز اکثر صنايع ما در اس��تان تهران 
استانداردهای زيس��ت محیطی را رعايت می کنند 
و در بح��ث نوس��ازی صنايع نیز متعهد می ش��وند 
استانداردهای زيس��ت محیطی را رعايت کنند. لذا 
در خواس��ت ما اين است که در شرايط سخت فعلی 
که درگیر تحريم های ظالمانه هس��تیم و مهم ترين 
وظیفه حفظ اش��تغال موجود و افزايش نرخ جذب 

متقاضیان کار است اجرای اين ماده متوقف شود.
معاون اس��تاندار تهران بیان كرد:  درخواست توقف 
اجرای اين ماده تا پايان برنامه شش��م است تا اجازه 
توسعه به صنايع داده ش��ود و از اين شرايط بحرانی 
عبور کنیم و در اين مدت هم فرصت اس��ت که ماده 
۱۱ قانون هوای پاک و منع استقرار صنايع در شعاع 
۱۲۰ کیلومتری تهران بازنگری ش��ود و به ش��کلی 
قرار بگیرد که پاس��خ درخواست های اين حوزه نیز 

داده شود.

    كاهش اس�تعالمات محیط زیستی از ۴1 به 
۲1 درصد

اظهارات روز گذش��ته او در حالي است كه يكبار ديگر 
اواخر تیرماه همچنین درخواستي از سوي استانداري 
مطرح شده كه محیط زيس��ت هم نسبت به آن چراغ 
سبز نشان داد. مهرداد کتال محسنی،  معاون فنی اداره 
کل محیط زيست اس��تان تهران آن زمان درباره اين 
موضوع بیان كرد:  در سال ۱۳۴۶ با هدف تمرکززدايی 
از تهران و توازن در توسعه قانون »منع استقرار صنايع 
در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران« تصويب شد اما اين 
قانون به تدريج رنگ باخت و اس��تثناهايی برای آن در 
نظر گرفته ش��د. برای مثال به تدري��ج صنايع غذايی، 
صنوف و صنايع پیشرفته و استان هايی مانند سمنان، 
قم و البرز و شهرک های صنعتی اجازه داشتند که از اين 
قانون پیروی نکنند.شرايط امروز کشور با شرايط پیش 
از انقالب اسالمی تفاوت دارد. در حال حاضر نیاز داريم 
تا با وجود تمام تحريم ها، اش��تغال و تولید را در کشور 
افزايش دهیم. در مجموع اين عوامل سبب شد تا برخی 
مسووالن به فکر بازنگری در برخی قوانینی بیفتند که 

مانع پیشرفت و توسعه می شوند.
او با تاکید بر اينکه حفظ محیط زيست و نگاه آمايشی 
به سرزمین همواره مورد توجه سازمان حفاظت محیط 
زيست است،گفت: سال گذشته روی صدور مجوز برای 
استقرار صنايع در اس��تان تهران بازنگری انجام شد و 

س��عی کرديم تا در چارچوب قوانی��ن و مقررات برای 
تس��هیل در امور افزايش تولید و ايجاد اشتغال برخی 
اقدامات را در دستور کار خود قرار دهیم. به گفته معاون 
فنی اداره کل محیط زيست استان تهران تا سال ۹۵ با 
۴۱ درصد استعالمات محیط زيستی مخالفت می شد 
اما اين رقم در انتهای سال ۹۷ به ۲۷ درصد رسید و در 
حال حاضر تا تیر ماه ۹۸ درصد مخالف محیط زيست 
استان تهران با استعالمات محیط زيستی به ۲۱ درصد 
رسیده اس��ت. اين اقدامات برای تسريع و تسهیل در 
روند صدور مجوزها انجام ش��ده است. محیط زيست 
استان تهران بیش از اين نمی تواند روی موضوع صدور 
مجوزها مانور دهد. به همین دلیل به فکر اصالح قوانین 
و مقررات افتاديم. او با بیان اينکه قانون »منع استقرار 
صنايع در ش��عاع ۱۲۰ کیلومتری ته��ران« از جمله 
قوانیني است که بايد اصالحاتی روی آن صورت گیرد، 
گفت: در حال حاضر تعدادی از شهرک های صنعتی 
اس��تان تهران در ش��عاع ۱۲۰ کیلومتری قرار دارند و 
ظرفیت آنها هنوز تکمیل نشده است بنابراين برخی 
از واحدهای صنعتی در چارچ��وب قوانین و مقررات 
می توانند داخل اين شهرک های صنعتی مستقر شوند.

    توان زیستي تهران كشش توسعه را ندارد
با اين حال كارشناسان معتقدند چنین تصمیم گیري 
سبب مي شود تا تهران بیش از هر زمان ديگري توسعه 

پیدا كند در حالي كه توان زيستي شهر چنین كششي 
را ندارد. محمد درويش، فعال محیط زيس��ت درباره 
اين موضوع گفت:  تهران به شدت دچار انباشت مازاد 
تحمل زيستی است. شهری که بیش از ۲.۵ تا ۳ میلیون 
نفر ظرفیت زيستی نداشت االن ۱۰ میلیون نفر در آن 
اقامت دارند و ۲۵ تا ۲۶ میلیون تردد در روز در آن اتفاق 
می افتد و مطابق س��خنان اخیر شهردار تهران تعداد 
مرگ های زودرس به ۵۶ هزار مورد در س��ال رسیده 
ک��ه ۵۵۰۰ مورد فقط از آلودگی هواس��ت که يکی از 
مصداق های آلودگی هوا تجمع کارخانجات در اطراف 

تهران است. 
او افزود:  به جای اينکه سازمان محیط زيست با جديت 
بیشتری، بهانه ورود جمعیت بیشتر به شهر تهران را 
ندهد، با برداشتن چنین بندی چراغ سبز نشان می دهد 
که جمعیت تهران اضافه ش��ود. ته��ران از نظر جزيره 
گرمايی بدترين وضعیت را در کش��ور دارد. متأسفانه 
آلودگی صوتی در تهران بیداد می کند، ذرات کوچک تر 
از ۲.۵ میکرون به شدت سالمتی را نشانه رفته اند و اگر با 
چراغ سبز نشان دادن، کارخانه های بیشتری در تهران 
ساخته شود به مهاجرت دامن می زنیم و باعث می شويم 
روستاها خالی از سکنه و متروکه شوند. اين موضوع را 
می رسانیم که تمام امکانات در شهر تهران است و همه 
به سمت تهران حرکت کنیم. در حالي كه تهران در حال 
حاضر با پديده فرونشست زمین روبه روست که ۹۰ برابر 

شرايط بحرانی است. 
محمد درويش در پاسخ به اين استدالل که ممنوعیت 
استقرار صنايع در اطراف تهران در سال ۴۶ و با شرايط 
اقتص��ادی متفاوتی تصويب ش��ده و االن با توجه به 
تحريم ها شرايط فرق کرده است، گفت: محیط زيست 
مخالف اشتغال نیست اما چرا بايد تمام اشتغال ها در 
ته��ران و اطراف آن اتفاق بیفتد؟ مگر ش��عار اولیه ما 
عدالت محوری و توزيع عادالنه ثروت نبود؟ اين کشور 
۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد. چرا بايد همه توسعه 
در تهران باشد. چرا بايد کاری نکنیم که در بقیه مناطق 
کشور امکانات رفاهی و اشتغال ايجاد شود و جوانان 

مجبور نباشند به سمت تهران بیايند. 
اين فعال محیط زيست در پاسخ به اين استدالل که 
در برخی شهرک های صنعتی داخل محدوده زمین 
خالی هست و چرا نبايد اين زمین ها برای بهینه شدن 
در اختی��ار صنايع مرتبط ق��رار بگی��رد، گفت: اگر 
واقعًا چنین دغدغه ای وج��ود دارد و می خواهند از 
زمین های خالی اس��تفاده بهینه کنند چرا آنها را به 
پنل های خورشیدی اختصاص ندهیم که طبق قانون 
برنامه ۵ ساله شش��م بايد ۵ هزار مگاوات برق از اين 
طريق تأمین شود. موضوعی که »وظیفه« دولت است 
و سازمان محیط زيست بايد بر آن نظارت داشته باشد. 
چرا به س��مت واحدهای ايجاد توربین بادی نرويم و 
اين توربین ها را نسازيم و از اين زمین های خالی برای 

استحصال انرژی های نو استفاده نکنیم؟
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هشدار نسبت به كالهبرداري 
از مشموالن سربازي

ريیس سازمان وظیفه عمومي نسبت به كالهبرداري 
از مشموالن خدمت سربازي با وعده معافیت و كسر 
خدمت و... هش��دار داد. س��ردار تقي مهري درباره 
جعل كارت هاي پايان خدمت و معافیت س��ربازي 
اظهاركرد: خوشبختانه با توجه به هوشمند شدن 
كارت هاي پايان خدمت و معافیت سربازي مواردي 
نظیر جعل اين كارت ها نیز به حداقل رسیده است و 
ما امسال تنها چند مورد معدود داشتیم كه برخي از 
آنها نیز مربوط به كارت هاي قديمي بود چراكه جعل 
كارت هاي هوشمند ممكن نیست و افرادي كه داراي 
كارت جعلي باشند به راحتي قابل شناسايي هستند. 
او با بیان اينكه س��ازمان وظیفه عمومي ناجا حتما 
با مواردي نظیر جعل كارت هاي س��ربازي برخورد 
خواهد كرد، به ايسنا گفت: مساله اي كه مشموالن 
خدمت سربازي و خانواده هاي آنان بايد مورد توجه 
قرار دهند، كالهبرداري از آنان به بهانه هاي اينچنیني 
اس��ت. پرونده ها و گزارش هايي داش��تیم كه افراد 
سودجو و كالهبردار با وعده كسرخدمت يا دريافت 
كارت پايان خدمت و معافیت هاي مختلف مبالغي 
را از مشموالن خدمت س��ربازي و خانواده هايشان 
دريافت ك��رده و در نهايت يا كاري نكرده و متواري 
شده اند. ريیس سازمان وظیفه عمومي ناجا ادامه 
داد: مواردي هم بوده كه كالهبرداران اقدام به ارايه 
كارت جعلي به متقاضیان كرده اند اما با توجه به اينكه 
اطالعات تمام مشموالن سربازي و وضعیت خدمتي 
آنان در س��امانه وظیفه عمومي به ثبت مي رس��د، 
به راحتي مي توان تشخیص داد كه كارت اين افراد 
جعلي اس��ت و آنان بايد به س��ربازي اعزام شوند و 
حتي ممكن است به دلیل جرم جعل با آنان برخورد 
قضايي شود. مهري در پايان با تاكید بر اينكه مرجع 
ارايه خدمات به مشموالن خدمت سربازي سازمان 
وظیفه عمومي ناجا است، اظهاركرد: مشموالن و 
خانواده هايشان بايد توجه داشته باشند كه به هیچ 
عنوان به افراد س��ودجو كه ادعاهايي نظیر دريافت 
معافیت سربازي، كس��ر خدمت و ... دارند، اعتماد 

نكنند و اين موارد را به پلیس گزارش دهند.

 ادعاي وزیر بهداشت 
درباره فرار مالیاتي 

وزير بهداشت گفت: اعتقاد داريم كه جامعه پزشكي 
نسبت به ساير اقشار جامعه در برابر قانون تسلیم تر 
اس��ت و در بخش دولتي به هیچ عنوان فرار مالیاتي 
وجود ندارد چون در پايان هر ماه، عملكرد پزشكان 
محاسبه و مالیات از آن كسر مي شود البته بعد از كسر 
مالیات و كسورات، ۴۰ درصد از كاركرد پزشكان در 
بخش دولتي به آنان پرداخت مي شود. سعید نمكي 
اظهاركرد: فرار مالیاتي در بین جامعه پزشكي قطعا 
بیشتر از ساير اقشار نیست و از همكارانمان خواسته ايم 
كه به قانون تمكین كنند و از ديگران نیز انتظار داريم 
كه جامعه پزش��كي را مورد هجمه و بي مهري قرار 
ندهند. او اظهار كرد: جامعه پزش��كي يك سرمايه 
اجتماعي است و بخش بهداري و پزشكي دوران دفاع 
مقدس را به خوبي مديريت كرد و در روزهاي سخت 
كشور مانند سیل و زلزله در كنار ما و مردم بوده اند و 
تقاضا داريم كه جامعه پزشكي مورد هجمه و بي مهري 
قرار نگیرد.  او با بیان اينكه استقرار پرونده الكترونیك 
سالمت از سه ماه پاياني سال گذشته در دستور كار 
وزارت بهداشت قرار گرفته است: گفت: خوشبختانه 
در پايان بهار امس��ال، پرونده الكترونیك سالمت با 
حضور ريیس جمهوري در كشور راه اندازي شد و در 
حال حاضر در مرحله تكمیل و آغاز نسخه نويسي و 
نسخه پیچي الكترونیك هستیم و بايد اين زيرساخت 
را در مطب ها، بیمارستان ها و داروخانه ها فراهم كنیم.

وزير بهداشت افزود: تا آبان ماه، امكان تبادل اطالعات 
بین داروخانه ها و پرونده الكترونیك سالمت فراهم و 
همزمان اين زيرساخت در بخش مطب ها، كلینیك ها 
و بخش خصوص��ي ايجاد مي ش��ود و با هماهنگي 
سازمان هاي بیمه گر به دنبال حذف دفترچه بیمه به 
عنوان يكي از عوامل مشكل در نظام سالمت هستیم. 
براي مبارزه با فس��اد در حوزه دارو و درمان مي توان 
از راهكارهايي مانند توس��عه س��امانه ها، استفاده از 
افراد پاكدس��ت براي نظارت بر عملكرد سامانه ها و 
الكترونیك كردن خدمات و فرآيندها بهره برد. وزير 
بهداش��ت در خصوص تخلفات ارزي چهار شركت 
دارويي نیز گفت: گزارش هاي اين تخلفات از سوي 
ريیس سازمان غذا و دارو تهیه و گزارش هاي تخلف 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشكي به مقامات و مراجع 

قضايي ارسال شده است.

دلیل محدودیت احداث 
داروخانه در مناطق محروم 

عضو كمیسیون بهداشت مجلس، ضمن تشريح دلیل 
وجود محدوديت براي احداث داروخانه در روستاها و 
مناطق محروم تاكیدكردكه براساس برنامه ششم هر 
هفته پزشكاني بايد به خانه هاي بهداشت اين مناطق 
سركشي كنند و به بیماران خدمات دارويي و درماني 
ارايه دهند. بشیر خالقي در مورد اظهارنظر دبیر انجمن 
علمي داروسازان ايران مبني بر اينكه تاسیس داروخانه 
در مناطق محروم تسهیل شود، به خانه ملت گفت: 
تاسیس داروخانه همچون مطب بوده كه توسط يك 
داروساز به عنوان مسوول فني اداره مي شود، ضمن 
اينكه كمتر فردي مي پذيرد در اين مناطق داروخانه 
احداث كند، چرا كه اين مراكز بايد از طريق دريافت 
مكرر نسخه درآمدزايي داشته باشد تا هزينه هايشان 
تامین شود. نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: اين امر امكان پذير نیست 
كه اف��راد در هر نقطه اي داروخانه احداث كنند، چرا 
كه اغلب مس��ووالن فني داروخانه ها، مراكز استان 
يا شهرستان ها را براي فعالیت انتخاب مي كنند. او 
اظهار كرد: البته مراكز بهداشتي و درماني يا خانه هاي 
بهداشت فعال در مناطق محروم داراي داروهاي مورد 
نیاز براي ارايه به بیماران هستند، هر چند میزان آن 

محدود بوده و در اختیار بهورزان قرار داده مي شود.

ُجرمی به نام »اخالل در نظام توزیع دارو«
ب��ه دنبال انتش��ار اخب��اری مبنی بر وجود فس��ادی 
سازمان يافته در حوزه دارويِی کشور و توزيع داروهای 
سوبسیددار در بازار آزاد، مديرکل دفتر حقوقی، بازرسی 
و پاس��خگويی به شکايات س��ازمان غذا و دارو درباره 
چگونگی ورود داروها به بازار سیاه، امکان انحصار دارويی 
خاص در يک داروخانه، نحوه نظارت بر ش��رکت های 
واردکننده دارو و... توضیح داد. شهريار اسالمی تبار با 
اشاره به حواشی مطرح در زمینه فساد در حوزه دارو، 
وضعیت تامین و عرضه آن و... گفت: بايد توجه کرد که 
در کشور ۱۲۰۰۰ داروخانه وجود دارد که از اين تعداد 
۱۰۰۰ داروخانه بیمارستانی هستند و ۱۱ هزار داروخانه 
هم آزاد شهری محسوب می شوند. در حوزه بازرسی و 
نظارت س��امانه  TTAC برای رهگیرِی اصالت داروها 
عمل می کند تا بتوانیم از طريق آن داروی واقعی را به 
مصرف کننده اصلی برسانیم و مردم بدانند که اين دارو 
اصیل هست يا خیر. او با بیان اينکه مزيت اين سامانه 
اين اس��ت که می توانیم از طريق مردم در اين سامانه 
گزارش گیری کنیم، افزود: هر فردی می تواند سامانه را 
روی گوشی موبايل خودش نصب کند و اطالعات دارو را 
دريافت کند. حال اگر به هر دلیلی يک  دارو و حتی کل 
کاالهای سالمت محور با يک بارکد مشابه، سه بار چک 
شوند، به سیستم ما وصل شده و هشدار می دهد. اين 
اتفاق نشان دهنده اين است که تخلفی صورت گرفته؛ 
چراکه هرکد و برچسب مختص يک کاال بوده و طبیعتا 

هم بايد يکبار و از سوی يک مصرف کننده چک شود.

     ماجرای ۵۰ شرکتی که بارکدهای پرتکرار 
داشتند

اس��المی تبار ادامه داد: امس��ال بالغ بر ۵۰ ش��رکِت 
واردکننده کاالهای سالمت محور بارکدهای پرتکرار 
داشتند که به طور رسمی آنها را خواستیم و پرسیديم 
که به چه دلیل لیبل های شما پرتکرار شده اند. بنابراين 
اگر تخلفی از سوی ش��رکت های رسمی انجام شود، 
يعن��ی بیش از میزانی که به ما اع��الم کرده اند، دارو يا 
کاالی سالمت محور وارد کرده باشند، در صورتی که 
در س��امانه ما سه بار يا بیشتر، چک شود، از اين طريق 
می توانیم آنها را کشف کنیم، چراکه وقتی شرکتی به 
سازمان غذا و دارو اعالم واردات می کند،  میزان دقیق 
وارداتش را به ما اعالم می کند و ما بر اساس آن تعداد، 
برچس��ب اصالت و لیبل ايجاد می کنیم. حال اگر يک 
لیبل پرتکرار شود، نشانه اين است که چند بار و در چند 

کاال از آن استفاده شده است.
او با بیان اينکه در حال حاضر شرکت هايی داريم که 
بالغ بر ۷۰۰ کاال با لیبل پرتکرار داشتند، به ايسنا گفت: 
از اين ش��رکت ها دعوت کرده ايم و اگر پاسخ منطقی 
نداش��ته باش��ند، بالفاصله به مراجع قضايی ارجاع 
می شوند و بايد پاسخگو باشند. اگر لیبل کااليی چند 
بار از طريق س��امانه ما چک شود، به اين معنی است 
ک��ه در لیبل گذاری تخلف ش��ده و از يک لیبل برای 
چندين کاال استفاده شده است. بر اين اساس شرکت 
واردکننده، واردات تعداد خاص��ی کاال را به ما اعالم 

کرده، اما چند برابر آن را وارد کرده اس��ت. به عنوان 
مثال ش��رکتی به ما اعالم کرده که ۱۰۰۰ قلم دارو را 
وارد می کند. برای ما مشخص است که اين ۱۰۰۰ قلم 
در کجا پخش شده است. پس چطور اين دارو در بازار 
آزاد هم با لیبل يکسان وجود دارد؟ اين موضوع نشان 

می دهد که تخلف انجام شده است.
اس��المی تبار ادامه داد: البته اين تخلف که بر اساس 
آن تعداد بیشتری دارو وارد می شود،   دو حالت دارد؛ 
در يک حالت ممکن است که اين اقالم از سوی خود 
شرکت وارد شده باش��ند که در اين صورت از طريق 
لیبل و برچس��ب برای ما مش��خص می شود. در اين 
صورت دارو اصیل اس��ت، اما به هر دلیلی ورود آن را 
به ما گزارش نداده بودند که تخلف محسوب می شود. 
دومین حالت اين است که فرد ديگری اين برچسب 
را جعل می کند. به عن��وان مثال فرض کنید که يک 
لیبل مشابه در داروخانه های چند استان ديده شده، 
ما بالفاصله از داروخانه فاکت��ور می خواهیم که اين 
دارو را از کجا و چگونه خريداری کرده  است. در آنجا 
مشخص می شود که اين دارو واردات شرکت رسمی 

هست يا خیر.
مديرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگويی به شکايات 
س��ازمان غذا و دارو با بیان اينکه در اين زمینه در سال 
۱۳۹۸ و تا اين مقطع زمانی، بالغ بر ۱۰۰ شرکت را در 
حوزه کاالهای سالمت محور تحت پیگرد قرار داده ايم، 
اظهار کرد: بر اين اس��اس به نظر می رسد که اين ۱۰۰ 

شرکت بیش از اقالمی که به ما اعالم کرده اند، واردات 
انجام داده اند که البته در حال پیگیری و بررس��ی اين 
موضوع هس��تیم. مديرکل دفتر حقوقی، بازرس��ی و 
پاسخگويی به شکايات سازمان غذا و دارو در پايان گفت: 
ما توصیه می کنیم که س��ازمان های بیمه گر در حوزه 
ايجاد دفترچه های هوشمند سريع تر عمل کنند و برای 
بیماران پرونده های الکترونیک ايجاد کنند. ما نیز اقدام 
جديدی را در حال انجام داريم که بر اساس آن سامانه 
توزيع، سامانه انبارها و سامانه حمل ونقل دارو را ايجاد 
کنیم و در حال تکمیل اين سامانه ها هستیم. از ابتدای 
امس��ال در اين زمینه تکلیف قانونی داريم و بر اساس 

تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با کاالی قاچاق سال 
۱۳۹۲، بايد اين اقدام را انجام دهیم تا زنجیره تامین را 
از زمان ورود تا عرضه پوش��ش دهیم که تا پايان سال 
تکمیل خواهند شد. همچنین گشت های مشترکی را با 
کمک نیروی انتظامی و سازمان حمايت از مصرف کننده 
در سطح عرضه دارو خواهیم داشت تا داروهای قاچاق 

و تقلبی کمتر شود.
وی در پايان صحبت هايش تاکید کرد: به مردم توصیه 
می کنم که نیازهای دارويی شان را از طريق داروخانه ها 
رفع کنند. زيرا از نظر ما دارويی که در بازار آزاد است به 

مردم آسیب می زند.

پاسخ منفي شوراي اقتصاد به توليد سواري ديزلي
به دنبال مخالفت س��ازمان حفاظت محیط زيس��ت، 
وزارت بهداش��ت و ۱۳ دانش��گاه برتر كش��ور و ساير 
دس��تگاه هاي ذي ربط با تولید سواري ديزلي در ايران 
شوراي اقتصاد در پاسخ به نامه ريیس سازمان محیط 
زيس��ت اعالم كرد كه ب��ا توجه ب��ه آاليندگي باالي 
خودروهاي ديزلي و قرار گرفتن آالينده هاي مذكور در 
فهرست تركیبات سرطان زا »طرح جايگزيني ۹۰۰ هزار 
دستگاه خودروي فرسوده ناوگان كرايه برون شهري با 
خودروي سواري ديزلي« از دستور كار شوراي اقتصاد 

خارج شده است.
در خرداماه سال جاري بود كه عیسي كالنتري ريیس 
سازمان محیط زيست از درخواست »مركز تحقیقات 
موتور ايران خودرو« براي اخذ مجوز زيست محیطي 
تولید سواري ديزلي خبر داد و اعالم كرد كه »بررسي 
كارشناسان س��ازمان حفاظت محیط زيست نشان 
مي دهد كه موتوره��اي ديزلي بس��یار آلوده كننده 

هستند و تركیبات آاليندگي آن به ويژه ذرات معلق 
سرطان زاس��ت بنابراين اين س��ازمان به طور قطع با 
ورود موتور ديزل به ناوگان س��واري مخالف اس��ت و 
امیدواريم كه هیچ دولتي حاضر نشود كه مجوز ورود 
ناوگان ديزل س��واري را به جاده ها و شهرهاي كشور 

صادر كند.«
به دنبال طرح اين موضوع، كنسرسیوم دانشگاه هاي 
برتر كشور نیز با تولید س��واري ديزلي مخالفت كرد 
و محس��ن ناصري - مجري كنسرس��یوم پژوهشي 
دانش��گاه هاي برتر كشور- به ايس��نا گفت: با توجه 
به سهم باالي ديزل س��وزها در تولید آالينده ناكس 
لزومي ندارد كه س��ازمان حفاظت محیط زيس��ت با 
تولید س��واري هاي ديزلي موافقت كند، ضمن اينكه 
انتشار گازهاي آالينده از خودروهاي ديزلي باعث شده 
بسیاري از كش��ورهاي دنیا حركت به سمت ديزل ها 
را منتفي كنند. در اروپا نیز برنامه تولید خودروهاي 

تولید سواري هاي ديزلي با سرعت قابل توجهي رو به 
افول است و حتي ورود ديزلي ها به بسیاري از شهرهاي 

اروپايي با ممنوعیت و محدوديت مواجه است.
وزارت بهداشت نیز يكي از مخالفان جدي تولید سواري 
ديزلي در ايران است. به طوري كه عباس شاهسوني - 
ريیس گروه سالمت هواي مركز سالمت محیط و كار 
وزارت بهداش��ت - با اشاره به اين نكته كه خودروهاي 
سواري ديزلي ۲۰ برابر بیش از خودروهاي بنزيني ذرات 
معلق تولید مي كنند، اظهاركرد: عالوه بر میزان باالي 
ذرات معلق تولیدي توسط سواري ديزلي، مشكل ديگر 
تولید آالينده ناكس است. اين آالينده - كه متشكل از 
»مونواكسید نیتروژن« و »دي اكسید نیتروژن« است 
- پیش ساز آالينده ازن است و مي تواند تهديدي جدي 
براي كودكان، زنان باردار، سالمندان و... باشد. همچنین 
مهدي دوزندگان - كارشناس ارشد مكانیك - با تأكید 
بر اينكه آلودگي مشكل اول خودروهاي ديزلي است به 

ايسنا گفته است كه در سال ۲۰۱۲ سازمان بهداشت 
جهاني اعالم كرد كه »دود ديزل« آالينده سرطان زاي 
گروه اول تشخیص داده شده است، به طوري كه هم رده 
با مواد راديواكتیو قرار مي گیرد. در اين میان نكته جالب 
توجه آن بود كه مركز تحقیقات موتور ايران خودرو به 
دنبال آن بود كه موضوع س��واري ديزلي را در شوراي 
اقتصاد مطرح كند اما س��ه روز پیش نامه اي از سوي 
وزارت نفت به سازمان حفاظت محیط زيست ارسال 
شده كه نشان  مي دهد اين درخواست از سوي شوراي 
اقتصاد مورد پذيرش قرار نگرفته و به موجب جلسات 
مشترك وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
حفاظت محیط زيست اين موضوع از دستور كار شوراي 

اقتصاد خارج شده است. 
در بخش هاي��ي از نام��ه ك��ه از ط��رف وزارت نفت به 
سازمان محیط زيست نوشته شده، چنین آمده است: 
»با توجه به نامه وزير نفت به س��ازمان برنامه و بودجه 

در خصوص اخذ »مصوبه ش��وراي اقتصاد براي طرح 
جايگزين��ي ۹۰۰ هزار دس��تگاه خودروي فرس��وده 
ناوگان كرايه برون شهري با خودروي سواري ديزلي، به 
استحضار مي رساند آاليندگي باالي خودروهاي ديزلي 
و قرار گرفتن آالينده هاي مذكور در فهرست تركیبات 
سرطان زا توسط سازمان بهداشت جهاني از تابستان 
۱۳۹۱ همچنین هزينه هاي ب��االي پااليش تولید و 
توزيع سوخت ديزل با رعايت استاندارد آاليندگي يورو 
۶ و موارد مندرج در نامه سازمان حفاظت محیط زيست 
موجب مخالفت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه با 
اين طرح در جلسات مشترك با مديركل برنامه ريزي 
راهبردي و مديريت ان��رژي وزارت نفت و نمايندگان 
امور انرژي سازمان برنامه و بودجه بود و لذا حمايت از 
تولید اين محصول در قالب طرح هاي ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذير از دستور كار شوراي اقتصاد 

خارج شده است.« 
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كارنامه بازار ملك جهان در فصل دوم 2019 منتشر شد

انقباض مسكن آسيا در جنگ تجاري
مجيد  اعزازي|

ظاهرا روندهاي اقتصادي اساسي از استمرار رونق قيمت 
امالك حماي��ت نمي كنند. به نظر مي رس��د، امريكاي 
شمالي به پايان دوره طوالني رشد اقتصادي خود رسيده 
است. آسيا- اقيانوسيه هم ظاهرا با جنگ تجاري ضعيف 
شده است و خاورميانه از تنش هاي سياسي و قيمت هاي 
پايين نفت رنج مي برد. در همين حال، اغلب كشورهاي 
اروپايي نيز همچنان افزايش قوي قيمت مسكن را تجربه 
مي كنند.پورتوريكو )13.24 درصد(، مونته نگرو )11.68 
درصد(، سريالنكا )10.64درصد(، شيلي )9.05 درصد( 
و آلم��ان )8.21 درصد( قوي ترين بازارهاي مس��كن در 
ميان 46 كشور مورد بررسي در سال منتهي به فصل دوم 

2019 هستند.
اما مصر )21.51- درصد(، تركيه )12.1- درصد(، دوبي در 
امارات متحده عرب��ي )6.86- درصد(، كي يف در اوكراين 
)5.45- درصد( و پاكستان )4.35- درصد( بازارهايي بودند 
كه بزرگ ترين كاهش قيمت هاي ساالنه را تجربه كرده اند. 

  كاهش شتاب جهاني مسكن 
بر اساس بررسي هاي »گلوبال پراپرتي گايد« تنها 22 بازار 
مسكن جهان )از 46 بازار مورد بررسي( بر اساس آمارهاي 
موجود حركت صعودي قدرتمندي را طي سال منتهي به 
فصل دوم سال 2019 از خود نشان داده اند. در همين حال، 
24 بازار مسكن حركت ضعيف تري داشته اند. »حركت« 
ميزان »تغيير در تغيير« است. از اين رو، به سادگي مي توان 
گفت، اگر بازار ملك امسال سريع تر از سال گذشته رشد يابد، 
»حركت« يا شتاب افزايش يافته است. حركت ضعيف تر 
دست كم نشان مي دهد كه رونق بازار مسكن در حال تقويت 
شدن و قدرت گرفتن نيس��ت. در واقع، حركت بازارهاي 
مسكن در س��طح جهان به طور مستمر از فصل اول سال 
2017 در حال تضعيف بوده است. در سراسر اين پژوهش 

از آمارهاي تعديل شده با نرخ تورم استفاده شده است.

  قوي ترين بازارهاي ملك جهان
پورتوريكو در حال حاضر با جهش شاخص قيمت فصلي به 
13.24 درصد در سال منتهي به فصل دوم سال 2019 در 
قياس با رشد اندك 0.38 درصد در سال گذشته، قوي ترين 
بازار مسكن جهان )در ميان 46 كشور مورد بررسي( به شمار 
مي رود. اين رشد، پس از چندين سال افت قيمت ملك، و در 
پي اجراي سياست هاي خالقانه دولت شامل محرك هاي 
مالياتي و ساير محرك هاي تشويقي، بازگشتي شگفت انگيز 
به شمار مي رود. اين در حالي است كه اقتصاد كالن اين كشور 
هنوز دچار چالش است و پيش بيني مي شود پس از 14 سال 
ركود، رش��د اقتصادي تا 1.1 درصد در سال جاري و تا 0.7 

درصد در سال 2020 منقبض باقي بماند.
بازار مسكن مونته نگرو به واسطه رونق صنعت گردشگري 
به شدت در حال رشد است. قيمت واحدهاي نوساز تا 11.68 
درصد طي سال منتهي به فصل دوم سال 2019 افزايش 
يافت، در حالي كه سال گذش��ته 5.17 درصد افت كرده 
بود. در واقع رشد قيمت فصلي مسكن طي فصل گذشته 
به 18.24 درصد جهش كرد. در همين حال، پيش بيني 
مي شود، اقتصاد مونته نگرو در پي رشد 4.5 درصدي در سال 
2018، 4.7 درصدي در سال 2017، 2.9 درصدي در سال 
2016 و 3.4 درصدي در سال 2015 و در سال جاري تا 2.8 
درصد رشد را تجربه كند.سريالنكا با توجه به رشد قيمت 
مسكن تا 10.64 درصد طي سال منتهي به فصل دوم سال 
2019 به عملكرد بسيار عالي خود ادامه داده است. قيمت 

ملك در اين كشور به طور فصل به فصل در فصل گذشته 
تا 1.01 درصد افت كرد. رونق بخش گردشگري سريالنكا 
تقاضاي ملك را تشديد مي كند. سريالنكا در سال 2018 با 
رشد 10.3 درصد نسبت به سال قبل از آن، ركورد پذيرش 
2.3 ميليون گردش��گر را ثبت كرد. پيش بيني مي شود، 
اقتصاد سريالنكا پس از رش��د 3 درصدي و 3.3 درصدي 
در سال هاي 2018 و 2017، در سال جاري تا 3.5 درصد 
بزرگ تر شود.بازار ملك شيلي به واسطه رونق اقتصادي اين 
كشور به رشد جهش وار خود ادامه مي دهد. ميانگين قيمت 
آپارتمان هاي نوساز »سانتياگو« طي سال منتهي به فصل 
دوم 2019 تا 9.05 درصد جهش كرد و افزايش قيمت ها در 
نهمين فصل متوالي را رقم زد. قيمت فصل به فصل مسكن 
به 2.72 درصد در فصل 2019 بالغ شد. پيش بيني مي شود 
امسال اقتصاد اين كشور تا 3.4 درصد و در سال آينده تا 3.2 
درصد رشد كند.بازار مسكن آلمان نيز به واسطه نرخ هاي 
سود پايين، بسيار با قدرت به كار خود ادامه مي دهد. ميانگين 
قيمت آپارتمان در اين كش��ور تا 8.21 درصد طي س��ال 
منتهي به فصل دوم 2019 افزايش يافته است. همچنين 
طي فصل گذشته قيمت ملك 1.44درصد رشد كرد. در 
عين حال، رشد اقتصادي آلمان در سال 2018 با رشد توليد 

ناخالص داخلي 1.4 درصدي )ضعيف ترين ركورد در 5 سال 
گذشته( نااميد كننده بود. دولت آلمان به تازگي پيش بيني 
رشد اقتصاد خود در سال جاري را به 0.5 درصد )قبال يك 

درصد پيش بيني شده بود( تقليل داده است.

  تداوم روند صعودي در اروپا
روند صعودي قيمت مسكن در اروپا مختل نشده است. در 
واقع، 6 بازار از 10 بازار مسكن پرقدرت )از ميان 46 بازار مورد 
بررسي گلوبال پراپرتي گايد( در اروپا واقع شده اند. قيمت 
ملك در 14كشور از 23 كشور اروپايي كه آمارهايشان در 
دسترس بود،  افزايش يافته اند. به غير از مونته نگرو و آلمان، 
بازار مس��كن اتريش به واسطه جهش تقاضا، با قدرت به 
پيش مي رود. در وين، شاخص قيمت امالك مسكوني تا 
7.99 درصد طي س��ال منتهي به فصل دوم 2019 رشد 
كرد كه با توجه به رشد 2.24 درصدي سال گذشته، بسيار 
قابل توجه است. قيمت ها نيز در فصل دوم سال 2019 به 
3.98 درصد رسيد. پيش بيني مي شود اقتصاد اتريش در 
پي رشدهاي 2.7 درصدي سال 2018، 2.6 درصدي در 
سال 2017، 2 درصدي در س��ال 2016 و 1.1 درصدي 

در سال 2015، در سال جاري تا 2 درصد بزرگ تر شود.

چشم انداز بازار مسكن شمال مقدونيه نيز خيلي مثبت است. 
دليل عمده اين مس��اله تصميم دولت براي تغيير نام اين 
كشور از مقدونيه به مقدونيه شمالي در توافق با يونان است. 
مساله اي كه بحثي طوالني ميان كشورهاي همسايه را حل 
كرده و راهي براي اتحاد با اتحاديه اروپا و »ناتو« باز مي كند.

»مالت« با افزاي��ش قيمت ها به 4.39 درصد طي س��ال 
منتهي به فصل دوم سال 2019، همراه با »جرسي« )4.68 
درصد(، »هلند« )4.18 درصد( جمهوري اسلواكي )3.74 
درصد( و ليتواني )3.04 درصد( س��اير بازارهاي مس��كن 
پرقدرت اروپا به شمار مي روند. اس��توني )2.59 درصد(، 
 اسپانيا )2.08 درصد(، روسيه )1.83 درصد(، ايرلند )0.9 
درصد( و ايرلند )0.8 درصد( نيز كمترين افزايش س��االنه 
قيمت هاي مس��كن را ثبت كرده اند. تنها استوني و ايرلند 
رشد قيمت هاي فصلي را طي فصل گذشته تجربه كردند. در 
كنار تركيه و اوكراين،  سوييس با افت 2.52 درصدي قيمت 
مسكن طي سال منتهي به فصل دوم سال 2019، به همراه 
روماني )2.41- درص��د(، بريتانيا )1.25- درصد(، فنالند 
)1.11- درصد(، نروژ )0.37 درصد(، لتوني )0.13- درصد( 
و سوئد )0.07- درصد( ساير بازارهاي ضعيف ملك در اروپا 

را تشكيل مي دهند. 

  بازارهاي آسيا رو به افول
9 بازار از 12 بازار مس��كن آس��يا- اقيانوسيه كه در ميان 
46بازار مورد بررس��ي »گلوبال پراپرتي گايد« قرار دارند، 
در سال منتهي به فصل دوم 2019 در قياس با دوره مشابه 
س��ال قبل، حركت ضعيف تري را به نمايش گذاشته اند. 
قيمت ملك در 7 كشور افزايش يافته اما به غير از سريالنكا، 
ساير افزايش قيمت ها ش��ديد نبوده است.قيمت در بازار 
مسكن نيوزلند به روند افزايشي خود ادامه مي دهد، البته 
در پي منع خارجي هاي بدون تابعيت از خريد ملك در اين 
كشور، اين روند س��رعت كمتري نسبت به گذشته دارد. 
قيمت واحدهاي مسكوني متوسط متراژ تا 2.74 درصد 
طي س��ال منتهي به فصل دوم 2019 رش��د يافته است. 
اين در حالي است كه رشد ساالنه اين دسته از واحدهاي 
مسكوني در دوره گذشته 4.3 درصد بوده است. در همين 
حال،  بازار مسكن در كش��ورهاي تايلند )2.59 درصد(، 
تايوان )2.25درصد(، ك��ره جنوبي )0.97 درصد( توكيو 
)0.94درصد( و سنگاپور )0.6 درصد( شاهد كمترين رشد 

قيمت ملك طي سال گذشته بوده اند.

  توهم مسكني در پاكستان
با توجه به بازارهاي تورم زده پاكستان به نظر مي رسد كه 
قيمت هاي مسكن نيز در اين كشور به شدت در حال رشد 
هستند. اما ظاهرا اين مساله يك توهم است. در واقع، قيمت 
واحدهاي مسكوني در سراسر كشور، طي سال منتهي به 
فصل دوم 2019 به 4.35 درصد كاهش يافته است، اما وقتي 
قيمت ها با نرخ تورم تعديل شوند، قيمت هاي اسمي تا 4.15 
درصد افزايش مي يابند. بازار ملك ماكائو به دليل كاهش 
رشد اقتصاد در سرزمين اصلي چين كه به بخش »بازي 
و سرگرمي« ماكائو ضربه زده است، به شدت در حال سرد 
شدن است. ميانگين قيمت هاي معامله شده واحدهاي 
مسكوني طي س��ال منتهي به فصل دوم سال 2019 در 
قياس با افزايش س��االنه 6.6 درصد در دوره گذشته، 2.9 
درصد افت كرده است كه اولين كاهش پس از فصل سوم 

سال 2016 به شمار مي رود. 

  اثر جنگ تجاري بر امالك چين
بازار مسكن چين با توجه به مقررات تازه و سياست هاي 
پولي جديد كه روي خريداران و توسعه دهندگان مسكن 
اثر مي گ��ذارد، به چالش و كش��كمش ادامه مي دهد. در 
شانگهاي شاخص قيمت واحدهاي مسكوني كليد خورده 
تا 2.53 درصد طي دوره مورد بررسي افت كرده است كه 
هفتمين افت فصلي متوالي به شمار مي رود. طي آخرين 
فصل، قيمت هاي مسكن شانگهاي تا 0.67 درصد افزايش 
يافت.رونق بازار مسكن هنگ كنگ با توجه به سقوط 2.44 
درصدي قيمت ها در س��ال منتهي به فصل دوم 2019 
هم اينك پايان يافته است. اين در حالي است كه شاخص 
قيمت هاي ساالنه در دوره قبل به 13.64 درصد افزايش 
يافته بود. ركود اخير عمدتا به دليل كاهش تقاضا از سوي 
خريداران چيني، كاهش رفاه، رشد نرخ هاي تسهيالت 
همچنين اثر منفي جنگ تجاري امريكا- چين اس��ت. 
البته تشديد ناآرامي هاي اجتماعي در هنگ كنگ روي 
اعتماد سرمايه گذاران به شدت اثر منفي گذاشته است. 
در همين حال، بازار مسكن اندونزي برخالف اقتصاد قوي 
اين كش��ور، همچنان در فاز استراحت باقي مانده است. 
قيمت واحدهاي مسكوني در 14 شهر بزرگ اندونزي تا 
1.63 درصد طي س��ال منتهي به فصل دوم سال 2019 

افت كرده است.

همگام با 5 طرح جديد وزارت راه و شهرسازي مطرح شد

پيشنهاد تازه براي تامين مالي مسكن كم درآمدها
گروه راه و شهرسازي| درحالي كه طي 4 ماهه گذشته، 
5 طرح از سوي وزارت راه و شهرسازي براي خانه داركردن 
متقاضيان خريد مسكن مطرح شده است، مديركل دفتر 
سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن، از ارايه يك پيشنهاد جديد 
براي تامين مالي مس��كن كم درآمدها خب��ر داد وگفت: 
اصالحات قانون پيش فروش در مركز پژوهش هاي مجلس 
همچنين كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي قرار 
دارد.در اين ميان پيگيري اصالح��ات قانون پيش فروش 
ساختمان، حكايت از آن دارد كه اين اصالحيه اواخر سال 
گذشته و در اسفندماه، در كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي تعيين تكليف شد و براي جمع بندي نهايي، گزارش 
اين كميسيون به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال 
شد تا كميسيون قضايي به عنوان كميسيون اصلي، طرح 
مذكور را رس��يدگي و تعيين تكليف كند.به عبارت ديگر 
اظهارات مديركل دفترسرمايه گذاري و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي مبني بر اصالح قانون پيش فروش ساختمان 
در شرايطي مطرح مي شود كه حدود 7 ماه از پرونده اصالح 
قانون پيش فروش س��اختمان در مجلس مي گذرد و اين 
اصالحيه موضوع جديدي نيست.اصالحيه قانون پيش فروش 
ساختمان به اين علت مورد بررسي قرار گرفت كه به گفته 
رييس اتحاديه مشاوران امالك 13 ايراد داشت و به همين 

دليل با وجود گذشت 10 س��ال از تصويب آن، هيچگاه به 
درستي اجرايي نشد، وجود مشكالت متعدد در اين قانون 
موجب شده بود كه انبوه س��ازان، خريداران، بنگاه داران و 
حتي مهندسان ساختمان به اس��تفاده از آن روي خوش 
نشان ندهند، يكي از مشكالت موجود در قانون پيش فروش 
س��اختمان وجود ابهاماتي در تعريف درست پيش فروش 
ساختمان، اعتبار قانوني قراردادها و استناد محاكم قضايي 
به اين قراردادها، موضوع مالكيت، ثبت قراردادها و مالكيت 
تدريجي، حقوق طرفين قرارداد به ويژه خريدار بود.همچنين 
اي��ن قانون، باعث تش��ديد اختالفات حقوقي و تش��كيل 
پرونده هاي گس��ترده قضايي مي شد و مس��ائل مرتبط با 
پيش فروش ساختمان را پيچيده و مبهم تر مي كرد، درحالي 
كه اين قانون بايد در راس��تاي تقويت موضوع پيش فروش 
تدوين، تصويب و اجرا مي شد اما به علت نواقص قانون، عمال 
مساله پيش فروش ساختمان عملي نشد.برهمين اساس 
اصالحيه طرح پيش فروش س��اختمان در 15 محور كلي 
تدوين شده تا از اين طريق نواقص و مشكالت موجود قانون 
اصالح شود، به عنوان نمونه در قانون پيش فروش ساختمان 
مشكالتي از جمله نبود شناسنامه فني و ملكي ساختمان و 
مشكالت حقوقي و قضايي وجود داشت كه بخشي از آنها در 

كميسيون عمران مطرح و رفع شد.

  بررسي قانون پيش فروش ساختمان
قانون پيش فروش س��اختمان در دولت دهم و در س��ال 
1389 در 25 ماده به تصويب رسيد و از همان سال تاكنون 
اين قانون اثر معكوس ب��ر روند معامالت و پيش فروش و 
صنعت ساخت و ساز داشته است، به همين منظور دولت 
اليحه  اصالحي آماده كرده تا بعد از طي فرآيند بررس��ي 
در هيات دولت و تصويب نهايي در مجلس، جايگزين اين 
قانون شود.درواقع وجود ابهام ها و ايرادهاي مختلف موجب 
شد كه كميسيون عمران بعد از اصالح ايراد ها اين قانون 
را دوباره به مرحله اجرايي برس��اند، اما بعد از تصويب اين 
قانون همچنان مشكالتي در برخي مفاد آن وجود داشت 
و همين موضوع عدم اجراي آن را به همراه داشت تا اينكه 
در برنامه ششم توس��عه اجراي طرح قانون پيش فروش 
مسكن مجدد در مجلس مطرح شد و همان موقع دفاتر 
اسناد رسمي اعالم كردند كه در دفاتر خود اين طرح را اجرا 
مي كنيم و با امضاي دفاتر اسناد رسمي طرح پيش فروش 
قوت مي گيرد، اما گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه 
هيچ كدام از دفاتر اسناد رسمي آمادگي براي اجراي اين 
طرح را ندارند.دراين ميان اغلب فعاالن بازار مس��كن هم 
معتقدند كه دول��ت بايد زودتر اصالح قانون پيش فروش 
ساختمان را در دس��توركارقرارمي داد چرا كه اين قانون 

موجب كندي معامالت در پيش فروش و در نتيجه به ضرر 
صنعت س��اخت و ساز شده بود، همچنين برخي اعضاي 
هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي هم طي سال هاي 
گذشته بارها اعالم كردند كه س��اختمان از زمان صدور 
پروانه تا اتمام ساخت با موانع زيادي روبه رو است، بنابراين 
بحث پيش فروش ساختمان موانع جديدي در ساخت ساز 
مطرح كرده اس��ت كه مهندس ناظر بر اساس آيين نامه 
اجرايي، پيشرفت ساخت و ساز ساختمان را تاييد مي كند.

  6 طرح اجرانشده وزارت راه و شهرسازي
در اي��ن ميان اگرچه اما و اگرهاي��ي در تصويب و اجراي 
اصالحي��ه قان��ون پيش فروش س��اختمان و س��پس 
خانه دارشدن اقش��ار كم درآمد وجود دارد، نبايد از اين 
نكته غافل ماند كه طي ماه هاي اخير دولت به ويژه معاونت 
مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي، طرح هاي 
مختلفي را براي خانه دار كردن مردم ارايه داده كه هنوز 
هيچ كدام از اين طرح ها اجرايي نش��ده است.در روزهاي 
پاياني خردادماه س��ال جاري، رييس جمهوري از طرح 
خانه داركردن كارمندان دولت )تام كاد( خبرداد، براساس 
اين طرح كه با مش��اركت خود دستگاه هاي اجرايي و در 
يك سطح فراگير در كشور در حال تهيه است، كارمندان 
از بدو ورود به ح��وزه كاري خود در صن��دوق پس انداز 
مسكن پس انداز كرده و اقس��اط منازل دريافتي خود را 
در 15 سال پرداخت  مي كنند.پس از آن، در اوايل تيرماه 
پرونده خانه دار كردن نيروهاي مسلح باز شد و با امضاي 
قراردادي بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت دفاع، قرار 
شد كاركنان نيروهاي مس��لح پس از 15 سال خدمت، 

صاحب مسكني  شوند كه با مشاركت خودشان بانك ها و 
كمك سازمان ساخته مي شود البته تاكنون و با گذشت 
2 ماه از امضاي اين تفاهم نامه خبري از چگونگي اجراي 
آن منتشر نشده است.البته رونمايي از طرح هاي مسكني 
وزارت راه و شهرسازي درسال جاري به همين جا ختم 
نشد و اواخر تير سال جاري مديركل دفتر برنامه ريزي و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي جزيياتي از اجراي 
طرح هاي تأمين مسكن به روش فروش اقساطي زمين 
)تام فاز( و تأمين مسكن اجاره اي )تام اِج( خبرداد، در طرح 
تام فاز مكانيزمي طراحي مي شود كه كساني كه قدرت 
پرداخت پول س��اخت )اعياني( را دارن��د، اما از پرداخت 
هزينه زمين )عرصه( ناتوانند، پول اعيان را يكجا در ابتداي 
پروژه ساخت، به يك حساب مسدودي در بانك عامل واريز 
كنند و هزينه زمين را قس��طي پرداخت كنند و در طرح 
مسكن اجاره اي هم، قرار ش��ده كه اجاره داري حرفه اي 
دركشور اجرايي شود.پس از رونمايي از اين دو طرح جديد، 
اوايل شهريور ماه معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي از طرح جديدي به نام »تام تز« خبر داد، در 
اين طرح تالش مي شود تا بازار تهاتر بين زمين و واحدهاي 
آپارتماني ساخته شده توسط سازندگان مسكن، ايجاد 
شود.اما چند روزي از رونمايي آخرين طرح از سوي مازيار 
حسيني، نگذش��ته بود كه وزيرراه و شهرسازي اقدام به 
جايگزيني فرد ديگري به جاي او كرد و برهمين اساس 
سرنوشت طرح هاي مسكني اين وزارتخانه در هاله اي از 
ابهام فرورفت چون تجربه نشان داده است كه طرح هاي 
مطرح شده در بخش مسكن وزارت راه وشهرسازي قائم 

به فرد هستند نه وزارتخانه يا دولت.

ورود 22 شتاب نگار جديد به پايتخت
رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران از خريد 22 شتاب نگار جديد خبر داد 
و گفت: سامانه تعيين خسارت پس از وقوع زلزله در حال 

به  روزرساني است.
به گزارش ايسنا، كرمي محمدي با اشاره به آخرين وضعيت 
خريد و نصب تجهيزات لرزه نگاري در ش��هر تهران اظهار 
كرد: تجهيزاتي كه از پيش نصب شده به سال ها قبل مربوط 
مي شود و شامل 4 شتاب نگار و تعدادي شتاب نگار قديمي 
روسي است كه به صورت آفالين از گذشته وجود دارند. با 
پيگيري هاي انجام شده از حدود يك سال و نيم گذشته 

آخر خرداد ماه امسال 22 شتاب نگار به ما تحويل داده شد.
او درباره شيوه كاركرد و هشداردهي شتاب نگارها توضيح 
داد: اين تجهيزات دو كاربري دارند؛ يكي از اين كاربري ها 
اعالم هشدار سريع است. به اين معني كه وقتي لرزش از 
منبع خودش شروع مي شود. اين موضوع به صورت هشدار 
)آالرم( به مديران اعالم مي شود. در هشدار سريع وقتي 
زلزله از گس��لي فعال مي شود، دو موج ايجاد مي كند؛ در 
ابتدا موج طولي ايجاد مي شود كه خيلي سريع در خاك و 
سنگ حركت مي كند و تخريب  زيادي ايجاد نمي كند و 
بيشتر ضربه مي زند. ديگري موج برشي كه تخريب كننده 

است. اين دو موج سرعت متفاوتي در سنگ دارند. به اين 
صورت كه موج طولي كه تخريب كمتري دارد سريع تر 
مي رسد و بعد موج تخريب كننده را حس مي كنيم. هرچه 
فاصله از منبع زلزله بيشتر باشد، فاصله زماني بين رسيدن 
دو موج به هم بيشتر مي شود بنابراين اگر موج طولي به 
ما رسيد و آن را به وسيله دستگاه حس كرديم مي توانيم 
براي موج دوم آماده شويم و جلوي يك سري خسارات را 
بگيريم البته به شرطي كه فاصله كافي بين مبدا زلزله و 
محل اندازه گيري وجود داشته باشد.كرمي محمدي ادامه 
داد: براي مثال اگر منبع زلزله اي كه قرار است اتفاق بيفتد 

از قم باشد شايد ما 20 تا 30 ثانيه فرصت داشته باشيم اما 
اگر گسل در ش��مال تهران باشد كه گسل بسيار بزرگي 
است. اين زمان به چند ثانيه مي رسد.او افزود: اين هشدار 
ش��ايد در تهران براي مردم چندان كارآمد نباشد زيرا تا 
بخواهند خانه را ترك كنند آن چند ثانيه تمام شده است و 
تنها امكان پناه گيري و آماده شدن براي تكان هاي بيشتر 
وجود دارد اما براي سيستم هايي مثل گاز، برق، آب و... به 
شرط اينكه اين سيستم ها هوشمند باشد و با شيرهاي 
هيدروليك بسته و قطع شوند اين مدت حياتي محسوب 
مي شود. اگرچه در شهر ما اين زيرساخت ها هنوز ضعيف 

اس��ت اما رو به بهبود وضعيت حركت مي كنيم. رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با تاكيد 
بر اينكه شركت گاز در اين زمينه اقدامات مناسبي را انجام 
داده است، گفت: در حال حاضر شركت گاز 50 شتاب نگار 
خريداري كرده و 10 دستگاه شتاب نگار هم از سوي مركز 
تحقيقات ساختمان خريداري شده است. مي توان گفت 
تقريبا ش��بكه اي با حدود 100 شتاب نگار و لرزه نگار در 
تهران در اختيار داريم. اگرچه اين تعداد با كشورهايي مثل 
ژاپن قابل مقايسه نيست اما در تهران و كشور استفاده از 

اين دستگاه ها شيوه جديدي محسوب مي شود.
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نمي توان براي كاهش
قيمت مسكن سقف تعيين كرد

رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به اينكه روند 
كاهش قيمت مسكن آغاز شده و مشخص نيست تا 
چه حد قيمت مس��كن كاهش خواهد يافت، گفت: 
بعضي اعالم مي كنند قيمت مسكن تا چه حد كاهش 
خواهد يافت اما بازار مسكن نشان نمي دهد اين روند 
كاهش قيمت مس��كن چه زمان��ي متوقف خواهد 
شد. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با                                                                                                                                                                                                                فارس 
اظهاركرد: ب��ا برنامه ريزي هايي كه دولت انجام داده 
و نرخ دالر در حال كاهش است و 400 هزار مسكن 
قرار است بر اساس طرح اقدام ملي احداث شود، قطعا 
مي تواند در بازار مسكن و قيمت آن تاثير بگذارد.رييس 
اتحاديه مشاوران امالك افزود: قطعا تحوالت سياسي و 
اقتصادي بر بازار مسكن تاثير خواهد گذاشت، چراكه 
اگر نرخ دالر كاهش��ي ش��ود، احتمال اينكه قيمت 
مسكن افت پيدا كند وجود دارد، پس نمي توان براي 
ميزان كاهش قيمت مسكن سقف تعيين كرد.حدود 
يك ماهي است كه قيمت مسكن به دليل افت بيش 
از 70 درصدي معامالت روند كاهش��ي پيدا كرده و 
در برخ��ي مناطق حتي متري 3 ميلي��ون تومان تا 
5 ميليون تومان نيز كاهش قيمت رخ داده اس��ت. 
كارشناسان معتقدند اين كاهش قيمت بعد از جهش 

100 درصدي قيمت مسكن طبيعي است.

هشدار درباره قفل شدن 
درآمدهاي شهري

مجيد فراهان��ي، رييس كميته بودجه ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: اگر روند تحق��ق درآمدها به 
همي��ن ترتيب ادام��ه پيدا كند، در پايان س��ال، 
1900 ميليارد كسري بودجه خواهيم داشت.به 
گزارش مهر مجيد فراهاني در پاس��خ به پرسشي 
در خصوص گزارش خزانه داري از حس��اب هاي 
درآمد و هزينه هاي ش��هرداري تهران در 4 ماهه 
نخست س��ال و افزايش معنادار هزينه هاي دفتر 
شهردار اظهار كرد: اين گزارش ها بايد با جزييات 
بيشتري ارايه تا امكان ارزيابي دقيق تر فراهم شود 
به خصوص رقم هايي كه افزاي��ش معنادار دارند 
وبراي ارزيابي به جزييات بيش��تري نياز است.او 
ادامه داد: نكته مهمي ك��ه در اين گزارش وجود 
داش��ت، تحقق 90 درصدي درآمدها است يعني 
10 درصد درآمدهاي پيش بيني ش��ده، محقق 
نش��ده و اگر همين روند ادامه پيدا كند، از بودجه 
19 هزار ميلياردي، 1900 ميليارد تومان محقق 
نخواهد شد و باتوجه به اولويت هزينه هاي جاري 
معموالً اين ميزان كسر اعتبار، از پروژه هاي عمراني 
و حمل و نقل عمومي كسر مي شود.فراهاني تأكيد 
كرد: بايد تالش كنيم رديف هاي درآمدي كه در 
مصوبه بودجه پيش بيني ش��ده، محقق شود به 
ويژه درآمدهاي حوزه شهرس��ازي كه بر اس��اس 
تحليل هاي مالي اقتصادي با س��خت گيري ها و 
بخشنامه هاي صادره در اين حوزه انقباض درآمدي 
به وجود خواهد آمد و الزم است برنامه ريزي هاي 
الزم براي گش��ايش درآمدي در 6 ماهه دوم سال 
حاصل شود.عضو كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد 
بر اينكه ضروري اس��ت شهرداري به دنبال ايجاد 
درآمدهاي پايدار جديد باشد، گفت: شهرداري بايد 
گزارش هايي در خصوص برنامه ريزي هايي كه در 
حوزه ايجاد درآمدهاي پايدار جديد شده، به شورا 
ارايه كند. همچنين توجه ويژه به سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و جذب سرمايه هاي عمومي، از 
نكات ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
در حال حاضر راه نجات ش��هرداري، استفاده از 
اين س��رمايه ها اس��ت كه از ماه آينده الزم است 
ش��هرداري ميزان جذب س��رمايه گذاري هاي 

عمومي و خصوصي را اعالم كند.

۲۰۰ ميليون تومان هزينه 
اورهال يك اتوبوس شهري

محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي اسالمي شهر تهران گفت: شهرداري 
تهران براي بازسازي هر دستگاه اتوبوس شهري 
200 ميليون تومان هزين��ه مي كند.به گزارش 
تسنيم، محمد عليخاني درباره نوسازي ناوگان 
اتوبوسراني شهر تهران اظهار كرد: دولت مجوز 
واردات بخش��ي از قطعات اتوبوس هاي شهري 
را صادر كرد و مقرر ش��د توليد اتوبوس با س��اير 
قطعاتي كه در كشور ساخته مي شود، انجام شود 
ولي با آغاز مجدد تحريم ها بسياري از واردات با 
مشكل مواجه شد.خودروسازها خواستار مجوز 
دولت براي واردات اتوبوس هستند ولي به دليل 
ممنوعيت واردات اين بخش نيز با مشكل مواجه 
ش��ده اس��ت. در اين بين شوراي ش��هر تهران 
اعتباري براي بازسازي اتوبوس ها در نظر گرفته 
است و تا پايان سال 500 دستگاه اتوبوس اورهال 
)بازسازي - تعمير اساسي( خواهند شد.رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با بيان اينكه حدود 140 دس��تگاه 
اتوبوس بازس��ازي ش��ده اس��ت، گفت: اورهال 
ك��ردن هر اتوبوس 200 ميلي��ون تومان هزينه 
دارد، بنابراين ش��هرداري تهران و شوراي شهر، 
توان خود را براي اين موض��وع صرف كرده ولي 
دولت با توجه به تحريم ها و مشكالتي كه وجود 
دارد نتوانسته پيش بيني هاي خود را محقق كند.

عليخاني افزود: روحاني موضوع نوسازي 19 هزار 
دستگاه اتوبوس را در كل كشور مطرح كرد ولي 
اين امر نيز با مشكل روبه رو شد ولي مي توانست 
براي خودروسازها تكاليفي در اين حوزه تعيين 
كند.وضعيت اتوبوسراني شهر تهران به مرز بحران 
رسيده اس��ت و دولت بايد مجوز واردات اتوبوس 
مورد نياز شهر تهران و حتي ساير شهرها را صادر 
كند. اين مساله در حوزه اختيارات دولت است ولي 
حناچي شهردار تهران به طور حتم آن را پيگيري 

خواهد كرد. 

   در سال منتهي به فصل دوم سال 2019، رونق مسكن در سطح جهان ادامه يافت اما از سرعت آن كاسته شد. قيمت هاي واقعي مسكن )تعديل شده با نرخ 
تورم( در 26 بازار از 46 بازار مسكن جهان )كه تاكنون گزارش آماري آنها منتشر شده( افزايش يافته است.

   آمارهاي اسمي نشان مي دهد كه قيمت مسكن در 41 كشور افزايش يافته و تنها در 5 كشور افت كرده است.
   پس از 6 سال رشد قدرتمند قيمت مسكن بازار ملك اياالت متحده در حال افول است. شاخص ملي قيمت مسكن تعديل شده فصلي »اس اند پي« تنها 1.46 درصد 
در سال منتهي به فصل دوم سال 2019 افزايش يافته است. بر اساس گزارش اعضاي FHFA )آژانس تامين مالي مسكن فدرال( بازارهاي مسكن اياالت متحده در 

آخرين فصل سال مالي مورد نظر، اندكي افت كرده است.
   بيش از نيمي از بازارهاي مسكن بررسي شده، حركت ضعيف تري را در فصل دوم سال 2019 نسبت به سال گذشته نشان مي دهند كه حاكي از كاهش 

رشد قيمت مسكن در سطح جهان است.

دريچه
از افول آسيا تا رونق اروپا



وزير صنعت، معدن و تج��ارت اظهار كرد: دولت هيچ 
عالقه اي در بحث ورود به قيمت گذاري ندارد، اما وقتي 
ببيند در حق مردم اجحاف مي شود وظيفه آن است كه 

ورود كند و بازار را به تعادل برساند.
رضا رحماني در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به ضرورت 
توازن در زنجيره توليد فوالد عن��وان كرد: در اقتصاد 
مقاومتي پروژه اي به ن��ام طرح تكميل زنجيره فلزات 
اساس��ي مانند »فوالد، مس و آلومينيوم« وجود دارد. 
زنجيره ها بايد در توازن رشد كنند، در گذشته ايرادي 
كه به صنعت فوالد وارد مي ش��د، عدم توازن زنجيره 
توليد فوالد بود. وي مشكل بعدي صنعت فوالد را عدم 
توجه به جانمايي درست در احداث كارخانه ها دانست 
و گفت: برخ��ي از كارخانه هاي ف��والد بدون توجه به 
دسترسي به آب، مواد اوليه و... احداث شده اند و اين امر 

باعث نگراني براي تامين مواد اوليه شده است. بنابراين 
وزارت صمت عالوه بر بحث توسعه مجبور است به اين 
مشكالت نيز توجه كند. وزير صنعت، معدن و تجارت 
با ابراز اميدواري از حل مش��كل تامين مواد اوليه براي 
صنعت فوالد، افزود: در حال حاضر صدور بيش از حد 
مجوز براي توسعه صنايع پايين دست، باعث كمبود 
خوراك براي صنايع باالدست شده، كه چاره آن توازن 
در زنجيره توليد است. وي كمبود سنگ آهن را يكي 
از نگراني ه��اي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت براي 
سال هاي آتي دانست وگفت: براي حل مشكل كمبود 
سنگ آهن بايد در معادن سرمايه گذاري انجام شود كه 
اين امر نيازمند ماشين آالت پيشرفته، تجهيزات و منابع 
مالي است كه در حال حاضر شرايط )منابع مالي( براي 
آن مهيا نيست و اين امر نيازمند پيگيري است. رحماني 

مشكالت صنعت فوالد را تنها براي زمان حال ندانسته 
و معتقد است اين مش��كالت از گذشته وجود داشته 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات 
۲۳ ميليون تن سنگ آهن در دو سال پيش گفت: سال 
گذشته حدود ۸ ميليون تن سنگ آهن صادر شد كه 
اين رقم نشان از اولويت تامين مواد اوليه صنايع داخلي 
است. وي با بيان اينكه حدود ۱۰ درصد از توليد سنگ 
آهن صادر مي شود، افزود: يكي از سياست هاي وزارت 
صمت، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده 
است. هر زماني كه احساس ش��ود، بازار داخل نياز به 
مواد اوليه دارد، صادرات را ممنوع يا عوارض را افزايش 
مي دهيم. رحماني بخشي از كمبود مواد اوليه را حاصل 
جو رواني دانست وگفت: در برخي مواقع معدن كاران 
نياز به واردات تجهيزات و ماشين آالت هستند كه اين 

امر نيازمند تامين ارز است؛ بنابراين معدن كاران بايد 
بخش��ي از محصول خود را صادر و از طريق ارز حاصله 
واردات انجام دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد 
صادرات فوالد افزود: خوشبختانه فوالد ايران از لحاظ 
كيفيت بسيار مرغوب است و با توجه به اينكه مشتري 
براي فوالد ايران وجود دارد، بعيد به نظر مي رسد براي 
صادرات فوالد در آينده با مشكل مواجه شويم. رحماني 
در پاسخ به پرسشي در مورد بحث قيمت گذاري فوالد 
كه اتاق بازرگاني مشخصا مخالف دخالت دولت است 
و معتقد اس��ت كه با قيمت گذاري اين صنعت زمين 
خواهد خورد، گفت: دولت هيچ عالقه اي در بحث ورود 
به قيمت گذاري ندارد، ام��ا وقتي ببيند در حق مردم 
اجحاف مي ش��ود وظيفه آن است كه ورود كند و بازار 
را به تعادل برس��اند. سال گذش��ته برخي محصوالت 
پتروشيمي از ۳ هزار تومان به بيش از ۲۰ هزار تومان 
رسيد؛ فقط به خاطر حضور دالل ها، ما مجبور بوديم 
دخالت كنيم، وجه ذاتي ستاد تنظيم بازار همين است.

وي ادام��ه داد: البته راه ديگر اين اس��ت كه روش ها را 
اص��الح كنيم كه منجر ب��ه رانت نش��ود به طور مثال 

اكنون مديريت محصوالت پتروشيمي را آغاز كرديم 
و با بازديد ميداني به جايي رسيديم كه هر واحدي به 
اندازه اي كه توليد مي كند، مواد مي گيرد. اما پيش از اين 
به اسم توليد كننده مواد مي گرفتند و بيرون چند برابر به 

توليدكننده واقعي مي فروختند.
وزير صمت با بيان اينكه مكانيسم واقعي بازار اين است 
كه توليدكننده ها رقابت كنند و در كنار آن قيمت پايين 
باش��د، اظهار كرد: اگر اين طور باشد نيازي به دخالت 
نيست اما اگر سوءاستفاده به وجود آيد ما بايد دخالت 
كنيم. رحماني با اشاره به ظرفيت بخش معدن كشور 
گفت: اينكه معدن يك ظرفيت است در آن شكي نيست 
و يكي از جايگزين هاي نفت اس��ت. خداوند هم به اين 
كشور لطف داشته و معادن فراواني در كشور وجود دارد، 
به نظر من منابع هر چند محدود كشور، بايد به معادن 
اختصاص يابد. چون ظرفيت به حركت در آوردن اقتصاد 
را دارد. ما امسال در بحث معادن كوچك ورود كرديم 
و استقبال خوبي از آن شد با توجه به اينكه اين معادن 
بيش��تر در مناطق محروم هستند سياست دولت اين 

است كه به آنها كمك كند. 

صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل« روند صادرات به سه قاره را  تحليل مي كند

جغرافياي تازه صادراتي ايران
تعادل|

روند تجارت ايران با كش��ورهاي آسيايي و همسايه، 
امريكا و اروپا تحليل ش��د. بررس��ي ها آماري، نشان 
از افت صادرات ايران با اين كش��ورها در سال ۲۰۱9 
دارد. همچنين در تازه ترين آمار منتشر شده از سوي 
گمرك، شاهد افت ۱6 درصدي صدور كاال در مرداد 
ماه 9۸ نسبت به ماه مشابه سال گذشته هستيم. اما 
جزييات آماري گوياي اين است كه روند صادرات ايران 
به »تركيه« در هفت ماه نخست سال ۲۰۱9  افت ۳۰ 
درصدي را نسبت به مشابه سال ۲۰۱۸ تجربه كرده 
است. تحليلگران علت كاهش بي سابقه صادرات به 
اين كش��ور را در اين مي دانند كه ايران نتوانس��ته از 
مزاياي توافقات ترجيحي ميان دو كش��ور به خوبي 
بهره برداري كند. از آن سو، اعمال تحريم های مجدد 
عليه ايران، اگرچه باعث کاهش قابل توجه صادرات 
نفتی ايران به ترکيه ش��ده، اما ظاهرا تاثير منفی آن 
بيش��تر متوجه صادرات ايران و ن��ه واردات از ترکيه 
شده اس��ت.  از س��وي ديگر، آمارها هرچند گوياي 
اين اس��ت كه صادرات به كشورهايي چون »عمان و 
عراق« افزايش داش��ته، اما پتاتسيل صادراتي كشور 
براي صدور كاال به اين كش��ورها بي��ش از اين ارقام 
است. اما افت صادراتي كشور، تنها مختص به شركاي 
آسيايي نيست و ش��ركاي اروپايي و امريكا را نيز در 
بردارد. به طوري كه براساس آمارها، مبادالت تجاری 
امريكا و ايران در ۷ ماهه نخست سال جاری ميالدی 
با افت ۷۰ درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۴9 ميليون دالر رسيد. اما افت بسيار 
محسوس در جغرافياي تجاري ايران با اروپا به چشم 
مي خورد؛ چراكه ارزيابي هاي آماري حكايت از اين 
دارد كه واردات اتحاديه اروپا از ايران در نيمه نخست 
سال ۲۰۱9 افت 9۳ درصدی داشته و به ۴۲۰ ميليون 
يورو رس��يد. اما چرا صادرات ايران با چنين وضعيتي 
روبه رو است؟ تحليلگران علت اين افت صادراتي را در 
نگاه نخست، »نبود نگاه جامع و اهميت دهی به موضوع 
توس��عه صادرات و مش��ارکت فعال ايران در زنجيره 
ارزش جهانی«، مي دانند كه عملكرد تجاري كشور 
را تحت تاثير قرار داده است. عامل ديگر از منظر آنها، 
»ات��کای بيش از حد به صادرات نفتی و عدم توجه به 
صادرات غيرنفتی به ويژه صادرات کاالهای صنعتی 
با ارزش افزوده باال« است كه به يك رويكرد غالب در 
روند صادرات ايران تبديل شده است. عالوه بر موارد 
ياد شده؛ تغيير رويكرد ايران از کشورهای بلوک شرق 
در زمان برجام به كش��ورهاي اروپايي باعث ش��د تا 
كشورهاي بلوك شرق در دوران تحريم هاي ثانويه از 

همكاري با ايران پرهيز كنند. 

    پرونده تجارت در 98 
بر اساس تازه ترين آمار گمرك،  ارزش صادرات کااليي 
بدون نفت خام ايران در مرداد ماه به ۳ ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون دالر رس��يده است؛ گرچه اين رقم در مقايسه 
با تيرماه امسال ۳.۲ درصد رشد داشته، اما از متوسط 
صادرات ماهانه در س��ال گذشته که حدود ۳ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون دالر بود، پايين تر اس��ت. براساس اين 
گزارش ص��ادرات کااليی ايران در مردادماه امس��ال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز با کاهش ۱6 درصدی 

همراه بوده است.
در مقابل،  ارزش واردات کااليی در اين ماه نيز ۳ ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون دالر دالر بوده که نس��بت به ماه مشابه 
س��ال 9۷ با کاهش ۸.۱ درصدی و نس��بت به تيرماه 
امسال با افت ۱۵ درصدی همراه بوده است؛ اين رقم از 
متوسط واردات ماهانه سال گذشته که حدود ۳ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون دالر ميليارد دالر بود نيز پايين تر است. 
با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون 
نفت خام کش��ور جز ارديبهشت ماه، در ساير ماه های 
نخست س��ال 9۸ منفی بوده و اين رقم در مردادماه به 

بيش از منفی ۲۰۰ ميليون دالر رسيده است.  همچنين 
صادرات کااليی بدون نفت خام کشور در مرداد 9۸، به 
لحاظ وزنی با رشد حدود ۱6 درصدی نسبت به ماه قبل 
همراه بوده و به رقم ۱۰.9 ميليون تن رسيده است. اين 
رقم در مقايسه با مرداد 9۷ ، حدود ۲۴ درصدی رشد 
داشته؛ در حالی که ارقام مربوط به ارزش صادرات در 
اين مدت، گويای کاهش ارزش صادرات است. بنابراين 
به نظر می رس��د متوسط قيمت کاالهای صادراتی به 
طور قابل توجهی طی يک س��اله منتهی به مرداد 9۸ 
کاهش يافته اس��ت. واردات کش��ور در مرداد 9۸، به 
لحاظ وزنی با کاهش تقريبا ۲۳.۴ درصدی نسبت به 
ماه قبل همراه بوده و به ۲.۳ ميليون تن رسيده است. 
اين رقم در مقايس��ه با مرداد 9۷، ح��دود ۴.۲ درصد 

کاهش داشته است. 

    س�هم كشورهاي همسايه در سبد صادراتي 
ايران 

از سوي ديگر، مطابق آمارها، روند صادرات ايران به ۱۵ 
کشور همس��ايه طی يک دهه گذشته همواره با رشد 
تدريجی و متوازن همراه بوده و بازارهای مذکور به طور 
متوسط هدف بيش از نيمی از صادرات کشور بوده اند. 
در ميان همسايگان، کشورهای عربی سهم بيشتری از 
صادرات ايران را به خود اختصاص داده اند به طوری که 
سال گذشته بيش از 6۷ درصد صادرات کشور به حوزه 
کشورهای عربی صورت گرفته است. بر اساس آمارها، 
ميزان صادرات کاالهای ايران به »عراق« که طی ۵ سال 
گذش��ته حدود 6 ميليارد دالر باقی مانده بود در سال 
9۷ با توجه به افزايش نرخ ارز به 9 ميليارد دالر افزايش 
يافت که رش��دی معادل ۳۷ درصد را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد. اين در حالی است که 
طی سال های گذشته ميزان واردات »عراق« از جهان 
رقمی بين ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دالر گزارش ش��ده است. 
افغانستان نيز در ۵ ماه نخست منتهی به مرداد ماه، ۸9۸ 
ميليون دالر کاالی ايرانی را وارد کرده و س��هم ۵.۰۴ 
درصدی را از صادرات ايران در اين مدت داشته است. 

»عمان« نيز از ديگر كشورهاي همسايه ايران است كه 
در چند سال گذشته صادراتمان به آن افزايش داشته 
است اما رقم صادرات ما به اين كشور در نهايت به ۷۲۸ 
ميليون دالر رس��يده كه رقمي ناچيز است. صادرات 
ايران به »عمان« با برنامه ريزی های 6 س��ال گذشته 
پنج برابر شده كه تا 6 سال پيش حجم صادرات کشور 
به عمان، ۱۴6 ميلي��ون دالر بود که اين رقم اكنون به 
۷۲۸ ميليون دالر رسيده  اس��ت. در اين مدت ميزان 
مبادله تجاری ايران با اين كشور نيز رشد داشته و از ۲۲۰ 
ميليون دالر در سال ۸۲ به يک  ميليارد و ۱6۱ ميليون 
دالر رسيده است. اين در حالي اس��ت كه کل واردات 
عمان در طول سال حدود ۲۰ ميليارد دالر است که از 
اين ميزان ۳.6 درصد سهم ايران بوده كه البته به گفته 
فعاالن اقتصادي قرار است سهم ايران از واردات عمان 

به ۱۰ درصد برسد.
اما از تج��ارت با تركيه، عمده ترين ش��ريك تجاري 
ايران چه خبر؟ آمار نشانگر اين است كه تراز تجاری 
کااليی ايران و ترکيه )با احتس��اب نفت خام( در ماه 
جوالی ۲۰۱9، به نفع ترکيه مثبت شده که ناشی از 
کاهش بی س��ابقه صادرات ايران به اين کشور است. 
متوس��ط صادرات ماهانه ايران ب��ه ترکيه طی هفت 
ماهه نخس��ت ۲۰۱9، حدود ۴۰۳ ميليون دالر بوده 
که در مقايسه با متوسط صادرات ماهانه ايران به اين 
کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته 
اس��ت. اگرچه تراز تجاری اين دو کشور همچنان به 
واسطه صادرات نفت و محصوالت نفتی، به نفع ايران 
مثبت است، اما آمارهای مشابه در سال ۲۰۱۸ نشان 
می دهد، طی مدت مذکور، تراز تجاری ايران و ترکيه 
به ميزان حدود ۱.6 ميليارد دالر تضعيف شده است.  
همچنين آمارهای ماهانه تجارت ايران و ترکيه نشان 

می ده��د، تراز تجاری ايران و ترکي��ه پس از ۱۸ ماه 
تراز مثبت به نفع ايران، در ماه جوالی ۲۰۱9، به نفع 
ترکيه مثبت شده است. ارزش صادرات ايران به ترکيه 
در م��اه ژوئن با کاهش ماهانه بيش از ۷۰ درصدی به 
۱۴۸ ميليون دالر و در م��اه جوالی با کاهش ماهانه 
حدود ۳۰ درصدی به ۱۰۳ ميليون دالر رس��يده که 
اين رقم طی ۱۸ ماه اخير بی سابقه است. در تحليل اين 
وضيعت مي توان گفت كه ايران عليرغم وضع توافقات 
تجارت ترجيحی با کشور ترکيه، نتوانسته از مزايای 
احتمالی اين توافق استفاده کند که به احتمال زياد 
ناشی از عدم ش��ناخت فرصت های قابل بهره برداری 
است. همچنين اعمال تحريم های مجدد عليه ايران، 
اگرچه باعث کاهش قابل توجه صادرات نفتی ايران 
به ترکيه شده، اما ظاهرا تاثير منفی آن بيشتر متوجه 

صادرات ايران است.

    رتبه ايران در مبادي وارداتي امريكا
از سوي ديگر، ارزيابي ها نشان مي دهد، افت صادرات 
ايران تنها مختص به دو قاره  آسيا و اروپا نبوده و امريكا 
را در قاره ديگري نيز در بر مي گيرد. مطابق آمارها،  آمار 
ارايه ش��ده نش��ان مي دهد، مبادالت تجاری امريكا و 
ايران در ۷ ماهه نخست سال جاری ميالدی با افت ۷۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴9 ميليون 
دالر رسيد. جديدترين آمار اداره آمار امريكا بيانگر اين 
است،  مبادالت تجاری دو کشور در ۷ ماهه نخست سال 
ميالدی گذشته بالغ بر ۱6۰.۱ ميليون دالر بوده که اين 
رقم در مدت مشابه امسال به ۴9 ميليون دالر کاهش 
يافته است. بر اساس اين گزارش، صادرات امريكا به ايران 
در ماه های ژانويه تا جوالی امسال ۴۷.۸ ميليون دالر 
بوده، که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 
۵۱ درصدی داش��ته است. امريكا در ماه های ژانويه تا 
جوالی ۲۰۱۸ بالغ بر 9۷.۸ ميليون دالر کاال به ايران 
صادر کرده بود. واردات امريكا از ايران در ۷ ماهه نخست 
امسال نيز با کاهش 9۸ درصدی به ۱.۲ ميليون دالر 
رسيده است. در مدت مشابه سال قبل واردات امريكا 
از ايران 6۲.۳ ميليون دالر بوده است. مبادالت تجاری 
ايران و امريكا حجم ناچيزی از کل تجارت دو کشور را 
تشکيل می دهد. براس��اس اين آمارها، ايران در ميان 
مقاص��د صادراتی امريكا رتب��ه ۱۵۸ و در ميان منابع 
وارداتی اين کشور رتبه ۲۰۲ را به خود اختصاص داده 

است. بر اس��اس اين گزارش در ماه هفتم سال جاری 
ميالدی 6.۳ ميليون دالر کاال از امريكا به ايران صادر و 

۰.۲ ميليون دالر کاال از ايران وارد شده است.

    از صادرات به اروپا چه خبر؟ 
همچنين ررسي كارنامه تجارت خارجي ايران حكايت 
از افت ص��ادرات به اروپا ني��ز دارد.  به طوري كه آمارها 
گوياي اين است كه واردات اتحاديه اروپا از ايران در نيمه 
نخست س��ال جاری ميالدی افت 9۳ درصدی داشته 
و به ۴۲۰ ميليون يورو رسيد. آمار منتشرشده از سوی 
اداره اطالعات اقتصادی اتحاديه اروپا )يورو اس��تات( 
نش��ان می دهد، مبادالت تجاری ايران و ۲۸ عضو اين 
اتحاديه در نيمه نخست سال جاری ميالدی با افت قابل 
توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده 
است. مبادالت دو طرف در 6 ماهه نخست ۲۰۱۸ بالغ بر 
۱۰.6۷ ميليارد يورو بوده که اين رقم در 6 ماهه نخست 
امسال يک  چهارم ش��ده و با افت ۷6 درصدی به ۲.۵6 
ميليارد يورو رسيده اس��ت. از آن سو، صادرات اتحاديه 
اروپا به ايران در ماه های ژانويه تا ژوئن ۲۰۱9 به کمتر از 
نصف صادرات اين اتحاديه به ايران در مدت مشابه سال 
قبل رسيده است. مطابق آمارها، صادرات اتحاديه اروپا 
ب��ه ايران در نيمه اول ۲۰۱۸ بالغ بر ۴.۵۷ ميليارد يورو 
اعالم ش��ده بود كه اين رقم در مدت مش��ابه امسال به 
۲.۱۴ ميليارد يورو کاهش يافته است. همچنين واردات 
اتحاديه اروپا از ايران در نيمه اول ۲۰۱9 نيز نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل افت 9۳ درصدی داشته و به ۴۲۰ 
ميليون يورو رسيده است. اين در حالي است كه اتحاديه 
اروپا در نيمه نخست سال قبل 6.۱ ميليارد يورو کاال از 
ايران وارد کرده بود. افت قابل توجه تجارت اتحاديه اروپا 
با ايران در نيمه نخست س��ال ۲۰۱9 در پی بازگشت 
تحريم های هسته ای امريكا عليه ايران نشانگر اين است 
كه اين اتحاديه به رغم وعده های خود نتوانس��ته است 

از منافع ايران در چارچوب توافق هسته ای دفاع کند. 

    چرايي افت صادرات ايران 
براساس اين تحليل آماري، دليل افت صادرات ايران 
به ش��ركاي تجاريش در س��ه قاره جهان، را مي توان 
در »نبود نگاه جامع و اهميت دهی واقعی به موضوع 
توس��عه صادرات و مش��ارکت فعال ايران در زنجيره 
ارزش جهانی«، عن��وان كرد و ن��ه در اظهارنظرها و 

گفته های مسووالن مرتبط با تجارت کشور. از سوي 
ديگر، تحليل گران براين باورند كه اتکای بيش از حد 
به صادرات نفتی و عدم توجه به صادرات غيرنفتی به 
ويژه صادرات کاالهای صنعتی ب��ا ارزش افزوده باال، 
رويکرد غالب در روند صادرات ايران شده که داليل آن 
را نه در توان ضعيف رقابتی توليدکننده داخلی، بلکه 
در فقدان سياستگذاری منسجم برای بخش تجارت 
کشور، قابل جستجو است. اما فاكتور اثر گذار ديگر بر 
روند صادرات كشور را مي توان تغيير رويكرد ايران در 
زمان برجام از کشورهای بلوک شرق كه پيش از برجام 
براي دور زدن تحريم ها به ايران كمك كرده بودند به 
كشورهاي اروپايي، جستجو كرد. همين امر، موجب 
شده تا اين كش��ورها از ايران دلخور شده و در دوران 
اعمال تحريم هاي ثانوي��ه از همكاري با ايران پرهيز 
كنند. اما جداي از اين موارد،  با توجه به شرايط ناگوار 
اقتصادی سال های 9۷ و 9۸، اگر سياست گذاري ها 
براي تجارت خارجی کشور بر اساس طراحی مدل هاي 
جايگزين و تمرکز بر مسيرهای تجاری ديگر و حتی 
انعق��اد قراردادهای تجاری با کش��ورهای مختلف و 
تقويت مراودات تجاری بلندمدت و ده ها راه ديگری 
که وجود داشت، مي توانست تا اندازه زيادی، شرايط 
را مديريت کند. اين در حالي است كه به گفته  فعاالن 
اقتصادی و کارشناس��ان، دولت در يک س��ال و نيم 
گذشته و حتی ماه های اخير، سياست های متعددی 
را در عرصه اقتصادی اجرا کرده که نه تنها به تثبيت 
ش��رايط منجر نشده، بلکه باعث س��ردرگمی تجار و 
بازرگانان شده اس��ت. نمونه آن را مي توان در صدور 
متعدد بخش��نامه های صادره دانس��ت كه از ابتدای 
امسال به طور متوسط هر ۵ روز يک بخشنامه ارزی از 
سوی دولت ابالغ شده است. البته در اين ميان، فعاالن 
اقتصادي بارها، پيامدهای تلخ اتخاذ سياست هاي غلط 
و يا تعلل در تصميم گيری برخي نيازهاي روز كشور را 
هشدار داده بودند كه هزينه های سنگينی را به کشور 
و مردم تحميل کرد. در نهايت و با اتكاء بر اين داده هاي 
آماري، به متوليان تجاري كشور توصيه مي شود، براي 
رونق صادرات تدبيري ديگري انديشيده و با واكاوي 
وشناس��ايي نقاط ضعف و چالش ها تجارت خارجي 
كش��ور، رويكردهاي جديدي را براي حفظ بازارهاي 
هدف و در عين حال كشف بازارهاي جديد صادراتي 

ترسيم و در دستور كار خود قرار دهند. 

وزير صمت عنوان كرد 

عالقه اي به قيمت گذاري فوالد نداريم

ظرفيت هاي نهفته غرب كشور، تجارت را متحول مي كند
سرپرست سازمان توسعه تجارت كش��ور گفت: استان هاي واقع در 
منطقه سه كشور شامل ايالم، كرمانشاه، همدان و لرستان ظرفيت هاي 
نهفته اي در صادرات دارند كه مي توانند تجارت خارجي كشور را توسعه 
داده و متحول كند. حميد زادبوم در نشست تخصصي آمايشي منطقه 
س��ه كش��ور افزود: تجارت خارجي به ويژه در منطقه سه و سهم اين 
استان ها بايد افزايش يابد. عراق ۴۰ ميليارد دالر واردات دارد كه سهم 
ما ۲۵ درصد اس��ت و ظرفيت هاي ديگر كشورها بيشتر از سهم ايران 
است. او با يادآوري اينكه صادرات ما به ۱۵ كشور همسايه و هند و چين 
۴۴ ميليارد دالر بوده كه نيازمند بازنگري است افزود: سهم چهار استان 

غربي با توجه به ظرفيت هايي موجود از بازار عراق بايد توسعه يابد. 

سرپرست سازمان توسعه تجارت كشور گفت: تجار و بازرگانان بحث 
تحريم را كنار گذاشته و به توان و ظرفيت داخلي توجه كنند. او به وجود 
دو راي��زن بازرگاني و اقتصادي در بغ��داد و بصره گفت: از اين فرصت 
منطقه سه براي توسعه تجارت اس��تفاده شود. براي معرفي و تبليغ 
توليدات منطقه سه مي توان هيات تجاري به كشورهاي لبنان، سوريه 
و عراق اعزام كرد يا با دعوت از كارشناسان اين كشورها تعامل ايجاد 
كنيم. زادبوم تاكيد كرد: برگزاري همايش هاي مشترك يا ميز تخصصي 
كاال با موضوع لبنيات، شيريني و شكالت، كاشي و سراميك و سنگ كه 
از ظرفيت هاي چهار استان ايالم، كرمانشاه، همدان و لرستان هستند، 

راهكاري مهم براي توسعه تجارت خارجي است.

همه قطعات وارداتي خودرويي تاييديه دارند
رييس سازمان استاندارد گفت: همه قطعاتي كه وارد كشور مي شود از 
ما تاييديه دارند مگر اينكه از راه هاي ديگر و به صورت غيررسمي وارد 
شوند. به گزارش ايسنا، نيره پيروز بخت در حاشيه شوراي استاندارد 
استان اظهار كرد: اجباري بودن بازرسي آسانسورها تا زماني كه نصب 
مي شوند، براي همه وجود دارد و چنانچه تأييديه نداشته باشد پروانه 
براي ساختمان صادر نمي شود. در هنگام استفاده بايد بازرسي دوره اي 
بر آسانسورها در دستگاه هاي اداري، ساختمان هاي اداري و تجاري 
صورت گيرد. در كشور آسانسورهايي را پلمب كرديم؛ براي كاربران 
و ايمن��ي مردم براي ما بس��يار مهم و ضروري اس��ت. او با بيان اينكه 
استانداردهاي اجباري براي توليدات داخلي حدود ۱۰۰۰ مورد است 

و حدود ۱۷۵۰ رديف براي كاالهاي وارداتي است، افزود: البته رويكرد 
ما بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي است كه استاندارد را به همه 
محصوالت اشاعه بدهيم. رييس سازمان استاندارد با بيان اينكه اكنون 
به استانداردسازي محصوالت شركت هاي دانش بنيان ورود پيدا كرديم 
و در آينده نزديك به بحث مشاغل خانگي و روستايي طبق مصوبات 
ورود پيدا خواهيم كرد، ادامه داد: در مورد محصوالت ديگري در رابطه 
با گواهي اعضاي انطباق ورود كرده ايم و در حال تأييد آنها هستيم. او 
با تأكيد به اينكه در اين سه ساله به هيچ وجه اجازه ورود اين كاالها را 
به كشور نداديم و ما بيش از ۲۰۰۰ بار بيشتر نمونه گرفتيم، گفت: ما 
هيچ شوخي  با ايمني و سالمت براي واردات به ويژه مواد غذايي نداريم. 
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 افزايش 15 درصدي حجم 
صادرات صنايع كوچك 

ش�اتا|معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از 
افزايش ۱۵ درصدي صادرات كاالهاي توليدي در 
بخش صنايع كوچك به كشورهاي خارجي طي 
امسال  خبر داد. محس��ن صالحي نيا گفت: امروز 
توليد ما در ب��ازار داخلي و خارجي از اقبال خوبي 
برخوردار اس��ت. او اضافه ك��رد: تالش مضاعف 
همه كس��اني كه در بخش هاي سياست گذاري 
و قانون گذاري حضور دارند در س��ال رونق توليد 
مي تواند عامل افزايش اعتماد، مشاركت و انگيزه 
واحده��اي توليدي، صاحبان صنع��ت و فعاالن 
اقتصادي شود. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران بحث سرمايه در گردش، 
نبود فناوري مورد نياز، تأمين مواد اوليه، بازار فروش 
و اختالف بهره ب��رداران را از جمله علت هاي اين 
ميزان ركود برش��مرد و عنوان كرد: به روز رساني 
ش��رايط واحدهاي راكد و فعال ك��ردن آنها جزو 
اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
او ادامه داد: امسال برنامه اين وزارتخانه بازگرداندن 
دوباره يك هزار و ۴۰۰ واحد راكد به چرخه توليد 
است و بر اساس جمع آوري داده هاي گوناگون از 
آمار ثبت شده در سامانه ها توسط استان ها، تاكنون 
نزديك به 6۴۰ واحد به چرخه توليد بازگشته اند. 
صالحي نيا با اشاره به لزوم كمك از منابع داخلي 
بانك ها يادآور شد: پرداخت تسهيالت و اعتبارات 
رونق توليد و نوسازي صنايع و سرمايه در گردش 
براي تكميل طرح و خريد ماشين آالت نيز پرداخت 
مي ش��ود تا بتوانيم ۴۰ درصد از كل تس��هيالت 
اين بخش ها را پرداخت كنيم. اگرچه تسهيالت 
پرداختي به محدوده ۳۰ درصد رسيده، اما تاكيد 
رييس جمه��وري و وزير صنعت، معدن و تجارت 
رسيدن ضريب اين پرداخت ها به ۴۰ درصد است 
تا بتوانيم هدف هاي توليد، پيش��رفت، نوسازي و 

بهسازي صنايع را محقق كنيم.

جزييات توزيع دفترچه هاي 
دانش آموزي با نرخ دولتي

ايس�نا|معاون امور بازرگاني و توس��عه تجارت 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
توزيع ۱۵ ميليون جل��د دفترچه دولتي در نيمه 
دوم ش��هريور ماه خبر داد ك��ه ۵۰ درصد از آن به 
استان هاي كمتر برخوردار اختصاص دارد و حدود 
۲ ميليون و ۱۷۰ هزار دفترچه دانش آموزي نيز در 
استان تهران و شهرستان هاي آن در نمايشگاه هاي 
نوشت افزار عرضه خواهد شد. مجتبي شيرقاضي 
اظهار كرد: براس��اس ابالغيه اي كه دبير كارگروه 
تنظي��م بازار به س��ازمان هاي صنع��ت، معدن و 
تجارت استان ها ابالغ كرده، سهميه لوازم التحرير 
شامل ۱۵ ميليون جلد دفترچه دانش آموزي براي 
تمام كشور اس��ت كه ۵۰ درصد از اين سهميه به 
استان هاي كمتر برخوردار شامل »ايالم، بوشهر، 
چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، سيس��تان و بلوچستان، 
كردستان، لرس��تان و هرمزگان« اختصاص داده 
شده است. همچنين به گفته او، بيش از دو ميليون 
و ۳۰۰ هزار دفترچه به دانش آموزان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي تعلق مي گيرد. معاون امور 
بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران با بيان اينكه سهميه اي براي 
ساير اس��تان ها از جمله تهران نيز در نظر گرفته 
شده اس��ت، تصريح كرد: سهم استان تهران يك 
ميليون و ۱۷۰ هزار و سهم شهرستان هاي استان 
ته��ران يك ميليون جلد دفترچ��ه دانش آموزي 
اس��ت. قيمت انواع دفترچه ه��اي دانش آموزي 
شامل دفترچه ۴۰ برگ را ۱۷ هزار ريال، 6۰ برگ 
۲۵ هزار ريال، ۸۰ برگ ۳۴ هزار ريال و ۱۰۰ برگ 
را ۴۲ هزار ريال است. او با بيان اينكه مداد مشكي 
و رنگي چوبي، مداد پليم��ري و خودكار از جمله 
ديگر اقالمي اس��ت كه در آستانه آغاز مدارس در 
كشور توزيع خواهد ش��د، افزود: براي عرضه اين 
محصوالت نمايشگاه هايي تحت عنوان نمايشگاه 
عرضه مستقيم نوشت افزار در نيمه دوم شهريور 
ماه با محوريت اتاق هاي اصناف در استان تهران و 

شهرستان هاي آن برگزار خواهد شد.

قانون جديد تجارت از سال 
1۴۰۰ اجرايي مي شود

ايلنا|سالح ورزي گفت: در فرايند تدوين، نماينده 
اتاق در كميس��يون هاي مربوطه حضور داشت و 
نظرات بخش خصوصي را اعالم كرد اما اي كاش 
قبل از اينكه نس��خه نهايي ب��ه صحن علني برود 
به صورت عمومي منتشر مي شد تا متخصصان و 
ذي نفعان بتوانند در آن خصوص اظهارنظر كنند. 
حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
در خصوص قانون تج��ارت و نحوه تصويب آن در 
صحن علني مجلس گفت: قانون تجارت قبلي در 
زمان پهلوي اول نوشته شده بود و اصال جوابگوي 
نياز امروز نبود زيرا نسبت به آن زمان، مسائل جديد 
و ابهامات بسياري اضافه شده است فلذا تدوين يك 
قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات 
روز به خصوص در بحث تجارت الكترونيك براي 
كشور الزم بود. رييس اتاق بازرگاني خرم آباد ادامه 
داد: فرايند تصويب اليحه جديد بس��يار طوالني 
بود. با توجه به اينكه اين اليحه بس��يار حجيم و 
بيش از يك هزار م��اده دارد، بايد به صورت كامال 
فني مورد بررس��ي قرار گيرد. برخي كارشناسان 
و حقوقدانان در خص��وص اين قانون نظر مثبتي 
دارند و بيان داش��تند كه نكات خوبي در آن ذكر 
شده و بر اساس مطالعات، بررسي هاي كارشناسي 
و مطابقت با يكسري منابع خارجي مواد آن مطرح 
شده كه اصلي ترين نقطه قوت آن همين موضوع 
است. اين اليحه در واقع بومي سازي شده قوانين 

تجارت جهاني است. 



15 جهان

چالش هاي صدراعظم آلمان در سفر به چين

رييس جمهوري سابق زيمبابوه در 95 سالگي درگذشت

مركل،گرفتارميانتجارتوحقوقبشر

موگابه: قهرماني كه ديكتاتور شد 

گروه جهان| 
»سياست ما در برابر پكن يك اصل مهم دارد: اينكه 
بتوانيم تا جاي��ي كه امكان دارد به چين خودروهاي 
بيشتري بفروشيم.« اين اظهارنظر معاون وزير خارجه 
آلمان درباره روابط برلين � پكن اس��ت. بلومبرگ با 
اش��اره به اين اظهارنظر و س��فر جمعه آنگال مركل 
صدراعظم آلمان، به چين نوشته كه »خانم صدراعظم 
بايد مواض��ع محكمي در برابر چي��ن اتخاذ كند اما 
اين را هم مي داند ك��ه چنين كاري مي تواند اقتصاد 
صادرات محور آلمان را با خطري جدي مواجه كند.«

آنگال مركل صدراعظ��م آلمان، جمعه در راس هياتي 
تجاري به چين س��فر ك��رده و مورد اس��تقبال »لي 
كي كيانگ« نخست وزير اين كشور قرار گرفته است. 
اين دوازدهمين سفر مركل به چين در قامت صدراعظم 
آلمان است. آلمان بزرگ ترين شريك تجاري اروپايي 
چين است و دو كشور سال گذش��ته نزديك به 195 

ميليارد دالر معامالت دوجانبه داشته اند. 
خبرگزاري دولتي چين )شينهوا( اين سفر را فرصتي 
براي تقويت روابط پكن و برلين ارزيابي و تاكيد كرده 
است كه »مس��ائل كليدي مهمي وجود دارد كه دو 
طرف براي تقويت اقتصاد آزاد جهاني در دستور كار 

خود قرار دهند.« 
سي ان ان گزارش داده، به جز خبر ديدار مركل و شي 
جين پينگ رييس جمهوري چين، جزييات ديگري 
از برنامه سفر رسمي مركل منتشر نشده است. با اين 
حال دويچه وله در گزارشي با اشاره به دشواري هاي 
پيش روي مركل در اين سفر نوشته: براي مركل شايد 
هيچ سفري را نتوان سفري آسان تلقي كرد. بي ترديد 
سفر به چين در ش��مار سفرهاي چالش برانگيز او به 
شمار مي آيد؛ چرا كه او بايد براي بيان مسائل مختلف 
واژه هاي مناسب را بيابد و براي پرسش هاي حساس 
پاسخ هاي صحيح. مس��ائل گوناگوني براي مذاكره 
وجود دارد از جنگ تجاري امريكا و چين و تاثيرات آن 
بر بازرگاني جهاني گرفته تا تنش هاي منطقه اي شرق 

آسيا و خاورميانه، و تحوالت هنگ كنگ. 
گفته شده، مسووالن و نمايندگان سياسي و اقتصادي 
دو كش��ور قرار اس��ت كه 11 قرارداد همكاري امضا 
كنند. اين قراردادها حوزه هاي گوناگوني را ش��امل 

مي شود. گفته شده، دو كشور ابراز تمايل كرده اند در 
عرصه هاي هوانوردي، كشتيراني، خودروهاي برقي، 
بخش هاي ناظر بر مس��ائل مالي و بيم��ه با يكديگر 
همكاري كنن��د. خودروهاي خ��ودران و همچنين 
فعاليت در عرصه امتن��اع از توليد پس ماند و زباله و 
همچني��ن بازيافت زباله ها ني��ز از ديگر محورهايي 
است كه قرار است دو كشور در دستور همكاري هاي 

متقابل خود قرار دهند. 
ام��ا چالش هايي كه بر س��فر مركل به چين س��ايه 
انداخته اند محدود به امضاي چند قرارداد همكاري 
نمي ش��ود. نق��ض حقوق بش��ر در چي��ن و اوضاع 
هنگ كنگ نيز از جمله مسائلي است كه مي توانند بر 
كارنامه اين سفر سياسي تاثير نهند. به عنوان نمونه 

قرار بر اين بود كه پس از ديدار مركل با لي كي چيانگ 
نخس��ت وزير چين، كنفرانس��ي مطبوعاتي برگزار 
ش��ود. اين در حالي اس��ت كه چين اجازه حضور به 
خبرنگاران آلماني حاضر در پكن به سالن كنفرانس 

را نداده است.
اس��تدالل مقامات چين��ي، محدود ب��ودن جا براي 
حضور گس��ترده خبرنگاران بوده اس��ت. تنها چند 
ت��ن از خبرنگاران��ي كه همراه مركل به چين س��فر 
كرده ان��د، اجازه حض��ور در كنفران��س مطبوعاتي 
را يافته ان��د. افزون بر آن گفته ش��ده اس��ت كه هر 
خبرن��گاري تنها حق ط��رح يك پرس��ش را دارد. 
بس��ياري بر اين باورند كه دولت چين با پيش بيني 
چني��ن محدوديت هايي بر آن بوده ت��ا مانع از طرح 

 پرس��ش هاي حس��اس از س��وي خبرنگاران شود. 
سي ان ان جمعه در گزارش��ي با اشاره به اين چالش 
صدراعظم آلمان نوش��ته: »چين در بحبوحه جنگ 
تج��اري با امريكا تالش خواهد ك��رد تا روابط خوب 
خود را با برلين برجسته كند. اما چيزي كه مي تواند 
برنامه هاي پكن را تاحدودي به هم بريزد توجه بيش 
از حد رس��انه ها به مس��ائل حقوق بشري و تحوالت 
هنك كنگ اس��ت. لي كه كيانگ نخست وزير چين، 
گفته پكن بزودي براي خاتمه دادن به ناآرامي هاي 
هنگ كنگ اقدام خواهد كرد. نخست وزير چين گفته 
دولت اين كشور بزودي در چارچوب قوانين موجود 
به هرج و مرج حاكم در هنگ كنگ پايان خواهد داد. 
روشن نيس��ت كه منظور لي كه كيانگ از طرح اين 

موضوع دقيقا چيس��ت. چين نيروهاي زيادي را در 
شهر مرزي ش��نژن مستقر كرده است. جاشوا وونگ 
فعال مدني هنگ كنگي در نامه اي به مركل با اشاره به 
اينكه صدراعظم آلمان خود چند دهه در المان شرقي 
كمونيستي زندگي كرده، از او خواسته تا در ديدار با 
مقام هاي چيني نسبت به ش��رايط اين منطقه ابراز 
نگراني كند. وضعيت مس��لمانان اويغور هم هست. 
كنگره جهاني اويغور درست در آستانه سفر مركل در 
نامه اي سرگشاده از مركل خواسته تا از رهبران چين 
بخواهد كه صدها هزار اويغوري كه در غرب چين در 

بازداشت هستند را آزاد كنند.« 
بلومبرگ نيز با اش��اره به سفر مركل نوشته: »بيشتر 
دولت ها از ژاپن گرفته تا كانادا و اس��تراليا همسو با 
جنگ تجار ترامپ عليه چين، موضع خود را در برابر 
چين سخت تر كرده اند. چين نيز تقريبا همين رويه 
را در پيش گرفته اس��ت از جمله در سرمايه گذاري 
ي��ا مالكيت معنوي. ام��ا واقعيت اين اس��ت كه اين 
اس��تراتژي براي آلماني كه اقتص��ادش به صادرات 
وابسته است ريسك بااليي دارد. آن در شرايطي كه 
سايه ركود اقتصادي س��نگين تر از هر زمان ديگري 
احس��اس مي ش��ود. تحوالت سياس��ي هنگ كنگ 
نيز شرايط را دش��وارتر كرده است. تا جايي كه يك 
مقام ارش��د آلماني گفت��ه: »در برابر چين ش��رايط 
پيچيده اي داريم. از يك طرف چين يكي از شركاي 
بزرگ تجاري ماست و از طرف ديگر، مجبوريم كه با 
چين به عنوان يك رقيب برخورد كنيم. متاسفانه ما 
مجبوريم بپذيريم كه هنوز در چين محدوديت هاي 
تجاري گسترده اي داريم و نمي توانيم انتظار معجزه 

داشته باشيم.«
انتقاد مقام الماني در ش��رايطي اس��ت ك��ه وزارت 
بازرگاني چين همزمان با س��فر م��ركل اعالم كرده 
سرمايه گذاري آلمان در چين در ۷ماهه سال جاري 
به يك ميليارد و 1۷۰ميليون دالر رس��يده و سطح 
تجارت دو جانبه هم با 4‚2درصد رشد به 1۰۷ميليارد 
دالر افزايش يافته است. در همين حال چين نيز در 
اين مدت يك ميليارد و 1۰۰ميليون دالر در آلمان 
سرمايه گذاري كرده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2۷.۶درصد افزايش داشته است. 

گروه جهان| 
راب��رت موگاب��ه رييس جمهوري س��ابق زيمبابوه، 
جمعه در سن 95سالگي در بيمارستاني در سنگاپور 
درگذش��ت. او كه از چهره هاي ش��اخص زيمبابوه 
در مب��ارزه ب��ا اس��تعمار و آپارتايد بود پ��س از به 
قدرت رس��يدن نزدي��ك به چهار ده��ه مخالفانش 
را س��ركوب كرد. اقتصاد ويران و تبع��ات دامنه دار 
سال ها زمامداري در قالب يك حكومت ديكتاتوري، 

بزرگ ترين ميراث او محسوب مي شود. 
رابرت موگابه روزگاري قهرمان مبارزه با استعمار و 
آپارتايد بود. او در جواني به مدت 1۰سال به داليل 
سياس��ي در حبس بود و به محض آزادي به مبارزه 
مس��لحانه پيوست. موگابه در س��ال 19۷9 يكي از 
امضاءكنندگان موافقتنامه موس��وم به »لنكس��تر 

هاوس« بود كه به جنگ داخلي كشور پايان داد.
اوايل سال 2۰۰۰ ميالدي شهروندان سفيدپوست 
زيمبابوه كه تنها يك درصد از جمعيت اين كشور را 
تشكيل مي دادند هنوز بيش از ۷۰درصد زمين هاي 
قابل كشت را در اختيار داش��تند. موگابه به عنوان 
يك ملي گراي سوسياليست آفريقايي اين زمين هاي 
كشاورزي را در ميان حاميانش كه با سفيدپوستان 
عداوت داش��تند اما لزوما كشاورزان خوبي نبودند، 

تقس��يم كرد. به همين دلي��ل اصالحات ارضي اش 
چندان موفق نبود. 

همچنين زيمبابوه براي اخذ وام از بانك جهاني بايد 
برنامه هاي رياضتي دشواري را به اجرا مي گذاشت. 
اما اعانات نق��دي دولت به نهاده��اي عام المنفعه، 
اقتصاد را ناب��ود كرد و مردم به گون��ه اي فزاينده به 

كمك هاي دولتي محتاج شدند.
با اين حال در دوران اوليه زمامداري او، مرگ و مير 
و س��وءتغذيه در ميان كودكان بطور چش��مگيري 
كاهش يافت و متوسط عمر مردم باالرفت. زيمبابوه 
موفق ترين نظام آموزشي را در منطقه داشت و هنوز 
هم در قرن بيس��ت ويكم باالترين تعداد باس��واد را 
در آفريقا دارد. امرس��ون منانگاگوا رييس جمهوري 
كنوني، از موگابه به عنوان پدر و بنيانگذار زيمبابوه 
ياد كرده اس��ت. منانگاگوا در توييتر خود نوش��ته: 
»س��هم او در تاريخ ملت و قاره م��ا، هرگز فراموش 

نخواهد شد.«

   سال هاي افول 
راب��رت موگابه كه از زمان اس��تقالل كش��ورش از 
بريتانيا در سال 19۸۰ ميالدي در مجموع نزديك 
به چهار دهه بر كشور حكومت كرد، سرانجام در پي 

كودتاي ارتش قدرت را از دست داد. يورونيوز نوشته: 
او در تمام اين سال ها به لطف انتخابات فرمايشي در 
قدرت بود و هر دور از اين انتخابات فرمايش��ي نيز با 
موج گس��ترده اي از خشونت هاي نيروهاي دولتي و 
دس��تگيري مخالفان توأم بود. او به دليل س��ركوب 
ش��ديد مخالفانش، همواره ه��دف انتقادات جامعه 
جهان��ي قرار مي گرف��ت و حتي اي��ن اواخر جامعه 
اقتصادي آفريقاي جنوبي )SADC( كه معموال در 
برابر موگابه انعطاف پذيري بااليي داش��ت نيز به او 

هشدار مي داد. 
تنه��ا پ��س از دور اول انتخابات رياس��ت جمهوري 
2۰۰۸ ميالدي كه به پيروزي مورگان تسوانگيري 
رهبر اپوزيس��يون اين كش��ور انجامي��د، موگابه با 
س��ركوبي خونين نزديك به 2۰۰ تن از مخالفانش 
را كشت. درنهايت نيز تس��وانگيري كه بين دو دور 
انتخابات بارها دستگير شده بود، تصميم گرفت تا از 

رقابت هاي انتخاباتي كنار بكشد. 
ام��ا راب��رت موگابه ك��ه قص��د داش��ت راه را براي 
رياست جمهوري همس��رش گريس موگابه هموار 
كند، از سال 2۰1۰ ميالدي با دو مدعي جديد قدرت 
روبرو ش��د: جويس موجورو معاون رييس جمهور و 
امرس��ون منانگاگوا معاون پييشن رييس جمهور و 

رييس پيشين ارتش و رييس سرويس مخفي كشور.
اگرچ��ه هر دوي اين افراد توس��ط موگاب��ه از مقام 
خود بركنار ش��دند، اما اين كار نتوانس��ت آنان را به 
عقب نش��يني وادار كند. در ش��ب 15 نوامبر س��ال 
2۰1۷ مي��الدي يعني هش��ت روز پ��س از اخراج 
امرس��ون منانگاگوا، ارتش دس��ت ب��ه كودتا زد و 
نزدي��كان موگابه را دس��تگير كرد. ش��خص رابرت 

موگابه نيز در كاخ خود در انزوا نگه داشته شد.
رابرت موگابه براي چند روز مقاومت كرد اما صدها 
ه��زار زيمبابوه اي ب��ه خيابان ها آمدند و خواس��تار 
بركناري او ش��دند. همزمان ح��زب حاكم »اتحاد 

ملي آفريقايي زيمبابوه-جبهه ميهن پرستان« )زانو  
پي اف( كه توسط موگابه بنيان نهاده شده بود نيز بر او 
فشار آورد تا استعفا دهد. به اين ترتيب در 21 نوامبر، 
دو روز پس از برگزاري قيامي بزرگ و كم س��ابقه در 
زيمبابوه، موگابه نامه استعفاي خود را منتشر كرد. 
موگابه در ۳۷ س��ال زندگي سياس��ي، از يك چهره 
ميهني و ضداستعماري به سياستمداري مستبد و 
فاسد تبديل ش��د كه با اعالم خبر استعفايش مردم 
در خيابان هاي هراره با بوق زدن  و ابراز ش��ادماني، 
اس��تعفايش را جشن گرفتند. او در سال هاي پاياني 

عمرش به  دليل بيماري سرطان تحت درمان بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

ارزش پول سوريه به كمترين 
سطح تاريخ خود رسيد

گروه جهان| با كم شدن ذخاير ارزي بانك مركزي 
و تحريم هاي جديد، ارزش پول ملي سوريه كاهش 
ش��ديدي را تجربه كرد. به گزارش رويترز، ارزش 
پوند س��وريه در آخرين دور از معامالت ارزي بازار 
آزاد دمشق با كاهش��ي محسوس مواجه شد و هر 
دالر به ازاي ۶52 پوند معامله شد كه در طول تاريخ 
اين كشور بي سابقه است. از زمان آغاز ناآرامي هاي 
س��وريه در مارس2۰11 تاكن��ون، ارزش دالر در 
برابر پوند سوريه حدودا 14 برابر بيشتر شده است. 
به گفته معامله گران ارزي سوري، آسيب گسترده 
به صنايع و زيرساخت هاي سوري در جنگ داخلي 
و كاهش ذخاي��ر ارزي، توانايي بانك مركزي براي 
مداخله و مديريت موثر تقاضا در بازار ارز را كاهش 
داده اس��ت. خليل توم��ا تاجر س��وري مي گويد: 
»تقاضاي خيلي نيرومندي براي دالر در بازار وجود 
دارد و چون تقاضا براي دالر از عرضه آن بيشتر است 
شاهد افزايش قيمت دالر هستيم.« پوند آخرين بار 
دو سال پيش دچار ريزش شديد شده بود اما از آن 
زمان به بعد دچار يك ثبات نسبي شده بود. امريكا 
اخيرا تحريم هاي جديدي را عليه س��وريه اعالم و 
بازرگانان نزديك به دولت را تحت هدف قرار داده 
است. به گفته برخي از فعاالن تجاري سوريه، جنگ 
داخلي باعث شده تا بسياري از خانواده هاي ثروتمند 
از س��وريه مهاجرت كنند و ثروت خود را از كشور 
خ��ارج كنند. يكي ديگ��ر از عوامل تضعيف ارزش 
پوند س��وريه، كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي و 
در نتيجه آن، محدود شدن توانايي اين بانك براي 

مداخله موثر در بازار بوده است. 

برادر »جانسون« از دولت 
بريتانيا استعفا كرد

گروه جهان| برادر نخست وزير بريتانيا، از مقام خود 
به عنوان وزير و نماينده قانون گذار استعفا كرد؛ او دو 
راهي خانواده و منافع ملي را دليل اين اقدام عنوان 
كرده است. به گزارش رويترز، جو جانسون از وزرا و 
اعضاي قانون گذار دولت بريتانيا، گفته: »نمايندگي 
حوزه اورپينگتون براي 9س��ال و خدمت در دوران 
سه نخست وزير، افتخار من است.« او در ادامه و در 
توضيح دليل استعفاي خود گفت: »در هفته هاي 
اخير بر سر دوراهي وفاداري به خانواده و منافع ملي 
قرار گرفته ام؛ اين يك تنش غيرقابل حل اس��ت و 
زمان آن رسيده كه ديگران جايگزين من به عنوان 
نماينده و وزير شوند.« اما نخست وزير بريتانيا پس 
از متحمل شدن شكست سنگين پارلماني در برابر 
تصميم مربوط به تعويق مهلت برگزيت عقب نشيني 
كرد. بوريس جانسون به پيروزي در انتخابات آتي 
اميد بسته است. دولت بريتانيا با صدور اطالعيه اي 
از عقب نشيني بوريس جانس��ون در برابر تصميم 
مجلس عوام پيرامون درخواست تعويق مهلت خروج 
بريتانيا از اتحايه اروپا خبر داده است. اين در حالي 
است كه گزينه اصلي و اول جانسون خروج قطعي 
بريتانيا در پايان مهلت كنوني، يعني در روز ۳1 اكتبر 
بوده است.  بوريس جانسون برگزاري پيش از موعد 
انتخابات را خواستار شده بود. جرمي كوربين رهبر 
اپوزيسيون بريتانيا و حزب كارگر، با برگزاري پيش از 
موعد انتخابات مخالفت كرده بود و بر آن بود تا با بهره 
گرفتن از آرايش نيروها در مجلس عوام، به تصميم 
»نه« به خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا )برگزيت 

سخت( مبنايي قانوني دهد.

تشكيل دولت سودان پس از 
بركناري »عمر البشير«

گروه جهان| نخست وزير سودان از تشكيل نخستين 
دولت پس از بركناري حكومت عمر البشير خبر داده 
است. به گزارش يورونيوز، عبداهلل حمدوك كه پيشتر به 
عنوان نخست وزير دولت انتقالي سوگند ياد كرده بود، 
پنج شنبه اسامي وزراي كابينه اين كشور را اعالم كرد. 
بر اساس توافق ارتش و ائتالف مخالفان در سودان بر سر 
تقسيم قدرت در اين كشور آفريقايي، دولت انتقالي به 
مدت سه سال قدرت را در دست خواهد گرفت و بعد از 
آن انتخابات سراسري براي تعيين رييس جمهور برگزار 
مي ش��ود. حمدوك، ضمن اعالم اس��امي 1۸ وزير در 
كابينه جديد گفته نام دو وزير باقي مانده را بعدا معرفي 
خواهد كرد. در بين وزراي اعالم شده، اسما عبداهلل به 
عنوان وزير خارجه معرفي شد. اسما عبداهلل نخستين 
زني است كه در سودان به اين سمت مي رسد. غير از او 
دو وزير زن ديگر نيز در كابينه جديد معرفي شده اند. 
حمدوك در سخناني تشكيل دولت را مرحله اي جديد 
در تاريخ س��ودان توصيف كرد و گفت: »شرايط براي 
صلح فراهم اس��ت و مهم ترين اولوي��ت دولت توقف 
جنگ است.« نخست وزير همچنين ابراهيم البداوي 
اقتصاددان سابق بانك جهاني، را براي رهبري وزارت 
دارايي معرفي كرد. به گفته كارشناسان، بازنگري در 
اقتصاد بيمار س��ودان يك��ي از مهم ترين چالش هاي 
دولت انتقالي محسوب مي شود. عمرالبشير پس از سه 
دهه حكومت پنجم آوريل و در پي چهار ماه اعتراض 
سراس��ري مردم با فش��ار ارتش، از قدرت كنار رفت. 
رييس جمهور سابق سودان هم اكنون در زندان كوبر 
خارطوم تحت بازداشت است و شنبه هفت سپتامبر 

چهارمين جلسه دادگاه او برگزار مي شود.

»دي مايو« وزير خارجه دولت 
جديد ايتاليا شد 

گروه جه�ان| وزراي كابينه جديد ايتاليا به رهبري 
جوزپ��ه كونت��ه نخس��ت وزير، پن��ج ش��نبه در كاخ 
رياست جمهوري سرجيو ماتارال گرد هم آمدند تا بطور 
رسمي فعاليت خود را آغاز كنند. به گزارش يورونيوز، 
در كابينه جديد كه ديگر اثري از حزب دست راستي 
»ليگ« به رهبري ماتئو سالويني )وزير كشور سابق( 
ديده نمي شود، لوئيجي دي مايو رهبر جنبش 5 ستاره 
به عنوان وزير خارجه معرفي شده است. كابينه جديد 
ائتالفي ايتاليا به نخس��ت وزيري كونت��ه كه پيش از 
نخست وزيري استاد حقوق در دانشگاه فلورانس بوده 
متش��كل از 21 وزير اس��ت كه ۷ نفر آنها زن هستند. 
دول��ت جديد ايتاليا، ائتالف��ي از دو حزب دموكرات و 
جنبش 5 ستاره خواهد بود. بعد از باال گرفتن اختالفات 
ميان جنبش 5 ستاره و حزب راستگراي ليگ، ماتئو 
سالويني، رهبر حزب پوپوليست ليگ، به اميد برگزاري 
انتخابات زودرس و افزايش تعداد كرسي هاي خود در 
دو مجلس ايتاليا، به ائتالف خود با جنبش 5 ستاره پايان 
بخشيد و سبب انحالل دولت ش��د. پس از اين اتفاق، 
حزب دموكرات موفق ش��د با جنبش 5 ستاره ائتالف 
كند تا بدون برگزاري انتخابات زودهنگام، دولت ايتاليا 
به كار خود ادامه دهد. كنار رفتن سالويني و حزب ليگ، 
خبري خوش براي اتحاديه اروپا و همچنين حاميان 
حقوق پناهجويان به شمار مي رود. حزب ليگ ضمن 
ابراز مخالفت با سياس��ت هاي بروكس��ل، تدابير ضد 
پناهجويي و مهاجرتي شديدي را در دستور كار خود 
قرار داده بود. او همچنين از سوي رقبا متهم شده بود كه 
از روسيه پول گرفته و سياست هايش به تخريب جايگاه 

ايتاليا در اروپا و جهان مي انجامد.

»پمپئو« توافق صلح با طالبان را 
امضا  نمي كند

گروه جهان| مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، قصد 
ندارد توافقنامه صلح واشنگتن با نمايندگان طالبان را 
كه پس از گفت وگوهاي فشرده به دست آمده امضاء 
كند. اين موضوعي است كه نشريه تايم از آن پرده 
برداشته و دليل آن را نيز شكننده بودن هرگونه توافق 
با طالبان عنوان كرده است. بر اساس اين گزارش، در 
صورت امتناع پمپئو از امضاي اين توافقنامه، سند ياد 
شده يا به امضاي زلمي خليل زاد فرستاده ويژه امريكا 
در گفت وگوهاي صلح افغانستان، در خواهد آمد يا 
توافق در قالب بيانيه اي مش��ترك از سوي امريكا و 
طالبان تحت حمايت كابل و برخي ديگر از كشورهاي 
از جمله روسيه، ژاپن و چين رسميت خواهد يافت. 
پيش نويس توافق صلح واش��نگتن ب��ا نمايندگان 
طالبان پس از 9ماه گفت وگوهاي فشرده دوشنبه در 
اختيار دولت افغانستان قرار گرفت تا پس از بررسي 
و اعالم نظر مراحل نهايي خود را طي كند. اجرايي 
شدن توافق صلح كه مستلزم رايزني كابل با واشنگتن 
و نيز گفت وگوهاي مس��تقيم ميان دولت كنوني 
افغانستان و طالبان است بر اساس آنچه اعالم شده 
زمينه خروج نظاميان امريكايي از خاك افغانستان را 
فراهم خواهد كرد، مساله اي كه ترامپ بر آن تاكيد 
ويژه اي دارد. خليل زاد گفته چهار ماه پس از اجرايي 
شدن توافق، امريكا بيش از پنج هزار سرباز خود را 
افغانستان خارج مي كند و پنج پايگاه نظامي امريكا 
نيز برچيده مي شود. اين در حالي است كه تشديد 
حم��الت طالبان و غيبت كاب��ل در مذاكرات اخير 
موفقيت آميز بودن اين مذاكرات و صلح احتمالي را 

در هاله اي از ابهام قرار داده است. 
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از سرگيري مذاكرات چين
 و امريكا از اكتبر

گروه جهان| اي��االت متحده امريكا و چين توافق 
كردند كه در اوايل ماه اكتب��ر مذاكرات اقتصادي را 
در واشنگتن از س��ر بگيرند. به گزارش روزنامه اكو، 
مذاكره كنندگان امريكا و چين، براي از س��رگيري 
مذاكرات اقتصادي، در اوايل ماه اكتبر در واشنگتن 
مالقات خواهند ك��رد. مذاكراتي كه قرار بود اين ماه 
برگزار ش��ود. طبق اعالم وزارت تجارت چين، »ليو 
هي« مذاكره كننده ارش��د اين كشور، پنج شنبه با 
رابرت اليتزر نماينده امريكا در امور تجاري، و رابرت 
اليتزر وزير خزانه داري امريكا، رايزني كرده اس��ت. 
ميليارده��ا دالر ماليات جديد بر كاالهاي چيني در 
امريكا از يك ش��نبه وارد فاز عملياتي ش��دند. پكن 
هم در پاس��خ تعرفه تالفي جويانه روي ۷5ميليارد 
دالر كاالي امريكايي وضع و ش��كايتي نزد سازمان 
جهاني تجارت عليه امريكا تنظيم كرد. به دنبال توافق 
امريكا و چين براي از س��رگيري مذاكرات تجاري، 
شاخص هاي بورس��ي آسيايي س��بزپوش شدند. 
به گزارش اسوشيتدپرس، آتش بس موقت دو اقتصاد 
نخست جهان با استقبال معامله گران بورسي مواجه 
شد تا جايي كه در معامالت جمعه، شاخص »نيكي« 
بورس توكيو با ۰.۷درصد افزايش تا پايان معامالت 
اوليه به 21هزار و 222.۸۶ واحد رسيد. ديگر شاخص 
مهم بورسي آسيا يعني »هانگ  سنگ« هنگ كنگ 
نيز با ۰.۶درصد صعود تا 2۶ ه��زار و ۶۶1.4۷ واحد 
باال آمد. »ژو هوناي« كارشناس بازار در بانك ميزوهو 
گفته: »پس از مدت ها شاهد يك نشانه مثبت بوديم با 
اين حال انتظار پيشرفت كمي در مذاكرات را داريم و 
اين مي تواند دست كم در كوتاه مدت يك شوك مثبت 
در بازارها ايجاد كند.«  خبر از س��رگيري مذاكرات 
تجاري چين و امريكا در ش��رايطي منتشر شده كه 
دونالد ترامپ به تازگي نسبت به طوالني شدن روند 
مذاكرات هشدار داده بود. ترامپ كه نگران تاثيرات 
جنگ تجاري بر انتخابات رياست جمهوري 2۰2۰ 
است، هشدار داده اگر جنگ تجاري ادامه يابد، در دور 
دوم رياست جمهوري خود سخت گيرتر خواهد بود.  
ترامپ گفته امريكا در مذاكرات با چين بسيار خوب 
عمل مي كند و عوارض امريكا به اقتصاد چين ضربه 
مي زند. او به جزييات مذاكرات دو طرف هيچ اشاره اي 
نكرده است.  توماس داناهو رييس اتاق بازرگاني امريكا، 
گفته شركت ها و كارگران امريكايي بار عوارض امريكا 
را به دوش مي كش��ند، ولي اقتصاد چين هم آسيب 
مي بيند. ترامپ كه يك جمهوري خواه است بارها گفته 
پكن سعي دارد مذاكرات تجاري را به تعويق بيندازد و 
اميدوار است با پيروزي يك دموكرات در انتخابات به 

قرارداد بهتري برسد.

اردوغان اروپا را تهديد كرد
رييس جمهوري تركيه خواستار كمك بيشتر اتحاديه 
اروپا به پناهجويان س��وري مس��تقر در كش��ورش 
ش��د. رجب طيب اردوغان گفته در غير اين صورت 
مي تواند مرزهاي كشورش به سوي اروپا را به روي اين 
پناهجويان باز بگذارد. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
اردوغان در جمع گروهي از مسووالن استاني حزب 
عدالت و توسعه تهديد كرده كه اگر پشتيباني الزم 
از س��وي اتحاديه اروپا دريافت نكند، درها را به روي 
پناهجويان سوري باز خواهد كرد. به عنوان بخشي از 
توافقي كه درباره پناهجويان ميان تركيه و اتحاديه اروپا 
در2۰1۶ امضا شد، كشورهاي عضو اين اتحاديه بايد 
براي تامين هزينه هاي ميليون ها پناهنده ساكن تركيه 
به اين كشور كمك كنند. طبق اين توافق قراراست 
كه هر پناهنده غيرقانوني كه از طريق تركيه به يونان 
مي رسد، به اين كشور بازگشت داده شود و به ازاي هر 
پناهجوي بازگشت داده شده، يك پناهجوي سوري 

نيازمند حمايت از تركيه به اروپا برود.

كاهش رشد اقتصادي دوبي
موسسه رتبه بندي »اس اندپي« پيش بيني كرده 
رشد اقتصادي دوبي تا 2۰22 كماكان در سطح 
پاييني باقي بماند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
دوب��ي به عن��وان بزرگ ترين اقتصاد ام��ارات از 
2۰14 با كاهش محسوس رشد اقتصادي خود 
مواجه ش��ده و آن طور كه موسس��ه رتبه بندي 
استاندارد اند پورز پيش بيني كرده، مشكالت اين 
شيخ نشين به دليل بهاي پايين نفت دستكم تا 
2۰22 ادامه خواهد يافت. نسبت بدهي به توليد 
ناخالص داخلي دوبي به 124 ميليارد دالر رسيده 
كه معادل 1۰۸درصد كل اندازه اقتصاد آن است. 

پاكستان: هند مرتكب 
تروريسم دولتي شده است

رييس ارتش پاكس��تان، هند را متهم كرده كه در 
منطقه كشمير مرتكب تروريسم دولتي شده است. 
به گزارش آسوشيتدپرس، ژنرال قمر جاويد باجوا با 
گفته ارتش پاكستان براي هرگونه فداكاري آماده 
است و مردم كشمير را هرگز تنها نخواهد گذاشت. 
در ماه هاي اخير تنش هاي دو كشور بر سر كشمير 
كه بخشي از آن تحت كنترل هند و بخش ديگرش 

در كنترل پاكستان است باال گرفته است. 

تشكيل نيروي هوايي 
حشد شعبي عراق 

گروه حشد شعبي اعالم كرده واحد نيروي هوايي 
تش��كيل مي دهد. به گ��زارش نيويورك تايمز، بر 
اساس بخش��نامه اي كه آن را ابومهدي المهندس 
معاون اين گروه، صادر كرده اس��ت تشكيل نيروي 
هوايي در راستاي دستورالعمل هاي پنج سال پيش، 
»وظايف محوله« و »شرايط مربوط به منافع ملي« 
صورت گرفته است. صالح مهدي حنتوش به عنوان 
سرپرست واحد »نيروي هوايي« منصوب شده است.
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عكسروز

چهرهروز

تئاترازخألمتنوداستانرنجميبرد
سيدمهدي شجاعي مي گويد: آنچه تئاتر از آن رنج مي برد خأل متن و داستان است. اين نويسنده در نشست رسانه اي اولين جشنواره 
نمايشنامه نويسي اقتباسي »گام دوم« با هدف توليد متون اقتباسي، كه در نگارخانه رضوان مشهد برگزار شد، بيان كرد: در حركتي 
حضور پيدا كردم كه براي تئاتر و هنر كشور گامي بلند و اساسي تلقي مي شود. او افزود: آن چه تئاتر از آن رنج مي برد خأل متن و داستان 
است، درحالي كه ادبيات ما ادبيات داستان پردازي است و بايد با اتصال و اقتباس از آنها كارهاي ارزشمندي خلق كنيم. شجاعي با بيان 
اينكه با وجود اينكه بيس حركت ها مبتني بر متن است، ادامه داد: متاسفانه در سياست هاي كلي كمترين اهميت به متن داده  شده  

است. لطف اين جشنواره به اين است كه در مشهد در حال انجام است. اتصال اين وجه از هنر با بنيان و بنياد متن است. 

بازارهنر

نمايش۸۱عكسبيهيچتوضيحاضافهاي!

نمايشفيلم»پسر-مادر«درجشنوارهفيلمتورنتو

اولينحضورجهاني»دياپازون«درجشنوارهبوسان

با ورود به نمايش��گاه س��االنه عكس 
گالري م��ژده با پنج ژان��ر مختلف در 
عكاس��ي مواجه مي شويم كه هر كدام 
از رن��گ و بويي متف��اوت برخوردارند 
و موضوع مش��تركي در بي��ن آنها به 
چش��م نمي خورد؛ يك س��مت را كه 
نگاه مي كنيم عكس ه��اي طبيعت را 
مي بينيم و در سمتي ديگر عكس هاي 

جن��گ. يك جا ب��ا ديدن يك عك��س، بي هويتي 
انس��ان در برابر چش��مانمان نقش مي بندند و در 
جايي ديگر عكسي را مي بينيم كه سراسر زندگي 
اس��ت. س��االنه عكس گالري مژده با نمايش ۸۱ 
عكس از ۷۴ هنرمند پيشكسوت و جوان، عصر روز 
جمعه )هشتم شهريور ماه( در گالري مژده افتتاح 
ش��د و تا ديروز ميزبان عالقه مندان ب��ود. در اين 
نمايشگاه عكس هايي از سه نسل عكاسان ايراني در 
ژانرهاي عكاسي فتومونتاژ، عكاسي تئاتر، عكاسي 
صحنه آرايي، عكاس��ي مس��تند، عكاسي جنگ و 
عكاس��ي طبيعت به نمايش درآمد. قيمت گذاري 
عكس ها به پيشنهاد هنرمندان و با توافق گالري دار 
صورت گرفته و عكس هاي اين مجموعه از يك تا 
۹۰ ميليون قيمت گذاري شده است. در نمايشگاه 
ساالنه عكس گالري مژده برخي از عكس ها در ژانر 
فتومونتاژ تصاويري آميخته با خاطرات را نش��ان 
مي دهن��د و بعضي ها در قالب عكاس��ي طبيعت 
تنها يك تك درخت را نش��ان مي دهند. گاهي نيز 

تنه ه��اي درخت هايي را مي بينيم كه 
به رديف كنار هم ايستاده و در فضايي 
سياه و سفيد به تصوير كشيده شده اند.

در قس��مت عكاس��ي طبيعت از اين 
نمايشگاه عكس هاي زيادي را مي بينيم 
كه تنها دو يا چند درخت در زمينه اي 
سرد و سياه و سفيد به تصوير كشيده  
ش��ده اند. تصاويري كه انسان را به ياد 
زمستان و به خواب رفتگي طبيعت مي اندازد. اين 
تصاوير مي تواند انسان را به فكر فرو ببرد و زمستان 
و سختي هايش و در عين حال زيبايي و سكوت آن 
را براي او مجسم كند.  از بخش طبيعت نمايشگاه 
كه عبور كنيم مي توانيم عكس هاي صحنه آرايي 
شده را ببينيم. تصاويري كه شايد هنرمند صحنه 
را با منظور و هدف خاصي چيده و در نهايت عكس 
كنوني را به ثبت رسانده باشد مساله بي هويتي يا 
تصاويري كه انس��ان را به ياد نيستي و نابود شدن 
مي اندازند، دغدغه اغلب اين آثار اس��ت. تصويري 
را مي بينيم كه تماما س��فيد اس��ت. دور تا دور اثر 
پرده هايي وجود دارد كه مي توان گذر نور را از بين 
آنها مشاهده كرد. پرده اي روي يك ميز افتاده و از 
زير پرده بخشي از پاي يك انسان به چشم مي خورد. 
گويي كه يك نفر خود را زير اين پرده پنهان كرده 
باش��د و كم كم در حال ناپديد كردن خود باش��د. 
تصوير به گونه اي تركيب ش��ده ك��ه بي هويتي و 

نيستي را به ذهن متبادر مي كند.

فيلم »پس��ر – مادر« س��اخته مهناز 
محمدي به بخش ديسكاوري جشنواره 
تورنت��و )TIFF( راه يافته اس��ت. فيلم 
»پسر – مادر« ساخته مهناز محمدي 
كه به بخش ديس��كاوري جش��نواره 
تورنت��و )TIFF( راه يافته اس��ت و تنها 
نماينده سينماي ايران در بخش آثار بلند 
داستاني اين جشنواره است، از ۷ تا ۱5 

سپتامبر طي 5 سانس در تورنتو به نمايش در مي آيد.
فيلم »پس��ر – مادر« س��اخته مهناز محمدي روز 
ش��نبه ۷ س��پتامبر س��اعت 3:۱5 بعدازظهر، روز 
دوشنبه ۹ سپتامبر ساعت ۱۱ صبح و ۱2:۱5 ظهر 
روز پنج شنبه ۱2 سپتامبر ساعت 2:۱5 بعدازظهر و 
روز يك ش��نبه ۱5 سپتامبر ساعت 3 بعدازظهر در 
سالن هاي نمايش آثار راه يافته به جشنواره تورنتو 
)TIFF( روي پرده مي رود. اين فيلم كه نخس��تين 
اثر داس��تاني بلند مهناز محمدي به شمار مي رود، 
روايتگر زندگي مادر تنهايي است كه با دو فرزند خود 
زندگي مي كند. مش��كالت عديده مالي و متزلزل 

بودن موقعيت كاري، او را ناگزير مي كند 
به ازدواج پيشنهاد شده فكر كند و ميان 
تامي��ن امنيت و جدايي از فرزند پس��ر 
دوازده س��اله اش تصميم بگي��رد. رها 
خداياري، ماهان نصيري، رضا بهبودي، 
شيوا اردويي و مريم بوباني بازيگران فيلم 
»پسر – مادر« هستند. ديگر عوامل اين 
فيلم عبارتند از: نويسنده: محمد رسول 
اف، مدير فيلمبرداري: اش��كان اش��كاني، تدوين 
محمدرضا موييني، طراح صحنه و لباس: سيامك 
كاري نژاد، طراح گريم: مهرداد ميركياني، طراحي و 
تركيب صدا: انسيه ملكي، صدابردار: حسن شبانكاره، 
آهنگساز: امير ملوك پور، مدير توليد: وحيد مشاري، 
برنامه ريز: علي افشين راد، دستيار اول كارگردان: رضا 
غفارنژاد، مدير تداركات: امين سيدي، دستيار اول 
فيلمبردار: مجتبي شادرو، عكاس: اردالن آذرمي، 
مدير مالي: مهيار بش��ارت و مهدي شمس، مشاور 
رسانه اي: مريم قرباني نيا، تهيه كننده: فرزاد پاك و 

كاوه فرنام و پخش جهاني: بتاسينما آلمان. 

»دياپ��ازون« ب��ه كارگردان��ي حامد 
تهراني ب��ه بخش جريان نو بيس��ت و 
چهارمين جشنواره بين المللي بوسان 
كره جنوبي راه يافت. فيلم س��ينمايي 
»دياپ��ازون« ب��ه كارگردان��ي حامد 
تهراني و تهيه كنندگي عليرضا شجاع 
نوري در اولي��ن حضور جهاني خود به 
بخش »جريان نو« بيست و چهارمين 

جشنواره بين المللي بوسان كره جنوبي راه يافت كه 
يكي از فستيوال هاي مهم و درجه يك آسيا و جهان 
محسوب مي شود. جش��نواره جهاني فيلم بوسان 
 )Busan International Film Festival(
كه ب��ه اختص��ار آن را )BIFF( مي خوانند يكي از 
جشنواره هاي مهم فيلم در آسيا است كه هر ساله در 
ماه اكتبر در كالن شهر بوسان )يا پوسان( كره جنوبي 
برگزار مي ش��ود. »دياپازون« با برخورداري از يك 
فيلمنامه اجتماعي كه نويس��ندگي آن را حسين 
تهراني بر عهده داش��ته اس��ت، در لوكيشن هاي 

تهران فيلمبرداري شده و ژاله صامتي 
به عنوان نقش اصل��ي اين فيلم مقابل 
دوربين رفته است و بهنوش بختياري، 
عليرضا استادي و معصومه رحماني نيز 
از بازيگران ديگري هستند كه در اين 
اثر حضور دارند. حدود ١٠ بازيگر جوان 
كه همه آنها براساس سابقه حضور در 
صحنه تئاتر و همچنين گزينش از بين 
بيش از ١٠٠ متقاضي، انتخاب شده اند، در اين فيلم 
ايفاي نقش كرده اند. ژاله صامتي، بهنوش بختياري، 
عليرضا استادي، مهدي حسيني نيا، حسين تهراني، 
ايليا كي��وان و معصومه رحمان��ي و بابك نوري، با 
معرفي عليرضا ساوه درودي، مهرنوش حاجي خاني، 
شادي گنجي، مهران آتش زاي، مهسا اكبري، سارا 
سرابي، غزال غالمي ،يكتا طبيبي، بيتا تقي پور در 
اين اث��ر به ايفاي نق��ش پرداخته اند. پخش كننده 
جهاني اين فيلم موسس��ه بين المللي هنر هفتم با 

مديريت عليرضا شاهرخي است. 

تاريخنگاري

اويسيفرماندهنظاميتهرانشد
شانزدهم شهريور ۱35۷، ارتشبد غالمعلي اويسي فرمانده نيروي زميني به عنوان 
فرماندار نظامي تهران و حومه انتخاب و معرفي شد. اما اين فرماندهي آخر زياد طول 
نكشيد. اويسي سال ۱3۴۸ به درجه ارتشبدي نائل شد و در زمره متنفذين ارتش 
قرار گرفت و 3 سال بعد به فرماندهي نيروي  زميني منصوب شد و تا دي ماه ۱35۷ 
اين سمت را در اختيار داشت. سال ۱35۷ با اوج گيري انقالب  اسالمي و تظاهرات 
مردم و بحراني شدن اوضاع كشور، دولت شريف  امامي در تهران و يازده شهر ديگر 

حكومت نظامي اعالم كرد و فرماندهي نظامي پايتخت را به اويسي واگذار كرد. 
ارتشبد اويسي در مقام فرماندهي نظامي تهران موجب شهادت بسياري از مردم در 
روز ۱۷ شهريور يا جمعه سياه شد. پس از بركناري شريف  امامي از رياست دولت، 
اويسي درصدد تشكيل دولت نظامي برآمد ولي قرعه به نام ارتشبد ازهاري افتاد و 
اويس��ي عالوه بر مشاغل نظامي خود سرپرست وزارت كار شد ولي آن هم دوامي 
نداشت و دي ماه ۱35۷ پس از سقوط كابينه ازهاري به بهانه معالجه از ايران خارج 
شد و تقاضاي بازنشستگي كرد. غالمعلي اويس��ي پس از انقالب اسالمي از زمره 
نخستين افس��ران عاليرتبه متواري رژيم پهلوي بود كه با سرمايه سرويس هاي 
اطالعاتي غرب فعاليت هاي تروريس��تي عليه حكومت اسالمي را از خاك عراق و 
تركيه آغاز كرد. رهبر شاخه نظامي كودتاي نوژه سرهنگ دوم بازنشسته ژاندارمري 
محمدباقر بني عامري از همكاران فعال و نزديك اويس��ي بود. اويسي در آستانه 
كودتاي نوژه ارتباطات خود را با كشورهاي ذينفع تغيير نظام در ايران افزايش داد. 
او با انور سادات رييس جمهور مصر و صدام رييس جمهور عراق و مقامات امريكايي 
از جمله الكس��اندر هيگ، وزي��ر امور خارجه امريكا، مالق��ات و در زمينه آخرين 
هماهنگي هاي الزم مذاكره كرد. 5 ريچارد برت تحليلگر غربي در نيويورك تايمز 
مورخ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰ به نقل از ارتشبد فراري اويسي مي نويسد: »انفجاري در شرف 

تكوين است، شكي نيس��ت كه رژيم تهران روزهاي آخر خود را سپري مي كند«. 
همچنين راديو صداي آزاد ايران، به عنوان بلندگوي ارتشبد اويسي در خاك عراق 
براي تهاجم تبليغي � رواني عليه مردم ايران و براي تشجيع مخالفان به ويژه تحريك 
عوامل كودتا و تأمين ارتباط سريع با آنان از طريق پيام رمز فعاليت مي كرد. همكاري 
در كودتاي نافرجام نوژه در سال ۱35۸ از جمله آخرين فعاليت هاي نظامي وي بود. 
او در يكي از سخنراني هايش پيش از انقالب اسالمي گفته بود: »نخواهيم گذاشت 
مملكت را از دست ما بگيرند و طناب به گردنم بيندازند. بكشنم بدار و تماشا كنند 

و عده اي بخندند.« اويسي در هيجدهم بهمن ۱362 در پاريس به قتل رسيد.

میراثنامه

مستوفيالممالكرادرچشمميكنند،شايدزندهبماند
يك سال از سر و صداي يكي، دو ماه وزارت ارتباطات براي گرفتن تصميمي درست 
و مرمتي مناسب و در خور يكي از ارزشمندترين خانه هاي تاريخي درست در قلب 
تهران مي گذرد، هر چند آن س��روصداها چند ماه بعد خوابي��د، اما اين بار و بعد از 
گذشت يك سال، بازهم نوبت به »عمارت مستوفي« رسيد، ولي اين بار فراكسيون 
پاسخگوي مجلس پا جلو گذاشته تا شايد خانه را به نوايي برساند. خيابان ۱5 خرداد 
- گلوبندك-، كوچه بادامچي، بعد از چاله حصار كوچه »مستوفي«، تنها عمارت 
باقي مانده با سقف شيرواني و ديوارهاي سفيد و سرستون هايي كه امروز اين خانه 
را نام »مستوفي الممالك« زنده نگه  داشته اند. هيچ چيز از خانه تغيير نكرده، به جز 
جارويي كه انگار تازه كف حياط خورده تا تميزي اش بيشتر به چشم بيايد، حتي 
وقتي پايه هاي چوبي محافظت كننده از بنا در فضاي زيرزمين خانه و اتاق شاه نشين 
آن تالش مي كنند تا سقف ها را نگه دارند. البته تفاوِت ديگري كه به چشم مي تواند 
اين خانه را نونوار نش��ان دهد، دستكاري هايي است كه گروه هاي فيلمبردار براي 
تبديل فضاي خانه به لوكيشن مورد نظرشان در بخش هايي از آن انجام داده اند، از 
سينمايي »خوب، بد، جلف« گرفته تا مجموعه تلويزيوني »از يادها رفته« كه يكي 
از اتاق هاي كناري را قرمز كرده اند. حاال خانه سرپاست درست مانند زمان هايي كه 
مسووالن مختلف در دستگاه هاي مختلف قصد بازديد از خانه را داشته اند و جارو و 
آب، نقش موثري در تميزي اش داشته است. هر چند در طول يكي، دو سال گذشته 
و به خصوص بعد از پيگيري هاي اندك وزير ارتباطات تصميم هايي براي كاربري 
خانه بعد از احيا گرفته ش��د، اما مساله اين است كه قدم اول را براي حفاظت خانه 
برنداش��تند تا كارهاي بعدي اش را به سرانجام برسانند و همان شد كه چند سال 
قبل، آخرين باري كه »مس��توفي الممالك« رنگ داربست را به تنش ديد و حاال 
اتاق شاه نشينش با چوب ها و فلزي هايي كه سعي مي كنند سقف را سرپا نگه دارند، 
روزگار مي گذراند و سرداب خانه هم با تنه چوب هايي انگار قرار است همه وزن خانه 
را به دوش بكش��ند... بعد از گذشت يك سال از پيگيري هاي وزير جوان ارتباطات 
براي نجات حاِن اين خانه، كه گويا ناگهاني متوجه وجود اين خانه در بين امالك 
وزارتخانه اش ش��ده بود و تصميم هايي هر چند موقت براي حفاظت از آن گرفت، 
علي بختيار - رييس فراكس��يون پاسخگو در مجلس شوراي اسالمي- با شنيدن 
خبرهايي از وضعيت نه چندان جالب خانه، تصميم به بازديد از اين بنا گرفت و چند 
خبرنگار ميراث فرهنگي را نيز با خود همراه كرد. او بعد از ديدن دو طبقه زيرزمين 
و طبقه همكف خانه و در شرايطي كه در پشت بام آن بسته شده بود، وضعيت آن را 
چندان مناسب نمي بيند و حتي در زمان بازديدش، پيشنهاد مي دهد خانه به ميراث 
فرهنگي برگردانده شود كه خبرنگاران به او مي گويند، در يكي،دو سال گذشته، اين 
پيشنهاد را جهرمي - وزير ارتباطات - ، به مونسان - وزير وزارتخانه جديد ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - داده، اما او درخواست كرده تا خانه همچنان 

در اختيار خودش باشد. بختيار بعد از بازديدش از خانه تاريخي »مستوفي الممالك«، 
اين خانه قاجاري و ارزشمند را يكي از ارزشمندترين خانه هاي تاريخي تهران دانست 
كه در معرض تخريب قرار دارد و گفت: به نظر مي رسد در بخش هاي مختلف اين 
خانه دستكاري هايي انجام شده است، اين خانه در سال هاي گذشته براي كسب 
درآمد به عنوان لوكيشن فيلم و سريال در اختيار گروه هاي فيلمبردار قرار مي گرفته 
است. او با تاكيد بر اينكه كسب درآمده باعث شده، اين خانه به مرور تخريب شود، 
افزود: شركت پست اين اثر قديمي را در اختيار داشته، اما متاسفانه نتوانسته براي 
حفظ اين اثر مشخص اقدام كند، در حالي كه دست كم در طول سال هايي كه اين 
بنا در اختيار آن بود، مي توانست از اين بنا به عنوان اداره يا بنايي كه در اختيار خود 
پست استفاده كند يا از اين خانه به عنوان استارتاپ استفاده كند. وي با تاكيد بر لزوم 
حفاظت از اين اثر تاريخي توس��ط مالك آن )وزارت ارتباطات( و وزارتخانه ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري آن هم در شرايطي كه اقدام كافي براي آن 
انجام نشده است، اظهار كرد: بايد وزارت ارتباطات به عنوان متولي از نظر مالكيت اين 
بنا، در طول سال هاي گذشته از آن حفاظت مي كرد، از سوي ديگر اكنون وزارتخانه 
ميراث فرهنگي ماموريت دارد تا براساس موارد قانوني، اين كار را انجام دهد. عمارت 
مستوفي الممالك حاال در كنار همه اين بي توجهي ها و لطف هايي كه هر از چند گاه 
به او مي شود، اين بار چشم اميدش را به پيگيري هاي فراكسيون پاسخگوي مجلس 
دوخته تا شايد قبل از فروريختن كامل سقف هايش فكري به حال او كنند، چه اتاق 
»پروانه اي« كه خود يك ش��اخصه براي اين خانه قديمي محسوب مي شود و چه 
موقعيت عالي اش در بافت تاريخي كه به واسطه نبود هيچ بناي تاريخي وارزشمند 

ديگري مي تواند با بهترين كاربري، بهترين توجه ها را به خود جلب كند. 

ايستگاه

»ايرلندي«پايانبخش
جشنوارهفيلمتوكيو۲۰۱۹

»آلمادوار«نمايندهاسپانيا
براياسكار

فيل��م جدي��د مارتين 
اسكورس��يزي به عنوان 
فيلم اختتاميه جشنواره 
بين الملل��ي فيلم توكيو 
2۰۱۹ انتخاب ش��د. به 
گزارش اسكرين ديلي، 
س��ي و دومي��ن دوره 
جش��نواره بين الملل��ي 

فيلم توكيو كه از 2۸ اكتبر كارش را شروع مي كند 
و تا 5 نوامبر )6 تا ۱۴ آبان( ادامه دارد، »ايرلندي« 
مارتين اسكورس��يزي را به عنوان فيلم اختتاميه 
اين دوره انتخاب كرد. اين جشنواره امسال طيف 
وسيعي از فيلم هاي داخلي و بين المللي را به نمايش 
درم��ي آورد و بر موضوع هايي چ��ون »نوجوانان 
در ديدار با س��ينما« و »آس��ياي جنوب ش��رقي 
فوق العاده« تمركز دارد. پيش تر »ايرلندي« با بازي 
رابرت دنيرو، آل پاچينو و جو پشي به عنوان فيلم 
پاياني جشنواره فيلم لندن امسال انتخاب شده بود. 
به اين ترتيب درام نت فليكس كه همه مدت زيادي 
در انتظارش بودند اولين اكران بين المللي خود را 
در شب پاياني جشنواره لندن در ۱3 اكتبر تجربه 
مي كند و دو هفته بعد در توكيو ديده مي ش��ود. 
اما پيش از همه فيلم قرار اس��ت ب��ه عنوان فيلم 
افتتاحيه پنجاه و هفتمين جشنواره فيلم نيويورك 
2۷ سپتامبر و پيش از جشنواره لندن ديده شود. 
اسكورس��يزي اين فيلم را با بودجه ۱6۰ ميليون 
دالري ساخته اس��ت. جشنواره بين المللي فيلم 
توكيو امسال كارش را با نمايش فيلم »تورا-سان، 
كاش اينجا بودي« ش��روع مي كند و جانگ زئي 
بازيگر چيني را كه ب��ه عنوان يكي از ۴ بازيگر زن 
اپراي چين شناخته مي ش��ود، به عنوان رييس 

هيات داوران خود انتخاب كرده است. 

نماين��ده اس��پانيا براي 
اسكار 2۰2۰ فيلم »درد 
و افتخار« س��اخته پدرو 
آلمادورا خواه��د بود. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
ساعتي پيش اسپانيا فيلم 
»درد و افتخار« را به عنوان 
نماينده خود براي بخش 

بهترين فيلم بين المللي اسكار نود و دوم معرفي كرد. 
اين فيلم خودزندگينامه اي داستان زندگي كارگردان 
نامدار آن پدرو آلم��ادوار را روايت مي كند و آنتونيو 
باندراس در نقش اين كارگردان در آن بازي كرده است. 
وي براي اين نقش آفريني امسال موفق به كسب جايزه 
بهترين بازيگر مرد جشنواره فيلم كن شد. با انتشار 
بيانيه اعالم نام اين فيلم از سوي آكادمي فيلم اسپانيا، 
آلمادوار كه اكنون در تورنتو است و در جشنواره فيلم 
تورنتو حضور دارد از اين آكادمي تشكر كرد. آكادمي 
فيلم اسپانيا اين فيلم را از ميان فهرستي فهرستي 
شامل 3 فيلم انتخاب كرد كه در آن پدرو آلمادوار و 
آلخاندرو آمنابار با فيلم »دوره اي در جنگ« به عنوان 
2 برنده پيشين اسكار و نيز فيلم انيميشن »بونوئل در 
هزارتوي الك پشت ها« جاي داشتند. آكادمي اسپانيا 
از سال 2۰۰۱ هر سال فهرستي مشتمل بر 3 فيلم 
معرفي و از بين آنها نام فيلم منتخب خود را 5 سپتامبر 
اعالم مي كند. آلمادوار با فيل��م »همه چيز درباره 
مادرم« جايزه اسكار و بفتاي بهترين فيلم خارجي 
و كارگرداني را در س��ال ۱۹۹۹ به دست آورده بود. 
اسپانيا 3 سال پيش »خوليتا« ساخته پدرو آلمادوار 
را به عنوان نماينده اسپانيا در بخش فيلم خارجي زبان 
هشتاد و نهمين دوره جوايز اس��كار معرفي كرده 
 بود. آلمادوار تاكنون 2۱ فيلم را كارگرداني كرده و

 به تازگي شير طالي جشنواره فيلم ونيز را براي يك 
عمر دستاورد هنري دريافت كرده است.

پيروزيايراندرجامجهانيبسكتبالبابرتريمقابلآنگوال

مسابقاتواليبال؛دليلبرگزاريداربيدرروزيكشنبه

تيم ملي بسكتبال ايران در اولين بازي 
خود در مرحله دوم جام جهاني 2۰۱۹ 
به مصاف آنگوال رفت كه با درخش��ش 
صمد نيكخواه بهرامي به پيروزي رس��يد. در ادامه 
جام جهاني 2۰۱۹ بسكتبال در چين، تيم ملي ايران 
كه هر س��ه بازي مرحله گروهي را واگذار كرده بود، 
در دور بعد براي تعيين تيم هاي رده هاي ۱۷ تا 32 
جام جهاني به مصاف آنگوال رفت كه با برتري ۷۱ بر 
62 به اولين پيروزي اش در جام جهاني رسيد. ادامه 
اين بازي ه��ا از آن جهت اهمي��ت دارد كه بهترين 
تيم آسيايي المپيكي مي ش��ود و هيچ تيم آسيايي 
نتوانس��ته به جمع ۱6 تيم برتر صع��ود كند. حامد 
ح��دادي، صمد نيكخواه بهرام��ي، بهنام يخچالي، 
محمد حسن زاده و محمد جمشيدي، تركيب ابتدايي 

ايران را در اين بازي تشكيل مي دادند.

 مس��وول برگزاري مس��ابقات ليگ برتر مي گويد 
به خاطر مسابقات انتخابي المپيك واليبال داربي 
پايتخت در وسط هفته برگزار مي شود. سعيد فتاحي 
مسوول برگزاري مسابقات ليگ برتر درباره مساله 
بليت فروشي هاي ليگ برتر گفت: ما حدود دو سال 
اس��ت كه بليت هاي بازي را به خود باشگاه واگذار 
كرديم و در اين فصل انقالبي شد و در ورزشگاه هاي 
ليگ برتر اتفاقات خوبي افتاد. مساله حق پخش هم 
در حال بررسي اس��ت تا باشگاه ها هم از اين مساله 
بتوانند سود كنند. او افزود: سه شاخص تعيين شده 
س��ازمان ليگ را تمام تيم هاي ليگ برتري دارند. 
درست است كه كم وكاس��تي هايي در اين زمينه 
وجود دارد اما آمار تمام اين مسائل وجود دارد و ما 
در حال بررسي استاديوم ها هستيم. فتاحي درباره 

شهرآورد پايتخت و اينكه چرا داربي در روز يك شنبه 
برگزار مي شود،گفت: ما براي برنامه هاي پيش رو 5 
پلن در ذهن داشتيم كه در نهايت برنامه سوم اجرا 
شد. قرار بود كه بازي ها در 2۷ و 2۸ شهريور برگزار 
شود اما به خاطر مسابقات انتخابي المپيك واليبال 

و تداخل بازي ها موجب شد كه داربي هم در وسط 
هفته برگزار شود. مسوول برگزاري مسابقات ليگ 
برتر درباره برگزاري داربي به صورت حضور ۹۰-۱۰ 
تماش��اگران گفت: ما سال گذش��ته مي خواستيم 
اي��ن كار را انجام دهيم، باش��گاه اس��تقالل گفت 
زيرس��اخت هاي اين اتفاق وجود ندارد اما امس��ال 
زيرس��اخت هاي الزم انجام شده و بليت فروشي ها 
دست باشگاه هاست و بايد در اين داربي ۹۰ درصد 
از تماش��اگران اس��تقالل و ۱۰ درصد ه��واداران 
پرسپوليس به آزادي بيايند. اين مساله براي ديگر 
تيم هاي ليگ برتر نيز صادق اس��ت. بر اساس اين 
گزارش، برگزاري مسابقه داربي در روز وسط هفته 
باعث گله هاي زيادي به برگزاركنندگان مس��ابقه 

ليگ برتر شده بود. 

ورزشي
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