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 همين صفحه  

سرمقاله

قدرت برجام
سفر هفته گذشته حسن 
رييس جمهوري  روحاني، 
از  هيات��ي  راس  در 
دولتمردان و ديپلمات هاي 
ايراني به نيويورك و حضور 
در مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد دس��تاوردها و 
بركات متعددي براي كشورمان به ارمغان آورد. 
در عين حال، اين سفر و شركت فعاالنه در متن و 
حاشيه اين رويداد بين المللي و مهم 3 نقطه اوج 
داشت. نقطه اوج اول،  سخنان كم نظير روحاني 
در نشست اين مجمع عمومي بود. اين سخنان 
كه به فاصل��ه زمان��ي اندكي پ��س از اظهارات 
مضحك دونالد ترامپ ايراد شد،  بيش از پيش، 
اقت��دار ايران را به نمايش گذاش��ت. از س��ويي 
ترامپ با غلو كردن در دستاوردهاي ديپلماتيك 
دولت خود، از س��وي ديپلمات هاي ارشد اغلب 
كشورهاي جهان در رسمي ترين مكان ممكن 

مورد تمسخر قرار گرفت...

مجيد اعزازي

 صفحه 10  

دانش و فن

اطالعات 50 ميليون كاربر 
فيس بوك »لو« رفت

گزارش ها حاكي اس��ت كه مجرمان س��ايبري با 
سوءاستفاده از يك حفره امنيتي موجود فيس بوك 
توانسته اند به ۵۰ ميليون حس��اب كاربري در اين 
شبكه اجتماعي نفوذ پيدا كنند. اين در حالي است 
كه اطالعات 4۰ ميليون كاربر ديگر نيز در معرض 
هك شدن اس��ت . روز گذش��ته بود كه در فضاي 
مجازي اخباري مبني بر رسوايي ديگر فيس بوك 
منتش��ر ش��د و بار ديگر موجبات نگراني كاربران 
بس��ياري را كه در اين ش��بكه اجتماعي عضويت 

صفحه 4داشتند،  فراهم كرد...

راه و شهرسازي

 ريشه يابي سم مهلك
 عدم قطعيت در اقتصاد

 زهره عالمي |
جهش قيمت مس��كن در ارديبهشت ماه سال 
جاري و تداوم آن در ماه هاي بعد، تمام انتظارات 
درباره آينده اين بازار را در هال��ه اي از ابهام فرو 
برد، اين درحالي اس��ت كه در پايان س��ال 96 
مس��ووالن بخش مس��كن از افزايش حداكثر 
1۰ درصدي قيمت ها در نيمه نخس��ت س��ال 
97 خبر مي دادند.  با افزايش ش��ديد قيمت ها، 
حجم معامالت در بازار مسكن هم كاهش يافت 
به گونه اي كه در آخرين گزارش بانك مركزي از 
تحوالت بخش مسكن در6 ماهه نخست سال 
جاري، شاهد كاهش 12 درصدي قراردادهاي 
امضاش��ده و افزاي��ش ۵۰.۵ درصدي قيمت ها 
نسبت به 6 ماهه ابتدايي س��ال گذشته بوديم، 
شرايطي كه بازار مس��كن را با وجود نشانه هاي 
رونق در نيمه دوم س��ال گذش��ته، در ماه هاي 

ابتدايي سال جاري به سمت ركود سوق داد...
13

جهان

 همه پرسي
 براي يك نام جديد

7

4 سامانه رصد آنالين تجارت با حضور وزيران صنعت و ارتباطات رونمايي شد

تجارت در اتاق شيشه اي

سرمقاله

ارز

گزارش

انتصاب

اخبارمجلس

واكنش دستگاه ديپلماسي كشورمان به ادعاي وزير خارجه سعودي

عربستان، حامي نشان دار تروريسم است
قدرت برجام

 انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايي و دولتي  
با دستور رييس كل بانك مركزي

رحماني فضلي   رييس ستاد اطالع رساني و تبليغات 
اقتصادي كشور شد

مجيد اعزازي| دبير گروه راه و شهرسازي|
سفر هفته گذشته حسن روحاني، رييس جمهوري در راس 
هياتي از دولتمردان و ديپلمات ه��اي ايراني به نيويورك و 
حضور در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد دستاوردها 
و بركات متعددي براي كش��ورمان به ارمغان آورد. در عين 
حال، اين س��فر و ش��ركت فعاالنه در متن و حاش��يه اين 
رويداد بين المللي و مهم 3 نقطه اوج داشت. نقطه اوج اول، 
 س��خنان كم نظير روحاني در نشست اين مجمع عمومي 
بود. اين سخنان كه به فاصله زماني اندكي پس از اظهارات 
مضحك دونال��د ترامپ ايراد ش��د،  بيش از پي��ش، اقتدار 
ايران را به نمايش گذاشت. از سويي ترامپ با غلو كردن در 
دستاوردهاي ديپلماتيك دولت خود، از سوي ديپلمات هاي 
ارشد اغلب كشورهاي جهان در رسمي ترين مكان ممكن 
مورد تمس��خر قرار گرفت و در واقع، طعم تلخ تك روي و 
اقدامات غيرقانوني را چشيد. از سوي ديگر، روحاني، ترامپ 
را كه به ظاهر خواس��تار مذاكره بود، با گفتن اين جمله كه 
»من مذاكره را از همين جا آغاز مي كنم« آچمز كرد و براي 
دومين بار او را در نقطه ضعف قرار داد. اولين بار، پس از خروج 
امريكا از برجام، زماني هيات حاكمه امريكا در موضع ضعف 
قرار گرفت كه بر خالف انتظ��ارش، مجموعه نظام و دولت 
دوزادهم اعالم كردند كه به برج��ام پايبندند و تا زماني كه 
راه هاي حفظ منافع ايران از طريق ماندن در اين توافقنامه 
بين المللي قابل حصول باشد، در برجام باقي خواهد ماند. 
اين مساله نش��ان مي دهد كه دولت و مجموعه حاكميت، 
تدبير خردمندان��ه اي در پي خروج امري��كا از برجام اتخاذ 
كردند و به همين دليل هم توانستند تهديد بزرگي را براي 
مدت طوالني از سر كشور دور كنند. اين تصميم برخالف 
نظر هيات حاكمه امريكا بود. آنها فكر مي كردند كه با خروج 
امريكا از برجام، مس��ووالن ايراني عصباني شده و از برجام 
خارج مي شوند و در چنين شرايطي است كه امريكا مي تواند 
طرح هاي خصمانه خود را راحت تر پيش ببرند. اما تصميم 

دقيق مسووالن ايران نه تنها اين حربه را از دست آنها گرفت 
كه منجر به انزواي امريكا در مجامع بين المللي شد. نقطه 
اوج دوم سفر دولتمردان و ديپلمات هاي ايران به نيويورك، 
برگزاري نشس��ت وزيران خارجه 1+4 و ايران در حاش��يه 
مجمع عمومي سازمان ملل بود. زماني كه در اين نشست 
اعالم شد كه بانك هاي مركزي 7 كشور عضو اتحاديه اروپا 
توافق كرده اند ك��ه راهكار ويژه مالي ب��راي ارتباط با ايران 
ايجاد و در آينده نيز اين راهكار را به موسسه اي مالي تبديل 
كنند. اعالم حمايت كامل 14 عضو شوراي امنيت سازمان 
ملل از جمله انگليس و فرانسه - كه روزگاري نه چندان دور 
موسس امريكا بودند- از توافقنامه هسته اي و تبري جستن 
آنها از اقدام خ��الف قانون دولت ترام��پ در نقض مصوبه 
2231 شوراي امنيت يكي ديگر از رويدادهاي مهم متن و 
حاشيه مجمع سازمان ملل و در واقع سومين نقطه اوج اين 
رويداد ديپلماتيك ساالنه بود كه در نشست شوراي امنيت 
به رياست ترامپ به وقوع پيوست.  در اين ميان، نبايد از اين 
نكته غفلت كرد كه بنيان اين دستاوردها روي پايه توافقنامه 
هسته اي موسوم به برجام شكل گرفتند و اگر برجام نبود، 
نه تنها شاهد انزواي امريكا در ميان وفادارترين و كهن ترين 
متحدانش نبوديم كه اساس��ا تصور اين مساله هم ممكن 
نبود. بي گمان، اگر برجام نبود، ب��ا رويكردهاي نابهنجار و 
غيرمتعارف ترامپ، روزگار سخت تري را پيش رو داشتيم.  
در عين حال،  از آنجا كه احتمال بازگشت ترامپ به برجام 
بسيار ضعيف اس��ت، به احتمال زياد تحريم هاي نفتي از 
13 آبان برقرار خواهد ش��د. البته همانطور كه روحاني در 
نيويورك گفت، اين تحريم ها هم اينك در حال انجام است 
و مورد جديدي در 13 آبان اضافه نخواهد شد. با اين حال، 
در صورتي كه كانال جديد مالي اتحادي��ه اروپا براي روابط 
مالي با ايران برقرار شود، مي توان به كم اثر شدن تحريم هاي 
يكجانبه و غيرقانوني امريكا عليه ايران اميدوار بود و روزهاي 

بهتري را به انتظار نشست.

و  شفاف س��ازي  راس��تاي  در  مرك��زي  بان��ك 
اطالع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان ارز 

دولتي و سامانه نيما را منتشر كرد.
براس��اس دو ليس��ت جداگانه كه مربوط به افراد و 
تعداد نوبت هاي دريافت از سامانه نيما و همچنين 
درياف��ت ارز برمبن��اي دالر 42۰۰ توماني اس��ت، 
حدود 28۵6 صفحه ش��امل حدود 83 ه��زار نفر 
نوبت دريافت ارزي ارز با مبناي دالر 42۰۰ توماني 

دريافت شده است. 
همچنين از س��امانه نيما نيز ح��دود 471 صفحه 
ش��امل بيش از 17 هزار نفر نوبت ارز ب��ا نرخ هاي 

مختلف سامانه نيما دريافت شده است. 

به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، فهرس��ت 
انتش��ار يافته حاوي دريافت كنندگان ارز دولتي و 
نيمايي در بازه زماني 21 فروردين ماه سال جاري 

تا روز شنبه 7 مهر 97 است. 
گفتني است اين فهرست ش��امل اسامي اشخاص 
حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي 
است كه از طريق سامانه نيما ارز دريافت كرده اند. 

هفت��ه گذش��ته ريي��س كل بانك مرك��زي اعالم 
ك��رده ب��ود از روز ش��نبه هفت��ه جاري فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز اطالع رساني خواهد شد. الزم 
به ذكر است فهرس��ت مذكور از اين پس نيز، بروز 

رساني خواهد شد.

س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه، عربس��تان 
س��عودي را »ب��ا ن��ام و نش��ان ترين حام��ي 
تروريس��م در جه��ان« ناميد و گفت: ريش��ه و 
منش��أ تروريس��مي كه ام��روز تم��ام جهان به 
ويژه خاورميان��ه را در كام خود كش��يده جايي 

جزعربستان نيست.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« از مركز ديپلماس��ي 
رس��انه اي وزارت امور خارجه، »بهرام قاسمي« 
با رد سخنان عادل الجبير وزير خارجه سعودي 
در مجم��ع عمومي س��ازمان مل��ل و ادعاهاي 
واهي و تكراري وي عليه كشورمان گفت: بدون 
ترديد عربس��تان س��عودي با نام و نشان ترين 
حام��ي تروريس��م در جهان اس��ت و ريش��ه و 
منشأ تروريسمي كه امروزه تمام جهان به ويژه 
خاورميانه را در كام خود كش��يده است، جايي 
جز عربس��تان س��عودي و افكار و انديشه هاي 
افراطي كه توس��ط اي��ن رژيم تبلي��غ، ترويج و 

تامين مالي مي شود نيست.
سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: اينكه 
عادل الجبي��ر با افتخ��ار حمايت كش��ورش از 
استراتژي ترامپ در مقابله با چندجانبه گرايي 
و تخريب توافقات و قرارداده��اي بين المللي را 
اعالم مي كند، موضوع عجيبي نيس��ت چرا كه 
كش��ورش از جمله مهم ترين حامي��ان جريان 
وابس��ته به انديش��ه هاي ترامپ در امريكاست 
كه در كنار و همراه با البي رژيم صهيونيس��تي 
و امارات متحده عربي با ص��رف ميليون ها بلكه 
ميلياردها دالر مي كوش��ند سياس��ت خارجي 
به حراج گذاش��ته ش��ده امري��كا را در مس��ير 

جنگ افروزي و بي ثبات س��ازي دلخواه خويش 
پيش برند.

وي با اش��اره به رهبري عربس��تان سعودي در 
ائتالف��ي نظامي كه حدود ۵ س��ال اس��ت يك 
كش��ور مس��لمان در خاورميانه را با فاجعه اي 
بي س��ابقه روب��ه رو كرده اس��ت گف��ت: اينكه 
وزير خارج��ه يك كش��ور متجاوز ك��ه باعث و 
باني ويران��ي يمن و فاجعه انس��اني هولناك در 
اين كش��ور اس��ت اينگونه از تريبون س��ازمان 
ملل متحد كه مبن��ا و چارچوب منش��ور آن را 
صل��ح و امني��ت بين المللي تش��كيل مي دهد، 
سوءاستفاده مي كند و در ش��يپور افراط گرايي، 
خصومت، خش��ونت و جنگ اف��روزي مي دمد 
ريش��ه در تفكر و انديش��ه اي دارد كه وي و آل 

سلمان در آن پرورش يافته اند.
عادل الجبير، وزير خارجه عربستان در نشست 
مجمع عموم��ي س��ازمان ملل اع��الم كرد كه 
عربس��تان از اس��تراتژي جدي��د امري��كا براي 
مقابله با ايران از جمله برنامه هس��ته اي، برنامه 
موشك هاي بالستيك و آنچه حمايت هاي ايران 

از تروريسم خواند، حمايت مي كند.
وي مدعي ش��د كه محقق ش��دن صلح و ثبات 
در خاورميان��ه نيازمند مقابله با سياس��ت هاي 

توسعه طلبانه و تخريبي ايران است.
الجبي��ر در ادام��ه مدعي ش��د ك��ه رفتارهاي 
خصمان��ه ايران نقض آش��كار تم��ام معاهدات 
بين الملل��ي و قطعنامه ه��اي ش��وراي امنيت 
اس��ت كه اين امر باعث ش��د ايران در ليس��ت 

تحريم هاي بين المللي قرار گيرد.

رييس جمهور در حكمي دكتر رحمان��ي فضلي را به 
عنوان »رييس ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كش��ور« منصوب كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دولت، متن حكم حجت االس��الم والمس��لمين دكتر 

حسن روحاني به اين شرح است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر رحماني فضلي
در اجراي مصوبات ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
نظر به مراتب تعه��د و تجربيات ارزن��ده، جنابعالي به 
موجب اين حكم به عنوان »رييس ستاد اطالع رساني 
و تبليغ��ات اقتصادي كش��ور« منصوب مي ش��ويد. 
سياس��ت گذاري و برنامه ريزي رس��انه اي و نظارت بر 

اجراي آنها براي ايفاي نقش فعال و موثر در مواجهه با 
جنگ رواني و اقتصادي مورد انتظار است. طبق مصوبه 
ش��وراي عالي تمامي مس��ووالن و اعضاي قواي سه 
گانه، ائمه جمعه، كاركنان نهادهاي رسمي كشوري و 
لشگري و كليه رسانه هاي كشور موظف به هماهنگي، 
همكاري و اجراي تصميمات ابالغي ستاد مي باشند. 
توفيق شما را در انجام شايسته وظايف محوله با رعايت 
اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منش��ور اخالقي 
دولت تدبير و اميد، در خدمت به اسالم و ملت شريف 

ايران از خداوند متعال مسالت دارم.
حس�ن روحاني، رييس جمهور و رييس شوراي 

عالي هماهنگي اقتصادي

جمعي از نمايندگان مجلس با نگارش نامه اي خطاب 
به علي الريجاني ضمن تاكيد بر اينكه تاكنون كار 
تحقيقي و دقيق با استفاده از نظرات همه كارشناسان 
درباره FATF انجام نشده است، خواستار برگزاري 
نشستي براي بررس��ي ابعاد كامل FATF شدند. به 
گزارش فارس، جمعي از نمايندگان مجلس با نگارش 
نامه اي خط��اب به علي الريجان��ي رييس مجلس 
شوراي اسالمي خواس��تار برگزاري نشستي براي 

بررسي ابعاد كامل FATF شدند.
در اين نامه خطاب به رييس مجلس آمده است: 

همانطوريكه مستحضريد مقام معظم رهبري در 
ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در سال 
جاري در ارتباط با پيوس��تن ب��ه پيمان نامه ها و ... 
مطالبي را فرمودند كه به اختصار عرض مي نماييم. 

1- پيمان نامه ها و ... در جايي پخت و پز مي شود.
2- در اين پيمان ها بعضا مطالب خوبي هم هست.

3- در موضوع اي��ن پيمان  نامه ها و هركجا مطالب 
خوب و مفيد است در قوانين داخلي به آن بپردازيم 

و قانون خوب داشته باشيم.
4- در نهايت با بررس��ي همه جانبه آنچه صالح و 

مصلحت كشور است رأي داده شود.
حال با در نظر گرفتن رهنمودهاي شفاف و صريح 
معظم له آيا جايي براي ما نمايندگان باقي ماند كه 
در م��ورد FATF و به جاي كار و ت��الش با مراعات 
محورهاي چهارگان��ه فوق انتظار نظ��ر و رهنمود 
مجددي از ايش��ان داش��ته باش��يم، حضرتعالي 
مس��تحضريد در اين مدت كار تحقيقي و دقيق با 
استفاده از نظرات همه كارشناسان خبره )در دولت 
و دانش��گاه ها و حوزه( انجام نداده ايم و با اين بيش 
زمينه و متأسفانه فضاسازي هاي له و عليه در فضاي 
مجازي و رس��انه اي نگران اين هستيم كه نتيجه 
مطلوب حاصل نش��ود لذا پيش��نهاد و درخواست 
داريم با مديريت كميسيون امنيت ملي و حقوقي 
يك اجالسي دو روزه با دعوت از همه صاحب نظران 
)داخل و بي��رون دولت( و با حض��ور نمايندگان به 
عنوان مستمع و پرسشگر تشكيل شود تا نتيجه و 
جمع بندي آن كمك نمايد روي ريل مورد نظر مقام 

معظم رهبري حركت و تصميم قاطع اتخاذ نماييم.

مدير بانك »استاندارد چارترد« انگليس اعالم كرد: 
تحريم هاي امريكا عليه صنعت نفت ايران مي تواند 
قيمت نفت را به يكصد دالر براي هر بشكه برساند. 
با وجود فشارهاي امريكا براي محدودسازي و توقف 
صادرات نفت ايران، واكنش هاي منفي نس��بت به 
اين اقدام در حال افزايش است. برخي كارشناسان 
معتقدند امريكا با اين فشارها قادر به توقف كامل 
صادرات نفت ايران نيست و باعث نوسان بازار نفت 
و افزايش قيمت ها تا محدوده بشكه اي يكصد دالر 
مي ش��ود. به گزارش تارنماي وزارت نفت از نشريه 
»پالتس« انگليس، »پال هورنسل« از مديران بانك 
انگليسي استاندارد چارترد اعالم كرد: تحريم هاي 
امريكا ضد اي��ران مي تواند در پايان س��ال جاري 
ميالدي سبب خأل وحش��تناك در بازار شود. وي 
گفت: ما اكنون با قيمت 82 دالر روبروييم و فاصله 
چنداني با يكصد دالر نداريم. با اين همه، از ديد اين 
كارشناس، قيمت يكصد دالري نفت دوام چنداني 
نخواهد داش��ت.  بان��ك اس��تاندارد چارترد هفته 
گذشته با اس��تناد به تحريم هاي امريكا ضد ايران، 
برآورد خود را از ميانگين قيمت شاخص نفت خام 
برنت در س��ال آينده ميالدي، سه دالر افزايش داد 
و به 78 دالر رساند. اين بانك همچنين پيش بيني 
كرد ميانگين قيمت نفت در سال 2۰2۰ ميالدي 
8۵ دالر براي هر بش��كه خواهد بود. ايران در فصل 
بهار امس��ال بطور ميانگي��ن روزان��ه 2 ميليون و 
6۰۰هزار بشكه نفت و ميعانات گازي صادر كرد كه 
حدود 4۰ درصد آن به اروپا و بقيه به آسيا صادر شد. 

نايب رييس مجلس، آخرين نشست نمايندگان 
سران سه قوه براي پيگيري مشكالت موسسات 
مالي و اعتباري با موضوع پرداخت س��پرده ها تا 
سقف يك ميليارد تومان را تشريح كرد. مسعود 
پزش��كيان در گفت وگو با خبرن��گار خبرگزاري 
خانه ملت، در تشريح آخرين نشست نمايندگان 
سران قوا براي پيگيري مشكالت سپرده گذاران 
موسسات مالي و اعتباري، گفت: با تغيير رييس 
كل بانك مركزي، حنيفي جايگزين حيدري در 
بخش نظارت بانك مركزي ش��ده اس��ت كه هم 
اكنون در حال اس��تخراج و جمع بندي پرونده 
پرداخ��ت به س��پرده گذاران موسس��ات مالي و 
اعتب��اري از ابتدا تاكنون اس��ت. ناي��ب رييس 
مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: نمايندگان 
س��ران س��ه قوه در ح��ال پيگي��ري پرداخت و 
تسويه مطالبات سپرده گذاران موسسات مالي و 

اعتباري تا سقف يك ميليارد تومان هستند.

بانك انگليسي:  نامه نمايندگان به الريجاني  
 نشستي به منظور بررسي ابعاد 

كامل FATF  برگزار شود
  تحريم  ايران، بهاي نفت را 

به 100 دالر  مي رساند

پيگيري سه قوه براي تسويه  با 
سپرده گذاران موسسات اعتباري

از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي صورت گرفت

تفويض اختيار به بانك مركزي براي مداخله در بازار ارز

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 

در دسترس شماست 



   اعضاي ش�وراي مرك�زي حزب اعتماد 
ملي انتخاب شدند؛ مهر| سخنگوي حزب 
اعتماد ملي از برگ��زاري كنگره اين حزب خبر 
داد و گفت: در كنگره ام��روز انتخابات اعضاي 
شوراي مركزي به صورت مخفي انجام شد كه 
۵۵ نفر به عنوان اعضاي اصلي انتخاب ش��دند.

اسماعيل گرامي مقدم با اشاره به جزئيات كنگره 
امروز اين ح��زب اظهار داش��ت: كنگره حزب 
اعتماد ملي جمعه با حضور بيش از ۵۰۰ نفر از 
اعضاي حزب از سراسر كشور در تهران برگزار 
شد. وي افزود: اعضا پس از دريافت كارت هاي 
اعتبارنامه خود، وارد س��الن شدند و جلسه در 
حضور نمايندگان كميسيون ماده ۱۰ احزاب 
از جمله نماينده دادستاني، خانم پروانه مافي و 

حسين كمالي، آغاز شد. 
وي افزود: انتخابات اعضاي شوراي مركزي به 
صورت مخفي انجام ش��د كه ۵۵ نفر به عنوان 
اعض��اي اصلي، ۶ نف��ر به عن��وان اعضاي علي 
البدل، ۵ نف��ر به عنوان ب��ازرس و ۲ نفر هم به 
عل��ي البدل بازرس��ي انتخاب ش��دند. گرامي 
مقدم درباره تركيب اعضاي ش��وراي مركزي 
حزب اعتماد ملي گفت: از ۵۵ نفر عضو شوراي 
مركزي، ۵ نفر از اهل سنت، ۶ نفر خانم و ۱۰ نفر 

هم از جوانان حزب انتخاب شدند.

  زنگنه و اردكانيان به كميس�يون انرژي 
مي روند؛ تعادل| وزير نفت و وزير نيرو براي 
پاس��خ به س��واالت تعدادي از نمايندگان اين 
هفته به كميسيون انرژي مجلس خواهند رفت.

 بيژن نامدار زنگنه امروز يكش��نبه براي پاسخ 
به س��واالت هدايت اهلل خادمي، نادر قاضي پور 
و احمد س��الك كاشاني به كميس��يون انرژي 

مجلس خواهد رفت. 
روز سه ش��نبه هم رضا اردكانيان براي پاسخ به 
س��واالت بهروز نعمتي، احمد مرادي، س��عيد 
باستاني و محمد خدابخشي در اين كميسيون 

حاضر خواهد شد.

  ديدار ظريف با وزير خارجه هلند؛ ايرنا| 
محمد جواد ظريف عصر جمعه در ديدار استف 
بالك وزير خارجه هلند كه در حاشيه هفتاد و 
سومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد انجام 
شد، درباره برجام، مسائل منطقه اي و سازوكار 
ويژه اروپا براي تامين منافع اقتصادي ايران از 
توافق هسته اي گفت وگو كرد. هلند همچنين 
نقش تس��هيلگر را در قطعنامه ۲۲3۱ تا پايان 
سال جاري ميالدي به عهده دارد. سيد عباس 
عراقچي معاون سياسي و غالمحسين دهقاني 
معاون حقوقي و امور بين الملل نيز در اين ديدار 

حضور دارند.

  زمان بررس�ي موضوع ايران در نشست 
FATF مشخص شد؛ ايس�نا| نشست آتي 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( كه موضوع ايران 
هم در آن بررسي مي ش��ود، از ۱۴ تا ۱۹ اكتبر 
برگزار خواهد شد. كارگروه ويژه اقدام مالي در 
آخرين نشست خود در تيرماه سال جاري اعالم 
كرد: با توجه به تالش هاي مستمر دولت ايران 
براي نهايي ش��دن و تصويب متمم هاي مقابله 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م، تعليق 
اقدامات متقابل عليه ايران را ادامه مي دهد. اين 
نهاد ب��ه ايران فرصت داد ت��ا اقدامات الزم را تا 

آبان ماه )نشست بعدي( انجام دهد.

  پرون�ده صن�دوق ذخي�ره فرهنگيان 
ب�راي رفع نقص به دادس�را ارجاع ش�د؛ 
ايس�نا|رييس كل دادگاه ه��اي عموم��ي و 
انقالب تهران گفت كه پرونده صندوق ذخيره 
فرهنگيان براي رفع نقص به دادسرا ارجاع شده 
اس��ت.عباس پورياني با بيان اينكه اين پرونده 
۷۰ متهم دارد و تحقيقات پرونده سه ماه قبل 
انجام شده اس��ت، گفت: در حال حاضر پرونده 
اين متهمان به ش��عبه رسيدگي كننده ارجاع 
شده است و قاضي رسيدگي كننده با مشاهده 
نقايص��ي در پرون��ده آن را ب��راي رفع نقص به 
دادسرا ارجاع كرده است. مشاركت در تحصيل 
مال نامشروع و كالهبرداري از اتهامات متهمان 
اين پرونده اس��ت و پرونده براي رس��يدگي به 
ش��عبه ۱۰۶۴ مجتمع قضاي��ي امور اقتصادي 

ارجاع شده است.

  چ�اره اي جز ب�اال بردن كيفي�ت دولت 
نداريم؛ فارس|مشاور روحاني با بيان اينكه 
چاره اي ج��ز باالبردن كيفي��ت دولت نداريم، 
گفت: ش��يوه دولت داري ما عقب تر از مس��ائل 
ماست.حس��ام الدين آشنا مش��اور روحاني در 
صفحه شخصي خود نوش��ت: هرچه ما بيشتر 
ب��راي دقت و صح��ت تصميماتم��ان زحمت 
بكش��يم و آنها را با نظارت بيشتري اجرا كنيم، 
مردم متحمل زحمت كمتري براي اداره زندگي 
خود مي ش��وند و احس��اس آرامش و اطمينان 

بيشتري مي كنند.

  اعت�راض بقاي�ي و جوانفكر ب�ه احكام 
صادره؛ ميزان|وكيل مداف��ع حميد بقايي 
گفت كه نس��بت به حك��م صادر ش��ده اخير 
ب��راي موكلش مبني بر ۶ م��اه حبس تعزيري 
 اعت��راض ك��رده اس��ت. مه��ران عبداهلل پور 
در خص��وص آخرين وضعي��ت پرونده جديد 
مطرح ش��ده عليه حمي��د بقايي اظه��ار كرد: 
درخواست تجديدنظرخواهي خود را در رابطه 
با حكم ص��ادره عليه ايش��ان در رابطه با اتهام 
توهين به مس��ووالن ثبت كرديم.عبداهلل پور 
در رابطه ب��ا پرونده ديگر موكل��ش علي اكبر 
جوانفكر نيز گفت: در رابطه با حكم صادره عليه 
آقاي جوانفكر نيز در دادگاه انقالب درخواست 

واخواهي خواهيم كرد.

ايران2روي موج خبر

»تعادل«آخرينوضعيتتغييرچهرهكابينهدولترابررسيميكند

ليست تغييرات در جيب   روحاني
گروه ايران|

پس از آنكه دومينوي استيضاح وزرا به سه وزارتخانه صمت، 
راه و مسكن و شهرسازي و و نيرو رسيد، روحاني تصميم 
گرفت خود دست به كار شود و چهره كابينه را تغيير دهد. 
اين را هفته گذشته يكي از نمايندگان مجلس خبر داده بود، 
ديروز هم چند تن ديگر از نمايندگان آن را تاييد كردند. به 
گفته اين نمايندگان روحاني پيش از آنكه تهران را به مقصد 
نيويورك و براي حضور در مجمع عمومي س��ازمان ملل 
ترك كند، به علي الريجاني پيام داده كه استيضاح وزرا را در 
دستور كار قرار ندهد؛ چراكه او به زودي ليستي از تغييرات 
دولت را به مجلس ارايه مي كند. روحاني اين پيام را زماني 
به مجلس فرستاد كه استيضاح وزير بي سر و صداي نيرو به 
هيات رييسه داده شده بود، طرح استيضاح شريعتمداري، 
وزير پرحاشيه اين روزهاي دولت هم به كميسيون صنايع 
رفته بود تا اعضاي آن بگويند ش��ريعتمداري اليق ماندن 
اس��ت، يا بايد دولت را ترك كند. هرچند با پيام روحاني، 

رسيدگي به هر دوي اين استيضاح ها معلق ماند. 

  تعليق بررسي طرح استيضاح
به گفته محمدرضا نجفي عضو كميسيون صنايع مجلس، 
»با هماهنگي بين دولت و مجلس استيضاح شريعتمداري 
از دستور كار كميسيون خارج شده و روال ديگري قرار است 
در پيش گرفته شود.« نجفي توضيح بيشتري درباره »روال 
ديگر« نداد؛ اما به نظر اشاره به همان درخواست روحاني از 
الريجاني دارد. هفته گذشته حميده زرآبادي ديگر نماينده 
عضو كميسيون صنايع هم از خارج شدن طرح استيضاح 
وزير صنعت، معدن و تجارت از دستور كار اين كميسيون 
به عل��ت آنچه او وعده معرفي وزير جدي��د اين وزارتخانه 
خواند، خبر داده بود. هفته گذشته همچنين خبري مبني 
بر استعفاي شريعتمداري از وزارت صمت منتشر شد كه 
اظهارات ضد و نقيض مقامات دولتي نش��ان داد اين خبر 
صحت دارد. از سوي ديگر، آنطور كه برخي از نمايندگان 
مي گويند، معرفي وزراي جديد دولت تنها به معرفي وزراي 
كار و اقتصاد و صمت محدود نخواهد شد. گفته مي شود 
براساس توافق غيررسمي دولت و مجلس قرار است به زودي 
دولت فهرستي از تغييرات وزرا را به نمايندگان ارايه كند كه 

وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت اقتصاد 
و دارايي كه وزراي شان در مردادماه و شهريورماه گذشته از 
سوي مجلس بركنار شدند، از يك سو و ايجاد تغييراتي در 
وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت صمت و وزارت آموزش و 

پرورش از سوي ديگر در آن قرار دارند. 

  چرايي بركناري احتمالي آخوندي
يك��ي از نماين��دگان دليل ق��رار گرفتن به يك ب��اره نام 
 آخوندي در ليست تغييرات را نه نارضايتي نمايندگان كه 
اختالف نظر روحاني با وزير راه مي دانند. در همين ارتباط 
يكي از نمايندگان اصولگرا مدعي شده است كه تصميم 
رييس جمهور براي بركناري آخوندي جدي است و اين دو 
از قبل هم با يكديگر اختالف داشته اند. او درباره اين ادعاي 
خود به يك انتصاب روحاني استدالل كرده و گفته است: 
در راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده، بايد رييس جمهور 
از جانب خود به وزير راه و شهرسازي نمايندگي مي داد، اما 
آقاي تركان را به عنوان نماينده خود براي اجراي اين پروژه 
منصوب كرد. اين انتصاب نشان مي دهد كه رييس جمهور با 
آقاي آخوندي اختالفات زيادي دارد و ايشان را قبول ندارد.

  جابه جايي به جاي تغيير
در اين بين برخ��ي از احتمال جابه جايي به جاي تغيير 
چهره كابينه س��خن مي گوين��د. چنانكه چندي پيش 
تعدادي از نمايندگان از احتمال معرفي مسعود كرباسيان 
وزير سابق اقتصاد به عنوان وزير صمت خبر داده بودند. 
خبري كه با واكنش كرباس��يان مواجه ش��د. او در يك 
پست اينستاگرامي با تكذيب اين خبر نوشت: اين روزها 
بازار ش��ايعات داغ شده و تقريبا در هر محفلي بايد براي 
دوس��تان و نزديكانم توضيح دهم كه قصد بازگشت به 
دولت را ندارم. كرباسيان با اشاره به استيضاح خود گفت: 
»متاسفانه استيضاح در مجلس كه در واقع پاسخگويي 
 من به عملكرد ديگران بود، ش��ايد فرج��ام خوبي براي
۴٠ س��ال تالش اجرايي در كش��ور نبود.ب��ا اين وجود 
معتقدم كه حضور كهنه س��ربازاني همچون من بايد به 
معناي انتقال تجربه به جوانان باشد و اين نسل تازه نفس 
است كه آينده ايران را مي سازد.« در همين ارتباط يكي 

از نمايندگان مجلس مي گويد كه بعيد اس��ت مجلس 
شوراي اس��المي مجددا به افرادي كه يك بار استيضاح 
ش��ده اند، براي وزارتخانه اي ديگر راي بدهد. ابوالفضل 
س��روش كه با مهر گفت وگو كرده مي افزايد: زماني كه 
ضعف و ناكارآمدي اين افراد در يك وزارتخانه ثابت شده 
است، در وزارتخانه ديگري نمي توانند كار كنند و مجلس 

به آنها رأي اعتماد نخواهد داد. 

  تغيير پس از تفكيك
از سوي ديگر، طرح دوباره تفكيك وزارتخانه هاي صمت، 
راه، مس��كن و شهرس��ازي و وزارتخانه تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي در مجلس، احتمال ديگ��ري را به ميان آورده 
كه دولت وعده تغييرات گسترده را پس از تصويب لوايح 
تفكيك اين وزارتخانه ها داده است. چنانكه هفته گذشته 
كليات اليحه تفكيك وزارت كار در كميسيون اجتماعي 
مجلس تصويب شد. به گفته بادامچي نماينده عضو اين 
كميسيون، پس از توضيحات جمش��يد انصاري معاون 
رييس جمهور، »نمايندگان به اين نتيجه رسيدند با توجه 
به عريض بودن وزارتخانه و اصرار رييس جمهور مبني بر 
اين موضوع با تصويب كليات موافقت كرده و باقي بررسي ها 
را به كارگروه هاي مربوطه ارجاع كنند.« رسول خضري 
نماينده مجلس هم در اين باره گفته كه بايد سه وزارتخانه 

صمت، وزارتخانه راه، مسكن و شهرس��ازي و وزارتخانه 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي تفكيك ش��وند. به اعتقاد او » 
حوزه راه و حمل و نقل بر برنامه هاي مسكن و شهرسازي 
سايه انداخته است و براي تحقق برنامه ها و سياست هاي 
مس��كن، اين وزارتخانه بايد تفكيك شود.«  او همچنين 
موافق تفكيك دو وزارتخانه ديگر است و مي گويد بايد اين 
تفكيك هر چه زودتر صورت گي��رد. از اين رو برخي اين 
احتمال را مطرح كرده اند كه شايد ليست تغييرات نه براي 
۵ وزارتخانه كه براي بعد از تفكيك و معرفي 8 وزير باشد، 
احتمالي كه با توجه به فرصت اندك روحاني براي معرفي 

وزير كار بعيد به نظر مي رسد.

دادستانتهرانازعدمدسترسيبهمتهمپروندهسكهثامنخبرداد

يك متهم اقتصادي ديگر هم گريخت
در شرايطي كه سخنگوي دستگاه قضا در هفته هاي پاياني 
ش��هريورماه اعالم كرده بود كه از سرنوشت متهم اصلي 
پرونده »سكه ثامن« بي خبر است؛ ديروز دادستان تهران 
ابعاد تازه اي از اين پرونده را تشريح كرد و خبر داد كه متهم 
اصلي پرونده مدتي قبل از تشكيل پرونده از كشور خارج 
شده و در ش��رايط فعلي دسترس��ي به اين متهم مقدور 
نيست . مشكالتي كه دادستان تهران معتقد است بايد از 
طريق همراهي و همكاري ميان قوايي جلوي ايجاد چنين 
مشكالتي در آينده گرفته شود. دولت آبادي با اشاره به اين 
واقعيت كه به جز بانك ها و موسس��ات قانوني هيچ فرد يا 
موسسه اي اجازه پرداخت س��ود به مردم را ندارد از همه 
ايرانيان خواس��ت كه در اين زمينه هوشيار باشند و اجازه 

سوءاستفاده را به كالهبرداران و فرصت طلبان ندهند.
دادستان تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن 
گفت: متاسفانه يك روز قبل از تشكيل پرونده قضايي متهم 
از كش��ور خارج شده و چند روز قبل از آن نيز همسرش را 
از كشور خارج كرده؛ اما تمام حساب ها و اموالش از جمله 

امالك و تعدادي اتومبيل گرانقيمت توقيف شده است.
عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه نشست با مديران 
گمرك كشور از صدور س��ه كيفرخواست ديگر در رابطه 
با پرونده هاي تلفن همراه و ارسال آنها به دادگاه هاي ويژه 
خبر داد.او با اشاره به اتمام تحقيقات در پرونده صرافاني كه 
از كارت هاي ملي ديگران استفاده مي كردند و گفت: ظرف 
چند روز آينده كيفرخواست نيز صادر مي شود. دادستان 

تهران در ادامه با اشاره به موضوعات بررسي شده در جلسه 
با مسووالن گمرك، افزود: در اين جلسه گمرك چند حوزه 
چگونگي ورود كاال، ارزشيابي كاال و بررسي مدارك مورد 

بحث قرار گرفت.

 پرونده هاي حوزه ارز و كاال
جعفري دولت آبادي با خاطرنش��ان ك��ردن اين نكته كه 
پرونده هاي تشكيل شده در حوزه ارز و ورود كاال ابهاماتي 
دارد كه اين جلسات مرتبط با اين پرونده  ها تشكيل مي شود، 
ادام��ه داد: در برخي پرونده ها ديده ش��ده كه وارد كننده 
قيمتي بيشتر از قيمت گمرك داده است و همين موضوع 
موجب تشكيل پرونده در دادستاني شده است؛ چراكه عالوه 
بر دريافت ارز، كااليي كه وارد كرده هم از قيمت جهاني و هم 

از تعرفه گمرك باالتر است.
او با اشاره به بحث و بررسي پيرامون اسناد كاالها تصريح 
كرد: بعضا اسنادي كه با كاالها وارد مي شود، ممكن است 

معتبر نبوده و يا جعلي و قيمت آن گران تر و ارزان تر باشد.
دادستان تهران به بررسي موضوع ثبت سفارش خودرو 
در جلس��ه امروز اشاره كرد و بيان داشت: گمرك اعالم 
ك��رده بود كه در رابطه با اين پرونده در جريان تخلفات 
س��ازمان توسعه تجارت نبوده اس��ت؛ اما از روز اول كه 
پرونده تشكيل ش��ده اين سوال مطرح بوده كه چگونه 
مي شود دو سازمان مهم كه با يكديگر از طريق سامانه 
مرتبط هستند، يكي از آنها عنوان مي كند كه در جريان 

نبوده اس��ت.وي افزود: اين حادثه وقتي كشف شد كه 
گمرك نامه اي به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصريح 
داش��ت كه اين ثبت سفارشات اشكال دارد و پرونده اي 
تشكيل شد.جعفري دولت آبادي با طرح اين سوال كه 
چگونه مي ش��ود در ارتباط دو س��ازمان مهم مرتبط با 
واردات و توزيع و ترخيص كاال، ناهماهنگي وجود داشته 
باشد و هريك موضوع را به ديگري ارجاع مي دهد، گفت: 
البته م��ا از مباحث امروز قانع نش��ديم و ابهامات باقي 
است و معتقديم گمرك هم در جريان اين حوادث بوده 
است كمااينكه پليس وقتي اين خودروها را توقيف كرد 

مشخص شد كه ثبت سفارشات اشكال داشته است.

 بستن منافذ توسط گمرك
دادستان تهران با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين جلسه 
به حل برخي ابهامات و توق��ف قاچاق كاال كمك كند به 
مصداقي ك��ه در آن فردي تلفن هاي هم��راه قاچاق را در 
قالب مسافربري به كش��ور وارد كرده است، اشاره نمود و 
افزود: فردي كه متواري است بدون اينكه مسافرتي داشته 
باشد و يا از كشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است 
۱۶ هزار تلفن همراه را وارد كشور كند.جعفري دولت آبادي 
خاطرنشان كرد: اميدواريم گمرك منافذ را ببندد و در بخش 
ورود كاال كنترل بيشتري داشته باشد.دادستان تهران با 
اش��اره به نكته مثبتي كه در جلسه امروز مورد تاكيد قرار 
گرفت، ادامه داد: با توجه به اينكه كشور به كاالهاي بيشتري 

نياز دارد و گمرك بايد در بخش هايي كه كاالها صحيح وارد 
شده كمك كند تا زودتر وارد شود، مديرعامل گمرك در اين 
جلسه توضيحات خوبي مبني بر اينكه كه زمان اين اقدام به 
حداكثر پنج ماه كاهش يافته است، ارايه كردند و اميدواريم 
شاهد ورود راحت تر و صحيح تر كاالهايي كه مشكل قانوني 

براي ورود نداشتند، باشيم.

 متهم پرونده سكه ثامن از كشور خارج شد
دادستان تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده سكه 
ثامن اظهار كرد: متاسفانه يك روز قبل از تشكيل پرونده 
قضايي متهم از كش��ور خارج شده و چند روز قبل از آن 
نيز همسرش را از كشور خارج كرده؛ اما تمام حساب ها 
و اموالش از جمله امالك و تعدادي اتومبيل گرانقيمت 

توقيف شده است.
جعفري دولت آبادي ب��ا ابراز تاس��ف از اينكه چرا بايد 
افرادي در قالب فروش سكه اقدام بانكي انجام دهند، در 
تشريح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در اين پرونده، 
گفت: افراد از اين فرد سكه خريداري كرده و آن را تحويل 
نمي گرفتند و مي توانستند سود آن را دريافت نمايند، 
در حدي كه يك سپرده گذاري در حد كالن انجام شده 
و افراد زيادي را جذب كرده بودند.دادس��تان تهران بار 
ديگر از مردم خواست كه غير از بانك و موسسات مالي 
مجاز، به هيچ شركت و موسسه اي اعتماد نكنند و تاكيد 
كرد: جز بانك و موسس��ات مالي مجاز، هيچ ش��ركت 

و موسس��ه اي حق ندارد به مردم س��ود پرداخت كند و 
پرداخت س��ود به خصوص در قالب سپرده هاي كالن 
جرم است و در قانون مبارزه با اخاللگران به اين موضوع 

تاكيد شده است.
او در ادامه در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه در دو سه 
ماه اخير شاهد بوديم كه وزارت صمت دستورالعمل هاي 
زياد و بخشنامه هاي متعددي را صادر كرده است آيا خود 
اين دستورالعمل ها و بخش��نامه ها باعث ايجاد تخلف 
و جرم نمي ش��ود، گفت: اگر اين دستورالعمل ها براي 
تس��ريع ورود كاالهاي ضروري به كش��ور باشد اشكال 
ندارد، آنچه در پرونده ها با آن درگير هستيم اين است كه 
در ورود ثبت سفارش خودرو يا ساير اقالم يك مقداري 
افراد مي توانستند به ميل خود عمل كنند، فرض كنيد 
اگر فردي امروز يك پمپ آبي را سفارش داده است؛ اين 
امكان برايش مهيا بوده كه آن را به خودرو تغيير دهد و 
ما به اين موارد اش��كال داريم و اگر اين دستورالعمل ها 
و بخش��نامه ها براي رفع اين موارد و تس��ريع در ورود 
كاال باشد حتما مفيد اس��ت، ولي اگر اين ابهامات باقي 
باش��د مثل عدم ارتباط س��امانه صمت ب��ا گمرك يا با 
بانك ها مشكل آفرين خواهد بود و بايد شفاف سازي در 
سامانه ها رخ دهد تا افرادي نتوانند مانند آنچه در حادثه 
پتروشيمي رخ داد، كاال را از سامانه صمت گرفته و آن را 
در بيرون بفروشند.  همچنين در صفحه ۴ ميزان دارايي 

مدير سكه ثامن را بخوانيد.
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مش��اور مق��ام معظ��م 
رهبری در امور بين الملل 
در واکنش ب��ه اظهارات 
نتانياهو در سازمان ملل 
گفت: اين اظهارات قابليت 
پاسخ دادن ندارد و حرف 
نامربوطی است که چنين 

آدمی بدون موازنه های عقلی بيان می کند.
علی اکبر واليتی در حاشيه ديدار با رئيس موسسه 
مطالعات بين الملل و استراتژيک دانشگاه پکن در 
مورد اظهارات اخير نتانياهو نسبت به فعاليت های 
هس��ته ای ايران در منطقه تورقوزآباد گفت: خيلی 
عجيب است که يک چنين فرد مجنونی که بر يک 
کشور غاصب حاکم اس��ت، اين طور حرف می زند. 
شايد نفرين فلسطينی ها موجب شده چنين آدمی 
بدون موازنه های عقل��ی حرف هايی بزند که همه 
دنيا به او بخندند. وی تصريح کرد: در يک سالی هم 
روی مقوا عکسی کشيده و گفته بود، اين بمب اتمی 
ايرانی ها است و همه به او خنديدند. لذا قابليت ندارد 
که پاس��خی داده شود. زيرا حرف، حرف نامربوطی 
است و کس��ی به آن توجهی نمی کند. مشاور مقام 
معظم رهبری در امور بين الملل درباره اينکه واليتی 
و طرف چينی هر دو اذعان داشتند که امريکا دشمن 
مش��ترک آنها است، گفت: امريكا به دليل هژمونی 
و زياده خواهی هايی که دارد هر کشوری که با رای 
خارج از عقل رئيس جمهور امريكا مخالفت می کند، 
مورد تحريم قرار می دهد در حالی که توجهی ندارد 

اين کار نوعی خودزنی است.

الياس حضرتي معتقد است 
اصالح طلبان همچنان در 
فضای س��ال ۷۶ و س��ال 
88  مانده اند. اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي كه 
با خبرگ��زاري ايلنا گفتگو 
ك��رده، درب��اره اتفاق��ات 
استيضاح كرباس��يان و دفاع او از اين استيضاح گفت: 
من براساس يک تحليل و يک نگاه اساسی به موضوعات 
اجتماعی و سياسی کشور تصميم به استيضاح وزير 
اقتصاد گرفتم. آن تحليل هم اين اس��ت که معتقدم 
اصالح طلبان نس��بت به فعل و انفعاالت و مشکالت 
کشور و نيازهای مردم يک عقب ماندگی پيدا کرده اند؛ 
يعنی اصالح طلبان همچنان در فضای سال ۷۶ و سال 
88  ماندگار ش��دند.  حضرتي افزود: ش��ايد علت اين 
موضوع، فش��ارهای وحشتناکی باشد که حکومت بر 
بدنه اصالح طلبی، سران اصالح طلب و انديشمندان 
اصالح طلب وارد کرده است و باعث شد که آنها پراکنده 
شدند و تشکل ها و احزاب بهم خورد، هسته های فکری 
و اتاق های فکر به هم خورد، تعداد زيادی زندان رفتند 
تعداد بيشتری محدوديت پيدا کردند و همچنان موضوع 
اصلی شان مباحث سياسی صرف آن هم در حيطه های 
خاصی اس��ت. در حالی که نيازها و اولويت های مردم 
عوض شده اس��ت.  به اعتقاد اين نماينده مجلس در 
حال حاضر دغدغه های زندگی  و دغدغه های روزمره 
مردم چيز ديگری است. سنسورهای مردم برای مسائل 
ديگری تنظيم شده است و مباحث و موضوعات ديگر را 

نمی شنوند و برايشان اولويتی ندارد.

سرلشكر جعفري در پيامي 
به پدر شهيد طاها اقدامي 
اعالم ك��رد: پاس��داران 
انقالب هرگ��ز نخواهند 
گذاش��ت خون هاي پاك 
و مطهر شهداي گرانقدر 

حادثه اهواز به هدر رود.
 به گزارش س��پاه ني��وز، در پي حادثه تروريس��تي 
3۱ شهريور اهواز و شهيد و زخمي شدن جمعي از 
هموطنان عزيزمان از جمله »طاها اقدامي« كودك 
معصوم چهار ساله، فرمانده كل سپاه پاسداران، در 
پيامي به پدر وي، شهادت مظلومانه اين فرزند ايران 
زمين در ايام س��وگواري سرور و ساالر شهيدان، ابا 

عبداهلل الحسين)ع( را تبريك و تسليت گفت.
 در بخش��ي از پيام سرلش��كر جعفري آمده است:

» بي ش��ك ش��هادت محمد طاهاي عزيز به دست 
اشقياي عصر جاهليت ثاني به سركردگي مثلث شوم 
غربي عبري و مرتجع منطقه اي نمايي است واقعي از 
صفحه خون فشان عاشورا و آنچه كه از حرمله هاي 
يزيدي بر مظلوم ترين طفل عالم حضرت علي اصغر 
)ع( و پدر بزرگوارش حضرت حس��ين بن علي )ع( 
گذشت و اينك هم در قابي ديگر از دوران حساس 
تاريخ در ايستادگي و رويارويي جبهه اسالم انقالبي با 

جبهه كفر و نفاق و تكفير تجلي يافته است.« 
س��ردار جعفري در پايان آورده: »اينجانب شهادت 
مظلومانه فرزند دلبندتان را به شما و خانواده معظم 
و فداكار تبريك و تسليت عرض نموده و از خداوند 

متعال برايتان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.

 ريي��س كميت��ه ام��داد 
امام خميني )ره( گفت: بيش 
از اين ساز ناسازگاري و تفرقه 
نبايد زد، آنچه بيش��تر نياز 

داريم وحدت رويه است.
به گزارش ايسنا، سيدپرويز 
فتاح ديروز در جلسه شوراي 
اداري شهرستان قوچان با بيان اين نكته كه نظام اسالمي 
و انقالب هميشه در پيچ تاريخي بوده است، عنوان كرد: 
االن هم همين است و در شرايط سختي قرار گرفته ايم 
اما ملت و رهبري نشان داده اند كه مرد روزهاي سخت 
هستند. كار ما، مكتب ما، راه ما سخت و سختي آفرين 
است وقتي جاي پاي مكتب سيدالشهدا )ع( پا گذاشتيم 
بايد مي فهميديم كه عليه ما شمشير مي كشند.  فتاح با 
اشاره به سخنان سران كشورها در نشست روز گذشته 
شوراي امنيت سازمان ملل، يادآور شد: ما به انگليس 
و فرانس��ه هم بدبين هس��تيم اما در شرايط فعلي اين 
كش��ورها از آقاي ترامپ پيروي نكردند و ما از مواضع 
آقاي روحاني بايد تشكر كنيم چرا كه بسيار صحيح و 
با استحكام سخنراني كردند و قطعا دشمن وقتي ببيند 
ما با استحكام حرف مي زنيم عقب نشيني مي كند.  او 
استقامت مردم در برابر مشكالت را به دليل بزرگواري، 
استقامت و تواضع مردم دانست و افزود: ما بايد از اين دوره 
سخت عبور كنيم و اين بزرگواري مردم را به خودمان 
نگيريم كه كار ما درست است؛ اين استنباط غلط است. 
مردم با اصل نظام و نظام اسالمي مشكل ندارند و همراه 
هستند اما پيام شان به دولت، مجلس، قوه قضاييه و حتي 

به نهادهايي مثل ما اين است كه خودت را درست كن.

 مع��اون تقنيني معاونت 
پارلماني رييس جمهوري 
گفت: دولت روز يكشنبه 
اليحه الحاق يك تبصره 
به ماده ۵ قانون سنجش و 
پذيرش دانشجو را تقديم 
مجل��س مي كن��د كه بر 

اساس آن ديگر دانشجويي ستاره دار نخواهد شد.
احمد صفايي فر دي��روز در گفت وگو با ايرنا، اظهار 
داشت: يكي از مشكالتي كه در نظام آموزشي كشور 
وجود دارد، موضوع دانشجويان ستاره دار است كه 
از سال 8۵ در كشور مطرح شد و بر اساس آن، وزارت 
علوم نسبت به دانشجويان ستاره دار محروميت هايي 
را اعمال مي كرد از اين رو درخواست هايي مبني بر 
رفع اين مشكالت از سوي دانشجويان وجود داشت 
كه نهايتا دولت دوازدهم، اليحه الحاق يك تبصره به 
ماده ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو را تصويب 

و تقديم مجلس مي كند.
او گفت: بر اساس اين اليحه تبصره اي تحت عنوان 
تبصره ۷ به قانون سنجش و پذيرش دانشجو الحاق 
مي شودكه در آن حق آموزش جزو حقوق اساسي 
افراد به رسميت شناخته شده و هيچ كس را نمي توان 
با ع��ذري غير از عدم صالحيت علمي از آموزش در 
مقاطع مختلف تحصيلي ازجمله آموزش عالي منع 
كرد، مگر كساني كه سابقه محكوميت قطعي كيفري 
مانند جاسوسي و جرايم سازمان يافته قاچاق انسان 
دارن��د كه به تبع محروميت از حقوق اجتماعي، در 

دوره محكوميت نمي توانند ادامه تحصيل دهند.



اخبار كالن

 حقوق بازنشسته هاي شاغل
از اول آذر قطع مي شود

ايسنا| در حالي بازنشس��ته هاي برگشته به 
خدمت تا آبان ماه فرصت خروج از سازمان ها را 
دارند ك��ه در هر صورت در پايان مهلت تعيين 
شده هيچ واريزي بابت حقوق براي آنها انجام 

نخواهد شد.
از اواخر ش��هريور ماه س��ال جاري و با اصالح 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشسته ها، افراد 
بازنشس��ته اي كه مي توانس��تند به سازمان ها 
برگشته و فعاليت كنند، محدودتر شده و بايد 

در مهلت دو ماهه از سازمان ها خارج شوند. 
آخرين اطالعات دريافتي از سازمان امور اداري 
و اس��تخدامي، از اين حكايت دارد كه اكنون و 
با به جريان افتادن اين قانون دستگاه ها مكلف 
هستند كه به س��رعت بازنشسته هاي خود را 
تعيين تكليف و با آنها تس��ويه حس��اب كنند، 
در غي��ر اين صورت عملكرد آنه��ا تخلف بوده 
و برخورد خواهد ش��د. اما مش��خص آن است 
كه بعد از زماني كه براي خروج بازنشس��ته ها 
تعيين ش��ده، هيچ واريزي باب��ت حقوق آنها 
انجام نخواهد ش��د و رسما به كار بازنشسته ها 
از سوي دولت پايان داده مي ش��ود. البته اين 
در شرايطي است كه دس��تگاه هاي نظارتي از 
سازمان حسابرسي گرفته تا ديوان محاسبات 
بر عملكرد وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوطه 
نظارت داش��ته و بررس��ي هاي دقيق را انجام 
دهند. همچنين ذي حس��اب ني��ز نمي تواند 
براي كسي كه استمرار فعاليت دارد، پرداختي 
انجام ده��د و اين موضوع تخلف ب��وده و بايد 

پاسخگو باشد.
بر اس��اس قان��ون ممنوعي��ت ب��ه كارگيري 
بازنشس��ته ها، كليه وزارتخانه ها، موسس��ات 
دولت��ي، موسس��ات و نهاده��اي عموم��ي 
غيردولتي، شركت هاي دولتي و دستگاه هايي 
كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي كنند 
ح��ق به كارگيري بازنشس��ته ها را ندارند مگر 
در قال��ب ش��رايط تعيي��ن ش��ده در قان��ون. 
طبق قان��ون ب��ه كارگيري بازنشس��تگان در 
سمت هايي ش��امل روساي س��ه قوه، معاون 
اول رييس جمهوري، نايب رييس��ان مجلس 
و اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان 
مجلس و معاونان رييس جمهوري و همچنين 
به كارگيري بازنشس��تگان نيروهاي مس��لح 
با تدابي��ر فرماندهي معظم كل ق��وا صرفا در 
دستگاه هاي متبوع خود مجاز است. همچنين 
دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبري، 
جانبازان باالي ۵۰ درصد، آزادگان باالي سه 
س��ال اس��ارت و فرزندان ش��هدا از اين قانون 

مستثني هستند.
بر اين اس��اس تمامي افراد بازنشسته مشغول 
ب��ه كار در س��ازمان ها اگ��ر جزو اس��تثنائات 
قانوني نباش��ند بايد در مهلت دوماهه تعيين 
ش��ده از س��ازمان ها بروند. اين در حالي است 
ك��ه دس��تگاه ها در ش��رايطي مي توانند اين 
افراد را به كارگيرند ك��ه اين افراد متخصص و 
با مدرك تحصيلي كارشناس��ي و باالتر باشند 
آنهم مش��روط به اينكه به صورت پاره وقت و 
ساعتي اس��تفاده كنند. حداكثر ساعت مجاز 
براي استفاده از بازنشستگاني از اين دست يك 
سوم ساعت اداري كارمندان رسمي است و حق 
الزحمه اين افراد متناسب با ساعت كاري آنها 
و حداكثر يك سوم كارمندان رسمي در همان 

شغل تعيين و پرداخت خواهد شد.

 غذاي مردم ۳۶  درصد
 گران شد 

رييس مركز آمار ايران با اش��اره به افزايش تورم 
نقطه به نقطه شهريور ماه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل گفت: خوراك مردم ۳۶ درصد افزايش 

قيمت داشته است. 
اميدعلي پارس��ا با اعالم اينكه شيوه و محاسبه 
س��نجش تورم تغيير نكرده است، اظهار داشت: 
»س��ال 9۵ آخرين س��ال پايه مركز آمار و بانك 
مركزي اس��ت و كليه محاسبات بر مبناي 4۵7 

قلم ]كاال[ صورت مي گيرد.«
وي ادامه داد: »آنچه موجب مي شود برداشت و 
احساس مردم با اعداد و ارقام تغيير كند در قالب 
مقاله اي 4۰ صفحه اي در س��ايت مركز آمار قرار 

داده شده و آن را توضيح داده ايم.«
پارس��ا افزود: »افزايش قيمت ها بصورت ماهانه 
حساب مي شود اما اگر آمار تورم نتواند كف بازار 
و معيش��ت مردم را نمايان سازد، توليد آن عبث 
اس��ت.« وي گفت: »آنچه زندگي مردم نمايان 
مي س��ازد، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است اما 
ارزيابي سياست گذاران و دولت مبني بر تورم 12 
ماهه است.« پارسا ادامه داد: »تورم نقطه به نقطه 
در شهريور جاري نسبت به شهريور سال گذشته 
2۶ درصد افزايش داش��ته كه براي خوراك ۳۶ 
درصد و براي جزئيات و كاالهاي با دوام مردم 7۰ 

درصد و ميوه و خشكبار 7۵ درصد است.«
وي خاطرنشان كرد: »ما به كليه مغازه ها در كشور 
مراجعه كرده و اين آمار را استخراج مي كنيم. اين 

آمار واقعيت كف زندگي مردم است.«
پارسا در واكنش به اظهارنظر برخي نمايندگان 
مبني بر غلط انگاشتن برخي آمار تورمي گفت: »از 
مجلس درخواست داريم، اگر عالقه مند هستند 
مهمان مركز آمار باشند تا در جريان جزئيات اين 
آمار قرار گيرند ولي اين ادعا كه فرمول ها و نحوه 
محاسبات غلط است، اصال و ابدا اينگونه نيست.«

پارسا همچنين اين ادعا كه تورم همان افزايش 
قيمت دالر اس��ت را رد كرد و اف��زود: »افزايش 
قيمت دالر، سكه و ماشين آالت تا زماني كه در 
دل كاال و خدمات مصرفي ن��رود، بصورت تورم 

لحاظ نمي شود.«
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مصايب خصوصي سازي در ايران بار ديگر حاشيه ساز شد

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

طرح اتهام تخلف در واگذاري المهدي 

حذف 10 ميليون يارانه بگير با تصويب يك طرح

ماجراي خصوصي سازي آلومينيوم المهدي هر چند 
س��ال 1۳9۳ اتفاق افتاد اما از آن زمان تاكنون بارها 
نسبت به اجراي درس��ت خصوصي سازي در رابطه 
با اي��ن بنگاه، ترديد به وجود آمده اس��ت. در آخرين 
اظهارات عليه اين واگذاري، روز گذشته احمد مرادي، 
نماينده هرمزگاني مجلس با اعالم خبر اين كه سازمان 
بازرسي در گزارشي كه به كميسيون اصل 44 مجلس 
در اين رابطه داده، تخلفات��ي چون قيمت چند برابر 
ارزان تر و نپرداختن اقساط را متوجه مالك فعلي اين 
بنگاه و سازمان خصوصي كشور كرده است. در طرف 
مقابل مشاور رييس سازمان خصوصي سازي كشور، با 
رد هرگونه اتهامي از اين دست، رويه خصوصي سازي 
در اين مورد را ش��فاف و درست دانست و اعالم كرد: 
در اين رابطه هيات داوري، قوه قضاييه و نمايندگان 
مجلس هر كدام به طريقي اين واگذاري را تاييد كردند 
اما مقاومت در مقابل رويه واگذاري بنگاه ها به بخش 

خصوصي واقعي ادامه دارد.
به گزارش تعادل، آلومينيوم المهدي در سال 1۳9۳ 
به ارزش 8۰۰ ميليارد تومان واگذار ش��د ولي يكي از 
نمايندگان مجلس با پرده ب��رداري از آخرين ديدار 
سازمان بازرسي كل كشور و اعضاي كميسيون اصل 
44، نس��بت به اين رقم ايراد گرفته و آن طور كه اين 
نماينده مجلس مي گويد، سازمان خصوصي سازي اين 
بنگاه را در حالي كه ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان قيمت 
داشت به قيمتي چند برابر ارزان تر واگذار كرده است.

احمد مرادی با اشاره به تخلفات در واگذاری آلومينيوم 
المهدی و هرمزال، گفت: اعمال ماده 2۳۶ آيين نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی درباره پرونده واگذاری 
آلومينيوم المه��دی و هرمزال در کميس��يون ويژه 
توليد ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی 
مصوب شده است که کميس��يون بايد گزارش آن را 
برای بررسی در صحن علنی مجلس به هيئت رييسه 
ارسال کند تا در نوبت بررسی صحن قرار گيرد. پس 
از بررس��ی در صحن علنی اگ��ر نمايندگان به اعمال 
ماده 2۳۶ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
رای مثبت دهند پرونده برای پيگيری به قوه قضاييه 

ارسال می شود.
وی در گفت وگو با تعادل، با بيان اينکه در حال حاضر 
کميس��يون در حال دريافت گزارش از دستگاه های 
نظارتی برای تکميل گزارش خود اس��ت، ادامه داد: 
گزارش کميسيون ويژه توليد ملی و نظارت بر اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی تا حدود 1۰ روز آينده برای 

بررسی در صحن علنی مجلس آماده می شود.
عضو کميسيون انرژی مجلس با اشاره به اينکه فردی 
که خريدار آلومينيوم المهدی بوده مطالبات دولت را 
پرداخت نکرده است، اظهار كرد: مشخص شده است 
که نحوه واگذاری آلومينيوم صحيح نبوده و سازمان 
خصوصی سازی نيز از قانون تخطی کرده است. چرا 
كه از يك طرف واحدي كه براساس گزارش سازمان 
بازرسي كل كشور، بين پنج تا ۶ هزار ميليارد تومان 
قيمت داشته را به قيمت 8۰۰ ميليارد تومان واگذار 
كردند. از سوي ديگر صاحبان جديد اين بنگاه بزرگ، 
نه تنها اقساط خود به دولت را نپرداختند بلكه حتي از 
پرداخت پول برق خود نيز خودداري كردند. همچنين 

بدهي خود به شركا را هم نپرداختند. 
نماينده هرمزگان در مجلس ب��ا بيان اينکه احتماال 
واگذاری آلومينيوم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع 
به دولت باز می گردد، تصريح کرد: سازمان بازرسی 
کل کشور و ديوان محاسبات پس از بررسی اين پرونده 
رای دادند که در اين واگذاری فساد و تخلفی رخ داده 
است. بر اين اساس تقاضاي ما اعمال ماده 2۳۶ آيين 
نام��ه داخلي مجلس اس��ت و ما حتما اي��ن ماجرا را 

پيگيري خواهيم كرد.
او در رابطه با پرسشي مبني بر اين كه پيش تر هيات 
داوري راي خود را نس��بت به ش��كايت از س��ازمان 

خصوصي سازي به سود اين سازمان اعالم كرده، گفت: 
اكثريت اعضاي هيات داوري از اعضاي دولت هستند 
و اعض��اي آن را به طور كلي دولت انتخاب مي كند به 
همين دليل به نظر من نتوانسته در اين پرونده همه 
جانبه عمل كند. اين ميان هم تخلفاتي اكنون عيان 
ش��ده كه در گذشته مش��خص نبود و براي اين مهم 

اكنون بايد چاره جويي كرد.

   بايد تا آخر عمر بابت المهدي توضيح دهيم!
در اين ميان مديران سازمان خصوصي سازي، نسبت 
به اين اظهارات ابراز گاليه مي كنند. آن ها مي گويند 
باتوجه به اينكه پرونده مربوط به واگذاري اين بنگاه 
بزرگ، در مراجعي چون قوه قضاييه بررس��ي كامل 
شده و نهايتا راي به سود س��ازمان خصوصي سازي 
صادر شده مطرح كردن چنين ايراداتي توجيه ندارد.

سيد جعفر سبحاني، مشاور رييس سازمان خصوصي 
س��ازي كش��ور در گفتگو با تعادل، ضم��ن گاليه از 
اعتراضاتي كه به واگذاري آلومينيوم المهدي شده، 
گفت: متاس��فانه واگ��ذاري آلوميني��وم المهدي به 
پديده اي فرس��اينده تبديل شده كه به نظر مي رسد 
بايد تا آخر عمر پاسخگوي آن باشيم. در رابطه با اين 
پرونده از چند س��ال قبل بحث هاي زيادي در گرفت 
كه متعاقب آن اين پرونده به هيات داوري رفت و در 
آن جا حكم به حقانيت سازمان خصوصي سازي داده 
ش��د. مخالفان باز هم تالش كردند و پرونده را دوباره 
به قوه قضاييه بردند و دادگاه تجديد نظر نه تنها راي 
هي��ات داوري را تصويب كرد بلكه اين ش��كايت را از 

اساس نادرست دانست.
وي افزود: از س��وي ديگر فروردين سال 9۶ نيز علي 
طيب نيا، وزي��ر اقتصاد وقت، به مجل��س رفت تا در 
رابطه با اين واگ��ذاري به پرس��ش هاي نمايندگان 
مجلس پاس��خ دهد. در پايان اين جلسه هم اكثريت 
نمايندگان مجلس از پاسخ هاي وزير وقت اقتصاد قانع 

شدند. البته احتماال همه نمايندگان قانع نشدند و اين 
اصال عجيب نيست ولي با وجود اين عموم نمايندگان 
صحبت هاي وزير را صحيح ارزيابي كردند. درنتيجه 
همان طور كه مي بينيد، در واگذاري المهدي، سه قوه 
مقننه، مجريه و قضاييه ب��ه پرونده ورود كردند و هر 
سه عملكرد سازمان خصوصي سازي را تاييد كردند. 
مش��اور رييس سازمان خصوصي كش��ور گفت: من 
واقعا ديگر نمي دانم چه جوابي بايد به منتقدان داد و 
بيشتر فكر مي كنم آن ها بايد توضيح دهند كه از چه 
چيزي ناراضي هستند. در هر حال مرجع رسيدگي 
به ش��كايات از سازمان خصوصي هيات داوري است. 
اين ميان بايد توجه ك��رد مقاومت هايي كه پيرامون 
خصوصي س��ازي ش��كل مي گيرد، ج��دي و واقعي 
اس��ت. اين مقاومت ها همواره وجود داشته و باالخره 
هنگامي كه واگذاري به بخش خصوصي واقعي باشد، 
اعتراضات بيشتر هم مي ش��ود. در هر حال مخالفان 
خصوصي سازي در ايران وجود دارند و سعي مي كنند 

در مقابل اين مسير، راه هاي ديگري را بيازمايند.

   شرايط براي خصوصي سازي آماده نيست
مساله خصوصي س��ازي در ايران موضوعي پيچيده 
اس��ت كه همواره مخالفان و موافقان خاص خود را 
داشته است، با اين همه كم نيستند كارشناساني كه 
به رغم تمايل به واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي، 
زمان فعلي را مناس��ب چنين تحوالت��ي نمي دانند 
و باور دارند اگ��ر واگذاري بنگاه ها ب��ه  بهبود توليد 
و افزايش اش��تغال منجر نش��ود، به معناي شكست 

خصوصي سازي است. 
به باور اين كارشناسان اگر خصوصي سازي منجر به 
تعطيلي بنگاه ها يا كاهش توليد و تعديل نيروي كار 
شود، يعني يك شكست بزرگ در اين حوزه رخ داده 
و سازمان خصوصي سازي بايد با بررسي همه جوانب 
و متعهد كردن مال��كان اقدام به واگذاري بنگاه هاي 

كشور كند. محمد قلي يوسفي، مدرس دانشگاه عالمه 
طباطبايي و كارشناس امور اقتصادي، در اين رابطه 
به تعادل گفت: اگر بخواهيم به طور جامع به مس��اله 
خصوصي سازي نگاه كنيم، بايد اين روند را به شكل 
همه جانبه تري مورد بررسي قرار دهيم. به طور كلي 
گفته مي ش��ود خصوصي كردن واحدهاي توليدي 
دولت امري الزم و مفيد براي اقتصاد كشور است. اما 
رويه اي كه پس از انقالب به وجود آمد در اين مس��ير 

وضعيت ديگري رقم خورد.
او افزود: در روزهاي نخست ابتداي انقالب بسياري 
شركت ها مديري نداشتند زيرا يا آنها فرار كرده بودند 
يا به دليل وابس��تگي به رژيم پيشين، اجازه فعاليت 
نداش��تند. دولت وقت هم براي آن كه توليد را حفظ 
كند و اش��تغال كش��ور را متاثر نكند، بس��ياري اين 
بنگاه ها را ملي اعالم كرد و اداره آن را به دست گرفت. 
البته در آن شرايط ملتهب چاره ديگري نبود و پس از 
آن نيز جنگ آغاز شد كه به هر حال شرايط ويژه اي 

را بر كشور حاكم كرد.
يوس��في گفت: هر چق��در هم طرف��دار خصوصي 
سازي و بازار آزاد باشيم، نمي توانيم و نبايد از اين كه 
س��رمايه هاي كش��ور بر ب��اد بروند حماي��ت كنيم. 
س��رمايه هاي ملي ام��روز ماحصل قرن ها انباش��ت 
س��رمايه، نيروي كار و عل��م بودند و نباي��د آن ها را 
ب��ه راحتي و بدون هيچ حس��اب و كتابي به دس��ت 
خريداران سپرد. هر چند ش��خصا در مورد المهدي 
اطالعاتي ندارم، ول��ي معتقدم اكنون به هيچ عنوان 
شرايط كشور آمادگي خصوصي سازي را ندارد زيرا 
واگذاري زماني مي تواند ممكن شود و نتايج مثبتي 
به همراه آورد كه اقتصاد داراي ثبات نس��بي باش��د 
و امكان ارتباط با ش��ركت هاي خارجي فراهم شود 
زيرا تكنولوژي فعلي كشور امكان توسعه همه جانبه 
را براي توليد فراهم نمي كند. درنتيجه هيچ بس��تر 
مناس��بي براي رش��د فعاليت هاي بخش خصوصي 

وجود ندارد و به نظر من خصوصي سازي به تعطيل 
شدن بنگاه ها منجر مي شود.

او اضاف��ه كرد: البته قوه قضايي��ه مي تواند قوانين را 
مورد بررسي قرار دهد و چنانچه قوانين فعلي را كافي 
دانس��ت به روند فعلي ادامه دهد ولي نبايد فراموش 
كنيم هدف از خصوصي س��ازي چيست؟ خصوصي 
سازي به معناي آن نيست كه يك واحد تنها از دولت 
به يك فرد يا... واگذار ش��ود، خصوصي سازي انجام 
مي شود تا توليد و اش��تغال رشد كند و چنانچه اين 
اتفاق نيافتد خصوصي سازي شكست خورده است. 
امروز از نظر من شرايط براي خصوصي سازي به هيچ 
وجه مناسب نيس��ت و بايد از سرمايه هاي ملي خود 

در اين شرايط بحراني حفاظت كنيم.

   در ماج�راي المه�دي تاب�ع نظر س�ازمان 
خصوصي سازي باشيم

وحيد شقاقي كارشناس امور اقتصادي، در حالي نسبت 
به روند واگذاري ها در كشور انتقاد دارد كه مي گويد 
چاره اي جز حمايت از سازمان خصوصي سازي وجود 
ندارد و به هيچ عن��وان نبايد پروژه واگذاري المهدي 

از آغاز شروع شود.
او به تعادل گف��ت: از زمان مرحوم رفس��نجاني، در 
مجلس تش��خيص مصلحت نظام، بح��ث واگذاري 
آلومينيوم المهدي مطرح ش��د. آن زم��ان دو محور 
مورد بحث قرار گرفت، از يكس��و مخالفان واگذاري 
مدعي بودند ارزش گ��ذاري كارخانه به مراتب كمتر 
از قيمت واقعي آن بوده است. از سوي ديگر سازمان 
خصوصي سازي مي گفت تمام كارها براساس قانون 
صورت گرفته و مش��كلي در اين رابطه وجود ندارد.

منظورم از اين نكته، آن اس��ت كه بگويم سال هاست 
مساله واگذاري المهدي مطرح بوده و حواشي زيادي 

را آفريده است.
ش��قاقي تاكيد كرد: باي��د بگويم يك��ي از مهم ترين 
ضعف هايي كه در زمينه خصوصي س��ازي در كشور 
وجود دارد، اين است كه معموال ارزش گذاري  قيمتي 
به ش��دت متفاوت اس��ت، يعني نيروي دادگستري 
و بخش ه��اي ديگر كه براي قيمت گ��ذاري بنگاه ها 
مراجع��ه مي كنند اعدادي را به عن��وان قيمت اعالم 

مي كنند كه فاصله چشمگيري با يكديگر دارد. 
به هر حال ش��بهاتي چون ميزان دارايي ها و امالك 
و زمين ه��اي ه��ر بن��گاه مطرح مي ش��ود ك��ه كار 
ارزش گ��ذاري را به كاري س��خت و پيچيده تبديل 
مي كند. اين مهم همواره حواشي بسياري براي تمام 

خصوصي سازي ها به وجود آورده است. 
اين مدرس دانش��گاه تاكيد كرد: در همين ماجراي 
المه��دي كه بعد از مدت ها دوباره بحثش باز ش��ده، 
قيمت واگذاري 8۰۰ ميليارد تومان بوده در حالي كه 
نماينده مجلس قيمت ميان پنج تا ۶ هزار ميلياردي 
را به عنوان قيم��ت واقعي معرفي كرده اس��ت. اين 
فاصله بسيار زياد است كه به نوعي مي تواند بخشي از 
مشكل خصوصي سازي در ايران را باز نمايي كند. در 
هر حال من فكر مي كنم بايد اكنون در بحث المهدي 
تابع نظر سازمان خصوصي باشيم و به هيچ عنوان اين 
ماجرا را دوباره از نو آغاز نكنيم. چنانچه اين واگذاري 
لغو شود، بسياري از سرمايه گذاران و عالقه مندان از 
حضور در مزايده هاي بعدي س��رباز مي زنند كه اين 
امر نيز مشكل س��از خواهد بود. او تصريح كرد: دليل 
خصوصي س��ازي، بهبود كيفيت توليد و باالتر بردن 
اش��تغال اس��ت و نه صرفا افزايش درآمدهاي ريالي 
براي دولت . درنتيجه بايد س��ازمان خصوصي سازي 
در واگذاري ها ت��الش كند تا خري��دار ضمن حفظ 
توان اشتغال و توليد كارخانه، موظف بهبود و اصالح 
رويه هاي غل��ط درآن به گونه اي باش��د كه منجر به 
بهبود كيفيت كاالهاي توليد ش��ده و به باالتر رفتن 

نرخ اشتغال منجر شود. 

گروه اقتصاد كالن|
اخيرا نمايندگان مجلس در حال تصويب طرحي با عنوان 
»اصالح بند »11۰« تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 
1۳97 كل كشور« هستند كه هدف آن بازگرداندن سهم 
شهرداري ها از ماليات ارزش افروده بر فراورده هاي نفتي 
است. سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي 
خاص از جمله فراورده هاي نفت��ي در ماده )۳8( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده و مبلغ آن ۳.2 هزار 
ميليارد تومان است. درآمد حاصل از فروش فراورده هاي 
نفتي كه بخشي از آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده 
اين فراورده هاس��ت در تبصره 14 قانون بودجه )تبصره 
مربوط به هدفمندي يارانه ها( در سمت منابع منعكس 
شده است و متناظر با آن بايد سهم ماليات شهرداري ها 
و دولت از اين موضوع در سمت مصارف منعكس مي شد 
اما عمال سهم شهرداري ها در جدول تبصره »14« قانون 
ديده نشد و در اصالح بند »11۰« تغييرات متفرقه قانون 
بودجه، اين موضوع به تصريح بيان شده است. كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرده اند كه 
اگر مجلس بخواهد اين مبلغ را به شهرداري ها برگرداند با 
توجه به كسري به بار آمده در منابع هدفمندي يارانه ها، 

بايد حدود 1۰ ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شوند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي به بررس��ي طرح اصالح بن��د 11۰ تغييرات 
متفرقه قانون بودجه سال 97 پرداخته است. بر اساس 
اين گزارش در قانون بودجه س��ال 1۳97 كل كشور در 
انطباق با تكليف قانوني ماده ۳9 برنامه شش��م توسعه، 
براي اولين بار منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه ها 
به صورت كامل و در قالب جدول تبصره 14 قانون بودجه 

منعكس ش��ده اس��ت. البته همچنان منابع و مصارف 
هدفمندي خارج از منابع بودجه عمومي در نظر گرفته 
شده و به تكليف قانون برنامه مبني بر واريز درآمدهاي 
آن به رديف منابع بودجه عمومي و مصارف مرتبط با آن 
در رديف هاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي 
عمل نشده است. مطابق با تبصره 14 قانون بودجه منابع 
و مصارف قانون هدفمدي يارانه ها به صورت جدول درج 

شده در گزارش تدوين شده است. 
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس درآمد حاصل 
از فروش فراورده هاي نفتي كه بخش��ي از آن مربوط به 
ماليات بر ارزش افزوده اين فراورده هاست در سمت منابع 
منعكس شده است و متناظر با آن مي بايد سهم ماليات 
ش��هرداري ها و دولت از اين موضوع در سمت مصارف 

منعكس مي شد.  در اين گزارش آمده است كه با توجه به 
ميزان فروش فرآورده ها بايد ميزان ماليات سهم دولت ۵ 
هزار ميليارد تومان )اين مبلغ در رديف 11۰۵۰1 جدول 
۵ قانون بودجه س��ال 1۳97 نيز منعكس ش��ده است( 
و ميزان عوارض س��هم ش��هرداري ها ۳.2 هزار ميليارد 
تومان در سمت مصارف منعكس مي شد كه عمال سهم 
شهرداري ها در جدول تبصره »14« قانون ديده نشد و در 
بند »11۰« تغييرات متفرقه قانون بودجه، اين موضوع به 
تصريح بيان شد. مطابق اين بند »معادل ۳.2 هزار ميليارد 
تومان از عوارض فراورده هاي نفتي سهم شهرداري ها به 
مصارف هدفمندي اختصاص مي يابد.« گزارش مذكور 
مي گويد: به نظر مي رسد در زمان تصويب قانون بودجه 
سال 1۳97 كل كشور، كمبود اعتبارات در نظر گرفته 

ش��ده براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، 
موجب شد كه عمال سهم شهرداري ها از اين ماليات حذف 

و به يارانه نقدي خانوار افزوده شود.
طرح ارايه ش��ده با عنوان »اصالح بند »11۰« تغييرات 
متفرقه قانون بودجه س��ال 1۳97 كل كشور« به دنبال 
بازگرداندن سهم شهرداري ها از ماليات بر فراورده هاي 
نفتي است. سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده 
كاالهاي خاص از جمل��ه فراورده ها نفتي در ماده )۳8( 
قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده است. متن طرح 
پيشنهادي عبارت است از: »بند »11۰« تغييرات متفرقه 
به شرح ذيل اصالح شود: منابع وصولي موضوع عوارض 
فراورده هاي نفتي سهم شهرداريها و دهياري ها به حساب 
تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا طبق ترتيبات قانوني 
 ميان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور توزيع شود.«

كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس در اين رابطه 
چند نكته را به عنوان اظهارنظر كارشناسي مورد توجه 
ق��رار داده اند. اين اظه��ارات را مي توان بطور خالصه در 
4محور جمع بندي كرد: 1-همانطور كه اشاره شد سهم 
شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده فراورده هاي نفتي 
در سمت مصارف هدفمندي در نظر گرفته نشده است و 
اين طرح به دنبال بازگرداندن )حدود ۳.2 هزار ميليارد 
تومان( منابع شهرداري هاست. 2- با توجه به اينكه اين 
پيش��نهاد منجر به افزايش هزينه هاي دولت )س��مت 
مصارف هدفمندي( مي ش��ود، لذا مغاير اصل هفتاد و 
پنجم قانون اساسي به نظر مي رسد. مگر اينكه مشخص 
شود كه اين هزينه از چه محلي جبران خواهد شد. ۳- در 
صورت اختصاص ۳.2 هزار ميليارد تومان از محل يارانه 
نقدي خانوار به شهرداري ها نياز است كه براي پوشش 

كس��ري اين اعتبار در صورت اجرايي ش��دن اين قانون 
از ابتداي شهريورماه( از ش��هريورماه 1۰ ميليون نفر از 
تعداد يارانه بگيران كاسته شود. 4- ساز و كار واريز منابع 
شهرداري ها در بند »ب« ماده )۳9( قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مطرح شده است. مطابق با اين بند عوارض وصولي 
به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور واريز خواهد 
شد اين ساز و كار در بند »ب« ماده )۶( قانون برنامه ششم 
اصالح شد. در اين بند اعتبارات موضوع ماده )۳8( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده )سهم شهرداري ها از ماليات بر 
ارزش افزوده به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور 
مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز خواهد شد. 
در طرح حاضر از اين منظر به ماده )۳9( قانون ماليات بر 

ارزش افزوده بازگشت صورت گرفته است.
بر اساس 4 محور گفته شده، گزارش مذكور نتيجه گيري 
مي كند: مس��اله اصلي كه موجب تصويب بند »11۰« 
تغيي��رات متفرقه در قانون بودجه س��ال 1۳97 ش��د، 
محدوديت منابع قابل تخصيص به يارانه نقدي خانوارها 
بوده است، لذا در صورتي كه قانونگذار بخواهد به درستي 
محدوديت ايجاد شده براي شهرداري ها را برطرف كند 
بايد تدبيري براي جبران كسري منابع هدفمندي براي 
پرداخت يارانه نقدي انديشيده شود. هرچند پيشنهاد 
اينكه منابع مذكور به ش��هرداري ها بازگردانده ش��ود، 
مي تواند به ش��هرداري ها كمك كند، اما مساله كسري 
مناب��ع را جبران نخواهد كرد. در صورت كس��ر س��هم 
شهرداري ها از اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه نقدي 
خانوار در جدول تبصره »14«، نياز است كه در پرداخت 
يارانه از ماه شهريور تعداد يارانه بگيران حدود 1۰ ميليون 

نفر كاسته شود.
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  سيد جعفر سبحاني، مشاور رييس سازمان خصوصي سازي كشور:
 متاسفانه واگذاري آلومينيوم المهدي به پديده اي فرساينده تبديل شده كه به نظر مي رسد بايد تا آخر عمر پاسخگوي آن باشيم. در رابطه با اين پرونده 
از چند سال قبل بحث هاي زيادي در گرفت كه متعاقب آن اين پرونده به هيات داوري رفت و در آن جا حكم به حقانيت سازمان خصوصي سازي داده 
شد. مخالفان باز هم تالش كردند و پرونده را دوباره به قوه قضاييه بردند و دادگاه تجديد نظر نه تنها راي هيات داوري را تصويب كرد بلكه اين شكايت 

را از اساس نادرست دانست

برش



بانك و بيمه4اخبار
پيگيري نمايندگان سران سه 
قوه براي تسويه سپرده گذاران

نايب رييس مجلس، آخرين نشس��ت نمايندگان 
س��ران س��ه قوه براي پيگيري مشكالت موسسات 
مال��ي و اعتباري ب��ا موضوع پرداخت س��پرده ها تا 
س��قف يك ميليارد تومان را تش��ريح كرد. مسعود 
پزشكيان در گفت وگو با خانه ملت، در تشريح آخرين 
نشست نمايندگان سران قوا براي پيگيري مشكالت 
سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري، گفت: با تغيير 
رييس كل بانك مركزي، حنيفي جايگزين حيدري در 
بخش نظارت بانك مركزي شده است كه هم اكنون 
در حال اس��تخراج و جمع بندي پرونده پرداخت به 
س��پرده گذاران موسس��ات مالي و اعتباري از ابتدا 
تاكنون است. نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه نمايندگان سران سه قوه در حال پيگيري 
پرداخت و تسويه مطالبات سپرده گذاران موسسات 
مالي و اعتباري تا سقف يك ميليارد تومان هستند، 
افزود: بانك ها بايد تاكنون مطالبات سپرده گذاران 
تا س��قف يك ميليارد تومان را تسويه مي كردند اما 
همچنان برخي سپرده هاي برخي افراد تا سقف يك 
ميليارد تومان پرداخت نش��ده است. نماينده مردم 
تبريز، آذرش��هر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي، 
تصريح كرد: مقرر شد كه در جلسه هفته جاري تمامي 
اطالعات پرداخت ها به هيئت نمايندگان سران سه 
قوه ارايه تا مشخص شود مطالبات چه تعداد از سپرده 
گذاران پرداخت ش��ده و چه ميزان باقي مانده اند تا 

مطالبات اين افراد نيز پرداخت شود.

 انتشار اوراق گواهي بهتر
از افزايش نرخ سود بانك

يك كارشناس اقتصادي، اعتمادسازي براي جذب 
سپرده ارزي، راه اندازي بازار سلف ارزي و عرضه اوراق 
گواهي سپرده ريالي بلند مدت و با نرخ سود باال را از 
جمله راهكارهاي مديريت بازار ارز دانست. سيد مهدي 
بني طبا در گفت وگو با ف��ارس در مورد راهكارهاي 
مديريت بازار ارز اظهار داشت: دولت و بانك مركزي 
بايد سپرده گيري ارزي را بطور جدي پيگيري كند 
و حتي بايد اعتماد س��ازي شود.  وي افزود: به همين 
دليل به نظر مي رسد، بايد طرحي در مجلس تدوين 
شود و يا اليحه اي به مجلس داده شود كه براساس آن 
بانك مركزي و دولت ملزم به بازپرداخت اصل و سود 
سپرده هاي ارزي شوند.  اين كارشناس اقتصادي در 
پاسخ به اين س��وال كه آيا اين نرخ هاي سود سپرده  
ارزي براي دارندگان ارز جذاب است، گفت: نرخ سود 
براي اين سپرده ها چندان اهميت ندارد، بلكه امنيت 
نگه داري سپرده هاي ارزي مهم است و اساسا استقبال 
از اين سپرده گيري ها منوط به امنيت سپرده گذاري 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر كشور به اين 
نتيجه برسد كه ماليات بر عايدي سرمايه را اجرا كند، 
در آن صورت همان اعتماد به س��پرده گذاري ارزي 
مخدوش نمي شود، گفت: اگر قانوني در اين زمينه 
تصويب شود، عطف به ماسبق نمي شود. اگر چنين 
قانوني تصويب ش��د، مش��مول معامالتي مي شود 
كه پس از تصويب قانون انجام ش��ده است، بنابراين 
سپرده هاي ارزي كه پيش از تصويب اين قانون جذب 
مي شود و يا طاليي كه خريداري شده است، مشمول 
ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد بود. اين كارشناس 
اقتصادي در مورد راه اندازي بازار سلف ارزي كه يكي 
از روش هاي مديريت بازار ارز است گفت: بايد به لوازم 
و جنبه هاي آن توجه شود. به عنوان مثال وقتي اوراق 
سلف ارزي پتروشيمي منتشر مي شود، ديگر نبايد 
نرخي براي فروش ارز در داخل براي پتروشيمي ها 

تعيين كرد. 

 تولد ۴ نوع حساب سپرده
در طرح جديد بانكداري

يكي از طراحان طرح جدي��د بانكداري در مجلس 
از تول��د چهار نوع س��پرده در اين طرح خب��ر داد و 
گفت: س��پرده هاي جاري، قرض الحس��نه، سپرده 
سرمايه گذاري عام و س��پرده سرمايه گذاري خاص 
در اين طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش 
»تع��ادل«، در اين 4 نوع س��پرده بانكي، س��پرده 
سرمايه گذاري عام براي عقود مبادله اي، خاص براي 
عقود مش��اركتي در نظر گرفته ش��ده و در كنار آن، 
سپرده هاي قرض الحسنه و جاري نيز وجود دارد كه 
چهار نوع سپرده با هدف ساماندهي سپرده ها و عقود 
تسهيالت بانكي را شكل مي دهد.  موسي شهبازي 
اس��تاد دروس پولي و مالي دانشگاه در پاسخ به اين 
پرسش كه وضعيت طرح جديد بانكداري در مجلس 
چگونه پيش مي رود واز چه ابعادي نظام بانكي متحول 
مي شود؟ به ايبنا، گفت: اينكه مشكالت ساختاري و 
ريشه اي در نظام بانكي داريم ولي به بهانه هاي واهي 
چون مصلحت انديشي و خطر تضعيف دولت و ريسك 
اجرايي و ... اصالح آن را سال ها به تعويق انداخته ايم 
امري نامناسب است البته اگر توجيه شود نظام بانكي 
عظيم اس��ت و در يك مرحله نمي توان تمامي آن را 
اصالح كرد مي توان پذيرفت اما بايد گفت كه وقتي 
بايد مثال در ۱۰ گام اين اصالح صورت بگيرد و آرام آرام 
بايد روند اصالح را به مقصد رساند بنابراين حداقل در 
آغاز كار مي طلبد ۲ گام را پيش برد و نه اينكه دست 
روي دس��ت گذاشت. اما اكنون وضعيت مان طوري 
شده كه سال هاست تن به وضعيت نامطلوب جاري 
داده ايم و از اصالح ريشه اي نظام بانكي مي ترسيم. وي 
افزود: ما متاس��فانه در طول اين سال ها نه بانكداري 
اس��المي كرده ايم و نه حتي غرب��ي چراكه اصول و 
استانداردهاي جهاني را نيز بانك هاي ما به درستي 
اجرا نمي كنند. چرا بانك هاي ما مطالبات غيرجاري را 
ذخيره گيري نكردند كه االن شاهد وضعيت فاجعه بار 
در ترازنامه آنها هستيم؟ چرا ترازنامه بانك ها تا اين قدر 
نابسامان است. بانك مركزي چند سال است كه دقيقا 
متوجه شده بايد نظارت ها را بر بانك ها تشديد كرد 
و بنابراين به صورت هاي مالي مشكل دار آنها اجازه 
انتشار نمي دهد كه كار بسيار خوبي بوده است. بياييم 
براي يك بار جرات كنيم كه نظام بانكي مان را از اساس 

اصالح كنيم.

اختيارات جديد سران قوا به رييس كل بانك مركزي

با افزايش اختيارات بانك مركزي سياست هاي جديد مديريت بازار پول و ارز تصويب شد

واردات ارز اسكناس توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد شد

گروه بانك و بيمه|
بانك مركزي از سوي شوراي عالي هماهنگي سران سه 
قوه اختيار يافت كه با دخالت در بازار ارز اين بازار را به 

ثبات برساند.
به گزارش تعادل، ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا روز شنبه براي بررس��ي پيشنهادات بانك 
مركزي تش��كيل جلس��ه داد و در پايان اين جلس��ه 
اختيارات الزم به رييس كل بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز داده ش��د. بر اين مبنا، بانك مركزي از طريق 
بانك ها و صرافي هاي مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات 
الزم ب��راي كنترل نرخ ارز انجام خواه��د داد و قيمت 
مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضي اطالع رس��اني 

خواهد كرد.
همچنين طبق يكي ديگر از مصوبات اين جلس��ه، هر 
شخص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات بانك مركزي 

مي تواند به هر ميزان اسكناس ارز وارد كشور كند. 
در جلسه صبح شنبه اين شورا كه با حضور روساي قواي 
مقننه و قضاييه و به رياست حجت االسالم والمسلمين 
دكتر حسن روحاني رييس جمهور تشكيل شد؛ رييس 
كل بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت بازار ارز 
ارايه كرد و سياست هاي بانك مركزي جهت مديريت 

بازار ارز تصويب شد.
به موجب اين سياست هاي ارزي، كليه صادركنندگان 
غيرنفتي موظفند ظرف س��ه ماه بع��د از صادرات، ارز 
حاصل از صادرات خود را در س��امانه نيما عرضه يا به 
ترتيبي ك��ه بانك مركزي معين مي كن��د ارز حاصل 
از ص��ادرات خود را ب��ه چرخه اقتص��ادي برگردانند. 
صادركنندگاني كه در چارچوب دستورالعمل مربوطه 
عمل كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيالت 
صادراتي خواهند شد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، پيشنهادات بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران جهت مديريت بازار ارز را بررس��ي و تصميمات 

جديدي اتخاذ كرد.

    الزام بانك مركزي به مداخله در بازار
از طريق عمليات بازار باز

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به 
افزايش اختيارات بانك مركزي براساس مصوبه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قوا پيش بيني مي شود نرخ 

ارز كاهش يابد.
محمدرضا پور ابراهيم��ي داوراني در گفت وگو با خانه 
ملت، گفت: ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي قوا 
مصوبه اي در راستاي افزايش اختيارات بانك مركزي 
براي كنت��رل بازار ارز داش��ت كه مصوب��ه مذكور در 
مديريت بازار ارز بسيار مهم و تاثيرگذار است. براساس 
مصوبه جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، 
بانك مركزي مي تواند با مديريت بازار ارز، بخش��ي از 
التهابات ارزي ناش��ي از فضاي رواني موجود در بازار را 

كاهش دهد.
پورابراهيمي داوراني تصريح كرد: شرايط فعلي بازار ارز 

با مولفه هاي اقتصادي انطباق ندارد و براساس رويكرد 
فضاي هيجاني شكل گرفته، بنابراين براساس مصوبه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، بانك مركزي 
مي تواند به عنوان بازيگر اصل��ي در مديريت بازار ارز از 
محل منابع ارزي و منابع حاصل از صادرات غيرنفتي، 

نقش ايفا كند.

    حذف محدوديت در واردات ارز فيزيكي 
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي

عضو شوراي هماهنگي اقتصادي قوا تصريح كرد: به نظر 
مي رسد با توجه به عمق ناچيز بازار غيررسمي ارز، امكان 
مديريت بازار توس��ط بانك مركزي وجود دارد و عدم 

مداخله بانك مركزي در مدت اخير قابل قبول نيست.
پورابراهيمي داوراني افزود: براس��اس مصوبه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قوا، محدوديت هاي موجود در 
واردات ارز فيزيكي )اسكناس( توسط اشخاص حقيقي 
و حقوقي حذف شود و مقرر شد بانك مركزي مقررات 

تنظيمي در اين راستا را عملياتي كند.
نماينده مردم كرمان و راور يادآور شد: با توجه به اقدامات 
انجام شده پيش بيني مي شود با افزايش اختيارات بانك 
مركزي نرخ ارز كاهش يابد و نكته ديگر اينكه الزام بانك 
مركزي به مداخله در بازار ارز، از طريق عمليات بازار باز 

نيز به تعديل قيمت ها در بازار ارز كمك كند.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: براساس مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قوا، بانك مركزي مي تواند با مديريت بازار ارز، 
بخشي از التهابات ارزي ناشي از فضاي رواني موجود در 

بازار را كاهش دهد.

    ريسك سپرده گذاري ارزي رفع شد
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در 
بحث سپرده هاي ارزي، بانك ها عامليت بانك مركزي 
را برعهده دارند، تاكيد كرد كه اين سپرده ها با ضمانت 

بانك مركزي پرداخت مي شود.
پورابراهيمي گفت: يكي از موضوعات مهمي كه در فضاي 
اقتصادي الزم بود، مديريت شود، موضوع منابع ارزي 
اس��ت كه خارج از نظام بانكي در دست مردم به شكلي 
نگهداري مي شود و طبيعتا خروج اين مجموعه منابع از 
دسترس حوزه فعاليت هاي ارزي كشور مي تواند عاملي 
براي نابس��اماني در حوزه بازار ارز باشد و از طرفي براي 

مردم هم ايجاد مشكل كند.
وي با اشاره به طرح دوفوريتي مجلس درباره سپرده هاي 
ارزي ، اظهار داش��ت: در اين طرح پيش��نهادي، مردم 
مي توانند منابع ارزي كه در اختيار دارند را در حساب 
س��پرده ارزي در اختيار نظام بانكي و با ضمانت بانك 
مركزي قرار دهند؛ يعني بانك ها در حال حاضر عامليت 
بانك مركزي را برعهده دارند و هيچ گونه ريسكي برعهده 
نظام بانكي نيست و لذا با ضمانت بانك مركزي ميزان 

پرداخت تعهدات آنها انجام خواهد شد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه، جايگاه 

بانك مركزي مبناي تصميم در اقتصاد كش��وربوده و 
ضمانت بانك مركزي اس��اس آن اس��ت، افزود: امروز 
در بس��ياري از موضوعات حتي در حوزه ريالي، مردم 
به بانك ها زماني كه بانك مرك��زي به آن اعتماد دارد، 

اطمينان مي كنند.
پورابراهيمي خاطرنش��ان كرد: بان��ك مركزي همان 
رفتاري ك��ه در ح��وزه ريال��ي دارد، طبيعت��ا درباره 
سپرده هاي ارزي هم همان رفتار را خواهد كرد. طبيعتا 
انتظار نيز آن است كه بانك مركزي تمام چيزي كه اعالم 
مي كند را درباره سپرده هاي ارزي تعهد كند و طبعا اين 

اتفاق هم خواهد افتاد.
وي، مش��كالت قبل��ي درب��اره س��پرده هاي ارزي در 
سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را يادآور شد و افزود: اشكالي 
كه در گذشته وجود داشت اين بود كه سپرده هاي مردم 
ارزي دريافت و بعد ريالي يا نرخ هاي مبادله اي تصفيه شد 
البته اين امر ديگر حتما اتفاق نخواهد افتاد و طبيعتا بانك 

مركزي تضامين الزم را در اين حالت ارايه كرده است.

    پاسخگويي به تقاضاي ارزي راهكار تعادل 
فوري در بازار 

دبيركل كانون صرافان پاسخ صحيح به انواع تقاضا در 
بازار را عامل تعادل در بازار ارز عنوان كرد.

رضا تركاشوند در گفت وگو با ايِبنا، درباره سياست هاي 
جديد ارزي بانك مركزي اظهار داش��ت: فعاليت ها 
و سياس��ت هاي ارزي بانك مرك��زي در دوره جديد 

رياست اين بانك، موجب ش��ده تا گره ها و قفل هاي 
اين بازار باز شود.

وي اف��زود: اميدواريم با ادامه اين روند سيس��تم ارزي 
مبتن��ي بر حركت بازار س��ازماندهي ش��ود و دولت با 
سيس��تم هاي حمايتي در قبال اين بحران ها از طريق 
حمايت ه��اي خاص از گروه هاي خاص، آس��يب هاي 

احتمالي ناشي از اين سياست ها را پاسخ دهد.
دبيركل كانون صرافان در ادامه پيشنهاد داد: بايد انواع 
تقاضا را در بازار به رس��ميت شناخت زيرا يكي از انواع 
تقاضا، تقاضاي احتياطي در بازار اس��ت كه به واسطه 
احتياطي كه مردم براي آينده زندگي خود دارند، پول 
مل��ي را تبديل به ارز مي كنند تا ب��ه نوعي امنيت را به 

زندگي خود بازگردانند.
وي ادامه داد: تقاضاي ديگر، تقاضا انتقال سرمايه است 
كه بخش��ي از بازار را در بر گرفته و كشش ايجاد كرده، 
دولت بايد با اجراي سياست هاي صحيح در بازار اجازه 
ندهد كه به سمت قاچاق و تامين از طريق سيستم غير 

رسمي حركت كند.
به گفته تركاش��وند، اين دو تقاضا اگر به شكل رسمي 
پاسخ داده شود بازار ارز به حالت تعادلي خواهد رسيد. 
دبيركل كانون صرافان درباره سپرده گيري ارزي، اظهار 
داشت: به دليل تجربه قبلي كه در اين بازار وجود داشته، 
بايد تمامي بخش هاي ذيربط از جمله سازمان مالياتي، 
بانك مركزي و سيستم بانكي اين اطمينان را به مردم 

بدهند كه مشكلي ايجاد نخواهد شد.

    طرح جديد ۵ ميليون و ۱۷۱ هزار تومان
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 

۵۱ هزار تومان افزايش يافت.
روز ش��نبه هفتم مهرماه ۹۷ در بازار تهران با افزايش 
۵۱ هزار توماني نسبت به پنجشنبه گذشته ۵ ميليون 
و ۱۷۱ هزار تومان به فروش رسيد. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۵۰ هزار تومان 
كاهش ب��ه ارزش 4 ميليون و ۹۱۰ ه��زار تومان داد و 

ستد شد.
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۱4۰ هزار تومان رشد 
نسبت به پنجشنبه گذشته ۲ ميليون و ۵۹۳ هزار تومان 
و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱۰ هزار تومان افت يك 
ميليون و 4۳۲ هزار تومان معامله ش��د. بر اساس اين 
گزارش، هر قطعه سكه گرمي با ۱۰ هزار تومان كاهش 
در مدت مشابه ۶۹۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز با ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان كاهش 4۹4 

هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
نرخ خريد و فروش در نيما نيز نشان مي دهد كه قيمت 
خريد و فروش ي��ورو ۱۹۵۲۳ و ۱۵۰۲4 تومان، يوآن 
۲۳۵۹ و ۱۶۵۳ تومان، دره��م ۳۸۶۱ و ۳۳۷۶ تومان 

بوده است. 
در س��امانه س��نا نيز نرخ خريد وفروش پوند ۲۲۲۰۷ 
و ۲۰۵۳4 تومان، قيمت خريد و ف��روش دالر امريكا 
۱۷۵۸۸ و ۱۶4۷۷ تومان اعالم شده است. نرخ خريد و 
فروش ليرتركيه نيز ۲۶۶۹ و ۲۷4۷ تومان بوده است. 
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دالر 17هزار توماني كجاي اقتصاد ايران استمعماي نقدينگي در ايران
سعيد سلطاني|

پيرامون نقش رشد فزآينده نقدينگي طي سال هاي اخير و اثر آن بر بروز 
ناماليمات اقتصادي نظرات مختلفي ايراد شده، اما براي مشخص شدن 
نقش واقعي اين عامل، رابطه نقدينگي و تورم در ادوار مختلف ضروري 
است. يكي از مشكالت اصلي اقتصاد ايران، طي چند دهه اخير، پديده 
تورم بوده و صرف نظر از آثار و پيامدهاي تورم، يكي از مهم ترين مباحث 
تورم، بحث عوامل ايجاد كننده آن است. نظريه مقداري پول، همبستگي 
بلندمدت قوي را ميان رشد نقدينگي و تورم پيش بيني مي كند، به اين 
معنا كه رشد پيوسته و زياد حجم پول در اقتصاد، موجب ايجاد تورم باال 
مي شود. بر اين اساس كنترل حجم پول به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي 
سياست هاي پولي بانك مركزي به منظور مهار تورم شناخته مي شود. 
اگرچه وجود ارتباط و همبستگي ميان رشد پول و تورم، در بسياري از 
مطالعات نظري و بررسي هاي تجربي اثبات شده است، اما شواهد موجود 
در اقتصاد ايران گوياي آن است كه در سال هاي اخير، روند رشد نقدينگي 

و تورم در اقتصاد كشور همخواني نداشته است.
برخ��ي از اقتصاددانان معتقدند هزينه هايي كه تورم بر جامعه تحميل 
مي كند بسيار جدي تر از هزينه هاي ناشي از كند شدن رشد اقتصادي 
است. هر چند در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. تورم باال و بي ثبات 
موجب اختالل در نظام تخصيص قيمت ها و برهم خوردن توزيع درآمد 
در جامعه مي گردد. از سوي ديگر، بي ثباتي تورم نه تنها موجب خدشه دار 
شدن اعتبار سياست گذاران كالن اقتصادي به ويژه بانك مركزي مي شود، 
بلكه تداوم آن مي تواند موارد حاد بي ثباتي سياسي كشور را نيز موجب 
گردد. مجموعه عوامل ياد شده اين واقعيت را منعكس مي نمايند كه اوالً، 
تورم پديده اي نامطلوب است كه مي تواند در بلندمدت صدمات جدي 
بر پيكره اقتصاد وارد نمايد، ثانيًا تورم معلول بسياري از عوامل ساختاري 
در اقتصاد اس��ت كه شناسايي و مبارزه با آن را دشوار مي سازد. به عالوه 
از آنجا كه تورم و رشد اقتصادي در كوتاه مدت همسو حركت مي كنند، 
مبارزه با تورم ممكن است در كوتاه مدت زيان هايي به شكل كند شدن 

فرآيند نرخ رشد اقتصادي در پي داشته باشد، اما در ميان مدت و بلندمدت 
كنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادي و افزايش اشتغال خواهد شد.

نگاهي به وضعيت تورمي كش��ور در س��ال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۹4 نشان 
مي دهد رشد نقدينگي هر چند باعث تورم مي شود ولي اين رابطه يك به 
يك نيست. يعني ممكن است نرخ رشد دو متغير متفاوت باشد. يكي از 
داليلي كه براي اين پديده بيان مي شود تفاوت در اجزاي رشد نقدينگي 
)پايه پولي و ضريب فزاينده( است بطوري كه هرگاه عامل رشد نقدينگي 
پايه پولي بوده، تأثير بسزايي بر تورم ايجاد شده ولي هرگاه رشد نقدينگي 
بر اثر رش��د ضريب فزآينده بوده و پايه پولي رشد كمي داشته اثرات بر 

تورم كمتر بوده است.
 عالوه بر نقدينگي، همبستگي باالي نرخ رشد ساالنه دالر در بازار آزاد 
و نرخ تورم ساالنه در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۹4 به خوبي مشاهده مي شود. 
بطوري كه شوك ارزي سال هاي ۱۳۷۳-۱۳۷4 و ۱۳۹۰-۱۳۹۱ به نحو 

ملموسي در افزايش نرخ تورم موثر بوده است.
بررسي وضعيت تورم به صورت ماهانه در سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان 
داد كه با وجود رشد باالي نقدينگي، نرخ تورم از روند نزولي برخوردار بوده 
است. با توجه به توضيح قبلي آنچه مي توان بيان كرد اين است كه كاهش 
نرخ تورم طي سال هاي اخير، با وجود رشد قابل توجه نقدينگي، به معني 
تغيير رابطه تورم و نقدينگي نبوده بلكه فاصله ميان رشد نقدينگي و تورم 

بر اثر تغيير در اجزاي رشد نقدينگي است.
آمار پايه پولي، ضريب فزاينده پول و حجم نقدينگي در سال هاي ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۵ نشان مي دهد در ش��رايطي كه نرخ رشد نقدينگي بسيار باال 
است اما نرخ رشد پايه پولي بسيار كمتر بوده است؛ بنابراين عامل بخشي 
از رشد نقدينگي افزايش ضريب تكاثري خلق پول بوده است. بيان ساده 
اين موضوع آن است كه با توجه به عدم تمايل بانك مركزي به افزايش 
حجم نقدينگي از طريق پايه پولي، بانك ها با ايجاد مش��وق براي تغيير 
تركيب س��پرده ها امكان افزايش نقدينگي از طريق اعطاي وام و اعتبار 

را فراهم كرده اند. 

ابوالفضل پاسباني| عضو هيات علمي دانشگاه مفيد|
 اخيرا كه قيمت دالر در بازار آزاد خرده فروشي ايران به حدود ۱۷ هزار 
تومان افزايش يافته است، گروهي از افراد دانسته يا نادانسته اصرار دارند 
بدون دقت علمي و بطور خطابه اي بگويند ارزش پول ملي كش��ور به 

اين ميزان تقليل يافته است و در پي آن، نتايج مخرب خود را بگيرند.
با اين حال اگر كمي دقت ش��ود و خود را از اسارت جو عوامانه اي كه 
هر روز جنگاوران جنگ رواني در داخل و خارج به آن دامن مي زنند، 
برهانيم، به راي العين مالحظه مي شود حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد نيازهاي 
ارزي ميهن مان با نرخ4۲۰۰ تومان تامين مالي مي شود و حدود۳۰ تا 
۳۵ درصد نيازهاي عمده ارزي در سامانه سنا با نرخ زير ۹ هزار تومان 
عرضه مي شود. بر اين اساس به زعم اينجانب حدود ۵ درصد و به بيان 
اخير رييس جمهور محترم، تنها حدود ۱ درصد از نيازهاي ارزي كشور 

با نرخ حدود ۱۷ هزار تومان تامين مالي مي شود.
بر اس��اس اين توصيف نزديك به واقعيت از ماوقع ب��ازار ارز در ايران، 
مايه تعجب اس��ت كه چگونه و به خاطر چ��ه ضعفهايي جنگ رواني 
دشمن بعضا موثر واقع شده و برخي از عوام بي خبر يا خواص اينگونه 
بيان مي دارند كه نرخ ارز فالن و بهمان ش��ده و تورم مثال ۲۹۷ درصد 

است! و غيره.
دم خروس نيز كامال روشن است، براي نمونه بي بي سي فارسي اخيرا 
در ترجمه نطق ترامپ در سازمان ملل به جاي كلمه »روزهاي ديگر« از 
عبارت »افراد ديگر« و به جاي كلمه »ميليون دالر« از عبارت »ميليارد 
دالر« استفاده كرد، به نظر الزم است تا همه گروه هاي مرجع در مقابل 
دروغ پراكني هاي اينگونه دس��ت به روش��نگري زنند كه بازار ارز در 
ايران فقط منحصر به دالالن حدفاصل چهار راه اس��تانبول تا ميدان 

فردوسي نيست.
از سوي ديگر جا دارد مقامات مسوول امنيت ملي كشور، آن دسته 
از دلواپسان قدرت طلبي را كه به هر نحو درصدد مخالفت با منتخب 
ملت ايران هستند، حداقل از عرصه رسانه ملي دور كرده و بيش از 

اين دست ايشان را در پمپاژ ياس و نااميدي بازنگذارند. با اين حال 
نكته اساسي و مهمي كه شايد ديگر الزم باشد تا نسبت به آن با صراحت 
سخن گفت، اين است كه عمده متقاضيان ارز دالر با قيمت حدود ۱۷ 

هزار توماني چه كساني هستند؟
در پاسخ به اين سوال مي توان اشاره كرد جداي از سفته بازاني كه با ايجاد 
نوسانات در اين بازار مكاره، قمار برد و باخت راه انداخته اند؛ گروهي از 
متقاضيان به خاطر احساس ترس و اوهام ناشي از آن، پولها را به صورت 
دالر خانگي نگه مي دارند، گروهي ديگر سرمايه شان را به دالر تبديل 
كرده و مي خواهند آن را از كشور خارج كنند؛ گروهي مي خواهند آن 
را به مصارف لوكس و غير ضرور و مصارف تظاهري نظير مسافرت به 
آنتاليا و... تخصيص دهند، و گروهي نيز براي انجام برخي فعاليتهاي 

متعارف و بعضا ضروري به جمع متقاضيان پيوسته اند.
اگر اين توصيف نزديك به واقع باشد كه به نظر ما چنين است، بي ترديد 
مي توان با كمي اغماض )با توجه به گروه آخر(، در مجموع خوشحال 
هم بود كه سرمايه هاي كشور ارزان فروشي نمي شود. وقتي كساني 
س��رمايه ها و دارايي هاي خود را كه با حمايت اين ملت و از زمين اين 
اقتصاد ملي روييده و نقش خون در رگها و عروق پيكره اقتصاد كشور 
را دارد، از گردون��ه خارج كرده و ب��ه صورت راكد كنز مي كنند يا طي 
يك اقدام غيرملي از ميهن خارج مي كنند، چه بهتر كه ريال آنها كمتر 
ارزش گذاري شود و در واقع نوعي ماليات بر خروج سرمايه از اقتصاد 
ملي را از ايشان اخذ كرد تا بيشتر متضرر شوند و اين انگيزه شيطاني 

را كنار بگذارند.
با اين وجود بر دولت و بانك مركزي و خيرخواهان اين ملك اس��ت تا 
ضمن روشن كردن اذهان مردم به حقيقت ماوقع؛ هرچه بيشتر و زودتر 
بجنبند تا ضمن مبارزه بي امان و همه جانبه با سفته بازان و دالالن، آن 
دسته از افرادي كه نيازهاي ضروري داشته و در بازار آزاد خرده فروشي 
با مشكالت ناروا مواجه هستند را شناسايي كرده و در سامانه هاي مورد 

نظر مورد حمايت الزم قرار دهند.

ريي��س اتحاديه طال و جواهر ته��ران از موجودي ۵۰ 
ميليارد توماني حس��اب هاي بانكي مدير سكه ثامن و 

تعلق چند ملك و زمين به او خبر داد. 
آيت محمد ولي در گفت وگو با ايِبنا درباره پرونده سكه 
ثامن گفت: پرونده سكه ثامن توسط دستگاه قضايي در 
حال رسيدگي و تحقيقات بيشتر است و مالباختگان 
سكه ثامن نيز به منظور معلوم شدن تعداد مالباختگان 
و رقم كالهبرداري اين ش��ركت بايد براي شكايت به 
دادگاه مراجعه كنند و منتظر باش��ند ت��ا اين پرونده 

به صورت قانوني تعيين تكليف ش��ود؛ ش��ركت سكه 
ثامن بايد تا آخرين ريال نس��بت به پرداخت سرمايه 
مالباختگان اقدام كن��د، اتحاديه طال و جواهر يا بانك 
مركزي مسوول بازپرداخت سرمايه مردم نيست چرا كه 
بارها براي معامالت سكه و طال به صورت آنالين هشدار 
داده شده بود و اتحاديه و بانك مركزي هيچگونه مجوز 
يا تبليغاتي براي اين كسب و كار نداشته كه حاال بعد 
از اعالم ورشكستگي نسبت به پرداخت خسارت هاي 
آن اقدام كند.  رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 

مدير سكه ثامن سرمايه هايي دارد، تاكيد كرد: با توجه 
به توقيف حساب هاي مدير سكه ثامن با همكاري بانك 
مركزي و تحت تعقيب قضايي گرفتن اين فرد توسط 
دس��تگاه قضايي، اطالعاتي به ما رس��يده كه عنوان 
مي كند مدير سكه ثامن در حدود ۵۰ ميليارد تومان در 
حساب هاي بانكي خود دارد و صاحب چندين امالك 
و زمين است و در چارچوب قانون دستگاه قضايي اين 
سرمايه ها را بررس��ي و براي بازپرداخت خسارت هاي 
سكه ثامن به مردم استفاده مي كند. وي با اشاره به ساير 

مدير سكه ثامن ۵۰ ميليارد تومان پول و چندين ملك دارد
سايت ها و معامالت آنالين طال خاطرنشان كرد: اتحاديه 
طال و جواهر تهران با همكاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دنبال توقف فعاليت سايت هاي فروشنده طال 
و سكه به صورت آنالين است چرا كه بر اساس مصوبه 
شوراي پول و اعتبار در سال ۱۳۹۳ معامله هرگونه ارز و 
سكه در فضاي مجازي ممنوع است و سايت هاي طال تا 
زماني كه اين حوزه ساماندهي نشده و مجوزهاي الزم 
را اخذ نكرده اند بايد متوقف شوند و در همين راستا نيز 
مكاتباتي انجام شده و در حال ادامه روند پيگيري هاي 

قانوني است.
ش��ركت بازرگاني آريو پرگاس آيلين با عنوان »سكه 
ثامن«  در زمينه مركز معامالت سكه و طالي آب شده، 

معامالت حواله شنبه اي طال، معامالت جهاني اونس 
طال، گشايش اعتبارات و ال س��ي، واردات و صادرات 
كاالهاي مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي ازتمام 
بانك هاي خارجي و داخلي بالغ بر دو سال است كه به 
صورت مجازي بدون مجوز فروش آنالين طال و سكه 
در حال فعاليت بوده و صرفا با مجوز ُخرده فروشي طال و 
سكه از اتحاديه شهرستان بناب فعاليت داشت كه حاال 
با اعالم ورشكستگي اين شركت مشكالت متعددي را 
براي سرمايه گذاران خود ايجاد كرده است؛ بر اساس 
اطالعات غير رسمي بالغ بر ۳ هزار سرمايه گذار و ۱۵ 
هزار ميليارد تومان سرمايه توقيف شده در پرونده سكه 

ثامن موجود است.

يادداشت



معرفي كتاب

اخبار

5 بازار سرمايه
مباني اقتصاد و مالي رفتاري 

 تماشاي پديده شانديز
از افق فرابورس

سود ۵ هزار ميليارد توماني 
سهام عدالت در سال ۹۶

مالي رفتاري حوزه تازه اي 
از پژوهش مالي است كه 
ب��ه كن��كاش در عوامل 
روان شناس��انه موث��ر بر 
تصميمات سرمايه گذاري 

مي پردازد. 
كتاب مباني اقتصاد مالي 
رفتاري كه تاليف دكتر 

علي س��عيدي، و س��يد محمدج��واب فرهانيان 
است، پس از 5 س��ال زمان تاليف، به پايان رسيد. 
به گفته فرهانيان اين كتاب اكنون در مقطع دكترا 
به عنوان كتاب مرجع ش��ناخته مي شود و  تحت 
عنوان يكي از مباحث جديد مالي وارد بازار ش��ده 
است. اين كتاب از 4 بخش شامل مروري بر ادبيات 
اقتصادي از مكتب كالس��يك ت��ا مكتب رفتاري، 
نظريه ه��اي بني��ادي در اقتصاد و مال��ي رفتاري، 
 معرفي تناقض هاي غل��م اقتصاد و مالي در عمل و 
واكنش هاي رفتاري در بازار اوراق بهادار تش��كيل 
ش��ده اس��ت. كتاب حاضر كه براساس تحقيقات 
سال هاي اخير متخصصان روانشناسي، اقتصاد و 
مالي تدوين شده به خوانندگان اين امكان را مي دهد 
تا با مطالعه آن، براي ورود به مباحث پيشرفته اين 
رش��ته ها آمادگي پيدا كنند.به دليل گستردگي 
مباحث اقتصاد و مالي رفتاري، در تدوين اين كتاب 
سعي شده است از نظرات و مقاالت علمي متعددي 
استفاده شود. مولفان بر اين اعتقادند كه با توجه به 
شرايط موجود فرهنگي و اجتماعي كشورمان و تاثير 
زياد عوامل احساسي بر رفتار روزمره ايرانيان، تلفيق 
نظريه هاي رفت��اري با نظريه هاي اقتصاد و مالي از 
پرداختن صرف به نظريه هاي اقتصاد و مالي مدرن، 

موفقيت بيشتري را در پي خواهد داشت.
بخش دوم كتاب نظريه دورنما و توسعه نظريه هاي 
اقتصاد و مالي رفتاري را بررسي مي كند. خواننده 
در بخش س��وم كتاب با تصميم گيري ش��هودي، 
تورش ه��اي ش��ناختي و چارچ��وب ش��ناختي 
آش��نا مي ش��ود. بخش چهارم كتاب نيز ش��امل 
بيش واكنش��ي و كم واكنش��ي، رفتار ت��وده وار و 

شاخص هاي اندازه گيري احساسات در بازار است.

مديرعامل فرابورس ايران، عملياتي كردن معامالت 
 س��هام پديده ش��انديز را در بازار س��رمايه كشور 
در راستاي كمك به حل مساله اين شركت و امكان 
نقدشوندگي سهام سهامداران دانست و گفت: در 
حال حاضر ش��رايط كلي و عمومي ورود اين سهم 
به بازار فرابورس فراهم ش��ده ول��ي در عين حال 
مباحث فني و حقوقي آن نيز بايد در هماهنگي با 
شركت پديده و دستگاه هاي حاكميتي مرتبط با اين 

مجموعه حل و تعيين تكليف شود.
مديرعامل فرابورس ايران از ارايه درخواست كتبي 
ورود سهام شركت پديده شانديز به فرابورس خبر 
داد و گفت: اين درخواس��ت در يك ماه گذشته در 
جلسات كارشناسي و مديريتي و با حضور مديران 
و كارشناسان پديده در فرابورس مورد بررسي قرار 
گرفت و گزارش هاي كارشناس��ي آن به س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ارس��ال ش��د. امير هاموني در 
گفت وگو با س��نا با بيان اينك��ه موضوع وضعيت 
س��هام پديده و ورود آن به بازار سرمايه همچنين 
در جلسات كارشناسي مفصلي در سازمان بورس و 
اوراق بهادار به بحث گذاشته شد، افزود: اين موضوع 
در هيات مديره سازمان بورس بررسي و رويكردها 
براي چگونگي ورود س��هام پديده به بازار سرمايه 
تعيين و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.مديرعامل 
فرابورس ايران، عملياتي كردن معامالت س��هام 
پديده شانديز را در بازار سرمايه كشور در راستاي 
كمك به حل مساله اين شركت و امكان نقدشوندگي 
سهام س��هامداران دانس��ت و گفت: اين شركت با 
مسائل مختلفي روبرو بوده و در حال حاضر شرايط 
كلي و عمومي ورود اين س��هم به ب��ازار فرابورس 
فراهم شده اس��ت، اما در عين حال مباحث فني و 
حقوقي آن نيز بايد در هماهنگي با شركت پديده 
و دس��تگاه هاي حاكميتي مرتبط با اين مجموعه 
حل و تعيين تكليف شود.هاموني با اشاره به اسناد، 
مدارك و مكاتبات اخير شركت پديده، دادستان و 
استاندار خراسان رضوي افزود: اين اسناد و مدارك 
بررسي شده و به زودي الزامات قانوني، مالحظات و 
راهكارهاي عملياتي مدنظر در خصوص ورود سهام 
پديده شانديز به بازار س��رمايه كشور به آنها اعالم 
خواهد شد.مديرعامل فرابورس ايران ابراز اميدواري 
كرد: با فراهم ش��دن زمينه اجرايي پيش��نهادها و 
راهكارهايي كه فرابورس مطرح مي كند، به زودي 
شاهد ورود شركت پديده به بازار سرمايه كشور و 

حل مشكالت سهامداران اين مجموعه باشيم.

جعفر سبحاني، مشاور س��ازمان خصوصي سازي 
گفت: پيش بيني مي ش��ود امس��ال سود مصوب 
براي توزيع ميان مشموالن سهام عدالت، به 5 هزار 
ميليارد تومان برسد.به گزارش مهر، جعفر سبحاني، 
با بيان اينكه تاكنون براي س��ود سهام عدالت، 4۰ 
ميليون نفر شماره شباي بانكي داده اند، اظهار كرد: 
پايان مهر ماه آخرين فرصت براي ثبت شماره شباي 

بانكي است و اين مهلت ديگر تمديد نمي شود.
مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي با اشاره 
به سود سهام عدالت سال مالي ۹۶، گفت: تا اين 
لحظه باالي ۳۸۰۰ ميليارد تومان س��ود سهام 
عدلت مشمولين كه ناشي از عملكرد شركت هاي 
سرمايه پذير در س��ال ۹۶ است، قطعي شده كه 

بيشتر از سال گذشته است.
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 اين روز ه��ا با توجه به كاهش ارزش پول ملي كش��ور 
مشاهده مي شود كه سرمايه گذاران نسبت به گذشته 
بيشتر در بازار  هاي مالي فعاليت مي كنند و اين دست 
از افراد غالبا بر اين باورند كه در راس��تاي حفظ ارزش 
پول ملي چني��ن فرآيندي ص��ورت مي پذيرد. به هر 
حال، پس از رشد نرخ دالر، سكه، طال، مسكن، خودرو 
اين بار نوبت به بازار سرمايه رسيده است و طبق آخرين 
آمار هاي منتش��ر شده از بازار س��هام كشور مشاهده 
مي شود كه قيمت هاي فعلي فاصله زيادي را با سقف 
انتظارات و جاي��گاه واقعي خود در اين ب��ازار دارند از 
همين رو، در معامالت روزانه صعود  هاي چند درصدي 
قيمت سهام صنايع و شركت ها به چشم مي خورد. به 
هر روي، افزايش بازدهي بورس اوراق بهادار تهران در 
كنار بالتكليفي بازار ارز و سردرگمي تمام عيار سيستم 
بانكي در خصوص تعيين نرخ سود سپرده ، بازار سهام 
را به گزينه نخست سرمايه گذاري تبديل كرده است. به 
عقيده كارشناسان بازار سرمايه، بورس تهران در كسب 
بازدهي از ساير بازار هاي موازي سهام نسبتا عقب مانده 
است و شرايط فعلي از لحاظ اقتصادي و سياسي بهترين 
فرصت براي جبران و رشد بازدهي اين بازار محسوب 
مي شود. از سويي ديگر، در كنار رشد نرخ ارز كه عامل 
مهم��ي در افزايش پارامتر هاي تاثير گذار ش��ركت ها 
لحاظ مي شود، وجود اراده سياس��ي دولت دوازدهم 
هم در جهت تحقق اهداف برجامي با كشور  هاي 4+1، 
مذاكرات محمد جواد ظريف وزير امور خارجه با فدريكا 
موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و ساير 
كشور هاي متعهد به معاهده بين المللي برنامه جامع 
اقدام مشترك، گمانه زني  ها را در خصوص رسيدن به 
يك توافق همه جانبه با اتحاديه اروپا پررنگ تر از گذشته 
كرده اس��ت. با اين حال، در صورتي كه چنين توافقي 
حاصل شود بطور قطع فرآيند معامالتي شركت هاي 
حاضر در بورس كش��ور نيز دستخوش تغيير خواهند 
شد. به هر روي، در دادوستد  هاي روز شنبه هفتم مهر 
ماه شاخص كل بورس توانست براي نخستين بار ركورد 
افزايش روزانه نماگر را بش��كند و با رشد ۶ هزار و 77۰ 
واحدي در ميانه كان��ال 17۸ هزار واحد قرار بگيرد. از 
همين رو به عقيده كارشناسان بورسي جداي از افزايش 
نرخ دالر كه بطور مستقيم رشد فروش صنايع صادراتي 
را تحت تاثير ق��رار داده و به نوع��ي ارزش جايگزيني 
كليت شركت ها را با افزايش همراه كرده است، تقويت 
قيمت  هاي جهاني همانند افزايش قيمت نفت، سرب، 
روي، مس، سنگ آهن، فوالد و... نيز تاثير بسزايي در 
صعود پارامتر  هاي بورس كش��ور دارند. بر اين اساس، 

در صورت كاناليزه كردن نقدينگي به س��مت بورس 
با اس��تراتژي تقويت بخش مولد اقتصادي مي توان به 
نوعي از كاهش ارزش پول ملي جلوگيري كرد. افزون بر 
اين، خريد سهام شركت هايي كه اثر كمتري از تحريم  
مي پذيرند از جمله نكات با اهميت در امر سرمايه گذاري 
اين روز هاي تاالر شيشه اي حافظ محسوب خواهد شد.

  افزايش دالري و بنيادي
در همين رابطه، حميد فاروقي مدير سرمايه گذاري 
كارگزاري پارس��يان در خصوص اينكه رشد بورس 
تهران دالري يا بنيادي است، در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: افزايش ن��رخ دالر عالوه بر اينكه كاهش 
ارزش ريال را در پي دارد، منجر به افزايش قيمت سهام 
شركت ها نيز شده است و در واقع از لحاظ بنيادي هم 
مشاهده مي شود كه بازار سهام كشور طي چند وقت 
اخير دستخوش تغيير شده اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: افزايش نرخ دالر در گام نخست رشد سودآوري 
شركت   هاي صادرات محور را به همراه دارد. از طرفي، 
شركت  هايي همانند فوالدي  ها، فلزي ها و معدني ها با 
توجه به اينكه قيمت فروش محصوالتشان در بورس 
كاال و خارج از اين بازار از قيمت هاي جهاني و تغييرات 
دالر نش��ات مي گيرد مشاهده مي شود كه اين دست 
از ش��ركت ها هم از افزايش نرخ دالر به نوعي منتفع 
ش��ده اند. اين كارشناس بازار س��رمايه معتقد است 
كه، افزايش نرخ دالر به عنوان يكي از عوامل مهم در 
صورت هاي مالي و س��ود و زيان شركت ها اثر گذاري 
مثبتي داشته است و از همين رو ، با توجه به اينكه نرخ  
دالر در سامانه نيما به رقم 12 هزار تومان در معامالت 
ديروز نيز رسيده  است، در نتيجه برآورد مي شود كه 
همچنان روند سودآوري شركت ها تداوم داشته باشند. 
حميد فاروقي با اشاره به رشد سهام شركت ها در بازار 
س��هام نيز گفت: موضوعاتي پيرامون سود سال هاي 
آين��ده ش��ركت ها در صورتي كه در معام��الت بازار 
لحاظ شود مي تواند نشان از تداوم رشد قيمت سهام 
شركت ها داشته باشد. به گفته مدير سرمايه گذاري 
كارگزاري پارسيان، با توجه به ۶ ماهي كه از سال ۹7 
گذش��ت و نرخ   دس��توري 42۰۰ تومان كه منجر به 
بروز مش��كالتي اعم از عدم فروش يا فروش با دالري 
كمتر ش��د اكنون مشاهده مي شود كه اين مشكالت 
مرتفع شده است. بر اين اساس، طي يك سال آينده 
در صورتي كه اثر افزايش نرخ دالر بطور كامل لحاظ 
شود سودآوري شركت ها در سال ۹۸ نسبت به امسال 
خيلي بيشتر خواهد بود. با چنين نگاهي به سال آينده 
با توجه به اينكه علت اصلي رشد بورس افزايش نرخ 

دالر اس��ت اما افزايش سودآوري ش��ركت ها از اين 
محل همچنان مي تواند بازار را براي رش��د بيش��تر 

تحريك كند. 

  منفعت بورسي از توافق بين المللي
اين تحليلگر بازار سرمايه درباره احتمال توافق با اتحاديه 
اورپا نيز بيان كرد: در صورتي كه بتوان با اتحاديه اروپا 
سازوكاري را پياده سازي كرد كه اثر تحريم را كاهش 
دهد و منجر به بهبود تبادالت مالي ش��ود بطور قطع 
چنين موضوعي مثبت ارزيابي خواهد شد. بنابراين اگر 
شاهد چنين رويدادي باشيم، ريسك سيستماتيكي كه 
ممكن بود بازار را تحت تاثير خود قرار دهد يا اثر منفي در 
پي داشته باشد با كاهش چشم گيري همراه خواهد شد. 
حميد فاروقي تاكيد كرد: با توجه به اينكه گفته مي شود 
افزايش نرخ دالر بطور كلي به نفع شركت هاي بورسي 
شده اس��ت و ش��ركت  هاي صادرات محور مي توانند 
فروش خود را در صورت تبديل كردن به ريال با افزايش 
همراه كنن��د اما نگراني هايي ه��م در خصوص اينكه 
ممكن اس��ت تحريم ها منجر به اف��ت توليد و فروش 

شود، مشتريان خارجي به دليل تحريم اقدام به خريد 
نكنند، شركت ها در نقل و انتقاالت پول با مشكل رو به 
رو شوند و مجبور به پرداخت كارمزد  هاي سنگين در 
راس��تاي دريافت پول حاصل از فروش محصوالت به 
خارج از كشور شوند، وجود دارند. بر همين اساس، در 
صورتي كه سازوكار ها با اتحاديه اروپا به نتيجه برسد 
بطور قطع اتفاق خوبي براي بازار سرمايه خواهد بود. از 
همين رو، ريسك نقل و انتقال پول براي شركت هاي 
صادراتي كاه��ش مي يابد و به تبع آن اطمينان خاطر 
 س��هامدار با افزايش هم��راه مي ش��ود و ديگر نگراني 
در خصوص سود شركت و قرار گرفتن تحت تاثير عوامل 

فوق از بين خواهد رفت.

   خلق نقدينگي وكاهش ارزش ريالي
وي افزود: كاهش ارزش ريال مرتبط با رشد خريد دالر 
در بازار آزاد است و ريشه اين موضوع در افزايش خلق 
نقدينگي نمايان خواهد بود. در همين حال، به دليل 
اينكه حجم نقدينگي در داخل كش��ور بيش از اندازه 
رشد كرده، اين پول ممكن است به سمت طال، سكه، 

مسكن يا دالر سوق پيدا كند. زماني كه چنين حجمي 
از نقدينگي به س��مت دالر حركت پيدا مي كند منجر 
به افزايش قيمت دالر مي ش��ود، در چنين ش��رايطي 
افزايش ن��رخ دالر در گام ابتدايي باعث كاهش ارزش 
ريال مي شود. بنابراين، اگر بورس جذابيت الزم را پيدا 
كند و نقدينگي كه با حركت به س��مت دالر منجر به 
بي ارزش شدن ريال شود، وارد بورس كشور شود بطور 
قطع مي توان از كاهش ارزش پول جلوگيري كرد. مدير 
سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان بيان كرد: با توجه به 
اينكه در شرايط فعلي بازار سهام مزيت بيشتري نسبت 
به ساير بازار ها دارد بنابراين خريد سهام و سرمايه گذاري 
در اين ب��ازار همچنان به جامعه س��هامداري توصيه 
مي شود. وي گفت: سپرده بانكي 2۰ درصدي مطلوب 
س��رمايه گذاران نيس��ت. از طرفي، خريد سكه طال و 
دالر ب��ه دليل نگهداري فيزيكي و خريد و فروش آن با 
دشواري   همراه است. اما بورس جداي از اين موضوع كه 
از افزايش قيمت دالر در قيمت سهام شركت ها منتفع 
مي ش��ود به راحتي فرآيند فروش در اين بازار صورت 

خواهد پذيرفت.

روز گذشته شاخص بورس با بيش از ۶7۰۰ واحد صعود 
در ساعت پايان معامالت در كانال 1۸7 هزار واحد قرار 
گرفت. آمار معامالت بورس در پايان روز ش��نبه نشان 
مي دهد اين ب��ازار به صورت ميانگين بيش از ۳ درصد 

افزايش را رقم زده است.
بر اساس آمارهاي معامالتي، در روز شنبه شاخص هاي 
بورس با رش��د مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 
۶77۰ واحد رش��د معادل ۳.75 درص��د به 1۸7 هزار 
4۰۶ واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با 1۹7۸ 
واحد افزايش معادل ۳.75 درصد به 54 هزار 772 واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 11۶۳ واحد رش��د معادل 
۳.7۰ درصد به ۳2 هزار و ۶1۸ واحد، ش��اخص قيمت 
»هم وزن« با ۸22 واحد افزايش، معادل ۳.7۰ درصد به 
2۳ هزار و 5۳ واحد، شاخص آزاد شناور با 7177 واحد 
صعود، معادل ۳.7۳ درصد به 1۹۹ هزار و ۶5۰ واحد، 

ش��اخص بازار اول با 45۹5 واحد افزايش معادل ۳.45 
درصد به 1۳7 هزارو ۸۸۶ واحد و ش��اخص بازار دوم با 
15۳۶۶ واحد صعود معادل 4.2۸ درصد، به ۳74 هزار 
و 1۸7 واحد رس��يد.از س��ويي ديگر در اين روز 7 نماد 
»فارس با 5۸1 واحد، تاپيكو با 5۰2 واحد، شپنا با 4۳۹ 
واحد، شتران با ۳۸۰ واحد، كگل با ۳45 واحد، پارسان 
با 24۸ واحد و ش��بندر با 2۳۰ واحد« رشد، بيشترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، در روز گذشته همه شاخص هاي 
صنايع تاالر شيشه اي با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص صنايع »محصوالت كاغذ با 12۹۹ واحد صعود 
معادل ۸ درصد به 17 هزار و 542 واحد، اداره بازارهاي 
مالي ب��ا ۸ واحد افزايش مع��ادل 7.72 درصد به 125 
واحد، فرآورده نفتي با 517۹4 واحد صعود معادل ۶.۸2 
درصد به ۸11 هزار و ۶52 واحد، دستگاه هاي برقي با 

45۳1۶ واحد رش��د معادل 5.77 درصد به ۸۳1 هزار 
و ۹۰ واح��د، كانه فلزي با 27۰1 واحد افزايش، معادل 
5.15 درصد به 55 هزار و 2۰۰ واحد، ذغالسنگ با 17۶ 
واحد افزايش معادل 4.۹۹ درصد به ۳ هزار و 71۶ واحد، 
وسايل ارتباطي با 15۰ واحد رشد معادل 4.۹۹ درصد 
به ۳ هزار و 1۶۹ واحد« رس��يد.در عين حال نگاهي به 
آمارهاي معامالتي بازار سهام مشخص مي كند: قيمت 
سهام نمادهاي »حفارس، كاما، ثاباد، شپنا، فرآور، غچين 
و كروي« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »پاكشو، 
غشان، تيپيكو، غشهد، همراه، كساپا و كماسه« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.به اين ترتيب، در 
پايان معامالت روز شنبه بورس، در 252 هزار و 72 نوبت 
معامالتي، ۳ ميليارد و 7۰۰ ميليون برگه اوراق بهادار به 
ارزش 14 هزار و ۳5۹ ميليارد تومان در بورس معامله شد 

و ارزش بازار به 714 هزار و ۹11 ميليارد تومان رسيد.

رشد 4 درصدي آيفكس
هفتمين روز از مهرماه 1۳۹7 براي بازار فرابورس ايران 
با رونق معامالت و ادامه رش��د بي امان شاخص كل به 
پايان رسيد بطوري كه آيفكس با حدود ۸۰ واحد رشد 
در نزديكي ارتفاع 2 هزار و 151 واحدي ايس��تاد و در 
مجموع بازارها نيز يك ميليارد و ۳۳۸ ميليون ورقه به 

ارزش 7 هزار و ۳4۸ ميليارد ريال دادوستد شد.
در معامالت روز شنبه، ش��اخص كل ۳.۸ درصد رشد 
كرد تا از ابتداي مهرماه ج��اري تا كنون بازدهي خود 
را به 14 درصد برس��اند. يعني 272 واحد رش��د طي 
5 روز معامالتي كه عمدتا تحت تاثير رش��د قيمت ها 
در نمادهايي از گروه هاي فلزات اساس��ي، پتروشيمي 
و پااليشي رقم خورده اس��ت.در اين صعود نمادهايي 
همچون مارون، ذوب، زاگرس، هرمز، ش��اوان، دماوند 
و شراز تا سطح حداكثر 2۰ واحد نقش آفريني كردند 
و جه��ش نزديك به 4 درصدي آيفك��س را رقم زدند.

سهامداران فرابورسي در حالي ۹7 ميليون سهم را به 
ارزش ۳44 ميليارد ريال در بازار اول دس��ت به دست 
كردند كه 5۹4 ميليون سهم ديگر را به ارزش 2 هزار و 

۳۹1 ميليارد ريال در بازار دوم مورد معامله قرار دادند. 
در مجموع ۳ تابلو معامالتي بازار پايه نيز دادوستدهاي 
صورت گرفته به تغيير مالكيت ۶2۰ ميليون سهم به 
ارزش يك هزار و ۹47 ميليارد ريال انجاميد. نه تنها در 
ميان اين سه بازار بلكه در كل بازارهاي فرابورسي، نماد 
س��هامي ذوب آهن با جابه جايي بيش از 224 ميليون 
سهم به ارزش نزديك به 772 ميليارد ريال صدرنشين 
ش��د و باالترين رقم حجم و ارزش معام��الت را از آن 
خود كرد. اين نماد همچنين پربيننده ترين نماد بازار 
و چهارمين نمادي بود كه با بيشترين افزايش قيمت 
روبرو ش��د. معامالت در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز با 
دست به دست شدن 2۸ ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 
۶۶۶ ميليارد ريال سپري شد. در اين بازار و در تابلو اوراق 
تسهيالت مس��كن قيمت ها در بازه 4۸7 هزار تا ۶۰7 
هزار ريال نوسان كرد. اوراق بدهي در حدود ۳ ميليون 
ورقه به ارزش بيش از 2 هزار و ۳۰۶ ميليارد ريال خريد 
و فروش شد و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
نيز به ميزباني خريد و فروش 22 ميليون ورقه به افزون 

بر ۳77 ميليارد ريال رفت.
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حدود 15 س��ال از راه اندازي نخستين بورس كااليي در 
كشور با عنوان بورس فلزات تهران و 11 سال از تاسيس 
شركت بورس كاالي ايران مي گذرد؛ بورس كاال در اين 
سال ها به دليل ساختار غيرشفاف اقتصاد ايران با پيچ و 
خم هاي زيادي در مسير پيشرفت مواجه بوده اما تاثيرات 
اين بازار در ايجاد عدالت و ش��فافيت همواره مورد تاكيد 

كارشناسان و مسووالن بوده است.
حيدر مس��تخدمين حس��يني در گفت وگو ب��ا مهر به 
اهميت نقش بورس كاالي ايران در اقتصاد طي 11 سال 
گذشته اشاره كرد و گفت: براي فرآيند توسعه اقتصادي 
هر كش��وري الزاماتي وجود دارد كه يكي از اين الزامات 
داش��تن يك بازار سرمايه قوي است و آنچه بازار سرمايه 
را ش��كل مي دهد، اعم از بورس اوراق بهادار و بورس هاي 

كااليي است.
اين اقتصاددان اف��زود: ما در اقتصاد كش��ورمان طي 4 
دهه گذشته، دستخوش تغييرات رو به جلويي بوده ايم 
بطوريكه وضعيت اقتصادي و رشد توليد در بخش هاي 
صنعتي و معدني، كشاورزي و پتروشمي شرايط را بگونه اي 
ترسيم كرد كه مسووالن اقتصادي و دولت به سمت و سوي 
بهره گيري از ظرفي��ت بورس هاي مختلف و در راس آن 
بورس هاي كااليي قدم بردارند و در راس آن بورس فلزات 
را راه اندازي كردند.وي اظهار داشت: مجموعه عوامل در آن 
زمان باعث شد تا دولت و مجلس تفكر استفاده از مكانيسم 
بازار و سوق به شفافيت در بازار كاال را پيگيري كنند كه 
از اصلي ترين اين عوامل مي توان به دوران سازندگي در 
 حوزه هاي مختل��ف و ناكارآمدي معام��الت حواله اي و 
فس��اد آور و به اندازه نبودن ميزان توليد و عرضه برخي 

محصوالت به ويژه فلزات اشاره كرد.به گفته مستخدمين 
حسيني، به دليل مشكالت معامالت حواله اي و فسادهاي 
گسترده اي كه در اين شيوه وجود داشت، مواد اوليه براي 
رسيدن به دست توليدكننده و مصرف كننده نهايي بين 
افراد مختلفي مي چرخيد و قيمت ها به طرز عجيبي افزايش 
مي يافت. اين كارشناس ارشد مسائل اقتصادي عنوان كرد: 
شكل گيري فسادهاي عظيم در آن زمان باعث شد تا لزوم 
 شكل گيري يك بازار ش��فاف و قانوني در ذهنيت قواي 
سه گانه ايجاد شود و با وجود مقاومت هاي قدرتمند عده اي 
كه از نبود ش��فافيت مبادالت كاالها سود مي بردند، اما 
وفاق ملي و عزم جدي قوا به خصوص دولت و مجلس به 
همراه فعاالن بازار فلزات باعث شد تا بورس فلزات تهران 
شكل بگيرد.  وي اظهار داش��ت: نتايج راه اندازي بورس 
فلزات در ايجاد معامالتي عادالنه و ش��فاف و حمايت از 
توليدكنن��دگان به حدي بود كه بورس كش��اورزي نيز 
راه اندازي شد و در پي تكميل قوانين و با ادغام بورس فلزات 

و كشاورزي، بورس كاالي ايران تاسيس شد.

 لزوم مديريت واحد براي كاالهاي صادراتي
اين اقتصاددان گفت: با وجود عمر 11 ساله بورس كاال، 
اما اين بورس در ابتداي راه فعاليت هاي گس��ترده خود 
در اقتص��اد ايران قرار دارد و بدون ش��ك در س��ال هاي 
آينده عالوه بر فعاليت هاي كنوني، شاهد توسعه نقش 
بورس كاال در پوشش ريس��ك بازارها، توسعه ابزارهاي 
مالي نوين و استقبال فعاالن صنايع اين ابزارها، صادرات 
و مديريت واحد ب��ازار كاالهاي صادراتي از س��وي اين 
بورس و تاثيرگ��ذاري بر قيمت هاي منطقه اي خواهيم 

بود.به گفته مستخدمين حسيني، بورس كاال يك نهاد 
ملي است و مي تواند بهترين بستر براي ايجاد مديريت 
واحد براي نفوذ محصوالت صادراتي ايران در بازارهاي 
جهاني باشد. پسته، زعفران، فرش، قير و چندين و چند 
محصول صادراتي كشور به دليل نداشتن مديريت واحد 
و حضورهاي پراكنده ما در نمايش��گاه هاي بين المللي 
نتوانسته به خوبي در بازارهاي جهاني ايفاي نقش كنند.
وي به بازار محصوالت كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: 
در ب��ازار كاالها به خصوص محصوالت كش��اورزي، هر 
ساله شاهد آن هستيم كه با افزايش توليد و عرضه يك 
محصول، قيمت كاهش مي يابد و كشاورز براي سال بعد 
نيز رغبتي براي توليد آن محصول ندارد. در شرايطي كه 
س��ال بعد قيمت همان محصول افزايش مي يابد و اين 
چرخه در نهايت به زيان كشاورز تمام مي شود؛ از اين رو 
ابزارهاي پوشش ريسك بورس كاال از جمله قراردادهاي 
آتي بهترين مكانيس��م براي حمايت از كشاورزان است 
كه راهي جز اس��تفاده از اين ابزارهاي مالي براي توسعه 
بازارهاي مختلف نداريم.مستخدمين حسيني در پايان 
تاكيد كرد: بورس كاال نشان دهنده فعاليت هاي شفاف در 
اقتصاد است و هر چه شمار توليدكنندگان و محصوالت 
در اين بازار بيشتر شود، بطور مستقيم اقتصاد شفاف تري 
خواهيم داشت؛ در اين بين موانع بر سر راه شفافيت در 
اقتصاد ايران همواره وجود داشته اما تاكيد مي كنم كه 
اقتصاد براي گذر از چهره س��نتي و شيوه هاي قديمي 
قيمت گذاري، راهي به جز ارتقاي شفافيت و بهره گيري 
از بازاري همچون بورس كاال و مهيا كردن زمينه رش��د 

شتابان ابزارهاي اين بورس ندارد.

رشدقيمتزعفرانبهسودكشاورزاناست بابورسكاال،اقتصادراازمعامالتحوالهاينجاتداديم
كارشناسحوزهكشاورزي:كارشناساقتصادي:

مشايخي دليل موضع گيري نسبت به افزايش قيمت 
زعفران را آگاهي كش��اورزان از نرخ ه��اي واقعي اين 
محصول به واس��طه معامالت آت��ي زعفران در بورس 

كاال دانست.
مرتضي مشايخي، كارش��ناس ارشد حوزه كشاورزي 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، به برخي 
انتقادها نس��بت به افزايش قيمت زعفران اشاره كرد 
و گف��ت: زعفران محص��ول صادراتي اس��ت و در پي 
افزايش نرخ ارز با رش��د قيمت مواجه ش��ده است. در 
اين بين روند معامالت اين بازار نس��بت به سال هاي 
قبل متفاوت ش��ده و به واسطه ش��فافيت قيمتي كه 
بورس كاال به كش��اورزان هديه داده است، تّجاري كه 
هر س��اله با نرخ ارزان محصول را از كشاورز خريداري 
و با قيمت باال صادر مي كردن��د، ديگر امكان خريد با 
نرخ هاي مصنوعي را ندارند. مشايخي بيان كرد: با اين 
روند، از برداش��ت امسال زعفران، كش��اورزان از روي 
آگاهي و با قيمت هاي واقعي محصولش��ان را به تجار 
مي فروشند و طبيعي است كه تجار نيز به دليل كاهش 
س��ودهاي خود با افزايش قيمت هايي كه بدون شك 
س��ود آن به جيب كشاورز مي رود، مخالفت كنند.اين 
كارشناس حوزه كش��اورزي به داليل افزايش قيمت 
زعفران اش��اره كرد و گفت: افزاي��ش نرخ ارز به همراه 
عواملي همچون رشد هزينه هاي كشت از جمله بهاي 
كود مصرفي، هزينه كارگر و ساير هزينه هاي مرتبط 
در قيمت زعفران دخيل بوده اس��ت.وي به معامالت 
بورس كاال اش��اره كرد و گفت: از س��ال ها قبل تالش 
براي شفاف ش��دن معامالت محصوالت كشاورزي و 

همچنين گذر از دادوستدهاي سنتي به مكانيسم بازار 
و مدرن بورس كاال انجام ش��ده اس��ت كه بايد از رونق 
معامالت نقدي و آتي زعفران در بورس كاال خرس��ند 
باش��يم در جهت آغاز معامالت پر حج��م صادراتي و 
 برندس��ازي زعفران از طريق بورس كاال در بازارهاي 

بين المللي تالش كنيم.
به گفته اين كارشناس، با شروع فصل برداشت امسال 
زعفران، محصول كهنه خريدار كمتري دارد و محصول 
نو طالب بيشتري پيدا مي كند و بررسي ها نشان مي دهد 
كه دليلي براي كاهش قيمت زعفران كه تجار به دنبال 
آن هستند وجود ندارد. اگر سال ها كشاورزان محصول 
را زير قيمت واقعي خ��ود به تجار مي فروختند دليلي 
براي ادامه ارزان فروشي آنها وجود ندارد.مشايخي در 
پايان نصريح كرد: با برداشت جديد زعفران، محصول 
در اختيار كشاورزان است و به دليل آگاهي از قيمت ها 
 واقعي، ش��اهد روندي مطل��وب و احتماال عرضه هاي 
پ��ر حجم محصول در بورس كاال باش��يم كه از اين رو 
تجار نيز بايد با قيمتي واقعي زعفران را خريداري كرده 
و به امر صادرات بپردازند.اين كارش��ناس ارشد حوزه 
كشاورزي معتقد اس��ت كه به واسطه عرضه زعفران 
در ب��ازار نقدي و راه اندازي معام��الت آتي زعفران در 
بورس كاال، كشاورزان از نرخ هاي واقعي اين محصول 
ارزشمند مطلع شده اند و حاضر به فروش اين محصول 
با قيمت هاي ارزان به تجار يا دالالن نمي شوند؛ همين 
اتفاق باعث شده تا تجاري كه در امر صادرات زعفران 
فعال هستند نس��بت به افزايش واقعي قيمت زعفران 

موضع بگيرند.

بورس كاال



تشكلها6اخبار
پاي گوجه چيني

به ايران باز مي شود

رشد صادرات فرش دستباف ايران

دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران بابيان اينكه قيمت 
گوجه از زمان اعالم ممنوعيت صادرات تغييري نكرده، 
گفت: براي واردات گوجه فرنگي از چين درخواست 
داده ايم چراكه بيشتر گوجه داخل به عراق صادر شده 
است. سيدمحمد ميررضوي اعالم كرد: از ابتداي فصل 
اعالم كرديم ميزان گوجه كم است وبايد صادرات آن 
ممنوع شود اما اين كار دير انجام شد و وزارت صنعت 
در شهريور ماه اين مس��اله را اعالم كرد. او ادامه داد: 
وزارت صنعت اعالم كرد اگر گوجه گلخانه اي باشد، 
براي صادرات منعي ندارد و همين امر موجب شد در 
مرزها گوجه روي ب��ار را گلخانه اي و زير بار را گوجه 

معمولي قرار دهند.
ميررضوي با بيان اينكه قيمت گوجه از زمان اعالم 
ممنوعيت صادرات تغييري نكرده است، ادامه داد: 
بخش��ي از گراني رب گوجه فرنگي به بس��ته بندي 
ارتباط دارد؛ چراكه درب و مواد مصرفي به كار رفته در 
قوطي هاي كنسرو نيز گران شده است. او افزود: گوجه 
فرنگي پايه كنسرو است و در كنسروهاي گوشتي و غير 
گوشتي مصرف مي شود و هم اينك براي واردات گوجه 
فرنگي از چين درخواست داده ايم چراكه بيشتر گوجه 

داخل به عراق صادر شده است.

ايس�نا| مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
فرش دستباف از رش��د ۱۰ درصدي صادرات فرش 
دستباف ايران خبر داد و گفت: تحريم ها به تنهايي 
نمي تواند بر بازار فرش ايران و صادرات آن تاثير بگذارد. 
عبداله بهرامي اظهار كرد: بر اساس آمار گمركي در 
چهار ماهه امس��ال صادرات فرش دس��تباف ايران 
حدود ۱۰ درصد افزايش داش��ته اس��ت. سال قبل 
ميزان صادرات ما ح��دود ۴۰۰ ميليون دالر بود كه 
نسبت به دوره قبل ۲۰ درصد افزايش داشته و بطور 
متوسط از سال ۱۳۹۵ به بعد هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد 
رشد صادرات داش��تيم. او با بيان اينكه تحريم ها به 
تنهايي نمي تواند بر صنعت فرش دستباف ايران تاثير 
بگذارد، افزود: ما در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ هم تحريم 
بوديم، بنابراين تنها تحريم اثرگذار نيست بلكه بيشتر 
مشكالت ما داخلي است و صنعت فرش بيشترين 
تاثير را از اختالالت نرخ ارز، افزايش قيمت تمام شده 
مواد اوليه و تورم داخلي پذيرفته است. بهرامي گفت: 
متاسفانه بحث عدم پرداخت تسهيالت، بيمه، ماليات و 
افزايش تورم لطمه بزرگي به صنعت فرش زده و همين 
مساله بسياري از توليدكنندگان را دچار مشكل كرده 
است. به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
فرش دستباف، مشكل بيمه قاليبافان تاكنون برطرف 
نشده و بسياري از آنها هنوز تحت پوشش بيمه قرار 
نگرفته اند؛ به نح��وي كه تاكنون تنها ۳۲۰ هزار نفر 

تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند. 

فعاالن بخش خصوصي اتاق تهران هشدار دادند

ترافيكتخصيصارزدرآستانهتحريمها
گروهتشكلها|

اعضاي كميس��يون كش��اورزي، آب و صنايع غذايي اتاق 
تهران در تازه ترين نشست خود ميزبان رييس كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي بودند و نسبت به روند 
كند تصميم گيري و بوروكراسي سنگين دولتي در آستانه 
دور دوم تحريم ها هشدار دادند. به گفته فعاالن اقتصادي در 
تمامي وزارتخانه ها براي تخصيص و دريافت ارز، بروكراسي 
سنگيني برقرار شده، در حالي كه تنها حدود ۴۰ روز تا شروع 
دور دوم تحريم ها باقي مانده و ميزان ذخاير كاالهاي اساسي 
كشور بايد تقويت شود؛ در غير اين صورت ممكن است در 
ماه هاي پاياني سال، بازار دچار مشكل شود. از ديگر سو، اخيرا 
بانك مركزي به تازگي اقدام به حذف »ريفاينانس سه ماهه« 
كرده در حالي كه ريفاينانس )خطوط اعتباري كوتاه مدتي 
است كه بين بانك ها برقرار مي گردد(  مي توانست بخشي از 
نياز به نقدينگي صنايع و واحدهاي توليدي را جبران كند. به 
همين دليل فعاالن اقتصادي معتقدند كه تعيين و تشخيص 
اهليت واردكنندگان بخش كشاورزي و غذايي كشور بايد به 

اتحاديه ها و انجمن هاي اين بخش واگذار شود. 
    

فعاالن بخش خصوصي حوزه صناي��ع غذايي ايران در 
بيس��ت و دومين نشست كميسيون كش��اورزي، آب و 
صنايع غذايي ات��اق تهران ميزبان رييس كميس��يون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي بودند در گفت وگويي 
رو در رو به بيان وضعيت و حال و هواي اين روزهاي توليد 
و كسب و كار صنعت غذا پرداخته و تالش كنند تا راهكار 
كاهش فشارهاي اقتصادي را در حضور نمايندگان مردم 
در خانه ملت جست وجو كنند. به گزارش پايگاه خبري 
اتاق تهران، نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست، 
تاريك و روش��ن اوضاع صنايع غذايي و بازار محصوالت 
اين بخش طي چند ماه آينده را براي رييس كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي و همراهانش تصوير 
كردند. اين نشس��ت فرصتي بود تا صاحبان بنگاه هاي 
بزرگ غذايي كشور و مديران مهم ترين تشكل هاي اين 
بخش، آخرين وضعيت توليد و بازار محصوالت غذايي 
را تشريح كنند و مشكالت موجود در روند توليد را بيان 
كنند. در اين روز كه يكي از جلس��ات شلوغ كميسيون 
كشاورزي اتاق تهران بود و نزديك به سه ساعت نيز طول 
كشيد، مديران كارخانه هاي بزرگ لبني از كمبود شير 
خام براي توليد لبنيات گفتند، دامداران به بحران كمبود 
دام سبك و سنگين اشاره كردند، مرغداران از تعطيلي 
واحدهاي مرغ تخم گذار به دليل شيوع دوباره آنفلوآنزاي 
مرغي و نبود واكس��ن در بازار خبر دادند و كارخانه هاي 

روغن خوراكي نيز از مشكالت توليد گفتند.

در آغاز اين نشست، رييس كميسيون كش��اورزي، آب و 
صناي��ع غذايي اتاق تهران تخصي��ص ارز را معضل بزرگ 
بنگاه هاي توليدي و اقتصادي بخش خصوصي برشمرد. 
كاوه زرگران گفت: در تمامي وزارتخانه ها براي تخصيص و 
دريافت ارز، بروكراسي سنگيني برقرار شده است، در حالي 
كه تنها حدود ۴۰ روز تا شروع دور دوم تحريم ها باقي مانده 
است و ميزان ذخاير كاالهاي اساسي كشور بايد تقويت شود 
در غير اين صورت ممكن است در ماه هاي پاياني سال بازار 
دچار مشكل شود. زرگران با بيان اينكه تعيين و تشخيص 
اهليت واردكنندگان بخش كشاورزي و غذايي كشور بايد به 
اتحاديه ها و انجمن هاي اين بخش واگذار شود، گفت: بانك 
مركزي به تازگي اقدام به حذف »ريفاينانس س��ه ماهه« 
كرده است، حال آنكه »ريفاينانس«  مي توانست بخشي از 
نياز به نقدينگي صنايع و واحدهاي توليدي را جبران كند. از 
اين رو، اين انتظار را از كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي داريم كه اين موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد.
كاوه زرگران در ادامه دستورالعمل اخذ ماليات از كاالهاي 
آسيب رسان س��المت را چالش تازه صنايع غذايي كشور 
عنوان كرد: بخش خصوصي در پنج سال گذشته از حقوق 
خود در برابر اين بخشنامه دفاع كرده است و امروز وقت آن 
رسيده است تا مجلس در اين مساله ورود كند. او با تاكيد بر 
تفسير اشتباه معاونت سالمت وزارت بهداشت از كاالهاي 
آسيب رسان به سالمت اظهار كرد: در شرايطي كه در كشور 
ما مخاطرات و آالينده هايي چون »نيترات باال، جوش شيرين 
در نان، باقي مانده فلزات در محصوالت خوراكي« وجود دارد، 
با الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته محصوالتي با ميزان 
شكر، نمك يا چربي باال مشمول پرداخت ماليات  مي شود. 
همچنين تفسير معاونت سالمت وزارت بهداشت از كاالهاي 
آسيب رسان به سالمت تنها كاالهايي توليدي صنايع را در بر 
 مي گيرد چرا كه اين وزارتخانه امكانات كافي براي نظارت بر 
صنوف را ندارد. او با بيان اينكه در نقاط ديگر دنيا اين ماليات از 
مصرف كنندگان دريافت  مي شود، قصور سازمان امور مالياتي 
در نصب صندوق هاي مكاني��زه را علت تمركز بر دريافت 
اين مبلغ از توليدكنندگان كش��ور عنوان كرد و از رييس 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي پيگيري اين 

مساله از وزارت بهداشت و درمان را خواستار شد.
رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران 
در محور ديگر سخنان خود، عدم تخصيص منابع »روبلي« 
به فعاالن بخش خصوصي كشور را از ديگر مشكالت بخش 
خصوصي برشمرد و گفت: تامين كنندگان به توصيه وزارت 
جهاد كشاورزي براي واردات از كشورهايي كه منابع روبلي 
كشور در آنها وجود دارد اقدام به خريد كاال از روسيه كرده اند 
و كاالها به بنادر ايران منتقل شده است، در حالي كه بانك 

مركزي از تخصيص ارز س��ر باز  مي زند. زرگران همچنين 
در نظر گرفتن مدت زمان سه ماهه براي رفع تعهد ارزي را 
غيرواقع بينانه توصيف كرد و گفت: تخصيص ارز در سامانه 
نيما نيز به كندي صورت  مي گيرد و واردكنندگان بايد براي 
دريافت ارز در اين سامانه در صف باشند. عدم تخصيص ارز 
به واردات مواد اوليه توليد و عدم ترخيص اين محصوالت از 
گمركات كشور همچنان ادامه دارد كه اين روند  مي تواند در 

ماه هاي آينده كشور را با شرايط سختي روبرو سازد.

    در حسرت آزادسازي نرخ ها
در ادامه اين نشس��ت، رييس كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس ش��وراي اسالمي، حركت به سمت 
فرآوري محصوالت كشاورزي را گامي بلند در مسير توسعه 
در بخش كشاورزي كشور عنوان كرد و گفت: بايد همگي 
تالش كنند تا زمينه توسعه صنايع كشاورزي در كشور فراهم 
شود. احمدعلي كيخا افزود: براي تحقق اين هدف، ارتباط و 
تعامل بيشتر ميان بخش خصوصي، دولت و مجلس شرط 
كليدي است كه در اين ارتباط كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس آماده همكاري و همراهي با كميسيون 
كشاورزي اتاق بازرگاني تهران است. او ادامه داد: پايين نگه 
داشتن تصنعي نرخ ارز، اشتباهي است كه دولت ها در كشور 
همواره بر آن اصرار داشته اند حال آنكه اين رويكرد، آسيب 
و زيان فراواني را به بخش كشاورزي وارد كرده است. نرخ ها 
بايد واقعي شود و اگر نرخ ها را آزاد  مي گذاشتيم، قطعا امروز 
شرايط اقتصادي به مراتب بهتري را در كشور شاهد بوديم.

رييس كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي اسالمي 
همچنين با انتقاد از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي گفت: 

وزارت كشاورزي ما، وزارت توسعه كشاورزي نيست بلكه 
وزارت توليد تعداد محدودي از محصوالت كشاورزي است 
و به صورت علمي اداره نمي شود. صنايع غذايي از توسعه 
بخش كشاورزي جدا نيست و اگر كسي اين دو مساله را از 
هم جدا كند، مفهوم توسعه بخش را به درستي نمي داند. 
احمدعلي كيخا همچنين با اشاره به تمركز تنظيم بازار 
در وزارت جهاد كشاورزي پس از قانون انتزاع تصريح كرد 
وزارت جهاد تغييري در ساختار و نيروهاي خود براي انجام 
اين ماموريت جديد صورت نداده است. كيخا همچنين 
افزود: در ايران، بس��ياري از واحده��اي صنعتي بخش 
خصوصي با فرآيندهاي امروزي كس��ب وكار در جهان 
بيگانه هس��تند كه در اين رابطه بايد بهبودهايي حاصل 
شود. او سپس با اشاره به اينكه توان و ظرفيت كميسيون 
كشاورزي مجلس ش��وراي اسالمي براي حل مشكالت 
صنايع و بنگاه هاي اين حوزه محدود است، تصريح كرد: 
طي روزهاي آتي زمينه مالقات رو در روي فعاالن بخش 
خصوصي در حوزه كش��اورزي با رييس مجلس شوراي 
اسالمي را فراهم  مي كند تا در اين نشست، صاحبان كسب 
وكار بتوانند چالش ها و راهكارها را با وي در ميان بگذارند. 

    معضل صنعتگران غذا
در ادامه مديرعامل ش��ركت دامداران، بزرگ ترين چالش 
حال حاضر صنايع تبديلي را عدم تعادل در عرضه و تقاضاي 
مواد اوليه توليد عنوان كرد و گفت: در حال حاضر واحدهاي 
توليدي لبنيات كشور با كمبود شير خام براي توليدات خود 
مواجه شده اند. به گفته ميراس��الم تيموري، اين روند اگر 
ادامه يابد، طي هفته هاي آتي با مشكل توليد مواد پروتئيني 

در سطح فروشگاه هاي كشور روبرو مي شويم و در صورت 
تداوم آن، ماه هاي آتي اين مشكل به كمبود محصوالت در 
سطح بازار منجر مي شود. همچنين نايب رييس كميسيون 
كشاورزي اتاق بازرگاني ايران نيز مشكل كمبود دام سبك 
و سنگين در كشور را گوشزد كرد وگفت: قيمت گاو زنده در 
بازار به هر كيلوگرم ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان رسيده كه رقمي 
كم س��ابقه در تاريخ دامداري كشور اس��ت. فرهاد آگاهي 
همچنين به افزايش پديده قاچاق دام در كشور اشاره كرد و 
گفت: تصميم اشتباه ممنوعيت صادرات دام تنها خروجي كه 
داشته افزايش قاچاق است. به هر حال قاچاقچيان با دالر ۱۵ 
هزار توماني كار مي كنند و اين نرخ دالر قاچاق دام را برايشان 
بسيار جذاب كرده است.احمدرضا فرشچيان، نايب رييس 
انجمن واردكنندگان مواد غذايي و آشاميدني نيز گفت: يكي 
از مشكالت اساسي كه اين روزها گريبان صادركنندگان مواد 
غذايي را گرفته است، الزام صادركنندگان به تعهد ارزي و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات است در حالي كه مكانيزم 
بازگشت ارز صادراتي به سامانه نيما نامشخص است. در اين 
رابطه دبير انجمن شيريني و شكالت، نيز از سياست هاي 
ارزي دولت انتقاد كرد و گفت: به دنبال مصوبه اخير دولت 
مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات محصوالت 
شيريني و شكالت كشور تقريبا متوقف شده است. ضمن 
اينكه واحدهاي توليدي اين بخش در حال حاضر با مشكل 
تامين مواد اوليه مواجه هستند. جمشيد مغازه اي افزود: 
فروش داخلي واحدهاي توليدي صنعت شيريني و شكالت 
كشور تا حدود زيادي از دست رفته است و اميد صنايع اين 
بخش به صادرات بود كه به دنبال مصوبه دولت، صادرات نيز 

چالش برانگيز شده است. 
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معرفي شاخص هاي تعيين كننده نرخ بيكاري 
منصورعس�گري| عض�وهياتعلميموسس�ه

مطالعاتوپژوهشهايبازرگاني|
بازار كار به دليل تأثيرپذيري از و تأثيرگذاري با ساير بازارهاي 
چهارگانه اقتصادي، به عنوان يكي از بازارهاي مهم در اقتصاد 
مطرح است. تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد كه 
بازار كار اين كش��ورها از تعادل نسبي و پايداري برخوردار 
بوده، ضمن آنكه انعطاف پذيري بازار كار در برخي كشورها 
از وضعيت مطلوبي برخوردار است كه ورود و خروج نيروي 
كار به سرعت جريان مي يابد و درصورت بروز عدم تعادل 
ناشي از ساختار اقتصادي، اجتماعي يا پيامدهاي خارجي 
و بين المللي، با اتخاذ سياس��ت هاي مناس��ب بازار كار در 
كوتاه مدت و همچنين طراحي استراتژي ايجاد اشتغال در 
بلندمدت، يا با به كارگيري سياس��ت هاي اقتصادي اعم از 
پولي، مالي و تجاري مناسب، اين عدم تعادل را به پايين ترين 
سطح خود كاهش مي دهند. موضوع بازار كار به ويژه اشتغال 
در اقتصاد ايران به داليل مختلف اقتصادي و غيراقتصادي، 
حكايت از عدم تعادل دارد. بدين صورت كه طي دهه اخير 
عرضه نيروي كار جديد بر تقاضاي آن فزوني داش��ته كه 
برآيند فعاليت هاي اقتصاد داخلي جواب گوي جذب و ايجاد 
فرصت هاي شغلي براي عرضه نيروي كار بيشتر نبوده است 
تا اينكه اين شكاف به تدريج افزايش يافته و نتيجه آن بحران 
بيكاري و عدم وجود فرصت هاي شغلي مناسب براي نيروي 
كار به ويژه جوانان و فارغ التحصيالن دانش��گاهي اس��ت. 
بيكاري از پديده هاي مخرب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
است كه رفع آن، همواره يكي از دغدغه هاي برنامه ريزان در 
هر كشوري است. اشتغال و بيكاري از جمله موضوعات مهم 
اقتصادي - اجتماعي است به گونه اي كه افزايش اشتغال و 
كاهش بيكاري يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع 
تلقي مي گردد. با توجه به شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد ايران 
كه تا حدود زيادي حاصل تشديد تحريم هاي اقتصادي است. 
اهميت پياده سازي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از 
طريق افزايش حمايت از توليدات داخلي و تالش در راستاي 
فراهم نمودن زير ساخت هاي مناسب توليد، ضرورت خاصي 
يافته است. در حال حاضر، بيكاري و تبعات ناشي از آن، يكي 
از معضالت اساسي كشور به شمار مي آيد. بيكاري در ايران 
در مرحله اول متاثر از خيل عظيم جواناني است كه در چند 
سال اخير به جرگه جويندگان شغل، به بازار كار كشور اضافه 
شده اند و در مرحله دوم ناشي از كاهش تقاضاي اشتغال به 
دالئل مختلف از جمله كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات 
و نهايتًا كاهش تقاضاي نيروي كار در بخش هاي مختلف 

اقتصادي به ويژه بخش صنعت كشور است.
ضمن اينكه بواس��طه افزايش س��هم عرضه ني��روي كار 

زن در ب��ازار كار و افزايش جمعيت عرض��ه گروه جوانان و 
فارغ التحصيل دانش��گاهي، س��اختار بازار كار در آينده از 
تغييرات چشمگيري برخوردار خواهد بود. كه در صورت عدم 
برنامه ريزي و تمهيدات الزم، معضل بيكاري هم چنان ادامه 
خواهد يافت و اهداف موردنظر برنامه هاي توسعه اي دولت 
در اين زمينه محقق نخواهد شد. بدين ترتيب در شرايطي كه 
بازار كار ايران با چالش هايي از جمله جواني جمعيت فعال و 
گسترش آن، با رويكرد تغيير كيفيت و جنسيت نيروي كار 
مواجه بوده، عدم نگرش عميق به مسائل بازار كار هزينه هاي 
سنگيني بر اقتصاد ايران تحميل خواهد نمود به ويژه آنكه 
اقتصاد ايران در عرضه جهاني همواره با مسائل رقابت پذيري، 
جهاني شدن بازار كاال و خدمات و سرمايه همراه خواهد بود 
و طبيعي اس��ت كه در اين عرصه، بازار كار ايران نيز از اين 
عوامل متأثر خواهد شد.هرچند كه مقايسه عملكرد اشتغال 
كشورها تاحدودي بيانگر ميزان موفقيت يا عدم موفقيت 
در بازار كار و ايجاد اش��تغال اس��ت ولي در مجموع نشان 
مي دهد كه برخي كشورها با به كارگيري ابزارهاي اصولي 
در راهبردهاي كالن اقتصاد و همچنين سياست هاي بازار 
كار، موفقيت چشمگيرتري نسبت به ديگر كشورها داشتند 
كه حتي مي توان اين نوع كشورها را به عنوان معياري براي 
ارزيابي موفقيت ها و شكست هاي سياست هاي اجرا شده 
در ساير كشورها تلقي نمود.با اين توصيف، مساله مهمي كه 
قابل تبيين است اينكه تجارب جهاني موجود در زمينه ايجاد 
فرصت هاي شغلي، در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته 
و در حال توسعه، حاكي از آن است كه شناسايي و ارزيابي 
عوامل موثر بر رشد اشتغال در بازار كار اين كشورها از جمله 
رشد اقتصادي، قيمت نيروي كار، بهره وري، باز بودن تجارت 
كاال و خدمات، جريان سرمايه گذاري خارجي و … از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. ضمن اينكه بررسي اين موضوع كه 
در فضاي كسب و كار جهاني كداميك از مناطق يا كشورها 
توانستند رشد اشتغال بيشتري را تجربه كنند و اين تجربه 
ناشي از چه عوامل و داليلي بوده است از آن جهت اهميت 
دارد كه بر اساس آن بتوان راهبردها و استراتژي كشورهاي 
ياد شده را براي ايجاد اشتغال بيش��تر و تعادل در بازار كار 
كش��ور موردنظر را نيز شناسايي و مورد مقايسه تطبيقي 
قرار داد و در نهايت درس ها و تجارب ارزنده اين كشورها را 
براي اقتصاد ايران با درنظر گرفتن كليه جوانب و مالحظات، 
طبقه بندي و ارايه نمود تا براساس چشم انداز اقتصاد ايران 
در فرآيند رقابت پذيري و بستر جهاني شدن كسب و كارها 
بتوان عواملي كه در تحريك اشتغال و طرف تقاضاي كار ايران 
موثرند، را شناسايي و تقويت نمود و در سياست گذاري ها 
موردتوجه قرار داد. همچنين ض��رورت دارد در مطالعات 

مربوط به اشتغال به موارد زير نيز توجه شود: »ديدگاه مكاتب 
اقتصادي در رابطه با اشتغال، عوامل و منابع رشد اشتغال 
در اقتصاد، بهره وري نيروي كار، سطح دستمزدها )هزينه 
نيروي كار(، قيمت نس��بي كار و سرمايه، نسبت سرمايه 
به نيروي كار، تكنول��وژي توليد، تراز پرداخت ها، تقاضاي 
كوتاه مدت و بلندمدت نيروي كار و جهاني شدن از دو طريق 
افزايش تجارت كاالها و خدمات نهايي در سطح بين المللي 
و افزايش در جريان بين المللي نهاده هاي توليد يعني كار، 

سرمايه و فناوري.« 
همچني��ن در ش��رايط فعلي ك��ه اقتصاد اي��ران تحت 
تاثير تشديد تحريم هاي اقتصادي اس��ت ضرورت دارد 
پياده سازي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از طريق 
افزايش حمايت از توليدات داخلي و تالش در راس��تاي 
فراهم كردن زير س��اخت هاي مناس��ب توليد به ويژه در 
بخش صنعت )به عنوان موتور محركه رش��د و توس��عة 
اقتصادي( در صدر اولويت ه��اي برنامه ريزان اقتصادي 
و اجتماعي قرار گيرد. در اين ميان نقش سياس��ت هاي 
صنعتي در اولويت دهي و تحرك آفريني در س��ه گزينه 
از اش��تغال، خصوصا اش��تغال فارغ التحصيالن، اشتغال 
زنان و اش��تغال در مناطق محروم حائز اهميت بيشتري 
اس��ت. از طرفي تحريم اقتصادي س��بب بروز مشكالتي 
در دسترس��ي به تجهيزات، قطعات و ماشين آالت مورد 
نياز واحدهاي صنعتي ش��ده كه بعضا در صورت نبود آن 
قطعات، توليد متوقف مي شود. دسترسي به اين قطعات 
با دور زدن تحريم و تامين آن از طريق طرف هاي ثالث و 
...، موجب افزايش قيمت آنها به چندين برابر قيمت اوليه 
خواهد بود كه اين امر نيز به افزايش قيمت تمام ش��ده، 
كاهش سودآوري و كاهش قدرت رقابت پذيري محصوالت 
صنعتي در بازارهاي داخلي و خارجي و در نهايت در ميان 
مدت به تعطيلي يا نيمه فعال شدن واحدهاي توليدي و 
ركود و بيكاري بيشترمي انجامد. لذا پيشنهاد مي شود در 
جهت كاهش اثرات تشديد تحريم هاي اقتصادي، با توجه 
به وابس��ته بودن توليد داخل به واردات مواد واس��طه اي 
و اوليه، ضرورت دارد در سياس��ت هاي ارزي و تجاري به 
نحوي تجديد نظر صورت گيرد تا واردات مرتبط با توليد و 
همچنين تشريفات گمركي آن به گونه اي تسهيل و تسريع 
گردد كه مواد مورد نياز توليد، با سرمايه در گردش كمتر 
و قيمت پايين تري ترخيص گردد و نهايتا از طريق تامين 
مالي به موقع صنايع اولويت دار اما آسيب پذير، موجبات 
افزايش توليد و جلوگيري از تعطيلي يا نيمه فعال شدن 
واحدهاي توليدي و امكان افزايش اشتغال يا حداقل عدم 

افزايش بيكاري در اين شرايط فراهم گردد. 

تحليل
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آيامردممقدونيهبهتغييرنامكشورشانرايميدهند؟

همه پرسي براي يك نام جديد
گروه جهان |

جمهوری مقدونیه يك ش��نبه )امروز( همه پرس��ي 
تغییر نام اين کشور را به »جمهوری مقدونیه شمالی« 
برگزار مي كند. اين همه پرسي شايد پايانی باشد بر 
مجادله طوالنی آتن که خواستار حفظ انحصاری اين 
نام برای منطقه شمالی يونان بوده و اقدامات اسکوپیه 
)پايتخت مقدونیه( که تالش کرده، نام ملی اين کشور 
را حفظ کند. حامی��ان تغییر نام جمهوری مقدونیه 
معتقدند، اين تغییر نام گذشته از آن که برای اهالی 
اين کش��ور کوچک موجی از افتخارملی را به همراه 
خواهد آورد، زمینه پیوستن مقدونیه به اتحاديه اروپا 

و ناتو را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش يورونیوز، مردم مقدونیه بايد يك شنبه اين 
پرسش را پاسخ دهند كه »آيا به عضويت در اتحاديه 
اروپ��ا و ناتو با پذيرش توافق بی��ن جمهوری يونان و 
جمهوری مقدونیه موافق هس��تند ي��ا خیر« گفته 
شده، اگر رای »آری« پیروز شود و میزان شرکت در 
همه پرسي بیش از ۵۰ درصد باشد، دولت مقدونیه 
بايد گام بعدی را در توافق ژوئن بردارد که در نتیجه 
آن بايد بخش هايی را به قانون اساسی ضمیمه کند. 
اما اگر میزان شرکت در اين همه پرسي به ۵۰ درصد 
نرس��د، دولت مقدونیه می تواند نتاي��ج را به عنوان 
تمايل مردمی تعبیر کرده و براس��اس آن عمل کند. 
زوران زائِو نخس��ت وزير مقدونی��ه، نیز از همه مردم 
کشورش خواسته تا برای تغییرنام و مشخص كردن 
مسیر آينده كشورشان حتما در همه پرسي شرکت 
کنند. اين در حالي است كه مخالفان از جمله جورج 
ايوانف رئیس جمهوری مقدونی��ه، توافق با يونان را 
نقض آش��کار حاکمیت ارضی مقدونی��ه می دانند و 
خواس��تار تحريم همه پرسي هس��تند. بروكسل كه 
از حامیان تغییر نام مقدونیه با هدف هموار ش��دن 
مسیر عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و ناتو است 
از رئیس جمهور مقدونیه به دلیل ترغیب شهروندان 
به تحريم همه پرسي انتقاد کرده است. يوهانس هان 

کمیسیونر توس��عه اتحاديه اروپا، در اين باره گفته: 
»رهبران سیاس��ی ملزم هستند تا از مردم بخواهند 
از اين فرصت استفاده کنند نه اينکه خالف آن عمل 
کنند. تحريم، نشان دهنده يک اکثريت دموکراتیک 

نیست.«

    مقدونيه از ديروز تا امروز
واژه مقدونیه به دوران پادش��اهی کهن باز می گردد 
که در آن زمان اس��کندر روی کار ب��ود. اين منطقه 

جغرافیايی که توسط پادشاهی باستان يونانی ها اداره 
می شد، اکنون شامل مقدونیه و بخش هايی از يونان 
و بلغارستان می شود. مناقش��ه بر سر نام مقدونیه به 
سال های دهه ۱۹۹۰ باز می گردد؛ زمانی که مقدونیه 
از يوگسالوی اعالم اس��تقالل کرد. در پی فروپاشی 
اتحاد جماهیر ش��وروی سوسیالیستی و آغاز تجزيه 
يوگوسالوی سابق، کش��ور مقدونیه واقع در شمال 
يونان در س��ال ۱۹۹۱ با برگزاری همه پرس��ی اعالم 
اس��تقالل کرد و نام »جمهوری مقدونیه« را بر خود 

نهاد. آتن از به رسمیت شناختن اين نام خودداری و 
اعالم کرد که اين نام گذاری بطور ضمنی به ادعاهای 
سرزمینی مقدونیه در قبال مناطق شمالی يونان که 
آنها نیز مقدونیه نام دارند، اشاره دارد. پس از آن، اين 
جمهوری تازه استقالل يافته با تحريم هايی شديد از 
سوی يونان روبرو شد. پس از چندين دهه مذاکرات به 
بن بست خورده با میانجی گری سازمان ملل، تغییرات 
در دولت مقدونیه در س��ال ۲۰۱۷ میالدي امیدها را 
نسبت به يافتن راه حلي براي اين چالش تقويت كرد. 

سرانجام بر اساس توافق به دست آمده در ژوئن سال 
جاری، مقدونیه نام خود را به مقدونیه شمالی تغییر 
می دهد و يونان نیز از مخالفت با پیوستن اين کشور به 
ناتو و اتحاديه اروپا دست برخواهد داشت. الکسیس 
سیپراس نخست وزير يونان، وعده داده تا با پیروزي 
راي »آري« مخالفت های موجود بر سر راه پیوستن 

مقدونیه به ناتو را از میان بر خواهد داشت.

   كارزار تحريم  همه پرسي
در آستانه به نتیجه رسیدن تالش ها، چالش جديدی 
سیاستمداران حامي تغییر نام مقدونیه را شوکه کرد: 
كارزار تحريم همه پرسي. گفته ش��ده، اين کارزار با 
عنوان »من تحريم می کنم« توانس��ت به س��رعت با 
اقبال گسترده مردم مواجه شود. در حالی که مشخص 
نیست چه کس��ی و چه زمانی برای نخستین بار اين 
کارزار را ترتیب داده ولی بدون شک اين جنبش تحت 
تاثیر مخالفت های محافظه کاران سیاسی اين کشور 
قرار دارد. ساس��و پنگوفس��کی يکی از فعاالن راست 
افراطی، در اين باره مي گويد: »اگر حزب محافظه کار 
مقدونیه از جنبش تحريم همه پرسي حمايت نکند، 
اين حزب مانند ماهی مرده در يک بش��که اس��ت.« 
به گفت��ه او، مخالفان جورج س��وروس )س��رمايه دار 
حامي اتحاديه اروپ��ا( و واضح تر از آن حامیان دونالد 
ترامپ )ريیس جمهوري ملي گراي امريكا( نیز سعی 

در تاثیرگذاری بر هسته اصلی اين کارزار را دارند. 
هر دو کش��ور يونان و مقدونیه از سوی اتحاديه اروپا 
تحت فش��ارند تا راه حلی برای خروج از اين بن بست 
بیابند. کش��ورهای غربی عضويت کش��ورهای اين 
منطقه را به اتحاديه اروپ��ا و ناتو، راه حلی برای پايان 
دادن به بی ثباتی ۲۰ساله ناش��ی از جنگ های دهه 
۹۰ می دانن��د. جمهوری مقدونیه از ۱۹۹۳ به عنوان 
عضوی از س��ازمان ملل متحد به رس��میت شناخته 
ش��ده و ۱۴۰ کشور، از جمله روسیه و آمريکا آن را به 

رسمیت می شناسند.

يكهفتهپركاربرايپليسفدرالامريكا

پيشينه نامزد  ديوان عالي مجددا بررسي مي شود
گروه جهان| طال تسليمي| 

 راي گیري در س��ناي امريكا ب��راي تايید صالحیت 
نهايي برت كاوانا، نامزد عضويت در ديوان عالي، در پي 
تصمیم دونالد ترامپ به بررسي اتهامات آزار جنسي 
مطرح شده علیه كاوانا توسط اف بي آي، يك هفته به 
تعويق افتاد. اين در حالي بود كه جف فلیك، سناتور 
جمهوري خواه، اعالم كرد اگر چنین تحقیقي صورت 
نگیرد به ع��دم صالحیت كاوانا راي خواه��د داد و از 
آنجايي كه راي گیري حس��اس و آراء نزديك بودند، 
سران جمهوري خواه مجبور ش��دند مطابق خواسته 
فلیك عمل كنند. اين در حالي بود كه كمیته قضايي 
سنا ظهر جمعه صالحیت كاوانا را با ۱۱ راي مثبت در 
برابر ۱۰ راي منف��ي تايید كرده تصمیم گیري نهايي 
براي عضويت او در ديوان عالي را به صحن سنا ارجاع 

داده بود.
به گزارش نیويورك تايم��ز، تحقیقات جديد پلیس 
فدرال امريكا درباره پیشینه برت ام. كاوانا و اتهامات آزار 
جنسي مطرح ش��ده علیه او نسبتا محدود و برمبناي 
مصاحبه ه��اي داوطلبانه و تولید اس��ناد خواهد بود. 
به گفته دادس��تان هاي پیش��ین، اين يك تحقیقات 
جنايي نیس��ت و به همین دلیل مام��وران اف بي آي 
قادر نخواهند بود حكم تجس��س بگیرند يا شاهدان 
احتمالي را براي ارايه ش��هادت ي��ا تحويل مدارك به 

دادگاه احضار كنند.
قاضي كاوانا روز پنج شنبه در جلسه استماع سنا همه 
اتهامات مبني بر س��وء رفتار جنس��ي را قويا رد كرد. 
كريس��تین بِلیسي فورد استاد مش��هور دانشگاه پالو 
آلتوي كالیفرنیا كه اتهاماتي جدي علیه كاوانا مطرح 

كرده است نیز در جلسه استماع سنا حضور داشت.

جمهوري خواهان در چند روز گذشته مدام مي گفتند 
كه نیازي به تحقیقات بیش��تر درباره پیش��ینه كاوانا 
توس��ط پلیس فدرال نیس��ت، اما جف فلیك سناتور 
جمهوري خ��واه از ايال��ت آريزون��ا روز جمع��ه در 
اظهارنظري متفاوت گفت ك��ه اگر تحقیقاتي در كار 
نباش��د به عدم صالحیت كاوانا راي مي دهد. باتوجه 
به نزديك��ي آراء، جمهوري خواهان عمال چاره اي جز 
پذي��رش اين درخواس��ت نداش��تند و دونالد ترامپ 
ريیس جمه��وري امريكا به بررس��ي پیش��ینه كاوانا 

راي داد.
اين اتفاقي آش��نا براي اف بي آي است. پلیس فدرال 
پیشتر در بررسي پیشینه راب پورتر مسوول دفتر كاخ 
سفید يك سري اتهامات را بررسي و نتیجه را به كاخ 
سفید گزارش داده و در نهايت، پورتر كه اتهامات را رد 

مي كرد، مجبور به استعفا شده بود.

  آنچه »اف بي آي«  درباره »كاوانا« مي داند
كاوانا در جلس��ه اس��تماع كمیته دادگستري سنا در 
روز پنج شنبه به اين مساله اشاره كرد كه در ۲6 سال 
گذشته در شش مرتبه مجزا درباره پیشینه او تحقیق 
شده است. اما در بررسي پیشینه مرتبط با نامزدي ها 
براي عضويت در دادگستري فدرال عمدتا بر زندگي 
حرف��ه اي فرد تمركز مي ش��ود و مقام��ات اف بي آي 
بايستي دست كم با ۳۰ نفري گفت وگو كنند كه سابقه 

همكاري با نامزد مربوطه را داشته است.

   بررسي اتهامات مطرح شده توسط »بيسلي«
اف بي آي مي تواند چند س��رنخ متفاوت را دنبال كند. 
مام��وران پلیس ف��درال مي توانند در اي��ن زمینه با 

مارك جاج، لیلند كیسر و پي. جي. اسمیت دوستان 
دبیرستاني دكتر بیسلي و قاضي كاوانا گفت وگو كنند. 
بیس��لي گفته آنها نیز در آن میهماني اي كه او توسط 
كاوانا مورد آزار قرار گرفته، حضور داشتند. جاج تمايل 

خود را به مصاحبه با پلیس فدرال اعالم كرده است.
مقامات اف بي آي همچنین مي توانند جزيیات مطرح 
ش��ده در داستان بیس��لي را مورد بررسي قرار دهند. 
اگر جزيیات مطرح ش��ده با واقعیت و سوابق موجود 
همخواني داش��ته باش��ند، مي توانند اعتبار اتهامات 
مطرح شده از سوي بیسلي را تايید كنند و بازه زماني 

وقوع اين اتفاق را محدود سازند.
امكان بررسي تقويم كاوانا و بررسي تاريخ هاي احتمالي 
در س��ال ۱۹8۲ براي اين میهمان��ي و مكان آن هم 
وج��ود دارد.ماموران اف ب��ي آي همچنین مي توانند 
سوابق مربوط به امالك شهري در آن سال را بررسي 
كنند تا خانه اي را كه با توصیف هاي بیسلي همخواني 

دارد، بیابند.

     بررسي ديگر اتهامات مطرح شده
به گفته يكي از افراد دخیل در روند بررس��ي پیشینه 
كاوانا توسط اف بي آي، پلیس فدرال عالوه بر ادعاهاي 
بلیسي ديگر اتهامات مطرح شده علیه كاوانا را نیز مورد 

بررسي قرار خواهد داد. 
دبورا رامیرز هم اتهاماتي را علی��ه كاوانا مطرح كرده 
كه مربوط به س��ال اول حضور آنها در دانش��گاه يیل 
اس��ت. ماموران اف بي اي مي توانن��د در اين رابطه با 
دوس��تان و هم اتاقي هاي كاوانا گفت وگو و س��واالتي 
را در رابط��ه با میهماني كه رامیرز از آن س��خن گفته 

است، مطرح كنند.

جولي س��وتنیك هم يك��ي ديگر از زناني اس��ت كه 
اتهامات��ي را علیه كاوانا مطرح كرده اس��ت كه امكان 
بررس��ي  آنها وجود دارد اما هنوز مشخص نیست كه 
پلیس فدرال براي بررس��ي اتهامات مطرح شده علیه 

كاوانا تا كجا پیش خواهد رفت.

   حقيقت آشكار مي شود؟
آشكار ساختن حقیقت در رابطه با اتهامات مطرح شده 
بس��یار دشوار خواهد بود چرا كه چندين دهه از وقوع 
آنها مي گذرد و جاج كه شاهد كلیدي بلیسي محسوب 
مي ش��ود هم آنها را رد كرده است. روي حافظه افراد 
درگیر نمي توان حساب زيادي باز كرد و ممكن است 
اسناد و ديگر اطالعات در گذر زمان از بین رفته باشند. 
اي��ن احتمال هم وجود دارد كه كس��ي حقیقت را به 

پلیس فدرال نگويد.
اما رابرت كرومول مامور پیشین كه نظارت بر چنین 
تحقیقاتي را بر عهده داشته است، مي گويد انتظار دارد 

كه اف بي آي همه سرنخ هاي موجود را پیگیري كند: 
»آنها نتايج را خوشايند يا ناخوشايند، گزارش خواهند 

كرد. حقیقت خودش از خودش دفاع مي كند.«
خالص��ه گفت وگوهاي اف بي آي خش��ك و رس��مي 
خواهد ب��ود و احتماال ماموران در صورت مش��اهده 
تغییر رفتارهاي معن��ادار در زمان گفت وگوها، آنها را 
يادداشت خواهند كرد. همه اين گزارشات در نهايت 

به كاخ سفید تحويل داده خواهد شد.

    يك هفته جنجالي
اينكه پلیس ف��درال تحقیقات درباره اتهامات مطرح 
ش��ده علیه كاوانا را در يك هفته به نتیجه برس��اند، 
غیرممكن نیست. اف بي آي تجربه زيادي در تحقیقات 
گس��ترده و دس��تیابي به نتیجه در كوتاه ترين زمان 
ممكن دارد و در اين م��ورد، انتظار مي رود كه پلیس 
فدرال تحقیقات را به عن��وان اولويت در نظر بگیرد و 

همه ماموران را در سراسر كشور به كار بگیرد. 

 رقابتهند
باجادهابريشمچين

گروه جهان|   هند ك��ه در پي كوريدور تجاري چین 
موس��وم به »ابتكارعمل كمربند و ج��اده« با تهديد از 
دست دادن نفوذ منطقه اي خود مواجه است، با امضاي 
قراردادهايي با كش��ورهاي آسیايي درصدد ايجاد يك 
مس��یر رقیب تحت عنوان »مسیر سیلیكون« برآمده 
اس��ت. به گزارش روزنامه »اكونومیك تايمز«، سورش 
پرابو وزي��ر صنعت و تجارت هند اع��الم كرد به عنوان 
اولین گام در اجراي اين طرح قرار اس��ت ازبكستان كه 
زماني بخشي از مسیر تاريخي جاده ابريشم بوده و شرق 
دور را به اروپا متصل مي كرده است، به مسیر سیلیكون 
بپیون��دد. اين وزير هندي افزود دو كش��ور با همكاري 
يكديگر مي توانند به تكنولوژي هاي جديد دست يابند 
و يك جاده ترانزيت جديد به س��وي آسیاي مركزي و 
در نهايت اروپا، ايجاد كنند. پرابو در ادامه گفت خدمات، 
بخشي است كه هند و ازبكستان بايد همكاري خود را در 
آن افزايش دهند. دو كشور همچنین موافقت كرده اند 
يك منطقه ويژه اقتصادي براي محصوالت دارويي ايجاد 
كنند. به عالوه، هند مي خواهد در بخش هايي مانند نفت 
و گاز، مراقبت هاي بهداشتي، داروسازي و زيرساخت هاي 
گردشگري ازبكستان سرمايه گذاري كند. تالش هند 
براي گسترش همكاري ها با كشورهاي منطقه در راستاي 
مقابله با محاصره ناشي از قدرت روزافزون چین در قاره 
آسیا صورت مي گیرد. ايجاد كريدورهاي اقتصادي متنوع 
و در راس آنها جاده ابريشم نوين، بیشتر كشورهاي منطقه 

را تحت نفوذ چینن درآورده است.

احتمالتوافقكاناداوامريكا
برسر»نفتا«

گروه جهان|  وزي��ر اقتصاد مكزيك گفته امريكا و 
كانادا در تالشند تا بر اختالف ها بر سر قرارداد تجارت 
آزاد امريكاي شمالي )نفتا( فائق آيند و احتماال بزودي 
به توافق مي رس��ند. به  گزارش خبرگزاري فرانس��ه، 
ايلدفونسو گوجاردو، وزير اقتصاد مكزيك، در سناي 
اين كش��ور اعالم كرد كه واش��نگتن و اوتاوا در میانه 
آخرين و »جدي تري��ن« تالش ها براي فائق آمدن بر 
اختالف هايشان هس��تند. او افزود: »براي نخستین  
مرتبه شاهد آن هستیم كه دو طرف به شكلي جدي 
سعي مي كنند به نتیجه برسند. در ۴8 ساعت آينده 
درخواهیم يافت كه آيا به توافقي س��ه جانبه دس��ت 

مي يابیم يا خیر.«
گوجاردو، مذاكره كننده ارش��د مكزيك براي توافق 
»نفتا۲«، تاكید كرد كه اگر دو طرف نتوانند در موعد 
مقرر به توافق دست يابند، همچنان امكان دستیابي 
به توافقي سه جانبه بر سر تجارت در امريكاي شمالي 
در آينده وج��ود دارد. آندرس مانوئل لوپ��ز اورادور، 
ريیس جمهوري جديد مكزيك كه در چند هفته آينده 
قدرت را در دست خواهد گرفت، با اشاره به مذاكرات 
خود با كانادا گفته: »فرصتي براي پیوس��تن كانادا به 
قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي موسوم به نفتا و 
همراه شدن اين كشور با مكزيك و امريكا وجود دارد.« 
چند هفته پیش مكزيك و امريكا به كلیات توافق درباره 
تجديدنظر قرارداد نفتا دست يافتند، اما هنوز توافقي 

بین كانادا و اين دو كشور حاصل نشده است.

قربانيانزلزلهوسونامي
اندونزيبهمرز۴۰۰تنرسيد
 گ�روه جهان| ش��مار قربانیان زمین ل��رزه اي ۷.۵ 
ريشتري جمعه در سواحل اندونزي كه موجب سونامي 
در جزيره سوالوسي شد به حدود۴۰۰ تن رسیده است. 
به گزارش يورونیوز، طبق آمارهاي فعلي بیش از ۳8۴ نفر 
در جريان اين حادثه طبیعي جان خود را از دست داده اند. 
به گفته آژانس هواشناسي و ژئوفیزيك اندونزي، ارتفاع 
امواج اين س��ونامي در مواردي به سه متر رسیده است. 
اين س��ونامي همچنین ۵۴۰ مجروح و زخمي بر جاي 
گذاشته و تعداد قابل توجهي نیز در اثر آن ناپديد شده اند. 
آژانس امداد اندونزي مي گويد اين واقعه همچنین منجر 
به قطع برق و خطوط ارتباط تلفني شده كه همین امر 
عملیات نجات را با مشكل مواجه كرده است. گفته شده، 
نیروهاي مس��لح و پلیس اندونزي نیز تع��دادي نیرو و 
تجهیزات به مناطق آسیب ديده اعزام كرده اند.  شركت 
نفتي »ِپرتامینا« كه مقرش در جاكارتا پايتخت اندونزي، 
است اعالم كرده كه انبار سوختش در دونگاال در اثر اين 
زمین لرزه و سونامي آسیب ديده، اما اين اتفاق باعث نشت 
نفت نشده است. اين زلزله همچنین باعث جابه جايي 
مخازن نفت در دونگاال ش��ده و فعالیت مراكز بارگیري 
را مختل كرده اس��ت. با اين حال وزارت انرژي اندونزي 
مي گويد مناطق تولید نفت و گاز اين جزيره آسیبي نديده 
است. اندونزي به دلیل قرار گرفتن در  قوس آتش فشان ها 
و گسل هاي حوزه اقیانوس آرام- در معرض زمین لرزه قرار 
دارد. تابستان امسال وقوع يك رشته زمین لرزه در جزيره 

لومبوك به مرگ نزديك به ۵۰۰ نفر منجر شد. 

كمك135ميليوندالريآلمان
بهسازمانملل

گ�روه جهان|  آلمان گفته ب��ه آژانس پناهجويان 
سازمان ملل ۱۳۵ میلیون دالر براي كمك به مديريت 
پناهجويان سوري كه در كش��ورهاي عرب همسايه 
سوريه مقیم هس��تند، اختصاص مي دهد. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، هايكو ماسوزير خارجه آلمان در 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نیويورك گفته 
»شرم آور است كه آژانس پناهجويان سازمان ملل براي 
كمك به میلیون ها پناهجوي سوري كه به دلیل جنگ و 
درگیري در كشورشان به كشورهاي ديگر فرار كرده اند، 
كمبود مالي دارد. آلمان به عنوان دومین كشور بزرگ 
اعطا كننده، ۱۳۵ میلیون بیش��تر به اين آژانس براي 
كمك به پناهجويان سوري مقیم اردن و لبنان مي دهد 
كه برابر با نصف مبلغ مورد نیاز آن اس��ت.« او از ديگر 
كشورهاي ثروتمند هم خواست كه كمك هاي خود را به 
اين آژانس افزايش دهند. اين در حالي است كه اتحاديه 
اروپا در تقابل با سیاست هاي امريكا، اعالم كرده پس از 
قطع كمك هاي مالي واشنگتن به آژانس امداد و اقدام 
س��ازمان ملل متحد براي آوارگان فلسطیني )آنروا(، 
۴۰ میلیون دالر ديگر به كمك به اين آژانس اختصاص 
مي دهد. فدريكا موگريني مسوول سیاست خارجي 
اتحاديه اروپا جمعه شب اين موضوع را در نشست آنروا 
در حاشیه مجمع عمومي س��ازمان ملل در نیويورك 
بیان كرد و افزود: »حمايت از آنروا به معناي حمايت از 
صلح و امنیت در خاورمیانه و در راستاي منافع راهبردي 

اتحاديه اروپا است.«

 موافقتمجلسنمايندگان
باانتشاراسناد»روسيهگيت«

گروه جه�ان|   كمیته اطالعاتي مجلس نمايندگان 
اياالت متحده امريكا با انتش��ار عمومي ده ها نسخه از 
مصاحبه هايي ك��ه در جريان تحقیقات درباره دخالت 
احتمالي روسیه در انتخابات ۲۰۱6 رياست جمهوري 
امريكا انجام شده، موافقت كرد. به گزارش رويترز، كمیته 
اطالعاتي مجلس نمايندگان امريكا به اتفاق آراء با ارسال 
متن ۵۳ مصاحبه به دفتر مدي��ر اطالعات ملي امريكا 
موافقت كردند. اين مصاحبه ها شامل گفت وگوهايي 
با دستیاران ارش��د دونالد ترامپ نیز مي ش��ود. با اين 
حال، دموكرات هاي عضو اين كمیته مي گويند كه هم 
حزبي هاي ترامپ در مجلس نمايندگان- كه اكثريت 
كرسي ها را در اختیار داشته و طبیعتًا اين كمیته را نیز 
كنترل مي كنند- از قبول درخواست آنها براي انتشار 
فوري متن تمام مصاحبه هاي رابرت مولر بازپرس ويژه 
پرونده امتناع كردند. آدام ش��یف نماين��ده دموكرات 
كمیته اطالعات��ي مجلس نماين��دگان امريكا، گفته 
جمهوري خواهان از انتشار عمومي برخي از مهم ترين 
مصاحبه ها از جمله گفت وگو ب��ا جیمز كومي ريیس 
اخراجي اف بي آي و مايك راجرز مدير پیش��ین آژانس 
امنیت ملي امريكا، خ��ودداري مي كنند.  دموكرات ها 
خواهان انتشار تمام نسخه هاي اين مصاحبه ها هستندكه   
امكان رويت هزاران صفحه مصاحبه با افرادي همچون 
فرزند ارش��د دونالد ترامپ، جرد كوشنر داماد و مشاور 
ترامپ، جف سش��نز دادستان كل امريكا، و استیو بنن 
مشاور پیشین ترامپ، را براي عموم مردم فراهم مي كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تزريق دالر به بازار ارز ونزوئال
گروه جهان|   دول��ت ونزوئال با هدف جلوگیري از 
كاهش شديد ارزش بولیوار به بازار آزاد اين كشور دالر 
تزريق كرده اس��ت.  به گزارش رويترز، طي 6 هفته 
گذشته ارزش بولیوار در برابر دالر در بازار سیاه تنها 
۱۹ درصد كاهش يافته است. هر چند كه اين رقم براي 
تمامي كشورها يك فاجعه است، اما در ونزوئاليي كه 
با ابرتورم مواجه اس��ت اين بهترين وضعیت از ثبات 
اقتصادي در ماه هاي اخیر بوده است. كند شدن كاهش 
ارزش بولیوار مي تواند به دولت براي كاستن از سرعت 
رشد نرخ تورم كمك كند كه طبق پیش بیني صندوق 
بین المللي پول تا پايان امسال از يك میلیون درصد 
نیز خواهد گذشت. نیكالس مادورو ريیس جمهور 
ونزوئال كمي پیش در اصالحاتي گسترده كه به نوعي 
به رسمیت شناخته شدن بازار آزاد است اعالم كرد 
نرخ برابري بولیوار را ۹۵ درصد كاهش مي دهد. بانك 
مركزي ونزوئال تنها در روز چهارشنبه هفته گذشته 
۵.۳ میلیون دالر به نرخ 6۲ بولیوار را در اختیار واجدين 
شرايط دريافت ارز قرار داد. لئوناردو بونیاك- مشاور 
مالي گفته: »با آغاز به كار سیستم جديد شاهد انجام 
تراكنش هاي بیشتري هستیم، بانك مركزي اكنون 
فشار كمتري بر بازار آزاد اعمال مي كند.«  با اين حال 
دولت براي متوقف كردن روند افزايش قیمت دالر در 
بازار آزاد كار آساني در پیش نخواهد داشت. بسیاري از 
مردم و بنگاه هاي ونزوئاليي نمي توانند بیش از ۲۰۰۰ 
دالر در س��ال ارز بخرند، دولت به چ��اپ پول ادامه 
مي دهد و نرخ تورم ساالنه به ۱۱۱ هزار درصد رسیده 
است. نیكالس مادورو ريیس جمهوري ونزوئال، اخیرا 
با اذعان به اينكه تحريم هاي اياالت متحخده اقتصاد 
كشورش را به ش��دت آزار داده است اعالم كرده كه 
حاضر است بدون هیچ پیش شرطي با دونالد ترامپ 
ريیس جمهوري اياالت متحده، ديدار كند. مادورو 
گفته ديدار احتمالي اش با ترامپ ممكن است تغییرات 
قابل توجهي ايجاد  كند. ريیس جمهوري ونزوئال با 
اعالم اينكه به اندازه كافي شجاع است كه بتواند يك 
مذاكره سطوح عالي توأم با احترام متقابل را برگزار 
كند، گفته: »مي دانم اگر اين مذاكرات برگزار ش��ود 
اتفاقات بسیار مثبتي رخ مي دهد.« دونالد ترامپ نیز   
گفته در صورتي كه هرگونه مذاكره با ريیس جمهور 
ونزوئال ب��ه ارتقاي وضعیت اين كش��ور كمك  كند 

خواهان برگزاري اين ديدار است. 

مذاكره بدون پيش شرط 
واشنگتن با طالبان 

مشاور ويژه امريكا در امور افغانستان گفته دولت 
ترامپ اندك��ي موضع خودش را تغییر داده تا در 
پرونده س��ازش با طالبان افغانستان پیشرفتي 
حاصل ش��ود. به گزارش ايسنا، زلماي خلیل زاد 
گفته واش��نگتن اكنون بدون تاكید روي پیش  
ش��رط هايي كه قبال ذكر ش��ده بود، گفت وگو 
مي كند. طالب��ان بارها درخواس��ت كابل براي 
مذاكره را رد كرده و دولت افغانس��تان را دولتي 
دست نشانده خوانده اس��ت. اين گروه در مقابل 

خواستار مذاكره مستقیم با امريكاست.

 تعطيلي كنسولگري امريكا 
در بصره 

وزارت خارجه امريكا دس��تور تعطیلي و تخلیه 
كنس��ولگري خود در بص��ره ع��راق را به دلیل 
حمله ه��اي هفته هاي اخیر صادر كرده اس��ت. 
به گزارش يورونیوز، ماي��ك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، با تايید اين خبر گفته در هفته هاي گذشته 
تهديدها علیه كاركن��ان و اماكن امريكا افزايش 
يافته است. بصره در ماه هاي اخیر شاهد افزايش 

اعتراض ها به سوءمديريت دولت بوده است. 

عمران خان، گاوميش هاي 
نواز شريف را فروخت

دولت پاكس��تان با مزايده و فروش هش��ت راس 
گاومیش گران قیمت دفتر نخست وزيري پیشین، 
پول آن را به خزانه دولت واريز كرد. به گزارش جیو، 
اين گاومیش ها در مقر عمران خان نخست وزيري 
پاكستان، نگهداري مي شده و شیر آنها در اختیار 
نواز شريف نخست وزيرپیشین و خانواده اش قرار 
داده مي شد. اين گاومیش ها به قیمت دو میلیون و 

۳۰۰ هزار روپیه فروخته شده است. 

عراق رتبه دوم شاخص 
فالكت جهان 

عراق براي چهارمین س��ال متوالي در رتبه اول 
كشورهاي هاي عربي و دوم جهان از نظر فالكت 
در ش��اخص خوش��بختي كه توس��ط موسسه 
گالوپ امريكا منتش��ر شده اس��ت قرار دارد. به 
گزارش ايرنا، جمهوري آفريقاي مركزي به دلیل 
درگیري هاي بسیاري كه در آن رخ داده در صدر 

شاخص فالكت كشورهاي جهان قرار دارد.

نمايندگان  قطر  و  عربستان 
مذاكره كردند

امريكا نمايندگان قطر و عربس��تان را پش��ت میز 
مذاكره كشاند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا، با وزراي خارجه شوراي 
همكاري خلیج فارس و همچنین مصر و اردن در 
حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد، تشكیل جلسه داده است. اين در حالي است 
كه عادل الجبیر وزير خارجه عربستان، پس از اين 
ديدار هم تاكید كرده تحريم قطر ضروري اس��ت. 
عربستان و متحدانش از ژوئن ۲۰۱۷ ضمن قطع 
مناسبات ديپلماتیك با قطر، دوحه را عمال محاصره 
كرده اند. میانجیگري امريكا، كويت و عمان تاكنون 

نتوانسته گره اي از اين بحران ديپلماتیك باز كند.



دريچه8گزارش
 نقش بنگاه هاي كوچك
 در رشد اقتصادي تركيه

بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط به  عنوان موتور 
محركه توسعه اقتصادي و اجتماعي، نقش مهمي در 
ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار و تقويت رشد اقتصادي 
كشور به ويژه در شرايط كنوني كه با تحريم هاي امريكا 

روبه رو هستيم، ايفا مي كنند.
به همين خاطر دراينجا كس��ب و كارهاي كوچك 
و متوس��ط در تركيه  مورد بررس��ي قرار مي گيرند.  
اقتص��اد تركيه در آغاز يك اقتص��اد دولتي بوده كه 
سرمايه گذاري در صنايع و زيرساخت ها توسط دولت 
صورت مي گرفت. اما از دهه 1950 به بعد تالش هايي 
براي خصوصي سازي شكل گرفت كه در نهايت منجر 
به انتقال اقتصاد اين كشور از بخش دولتي به بخش 
خصوصي ش��د.  در كنار اين انتقال م��وارد ديگري 
همچون آزاد سازي تجاري و تعامل بيشتر با اقتصاد 
جهاني با محوريت توسعه و تقويت صادرات منجر به 
افزايش سهم بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط 
در اقتصاد شد، به گونه اي كه اكنون اين بنگاه ها سهم 
قابل توجهي از كس��ب و كارهاي اين كشور و ميزان 
اش��تغال آن را برعهده دارن��د.  بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و متوس��ط 99.8 درص��د از كل بنگاه هاي 
اقتصادي، 73.5 درصد از اش��تغال و 55.5 درصد از 
سرمايه گذاري ناخالص در دارايي هاي كشور تركيه 
را ش��كل مي دهند.   به طور كل دولت تركيه با توجه 
به چالش ها و مش��كالت كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط دو مس��اله اصلي بهبود دسترسي به منابع 
مالي و ارتقاي سطح تكنولوژي، كارآفريني و نوآوري 
را در دستور كار خود قرار داد.  تالش دولت تركيه اين 
بود كه سهم اين نوع كسب و كارها در حجم تسهيالت 
بانكي را افزايش دهد و سازوكاري را به كار گيرد تا آنها 
بتوانند از ابزارهاي مالي بهتر استفاده كنند. بعالوه از 
طريق اجراي برنامه هاي مختلف آموزشي و حمايت 
از تحقيق و توسعه به ارتقاي سطح تكنولوژي و دانش و 
مهارت اين بنگاه ها كمك كند. دولت تركيه در راستاي 
دس��تيابي به اين اهداف، برنامه هاي خ��ود را بطور 
همزمان در سه محور تدوين برنامه هاي عملياتي يك 
يا چند ساله، عضويت در نهادها و مجامع بين المللي و 
ايجاد همكاري و هماهنگي ميان سازمان هاي متولي 

اجراي سياست ها سازماندهي كرد.
دولت تركيه عالوه ب��ر اقدامات فوق و در راس��تاي 
توسعه حمايت هاي خود از اين كسب و كارها دست 
به نهادسازي زده و در سال 1980 مركز توسعه آموزش 
صنعتي )SEGEM( و س��ازمان توس��عه و آموزش 
صنعتي )KUSGET( را تأس��يس كرد كه در سال 
1990 اين دو نهاد با يكديگر ادغام و تبديل به سازمان 
توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط )كاسگب( شد 
كه اصلي ترين نهاد براي اجراي سياست هاي در نظر 
گرفته شده توس��ط وزارت صنايع و تجارت به شمار 
مي آمد. كاس��گب يكي از بزرگ ترين سازمان هايي 
است كه وابسته به وزارت صنايع و معادن تركيه بوده 
و به منظور افزايش سهم و كارآيي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط در صنايع توليدي، افزايش رقابت پذيري 
آنها، ادغام آنها در صنايع مربوطه و هماهنگي آنها با 
سياست هاي توسعه اقتصادي و ملي تأسيس شد. در 
آغاز اين سازمان تنها از بنگاه هاي كوچك و متوسط 
فعال در صنايع توليدي حمايت مي كرد. ولي بعدها 
اين حمايت گسترش يافت و بنگاه هاي بخش هاي 
ديگر را نيز شامل شد.  ساختار اصلي اين سازمان از 
دو بخش سياستگذاري و ارايه خدمات تشكيل شده 
است. بخش ارايه دهنده خدمات شامل سه زيربخش 
مراكز توسعه بنگاه، مراكز توسعه تكنولوژي و كانون 
هم افزايي همكاري مي ش��ود. نكت��ه قابل توجه در 
كاركرد بخش ارايه خدم��ات به نقش آن در تقويت 
روابط اساسي بين دولت و صنعت باز مي گردد. بخش 
ارايه دهنده خدمات از نزديك و از طريق انجام مصاحبه 
با بنگاه هاي كوچك و متوسط همكاري داشته و از اين 

طريق باعث تقويت روابط دولت و صنعت مي شود.
مكانيسم حمايتي كاس��گب از يك ساختار خاصي 
پيروي مي كن��د. بدين صورت كه پ��س از ثبت نام 
بنگاه ها در مركز داده كاس��گب، بر اس��اس ظرفيت 
و قدرت رقابتي ش��ان به اهداف استراتژيك موجود 
هدايت مي شوند. عالوه بر آن بنگاه با استفاده از نقشه 
راه استراتژيك مسير دست يابي به اهداف مد نظر را 
تشخيص داده و نوع حمايت از آنها بر اساس اهداف 
مد نظر تعيين مي ش��ود. در اي��ن چارچوب فرآيند 
حمايتي از چهار مرحله مجزا تشكيل مي شود. اين 
مراح��ل عباتند از انجام غربالگري، تهيه نقش��ه راه 
استراتژيك، اجراي حمايت و نظارت و ارزيابي.  در اين 
فرآيند حمايتي مرحله نهايي، يعني نظارت و ارزيابي 
از اهميت شاياني برخوردار است. زيرا در اكثر كشورها 
سياست هاي حمايتي در بخش صنعت بطور كل و در 
مورد بنگاه هاي كوچك و متوسط بطور خاص اجرا 
مي شود، اما رسيدن به اهداف مورد نظر نيازمند نظارت 
دقيق و مستمر و ارزيابي عملكرد اين بنگاه ها است. در 
اين رابطه كاسگب در پايان سال سوم كه پايان دوره 
اعتبار نقشه راه استراتژيك است گزارش ارزيابي خود 
را تهيه مي كند تا مشخص شود آيا بنگاه مورد نظر به 
اهداف خود رسيده است يا خير. در اين گزارش مسائل 
مطرح شده توسط بنگاه كوچك و متوسط در خصوص 
موفقيت هاي كسب ش��ده در زمينه هايي همچون 
س��ازماندهي، مديريت، منابع انساني، فرآيندهاي 
توليد، بازاريابي و فرآيندهاي فروش مورد بررس��ي 

قرار مي گيرد. 
تجربه  تركيه   نش��ان مي دهد كه رشد و توسعه اين 
بنگاه ها قبل از هرچيز نيازمند فراهم بودن بسترهاي 
اقتصادي و سياسي الزم جهت تحقق آرامش و ثبات 
در اقتصاد كش��ور است. ثبات ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي همچون نرخ تورم، نرخ ارز و تعامل مستمر 
و سازنده با اقتصاد جهاني از پيش زمينه هاي موفقيت 
اين نوع كسب و كارها است. آنها بايد صادرات محور 
بوده و ضمن تأمين نيازهاي داخلي يك چشم انداز 
مبتني بر صادرات را براي خود ترسيم كنند. در اين راه 
تعامالت سازنده با اين كسب و كارها از طريق نهادهاي 
مربوطه و اجراي سياس��ت هاي حمايت��ي و به ويژه 
نظارت و پايش آنها از اهميت مضاعفي برخوردار است.

واكاوي علل خودخواهي و طمعكاري در جامعه

چرا چنين شديم
مي گويند سابقه نداشته در طول تاريخ ايرانيان اينقدر 
خودخواه و طمعكار باشند كه هيچ چيز سالمي را براي 

خود و آيندگان شان باقي نگذارند.
عزت اهلل سام آرام جامعه شناس كه از وي به عنوان پدر 
مددكاري اجتماعي ايران نيز ياد مي شود عقيده دارد: 
اگر طمع در يك جامعه رسوخ پيدا كرد از نظر فرهنگي 
رو به سقوط حركت مي كند و بسياري از آداب و رسوم 

اصيل و خوب آن نيز از بين مي رود. 
به گفته وي، انس��ان ها اگر طمعكار ش��دند همه چيز 
را مي بلعن��د و چيزي را س��الم نمي گذارن��د؛ نابودي 
محيط زيست در نتيجه طمع است زيرا انسان ها جنگل، 
كوه، دريا و انس��ان هاي ديگر را هم مي بلعند )تضييح 

حقوق ديگران به خاطر خودخواهي( .
وي بسياري از آسيب ها از جمله احتكار، گرانفروشي، 
تصادف ه��اي س��اختگي ب��راي گرفتن خس��ارت، 
زيرآب زني، كم فروشي و سوءاستفاده از موقعيت ها را 
درنتيجه حس طمع انسان ها مي داند و معتقد است كه 

انسان طعمكار همه چيز را خراب خواهد كرد.

   علت احتكار برنج فروش چيست
به گزارش ايرنا، اين روزها ش��هروندان درحالي اخبار 
مربوط به احتكار كاالها و نيز فروش اجناس��ي كه به 
قيمت هاي قبل خريداري شده اند اما يا در انبارها خاك 
مي خورند يا به قيمت هاي چند برابر فروخته مي شوند 
را دنبال مي كنند كه چندي پيش شنيدند: محتكر برنج 

در مكه حاجي شد.
اين خبري بود كه در خالل گشت مشترك تعزيرات 
ته��ران چندي پيش اع��الم و بيان ش��د: فردي كه 
سه هزار و 600 تن برنج در پايتخت احتكار كرده بود 

به سفر حج رفته بود.
ما ايرانياني كه رويدادهاي��ي اينچنين مثل احتكار 
يا گرانفروش��ي را دامن مي زنيم هماناني هس��تيم 
كه زماني، صبح اول وقت، وقتي مغازه اي نخستين 
مشتري اش را راه مي انداخت و به قول معروف دشت 
مي كرد، اگر مشتري دوم هم به همان مغازه مي رفت 
مغازه دار كااليي ب��ه او نمي فروخت و مي گفت: من 
دش��ت كرده ام، روبه رويي هنوز دش��ت نكرده برو 

آنجا بخر.
حاال اما احتكار، گران فروشي آشكار، فروش جنس 
و قطعه معيوب به جاي محصول سالم و اين چيزها 
ديگر نه تنها از س��وي اين افراد مذموم نيست بلكه 
حق و ضرورت محس��وب مي شود و كاسبان و حتي 
برخي متوليان اتحاديه ه��ا و ديگر نهادهاي متولي 
نيز اين عمل را نه تنه��ا احتكار نمي دانند بلكه از آن 
دفاع مي كنند و مي گويند اگ��ر اين كارها را نكنند، 
ضرر مي كنند. اس��تدالل اين دسته از افراد اين است 
كه به علت كاه��ش ارزش پول، م��ردم براي حفاظت 
از سرمايه هاي ش��ان اين كارها را بكنند اشكال ندارد 
اما اين درحالي است كه هيچكس نمي تواند احتكار، 
گرانفروشي و سوءاستفاده از حق ديگران را به قيمت 
سودجويي بيشتر با هيچ منطق يا بهانه اي توجيه كند.

   ريشه يابي تاريخي طمعكاري
پدر علم مددكاري اجتماعي اي��ران در گفت وگو با 
ايرنا معتقد اس��ت كه در طول تاريخ اينقدر ايرانيان 
طعمكار نبوده اند كه اينك شده اند و براي اثبات اين 
مدعا به نيايش داريوش هخامنش��ي اشاره مي كند 
كه در آن آمده اس��ت: خداوندا اين س��رزمين را از 
سپاه دش��من، دروغ و خشكسالي دور نگه دار.  وي 
مي گويد: در طول تاريخ طمع، حرص زدن و چنگ 
زدن به هرچيزي براي خواس��ت و منافع ش��خصي 
حتي به قيمت نابودكردن ديگران به ش��كل كنوني 
در ايران وجود نداشته كه اگر بود در نيايش شاهان 
هخامنشي به آن هم اشاره مي شد. اين جامعه شناس 
سرآغاز شيوع تب طمعكاري و زياده خواهي را از دهه 
40 خورشيدي مي داند و معتقد است: رژيم پهلوي با 
عنوان اصالحات ارضي يا الغاي نظام ارباب و رعيتي 
وقتي خواس��ت برنامه هاي ديكته شده امريكا را در 
ايران پي��اده كند زمينه ه��اي اجتماعي و فرهنگي 

تشديد حس طمعكاري را نيز پايه گذاري كرد.
س��ام آرام توضيح داد: فرهنگ طمع تا آن زمان در 
بازار، توليد و كش��اورزي ايران به اين ش��كل وجود 
نداشت و تا پيش از آن جوانمردي در كسب و كار و 

زندگي انسان ها حرف اول را مي زد و الگو بود.
از نگاه اين جامعه ش��ناس انقالب سفيد 6 ماده اي 
س��ال 1341 نظم فرهنگ��ي جامعه را ب��ه هم زد، 
كش��اورزي را تعطيل كرد و از همان زمان هم گندم 
از امري��كا وارد، مهاج��رت روس��تاييان و واگذاري 
سهام كارخانه ها به كارگران شروع شد، اخالق بد و 
سودجويي نامشروع نيز كم كم در بازار كليد خورد.

به اعتقاد اين جامعه ش��ناس، از اي��ن دوره تاريخي 
ايرانيان دوس��ت دارند ارباب و ش��اه باشند؛ اسباب 
آن را مي خواهن��د فراهم كنند يا اس��باب آن را در 
سودجويي با هر ابزار و به هر شيوه اي مي بينند؛ اين 
فرهنگ بعد از انقالب اسالمي هم به شكل نه چندان 

گسترده ادامه يافت.
س��ام آرام مي گويد كه مبناي اقتصادي ما در طول 
تاريخ هميشه آب بوده نه زمين اما در اين برنامه )پس 
از اصالحات ارضي( بدون توجه به مباني و نيز مطالعه 
علمي، مبنا و اصالت را به اشتباه بر زمين گذاشتند.

وي تاكيد كرد: از اين زمان به بعد اصالت به جاي آب به 
زمين افتاد و آب، ملي و دولتي شد؛ وقتي چيزي را ملي 

كردند طمع در گرفتن آن هم زياد مي شود.
اين جامعه شناس افزود: مردم از آن زمان كه دولت 
قيم مردم شد و امكانات را بي حساب و كتاب به مردم 
داد اخالق نامناسبي پيدا كردند كه هرچه مال دولت 
است بايد مجاني باشد و فكر مي كنند هرچه بيشتر 
بتوانند از دولت بِكنند منفعت بيشتري مي برند زيرا 
برداشتشان اين است كه يك مو از خرس كنده اند. 

   تعريف رفاه  و جاي خالي ابزار تنبيهي
براساس آنچه جامعه شناسان مي گويند طعمكاري اگر 
به شكل پديده اي اجتماعي همه گير شد آثار و تبعات 

بسياري مي تواند داشته باشد.
كارمندي كه ك��م كاري كند اما ادعاي دريافت حقوق 
كامل و بيش��تر داشته باش��د، فروش��نده اي كه كم 
مي فروش��د اما گران، معلم��ي ك��ه در آموختن كم 
مي گذارد، ميوه فروش��ي كه حاضر است ميوه هايش 
خراب ش��ود و بيرون بريزد اما از درصد س��ودش كم 
نكند، راننده اي كه حق ش��هروندي ديگ��ران را براي 
زودتر رسيدن زير پا له مي كند، ثروتمندي كه از همه 
ابزارهايش اس��تفاده مي كند تا بيش��تر از روز قبل به 
ذخيره حساب هاي بانكي اش بيفزايد و ... همه و همه در 
شرايطي رخ مي دهد كه انسان ها طمعكار و زياده خواه 
مي شوند و هيچ نظارت و ابزار تنبيهي هم براي مقابله با 

اين وضعيت ايجاد نمي شود.
در اين ش��رايط تعريف ه��ا عوض مي ش��ود؛ تعريف 
مردم از رفاه، آسايش و نش��اط نيز تغيير خواهد كرد؛ 
ثروت اندوزي به هر روشي، داش��تن خودرو يا ويالي 
آنچناني را معادل داشتن رفاه و آسايش تعريف مي كند 
حال آنكه بس��ياري از افراد مشاهده ش��ده اند كه اين 
امكان��ات را دارند اما آرامش ندارند. به دنبال آن و براي 
تامين ابزارهايي ك��ه به زعم اين اف��راد رفاه مي آورد، 
احتمال دارد فعاليت هايي انجام دهند كه حتي اگر به 
زيان ديگران هم باشد براي خودشان توجيه كنند و از 
نظر خودشان كار خالف يا ناشايستي انجام نداده باشند.

   جامعه ضعيف شده است
جبار رحماني دكتراي مردم شناس��ي به عنوان عضو 
هيات علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت دارد و معتقد 
است: ويروس طمع و خودخواهي مثل خيلي چيزهاي 
ديگر در فطرت و ذات انس��ان ها هميشه وجود داشته 
اما بايد بررسي كرد چه شده كه اينقدر رشد كرده و به 

فعليت رسيده است.
اين جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان 
اينكه در انسان هاي اوليه هم طمعكاري و خودخواهي 
وجود داشته اظهارداشت: »جامعه« در ايران ضعيف 
شده و در اين شرايط اگر انس��ان ها به حال خودشان 
رها شوند به سمت خودخواهي گرايش پيدا مي كنند.

وي تشريح كرد: وقتي جامعه به افراد آموزش نمي دهد 
اگر ديگ��ران از بين بروند او ه��م از بين خواهد رفت و 
س��عادتمندي زندگي او در گرو سعادتمندي زندگي 
جمعي است، اين خصيصه ها مانند طمعكاري بيش از 

هرزمان فعليت پيدا مي كنند.

رحماني ب��ا بيان اينك��ه در جامعه م��ا مكانيزم هاي 
مهارخودخواهي ضعيف ش��ده و افراد نيز مي پندارد 
كه جامعه هوادارش نيست، اظهارداشت: افراد در اين 
شرايط ياد مي گيرد بايد خودش��ان مراقب خودشان 

باشند وگرنه كاله سرش مي رود.
وي تصري��ح ك��رد: االن ب��راي خري��د ي��ك قطعه 
خ��ودرو، خان��ه ي��ا .... افراد باي��د مراقب باش��ند كه 
كس��ي سرش��ان كاله نگذارد چ��ون جامع��ه ابزاري 
 ب��راي برخ��ورد ب��ا اي��ن رويكرد نگذاش��ته اس��ت.

رحماني افزود: ف��رد در جامعه مي بيند امنيت ندارد و 
براي اينكه بتواند زندگ��ي اش را مصون نگه دارد بايد 
انرژي ذخيره كند تا خودش را نجات دهد و به همين 
علت به احتكار، گرانفروشي و سر ديگران كاله گذاشتن 
روي م��ي آورد. به گفته اين جامعه ش��ناس، وضعيت 
افسارگس��يخته احتكار يا داللي به اين علت است كه 
آدم ها احس��اس ناامني نس��بت به آينده مي كنند و 
اعتمادشان را به جامعه از دست داده اند؛ فرد مي بيند 
در هر حرفه اي مجبور اس��ت تقلب كند زيرا به انرژي 

براي بقا نياز دارد.

   چشم انداز  چيست
عضو هيات علمي پژوهش��كده مطالعات فرهنگي و 
اجتماعي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تداوم اين 
وضعيت چه چشم اندازي براي جامعه مي توان متصور 
بود تصريح كرد: اگر اين روند ادامه پيدا كند حس خوبي 
به وضعيت آينده ندارم زيرا جامعه به پيكري در حال 

مرگ نزديك و ضعيف خواهد شد.
اين جامعه ش��ناس اعم��ال ابزاره��اي تنبيهي براي 
متخلفان را بسيار مهم دانس��ت و با طرح اين پرسش 
ك��ه »افراد در جامعه از سرنوش��ت كدام مجرم مطلع 
شده اند و سرانجامش را ديده اند؟« بيان كرد: در سيستم 
اجتماعي اگر دزدها و رانت خواران راحت در خيابان قدم 
بزنند و كسي با آنان كاري نداشته باشد توصيه اخالقي 
ديگر جواب نخواهد داد و توصيه اخالقي اصوال توصيه 

عملي است وگرنه تاثيرگذار نخواهد بود.
رحماني گفت: اگر مس��اله رانت خ��واران، آقازاده ها، 
متخلفان و مفس��دان هيچگاه حل نش��ود اين مساله 
مثل ويروسي به بدن جامعه وارد مي شود و ديگر دفع 

نمي شود.

   چرا توصيه هاي ديني كارساز نيست
اين جامعه ش��ناس در پاس��خ به اين پرسش كه چرا 
توصيه هاي ديني و شرعي در اين شرايط كارساز نيست 
تصريح كرد: دستور شرع براي حفظ و تنظيم روابط در 
جامعه نقش ايفا مي كند اما اگر فقه بروزرساني نشود يا 
با متخلفان برخورد نشود كارآيي الزم را ديگر نمي توان 

انتظار داشت.
وي بيان كرد: ش��نيده ايم اخيرا آيت اهلل جوادي آملي 
گفته اند اگر مراقبت نكنيم مردم ما را به دريا خواهند 
انداخت كه اين نشان مي دهد رهبران ديني هم متوجه 
مشكل شده اند و اينك مردم از متوليان فقه انتظار دارند 

كه ورود كنند.
اين جامعه شناس با بيان اينكه اخالق از شرع يا هرجاي 
ديگري كه نشات بگيرد اگر ضمانت اجرا نداشته باشد 
رعايت نمي شود اظهارداشت: در شرايط كنوني مردم به 
تجربه فهميده اند كه بعضي مدعيان اخالقي دستشان 

خالي است.

   به دنبال مولفه هاي ملي  و تاريخي
اين جامعه ش��ناس همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه توجه به هويت تاريخي و مولفه هاي ملي، احساس 
و عاملي كه بتواند مردم را حول آن محور جمع كند آيا 
نمي تواند در اين مسير كمك كننده باشد، توضيح داد: 
در كجا اين مسائل و مولفه ها مثال ارزش هاي ملي براي 

ما نهادينه شده است؟
وي سپس اينطور ادامه داد: اگر پس از پيروزي در يك 
مسابقه مثل فوتبال يكجا مردم به صورت خودجوش 
بيرون مي ريزند و ايران ايران مي كنند كه جنبه مثبت 
دارد، مقطعي اس��ت و اگر آيين هايي كه ما را به عنوان 
ملت پيوند مي دهند را از بي��ن ببريم ديگر نمي توان 

انتظار »حس تعلق« داشت.
رحماني با بيان اينكه اگر فرد نتواند اعتماد كند در جامعه 
مشاركت هم نمي كند و تالش مي كند كه گليمش را 
خودش از آب بكشد، اظهارداشت: تا چند وقت پيش 
نااميدي به آينده را در برخي نظرسنجي ها داشتيم اما 

اينك هراس از آينده داريم كه خطرناكتر است.

   زود مي آيند دير مي روند
دكتر سام آرام پدر مددكاري اجتماعي ايران درادامه 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا درباره راهكارهاي حل اين نوع 
مشكالت معتقد است: پديده اجتماعي طمعكاري هم 
مثل بسياري از ديگر آسيب ها زود مي آيد و دير مي رود.

وي با بيان اينكه ارايه راهكار مناسب براي درمان اين 
پديده اجتماعي مثل ديگر آسيب ها فرصت، مجري، 
همت بزرگ و عالقه براي اقدام مي خواهد، اظهارداشت: 
در ش��رايط كنوني جامعه ما به دنبال مس��ائل روزمره 

به ويژه مسائل اقتصادي است. 

   بارمان را يك شبه  ببنديم
وي توضيح داد: يك جوان كه تازه مشغول به كار شده 
برعكس قديم كه ذره ذره زندگي را مي ساخت يك شبه 
مي خواهد همه چيز داشته باشد و وقتي محقق نشود 

دچار نااميدي و ياس مي شود. 
س��ام آرام نقش رس��انه ها را در اين زمينه مهم خواند، 
صداوسيما را به كم كاري متهم كرد و با طرح پرسشي 
گفت: در سريال هاي صداوسيما يك نكته پيداكنيد كه 
مخالف طمع و طعمكاري باشد. وي با بيان اينكه مشكل 
ديگر در درمان اين آسيب ها اين است كه نگاه ها بيشتر 
به جامعه شناسي گرايش دارد تا روانشناسي اجتماعي، 
توضيح داد: ب��ه عنوان يك جامعه ش��ناس و مددكار 
اجتماعي مي گويم براي درمان آسيب هاي اجتماعي در 
ايران مطالعات با رويكرد روان شناسي اجتماعي جواب 
مي دهد تا جامعه شناس��ي اما هيچ دانشگاهي رشته 
روان شناسي اجتماعي را آنطور كه بايد ارايه نمي دهد.

   پديده خانه هاي  سمساري
در ادامه اين گزارش باتوجه به موضوع به س��راغ يك 
جامعه شناس با گرايش اقتصاد اجتماعي رفتيم؛ دكتر 
غالمرضا عليزاده استاد دانشگاه عالمه طباطبايي نيز 
معتقد اس��ت كه پس از انقالب اسالمي به ويژه بعد از 

پايان جنگ تحميلي جامعه به شدت قطبي شد.
وي اف��زود: آرمانگراي��ي و گرايش ه��اي معن��وي، 
ازخودگذشتگي، انصاف، عدالتخواهي و منافع ديگران 
را بر منافع خود ترجيح دادن ها به مرور تغيير شكل داد 
و به صورت نوعي رقابت در جمع آوري ثروت و امكانات 

تبديل شد.
به گفته اين استاد دانشگاه عالمه طباطبايي، گروه هاي 
مرجع نيز كه به نوعي قبال جامعه را به س��مت مصرف 
بهينه و قناعت س��وق مي دادند خودشان دچار نوعي 
بيماري هاي مصرف گرايي و مصرف زدگي شدند و ما 

با پديده اي به نام »خانه هاي سمساري« مواجه شديم.
عليزاده توضيح داد: افراد س��عي مي كردند تا آنجاكه 
مي توانند از اشيا و وسايل، خانه را پر كنند و بعد احساس 
كمي جا مي كردند و جاي بزرگ تر مي خواس��تند، به 
همين شكل اين سير تشكيل خانه به مغازه سمساري 
در بسياري از اليه هاي اجتماعي طي سال هاي گذشته 

رشد كرد.
اين جامعه شناس گفت: از آنجاكه در جامعه هر قشري 
سعي مي كند به نوعي رفتارهاي يك قشر باالتر از خود 
)يا قش��ري را كه باالتر از خود تلقي مي كند( را تقليد 
كند اين پديده به همين شكل همه اقشار و اليه هاي 
اجتماعي را در تغيير دادن به امكانات زيستي و جمع 
آوري اشيا و امكانات براي نشان دادن بهزيستي خود 
به عنوان يك واقعيت و ارزش وارد هستي اجتماعي و 

مناسبات خانوادگي كرد.
وي افزود: در اين فرآيند ازآنجاكه به دست آوردن اين 
امكانات از طريق حقوق بگيري و انجام يك كار موظف 
و مشخص دست نايافتني بود مشاغل دوم و سوم هم 

وارد شد. 
عليزاده گفت: براي تقليد رفتار يك قشر باالتر از خود 
چون امكانات و حقوق موجود از يك ش��غل مشخص 
امكان پذير نيست لذا پديده هاي رشوه گرفتن، اختالس 
و ساير عوامل آسيب شناختي در سازمان هاي اداري 
رش��د كرد و مي بينيم كه با اين پديده و فس��اد اداري 

چقدر مواجهيم.
اين كارشناس امور اجتماعي بيان كرد: در جامعه ما بعد 
از مدتي به ويژه پس از جنگ تحميلي »فضيلت كار« 
جاي خود را به »فضيلت ثروت و ابزارهاي زيس��تي« 
داد؛ پس ارزش انس��ان ها به جاي اينكه از اخالق، علم 
و دانش و فداكاري نشات گيرد براساس ابزارهايي كه 
پيرامونشان است شكل گرفت و به همين دليل جامعه 
به سمت مصرف زدگي و مصرف گرايي شديد پيش رفت 
بطوري كه در تمام اس��تانداردهاي جهاني ما چندين 

برابر استانداردهاي دنيا مصرف داريم.
به گفته اين جامعه ش��ناس، گروه ه��اي مرجع در 
شكل گيري اين نوع رفتارها نقش بسيار مهمي دارند؛ 
اين گروه ها وقتي خ��ود واعظان غيرمتعظ )عالمان 
بي عمل( شوند ديگران تبعيت نمي كنند، رفتارشان 
را با آنها مورد سنجش قرار مي دهند و به اين سمت 
نيز س��وق مي يابند كه درنهايت مجموعه جامعه به 
س��مت مصرف گرايي و مصرف زدگي حركت كند. 
وي در تش��ريح هويت اين گروه ه��اي مرجع اضافه 
كرد: گروه هاي مرجع مثال مسووالن در همه رده ها را 
شامل مي شوند كه البته سلبريتي ها )افراد مشهور( 

هم نقش دارند. 

اين جامعه ش��ناس گفت: به ط��ور نمونه وقتي يك 
فوتباليس��ت در يك برج ب��زرگ زندگي مي كند در 
س��ايرين هم اين فكر ايجاد مي شود كه چرا ما نبايد 

داشته باشيم؟
   همه دنبال  شاسي بلند

عليزاده بيان كرد: امروزه ارزش انس��ان ها در شرايط 
فعلي براساس ميزان ثروت، محل جغرافيايي زيستي 
و نوع ماش��ين و اين ابزارها س��نجيده مي شود؛ پس 
اف��راد براي آنك��ه بتوانند وجاهت، منزل��ت و پايگاه 
جديد اجتماعي تعريف كنند س��عي دارند به هر نحو 
اين ابزارهاي تش��خص بخش )به زعم آنان( را براي 

خودشان فراهم كنند.
وي افزود: يك��ي از اين موارد عطش پ��ول درآوردن 
است كه خيلي سريع و در زمان كوتاه ازطريق راه هاي 
ميان ُبر مثل اختالس، رش��وه و كالهبرداري به پول 
برسند. اين استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي درباره 
علت هاي شكل گيري چنين پديده هايي گفت: پس 
از جنگ احتياج به بازسازي ويراني ها بود، شركت هاي 
زيادي ايجاد ش��دند كه اين بازس��ازي را انجام دهند 
و ش��هرها دوباره سازي ش��ود كه بده بستان هاي بين 

سازمان هاي دولتي و پيمانكاري از آن زمان كليد خورد. 
وي افزود: در اين شرايط برخي افراد در نهادها به جاي 
اينكه نظارت كنند شريك شدند و درصد مي گرفتند؛ 
از اينجا فساد و اين پديده كليد خورد و زمينه هاي بروز 
ثروت اندوزي و گرايش به ثروت افزون ش��د و به مرور 

زمان به صورت يك ويروس اجتماعي درآمد.
عليزاده با طرح عب��ارت ديگري از اين موضوع تصريح 
كرد: در اين زمينه فساد اداري حتي به مرحله اي رسيده 
ايم كه متاسفانه موضوع در برخي نهادها از رشوه گيري 
فراتر رفته و به »زورگيري« رس��يده اس��ت زيرا حتي 
اگر همه كارها را قانوني انجام داده باش��يد براي اينكه 
پرونده شما تاييد شود، چيزي مي گيرند و نام آن ديگر 

زورگيري است.
وي تصريح كرد: براي مقايسه وضعيت كنوني با زمان 
قبل از جنگ فقط كافي است نگاهي به محل سكونت و 

دارايي هاي مديران بياندازيم و مقايسه كنيم.

   تعريف مان  از رفاه
اين جامعه شناس در پاسخ به خبرنگار ايرنا مبني بر 
اينك��ه تعريف ه��اي ما از رف��اه و نق��ش آموزش و 
فرهنگ س��ازي در اين زمينه چقدر مي تواند براي 
مقابله با اين نوع آس��يب هاي اجتماعي موثر باشد 
گفت: رفاه امري نسبي اس��ت؛ امكان دارد يك نفر 
خودش را با فرد ديگري مقايس��ه و احس��اس فقير 
بودن كند و همان فرد توس��ط انسان هاي يك اليه 

ديگر انساني رفاه زده تلقي شود.
وي اف��زود: وقتي جامعه به س��مت ابزارگرايي رفته و 
معيارهايش براي تحقق آرامش و آسايش را در فراهم 
كردن ابزارها ديده س��عي مي كن��د آن را فراهم كند و 

مسابقه اي در اين زمينه شكل گرفته است.
به گفته وي در جامعه شناس��ي با اصل رفتارجمعي يا 
»مغناطيسم گروه« مواجهيم كه وقتي گروه به سمت 
اي��ن ابزارها مي رود تعريفي هم ك��ه همه دارند همان 
مي شود؛ اينك براساس آن تعريف همه دنبال خودرو 
شاسي بلند و خانه آنچناني يا اينچنين امكاناتي هستند.

   جريان از كجا  آورده ايم
اين استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در مورد راهكاري 
حل چنين مشكالتي نيز برخورد بدون اغماض با فساد 
و رانت را تنها راه دانست و گفت: هيچ راهي ندارد غير از 
آنكه ابتدا جريان »از كجا آورده اي« را كليد بزنيم و در 

اين زمينه با هيچ كس اغماض نداشته باشيم.
وي اضاف��ه ك��رد: باي��د مش��خص ش��ود مدي��ران 
دارايي هاي ش��ان را از چ��ه راهي به دس��ت آورده اند، 
ماليات آن را داده اند يا خير؛ اگر در كسب دارايي نبوغ و 
تالش آنها كاركرد داشته كه هيچ اما اگر از رانت استفاده 

شده بايد ماليات گرفته، رد مال شود و اموال برگردد.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي در پاسخ به اينكه 
فرهنگ سازي در اين زمينه چه جايگاهي دارد گفت: 
در شرايط كنوني برخورد مقدم است، فرهنگ سازي 
هم بايد در دستور كار باشد اما فرهنگ سازي و تغيير 
يك رفتار اجتماعي دير جواب مي دهد، لذا برخورد بايد 
سريع شروع شود.  وي پيشنهاد داد كه از دانشگاه هاي 
بي طرف هيات هايي تش��كيل و بررس��ي ثروت هاي 
مديران ش��روع ش��ود تا به زعم او »بحراني« كه اينك 

جامعه را در اين بخش دربرگرفته تعديل شود.

   مافياي  مديريت
علي��زاده در ادامه با بي��ان اينكه پ��س از آن »مافياي 
مديريت ارشد كشور را بايد از بين برد«، توضيح داد: در 
چند دهه گذشته تنها 800 مدير درقالب 200 خانواده 
هس��تند كه مديريت ها در آنها مي چرخد و امور را در 
اختيار دارند؛ بهتر اس��ت مجالي داده شود افراد بهتر 
مديريت ها را در دست بگيرند و خويشاوندساالري از 

بين برود.
به گزارش ايرنا، با توجه به نقطه نظرهاي كارشناسان 
حوزه علوم اجتماعي از ابعاد مختلف مردم شناس��ي، 
جامعه شناسي اقتصاد و نيز مددكاري اجتماعي به نظر 
مي رس��د در ش��رايط كنوني راهي نيس��ت جز ايجاد 
ابزارهاي نظارت��ي دقيق و ضمانت هاي اجرا به منظور 
جلوگيري از بروز فساد و مقابله با رانت خواران از يكسو 
و نيز شروع اقدامات فرهنگ ساز و رفتارسازي باهدف 
آموزش رويكردهاي سازنده از سوي ديگر كه جامعه را 

از اين پديده طعمكاري رفته رفته دور كند.
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  رژيم پهلوي با عن�وان اصالحات ارضي 
يا الغاي نظام ارباب و رعيتي وقتي خواست 
برنامه هاي ديكته ش�ده امريكا را در ايران 
پياده كند زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي 
تشديد حس طمعكاري را نيز پايه گذاري كرد

برش

  در چن�د دهه گذش�ته تنه�ا 800 مدير 
درقالب 200 خانواده هستند كه مديريت ها 
در آنه�ا مي چرخ�د و ام�ور را در اختي�ار 
دارند؛ بهتر اس�ت مجالي داده ش�ود افراد 
بهت�ر مديريت ه�ا را در دس�ت بگيرند و 

خويشاوندساالري از بين برود

برش



يادداشت 9 بانك و بيمه
 واكنش متفاوت بازار ارز

 به اظهارات  داخلی وخارجی
محمد ارباب افضلی|

چرا بازار ارز ما از س��خنرانی ک��ه اکثر رهبران 
جه��ان را به خن��ده وا می دارد می ترس��د، اما 
خبر تصویب لوایح پولشویی و پالرمو را جدی 

نمی گیرد؟!
هفتادوسومین نشست ساالنه مجمع عمومی 
ملل متحد در نیویورک در حالی که بسیاری از 
آحاد اقتصادی به ثمرات گفتگوها و دیدارهای 
رسمی و غیر رسمی آن دل خوش کرده بودند، 
ب��دون هیچگونه خب��ری که تعدی��ل مثبت 
انتظارات عمومی را به دنبال داش��ته باشد به 
پایان رس��ید. در حقیقت نتیجه تقابل ایران و 
ایاالت متحده در این کارزار مهم سیاس��ی نه 
تنها منج��ر به بهبود انتظارات نش��د، بلکه بار 
دیگر با ملتهب کردن بازاره��ای دارایی نظیر 
ارز و طال و ثبت رکوردهای جدید نشان داد که 
اقتصاد ایران تا چه حد در گیر نااطمینانی های 

سیاسی و اقتصادی است.
در چنین ش��رایطی این س��وال مهم به ذهن 
متبادر مي ش��ود که چرا آح��اد اقتصادی که 
رفتار آنها در بازار تبل��ور می یابد تا این حد به 
موضع گیری ها و اظهارات مقامات بین المللی 
واکنش نشان می دهند، اما در خصوص اظهار 
نظر و اطالع رس��انی مقام��ات داخلی واکنش 
چندان��ی -که نتیج��ه آن در ب��ازار به صورت 
تأثیری مثبت نمود داشته باشد- از خود نشان 
نمی دهن��د! چرا بازار به چنگ و دندان نش��ان 
دادن و وعده مقام��ات آمریکایی در خصوص 
نزدیک تر ش��دن به »نوامب��ر موعود« واکنش 
نشان می دهد، اما به اظهارات مقامات داخلی 
مبنی بر اینکه میزان درآمدهای ارزی کش��ور 
از پیش بینی ها پیش��ی گرفته است، بی تفاوت 
اس��ت؟! چرا بازار ارز ما از س��خنرانی که اکثر 
رهبران جهان را به خنده وا می دارد می ترسد، 
اما خبر تصویب لوایح پولشویی و پالرمو را جدی 

نمی گیرد؟!
از نظر نگارنده این عدم تقارن در واکنش های 
آح��اد اقتص��ادی، ریش��ه در معی��وب بودن 
»سیاس��ت ارتباطی« دولت و ی��ا به طور کلی 
حاکمیت با مردم دارد. به نظر می رس��د آحاد 
اقتصادی مدت هاست که در اطمینان به اخبار 
و اطالع رسانی های اقتصادی و سیاسی از سوی 
تریبون های داخل��ی، جانب احتیاط را رعایت 
می کنند و به همین دلیل این اخبار و اطالعات 
اثر آن��ی خود ب��ر بازارها را از دس��ت داده اند. 
سیاست های ارتباطی معیوب دولت-حاکمیت 

را می توان معلول برخی از عوامل زیر دانست:

  ش�کاف می�ان دول�ت و دیگ�ر اج�زاي 
حاکمیت

وجود نهادهای اقتصادی و سیاس��ی موازی با 
دولت در بدنه حاکمیت و همچنین تش��کیل 
کارگروه ه��ا و س��تادهای مختل��ف خ��ارج از 
بدنه دول��ت؛ در کن��ار زاویه های سیاس��ی و 
جناحی که دولت از بدو امضاي برجام با دیگر 
بخش های حاکمیت پیدا کرده اس��ت مانع از 
آن می ش��ود که آحاد اقتصادی در مناقش��ات 
سیاس��ی جاری، دولت را تنها مرجع مستقل 
تصمیم گیری در خص��وص جهت گیری های 
سیاسی و سیاست گذاری های اقتصادی تلقی 
کنند. این مس��أله ضمن کاس��تن از اعتماد به 
اظهار نظر مقامات و مس��ئوالن، از وزن آنها در 

اثرگذاری بر وضعیت بازارها می کاهد.

 ش�عارزدگی و ع�دم اذع�ان ب�ه وجود 
مشکالت 

آح��اد اقتصادی مدت هاس��ت ک��ه در اظهار 
نظره��ای مس��ئوالن ب��ه »کلیدواژه ه��ای 
کلیشه ای« مانند:  »هیچگونه مشکلی نداریم«، 
»ذخایر کافی داریم«، »اثری نخواهد داشت« و 
امثال آنها عادت کرده اند و از آنجا که این اظهار 
نظرها بعدها بعضًا به ش��کل متضاد خود را در 
اقتصاد نش��ان داده، از وزن و اهمیت کمی در 
تحلیل عوامل اقتص��ادی برخوردارند. به طور 
قطع مسئوالن همواره مراقبت می کنند تا در 
صحبت ها و موضع گیری های خود س��خنان 
»دشمن ش��ادکن« ایراد نکنند، اما بایستی به 
این نکته نیز توجه داش��ته باش��ند که تقلیل 
جایگاه و کاسته شدن از اعتبار سخنان آنها نیز 
می تواند به نحو دیگری زمینه ش��ادی دشمن 

را فراهم کند!

 مصلحت اندیش�ی های نادرس�ت در 
گزارش دهی  اقتصادی و اعالم آمار 

عدم رعایت تواترهای زمانی منظم در انتش��ار 
آمارهای اقتصادی و بعضًا اعمال سلیقه در بیان 
بخش یا بخش های خاصی از آمار رسمی کشور 
در محافل و تریبون هایی که مسئوالن در آن به 
ایراد س��خن می پردازند، و به طور کلی شنیده 
شدن مکرر بخش مثبت آمار و ارقام اقتصادی 
موجبات جدی نگرفتن و بعضًا تشکیک آحاد 

اقتصادی در ارائه آمارها را فراهم می کند. 
در چنین ش��رایطی و با توجه ب��ه اینکه امروز 
دیگر بر همگان مش��خص اس��ت کش��ور در 
عرصه یک جنگ اقتصادی به س��ر می برد، به 
نظر می رس��د که اصالح سیاست های معیوب 
تعامل��ی دولت- حاکمی��ت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. در این جن��گ اقتصادی که 
استراتژی طرف مقابل بر ایجاد التهاب در بازار، 
رواج جو ناامیدی از آینده و در نهایت فروپاشی 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور و ایجاد آش��وب 
داخلی بنا ش��ده است، بایستی هرچه سریعتر 
اعتماد آح��اد اقتصادی را به سیاس��ت گذار و 

اظهاراتش برگرداند.

»تعادل«ازتازهترينتحوالتبيمهايدرشرايطتحريمگزارشميدهد

ادامه فعاليت برخي موسسات بيمه اعتبار صادرات 

تعمیق بازارهاي مالي و بانكي در مقابله با تحریم

گروه بانك وبيمه    احسان شمشيري  
خروج بیمه هاي اتكایي نیز در كنار س��ایر اخبار مربوط 
به تحریم ها و خروج امریكا از برجام، به یكي از مهم ترین 
اخبار بازار بیمه تبدیل شده كه در كنار سایر اخبار ارزي، 
تحریم نفتي و بانكي و... مطرح اس��ت و فعاالن بازار بیمه 
اتكایي داخلي و خارجي مي گویند كه اگرچه بخش��ي از 
شركت هاي بیمه خارجي به دلیل تحریم ها و عدم همكاري 
بانك ها و شركت ها با اقتصاد ایران، حاضر به فعالیت بیمه اي 
و پوشش بیمه تجاري نیستند، اما تعدادي از شركت ها به 
خصوص در بخش بیمه صادرات، همچنان در بازار بیمه 
ایران فعالیت دارند و از جمله قراردادهایي كه قبل از تحریم 

بسته شده باشد را تا پایان مدت قرارداد اجرا مي كنند. 
به گزارش تع��ادل، پس از اعالم خ��روج امریكا از برجام، 
در هش��تم مي 2018 مص��ادف با 11 اردیبهش��ت ماه 
97، دونالد ترامپ، رییس جمه��ور امریكا اعالم كرد كه 
برخي تحریم هاي ثانویه را دوباره تحمیل مي نماید و این 
تحریم هاي ثانویه روي فعالیت شركت هاي بیمه اي و بیمه 
اتكایي اثر مستقیم خواهد گذاشت و میزان فعالیت یا تمایل 
آنها به فعالیت در بازار بیمه ایران را تحت تاثیر قرار مي دهد. 
برخي ش��ركت هاي بیمه اتكایي در زمین��ه صادرات و 
تجارت با كش��ورهاي چین، هند، روسیه، تركیه و اروپا 
همچنان به فعالیت خ��ود ادامه خواهن��دداد از جمله 
فدراسیون سازمان صادركنندگان هند، اعالم كرده كه 
تنها با تحریم س��ازمان ملل، ایران را ترك خواهند كرد. 
شركت هایي مانند بیمه مونیخ ري نیز فعال تا زمان اجراي 
تحریم ها به فعالیت خود ادام��ه خواهند داد و احتمال 
دارد كه اروپا ترتیبي اتخاذ  كند كه شركت هاي كوچك 

بیمه اي همچنان با ایران كار كنند.
تحلیل گران اقتصادي معتقدند بیم��ه گران اعتباري و 
تجاري بین المللي، كس��ب و كار محدود خود را در ایران 
كاهش مي دهند و این اق��دام در پي تحریم هاي تجاري 
است كه از سال 2016 و پس از برجام، برداشته شده بود 
و از 6 آگوس��ت 2018 یا 15مرداد بطور یكجانبه از طرف 
امریكا باز تحمیل شده است. این در حالي است كه در این 
میان، موسسات بیمه اعتبار و ضمانت صادرات همچنان 

به كار خود ادامه مي دهند.
در این رابطه كتایون ولي زاده، مشاور ارشد بیمه اعتبار 
و مدیریت ریسك در تهران در گفت وگو با مجله مالي 
گلوبال ترید ریویو عنوان كرد: پس از اعالم تحریم هاي 
امری��كا، تمامي بیم��ه گران خصوصي اعتب��ار كه در 
تجارت با امریكا منافعي داشتند، پوشش خود را از ایران 
برداشتند و هم اكنون، تاجاییكه مطلعم تنها موسسات 
بیمه اعتبار صادرات ECA به ارایه پوش��ش در ایران، 

ادامه مي دهند
ولي زاده مي افزاید: بر اساس دیدگاه فعاالن داخلي، زمان 
طوالني نخواهد كشید كه بیمه گران، تجارت خود را با ایران 
كاهش خواهند داد به ویژه اینكه بیشتر قراردادهاي آنان 

كوتاه مدت بوده است.
همچنین آرش ش��هراییني، عضو هیات مدیره و معاون 
در صندوق ضمانت صادرات ایران EGFI در گفت وگو با 
گلوبال تریت ریویو، با اشاره به سطح فعلي پوشش بیمه در 
ایران، اظهار داشت كه بر اساس مشاهدات وي، بازگشت 
بیمه گران خصوصي اعتباري بزرگ طي دو سال گذشته 
و پس از اجراي برجام JCPOA در ژانویه 2016 با سرعتي 

كه پیش بیني مي شد، اتفاق نیفتاد. 
وي معتقد است كه علت كندي همكاري شركت هاي 
بیمه اي این است كه بانك هاي اروپایي نسبت به كار با 
ایران تردید داشتند، اگرچه به لحاظ نظري و بر اساس 
قرارداد هسته اي با ایران، این اجازه را داشتند. درنتیجه، 
براي بیمه گران اعتبار، تجارت ناچیزي براي پوشش 

وجود داشت.

  هزینه فسخ
به گفته وي، از زم��ان امضاي برجام، اغلب توافقات مالي 
دوجانبه بین ایران و دیگر كش��ورها عمال به دالیل مالي 
قابل اجرا نبوده اس��ت. از لحاظ فني، پوشش را نمي توان 
پیش از موعد لغو كرد. بنابراین، شركت ها باید بتوانند از 
بیمه اي كه قبال در آن مشاركت داشتند، استفاده كنند، 
زیرا ممكن است درصورت اجراي مجدد تحریم ها، بهاي 

فسخ را بپردازند.
راب نیجهوت، مدیرعامل انجمن بین المللي بیمه اعتبار و 
ضمانت ICISA در این رابطه معتقد است: تاجاییكه مطلع 
هستم، تحریم ها عطف بماسبق نمي شود . بنابراین، هر نوع 
ارایه محصول، پیش از تحریم هاي جدید، منوط به شرایط 
پیش از تحریم ه��ا خواهد بود. درصورتیكه محصوالت یا 
خدمات در راستاي شرایط بیمه نامه ارایه مي شد، یعني 
زماني كه پوشش متوقف نشده بود، هر نوع عدم پرداخت 
ناشي از آن، باید توسط بیمه گر، پوشش یا پرداخت شود. 
اگر صادرات پس از توقف پوشش، انجام پذیرفته باشد، چه 
در دستان خریدار یا در یك كشور ثالث باشد، درصورتي 
كه عدم پرداخت رخ دهد، بیمه نشده و نمي توان بر اساس 
آن خسارت دریافت نمود. بیمه گران اعتباري ایران و نیز 
صندوق ضمانت صادرات ایران همچنان براي تراكنش ها، 

پوشش صادر مي كنند. 
ش��هراییني مي افزاید: تاجران ایراني روش هاي مناسبي 
براي استمرار كسب و كار خود با همتایان بین المللي خود 
یافته اند اما انتظار مي رود، هزینه هاي تراكنش هاي تجاري 
خارجي بطور قابل توجهي افزایش یابد. عدم وصول به موقع 
مطالبات از خریداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده 
را با بحران نقدینگي مواجه ساخته و در تنگناي مالي قرار 
مي دهد و در نتیجه باع��ث ناتواني وي در ایفاي تعهدات 
مالي به اعتبار دهندگان داخل��ي و گاهي اوقات منجر به 

ورشكستگي كامل وي مي گردد. 

از این رو موسس��ات بیمه اعتب��ار صادرات��ي ECAs، به 
عن��وان یكي از اجزاي مهم و حیاتي نظ��ام مالي صادراتي 
و یكي از اركان زیربنایي اقتصادي جهت كاهش ریس��ك 
صادركنندگان اهمیت مي یابند. بیمه اعتبار یا پوش��ش 
تضمین اعتبار در اواسط قرن 11 در اروپا به وجود آمد. نیاز 
به این نوع بیمه در تجارت با نقاط دوردستي مانند استرالیا، 
نیوزیلند و هند احساس مي شد. بعد از جنگ جهاني اول، 
صادرات به كشورهایي كه قبال دشمن محسوب مي شدند 
تا حدودي دشوار بود در نتیجه، خدمات بیمه اعتبار توسط 
دولت ها به مثابه ابزاري جهت تشویق صادرات به كشورهاي 
پرخطر بنیان نهاده ش��د. وظیفه اصلي موسسات بیمه 
اعتبار صادراتي، بیمه نمودن قراردادهاي صادراتي در 
مقابل خطر عدم پرداخت اس��ت. این موسسات خطر 
كاله برداري، تقلب و ورشكستگي را مدیریت نموده و از 
این طریق صادركنندگان و بانك ها را در برابر خسارات 
احتمالي حمایت نم��وده و در عین حال اعتبار اعطایي 

بانك ها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند.
 بدین ترتیب موسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت هاي 
ب��ازار امكان و ق��درت رقابت صادركنن��دگان را در مقابل 
رقبایشان فراهم مي آورند. بطور خالصه موسسات اعتبار 
صادراتي از طریق س��ازوكار مدیریت ریسك پرداخت ها 
مي توانن��د اعتماد صادركنن��دگان را از طریق پوش��ش 
ریس��ك هاي سیاس��ي و تجاري افزایش دهند و ظرفیت 
رقابت با سایر رقبا در سایر كشورها را ایجاد نمایند اطالعات 
مستند و قابل اتكا را جمع آوري و به روز نموده و در اختیار 
صادركنندگان قرار دهند و مشاوره هاي كارشناسي فني 
در رابط��ه با تج��ارت و تامین مالي خارج��ي ارایه دهند و 
در امر تامین مالي قبل و بع��د از حمل از طریق بانك ها به 
صادركنندگان كمك كنند و تجارت بین المللي را تسهیل 
كنند،  فرصت هاي بازار را بسط دهند و از طریق جایگزیني 
معامالت حس��اب باز به جاي اعتبارات اسنادي، موجبات 
صرفه جویي در هزینه و زمان صادركنندگان را فراهم نمایند 
و ارتباط صادركنندگان با مشتریان خارجي را ارتقا دهند. 
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به عنوان موسسه بیمه 
اعتبار صادراتي ایران، یكي از سازمان هاي متولي حمایت از 
صادرات كشور بوده كه تحت نظارت وزارت بازرگاني فعالیت 
مینماید. این موسسه در پي كاهش قیمت نفت در دهه هفتاد 
میالدي، با كمك UNCTAD تاسیس شد. این صندوق 
مي تواند از طریق چهار دسته از خدمات قابل ارایه، اقدام به 

انجام رسالت خود كند .

  خدمات بیمه اي
مهم ترین فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، بیمه 
مطالبات صادركننده ایراني از خریدار خارجي و صدور 
بیمه نامه هایي اس��ت كه بر اساس آنها بازگشت وجه 
ناشي از صادرات، تضمین مي گردد. بر مبناي این بیمه 
نامه ها صادرات كاالها و خدمات در برابر ریس��ك هاي 
تجاري و سیاسي تحت پوشش بیمه اي قرار مي گیرند. به 
عبارت دیگر صادرات یك صادركننده در برابر خطراتي 
چون ریسك هاي تجاري اس��تنكاف خریدار از قبول 
كاالي صادر شده یا خدمات انجام شده، عدم پرداخت 
بهاي كاال یا خدمات در سررس��ید مقرر، عدم توانایي 
مالي خریدار به دلیل ورشكستگي، اعسار یا توقف است .

  ریسك هاي سیاسي
تیره ش��دن روابط و قطع روابط سیاسي با كشور خریدار 
به نحوي كه در نتیجه آن، صادركننده موفق به دریافت 
مطالبات خود در سررسید آنها نشود،  اعمال سیاست هاي 
اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان 
ش��ود، اعمال سیاس��ت هاي مربوط به محدودیت هاي 
واردات��ي و ارزي در كش��ور خریدار بیمه مي ش��ود نیز از 

ریسك هاي سیاسي محسوب مي شود.

  بیمه نامه هاي صندوق با تحلیل ریسك
براس��اس قرارداد و به صورت حس��اب باز پ��س از انجام 
اعتبارس��نجي از خریدار براس��اس اعتبارات اسنادي و 
تضامین بانكي براساس تضمین بازپرداخت دولت كشور 
خریدار، براساس تضمین شخص یا شركت ثالث ایراني با 

ارایه وثیقه معتبر در داخل ایران صادر مي شوند.

  كمك به تامین مالي صادرات كاالها و خدمات
صندوق ضمانت ص��ادرات ایران ع��الوه بر فعالیت اصلي 
خویش كه صدور بیمه نامه هاي پیش گفته اس��ت، براي 
كمك بیشتر به صادركنندگان و یاري آنها در تهیه منابع الزم 
جهت تهیه كاالي صادراتي، این خدمات را ارایه مي نماید. 
تامین مالي پیش از صدور كاال گاهي یك صادركننده براي 
ش��روع فرایند صادرات، تهیه مواد اولیه، تامین سرمایه در 
گردش یا خرید كاالي موضوع قرارداد اعتبار اسنادي، نیاز 
به دریافت تسهیالت یا اعتبار دارد. در اینگونه موارد بانك ها و 
موسسات مالي اقدام به تامین مالي پیش از صدور مي نمایند 
در اینصورت صندوق با ارایه پوشش هاي ذیل مي تواند نقش 

مهمي را در این زمینه ایفا  كند.

  تامین مالي پس از صدور كاال
بطور كلي صادركنندگان قبل از اقدام به مذاكرات تجاري 
و انعقاد قرارداد، با برآورد توانایي و امكانات خویش، منابع 
الزم را جهت شروع فرایند صادرات فراهم مي آورند لیكن 
اگر خریدار توانایي پرداخت را به صورت نقد نداشته باشد 
یا قادر به باز پرداخت در مدت زمان كوتاه نباشد خصوصا 
در صدور خدمات فني و مهندسي، با توجه به ماهیت انجام 
كار كه مستلزم وجوه كالن و صرف زمان مي باشد صادرات 

به صورت یوزانس مدت دار خواهد بود. در اینگونه موارد 
بانك ها به كمك صادركنندگان شتافته و با ارایه تسهیالت 
مالي پس از حمل، ضمن كمك به خریدار در جمع آوري 
منابع الزم جهت ایفاي تعهدات، صادركنندگان را در انجام 
صادرات و نی��ز ایفاي به موقع تعهدات مالي داخلي یاري 
مي نمایند. صندوق ضمانت صادرات نیز با ارایه خدمات 

متنوع نقش خود را در این فرآیند ایفا مي كند.

  پوشش طرح هاي سرمایه گذاري
بیمه نامه سرمایه گذاري اصل و سود سرمایه گذاري هاي 
میان و بلندمدت سرمایه گذاران ایراني در كشورهاي هدف 
را تحت پوشش قرار مي دهد. بیمه نامه پوشش تسهیالت 
سرمایه گذاري اصل و سود تسهیالت سرمایه گذاري كه 
توسط بانك ها یا موسسات مالي داخلي جهت تامین مالي 
سرمایه گذاري ایرانیان در خارج از كشور ارایه مي شوند را 

در برابر ریسك هاي سیاسي، تحت پوشش قرار مي دهد.

  ارایه خدمات مشاوره اي
صندوق ضمانت صادرات ای��ران به منظور كمك به 
صادركنندگان جهت اخذ تصمیم صحیح و كنترل و 
كاهش ریسك معامالت آنان و همچنین ارایه سریع 
و صحیح پوشش هاي بیمه اي خود، بانك اطالعاتي 
را فراهم آورده كه ب��ا مراجعه به آن مي توان تحلیلي 
جامع از وضعیت اعتباري بانك ها و كشورها را انجام 
داد. همچنین با اس��تفاده از مدل بومي شده سامانه 
رتبه بندي سازمان توس��عه همكاري هاي اقتصادي

OECD كشورها در دسته هاي هفت گانه قرار داده 
شده كه با مراجعه به آن، اطالعاتي در مورد توان جذب 
و سقف پوشش هر كشور، بانك هاي قابل قبول در آن 
كش��ور و رتبه و س��قف اعتبار هریك از آنها به دست 
خواهد آمد. از طرفي با عضویت در شبكه هاي بزرگ 
بین المللي كه اطالعات مالي ش��ركتها را گردآوري و 
ارایه مي نمایند، قادر به اعتبارس��نجي ده ها میلیون 
شركت و فعال اقتصادي در سراسر جهان، است. به این 
ترتیب عالوه بر راهنمایي صادركنندگان در برقراري 
ارتباط صحی��ح بازرگاني، اطالعات اولیه براي صدور 

بیمه نامه هاي صندوق فراهم مي شود.

وهاب قليچ|
با توجه به چشم انداز تحریم هاي نفتي و مالي و احتمال 
وقوع كسري  بودجه هاي بزرگ تر به نظر مي آید باید 
از تمام ظرفیت هاي موجود در بازارهاي مالي نهایت 

استفاده را برد.
كسري بودجه دولت مفهومي آشنا و البته ناخوشایند 
در ادبیات اقتصادي كشور است. این عارضه كه سابقه 
طوالني در تاریخچه اقتصادي كشور دارد عمومًا داراي 
دو منش��أ غیرساختاري و س��اختاري است. در حالت 
غیرساختاري، وقوع یك شوك خارجي همچون وقوع 
خشكس��الي، تحریم هاي نفت��ي و كاهش قیمت نفت 
مي تواند س��مت درآمدهاي بودجه اي را كاهش داده و 
كس��ري بودجه را فراهم سازد. اما در حالت ساختاري، 
كسري بودجه دولت در نتیجه عدم هماهنگي بین دخل 

و خرج عمومي دولت در بلندمدت به وجود مي آید.
تامین كس��ري بودجه در كشورهایي همچون ما كه 
بنا بر فقدان زیرساخت هاي الزم و نشست اقتصاد در 
قوس ركودي كمتر ت��وان اخذ درآمدهاي مالیاتي را 
دارند، غالبا به یك راه حل آسان و البته پرهزینه ختم 
مي شود: استقراض دولت از نظام بانكي. براي ممانعت 
از استفاده دولت ها از این راه حل پرهزینه و تورم زا باید 
به فكر ابزارهاي مالي مشروع، سهل االجرا و كاربردي 
بود. در این میان یكي از ابزارهایي كه دولت مي تواند با 
لحاظ مالحظاتي براي تامین مالي خود بدان متوسل 

شود، انتشار انواع صكوك دولتي است.
البته از آنجاكه هر عرض��ه اي نیاز به بازار تقاضا دارد، 
باید در سیاست گذاري ها، سمت تقاضاي این اوراق را 
مدنظر داشت. گرچه شركت ها و سازمان هاي بزرگ 
بخش مهمي از تقاضاكنندگان خرید اوراق هستند، 
اما نباید از بازار متشكل از افراد داراي وجوه مازاد خرد 
غافل شد. بدون شك تجمیع وجوه این افراد در بازار 
اوراق ضمن ممانعت از سرازیر شدن منابع ایشان به 

بازاره��اي غیرمولد و س��فته بازانه و انتقال تالطم به 
بازاره��اي پیش رو، مي تواند زمین��ه و فرصت عرضه 

بیشتر اوراق دولتي را فراهم سازد.
ام��ا تجربه نش��ان داده اس��ت كه دارن��دگان وجوه 
مازاد عموما س��پرده گذاري در شبكه بانكي و خرید 
دارایي هاي با نقدشوندگي س��ریع را بطور نسبي بر 
خری��د و نگهداري اوراق به��ادار ترجیح مي دهند. با 
توجه به چشم انداز تحریم هاي نفتي و مالي و احتمال 
وقوع كسري  بودجه هاي بزرگ تر به نظر مي آید باید 
از تمام ظرفیت هاي موجود در بازارهاي مالي نهایت 
استفاده را برد. از این رو براي افزایش رغبت دارندگان 
وجوه مازاد و گرایش آنان به خرید اوراق دولتي با هدف 
ترمیم كس��ري بودجه دولتي، نیازمند چاره اندیشي 
و برنامه ریزي راهبردي هس��تیم. از ای��ن رو در ادامه 

راهكارهایي در این راستا پیشنهاد مي شود: 
آنچه كه به جذابیت ابزاره��اي مالي كمك مي كند، 

قدرت نقدشوندگي آنهاست. تقویت بازار ثانویه فعال 
و گسترده این زمینه را فراهم مي سازد كه دارندگان 
اوراق در مواقع نیاز ب��ه نقدینگي، آن را از طریق بازار 
ثانویه تامین نمایند. در این مسیر قوانیني نیز تدبیر 
ش��ده اس��ت از جمله آنكه ضروري اس��ت »تمامي 
معامالت ثانویه اوراق مش��اركت و سایر اوراق بهادار 
اس��المي صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس 
انجام شود«. البته انجام یكسري از اقدامات همچون 
اطالع رس��اني به مش��تریان در خصوص چارچوب و 
س��ازوكار بازار ثانویه، تسهیل فرآیندهاي نرم افزاري 
و س��خت افزاري، حمایت قانوني از حقوق مشتریان 
در بازار ثانویه، كنترل بازار از بروز شوك ها و نوسانات 
ش��دید قیمتي با لحاظ س��قف و كف بازه قیمتي در 
دوره هاي زماني مش��خص، نظارت بر معامالت بازار 
ثانویه و جلوگیري از بروز فساد و تخلفات اداري و مالي 
همگي مي تواند بستر مناسبي جهت ترغیب صاحبان 

سرمایه به سمت این ابزار باشد. باال بودن نسبي نرخ 
س��ود بازارهاي رقیب همچون س��پرده هاي شبكه 
بانكي و یا موسس��ات مالي غیرمج��از و نیز بازارهاي 
سفته بازانه همچون س��كه، طال و ارز نسبت به سود 
اوراق دولت��ي مي تواند انگیزه اف��راد را براي تقاضاي 
خرید ای��ن اوراق كاه��ش دهد. از این رو نیاز اس��ت 
ضمن مدیریت بازارهاي رقیب، در تعیین سود اوراق، 
وضعیت این دسته از بازارها ارزیابي شده و متناسب 

با آن نرخ گذاري صورت پذیرد.
ت��ورم ب��اال و پرنوس��ان از دو ناحی��ه مي توان��د ب��ر 
س��رمایه گذاري افراد در اوراق دولتي اثر سوء داشته 
باشد. اول آنكه نرخ سود این اوراق در مقابل نرخ باالي 
تورم چندان مزیت نداش��ته و موجب كاهش انگیزه 
سرمایه گذاران جهت خرید اوراق مي شود؛ دوم آنكه 
نوساني بودن نرخ تورم موجب بي ثباتي بازارهاي مالي 
شده و امكان برنامه ریزي بلندمدت را از سرمایه گذاران 
س��لب مي كند. اس��تفاده از اوراق دولتي تورم پیوند 
)Inflation Linked( )در م��واردي ك��ه از لحاظ 
شرعي مجاز اس��ت( راهكاري به منظور حفظ قدرت 
سرمایه دارندگان اوراق در مقابل تورم بوده و موجب 

جذابیت این اوراق نزد صاحبان سرمایه مي گردد.
اس��تفاده از اوراق تبدیل��ي )Convertible( نی��ز 
مي تواند از جمله موارد ایجاد انگیزه براي خریداران 
اوراق باشد. این نوع اوراق این حق را به دارندگان خود 
مي دهد كه اوراق را بر اس��اس فرمول از پیش تعیین 
شده اي در سررسید و یا مقاطع زماني پرداخت سود 
به س��هام تبدیل كنند. به نظر مي آید اختیار تبدیل 
اوراق به سهام و سهیم شدن در رشد حقوق صاحبان 
سهام براي دارنده این اوراق ارزش افزوده و جذابیت 
بیشتر ایجاد مي كند. همچنین جهت افزایش جذابیت 
اوراق تبدیلي مي توان س��هام پایه را از نوع »س��هام 
ممتاز« انتخاب كرد. سهام ممتاز نوعي از اوراق بهادار 

است كه دارنده آن نس��بت به درآمدها و دارایي هاي 
ناشر، حق یا ادعاي معین بیشتري دارد. این سهام از 
سود ثابتي مثل برخي از اوراق بهادار برخوردار است، 
چراكه پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام 
عادي، اولویت و حق تقدم داش��ته و باید بطور كامل 

پرداخت شود.
از آنجاكه بخشي از صاحبان سرمایه نسبت به قوانین 
و فرآیندهاي اوراق بهادار اطالع و آگاهي كافي ندارند، 
بنا بر تفكرات س��نتي و یا ریس��ك گریزانه، خرید هر 
نوع اوراق )ولو در ش��رایط تضمین اصل پول و ارزش 
اسمي اوراق( را فعالیتي به شدت ریسكي مي پندارند. 
از اینرو نیاز اس��ت نسبت به آموزش و فرهنگ سازي 
)چه در سطح رسانه هاي عمومي و چه در سطح نظام 
آموزشي( براي این ابزار اقدامات آگاهي بخشي صورت 
گیرد. با توجه به تنوع س��لیقه افراد، نیاز است اوراق 
بهادار قابل عرضه، از سه منظر ریسك، سررسید و بازده 
از تنوع مناسبي برخوردار باشند. تنوع بخشي به این 
س��ه منظر از طریق مواردي چون ورود به پروژه هاي 
ریسكي تر و س��ودآورتر و یا تنوع بخشي به سررسید 
اوراق در دوره هاي میان م��دت و بلندمدت مي تواند 
طیف بیشتري از افراد با سالیق گوناگون را متقاضي 

خرید این اوراق گرداند.
پیاده سازي تس��هیالت ویژه همچون معافیت مالیاتي، 
پرداخ��ت س��ود اوراق در تواترهاي زمان��ي كوتاه تر و 
یا تس��هیل در ش��رایط خرید و ف��روش اوراق همچون 
فراهم س��ازي امكان مب��ادالت الكترونیك��ي مي تواند 
جذابی��ت اوراق را افزایش دهد. امی��د مي رود با تعمیق 
هرچه بیشتر بازار سرمایه و توجه به نیازمندي هاي طرف 
تقاضا، زمینه استفاده از ظرفیت هاي بالقوه بازارهاي مالي 
را در شرایط تحریمي به نحو مطلوب تري فراهم سازیم و 
سطح نیاز بودجه دولتي به استقراض از بانك مركزي و 

نظام بانكي را تا حد امكان تقلیل بخشیم.
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  برخي ش�ركت هاي بيمه اتكايي در زمينه 
صادرات و تجارت با كش�ورهاي چين، هند، 
روسيه، تركيه و اروپا همچنان به فعاليت خود 
ادامه خواهندداد از جمله فدراسيون سازمان 
صادركنن�دگان هند، اعالم ك�رده كه تنها با 
تحريم س�ازمان ملل، ايران را ترك خواهند 
كرد. شركت هايي مانند بيمه مونيخ ري نيز فعال 
تا زمان اجراي تحريم ها به فعاليت خود ادامه 
خواهند داد و احتم�ال دارد كه اروپا ترتيبي 
اتخ�اذ  كند كه ش�ركت هاي كوچك بيمه اي 

همچنان با ايران كار كنند

برش

ديدگاه



دانش و فن10اخبار
بررسي مذاكرات پنهاني دولت 

با مدير تلگرام در مجلس

 بيشترين سلفي مرگبار 
در ۴كشور

مهر| موضوع مذاكرات پنهان��ي دولت با مدير 
شبكه پيام رسان تلگرام، به درخواست تعدادي از 
نمايندگان، در كميسيون صنايع مجلس بررسي 

مي شود.
  كميس��يون صنايع مجلس اين هفته سه شنبه
۱۰ مهرم��اه در كارگ��روه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، »بررس��ي مذاك��رات پنهاني دولت با 
مدير شبكه پيام رسان تلگرام« را در دستور كار 
قرار داده است. اين موضوع به دنبال رسيدگي به 
درخواست تعدادي از نمايندگان مبني بر تهيه 
گزارش نظارتي براس��اس ماده ۲۳۶ آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اسالمي صورت مي گيرد.

 دهم ارديبهش��ت امس��ال، بازپرس شعبه دوم 
دادس��راي فرهن��گ و رس��انه تهران، دس��تور 

مسدودسازي پيام رسان تلگرام را صادر كرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاكره 
دولت ايران با تلگرام، گفت ك��ه »اين مذاكرات 
محرمانه و مخفيانه نبوده و با اطالع دادستان وقت 

و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه انجام شد.«

ديلي ميل| تحقيقي جديد نشان مي دهد تعداد 
قربانيان عكس س��لفي در مناطق خطرناك در 
حال افزايش است. همچنين بيشترين مرگ هاي 
مرتبط با سلفي در هند، روسيه، امريكا و پاكستان 

اتفاق افتاده است.
طبق گزارش��ي جديد تعداد اف��رادي كه هنگام 
سلفي گرفتن در اماكن خطرناك كشته مي شوند، 
درحال افزايش اس��ت. از س��ال ۲۰۱۱ ميالدي 
تاكنون بطور متوسط ساالنه ۴۳ نفر هنگام گرفتن 
سلفي هاي خطرناك كشته  شده اند. دليل عمده 
مرگ اين افراد نيز سقوط از بلندي و غرق شدن 
است.آگام بانسال از موسسه علوم پزشكي هند 
و مولف ارش��د اين تحقيق مي گويد: عكس هاي 
سلفي به تنهايي خطرناك نيستند اما رفتارهاي 
همراه اين شيوه عكاسي، آن را خطرناك مي كند. 
بايد درباره برخي رفتاره��او اماكن خطرناك به 
افراد آم��وزش داد.به گفته او مناطق »س��لفي 
ممنوع« بايد در اماكن نزديك آب، قله ها و تمام 
ساختمان هاي بلند ايجاد ش��ود. به اين ترتيب 

مرگ هاي مرتبط با سلفي كمتر مي شود.

 اعالم برنامه »ناسا«
براي بازگشت به ماه 

 جست وجوي تصاوير 
در گوگل متحول مي شود

گيزمگ| آژانس فضايي امريكا برنامه فضايي جديد 
خود براي بازگشت به كره ماه و ماموريت هاي فضاي 
عميق را در پي دستور دونالد ترامپ رييس جمهور 

امريكا اعالم كرد.
ناسا يك طرح كلي از اهداف خود را براي شش سال 
آينده و فراتر از آن ارايه كرده است.اين طرح شامل 
تجاري سازي مدار زيرين زمين، بازگشت و اقامت 
طوالني مدت فضانوردان اي��االت متحده در ماه و 
آزمايش فناوري ها براي ماموريت هاي سرنشين دار 
به مريخ در آينده است.اين طرح در قالب يك گزارش 
از كمپين بررسي اكتشافات ملي نشان مي دهد كه 
چگونه مشاركت دولت با شركت هاي خصوصي به 
حفظ سلطه امريكا در فضا كمك خواهد كرد.اين 
برنامه در واكنش به دستور دولت ترامپ مبني بر 
تمركز بيشتر آژانس فضايي به اكتشافات فضايي 
نوشته شده است.در دسامبر ۲۰۱۷ بود كه دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا، خط مش��ي فضايي 
جديدي را تصويب كرد كه به دنبال آن، ناسا موظف 
است تا تمركز و تالش خود را روي اكتشافات فضايي 
بگذارد و بايد مطالعات زمين و اقليم را به س��ازمان 
ملي اقيانوس و اتمسفر امريكا )NOAA( و ديگر 
س��ازمان ها واگذار كند.براساس اين گزارش، ناسا 
قصد دارد كمپين هاي اكتشافي جديد خود را پس 
از ۱۸ س��ال فعاليت مداوم در ايستگاه بين المللي 
فضايي )ISS( برپا كند. ناسا ايستگاه فضايي را يك 
آزمايشگاه كليدي براي ساختن پايگاه هاي فضايي 
جديد، درك بهتر چگونگي اقامت انسان ها در فضا 
و تاثيرات آن روي بدن و توسعه فناوري هاي ناوبري 
و خلباني كه با ماموريت هاي فضاي عميق سازگار 

خواهد بود، مي داند.

فون آرنا| گ��وگل به منظ��ور افزايش اعتبار 
نتايج جس��ت وجوي خود، قصد دارد در بخش 
جس��ت وجوي تصاوير گوگل اطالعات مربوط 

به عكاس و نگارنده تصوير را نيز نمايش دهد.
  بسياري از كاربران اينترنتي كه به دنبال تصوير 
و عكس خاصي هس��تند، همواره از قس��مت 
جس��ت وجوي تصاوير در موتور جست وجوي 
گوگل بهره مي برند و گوگل به آنها اين امكان 
را مي دهد تا با س��رچ كردن يك كليدواژه، به 
گس��تره وسيعي از تصاوير مش��ابه و موردنظر 
دسترسي يابند. حاال به نظر مي رسد كه گوگل 
تصمي��م گرفته اطالعات اعتب��اري، عكاس و 
ثبت كنن��ده تصوير را در نتايج جس��ت وجوي 

تصاوير درج كرده و به كاربران نمايش دهد.
گوگل با اعم��ال اين تغيي��ر و تحوالت جديد 
قص��د دارد ب��ه كارب��ران اطمينان بيش��تري 
درب��اره جس��ت وجوي تصاوي��ر و عكس هاي 
موردنظرش��ان بدهد تا حق نش��ر و كپي رايت 
تصاوي��ر نيز همچون بس��ياري از آثار رس��انه 
محفوظ بماند. گوگل در همين راستا قصد دارد 
وضعيت كنوني را تغيير داده و با سازمان هاي 
رسانه و تصوير CEPIC و IPTC وارد همكاري 
ش��ود تا داده نماي مرتبط با حق نشر تصاوير را 

فراهم كند.

حمله سايبري سازمان يافته توسط هكرها 

اطالعات 50 ميليون كاربر فيس بوك لو رفت 
گروه دانش و فن   

گزارش ه��ا حاكيس��ت ك��ه مجرم��ان س��ايبري با 
سوءاستفاده از يك حفره امنيتي موجود فيس بوك 
توانس��ته اند به ۵۰ ميليون حس��اب كاربري در اين 
ش��بكه اجتماعي نفوذ پيدا كنند. اين در حالي است 
كه اطالعات ۴۰ ميليون كارب��ر ديگر نيز در معرض 

هك شدن است .
روز گذش��ته بود كه در فضاي مجازي اخباري مبني 
بر رس��وايي ديگر فيس بوك منتشر ش��د و بار ديگر 
موجبات نگراني كاربران بسياري را كه در اين شبكه 

اجتماعي عضويت داشتند، فراهم كرد.
اين طور كه گفته مي ش��ود هكرها با سوءاستفاده از 
قابليتي تحت عنوان View As توانسته اند به حساب 
كاربري بيش از ۵۰ ميليون كاربر نفوذ و دسترسي پيدا 
كنند. اين ضعف امنيتي موجود در فيس بوك تاكنون 
اطالعات بيش از ۵۰ ميليون نفر كاربر را به س��رقت 
ب��رده و ۴۰ ميليون كاربر ديگر را نيز در معرض خطر 
قرار داده است.طبق اعالميه اي كه فيس بوك منتشر 
كرده است، متخصصان امنيتي اين شبكه اجتماعي به 
سرعت درحال برطرف كردن مشكل مربوطه هستند 
تا اطالعات اعضاي باقي مان��ده فيس بوكي ديگر در 

معرض خطر نباشد و امنيت آنها محافظت شود.
فيس بوك در بيانيه اي كه صادر كرده است، مي گويد 
با وجود حل مساله، درصدد پيگيري قانوني هكرها و 
مجرمان سايبري مربوطه است، چراكه متخصصان 
فعال در حوزه امنيت س��ايبري اين ش��ركت بر اين 
باورند نفوذ به حس��اب كارب��ري كاربران فيس بوك 
از طريق اين قابليت، يك اش��تباه مهندس��ي نبوده 
 بلكه يك حمله س��ايبري هدفمند از سوي هكرهاي 

سازمان يافته بوده است.
بسياري از تحليلگران معتقدند كه احتماال اين اقدام 
از سوي هكرها با هدف رسوايي فيس بوك و تخريب 
چه��ره آن در مقابل كاربران و دولت ها صورت گرفته 
است. قابليت View As كه مورد سوءاستفاده هكرها 

قرار گرفته اس��ت، به كاربران اي��ن امكان را مي دهد 
تا با اعم��ال تنظيماتي جديد پروفاي��ل و نمايه هاي 
فيس بوك را از نگاه ديگران مشاهده كنند اما به نظر 
مي رسد كه اين ويژگي به صورت ناخواسته كليدهاي 
ديجيتالي امنيتي فيس ب��وك را هنگام انتخاب يك 
پروفايل فاش مي كرده است. اين امر موجب مي شود 
كه هكرها به حساب كاربري افرادي كه قصد داشتند 
صفحه خ��ود را از منظر وي ببينند، دسترس��ي پيدا 
كنند.فيس بوك در اين باره اعالم كرده اس��ت كه از 
 View تمامي كاربرانش درخواست كرده كه ويژگي
As را غيرفعال سازي كنند تا بررسي هاي امنيتي الزم 
را انجام دهد. اين خبر در حالي منتشر شده است كه 
چندماه پيش در پي رسوايي فيس بوك و همكاري با 
موسسه تحقيقاتي كمبريج آنالتيكا، اطالعات بيش 
از ۸۷ ميليون نفر از كاربران اين ش��بكه اجتماعي به 

سرقت رفت و موردسوءاستفاده قرار گرفت.
اين شبكه اجتماعي به سرعت آماج حمالت كاربران 
بسياري در سراس��ر جهان قرار گرفت به گونه اي كه 
تعداد كثيري از ش��ركت ها و افراد مع��روف اقدام به 
بس��تن و غيرفعال كردن صفحات مج��ازي خود در 
فيس بوك كرده و اس��تفاده از اين شبكه اجتماعي را 

ننگي براي دنياي مجازي توصيف كرده اند.
به گزارش يورو نيوز، پس از انتشار خبر رسوايي فيس 
بوك و نقض حريم شخصي كاربرانش، افراد مشهور و 
شركت هاي كوچك و بزرگ بسياري اقدام به حذف 
صفحه كاربري خود در اين شبكه اجتماعي كرده اند 
تا بدين ترتيب، اعتراض خود را نسبت به سهل انگاري 

فيس بوك نشان دهند.
با اينكه فيس بوك در تمامي روزنامه ها و شبكه هاي 
اجتماعي از تمامي كاربرانش در اين باره عذرخواهي 
كرد و در بيانيه اي نيز احتمال هرگونه جاسوس��ي و 
افش��اي اطالعات آنها را رد كرد، اما همچنان خشم 
عموم مردم در سراس��ر جهان نس��بت به اين شبكه 
اجتماعي محبوب و پرطرفدار فروكش نكرده است. 

حاال انتظار مي رود خشم عمومي كاربران فيس بوك 
اين بار بيش از پيش شعله ور شده و دامان اين شركت 

بزرگ امريكايي را بگيرد.

 اطالعات كاربران اينستاگرام هم در معرض 
هك شدن 

گزارش��ي جديد نش��ان مي ده��د احتم��اال افرادي 
كه حس��اب فيس بوك ش��ان هك ش��ده، اطالعات 
اينس��تاگرام آنها نيز فاش ش��ده اس��ت.بعد از هك 

شدن حس��اب فيس بوك ۵۰ ميليون از كاربران آن 
هك ش��ده، اكنون گزارش هاي جديد نشان مي دهد 
احتماال حساب كاربري اينستاگرام اين افراد نيز هك 
شده اس��ت.چنانچه يكي از اين ۵۰ ميليون كاربر از 
طريق اطالعات حساب كاربري فيس بوك خود وارد 
حساب اينستاگرام شده باشد، احتمال دارد هكرها به 
اينستاگرام او نيز دسترسي داشته باشند. اين درحالي 
 Krebs on Security است كه به نوشته وب سايت
فقط حساب اينس��تاگرام اين افراد در معرض خطر 

نيس��ت. احتماال اطالعات كارب��ران در هر خدمت يا 
وب س��ايت ديگري كه اجازه مي دهد افراد با كمك 
حس��اب فيس بوك خود وارد ش��وند، نيز در معرض 
خطر قرار دارد. گاي روزن نايب مدير بخش مديريت 
محصوالت فيس بوك نيز در يك گفت وگوي تلفني 
اين مورد را تاييد كرده است. از سوي ديگر فيس بوك 
هيچ شواهدي در اختيار ندارد كه حاكي از دسترسي 
هكرها به اطالعات اينستاگرام نيز باشد اما اعالم كرده 

تحقيقات همچنان ادامه دارد.

پي س�ي ورلد| بر اساس آمارها، يك شركت چيني 
فعال در زمينه توليد سخت افزار براي استخراج ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري شده، توانسته است تنها در نيمه 
نخست س��ال جاري بيش از ۲.۸ ميليارد دالر درآمد 

كسب كند.
از آنجا كه اين روزها تب اس��تخراج ارزهاي ديجيتالي 
رمزنگاري شده در كشورهاي مختلف جهان باال گرفته 
است، كاربران و هكرهاي بسياري نيز از ابررايانه هايي كه 
پردازنده و كارت گرافيك هاي بسيار قدرتمندي دارند، 
براي استخراج و ماينينگ ارزهاي مجازي استفاده و در 

اين طريق هم درآمدهاي هنگفتي را كسب مي كنند.
با توجه به آنكه استخراج و ماينينگ ارزهاي ديجيتالي 
رمزنگاري شده توسط دستگاه هاي الكترونيكي موجود 
كار بسيار دشواري است و با تراشه پردازنده هاي معمولي 
به كاربرده شده در رايانه و گوشي هاي عادي، قابل اجرا 
نيست و درصورتي كه كاربران با دستگاه و تراشه هاي 
نه چندان قدرتمند و نامناسب اقدام به استخراج اين 
ارزهاي مجازي كنند، دستگاه موردنظر به شدت داغ 

كرده و پردازنده آن از كار خواهد افتاد.
بنابراين يكي از راه هاي افزايش درآمد ش��ركت هاي 
توليدكننده تراشه، مي تواند توليد تراشه پردازنده هاي 
مخصوص بيت كوين ماينينگ يا بطور كلي استخراج 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده به شمار رود تا بتوانند 

درآمد و سود كالني را به جيب زده و موجب ثروتمند 
شدن شركت خود شوند.

 )Bitmain( حاال بر اساس آمار، ش��ركت بيت مين
كه يك توليدكنن��ده چيني فعال در حوزه س��اخت 
سخت افزار مخصوص استخراج ارزهاي رمزپايه است، 
تحت تاثير اس��تقبال بي نظير كاربران و تقاضاي زياد 
 از ارزه��اي مجازي همچون بيت كوين، توانس��ته در 
شش ماهه نخست سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي، ركورد 

بي سابقه اي در افزايش درآمد خود به ثبت برساند.
در گزارشي كه در عرضه سهام بورس هنگ كنگ ارايه 
شده است، درآمد اين ش��ركت در نيمه نخست سال 
جاري ميالدي، ۲.۸ ميليارد دالر عنوان شده است كه در 
مقايسه با درآمد ۲.۵ ميليارد دالري آن در سال گذشته 
۲۰۱۷ و ۳۱۷.۳ ميليون دالري آن در سال ۲۰۱۵ رشد 

و افزايش قابل مالحظه اي يافته است.

ورج| گوگل با همكاري سازمان آب هند و استفاده از 
سيستم هوش مصنوعي خود اقدام به پيش بيني دقيق 
محل و زمان وقوع سيالب ها كرده است كه منجر به 

نجات جان هزاران هندي  مي شود.
گوگل از قدرت هوش مصنوعي براي پيش بيني دقيق 
همه چيز از زمان تاخير پروازها گرفته تا عواقب زلزله 
و پس لرزه ها استفاده كرده است. عالوه بر اين با فراهم 
كردن امكان هشدارهاي عمومي به مردم در سراسر 
جهان در موقعيت هاي بحراني ناشي از بالياي طبيعي 

كمك كرده و تلفات انساني را كاهش داده است.
بنابراين جاي تعجب نيست كه گوگل در حال حاضر 
با كميته مركزي آب هند )CWC( كه سازمان فني 
ارزيابي منابع آب اين كش��ور است، مشاركت دارد تا 

هشدارهاي به موقع دهد.
سيالب ها ساالنه به ۲۵۰ ميليون نفر در سراسر جهان 
آسيب مي رس��انند و باعث ميلياردها دالر خسارت 
و تلفات بي شماري مي ش��وند كه ۲۰ درصد آنها در 

هند است.
هوش مصنوعي مي تواند س��يالب را به شكل موثر و 
دقيق پيش بيني كند و در شرايط بحراني و غير قابل 

پيش بيني به مردم و مقامات كمك كند.
هش��دارهاي به موقع مي تواند به م��ردم اطالعاتي را 
بده��د كه زودتر خ��ود را نجات دهن��د و آمار تلفات 

كاهش يابد.تا به حال، سيس��تم هاي هشدار، قادر به 
ارايه هشدارهاي مفيد در هنگام وقوع سيل نبوده اند 
اما اكنون گوگل با هم��كاري CWC، قصد دارد آن 
را تغيير دهد.ب��ا توجه به CWC، گ��وگل از طريق 
استفاده از هوش مصنوعي، فناوري يادگيري ماشين، 
نقش��ه برداري فضاي��ي و تجزيه و تحلي��ل داده هاي 
مش��اهدات هيدرولوژيكي به اين هدف دست يافته 
است و نتيجه يك سيستم خواهد شد كه زمان و مكان 
دقيق وقوع سيالب را پيش بيني مي كند و به موقع به 

مردم هشدار مي دهد.
اولين هش��دار در اوايل ماه ج��اري پس از يك بارش 
س��نگين در منطقه منتشر ش��د و اكنون در قسمت 

»هشدارهاي عمومي گوگل« وارد شده است.
 »يوسي ماتياس« مهندس گوگل گفت: انواع نشانه ها 
از سابقه تاريخي وقوع سيل در منطقه مورد نظر گرفته 

تا قرائت سطح رودخانه و نوع خاك و زمين و ارتفاع آن 
منطقه به ما در ايجاد مدل هاي دقيق كمك مي كند.

وي افزود: ما با اس��تفاده از اين اطالعات نقشه هايي 
را توليد مي كني��م و به صدها هزار شبيه س��ازي در 
هر منطقه مي رسيم. با اس��تفاده از اين اطالعات، ما 
مدل هاي پيش بيني س��يالب رودخان��ه اي را ايجاد 
مي كنيم كه نه تنه��ا مي تواند زمان و مكان احتمالي 
وقوع سيالب را پيش بيني كند، بلكه مي تواند شدت 

اين رويداد را نيز پيش بيني كند.
سازمان آب هند مي گويد پيش بيني گوگل به صورت 
آزمايشي براي فصل سيالب ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار 
مي گيرد و احتماال در آينده نزديك مقياس آن افزايش 

خواهد يافت.
انتظار مي رود كه اين همكاري، هدررفت مالي هند را 
نجات دهد و مهم تر از همه با كاهش ضررهاي ناشي از 

سيل، به نتيجه مطلوب برسد.
در همين حال، گوگل اميدوار است برنامه خود را به 
مكان هاي جغرافيايي بيشتري گسترش دهد تا بتواند 

جان افراد بيشتري را در سراسر دنيا نجات دهد.
ماتياس گفت: ما همچنين به دنبال گسترش پوشش 
به كشورهاي بيشتر، براي كمك به مردم بيشتري در 
سراس��ر جهان و دسترسي به اين هشدارهاي اوليه و 

كمك به آنها با اطالع به موقع هستيم.

ركورد درآمدزايي سخت افزار چيني ارزكاوي ديجيتال پيش بيني دقيق سيالب در هند توسط هوش مصنوعي گوگل
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دريچه فراسو

ورج| جري براون فرماندار كاليفرنيا براي اولين بار 
از قانون گذاري براي ايمن سازي اينترنت اشيا در اين 

ايالت امريكا خبر داده است.
اين اولين بار در امريكاست كه به منظور حفظ امنيت 
كاربران اينترنت اش��يا و وسايل الكتريكي هوشمند 

قوانيني خاص وضع مي شود.
متن قانون يادشده كه س��ال گذشته براي تصويب 
تقديم مجلس ايالتي ش��د و در اگوس��ت گذشته به 

تصويب رسيد از اين آدرس قابل مشاهده است.
اج��راي اين قان��ون از اول ژانويه س��ال ۲۰۲۰ آغاز 
مي ش��ود و بر اساس آن س��ازندگان محصوالتي كه 
بطور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم به اينترنت متصل 
مي ش��وند بايد آنها را به قابليت هاي امنيتي مناسب 
مجهز كنند تا از اين طريق از دسترسي افراد غيرمجاز 
به دستگاه هاي يادشده و هرگونه دستكاري و سرقت 
اطالع��ات از طريق آنها جلوگيري ش��ود.همچنين 
دستگاه هاي قابل اتصال به اينترنت بايد به گونه اي 
طراحي شوند كه دسترس��ي به آنها از راه دور حتما 
با استفاده از كلمات عبور ممكن باشد و اين كلمات 
عبور بايد براي هر دستگاهي خاص و منحصر به فرد 
باشند. همچنين كاربران بايد مجبوربه تغيير كلمات 
عبور پيش فرض براي اولين استفاده از دستگاه هاي 

يادشده باشند.

راشا تودي| روسيه مشغول ساخت موشك مافوق 
صوت با س��رعت ۶ ماخ است. اين موشك مي تواند از 

فاصله ۲۰۰ مايلي به هدف خود برخورد كند.
روس��يه به زودي يك موش��ك مافوق صوت را توليد 
مي كند كه مي توان از فاصله ۲۰۰ مايلي مستقيم به 

هدف خود برخورد كند.
موشك ۳۷M-R مي تواند با س��رعت ۶ ماخ )بيش 
از ۴۵ هزار مايل برثانيه( پرواز كند. اين موش��ك در 
حقيقت نس��خه ارتقا يافته اي از يك اسلحه است كه 

نخستين بار در سال ۱۹۸۵ ميالدي رونمايي شد.
به هرحال موش��ك جدي��د را مي ت��وان از جت هاي 
SU-۵۷ پرتاب كرد. اين جت ها مجهز به سيستمي 
هس��تند كه مي توانند جنگنده هاي ديگر در آسمان 
را هدف قرار دهند.اين موش��ك ه��وا به هوا مي تواند 
عالوه بر جنگنده هاي دش��من، هواپيماهاي مجهز 
به سيس��تم هاي كنترل و هشدار را هدف گيرد.يكي 
از مقام��ات وزارت دف��اع روس��يه تايي��د كرده جت 
SU-۵۷ كه هنوز در مرحله توليد است، براي شليك 
اين موش��ك به كار م��ي رود. حداكثر س��رعت جت 
Sukhoi-۵۷ ۱۶۱۵ مايل بر ساعت است و مي تواند 
برF-۲۲ رقيب امريكايي و Chengdu J-۲۰ رقيب 
چيني خود غلبه كند. اين جت با بودجه ۱۲۰ ميليون 

پوند ساخته مي شود.

اسين ايج| ساندر پيچاي مديرعامل گوگل با اداي 
شهادت در كميته قضايي كنگره امريكا موافقت كرده 
است. اين ش��هادت در اواخر س��ال جاري ميالدي 

صورت مي گيرد.
علت اين امر نگراني حزب جمهوري خواه امريكا در 
مورد غرض ورزي و رفتار جانبدارانه اين ش��ركت به 

نفع حزب دموكرات است.
پيش از اين دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا 
بط��ور علني گوگل را متهم كرده بود كه نتايج موتور 
جس��ت وجوي خود را به گونه اي تنظيم مي كند كه 
اخبار و مطالب منفي بر عليه وي و جمهوري خواهان 
منتشر شود و بيشتر به حزب دموكرات گرايش دارد.

گوگل اين ادعاه��ا را رد ك��رده و مديرعامل گوگل 
با ارس��ال ايميلي براي كاركنان اين ش��ركت به آنها 
هش��دار داده كه نبايد گرايش هاي سياسي خود را 
در فعاليت هاي شغلي و حرفه اي خود دخالت دهند. 
به نظر مي رسد اقدام اخير گوگل نيز با هدف كاهش 
تنش ب��ا جمهوري خواه��ان و كاخ س��فيد صورت 
مي گيرد.عالوه بر اين كاخ س��فيد تايي��د كرده كه 
قرار است س��اندر پيچاي و تعداد ديگري از مديران 
ش��ركت هاي فناوري در جلس��ه اي با دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا نيز شركت كنند. زمان برگزاري 

اين جلسه اعالم نشده است.

انگجت| در حالي كه برخي كشورهاي جهان هنوز 
پدي��ده گرمايش زمي��ن را جدي نگرفت��ه و متوجه 
تبعات خطرناك آن نيس��تند، پژوهش هاي جديد 

ابعاد هولناكي از اين مساله را مشخص كرده است.
بر طبق گزارشي كه توسط اداره ملي امنيت ترافيكي 
بزرگراه ه��اي امري��كا آماده ش��ده، تا س��ال ۲۱۰۰ 
متوس��ط دماي كره زمي��ن تا ۴ درجه س��انتيگراد 

افزايش مي يابد.
در ادامه اين گزارش تصريح شده كه چنين پديده اي 
به تغييرات گسترده زيست محيطي مي انجامد و از 
جمله موجب مهاجرت هاي فراواني مي شود. اما در 
حال حاضر هيچ راه حلي وجود ندارد كه بتوان تعداد 
زيادي از انسان هايي كه به همين علت دچار مشكل 
مي ش��وند را با حفظ امنيت و بدون مشكل جابه جا 
كرد. بدين منظور تح��والت زيادي در حوزه اقتصاد 

و فناوري ضروري است كه هنوز شكل نگرفته اند.
انتشار گزارش يادش��ده انتقادها از دولت ترامپ به 
علت بي توجهي به پديده گرمايش زمين را افزايش 
داده است. آمار منتشر شده در امريكا نشان مي دهد 
اگر شركت هاي خودروس��ازي تغييرات اساسي در 
توليدات بنزين سوز خود انجام ندهند ميزان مجموع 
گاز دي اكس��يد كربن منتشر شده در جو كره زمين 

به ۸ ميليارد تن مي رسد.

ديلي ميل| محقق��ان هنگ كنگي موف��ق به توليد 
 ميلي رباتي با ظاهري شبيه به هزارپا شدند كه مي تواند 
در درون بدن خزيده و به نقاط مختلف بدن دارورساني 
كند.به گفته محققان اين پروژه، ربات ساخت آنها بسيار 
قدرتمند است و مي تواند نيروي بسيار زيادي را متحمل 
شود.اين ربات مي تواند با محيط اطراف سازگار شود و 
در سطح بدن حركت كرده و بخزد. همچنين مي تواند 
درون مايعات بدن همچون خون يا مخاط به طور كامل 
غوطه ور شده و شنا كند.ظاهر اين ربات كه شبيه به يك 
هزارپا است، آن را قادر مي كند كه با سطح بدن تماس 
كمتري داشته باش��د و به نحوي اصطكاك با سطح را 
كاهش مي ده��د، زيرا صدها پاي اين رب��ات اندازه اي 

كوچك تر از يك ميلي متر دارند.
 محققان پ��روژه معتقدند: وجود چندي��ن پا در ربات 
باعث مي شود كه نس��بت به ربات هاي ديگر ۴۰ برابر 
اصطكاك كمتري با محيط داشته باشد.آزمايش ها نشان 
مي دهد كه ربات ساخت آنها قادر بود وزني ۱۰۰ برابر 
سنگين تر از وزن خودش را تحمل كند. نيروي ربات نيز 
با »مورچه« كه يكي از قوي ترين جانداران در طبيعت 
است، مقايسه مي شود.تحقيقات قبلي كه در خصوص 
ميلي ربات هاي ش��بيه هزارپا صورت گرفته بود، نشان 
داد كه بيماران ربات را مي بلعيدند يا از طريق ايجاد يك 

حفره روي پوست، آن را دريافت مي كردند.

وضع قانون براي ايمن سازي 
اينترنت اشيا

روسيه در حال ساخت موشك 
مافوق صوت

 شهادت رييس گوگل 
بر بي  طرفي در كنگره امريكا 

 افزايش هولناك دماي زمين 
تا سال ۲۱۰۰

ربات هزارپايي كه به داخل بدن 
دارو مي رساند

رويداد



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 قيمت سكه براي چه باال 

و پايين مي شود؟

 آخرين وضعيت
طاعون حيوانات در البرز

سرمايه گذاري صنعتي در 
مازندران 13 درصد رشد كرد

ثبت نام رانندگان قم براي 
دريافت بيمه تكميلي رايگان

اهواز|رييس اتحاديه طالفروشان اهواز با اشاره 
به نوسانات قيمت س��كه و طال در بازار گفت: به 
دليل شرايطي كه در بازار ارز وجود دارد و قيمت 
آن روزانه افزايش پيدا مي كند، ش��اهد نوسانات 

شديد قيمت سكه در بازار هستيم.
عبدالرحمان ذهبي، در خصوص نوسانات قيمت 
سكه در بازار اظهار كرد: روزانه قيمت ارز افزايش 
پيدا مي كند و اين موضوع اثر مستقيمي بر قيمت 
س��كه دارد و باعث مي ش��ود تا قيمت سكه نيز 
افزايش پيدا كند. او ادامه داد: اونس بين المللي 
مدت ها است كه نوسان چنداني ندارد اما متاسفانه 
 در ايران قيمت س��كه تبعي��ت چنداني از اونس

بين المللي ندارد و روزانه با افزايشي قيمت دالر، 
قيمت آن نيز افزايش پيدا مي كند.

مجازات شالق براي فحاشان 
در فضاي مجازي 

كرمانش�اه|قنادي مدي��ر رواب��ط عموم��ي 
دادگستري استان كرمانشاه مي گويد: توهين و 
فحاشي به افراد با استعمال الفاظ ركيك و اقدام به 
ثبت آن در بخش كامنت اينستاگرام يا انتشار در 
شبكه هاي مختلف مجازي چنانچه موجب حد 
قذف نباشد مستوجب تعيين حد 74 ضربه شالق 
و يا پرداخت جريمه نقدي از 500 تا يك ميليون 
ريال است . او گفت: قذف عبارت است از نسبت 
دادن اعمال زنا يا لواط به شخص ديگر حتي اگر 
در قيد حيات نباشد لذا اگر كسي به ديگري تهمت 
زنا يا لواط را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات كند 
به 80 ضربه شالق محكوم مي شود كه از حدود 

شرعي است.

 قطعي گاز 70 خانوار تالشي
بر اثر سيل

رش�ت| بر اثر بارش ش��ديد باران و وقوع سيل 
در شهرس��تان تالش كه از س��اعت2 بامداد روز 
پنجش��نبه 5 مهرماه آغاز ش��د به علت تخريب 
تاسيسات و لوله ها، گاز 340 خانوار از روستاهاي 
تالش و اسالم قطع ش��د. مديرعامل شركت گاز 
گيالن، گفت: بر اثر وقوع سيل در تالش، به علت 
تخريب تاسيس��ات و لوله ها، گاز 340 خانوار از 
روستاهاي تالش و اسالم قطع شد كه تاكنون با 
تالش كاركنان گاز استان گيالن، گاز 270 خانوار 
س��يل زده در تالش وصل ش��ده است. سيل در 
روستاهاي شيخ محله خرجگيل، گيجاو، آسياب 
شم خرجگيل در اسالم و طوالرود، سراگاه و پي 
سراي جوكندان در تالش سبب ايجاد آسيب هاي 
زياد و تخريب كامل چند منزل مس��كوني شد و 
عالوه بر آن گاز بخشي از محله سيد نيكي تالش 

نيز بر اثر اين سيل از مدار خارج شد.

كرج|مدي��ر كل محيط زيس��ت الب��رز گفت: 
گزارش��ي مبني بر افزايش تعداد تلفات بيماري 
طاعون نشخواركنندگان كوچك در حيات وحش 

طالقان دريافت نكرده ايم.
فردين حكيمي اظهار كرد: هفته گذشته شاهد 
تأييد ش��يوع بيماري طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در حيات وحش طالقان بوديم. متأسفانه 
بر اثر اين بيماري 15 رأس از جمعيت كل و بز اين 
منطقه از بين رفته است. وي توضيح داد: از هفته 
پيش تاكنون گزارش��ي مبني بر افزايش تعداد 
تلفات ارايه نشده و اين نشان مي دهد بيماري تا 

حد زيادي تحت كنترل درآمده است.

س�اري| مدي��ركل صنعت، مع��دن و تجارت 
مازندران گفت: در نيمه نخس��ت سال جاري با 
وجود خروج امريكا از برجام ميزان سرمايه گذاري 
صنعتي در اين خطه ش��مال كش��ور 13 درصد 
بيشتر شد. محمد محمدپورعمران در نشست 
ش��وراي توس��عه و برنامه ريزي مازندران افزود: 
در اي��ن م��دت 2 ه��زار و 183 ميلي��ارد ريال 
س��رمايه گذاري صنعتي از سوي كارآفرينان در 
اين استان انجام ش��د. با اين سرمايه گذاري 78 
واحد تولي��دي و صنعتي دراين اس��تان پروانه 
بهره برداري درياف��ت كردند كه براي يك هزار و 

800 نفر ايجاد اشتغال شده است.

قم| مديركل راه��داري و حمل و نقل جاده اي 
استان قم از ثبت نام 84 درصد از رانندگان ناوگان 
جاده اي اس��تان قم براي دريافت بيمه تكميلي 
رايگان خبر داد. ابوالفضل جمالي گفت: در راستاي 
اجراي ط��رح بيمه تكميلي رايگان بخش حمل 
كاال و همسران ش��ان كه از مردادماه سال جاري 
آغاز ش��د، تاكنون 84 درصد از رانندگان استان 
قم جهت دريافت بيمه تكميل��ي رايگان، ثبت 
نام كرده اند. از مجموع 4802 نفر راننده ناوگان 
جاده اي استان قم كه در بخش حمل كاال فعاليت 
مي كنند تاكنون 402۹ نفر جهت دريافت بيمه 
تكميلي رايگان )راننده و همسر( ثبت نام كرده اند.

بررسي مشكل صندوق هاي بازنشستگي استان ها  در »تعادل«

معاونت پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون خبر داد؛ 

حقوق بازنشستگان مازندران با وام بانكي تامين شد

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

بنگاه ها|
اسالمي اس��تاندار مازندران ديروز در جريان گفت وگو با 
خبرنگاران موضوعي را در خصوص وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي در استان مازندران مطرح كرد كه يك بار ديگر 
مش��كالت عميق مرتبط با صندوق هاي بازنشستگي را 
روي ويترين تحليلي رسانه هاي گروهي نشاند. استاندار 
مازندران با اشاره به مشكالتي كه صندوق هاي بازنشستگي 
استان مازندران با آن روبرو است به اين نكته تلخ اشاره كرد 
كه: »تامين اجتماعي اين اس��تان براي پرداخت حقوق 
بازنشستگان و مس��تمري بگيران در شهريورماه به دليل 
كمبود نقدينگي با تسهيالت بانكي اين پرداختي را انجام 
داد.« اظهاراتي كه نشان دهنده عمق مشكالتي است كه 
صندوق هاي بازنشس��تگي براي رتق و فتق امور اعضاي 
خود با آن مواجه هس��تند؛ محمد اسالمي كه در نشست 
شوراي برنامه ريزي مازندران صحبت مي كرد ميزان حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در اين 
اس��تان را ماهانه 2 هزار و 500 ميليارد ريال اعالم كرد. او 
در ادامه اضافه كرد: »در اين اس��تان ماهانه افزون بر 140 
هزار نفر در قالب بازنشسته، مستمري بگير و بيمه بيكاري 
از تامين اجتماعي حقوق دريافت مي كنند.« اين مشكل 
زماني شكل و شمايل اثرگذارتري به خود مي گيرد كه بدانيم 
از جمعيت 3ميليون و 250 هزار نفري اس��تان مازندران 
بيش از 2ميليون نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي 
قراردارند. بنابراين طبيعي است كه كوچك ترين مشكلي 
در فرآيند پرداخت حقوق هاي بازنشستگان و مستمري 
بگيران بخش قابل توجهي از جمعيت اين استان را درگير 
خود مي سازد؟ اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور 
مي كند آن است كه در شرايطي كه مردم و كارفرمايان به 
موقع س��هم خود از صندوق هاي بازنشستگي را پرداخت 
كرده اند و رويكردهاي حمايتي دولت ها هم همواره در اين 
حوزه وجود داشته چرا صندوق هاي بازنشتگي در سراسر 
كشورمان با چنين مشكالت بنياديني روبه رو گشته اند؟ 
و براي عبور از چالش هاي پي��ش روي اين صندوق ها در 

استان ها چه راهكارهايي بايد در دستور كار قرار بگيرند؟

 بدهي دولت و كارفرما
علت ناتواني مالي تامين اجتماعي 

ريشه مش��كالت صندوق هاي بازنشس��تگي بر اساس 
اظهارنظرهاي كارشناس��ان ب��ه دوره اي باز مي گردد كه 
دولت هاي نهم و دهم به جاي پرداخت بدهي هايي كه به 
صندوق ها داشت، بنگاه هاي از رده خارج و غير سود ده را 

به عنوان بدهي به صندوق هاي بازنشستگي منتقل كرد؛ 
بنگاه هايي كه نه تنها باعث رش��د و پويايي صندوق هاي 
بازنشستگي نشدند بلكه در اغلب موارد خود به يك عامل 
بحران زا بدل شدند. مديركل تامين اجتماعي مازندران 
هم در پاسخ به اين پرسش كه چرا سرنوشت صندوق هاي 
بازنشستگي مازندران اينگونه رقم خورده كه براي پرداخت 
حقوق اعضا نيازمند دريافت تسهيالت بانكي با سود باال 
شده است؛ ؟ دليل ناتواني دستگاه متبوعش در پرداخت 
حقوق بازنشستگان، مستمري بگيران و بيكاران اخراجي 
را بدهي دولت و كارفرمايان به اين سازمان بيان مي كند.

سيد علي اصغر محمودي بدون اشاره به ميزان طلب اين 
سازمان از كارفرمايان و دولت گفت: هم اكنون ميانگين 
بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي استان مازندران 
نسبت به كشور باالتر است و اين ضريب ناتواني در پرداخت 

را براي سازمان متبوعش بيشتر كرد.
بنابر آمارها در كش��ور هر 7 نفر كارگر يك نفر بازنشسته 

است اما در مازندران اين آمار هر پنج نفر به يك نفر است.
محمودي نب��ود واحدهاي بزرگ صنعتي، پرداخت حق 
بيمه اكثر بيمه شدگان )هنرمندان، قاليبافان، رانندگان 
وكارگران ساختماني( در قالب يارانه دولتي را علت ديگري 
بر ناتواني تامي��ن اجتماعي اس��تان در پرداخت حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران دانست.او گفت: در سال 
جاري آمار بيمه شدگان مازني حدود يك درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشته و اين در حالي است كه 
آمار اخراج كارگران از واحدهاي كارگري به 7 درصد رسيد.

او از نمايندگان مردم در مجلس دهم خواست تا دولت را 
مجاب به پرداخت بدهي اش به تامين اجتماعي مطابق با 
برنامه ششم توسعه كند.براساس آخرين آماري كه تامين 
اجتماعي مازندران منتشر كرد، اين شركت بيمه اي حدود 
3 هزار و 500 ميليارد ريال از كارفرمايان مازني طلب دارد. 
همچنين طبق آمار ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي 
كشور نيز براساس آخرين اظهارنظرهاي مسووالن تامين 

اجتماعي به حدود 141 هزار ميليارد تومان رسيد.

  صندوق بازنشستگان حياط خلوت دولت ها
رييس كميسيون اقتصادي دهم هم از جمله چهره هايي 
است كه اظهارنظرهاي فراواني درباره مشكل صندوق هاي 
بازنشس��تگي در بخش هاي مختلف دارد. پور ابراهيمي 
با اش��اره به اينكه صندوق هاي بازنشستگان نبايد حياط 
خلوت وزيران باش��د تصري��ح كرد: مديران��ي كه قبول 
مسووليت مي كنند بايد جلوي تخلفات را بگيرد.محمدرضا 

پورابراهيمي در جمع بازنشستگان صنعت فوالد استان 
كرمان با بيان اينكه در استان كرمان آماده همكاري براي 
پيگيري مشكالت بازنشستگان هس��تيم اظهارداشت: 
بعضي از مش��كالت بايد در س��طح ملي پيگيري شود.

وي با اش��اره به اينكه سال گذش��ته روزهاي سختي بر 
بازنشستگان گذشته است خاطرنشان كرد: با همت و تالش 
و پيگيري هاي مجلس حقوق بازنشستگان در سال جاري 
به روز شده كه جاي قدرداني دارد.نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بازنشستگان 
زغال سنگ س��ن بااليي دارند بيان كرد: اگر امروز به آنها 
كمك نشود و معوقات آنها پرداخت نشود معلوم نيست 
تا چند سال آينده زنده باشند.او با اشاره به اينكه بايد هر 
چه سريع تر مطالبات بازنشستگان پرداخت شود و دولت 
بايد بدهي صندوق را پرداخت كن��د افزود: اگر تخلفات 
صندوق در سال هاي گذش��ته نبود امروز صندوق دچار 
اين مشكالت نمي شد.پورابراهيمي با بيان اينكه بخشي 

از دارايي هاي موجود صندوق اگر به خوبي اداره مي ش��د 
امكان حل تمام مشكالت بازنشستگان را فراهم مي كرد 
گف��ت: در حوزه وصول مطالب��ات از دولت بايد پيگيري 

جدي تري انجام شود.

  بازنشستگان در آرزوي خانه اميد هستند
 از سوي ديگر مديرصندوق بازنشستگي كشوري استان 
بوشهر مي گويد: با وجود پيگيريهاي انجام شده مشكالت 
بسياري بر سر راه بازنشستگان استان قرار دارد و جامعه 

بازنشستگي اين استان در آرزوي يك خانه اميد هستند.
به گزارش ايرنا، داريوش كشتكار مديرصندوق بازنشستگي 
كشوري استان بوشهر گفت: هزينه هاي باالي درمان از 
جمله ديگر مشكالت جامعه بازنشستگي است. براساس 
ماده 85 قانون خدمات كشوري درمان بازنشستگان بايد 
به دستگاه هاي اجرايي واگذار شود كه هنوز اين كار انجام 
نشده و اين امر مشكالت زيادي را براي اين افراد به وجود 

آورده است.او با اشاره به همنسازي حقوق بازنشستگان 
يادآورشد: براس��اس اين قانون به بازنشستگاني كه زير 
20 ميلي��ون ريال حق��وق مي گيرن��د 20 درصد اضافه 
شده است.كش��تكار اضافه كرد: در زمان حاضر ميانگين 
حقوق بازنشستگان 21ميليون ريال و حداقل حقوق آنها 

11ميليون و 350 هزار ريال است .
او اف��زود: وضع 28 قانون غيركارشناس��ي براي صندوق 
بازنشس��تگي از جمله مش��كالت اين صندوق اس��ت 
كه نه تنها مش��كالت جامعه هدف را ح��ل نكرده بلكه 
تنه��ا ب��راي صندوق ب��ار مالي به دنبال داش��ته اس��ت 
وس��رمايه گذاري حاكميتي باعث شده مسائل سياسي 
بر بيمه اي بازنشسته ها ترجيح داده شود.او با بيان اينكه 
ساالنه 800 بازنشس��ته به جمعيت بازنشستگان اضافه 
مي ش��ود يادآور ش��د: در زم��ان حاضر 14ه��زار و 380 
 بازنشس��ته در استان بوش��هر وجود دارد كه از اين تعداد

2هزار و 300 نفر فوت شده اند.

توليدكنندگان و سرمايه گذاران بخش عمران و مسكن 
كشور در ششمين نمايشگاه بين المللي عمران و صنعت 
س��اختمان كيش 11 تا 14 آبان ماه سال جاري گردهم 
مي آيند. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
ششمين نمايشگاه بين المللي عمران و صنعت ساختمان 
كيش )11 تا 14 آبان ماه امس��ال( ب��ه عنوان يك رخداد 
منحصر به فرد در اقتصاد كش��ور براي سرمايه گذاري و 
توسعه فضاي كس��ب و كار با توجه به ويژگي هاي خاص 
جغرافيايي و توس��عه يافته بودن بازاره��اي مالي و پولي 
كيش و وجود مراكز دانش��گاهي متعدد مالي، مديريتي 
و اقتصادي و مهندسي در جزيره فرصتي است كه توليد 
كنندگان و سرمايه گذاران بخش عمران و مسكن كشور 
از آن استفاده كنند.علي مطيع جهاني معاونت پشتيباني، 
برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تع��اون ايران و دبير اجرايي 
اين نمايش��گاه با بي��ان اين مطلب ابراز داش��ت: صنعت 
س��اختمان و عمران از صنايع پيش��ران بوده كه بيش از 
80 صنعت وابستگي كامل به آن دارند. اتاق تعاون ايران 
برگزاركننده س��يزده دوره نمايشگاه بين المللي صنعت 
ساختمان تهران و پنج دوره نمايشگاه بين المللي عمران و 

ساختمان كيش اين فرصت را براي فعاالن بخش صنعت 
ساختمان در جهت تعامل و توس��عه همكاري ها فراهم 
كرده اس��ت. وي ادامه داد: اهميت مناطق آزاد به عنوان 

منطقه آزاد تجاري – صنعتي در اقتصاد كشورهاي توسعه 
يافته و برخي از كش��ورهاي در حال توس��عه بسيار مهم 
تلقي مي ش��ود. اصلي ترين هدف مناطق آزاد در جهان و 

به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ايجاد پيوند ملي 
با اقتصاد جهاني و بازارهاي بين المللي در وراي مقررات و 
قوانين درون مرزي كشورهاست. مطيع جهاني يادآور شد: 
پيشرفت در كشورمان در تمامي صنايع حائز اهميت بوده و 
مي بايست نگاهي تازه به جايگاه و رويكردهاي استراتژيك 
مناطق آزاد در كشور داشت. وي افزود: يكي از صنايع مهم 
در كشورمان صنعت ساختمان و عمران است كه بيش از 
80 صنعت، وابستگي كامل به صنعت عمران و ساختمان 
دارند. اتاق تعاون ايران به عنوان برگزاركننده سيزده دوره 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران و پنج دوره 
نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان كيش درصدد 
است براي ششمين سال متوالي در سال حمايت از توليد 
ملي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي عمران و ساختمان 
كيش را در تاريخ 11 لغايت 14 آبان ماه س��ال جاري در 
محل نمايش��گاه هاي دايمي منطقه آزاد تجاري كيش 
برگزار كند .  دبير اجرايي ششمين نمايشگاه بين المللي 
عمران و س��اختمان كيش با اش��اره به اه��داف برگزاري 
اين نمايشگاه اذعان داش��ت: يكي از اهداف برگزاري اين 
نمايشگاه كمك به توسعه و رونق صنعت عمران، ساختمان، 

گردشگري در منطقه آزاد تجاري كيش بوده و با توجه به 
جايگاه ويژه اين منطقه در صادرات كاال و خدمات مي تواند 
بستري مناسب جهت توسعه زير بنايي و زير ساخت هاي 
عمراني منطقه باش��د. مطيع جهاني معاونت پشتيباني، 
برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون ايران ادامه داد: برگزاري 
اين نمايشگاه به عنوان يك رخداد منحصر به فرد در اقتصاد 
كشور براي سرمايه گذاري و توسعه فضاي كسب و كار با 
توجه به ويژگي هاي خاص جغرافيايي و توسعه يافته بودن 
بازارهاي مالي و پولي كيش و وجود مراكز دانشگاهي متعدد 
مالي، مديريتي و اقتصادي و مهندسي در جزيره فرصتي 
است كه توليد كنندگان و سرمايه گذاران بخش عمران و 
مسكن كشور از آن استفاده كنند. وي گفت: اين نمايشگاه 
با حضور بيش از يكصد شركت كننده معتبر در فضايي بالغ 
بر 4000 متر مربع از تاريخ 11 لغايت 14 آبان ماه در محل 
سايت نمايشگاهي منطقه آزاد كيش توسط اتاق تعاون ايران 
برگزار خواهد شد. عالقه مندان به اين حوزه مي توانند جهت 
مشاركت و بازديد اين رخداد ملي به سايت ستاد برگزاري 
نمايشگاه به آدرس www. Iranconfair.ir مراجعه 

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

اعالم آمادگي سرمايه گذاران 
براي ايجاد مركز تكثير عقرب 
خراسان شمالي|مدير 
كل حفاظت محيط زيست 
خراسان ش��مالي از اعالم 
آمادگي پنج متقاضي براي 
ايجاد مركز تكثير و پرورش 
عقرب و خزندگاني چون 
مار در اين استان خبر داد.

علي اصغر مطهري در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به 
اينكه راه اندازي اين قبيل مراكز مي تواند در توسعه 
اشتغال و كسب و كار در حوزه محيط زيست اثرگذار 
باش��د، گفت: اين افراد در ح��ال طي كردن مراحل 
اداراي براي راه اندازي اين مراكز هس��تند.او با بيان 
اينكه هم اكنون بس��ياري از داروها چون داروهاي 
حوزه درمان سرطان از سم خرندگاني چون مار تهيه 
مي شود، افزود: در مراكز تكثير اينگونه از حيوانات 
پرورش و تكثير مي يابد سپس سم آنها استحصال 
مي شود و دوباره به دامن طبيعت بازگردانده مي شوند. 
هم اكنون دو تا س��ه انستيتو مجوزهاي الزم را براي 
مارگيري از سازمان محيط زيست دريافت كرده اند 
و پس از گرفتن س��م الزم از مارها آنه��ا را دوباره به 
چرخه طبيعت باز مي گردانن��د. به گفته مطهري، 
مارهاي جعفري و كبري از جمله گونه هايي بوده كه 
درخواست صيد براي آنها شده است. او اظهار كرد: 
براي راه اندازي قرق هاي اختصاصي در اس��فراين و 
جاجرم متفاضي وجود داشته است و هم اكنون قرق 

اختصاصي در جاجرم كار خود را آغاز كرده است. 

رشد 91 درصدي صادرات 
گمركات كردستان

كردس�تان| مدي��ر كل 
گمركات استان كردستان 
از رشد ۹1 درصدي صادرات 
از گمركات اين اس��تان در 
نيمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه آن در سال 
گذش��ته خبر داد.بختيار 
رحماني پور ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بر 
اساس آمار اخذ شده در اين مدت بيش از ۹23 هزار تن 
انواع كاال به ارزش بيش از 5۹3 ميليون دالر از گمركات 
استان به مقصد كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان، 
روسيه و روماني صادر شده است. در اين مدت 482 هزار 
تن كاال به ارزش 2۹1 ميليون دالر كه صرفا از گمركات 
استان اظهار شده به خارج از كشور صادر گرديد.مديركل 
گمركات استان كردستان افزود: ميزان صادرات مذكور 
از لح��اظ وزن��ي ۹1 درصد و از نظ��ر ارزش دالري هم 
66 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته رشد 
داشته اس��ت. دام زنده با 18 ميليون دالر هفت درصد 
و گوجه فرنگي با 18 ميليون دالر 6 درصد از سهم كل 
ارزش صادرات گمركات استان را در اين مدت به خود 
اختصاص دادند. پنج درصد از ارزش دالري كل صادرات 
انجام شده در اين 6 ماهه مربوط به ماهي، چهار درصد 
مصنوعات پالستيكي و بيش از سه درصد هم مربوط به 
ميوه هاي خوراكي است.رحماني پور تاكيد كرد: از نظر 
ارزش دالري 88 درصد كل صادرات استان از طريق مرز 

رسمي و بين المللي باشماق مريوان انجام شده است.

مشخص شدن واگذاري 
پروژه ها به بخش خصوصي

كرمانشاه|اس��تاندار 
 : گف��ت ه  نش��ا ما كر
دستگاه ها بايد تا اواسط 
هفته وضعيت واگذاري 
پروژه ه��اي نيم��ه تمام 
ب��ه بخش خصوص��ي را 
مشخص كنند. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، بازوند گفت: دس��تگاه هاي 
اجرايي نبايد در برابر واگذاري پروژه هاي نيمه تمام 
به بخ��ش خصوصي مقاوم��ت كنن��د. او بر لزوم 
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 
تاكيد كرد . بازوند با بيان اينكه دس��تگاه ها بايد تا 
اواسط هفته وضعيت واگذاري پروژه هاي نيمه تمام 
به بخش خصوصي را مشخص كنند، يادآوري كرد: 
در غير اين صورت سازمان برنامه و بودجه استان 
ورود خواهد كرد.استاندار كرمانشاه به دستگاه ها 
اطمينان داد، با واگ��ذاري پروژه هاي نيمه تمام، 
مشكلي از نظر سازمان بازرسي، ديوان محاسبات 
و ... براي آنها ايجاد نخواهد ش��د. بازوند سپس به 
ظرفيت سدهاي استان براي پرورش ماهي در قفس 
اشاره كرد و ادامه داد: بايد از اين ظرفيت براي ايجاد 
شغل در استان استفاده كرد. شركت آب منطقه اي 
نبايد براي واگذاري س��دها ب��راي پرورش ماهي 
در قفس به دنبال درآمدزايي باش��د، بلكه موظف 
اس��ت اين ظرفيت را با قيمت مناس��ب در اختيار 

سرمايه گذاران بومي قرار دهد.

 9۰ كيلومتر از جاده 
ايالم - مهران ۴ بانده مي شود
ايالم|فرمان��دار مه��ران 
گفت: در راس��تاي تكميل 
زي��ر س��اخت هاي اربعين 
امسال ۹0 كيلومتر از جاده 
ايالم به مهران قبل از اربعين 

امسال 4 بانده مي شود.
به گزارش تسنيم راهپيمايي 
عظيِم اربعين به عنوان يك پديده الهي و معنوي حال و 
هواي خاصي به استان ايالم داده است و اين استان كه 
دروازه عتبات عاليات و پايتخت آن نام گرفته است رنگ 
و روي حسيني گرفته است و مردم و مسووالن در حال 
مهيا كردن امكانات براي خادمي زوار اربعين هستند تا 
بتوانند خادم خوب و ميزباني براي ميهمانان خود باشند 
كه در اين ارتباط نظام ملكشاهي در گفت وگو با تسنيم 
در ايالم اظهار داشت: افزايش 65 درصدي ورود زوار از 
كش��ور عراق به ايران را در اين ايام باقيمانده به كنگره 

عظيم اربعين را شاهد هستيم.
فرماندار مه��ران از اقدامات انجام ش��ده در حوزه زير 
ساخت براي اربعين امسال سخن و گفت: ۹0 كيلومتر 
از مس��ير تردد ايالم به مهران قبل از اربعين 4 بانده و 
زير بار ترافيك مي رود. ملكشاهي به امنيت مرز مهران 
اشاره و يادآور شد: با توجه به امنيت مرز مهران و سهولت 
ت��ردد در اين مرز براي زوار از زائران اربعين حس��يني 
مي خواهيم ضمن انتخاب مرز مهران براي سفر معنوي 
خود ما را در زمره خدام خود بدانند و شهرستان مهران 

از هر نظر پذيراي زوار حسيني است.

شورا بودجه بيشتري را براي 
آتش نشاني مصوب كند

اصفهان|شهردار اصفهان 
از شوراي شهر خواست براي 
بهبود امكانات و تجهيزات 
آت��ش نش��اني، بودج��ه 

بيشتري اختصاص دهد. 
به گ��زارش تع��ادل از اداره 
رس��انه اي  رتباط��ات  ا
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي با شركت در رژه 
خودروها و تجهيزات عملياتي آتش نشاني اظهار كرد: 
آتش نشانان، ايثارگران صحنه نجات و اميد هستند و 
همچون رزمندگان در ميدان نبرد آماده حمله و دفع 
دشمن هس��تند. زماني كه دشمن به ايران حمله كرد 
و 400 نقطه در ش��هرها را مورد حمل��ه و بمباران قرار 
داد، آنان در كنار نيروي هاي ه��الل احمر و نيروهاي 
مردمي براي نجات جان مردم حضور يافتند و اميد به 
نج��ات را در دل مردم زنده كردند.  ن��وروزي افزود: در 
 طول يك سال گذشته اتفاقات بسيار خوبي در سازمان 
آتش نش��اني افتاده و وضعيت آتش نشانان نسبت به 
گذش��ته بهتر ش��ده، اما هنوز ايده آل نيست. شهردار 
اصفه��ان با بيان اينك��ه در مدارس مه��د كودك ها و 
آموزش��گاه ها، آموزش ه��اي ايمني و آتش نش��اني 
برنامه ريزي شده اس��ت، گفت: اكنون آتش نشانان با 
قدرت بيشتر و مجهزتر و امكانات به روزتر مسير خدمات 
رساني را ادامه مي دهند. نوروزي گفت: من بارها به آتش 
نشاني سر زده ام و خوش��حالم كه آنان ايثارگرانه براي 

ياري مردم و تحقق آسايش و حقوق مردم ايستاده اند.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
بيكاري80هزاركولهبر

خطرانتقالسلوماالريا
ازشرقكشور

مازندرانتوانرقابتبامناطق
مشابهخوددردنياراندارد

نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه ۸۰ 
هزار نفركوله بر با اقدامات دولت در مناطق مرزي 
بيكار ش��دند، گفت: عبور كوله ب��ران از مرزهاي 
غيرقانوني و ميدان مين براي كس��ب معيشت 

بسيار دلخراش است.
جالل محمود زاده درباره وضعيت س��اماندهي 
كوله بران دركشور، به خانه ملت گفت: قول هاي 
دول��ت درباره س��اماندهي وضعي��ت كوله بران 
در زمينه اختص��اص كارت ه��اي الكترونيكي 
وتخصيص يارانه وارداتي عملياتي نشده است و 
كوله بران به شدت از اين مساله گله مند هستند.

نماينده مردم مهاباد درمجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: طبق آيين نامه اي دولت براي رفاه 
حال كوله بران اعالم كرده اس��ت كه كوله بران 
مي توانند، ماهيانه 2ميليون و 7۰۰ هزار تومان 
از تخفيفات گمركي ب��راي ورود كاال بهره مند 
شوند اما متاس��فانه با اجراي ممنوعيت واردات 
13۸۰كاال به كش��ور، 11 قل��م كاالي وارداتي 
كوله بران نيزكه مجاز ب��ه تخفيف گمركي بود، 

ممنوع شد.
 وي ادامه داد: ازسوي ديگر نيز با توجه به اينكه 
كوله بري به عنوان شغل مورد تاييد وزارت تعاون 
وكارو رفاه اجتماعي قرار نگرفته است، متاسفانه 

بيمه كوله بران نيز قطع شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: پيشگيري 
از خط��ر انتق��ال بيماري هاي س��ل و ماالريا از 
همسايگان شرقي كشور به داخل از دغدغه هاي 

اصلي حوزه بهداشت است.
در جلسه كارگروه ساماندهي، هماهنگي و كنترل 
بيماري هاي م��رزي كه در مح��ل دفتر معاون 
بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد، نمايندگان 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي عضو كارگروه 
پيرامون آخرين موضوعات اين حوزه به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در اين جلس��ه عليرضا رييسي معاون بهداشت 
وزارت بهداش��ت، با اش��اره به اهميت و جايگاه 
اين كارگروه گزارشي از اقدامات و پيشرفت هاي 
به دس��ت آمده در حوزه پيشگيري از بيماري ها 
در پايش ه��اي به عمل آم��ده در مبادي مرزي 

ارايه كرد.
وي ضمن اشاره به موقعيت جغرافيايي ايران و 
همسايگي با كشورهاي پاكستان و افغانستان، 
افزود: پيشگيري از خطر انتقال بيماري هاي سل 
و ماالريا از همس��ايگان شرقي كشور به داخل از 
دغدغه هاي اصلي حوزه بهداش��ت اس��ت و اين 
حوزه توانس��ته در اين زمينه به پيش��رفت هاي 

چشمگيري دست يابد.
رييس��ي، آمار اندك ابتال به اي��ن دو بيماري در 
كش��ور را نش��انه موفقيت خواند و گفت: اين در 
حالي است كه بيشتر مبتاليان به سل و ماالريا در 
كشور غيرايراني و تبعه كشورهاي همسايه شرقي 
هس��تند كه همگي آنها در سيستم بهداشتي و 

درماني جمهوري اسالمي ايران مداوا مي شوند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت به اقدامات صورت 
گرفته در مراسم راهپيمايي عظيم اربعين حسيني 
)ع( در س��ال هاي گذش��ته اش��اره كرد و افزود: 
نيروهاي بهداشت در گذرگاه هاي مرزي با كشور 
عراق حضور فعالي داشته و در كنترل بيماري ها 
بس��يار موفق عمل كردند و اين روند در مراسم 

امسال نيز با جديت پيگيري مي شود.

عضو كارگروه گردش��گري اتاق فكر توسعه و 
تعالي مازندران گفت: داراي بزرگ ترين درياچه 
جهان به عنوان يك جاذبه طبيعي هستيم اما 
با امكانات موج��ود، نمي توانيم هيچ مكاني را 
به يك جهانگرد براي گردشگري در مازندران 
نشان دهيم زيرا گردش��گري كه ساحل پاك 
كشورهاي اروپايي را ديده است را نمي توانيم 

به سواحل خود دعوت كنيم.
محمد حسن ذال با اش��اره به اينكه جهانگرد 
كسي است كه به قصد سفر، خانه و كاشانه خود 
را رها مي كن��د و تمامي ابزارهاي زندگي خود 
را در محيط مقصد اس��تفاده مي كند، افزود: 
جهانگرد با عناوين و مقاصد مختلف همچون 
گردش��گري مذهب��ي، تفريح��ي و طبيعي 

شناخته مي شود.
وي با اش��اره به اينكه مازندران در حال حاضر 
ميزبان جهانگردان است اما به دليل مديريتي 
كه وجود دارد هن��وز به عنوان مقصد نهايي به 
جهان معرفي نش��ده اس��ت، تصريح كرد: اين 
شيوه مديريت كامال سنتي است و با وجود اين، 

قلب تپنده گردشگري ايران است.
وي با اش��اره به اينكه مازندران در حال حاضر 
توان رقابت با مناطق مشابه خارجي خود ندارد، 
افزود: مازندران در ح��ال حاضر به عنوان يك 
مقصد گردش��گري و جهانگردي خام است و 
براي جهان همچنان بالقوه اس��ت و ملزومات 

گردشگري در آن به مرحله اجرا در نيامد.
ذال خاطرنش��ان كرد: در دنيا مناطقي مانند 
مازن��دران وج��ود دارند ك��ه مقص��د نهايي 
گردش��گران اس��ت؛ س��واحل در كشورهاي 
مختلف مانند تركيه به عنوان يك مقصد اصلي 
موفق عمل ك��رده اس��ت و نمونه هايي از اين 
قبيل به وفور وجود دارد. در برخي از كشورها، 
سواحل به منبع پول ساز تبديل شده است و در 
اين ميان از امارات و دوبي به عنوان يك مثال 
موفق مي ت��وان نام برد و هزين��ه كرد صحيح 
موجب ش��ده اس��ت كه ايرانيها با جاذبه هاي 
بالقوه فراوان، خواهان سفر به اين كشور شوند.

تا سال ۲۰۵۰، جمعيت سالمند ايران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر است

ايران؛ كشور سالمندان آينده
گروه اقتصاد اجتماعي     

بر اساس سرش��ماري س��ال 13۹5، از جمعيت 7۹ 
ميليوني كش��ور، 7ميلي��ون و ۴1۴ه��زار و ۹1 نفر 
يعني 2۸.۹ درصد س��المند هس��تند. از طرف ديگر 
پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه سالمندان ايراني 
تا س��ال 2۰5۰ به بيش از 3۰ درصد مي رسد؛ بر اين 
اس��اس در س��ال 2۰5۰ درصد جمعيت سالمند در 
ايران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر و از هر سه نفر، 
يك نفر س��المند خواهد بود. بنابراين در س��ال هاي 
آينده جمعيت بااليي از مردم ايران، نيازمند خدمات 
سالمندي هستند كه دولت موظف به تامين آن است 
چرا كه در اصل2۹ قانون اساسي به مساله سالمندي 
اش��اره ش��ده و درباره آن آمده اس��ت: »برخورداري 
از تأمي��ن اجتماع��ي از نظر بازنشس��تگي، بيكاري، 
پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرس��تي، درراه ماندگي، 
حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني 
و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و... حقي است 
همگاني. دولت مكلف اس��ت طب��ق قوانين از محل 
درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت 
مردم، خدم��ات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك 
به يك افراد كش��ور تأمين كند.« از ط��رف ديگر در 
برنامه ششم توسعه هم دولت موظف به ايجاد عدالت 
و رسيدگي به سالمندان ش��ده است و در اين راستا، 
مرداد ماه امسال بود كه رييس دبيرخانه شوراي ملي 
س��المندان از تدوين اليحه حمايت از سالمندان در 
دولت خبر داد اما با اين حال كارشناسان و تحليلگران 
حوزه هاي اجتماعي، معتقدند، در دوره هاي گذشته 
ب��ه دلي��ل تصميم گيري ه��اي غير كار شناس��انه و 
برنامه ريزي هاي نامناس��ب، نبود آمارهاي مستند و 
معتبر، ضعف و نارس��ايي بانك ه��ا و منابع اطالعاتي 
جام��ع از ش��رايط اجتماعي، فرهنگ��ي و اقتصادي 
سالمندان كش��ور برنامه مشخص و مدوني براي اين 
قش��ر طراحي و تدوين نشده است و همين امر باعث 
شده تا امروز بسياري از سالمندان براي سپري كردن 
دوران س��المندي با كمبود ها و نارسايي هايي مواجه 

باشند. 

بيتوجهيهايديروز،چالشهايامروز
مرداد ماه امس��ال بود كه در راس��تاي ارايه خدمات 
اجتماعي به س��المندان، وب س��ايت بنياد فرزانگان 
كش��ور راه اندازي شد، آن زمان، محسن سلمان نژاد، 
رييس دبيرخانه ش��وراي ملي س��المندان كشور، از 
تدوين اليحه حمايت از سالمندان در دولت خبر داد 
و حاال با گذش��ت دو ماه از اين اظهارات، روز گذشته، 
س��لمان نژاد خبر از تدوين »س��ند ملي سالمندان« 
داد. او درباره اين موضوع بيان كرد: »با توجه به اينكه 
در س��ال هاي آتي در كش��ور ما از هر سه نفر يك نفر 
سالمند است، در اين زمينه ما براي رسيدن به اهداف 

خود سندي با عنوان »سند ملي سالمندان« تدوين 
كرديم كه فاز عملياتي آن در حال برنامه ريزي است 
از طرف ديگراليحه حقوقي س��المندان از يك سال 
پيش به همت مركز تحقيقات قم در حال تدوين بوده 
و اميد است امسال اين اليحه براي تصويب از طريق 
دولت به مجلس برس��د و در اين زمينه قوانين خوبي 

تدوين شود.« 
ب��ا وجود اي��ن كارشناس��ان معتقدند، ب��ي توجهي 
به جايگاه س��المندان در اس��ناد باالدس��تي و نبود 
قوانين حمايتي از اين قش��ر جامع��ه در برنامه هاي 
توسعه پنج ساله باعث شد تا مشكالت و چالش هاي 
پديده س��المندي و خاكس��تري ش��دن جمعيت از 
دي��د برنامه ريزان و سياس��ت گذاران كش��ور پنهان 
بماند و آن طور كه بايد نت��وان براي آينده جمعيتي 
كه به س��ن س��الخوردگي و س��المندي مي رس��ند 
 برنامه ه��اي جام��ع و مش��خصي را تدوي��ن ك��رد.

محمد حسيني، كارشناس رفاه اجتماعي، درباره اين 
موضوع بيان كرد: » در برنامه هاي توسعه، حساسيتي 
درخصوص سالمندان وجود نداشته است. البته اين 
موضوع صرفًا مختص كش��ور ما نيست بلكه بسياري 
از كش��ورهاي ديگر نيز س��المندان را در برنامه هاي 
توس��عه ناديده مي گيرند. اين در حالي اس��ت كه با 
توجه به افزاي��ش اميد به زندگي و رش��د روز افزون 
جمعيت سالمند در كشور هاي جهان و از جمله ايران 
الزم است شوراي عالي سالمندان به عنوان مرجعي 
كه براي س��المندان تصميم گيري و سياست گذاري 
مي كند با آسيب شناسي و تحليل و ارزيابي برنامه ها 
و سياست هاي اجرا ش��ده در سال هاي اخير گزارش 
كامل��ي از وضعيت فرهنگي، اجتماع��ي و اقتصادي 
س��المندان را در اختيار متوليان و مسووالن امر قرار 
دهد تا مطالبات و نيازهاي اساسي سالمندان در برنامه 

ششم توسعه لحاظ شود.«
او افزود: » آنچه درخصوص س��المندي داراي اهميت 
است اين موضوع است كه افراد چگونه سالمند مي شوند 
يعني بايد افراد در سالمندي، سالم باشند. همچنين 
تمكن مالي سالمندان از اهميت بااليي برخوردار است 
و اي��ن موضوع از طريق نظام هاي بيم��ه اي بايد ديده 
شود. درخصوص حمايت هاي اجتماعي از سالمندان 
بايد توجه شود كه صرفًا قوانيني در اين حوزه تصويب 
شود كه پشتوانه مالي داشته باشد يعني ابتدا منابع مالي 
جهت حمايت ها مشخص و سپس قوانين وضع شود. 
چرا كه در غير اين صورت حمايت ها معنايي نداشته و 

قابليت اجرا نيز ندارند.«

روندسالمنديايرانيها
اگرچه در باور عمومي جامعه، سالمندي با بيماري 
و هزينه س��ه مورد جدا نشدني از هم هستند اما اگر 
مداخالت بهداش��تي به موقع و كافي باش��د لزوما 

س��المندي همراه ب��ا هزينه هاي پزش��كي نخواهد 
بود. مراقب��ت دوره اي س��المندان در كنار آموزش 
شيوه زندگي س��الم مي تواند با كاهش بار بيماري و 
افزايش اميد به زندگي توأم با سالمت، به سالمندي 
سالم و فعال منجر ش��ود. مهين السادات عظيمي، 
رييس اداره س��المت س��المندان وزارت بهداشت 
درباره روند س��المندي ايرانيان بي��ان كرد: » روند 
س��المندي را مي توان به سه گروه سالمندي همراه 
با سالمت، س��المندي طبيعي و سالمندي همراه با 
بيماري تقس��يم كرد. هدف ما، افزايش تعداد گروه 
اول اس��ت. رس��يدن به اين هدف از طريق آموزش 
فراگير به س��المندان و ارايه خدمات مورد نياز آنان 
تحقق مي يابد. ب��ه همين دليل در حال حاضر يكي 
از مهم ترين برنامه ها، در كش��ورهاي توسعه يافته 
ارتقاي آگاهي و افزايش توانمندي سالمندان براي 
مراقب��ت از خود اس��ت. در خدمات نوين س��المت 
سالمندان نيز دو برنامه آموزش شيوه زندگي سالم 
در دوره سالمندي و مراقبت سالمندان در نظر گرفته 

شده است.«
او درباره برنامه هاي اداره س��المت سالمندان افزود: 
» دو برنامه  اصلي اداره س��المت سالمندان، آموزش 
ش��يوه زندگي س��الم در س��المندي و مراقبت هاي 
س��المت سالمندان اس��ت. با رعايت ش��يوه زندگي 

س��الم مي توان س��الم پير ش��د يا در ص��ورت وجود 
بيماري، عوارض آن را كنترل ك��رد و جلوي ناتواني 
را گرف��ت. در واقع اينكه فرد در طول زندگي، چگونه 
زندگي كرده، وضعيت س��المتي دوران سالمندي او 
را مش��خص مي كند. اما حتي اگر در س��المندي هم 
ش��يوه زندگي سالم به كار گرفته ش��ود، باز هم موثر 
است و از بروز يا پيشرفت ناتواني جلوگيري مي كند. 
اين آموزش ها به دو شكل آموزش گروهي و چهره به 
چهره در خانه هاي بهداشت، پايگاه سالمت و مراكز 
جامع س��المت در خصوص تغذي��ه، فعاليت بدني، 
پيشگيري از پوكي استخوان، بهداشت دهان و دندان، 
تقويت حافظه، پيشگيري از حوادث و ... به سالمندان 
داده مي شود. مراقبت هاي سالمت سالمندان در دو 
سطح غيرپزشك و پزش��ك، در خصوص اختالالت 
فشارخون، اختالالت چربي خون، سوء تغذيه )چاقي، 
الغري(، ديابت، افسردگي، سقوط و عدم تعادل انجام 

مي شود. «

زنانهشدنسالمندي
بنا بر اعالم پژوهش��كده آمار، تعداد جمعيت ۶۰ سال 
و باالتر از حدود 1.۶5 ميليون نفر در س��ال 1335 به 
۶.15 ميليون نفر در سال 13۹۰ افزايش يافته است. 
پيش بيني ه��ا حكايت از اين دارد كه س��هم جمعيت 

۶5 س��ال و باالتر در سال 1۴2۰ به حدود13.5 درصد 
افزايش خواهد يافت. بر اساس پيش بيني هاي سازمان 
ملل نيز سهم جمعيت ۶۰ساله و باالتر كشور ما در سال 

1۴3۰ به حدود 31درصد افزايش مي يابد. 
يكي از مهم ترين شاخص هاي جمعيتي كه به تركيب 
جنسيتي جمعيت سالمند توجه دارد، شاخص نسبت 
جنسي سالمندي است. اين ش��اخص نشانگر توزيع 
جمعيت زنان سالمند نسبت به مردان سالمند است. 
مقدار اين شاخص در ايران نشان مي دهد كه در سال 
1335 به ازاي 1۰۰ زن سالمند )۶5سال و باالتر(، 111 
مرد سالمند در جمعيت كشور وجود داشته است. مقدار 
اين شاخص در سال 13۹۰ به اين صورت است كه به 
ازاي 1۰۰ زن سالمند حدود ۹۹ مرد سالمند در كشور 
بوده است. مي توان گفت كه نشانه هايي از زنانه شدن 
س��المندي در ايران در حال بروز است؛ الگويي كه در 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته به وقوع پيوسته است. 
بنابر اعالم پژوهش��كده آمار، با افزايش اميد به زندگي 
بعد از تولد، امي��د به زندگي س��المندان نيز افزايش 
قابل توجهي داشته است. در سال 1355 انتظار مي رفت 
كه زنان بعد از سن ۶5 سالگي )يعني سالمندي(، 12.5 
سال ديگر نيز عمر كنند كه اين مقدار تا سال 13۹۰ به 
15.1 سال افزايش يافت و پيش بيني مي شود تا سال 

1۴۰۰ به 17 سال افزايش يابد. 

تحميل فشار هزينه مصدومان تصادفي  بر  بخش سالمت 

اختصاص 8۵۰  ميليارد ريال براي مقابله با آثار خشكساليتكليف محوري ۲8 درصد كالس هاي درس 

معاون وزير بهداشت  با اشاره به مصدومان و فوتي هاي 
ناشي از تصادفات جاده اي، گفت: اين تعداد مصدومان 
فش��ار بااليي را به بخش س��المت تحميل مي كنند 
و حت��ي خدمات رس��اني را ني��ز تحت الش��عاع قرار 
مي دهند. اگر بتوانيم دستگاه هاي ديگر را براي اجراي 
مسووليت هاي اجتماعي خود به كار گيريم، بخشي از 

مشكالت حل مي شود.
محمد هادي ايازي افزود: در حال حاضر ساالنه ٣٦٦ 
هزار مجروح ناشي از تصادفات جاده اي ١٠ هزار تخت 
بيمارس��تاني، معادل ١٠ درصد تخت هاي موجود را 
به خ��ود اختصاص مي دهند. در حال��ي كه اگر افراد 
به وظايف اجتماعي خود پايبند باش��ند از شمار اين 
حوادث كاسته مي شود و مي توان اين تعداد تخت را 
به ديگر بيماران اختصاص داد و بار مشكالت كاهش 
مي يابد. وي با اشاره به تاكيد رييس جمهور بر اينكه 
هيچ دستگاهي در نظام جمهوري اسالمي وجود ندارد 
كه به بخش سالمت مرتبط نباشد، افزود: مشاركت 
مردم در اين راستا بسيار مهم است و بايد مردم متوجه 

ش��وند كه در گام اول بايد خودش��ان به فكر سالمت 
خودشان باشند و اگر س��المت خود را محقق كنند، 

مي توانند به سالمت ديگران نيز توجه كنند.
معاون اجتماعي وزير بهداشت عنوان كرد: افراد در گام 
اول بايد سبك زندگي سالم، عدم مصرف دخانيات، 
تغذيه سالم و تحرك الزم را مورد توجه قرار دهند تا 
مشكالت كاهش يابد، اما متاسفانه در اين حوزه مواجه 
با مشكالتي هس��تيم. براي مثال روز گذشته ١٥ نفر 
به دليل مصرف الكل جان خود را از دست دادند، ٦٠ 
نفر درگير از كار افتادگي كليه ش��دند و تعداد زيادي 
نيز بينايي خود را از دست داده اند و حتي يك استان 
در اين خصوص به حالت آماده باش درآمده است؛ در 
حالي كه اگر افراد به وظايف خود پايبند باشند چنين 

مواردي بروز نمي كند.
وي با اش��اره به ضرورت مش��اركت س��اختارمند به 
عنوان گام ديگر در بحث مش��اركت اجتماعي بيان 
كرد: مشاركت ساختارمند شامل فعاليت تشكل هاي 
مردم نهاد است، ساالنه ٩٠ تا ١٠٠ هزار نفر در كشور 

به سرطان مبتال مي شوند و در حال حاضر ١٧٥ تشكل 
در اين حوزه در كشور فعاليت دارند و بخش عمده اي 

از پيشگيري از طريق مشاركت مردم انجام مي شود.
ايازي با اشاره به مشاركت در توسعه زيرساخت هاي نظام 
سالمت به عنوان يكي از ابزارهاي مشاركت ساختارمند 
كه با ساخت بيمارستان، مركز بهداشت، خانه بهداشت 
و ... به كاهش كمبودها كمك ش��اياني مي كند، افزود: 
سال گذش��ته هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان از سوي مردم 
به بخش س��المت كمك شده است كه اين رقم در سال 
٩٥، هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان و در س��ال ٩٤ نيز هزار 
ميليارد تومان بود. همچنين در س��ال گذشته ٢٥ هزار 
تخت بيمارس��تاني در كش��ور افزايش يافت و ٤٨ هزار 
تخت در بيمارستان هاي دولتي توسط بخش خصوصي 

مرمت شد.
وي با اش��اره به مش��اركت آحاد مردم در كانون هاي 
سالمت افزود: در كانون سالمت هر فرد بنابه فراخور 
موضوعات، عضويت در كانون هاي مختلف را انتخاب 
مي كند. امروز ٥ ميليون نفر در كشور مبتال به ديابت 

هس��تند و ٥ ميليون نفر نيز در آستانه ابتال به ديابت 
قرار دارند كه از اين تعداد نيمي از بيماري خود مطلع 
نيستند و اين كانون ها كمك شاياني به اطالع به موقع 

از بيماري، پيشگيري و درمان مناسب مي كند.
وي افزود: در حال حاضر ٩.٢٥ درصد جامعه، سالمند 

است و به روزي خواهيم رس��يد كه ٢٢ تا ٢٥ درصد 
جامعه به سالمندي مي رس��ند و اگر از امروز به فكر 
نباشيم، طي ٢ تا ٣ دهه آينده به چالش برمي خوريم 
و بايد زيرس��اخت هاي كان��ون س��المت را ايجاد و 

توانمندسازي را دنبال كنيم.

معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش 
با بيان اينكه امس��ال 2۸ درص��د كالس هاي درس 
مش��مول طرح تكاليف مهارت محور مي ش��وند از 
پيگيري طرحي براي تمام وقت��ي معلمان ابتدايي 
خبر داد. رضوان حكي��م زاده افزود: »اگر نگاه قالبي 
داش��ته باش��يم و تنوع و تكثر افراد را به رس��ميت 
نشناس��يم از مدرس��ه زندگ��ي فاصل��ه گرفته ايم. 
خانواده ها بايد بپذيرند كه فرزندان آنها موجوداتي 
ب��ي همت��ا و منحصربه فرد هس��تند و بنا نيس��ت 
ش��بيه ديگران باش��ند. خانواده ها بايد كمك كنند 
تا توانمندي ها و اس��تعدادهاي خ��اص كودكان را 
شناسايي و در همان مسير هدايت شان كنند. اولين 
محيط اجتماعي رسمي كه كودك در آن حضور پيدا 
مي كند مدرسه است. اولياي مدرسه بايد با پذيرش 
گرم و صميمانه، رفتار محترمانه و برچسب نزدن به 

دانش آموز از او استقبال كنند.«
معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه برنامه درسي و نحوه تعامل اولياي مدرسه 
با دانش آموز از ش��اخص هاي ديگر مدرسه زندگي 
است گفت: »حتي اگر نمرات دانش آموز عالي باشد 
اما صرفا مطالب��ي را تكرار كند كه ارتباطي با بيرون 
نداشته باش��د ما مفهوم مدرسه زندگي را نخواهيم 
داشت. ما عادت كرديم يك سري تكاليف روتين به 
دانش آموز بدهيم بدون آنكه توجه كنيم چه نقشي 
در تعميق يادگيري شان دارد.« حكيم  زاده به طرح 

تكاليف مهارت محور به جاي مش��ق شب در دوره 
ابتدايي اشاره و عنوان كرد: » امسال در مدارس حائز 
ش��رايط و داراي تراكم مطل��وب، دانش آموزان بعد 
از مدرس��ه به جاي مشق ش��ب مهارت هاي زندگي 
را تمري��ن مي كنند. ما از يك س��ال قب��ل روي اين 
موضوع كار كرديم كه البته در دنيا جديد نيس��ت. 
11۶ پژوهش درباره تاثير تكليف در يادگيري انجام 
شده و نش��ان مي دهد مشق شب در قالب رونويسي 
و به  ش��كل س��نتي اش باعث دلزدگ��ي دانش آموز 
مي شود. امس��ال با ابالغ وزير ممنوعيت ورود كتب 
كمك درس��ي به مدارس و برگزاري هرگونه آزمون 
تحصيلي در مدارس ابتدايي اجرا شد، بنابراين اگر 
جايي از والدين خواس��ته مي ش��ود كتب��ي را تهيه 
كنند و يا با موسس��ه اي قرارداد ببندند غيرقانوني و 
تخلف است و اگر به ما اطالع دهند از سوي آموزش 

و پرورش پيگيري مي شود.«
معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه تصميم گرفتيم در كالس هاي درس 1۶ 
تا 25 نفر اين طرح را اجرا كنيم گفت: »كالس كمتر 
از 1۶ نفر ممكن اس��ت چندپايه باش��د و دركالس 
با تراك��م باالي 25 نيز ام��كان ارزيابي دقيق وجود 
ندارد. با انجام آزمايش��ي و دريافت بازخوردها اين 
طرح را بسط و توس��عه مي دهيم. امسال 2۸ درصد 
كالس هاي درس مشمول اين طرح مي شوند، البته 
اگر معلماني از كالس هاي باالي 25نفر دانش آموز 

داوطلب باش��ند و توانمندي را داش��ته باش��ند كه 
ارزيابي كنند ما استقبال مي كنيم.«

معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه بحث تمام وقت��ي معلمان ابتدايي را در 
قالب طرحي پيش بين��ي كرديم كه افزايش حقوق 
آنها هم مدنظر است و آنها ساعات بيشتري را صرف 
مي كنند گفت: »اين يك بس��ته اس��ت كه از حذف 
پيك نوروزي شروع شده است، در ادامه كتب كمك 
درسي ممنوع شد و سپس به حذف مشق شب رسيد. 
هدف اينها در نهايت اين است كه مدرسه فعلي را به 

سمت »مدرسه زندگي« ببرد.«
وي افزود: »چرايي تبليغ كتب كمك درسي را بايد 
از صداوسيما سوال كرد. ما بارها اعالم كرديم اينها 
ضدتربيتي هستند. حتي براي دوره پيش دبستاني 
ه��م تبليغ چني��ن محتواهايي را ش��اهد بوديم. ما 
سياس��ت گذاري و رويكردها را اص��الح مي كنيم و 
قوانيني وضع مي كنيم كه مدارس به سمت تربيت 
م��ورد تاكيد در س��ند تحول بروند. اما يك س��وي 
مش��كل خانواده ها هس��تند و تصور مي كنند اگر از 
كودكي ذهن بچه ها را با انواع و اقس��ام كالس ها پر 
كنند موفقيت وي تضمين شده در حالي كه اينگونه 
نيس��ت. با انجمن ه��اي اولياء و مربي��ان در جهت 
آموزش والدين برنامه هايي داريم و اگر برنامه هايي 
براي آگاهي والدين در رسانه ملي نيز داشته باشيم 

بار زيادي از دوش مدارس برداشته مي شود.«

با توجه به ش��رايط بحراني و وضعي��ت اضطراري 
در برخي زيس��تگاه ها و تاالب هاي تحت مديريت 
سازمان محيط زيس��ت، هيات وزيران، مبلغ ۸5۰ 
ميليارد ريال اعتبار براي مقابله با آثار خشكس��الي 

اختصاص داد.
مصطفي كيا كج��وري، رييس مركز برنامه ريزي، 
تح��ول اداري و بودجه س��ازمان حفاظت محيط 
زيست، درباره اين موضوع گفت: با توجه به كاهش 
بارندگي در س��ال آبي گذشته و مشكالت ناشي از 
كم آبي و بحراني شدن وضعيت زيستگاه ها و تأثير 
آن بر حيات وحش، بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، هيات دولت در جلس��ه تاريخ اول 
مهرماه ۹7 با اختصاص مبل��غ ۸5۰ ميليارد ريال 
براي مقابله با خشكس��الي و تعدي��ل اثرات آن در 
مناطق تح��ت مديريت س��ازمان حفاظت محيط 

زيست موافقت كرد.
 كياكجوري گف��ت: از جمله مهم ترين برنامه هاي 
پيش بيني ش��ده براي اي��ن موضوع مي ت��وان به 
بهسازي و اليروبي چش��مه ها، احداث آبشخور در 
مناطق تحت مديريت، اح��داث منابع ذخيره آب، 
تأمين نياز علوفه حيات وحش، پيشگيري و مقابله 
با شيوع بيماري در حيات وحش و حفاظت و احياي 

تاالب هاي در معرض خطر اشاره كرد.
ريي��س مركز برنامه ريزي، تح��ول اداري و بودجه 
س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به كاهش 

آب ورودي رودخانه ها به تاالب انزلي در سال هاي 
اخير گفت: با ورود پس��اب صنعتي، كش��اورزي و 
انس��اني، انباشته ش��دن رس��وبات و ورود گياهان 
غيربومي و مهاج��م، ادامه حيات براي تاالب انزلي 
دشوار شده است. بطوري كه در سال هاي اخير عمق 
ت��االب از ميانگين 11 متر به 3 مت��ر كاهش يافته 

است.
وي ادام��ه داد: به منظ��ور احياي تاالب، س��ازمان 
حفاظ��ت محي��ط زيس��ت ب��ا اس��تفاده از مراكز 
دانشگاهي و تحقيقاتي طرحي را تهيه و به سازمان 
برنام��ه  و بودج��ه اراي��ه داد. پس از نشس��ت هاي 
مشترك كارشناسي با سازمان برنامه  و بودجه، طرح 
نهايي شده و در جلسه چهارم مهرماه امسال هيئت 
دولت، مبلغ ۸5۰ ميلي��ارد ريال از محل اعتبارات 
م��اده )1۰( قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي 
دولت و ماده )12( قانون تشكيل سازمان مديريت 
بحران )به نسبت مساوي( براي احياي تاالب انزلي 

به تصويب رسيد.
كياكجوري در پايان گفت: روش به كار گرفته شده 
در اين طرح، روش زيست پااليي تسريع يافته است. 
اين روش باهدف افزاي��ش حجم آبگيري تاالب به 
ميزان ۸۰۰ ت��ا 12۰۰ ميليون مترمكعب، كاهش 
عمق لجن به ميزان متوسط ۶۰ تا 1۰۰ سانتي متر، 
شفافيت آب و عمق نفوذ نور براي بازگشت حيات 

در تاالب است.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
شهروندان كدام استان ها 

بيشتر سفر رفتند

تعليق پروانه اشتغال به کار 
رييس نظام مهندسی

طرح تعارض منافع
در شهرداری تهران نهايي شد

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده اي جزییات آماری 
سفرهای مس��افران جاده ای در سال ۱۳۹۶ را اعالم 
کرده که در این میان مردم خراسان رضوی بیشترین 
سهم را به خود اختصاص دادند. به گزارش ایسنا، در 
آمارهای مسافران جابه جا شده با وسایل حمل و نقل 
عمومی در سال گذشته شهروندان خراسان رضوی 
با ثب��ت حدود ۱۲.۴ درصد از کل آمارهای س��فری 
بیشترین نقش را در آمار نهایی سال به خود اختصاص 
دادند و پس از آن تهرانی ها با ۱۱.۹، اصفهان با ۹.۱ و 
فارس ب��ا ۷.۴ درصد در رده های بعدی قرار دارند. در 
آمارهای اس��تان هایی که کمترین استفاده را از این 
شیوه  حمل و نقل داشتند هم کهگیلویه و بویراحمد 
با ۰.۸ درص��د، هرمزگان با ۰.۹ درص��د و یزد با یک 
درصد قرار دارند.همچنین سازمان راهداری وضعیت 
جابه جایی مسافران را به تفکیک وسیله نقلیه اعالم 
کرده که در این میان اتوبوس ۵۴ درصد، مینی بوس 
۲۷ درصد و سواری کرایه ۱۹ درصد از جابه جایی ها را 
انجام داده اند.از نظر سهم مسافر جابه جا شده هم در 
سفرهای بین شهری اتوبوس ۸۰ درصد و مینی بوس 
و سواری کرایه در مجموع ۲۰ درصد از جابه جایی ها 
را انجام داده اند. در س��فرهای درون اس��تانی سهم 
مینی بوس با ۴۳ درصد بیشتر از دیگر شیوه ها بوده و 
پس از آن اتوبوس با ۳۰ و سواری کرایه با ۲۶ درصد در 

رده های بعدی قرار گرفتند.

وزیر راه و شهرس��ازی، پروانه اشتغال به کار رئیس 
شورای مرکزی نظام مهندس��ی ساختمان کشور 
را تعلی��ق کرد. به گزارش تس��نیم، تعلی��ق پروانه 
اشتغال به كار رییس سازمان نظام مهندسي حدود 
یک هفته پس از یادداش��ت عباس آخوندی درباره 
تعارض منافع ریاست ش��ورای مرکزی و همزمانی 
آن ب��ا نمایندگ��ی مجلس صورت گرف��ت. عباس 
آخوندي در این یادداشت به موضوع انتخابات نظام 
مهندسی ساختمان کشور و تعارض  منافع در این 
رابطه پرداخته بود.  حال پس از حدود یک هفته خبر 
می رسد وزیر راه و شهرسازی برای حل و فصل این 
تعارض منافع دست به کار شده است. رجبی دی ماه 
س��ال ۹۵ با پیش��نهاد وزیر راه و شهرسازی و حکم 
رئیس جمهوری، رئیس س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان و جایگزین اکبر ترکان شده بود كه با تعلیق 
پروانه اشتغال به کار او، ادامه ریاست بر شورای مرکزی 
نظام مهندسی نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چند 
روز پیش طي مصاحبه اي در واکنش به این مسئله 
که اخیرا وزیر راه و شهرسازی ادعاهایی را در رابطه با 
شما به عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی 
ساختمان مطرح کرده اس��ت، اظهار کرد: موضوع 
تعارض منافع اساسا اش��تباه جا افتاده است؛ نظام 
مهندسی ساختمان همیشه حیاط خلوت وزارت 
راه و شهرسازی بوده است. رجبي افزود: خود آقای 
آخوندی بنده را برای این ُپس��ت پیشنهاد داد، چرا 
همان زمان این مس��ئله را مطرح نکرد. واقعیت آن 

است که این اظهارات مبنای قانونی ندارد. 

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر 
تهران از نهایی شدن طرح تعارض منافع درجلسه 
مش��ترک کمیس��یون نظارت و حقوقی و برنامه و 
بودجه خبر داد.به گزارش مهر، بهاره آروین درپاسخ 
به پرسشی در خصوص سرانجام طرح تعارض منافع 
که قرار بود تا پایان شهریور ماه در صحن شورای شهر 
تهران بررسی شود، گفت: بررسی این طرح همزمان 
با تعطیالت تابستانه شورا بود و بعد از تعطیالت نیز 
به کمیسیون مشترک ارجاع شد.وی ادامه داد: در 
آخرین جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه 
و کمیسیون حقوقی و نظارت این طرح نهایی شد و 
نامه آن نیز به هیات رییسه ارسال شده است. درحال 
حاضر در شورا با ترافیک طرح ها و لوایح یک فوریتی 
مواجه هستید که بیشتر آنها پاسخ هایشان آمده است 
و باید در دس��تور قرارگیرد. آروین اظهار امیدواری 
کرد: تا پایان مهر ماه طرح نهایی شده در صحن مورد 
بررسی قرار گیرد.  به گزارش مهر، در طرح پیشنهادی 
که با یک فوریت آن در صحن ش��ورا موافقت شده، 
آمده است شرکت هایی که مدیران ارشد شهرداری 
تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم 
سرمایه شرکت در آنها سهامدار هستند و یا مسئولیت 
مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره و یا هیات نظارت 
بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را 
بر عهده دارند نمی توانند طرف معامله ش��هرداری 
و واح��د تابعه باش��ند. همچنین بر اس��اس ماده ۳ 
این طرح شرکت هایی که بس��تگان مدیران ارشد 
شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از 
یک چهارم سرمایه شرکت در آن سهامدار هستند یا 
مسئولیت مدیرعاملی دارند نمی توانند طرف معامله 
شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن 
مدیران ارش��د قرار گیرند.همچنین بر اساس این 
طرح شهرداری مکلف است ظرف ۳ ماه از تصویب 
این مصوبه فهرست، مش��خصات سجلی، مدارک 
تحصیلی مسئولیت، تاریخ انتصاب و محل خدمت 
احکام سرپرس��تی و سوابق ش��غلی مدیران ارشد 
شهرداری و واحدهای تابعه را به طور کامل منتشر 
کند و مستمرا به روزرسانی و در دسترس عموم قرار 
دهد.در بخش سوم این طرح موضوع تصدی همزمان 
دو یا چند شغل، پست و سمت پیش بینی شده که بر 
اساس آن کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه چه به 
صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی تا زمانی که 
رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران پابرجاست 
حق استفاده از هیچ یک از صالحیت های مندرج در 
پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در 

شهر تهران ندارند.

 وزير راه و شهرسازي درهجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران تحليل كرد

ريشه يابي سم مهلك عدم قطعيت در اقتصاد
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |

جهش قیمت مسكن در اردیبهش��ت ماه سال جاري و 
ت��داوم آن در ماه هاي بعد، تمام انتظ��ارات درباره آینده 
این بازار را در هاله اي از ابهام فرو برد، این درحالي اس��ت 
كه در پایان سال ۹۶ مسووالن بخش مسكن از افزایش 
حداكثر ۱۰ درصدي قیمت ها در نیمه نخست سال ۹۷ 

خبر مي دادند. 
با افزایش شدید قیمت ها، حجم معامالت در بازار مسكن 
هم كاهش یافت به گونه اي كه در آخرین گزارش بانك 
مركزي از تحوالت بخش مسكن در۶ ماهه نخست سال 
جاري، شاهد كاهش ۱۲ درصدي قراردادهاي امضاشده 
و افزایش ۵۰.۵ درصدي قیمت ها نسبت به ۶ ماهه ابتدایي 
سال گذشته بودیم، شرایطي كه بازار مسكن را با وجود 
نش��انه هاي رونق در نیمه دوم سال گذشته، در ماه هاي 

ابتدایي سال جاري به سمت ركود سوق داد. 
در این میان، كارشناس��ان اقتص��ادي مهم ترین دلیل 
افزای��ش قیمت ها در بازار مس��كن را نوس��انات نرخ ارز 
و بي ثبات��ي در اقتصاد كالن معرف��ي كردند، موضوعي 
كه وزیرراه و شهرس��ازي ه��م در هجدهمین همایش 
سیاست هاي توسعه مسكن در ایران به آن اشاره مي كند 
و مي گوید: نوسانات نرخ ارز از مرداد ماه سال گذشته آغاز 
شد و همین نوسانات بي ثباتي در اقتصاد كالن و به تبع آن 
بازار مسكن را به همراه داشت. به گزارش تعادل، عباس 
آخوندي با اش��اره به اینكه اگر رفتار مردم را نبینیم و در 
سیاست گذاري ها تغییراتي ایجاد نكنیم، قاعدتاً نمي توانیم 
آن را حل و فصل كنی��م، مي گوید: اقتصاددانان معمواًل 
عنوان مي كنند كه این وضع بي ثباتي بازار، معلول عدم 

قطعیت در جامعه است.
آخوندي با اش��اره به اینكه هیچ س��مي مهلك تر از عدم 
قطعیت و روشن نبودن آینده براي اقتصاد وجود ندارد، 
تصریح مي كند: این بزرگ ترین چالشي است كه اقتصادها 
با آن مواجه مي ش��وند، پس نباید بگذاریم جامعه دچار 
عدم قطعیت شود.او با انتقاد از دولت یازدهم درباره عدم 
مذاكره همزم��ان برجام ب��ا FATF مي افزاید: جامعه از 
وضعیت اقتصاد كالن نگران  اس��ت و چون جامعه دچار 
عدم قطعیت شده و تمام بازارها بي ثبات شده است.وزیر 
راه و شهرسازي با تأكید بر اینكه بودجه خاصیت اهرمي و 
اقتصادي خود را از دست داده است و خود تبدیل به ركود 
و تورم بیشتر شده است، مي گوید: بودجه رفاه به صورت 
مرتب در حال افزایش است و از آنجا كه اقتصاددانان اعالم 
مي كنند تا وقتي این ابرچالش ها وجود دارد، ناپایداري 
اقتصاد هم وجود دارد، پاسخ این است كه چه اتفاقي در 
این چند ماه گذشته رخ داده است كه عدم قطعیت افزایش 
یافت؟آخوندي ادامه مي دهد: اقتصاددانان مي گویند این 
اتفاقات یك ماشه است كه در حوزه سیاست عمل كرده 
است و انفجار در حوزه اقتصاد رخ داده است، پس اگر این 

حرف را قبول كنیم، به تئوري انتظارات باید بر گردیم.
او یادآور مي ش��ود: بع��د از روي كار آمدن دولت یازدهم 
انتظاري مثبت در جامعه ایجاد شد كه تعامالت بین المللي 
افزایش و تجارت به خوبي انجام خواهد ش��د، این انتظار 

مثبت در جامعه ایجاد و بالفاصله دولت دست به كار شد 
و در ۱۴ تیر ماه ۹۴ برجام امضا شد و همه انتظاراتي كه به 

جامعه القا مي شد، مثبت شد. 
ب��ه گفته آخوندي، وقتي كه به س��مت بهبود اقتصادي 
حركت كردیم، اتفاقي با عنوان خروج امریكا از برجام رخ 

داد و انتظارات مثبت به منفي تبدیل شد. 
او اضافه مي كند: اگر بخواهیم در مورد ریش��ه هاي عدم 
قطعی��ت اظهارنظر كنیم كه چرا انتظارات منفي ش��د، 
باید بگوییم كه ریشه هاي عدم قطعیت در اقتصاد ایران 
چیس��ت؟ از نظر بنده آنچه انتظار بازار را شكل مي دهد، 
این است كه آیا بازار مي تواند مبادله بین المللي انجام دهد 
و آیا مي تواند به منابع تولید دسترسي پیدا كند. اگر بازار 
حس كند كه مي تواند به منابع تولید دسترسي پیدا كند، 

آن حس مثبت است و سرمایه گذاري افزایش مي یابد.

 FATF نامه جليلي در باب ضرورت    
وزیرراه و شهرس��ازي اظهارمي كند: براي اینكه بتوانیم 
در محیط بین المللي اقدام كنیم، بحث كنوانسیون ها و 
FATF مطرح اس��ت. هر زمان كه در این خصوص بحث 
شد با یك ابهام مواجه شدیم. البته وزیر اقتصاد وقت در 
دولت قبل اعالم كرد كه مي خواهیم به FATF بپیوندیم 
و حتي الیحه اي هم آماده كردند. او بیان مي كند: در سال 
۹۰  سعید جلیلي دبیر شوراي عالي امنیت نامه اي نوشت 
كه پیوس��تن به FATF ضروري است پس از سال ۸۷ تا 
امروز كه ۱۰ سال مي گذرد، هنوز بحث FATF در ایران 
حل و فصل نش��ده است و عنصر عدم قطعیت در جامعه 

باقي مانده است. 
وزیر راه و شهرسازي تأكید مي كند: سیاست مداران همان 
روز كه برجام امضا مي ش��د، مي دانستند كه امضا شدن 

برجام یك گام و گام بعدي FATF است.
آخوندي تصریح مي كند: شاید نقدي كه به دولت یازدهم 
وارد اس��ت این اس��ت كه چرا از زمان مذاك��رات برجام 
مذاكرات FATF همزمان حل نش��د، پس بالفاصله بعد 
از برجام كساني كه با برجام مخالف بودند، شروع كردند 
كه حاال كه برجام امضا شده است آیا بانك هاي كشورها 
با ایران مراودات خواهند داشت و آیا سوئیفت باز مي شود. 
وزیر راه و شهرسازي مي افزاید: پس آنهایي كه تردید داشتند 
به خوبي مي دانس��تند كه اگر FATF امضا نش��ود امكان 
مبادالت بانكي وجود ندارد. آخوندي مي گوید: از سال ۹۵ به 
بعد به تدریج كشور به سمت انتظارات مثبت رفت پس یك 
ریشه عدم قطعیت كه همانا حل نشدن موضوع FATF بود، 
هنوز باقي مانده بود و همه اقتصاددانان و سیاست گذاران 
انتظار داشتند كه مشكل FATF در مجلس برطرف شود. 

وزیر راه و شهرس��ازي مي گوید: هنوز درك نمي كنم كه 
۱۹۴ كشور به FATF پیوستند و تنها ایران و كره شمالي 
است كه به FATF نپیوستند.او یادآور مي شود: این موارد 
باعث شد كه بازار شروع به ارسال عالمت هاي منفي كند 
و همان وقت كه مجلس اعالم كرد كه دو ماه رس��یدگي 
به پیوس��تن ایران به FATF را به تأخیر خواهد انداخت 
بزرگ ترین عالمت منفي به بازار بود بنابراین این چالش 

عدم پیوس��تن ب��ه FATF اثرات منف��ي بزرگي بر جاي 
گذاش��ت. آخوندي تأكید مي كند: عدم قطعیت بعدي 
همانا بحث برجام بود، چ��را كه برجام یك ماهیت و یك 
كاركرد دارد و اولین ماهیت آن امنیتي است، اینكه ایران از 
فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون آمد، همانا امضاي 
برجام بود، یعني بر اساس این منشور دیگر برخورد نظامي 
با ایران مجاز نیست. وزیر راه و شهرسازي ادامه مي دهد: 
 FATF زماني مي توانید وارد بازار جهاني شوید كه مشكل
حل شده باشد و كساني كه مخالف برجام بودند همواره 
مغلطه مي كردند كه برجام خاصیت اقتصادي ندارد و تنها 
خاصیت برجام بحث امنیتي است.اوبا اشاره به اینكه جنبه 
امنیتي هم بسیار مهم است اما كاركرد اقتصادي باید با حل 
FATF همراه شود، مي گوید: دو نكته اساسي در زماني كه 
برجام امضا شد، به وجود آمد كه تحلیل بنده این است كه 
وقتي امریكا اعالم كرد از برجام خارج خواهد شد باید دید 
بقیه اعضاي برجام چه گفتند. اتفاقاً اولین موضوع اتحادیه 
اروپا بع��د از این اقدام امریكا این بود كه آنها اعالم كردند، 
در برجام خواهند ماند. او ادامه مي دهد: به نظر بنده رفتار 
حاكمیت هم بر بازار اثر گذاشت، چرا كه تغییر نرخ ارز در 
سال ۹۷ رخ نداد، بلكه از مرداد سال ۹۶ به تدریج آغاز شد. 
وزیر راه و شهرسازي اظهار مي كند: این موضوع اولین باري 
كه امریكا اعالم كرد از برجام خارج مي ش��ود، شیب آرام 
افزایش نرخ ارز نیز آغاز ش��د و در اردیبهش��ت به نقطه 
نهایي رسید، بعد از این اتفاقات عدول از تعهد به اقتصاد و 
قیمت گذاري و سیستم تعزیرات آغاز شد، در حالي كه این 

روش عدم قطعیت در بازار قیمت ها را ۱۰ برابر مي كند. 
آخوندي بیان مي كند: باید به قوانین اصول بازار برگردیم 
و دست از دخالت در بازار برداریم و افرادي كه حرف هاي 
به ظاهر انقالبي مي زنند، بدانند كه تمام هزینه ها بر دوش 

ملت ایران خواهد بود.

    عامل نامعادله عرضه و تقاضا 
معاون مسكن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازي هم در 
هجدهمین همایش سیاست هاي توسعه مسكن در ایران 
مي گوید: عدم تعادل میان عرضه و تقاضاي مسكن به دلیل 

وجود تعداد باالي خانه هاي خالي از سكنه است.
به گزارش فارس، حامد مظاهریان مي گوید: در ۴ س��ال 
گذشته بازار مسكن مانند سایر بازارها و كاالها یك بازار 
مصرفي بوده است اما در یك سال اخیر این توجه تغییر 
كرده و به یك بازار سرمایه اي تبدیل شده و بازار مسكن را 
تحت تاثیر خود قرار داده است. او با تاكید بر اینكه نمي توان 
بازار مسكن را جداي از اقتصاد كالن دید، اضافه مي كند: 
س��اختارهاي رفاهي كشورها به شدت بخش مصرفي را 
تحت تاثیر قرار مي دهد بنابراین سیاست بخش مسكن 
متناسب با تغییرات همواره تغییر كرده است.به گفته او، 
موضوعي كه همه با آن موافق هستند و به اجماع عمومي 
رسیده است این است كه دولت ها نباید در بازار مبتني بر 

سرمایه گذاري دخالت كنند.
او بیان مي كند: تعادل در بازار اینگونه است كه هر چقدر 
سیاست هاي محدود را ایجاد كنیم تا یك كار پوپولیستي 

راي بی��اورد در نهایت به كاهش س��رمایه گذاري منجر 
مي شود، پس دولت باید در زماني كه بازار از تعادل خارج 
شده است، ورود و دخالت كند.معاون مسكن و ساختمان 
وزیر راه و شهرس��ازي ادامه مي دهد: حاشیه نش��یني، 
س��كونت غیررس��مي كیفیت و ساخت مس��كن جزو 
پارامترهایي هستند كه تعادل در بازار مسكن را مختل 
مي كنند و شكست بازار عمدتا ناشي از عدم وجود تعادل 
میان عرضه و تقاضاي موثر در بازار مسكن به وجود مي آید.

    تجربه فرانسه در مسكن اجتماعي
معاون مسكن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازي به طرح 
مسكن اجتماعي در كشور فرانسه اشاره مي كند و مي گوید: 
در كشور فرانسه یكي از ایده  آل ترین سیاست هاي توسعه 
مسكن براي اقشار ضعیف جامعه از سال ۱۷۷۵ در حال اجرا 
است و هر كسي كار مي كند و مالیات مي دهد به خوبي از 
خدمات دولت بهره مند است.مظاهریان با اشاره به اینكه 
۹۸ درصد از مردم در فرانسه بطور شفاف مالیات مي دهند، 
مي گوید: در این كش��ور به ازاي ساخت مسكن به میزان 
۲ هزار متر ۲۰ درصد آن به مس��كن اجتماعي تخصیص 
مي یابد.او تاكید مي كند: تامین منابع مالي مسكن اجتماعي 
در فرانسه یك حالت بسیار مناسبي دارد چرا كه در این كشور 
بانكي وجود دارد با ۷۰۰ میلیارد یورو گردش مالي در سال و 
هر فرانسوي كه به میزان معیني در این بانك پس انداز كند 
از پرداخت مالیات ها معاف است و همین موضوع موجب 
شد كه ۹۵ درصد از مردم در این بانك سپرده گذاري كنند.

توليد زباله در شمال پايتخت 4 برابر استاندارد جهاني است

در مراسم روز آتش نشان مطرح شد

۱۸۰ ميليون تومان؛ ارزش روزانه زباله هاي تهران

كاهش ميانگين حضور آتش نشانان در صحنه حوادث

گروه راه و شهرسازي|
بیانیه برنامه اسکان بشر ملل متحد )هبیتات( به مناسبت 
روز اسکان بشر دیروز طي مراسمي توسط سیامك مقدم،  
نماینده و رئیس دفتر هبیتات در ایران قرائت شد. رسالت 
هبیتات ترویج و ارتقاي توسعه اجتماعی و زیست محیطی 
اسکان بشر و دستیابی به هدف مسکن درخور برای عموم 
است. محور بیانیه امسال هبیتات توجه به مدیریت پسماند 
جامد ش��هري و  حركت در مس��یر ایجاد »ش��هرهایی با 
مدیریت هوشمندانه پسماند« است. متن كامل این بیانیه 

به شرح زیر است:
موضوع امسال روز جهانی هبیتات، مدیریت پسماند جامد 
شهری است. مدیریت پسماند جامد یعنی کاهش میزان 
پسماندی که تولید می کنیم و تضمین اینکه آن زباله ای 
که تولید می کنیم به صورتی مسئوالنه دفع شود. ساالنه 
افراد، جوامع، مشاغل، نهادها، بازارها و کارخانه ها انبوهی 
از زباله و پس��ماند را تولید می کنند. در جاهایی که زباله را 
به طور منظم جمع نمی کنند، این زباله ها را در خیابان ها، 
جوی ها و رودخانه ها می ریزند یا در زمین های بی سامان رها 
می کنند و می سوزانند. این کار باعث می شود تا شهرهای ما 
برای گردشگران و سرمایه گذاران زشت و نازیبا به نظر آید 
و به آبگرفتگی معابر و آلودگی آب و هوا می انجامد و اغلب 
سالمت ما را به خاطر می اندازد. به دلیل افزایش مصرف و 
راهبردهای مدیریتی غیرموثر پیش بینی می شود که میزان 

کل پسماند تولید شده تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۹ میلیارد تن در 
سال افزایش یابد.

ش��هرها بخش عمده ای از بودجه خود را صرف مدیریت 
پسماند جامد شهری می کنند که باید در اولویت دستورکار 
ش��هرها، ش��هروندان و دولت ها در سطوح مختلف ملی و 
محلی باشد. در این راستا الزم است تا شهرها به »شهرهایی 
با مدیریت هوشمندانه پسماند« تبدیل شوند و دستور کار 
جدید شهری به »مدیریت زیست محیطی قوی و به حداقل 

رساندن انواع پسماندها« متعهد شود.
در بسیاری از کش��ورهای در حال توسعه به دلیل فقدان 
تامین مالی، آگاهی پایین و کاربرد نامناسب راه حل های 
فنی، سیستم های مدیریت پسماند مناسبی وجود ندارند. 
جمع آوری و دفع ضعیف پسماند جامد شهری موجب ایجاد 
آلودگی های مختلف می شود. پسماندهای انباشته شده 
موجب پرورش موجودات و حش��رات بیماری زا می شوند 
و پس��ماندهای تخلیه شده در بس��تر دریاها و فرسایش 
محل های دفع پسماند ساحلی در نهایت منجر به آلودگی 
دریا می شود. ش��هرداری ها در سراس��ر دنیا بودجه قابل 
توجهی را برای مدیریت پسماندها صرف می کنند. با این 
حال، سرمایه گذاری دولتی در مدیریت پسماندهای جامد 
نسبت به بخش های دیگر مانند آب و فاضالب بسیار پایین 
است.چرخه تولید و مصرف، مدیریت شهری و تامین مالی 
همه بخشی از سیستم مدیریت پسماندهای جامد هستند. 

عالوه بر این، مشارکت تمام ذینفعان از جمله تولید کنندگان 
پسماندها، بخش بازیافت پسماند و کارکنان بخش مدیریت 
پسماند بسیار اهمیت دارد. ادغام بخش غیررسمی بازیافت 
پسماند در اقتصاد سازمان یافته و مقررات بهداشتی و ایمنی 
مناسب برای کارگران می تواند مشاغل فعلی غیررسمی و 

خطرناک جمع آوری پسماند را تغییر دهد.
براساس اطالعات کالنشهر تهران، هر فرد تهرانی به طور 
متوسط س��االنه ۶ برابر وزن خود زباله تولید می کند. این 
اطالعات نشان می دهد که متوسط سرانه زباله تولید شده در 
تهران ۳۲۰ کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در تهران 
۱۸۰ میلیون تومان است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 
۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است که در ایران این عدد برابر با ۶۰۰ گرم 
است. زباله تولید شده در شمال شهر تهران طبق مطالعات 
انجام شده حداقل ۲ برابر میانگین آن در سطح کشور و ۴ 
برابر استاندارد جهانی است. تعداد دفعات جمع آوری زباله 
در تهران ۲ تا ۳ بار در روز است که این مقدار در کشورهای 

جهان ۲ تا ۳ بار در هفته است.
مساله مدیریت پسماند در ایران با مسائلی مواجه است که از 
مهمترین آن می توان به این موارد اشاره كرد: عدم تفکیک 
زباله ها،عدم محدودیت در تولید زباله،محدود بودن قوانین 
و مقررات مشوق – بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند و 

اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی نابسنده.
با توجه به اینکه نیازها و رویکردهای مدیریت پسماند شهری 

از شهری به شهر دیگر متفاوت است، برنامه اسکان بشر ملل 
متحد توصیه می کند که راهکارها براس��اس سرمایه ها و 
نقاط قوت شهرها توسط سیستم مدیریت پسماند رسمی، 
غیررسمی و یا بخش های س��رمایه گذاری کوچک اتخاذ 
شوند. ایجاد شبکه ای برای به اشتراک گذاشتن تجارب و 
بهترین عملکردها به شهرها فرصت یادگیری از یکدیگر 
را می دهد. به عنوان مثال، می توان به الگوی اقدام نوآورانه 
شهرداری منطقه دو تهران در زمینه جمع آوری پسماند از 

طریق ایجاد اپلیکیشن اشاره کرد.
برنامه اسکان بشر ملل متحد با به رسمیت شناختن نقش 
بخش های س��رمایه گذاری کوچ��ک در افزایش بازیافت 
»چارچوب منسجم مدیریت پسماند جامد« را ترویج می کند 
که خدمات مناسب جمع آوری پسماند و حفاظت از محیط 

زیست را به ارمغان آورد.
فعالیت های آموزشی و اطالع رسانی نقش مهمی در این 
خصوص ایفا می کنند و شهرداری ها می توانند با تمرکز 
ویژه بر مش��ارکت با گروه های مدن��ی و جوامع محلی، 
آگاهی عموم��ی را افزایش دهند. اصالح و وضع قوانین 
جدید از دیگر اقدامات در این زمینه است.همچنین در 
راستای مدیریت پسماند شهری، هبیتات فراخوان اقدام 
برای تبدیل شهرها به »شهرهایی با مدیریت هوشمندانه 
پسماند« را مطرح می کند.مدیریت ضعیف پسماندهای 
جامد و اثرات منفی ناشی از آن زمانی که با شهرنشینی، 

رشد اقتصادی و مهاجرت افراد همراه می شود، تبعات 
جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. اگر به این مس��ائل 
رسیدگی نشود، دولت ها در هر سطحی از توسعه عالوه 
بر هزینه های هنگفت، اثرات قابل توجه آنها بر سالمت 

انسان و محیط زیست را احساس خواهند کرد.
شهرها صرف نظر از اندازه و ظرفیت مالی خود می توانند 
همزمان با کاهش هزینه ه��ای عملیاتی و به حداقل 
رساندن اثرات منفی مدیریت پس��ماندهای جامد را 
بهبود بخشیده و به »شهرهایی با مدیریت هوشمندانه 
پس��ماند« تبدیل شوند. شهرها و دولت های ملی باید 
جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی را توانمند و با آنها 
کار کنند. شهرها باید از الگوهای شهرهای دیگر بیاموزند 
و راهکارهای فنی اعمال ش��ده در مکان های دیگر را 
به دقت بررس��ی کنند. ش��هرها باید برنامه راهبردی 

بلندمدتی برای شهرنشینی در نظر بگیرد.
و باالخره، بیایید جایگزین دیگری برای بطری پالستیکی 
و فنجان یکبار مصرف بیابیم. می توانیم پسماند را بازیافت و 
آن را به کود تبدیل کنیم. چرا آنچه می توانیم تعمیر کنیم، 
دور اندازیم؟ پیوسته شاهد تبدیل پسماند به آثار هنری یا 
فرآورده های سودمند بیشتری هستیم. سه حرف R یعنی 
سه عامل کاهش )Reduce(، استفاده دوباره )Reuse( و 
بازیافت )Recycle( باید اصل راهنمای در زندگی هم افراد 

و هم کل جامعه باشد.

گروه راه و شهرسازي|
 هفتم مهر به عنوان روز آتش نش��ان نامگذاري شده 
اس��ت، علت این نامگذاري، آتش س��وزي پاالیشگاه 
آبادان در ابتداي جنگ و دالوري آتش نش��انان بوده 
است. محمدعلي افش��اني شهردار تهران به مناسبت 
ای��ن روز با حضور در جمع آتش نش��انان گفت: ما در 
كشور حوادث زیادي داریم و به ویژه آتش سوزي هاي 
متعددي كه براي خاموش كردن آنها نیاز به تجهیزات 
و امكانات بس��یاري وجود دارد.با توجه به گستردگي 
ش��هر تهران و جمعیت بسیار باالي این شهر و جدا از 
تجهیزات جدید و مدرن نیاز به ایستگاه هاي بیشتر هم 
داریم كه این امر به جد مورد توجه و پیگیري شهردار 
تهران است. به گزارش مهر، وي با اشاره به تجهیزات 
جدید خریداري ش��ده براي آتش نش��اني گفت: این 

تجهیزات از امروز وارد چرخه خدمات رساني مي شود. 
افش��اني در پاسخ به س��والي مبني بر اینكه برخي از 
مردم در ساختمان ها و برج ها، بدون پایان كار ساكن 
مي شوند یادآور شد: در صورتي كه ساختماني پایان 
كار نداشته باش��د مردم نباید در آن ساكن شوند و در 
واقع عملي غیرقانوني صورت پذیرفته است.بنابراین 
ش��هروندان مي توانند به مراكز ذیص��الح مراجعه و 
شكایت كنند.اگر س��اختماني پایان كار ندارد قطعا 
در كمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه مي شود و توقع ما از 
شهروندان این است كه همكاري بیشتري با شهرداري 
داشته باش��ند. وي درباره آخرین وضعیت ساختمان 
پالسكو اظهار كرد: مباحث مربوط به این ساختمان 
در كمیس��یون ماده ۵ مصوب شد و امیدواریم هرچه 

سریعتر پالسكوي جدید ایجاد شود.

    ميانگين حضور در صحنه، ۴ دقيقه و ۱۳ ثانيه 
مهدي داوري، مدیرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران نیز در این مراسم از كاهش زمان حضور آتش نشانان 
در محل حادثه خبر داد و گفت: با افزایش ۷ ایس��تگاه در 
یك س��ال اخیر، میانگین حضور آتش نشانان در صحنه 
حادثه به ۴ دقیقه و ۱۳ ثانیه رسیده است.داوري با اشاره به 
رضایت حداكثري شهروندان از فعالیت آتش نشانان گفت: 
نظرسنجي ها نشان مي دهد مردم رضایت ۹۸ درصدي از 
آتش نشانان در تهران دارند كه این براي ما افتخار است.

اولین موضوع حائز اهمیت براي ما این است كه خدماتي 
كه به مردم ارایه مي شود با چابكي و كیفیت مناسب همراه 
باشد، براي رسیدن به این مهم ما توسعه ایستگاه ها را در 
دستور كار قرار دادیم و در مدت یك سال ۷ ایستگاه افتتاح 
كردیم و تعداد ایستگاه ها به عدد ۱۳۱ رسیده است.قصد 
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داریم تعداد ایستگاه ها را به عدد ۱۴۵ برسانیم و حتي براي 
این ایستگاه هاي جدید جانمایي صورت گرفته است. وي 
با تاكید بر اینكه باید تجهیزات نو و مدرن باشد، گفت: در 
حال حاضر شرایط ما به لحاظ سخت افزاري خوب است 
اما تا ایده آل فاصله داریم.داوري با اشاره به یكي از مصوبات 
شوراي شهر تهران كه توانست كمك بسیاري براي سازمان 
آتش نشاني باشد، گفت: بر اساس این مصوبه قرار شد دو 
درصد از عوارض س��اخت و ساز شهر مستقیم به حساب 
آتش نشاني واریز شود. این اعتبار دست و بال ما را بسیار 
بیش از گذش��ته باز كرد. داوري ب��ا بیان اینكه معضالت 
بس��یاري در س��اختمان هاي ش��هر وجود دارد، اظهار 
داشت: سال گذشته از ۲۵ هزار ساختمان بازدید كردیم. 
ساختمان هاي قدیمي شهر و حتي ساختمان هاي دولتي 
و بیمارستان ها داراي شرایط خوبي نیستند.وي در بخش 
دیگري از س��خنان خود گفت: در ماه هاي آینده اهمیت 
ویژه اي به نظام مانیتورینگ خواهیم داد كه در واقع اتصال 
هوشمند ساختمان هاي مهم در مركز آتش نشاني است.

مدیرعامل سازمان آتش نشاني با اشاره به رشته مهندسي 

حریق اظهار داش��ت: این رشته با كمك دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسي از مهر امسال شروع مي شود و از سال 
آینده در سطح كارشناسي ارشد كنكور آن برگزار خواهد 
ش��د.داوري دولت آبادي با اشاره به اینكه فرهنگ ایمني 
یكي از دغدغه هاي اصلي سازمان آتش نشاني است، بیان 
كرد: مشاركت دادن مردم در مسائل ایمني مي تواند بسیار 
مفید فایده باش��د. امیدواریم ایمني به یكي از مطالبات 
شهروندان تبدیل شود. ش��هروندان براي انتخاب مكان 
زندگي فاكتورهاي زی��ادي درنظر مي گیرند اما از دید ما 

هنوز موضوعات ایمني را مورد توجه قرار نداده اند.

     رونمايي از تجهيزات جديد آتش نشاني 
در این مراسم همچنین از ۶ نردبان ۶۴ متري و تجهیزات 
جدید آتش نش��اني رونمایي شد. جالل ملكي سخنگوي 
سازمان آتش نشاني در این باره گفت: این نردبان ها با پیگیري 
شهرداري تهران، بانك مركزي و همراهي گمرك ترخیص 
شده و با قیمت ارز گذشته خریداري شده بود و از امروز وارد 

چرخه خدمت رساني در حوزه آتش نشاني خواهد شد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
رشد جواز تاسيس واحدهاي 

صنعتي

مجوز افزايش قيمت نان 
صادر شد

 آيين نامه هاي
يك شبه، معضل اصناف

ش�اتا|مطابق آم��ار اعالم��ي وزارت صنعت، 
مع��دن وتجارت، طي4 ماه منتهي به تير س��ال 
جاري تعداد 6 هزار و 696 فقره جواز تاس��يس 
واحدهاي صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري 
519 ه��زارو 651 ميليارد ريال و اش��تغال152 
هزارو 218 نفر صادر ش��ده است. مقايسه ارقام 
فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزايش 
حدود24درصد در تعداد و 25 درصدي در اشتغال 
اس��ت. در همين بازه زماني، 1617 فقره پروانه 
بهره برداري با س��رمايه گذاري 273هزار و 368 
ميليارد ريال و اشتغال 30هزار و 340 نفر صادر 
شده است. مقايسه ارقام فوق با مدت مشابه سال 
گذشته نش��ان دهنده افزايش 188 درصدي در 
سرمايه گذاري و 10.3درصدي در اشتغال است.

بيش��ترين تعداد جواز تاس��يس در استان هاي 
خراس��ان رضوي و يزد و فارس به ترتيب با 554 
و 460 و 460 فقره صادر ش��ده است. همچنين 
بيش��ترين تعداد پروانه بهره ب��رداري صادره در 
بين استان هاي كشور مربوط به استان اصفهان 
با 137 فقره و كمترين با 4 فقره به بوشهر تعلق 
دارد. باالترين ميزان س��رمايه گذاري مندرج در 
پروانه هاي بهره برداري صادره را، استان هرمزگان 
با 192هزار و 982 ميليارد ريال با س��هم 70.6 
درصدي به خود اختصاص داده اس��ت. از آنسو، 
بنابر همين آمار تس��هيالت پرداختي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري در مدت ياد شده، به بخش 
صنعت و معدن با افزايش 2.1 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به 46.8 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. عالوه بر اين در بخش بازرگاني نيز 
25.1 هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت 
شده است كه رشدي برابر با 15.2درصد را نشان 
مي دهد. سهم تسهيالت بخش صنعت و معدن 

و بازرگاني، به ترتيب 28 و 15 درصد بوده است.

مهر|معاون وزير صنعت با بيان اينكه رييس جمهور 
اجازه افزايش سراس��ري قيمت نان را نداده است، 
گفت: وي اجازه داده در مراكز استان ها افزايش نرخ 
تا سقف 10 درصد انجام شود. حسن يونس سينكي 
در خصوص افزايش قيمت نان در كش��ور گفت: در 
سال 97 با دس��تور رييس جمهور هيچ دستگاهي 
اجازه تصميم گيري در مورد افزايش ملي قيمت نان 
را ندارد اما رييس جمهور اجازه داده در مراكزاستان ها 
با بررسي در ستاد تنظيم بازار و با تأييد شوراي تأمين 
استان ها، افزايش قيمت حداكثر تا سقف 10 درصد 
صورت گيرد به اين معنا كه شوراهاي تأمين استان ها 
و ستادهاي تنظيم بازار اجازه خواهند داشت تا سقف 
تعيين شده، مجوز افزايش قيمت نان را صادر نمايند.

معاون وزير صنعت افزود: اين مجوز فقط در سطح 
استاني و منطقه اي بوده و هيچ گونه افزايش سراسري 
و ملي براي قيمت نان اتفاق نخواهد افتاد.وي در مورد 
مجوزافزايش قيمت نان در تهران، تصريح كرد: در 
تهران هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده و قيمت هاي قبلي 
جاري است. سينكي در پاس��خ به پرسش ديگري 
مبني بر افزايش قيمت نان در آزادپزها گفت: نانوايان 
آزادپز داراي ضوابطي هس��تند كه مطابق با آن كار 
مي كنند و بخشي از مصارف آنها كه آرد يارانه اي است 
تحت كنترل قرار دارد، اما براي آزادپزها سقف قيمت 
عرضه در نظر گرفته شده كه عمدتا زير آن سقف عمل 
مي شود. معاون وزير صنعت افزود: توسعه آزادپزها در 
دستور كار قرار ندارد اما مديريت كار آنها در دستور 
كار است كه بايد در سامانه ملي گندم، آرد و نان اعمال 
شود. او در پاسخ به اينكه برخي آزادپزها قيمت را هزار 
تا 1500 تومان بر روي هر قرص نان افزايش داده اند، 
گفت: آنها حتما موجب گران فروشي شده اند و اگر 
مردم موارد را گزارش كنند به آن رسيدگي مي شود 
اما بايد توجه داش��ت كه قيمت نان با تكيه بر وجوه 

مختلفي تعيين مي شود. 

خبرگزاري صدا و سيما|نايب رييس اتاق اصناف 
تهران، آيين نامه هاي يك ش��به و حمايت نشدن 
اصن��اف از طرف بعضي از مدي��ران را عامل محقق 
نش��دن راهبرد اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتي 
دانست. خس��رو ابراهيمي در خصوص توليد ملي 
اصناف و اقتصاد مقاومتي، افزود: در تعريف اقتصاد،   
داشتن منابع محدود و خواس��ته هاي زياد مطرح 
مي ش��ود كه در اين راس��تا بايد با مديريت صحيح 
اي��ن امر را محقق كرد. او ادامه داد: بايد براي تحقق 
اقتصاد مقاومتي زيرساخت ها را مهيا كنيم، زيرا با 
شعار نمي توان اين مهم را محقق كرد و شايد نبود 
زيرس��اخت ها يكي از عواملي بوده كه موجب شده 
مقام معظم رهبري در اين خصوص هشدارهايي را 

به مسووالن بدهد.
ابراهيمي گفت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد 
و اش��تغال بايد ابعاد مختلف را كه نقش زمينه اي و 
زيرس��اخت دارند را در ابتدا آماده كنيم،   به عنوان 
مثال ب��ا وجود مس��ائل مالياتي، بيم��ه و عوارض 
انگيزه اي براي توليد باقي نمي ماند در نتيجه رسيدن 
به مس��اله درون زايي اقتصاد مقاومتي قابل تحقق 
نخواهد بود. او درباره نقش اصناف در تحقق اقتصاد 
مقاومتي ادامه داد: بيش از 3 ميليون واحد صنفي در 
كشور داريم كه يك چهارم توليد ناخالص ملي و 50 
درصد اشتغال مولد به اين حوزه مربوط مي شود كه 
تحت هيچ شرايطي نمي توان اين پتانسيل را ناديده 
گرفت. نايب رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه 
نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتي موثر و مثبت 
است، تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر با وجود 
آيين نامه هاي يك شبه و حمايت نشدن اصناف از 
ط��رف بعضي از مديران راهب��رد اصناف در تحقق 

اقتصاد مقاومتي منفي بوده است. 

4 سامانه رصد آنالين تجارت با حضور وزراي صنعت و ارتباطات رونمايي شد

تجارتدراتاقشيشهاي
تعادل|

س��امانه رصد آنالين تجارت روز گذشته با حضور دو وزير 
كابينه رونمايي شد. »س��امانه جامع تجارت«، »سامانه 
جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال«، »س��امانه شناس��ه 
كاال« و »سامانه اعتبار س��نجي و رتبه بندي اعتباري«، 
4 سامانه اي است كه بيش از اين به شكل جزيره اي فعال 
بودند، اما اكنون با اتصال با يكديگر و با هدف اجراي دولت 
الكترونيك، پيشگيري از قاچاق، كاهش تخلفات و مبارزه 
با مفاسد اقتصادي يك اتاق شيشه اي را به منظور تسهيل و 
تسريع فرآيند تجارت شكل داده اند. به عبارتي با عملياتي 
شدن كامل سامانه  هاي جامع تجارت، تجار در يك فضاي 
كامال شفاف مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. يكي از 
برنامه هايي كه در اين سامانه پيگيري مي شود رصد آنالين 
انبارها است تا از احتكار كاال جلوگيري شود. همچنين از 
ديگر كاركردهاي اين سامانه اين است كه وضعيت صادرات 
و واردات تجار در اين سامانه مورد توجه قرار مي گيرد. البته 
به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، برخي نهادها از 
جمله نيروي انتظامي از پيوستن به زيرسامانه هاي نظارتي 
مقاومت كردند كه در همين رابطه، محمد جهرمي خواستار 

جرم انگاري »نگه داشت« اطالعات در كشور شد.

  سامانه هاي چهارگانه
روز گذش��ته، با حضور وزراي صنعت، مع��دن و تجارت 
و ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، س��امانه هاي جامع 
 تجارت، جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال، شناسه كاال، 
اعتبارسنجي  و رتبه بندي اعتباري با هدف اجراي دولت 
الكترونيك، كاهش مفاسد اقتصادي و تسهيل و تسريع 

فرآيند تجارت فردا رونمايي شد. 
افزون بر دو وزير كابينه، نمايندگاني از مجلس ش��وراي 
اس��المي، اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و 
همچنين مسووالني از نيروي انتظامي و قوه قضاييه حضور 
داشتند. اما سامانه هاي چهارگانه مرتبط با امر تجارت كه 
از اين پس در مدار استفاده قرار مي گيرند، چه مختصاتي 
دارند؟ بنابر اعالم مسووالن مركز توسعه تجارت الكترونيك 
وزارت صنعت، راه اندازي »سامانه جامع تجارت«، »سامانه 
جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال«، »سامانه شناسه كاال« 
و »سامانه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري«، قرار است 
با كاستن از حجم اسناد كاغذي، ميزان جعل سند در كشور 
را بيش از هميشه كاهش دهند و از ديگر سو، با كاهش نقش 
عامل انساني، احتمال تباني را نيز كاهش دهند. براساس اين 
گزارش، اين سامانه ها هر يك به شكل جداگانه فعال بوده اند، 
اما امكان ارتباط ميان پايگاه داده هاي آنها ميسر نبود. در 
واقع، »سامانه جامع تجارت« قرار است كل فرايند تجارت 
خارجي و داخلي را يكپارچه سازي كند. از ديگر سو، »سامانه 
يكپارچه مجوز ها«، »سامانه ثبتارش«، »پرتال ارزي« )يا 
نظام يكپارچه معامالت ارزي، موسوم به »نيما«(، »سامانه 
جامع حمل و نقل« و »س��امانه جامع امور گمركي« هم 
از سامانه هاي زير مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار 
مي روند كه برخي تاكنون فعال بوده و برخي هم در فرايند 

فعال شدن قرار دارند. 
»س��امانه جامع تجارت« قرار است با ايجاد يكپارچگي و 
هماهنگي الكترونيكي بين دستگاه هاي دخيل در فرآيند 
تجارت خارجي و داخلي، منجر به ارتقاي تعامل پذيري 
دس��تگاه هاي و يكپارچگي اطالعات تجاري كشور شود. 
»سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال« نيز به واقع 
نمايي ميزان موجودي انواع كاال ياري مي رساند و امكان 
مديريت و تنظيم بازار را با دق��ت باالتر فراهم مي كند. با 
راه اندازي اين سامانه كمبودهاي احتمالي قابل پيشگيري 

و موارد احتكار كاال در كش��ور قابل شناسايي خواهد بود. 
»سامانه شناسه كاال« اما با ايجاد يك زبان مشترك براي 
تبادل اطالعات كااليي، تناقضات آماري بين دستگاه ها 
را كاه��ش مي دهد. همچنين با ايج��اد يك طبقه بندي 
مشترك، اعمال سيستمي ضوابط كااليي را زمينه سازي 
كرده و به سيس��تمي ش��دن تصميم گيري ه��ا، كاهش 
خطاهاي انساني و تسريع فرايندهاي مربوط به كنترل كاال 
مي انجامد. در نهايت، »سامانه اعتبار سنجي و رتبه بندي 
اعتباري«، با ايجاد سابقه و اعتبار مثبت براي تجار، آنها را 
ترغيب مي كند تا نسبت به بهبود مزيت هاي رقابتي خود 

تالش كنند.

  شفاف سازي پس از دو دهه
وزير صنعت، معدن و تجارت، در اين مراسم با بيان اينكه 
در جهان امروز دس��تيابي به سهولت، سرعت و شفافيت 
در كارها بدون توجه به دستاوردهاي جديد علمي ميسر 
نيس��ت و براي جلوگيري از شعار زدگي، بايد سامانه هاي 
تجارت تجهيز و به آنها روي آوريم، گفت: پايه گذاري سامانه 
جامع تجارت از زمان صدور فرمان رهبري درباره ثروت هاي 
باد آورده در حدود سال  75 آغاز شد و از همان زمان براي 
شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي گام هايي برداشته شد 
كه البته با گذشت 22 سال از تصويب آن، جايگاهي كه در 
آن قرار گرفته ايم، راضي كننده نيست. محمد شريعتمداري 
ادامه داد: با عملياتي شدن كامل سامانه ضوابط كااليي تا 
پايان مهر ماه، بازرگانان مي توانند بطور كامال ش��فاف به 
فعاليت خود ادامه دهند.  شريعتمداري گفت: در شرايط 
فعلي اگر به امكانات دسترسي نباشد، بازار شعار داغ مي شود 
و آنگاه نمي توان پيش��گيري و درمان كرد. او با اش��اره به 
شاخص هاي جهاني گفت: براساس اين شاخص ها، شاخص 
سهولت كسب و كار در ايران رتبه 124 از بين 190 كشور 
جهان و در شاخص مبارزه با فساد رتبه 130 در بين 180 
كش��ور جهان را داريم و در شاخص تجارت فرامرزي رتبه 

166 را داريم كه از آن راضي نيستيم و پايين است.
او گفت: اين كار ب��زرگ با وجود تمامي اختالفات درون و 
برون سازماني كه بسياري از اين اختالفات ناشي از واگذاري 
اختيار از سوي قانونگذار به دستگاه هاي مختلف است، انجام 
ش��ده و امروز بايد بازنگري و بازارايي در مورد همه قوانين 
دولت الكترونيك صورت گيرد تا از موازي كارها جلوگيري 
شود. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سامانه جامع 
تجارت، سيس��تمي به 40 دس��تگاه مرتبط است و اين 
موضوع گامي بزرگ در فعاليت شفاف اقتصادي محسوب 
مي ش��ود و در ادامه مسير با الكترونيكي كردن باقيمانده 
اس��ناد بايد تالش كرد تا مجوزهاي زائد را به صفر رساند. 
او با بيان اينكه انجام اين مس��اله در حوزه هاي بين المللي 
هم ما را با الگوهاي جهاني هماهنگ مي كند، بيان داشت: 
بدين وسيله مي توانيم با زبان مشتركي با جهان صحبت 
كنيم. شريعتمداري گفت: همه دستگاه هاي دست اندركار 
با انجام نظارت هاي بيروني، مسووليت فعاليت خود را بر 
عهده بگيرند و بدنه اي قوي براي نظارت بر فعاليت ها و انجام 
هماهنگي بين نهادها ايجاد شود تا سرعت كار افزايش يابد. 
شريعتمداري ادامه داد: در گذشته قانوني در مجلس تصويب 
شد كه زمينه ساز تحقق اهداف بزرگي براي جلوگيري از 
قاچاق كاال و ارز شده و در جريان تسهيل تجاري هم موثر 
واقع شد و امروز بسياري از سامانه هاي جامع تجارت و زير 
سامانه هاي اين سامانه بزرگ، قدرت عملياتي پيدا كردند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 15 سند تجاري، 
الكترونيكي شده و براي همه زير فرايندهاي تجاري سامانه 
عملياتي ايجاد شده و اين در حالي است كه سامانه جامع 

تجارت به 40 صنف به صورت سيستمي مرتبط است .وزير 
صنعت از اجرايي شدن سامانه رتبه بندي براي ثبت سفارش 
طي اين هفته خبر داد و افزود: با راه اندازي اين سامانه، صف 
مردم براي پيگيري كار در سامانه تجارت به صورت حضوري 
براي ثبت سفارش حذف و به حداقل مي رسد. از طرف ديگر 
به صورت سيستمي، هم سقف كاال و هم اهليت وارد كننده، 
مبناي ثبت سفارش قرار مي گيرد. شريعتمداري اضافه كرد: 
سامانه ضوابط كااليي يكي ديگر از سامانه هايي است كه اين 
ماه بطور كامل عملياتي مي شود و در حال حاضر به صورت 
آزمايشي فعاليت مي كند. قرار است كليه ضوابط و قانون و 
مقررات صادرات و واردات وتعرفه ها به صورت سيستمي 
در اين س��امانه تعريف و تعيين شده و دركليه سامانه ها از 
جمله ثبت س��فارش و گمرك اعمال ش��ود. عالوه بر اين 
اطالع رساني به بازرگانان به صورت برخط هم در اين سامانه 
انجام مي شود و كسي از رانت اطالعاتي برخوردار نخواهد 
بود. او افزود: حجم كاردستگاه هاي اجرايي بسيار باالست و 
روزي چند صد كارت بازرگاني صادر و تمديد مي شود و در 
واردات گاهي دو هزار ثبت سفارش واردات صورت مي گيرد 
كه با دستگاه هاي ديگر مرتبط است و بيش از هزار حواله 
تامين ارز در بانك مركزي و هزاران بارنامه و ميليون ها قبض 
انبار صادر مي شود كه اين سيستم عظيم را نمي شود بدون 
سيستم هاي برخط كنترل و با سهولت و سرعت جلوگيري 

از فساد را تضمين كرد.

  استعفايي كه تكذيب شد
وزير صنعت اما در مورد زمزمه هاي استعفاي او كه هفته 
گذشته از قول برخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
رسانه اي شده بود، بدون هيچ گونه توضيحي گفت: استعفا 
نداده ام. شريعتمداري همچنين با اشاره به تمهيدات دولت 
براي حل مشكل الس��تيك كاميون داران گفت: برخي از 
نيازمندي هاي كاميونداران تا پيش از نوس��انات نرخ ارز، 
از توليد داخلي تامين مي ش��د كه در شش ماهه اول سال 
جاري، 520 هزار حلقه الستيك توليد داخل، براي تامين 

نياز خودروسازان ارايه شد كه برخي از آنها نيز، در شبكه 
توزيع قرار گرفت و با همكاري س��ازمان راهداري كشور 
توزيع ش��د. او ادامه داد: البت��ه اين عدد تامين كننده نياز 
كاميونداران نبوده و همچنان نياز به واردات وجود دارد؛ اين 
در حالي است كه امسال با توجه به تغيير سياست ارزي، 
گشايش اسناد اعتباري براي واردكنندگان با وقفه همراه 
شد؛ به نحوي كه سال قبل، الستيك درگروه كاالي يك 
قرار داشت كه به دو منتقل شده است؛ سپس پس از چند 
هفته دوباره در گروه يك قرار گرفت كه اين امر باعث وقفه 
در واردات الستيك شد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
اما ديگر عضو كابينه دولت بود ك��ه در اين برنامه حضور 
داش��ت. محمد جهرمي با بيان اينكه برخي دستگاه هاي 
دولتي از جمله نيروي انتظامي كه از پايه هاي اساس مبارزه 
با قاچاق هستند، از اتصال به زير سامانه ها به داليل مختلف 
خودداري مي كنند، گفت: همچنان ديده مي شود كه برخي 
از دستگاه هاي دولتي از اتصال به زير سامانه ها خودداري 
مي كنند در حالي كه اتصال به اين زير س��امانه ها از روال 
فس��اد مي كاهد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: 
ما حتما به عنوان يك دس��تور حاكميتي و يك مسوول 
دولتي پافشاري به اتصال دس��تگاه ها به يكديگر داريم و 
دليلي براي نگهداري اطالعات توس��ط دستگاه ها وجود 
ندارد. بر اين اساس نگهداشت اطالعات بايد به عنوان يك 
فساد معرفي شود و اگر بخواهيم جرم انگاري كنيم، بايد 
نگه داشت اطالعات و عدم تبادل اطالعات را به عنوان جرم 
در نظر بگيريم. او گفت: بزرگ ترين جرم كه عامل بسياري از 
جرم هاي ديگر است همين موضوع نگه داشت اطالعات نزد 
دستگاه ها و عدم اتصال به سامانه ها است كه بايد به صورت 

جدي پيگيري شود. 

  تاكيد رييس جمهور بر راه اندازي سامانه
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز اما به عنوان 
ديگر چهره حاضر در اين مراسم، از تأكيد رييس جمهوري 
براي راه اندازي سامانه جامع تجارت در سال جاري خبر داد. 

علي مويدي خرم آبادي با ابراز اميدواري براي از بين رفتن 
مقاومت برخي دستگاه ها در يكپارچه سازي اطالعات گفت: 
حاكميت دولت الكترونيك تنها راه مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز اس��ت. او ادامه داد: بنا به دستور رييس جمهور و هيئت 
دولت در ابتداي امسال اولويت ما تمركز بر سامانه ها بود كه 
خوشبختانه با تالش همه دستگاه ها اين آرزوي ديرينه براي 
پيش��گيري از قاچاق كاال توسط سامانه ها در حال تحقق 
است. تنها راه مبارزه با قاچاق كاال تمركز بر سيستماتيك 
كردن سامانه ها و حاكميت دولت الكترونيك است و اگر در 
40 سال گذشته آنچنان كه بايد در بحث مبارزه با قاچاق 
كاال موفق نبوده ايم، به دليل انجام كار سنتي و دستي بوده 
است.  با اين حساب، به غير از سامانه »نيما« كه راه اندازي 
آن با اجراي تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه اقتصاد ايران 
جلوتر از برنامه ريزي ها انجام گرفت، اكنون چند س��امانه 
نظارتي ديگر هم به فهرست سامانه هاي ناظر بر قاچاق كاال 
و ارز افزوده شده اند، سامانه هايي كه رييس اتاق بازرگاني 
ايران معتقد است به كمك آنها، مي توان به كاهش قاچاق 
در كشور اميدوار بود. غالمحسين شافعي كه در اين مراسم 
حاضر بود، گفت: ه��ر اقدامي كه براي كاهش يك مجوز و 
يك امضا برداشته ش��ود، قطعا به ازاي آن ديواري از فساد 
فرو مي ريزد. او با تاكيد بر اينكه فعاالن اقتصادي هم از اين 
اقدامات استقبال مي كنند، افزود: ما حاضريم ميليون ها دالر 
صرف هزينه ماشين آالت براي تكنولوژي جديد كنيم، اما 
حاضر نيستيم درصدي از اين مبلغ را براي ارتقاي نيروي 
انس��اني و بخش آموزش هزينه كنيم و بنابراين استفاده 
مطلوب ما از تكنولوژي  جديد با مشكل مواجه مي شود. او 
با بيان اينكه راه هاي مب��ارزه با قاچاق كاال تاكنون راه هاي 
بنيادي و بنياني نبوده گفت: البته بايد شرايط كنوني را هم 
درك كرد كه اكنون در شرايط عادي اقتصادي قرار نداريم. 
شافعي ادامه داد: زماني مي توان با قاچاق كاال مبارزه جدي 
كرد كه قاچاق كاال غير اقتصادي و پرريسك شود. وقتي يك 
بشكه 220 ليتري بنزين با رقم حدود 5 ميليون تومان مبادله 

شود، بنابراين مبارزه با قاچاق كاال كار خيلي سختي است.
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عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: اجراي 
هر نوع اقدام حمايتي از توليد نياز به بازگشت آرامش 
به بازارهاست. در كاالهاي صادرات محور نياز حمايت 
در زمينه هاي مختل��ف از جمله معافيت هاي گمركي 
و مالياتي ديده مي ش��ود. عباس آرگون در گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق تهران، اظهار كرد: دولت از اقداماتي 
مثل توقف دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط يا بخشودگي جرايم تامين اجتماعي 
و افزايش تس��هيالت بانكي مي گويد ام��ا براي نجات 
توليد، بازگش��ت آرامش به بازار مهم ترين نكته به نظر 
مي رسد. به گفته او، تالطم بازارها در چند ماه اخير به 
عدم قطعيت دامن زده و پيش بيني پذيري بسياري از 
مسائل اقتصاد را زير سوال برده است. هرچند در عمل 
بخش عمده اي از واردات با نرخ ارز نيمايي يعني زير 10 
هزار تومان )تا زمان نگارش اين مطلب( انجام مي شود 
اما همه موضوعات در بازار خودش را با نرخ ارز در بازار 

آزاد تطبيق مي دهد و اين بيش از هرچيز ناشي از عدم 
مديريت است.

عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران با بيان اينكه توليد 
در همه بخش ها تحت تاثير ع��دم آرامش در بازار قرار 
گرفته، اظهار كرد: اجراي هر نوع اقدام حمايتي از توليد 
نياز به بازگش��ت آرامش به بازارهاس��ت. در كاالهاي 
صادرات محور نياز حماي��ت در زمينه هاي مختلف از 
جمله معافيت هاي گمركي و مالياتي ديده مي شود. به 
گفته آرگون، جهش قيمت ارز نياز به نقدينگي واحدها 
را دوبرابر كرده است. او ادامه داد: اگر يك فعال اقتصادي 
بخواهد در سطح گذشته فعاليت كند، و اگر در گذشته 
با 100 واحد هزينه 100 واحد كاال وارد مي كرد، اكنون 
به 200 واحد هزينه براي انجام همان سطح از فعاليت 
اقتصادي ني��از دارد. پول قيم��ت دارد و ارزش كنوني 
انواع پول در ايران توجيه فعاليت اقتصادي در كشور را 
خدشه دار كرده است. از سوي ديگر مشكالت مربوط به 

ماليات، فرايند كار با گمرك و بيمه ها بر رضايتمندي 
كاركنان، سطح درآمد ها و بهره وري بنگاه ها اثر منفي 
برجاي گذاشته است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
بيان كرد: قدرت خري��د كاركنان بنگاه هاي اقتصادي 
نصف ش��ده در حاليكه نياز بنگاه ها ب��ه نقدينگي نيز 
افزايش يافته است.عباس آرگون با بيان اينكه متاسفانه 
دولت در مقاطع مختلف مسير افراط و تفريط را در پيش 
گرفته، افزود: عدم آرامشي كه اكنون در بازار مي بينيم 
ناشي از ش��يوه مديريت دولت بر اين بازار است. دولت 
زماني تالش مي كرد همه چيز را كنترل كند و يك زمان 
تصميم گرفت كه نرخ را رها كند. او ادامه داد: معتقدم 
كه دولت در زمينه مديريت بازار ارز فعاالنه عمل نكرده 
است واين عدم فعاليت به اعتماد مردم لطمه زده است. 
با اين وجود هيچ وقت براي اصالح دير نيس��ت و نبايد 
فراموش كرد كه ه��ر روزي كه از انجام يك اقدام موثر 

بگذرد، آثار تخريبي بيشتر مي شود.

دولت مخالف ايجاد مناطق آزاد جديد نيست كاالهاي صادرات محور نياز به حمايت دارند
دبير شوراي عالي مناطق آزاد اعالم كردعضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد در واكنش به افزوده شدن 
86 منطقه ويژه اقتصادي به اليحه دولت توسط نمايندگان 
مجلس گفت: ايجاد اين مناطق براي دولت هزينه اي ندارد 

و با آن مخالف نيستيم. 
به گزارش ايرنا، دولت سه سال پيش اليحه ايجاد هشت 
منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي را به مجلس 
ارسال كرده بود كه سرانجام شهريور ماه گذشته، اين اليحه 
با افزوده شدن 86 منطقه ويژه اقتصادي ديگر به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رسيد و به اين ترتيب مجلس با 
ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و 96 منطقه ويژه اقتصادي 
موافقت كرد. در اين رابطه مرتضي بانك دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
سياست دولت ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مناطق 
محروم و كم برخوردار اس��ت اما 70 درصد مناطق آزاد و 
ويژه اي كه در مصوبه اخير مجلس آمده، خارج از مناطق 
كم برخوردار است.مشاور رييس جمهوري اظهار كرد: يكي 

از سياست هاي مهم دولت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز است تا دسترسي به اين 
مناطق تسهيل ش��ود؛ در حالي كه در اليحه دولت ايجاد 
مناطق آزاد و ويژه توسط بخش خصوصي و دستگاه هاي 
اجرايي عملي اس��ت اما در مصوبه مجلس بايد توس��ط 
بخش خصوصي ايجاد ش��ود. دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور گفت: هر اليحه اي كه براي 
دولت هزينه اي در برنداشته باشد، با آن مخالف نيستيم 
زيرا ايجاد اين مناطق براي دولت هزينه اي ندارد. به گفته 
بانك، هرچند اين اليحه با نظرات نمايندگان در مجلس به 
تصويب رسيد اما بايد ايجاد مناطق آزاد و ويژه از نظر مسائل 
زيست محيطي به تاييد سازمان محيط زيست و شوراي 
برنامه ريزي استان ها برسد. بانك گفت: اين اليحه پيش از 
اين 2 بار نيز به صحن علني آمده بود اما به علت نواقص آن 
به كميسيون اقتصادي برگشت داده شد اما در سال هاي 

اخير با پيگيري ها برخي نواقص برطرف شد.

رييس اتاق كرمانشاه عنوان كرد

مشاغل سخت شناسايي و به كارفرمايان اعالم شود
سي و چهارمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي استان كرمانشاه با دستور كار روند اجراي بند ب 
ماده 76 قانون تامين اجتماعي )مشاغل سخت و زيان آور( 
و بررسي مشكالت سهميه مواد اوليه به شركت هاي پليمر 

استان در محل اتاق كرمانشاه برگزار شد. 
رييس اتاق كرمانشاه در اين نشست گفت: مركز بهداشت 
در بازديدهاي دوره اي كه انجام مي دهد، مشاغل سخت و 
زيان آور را شناسايي و به كارفرمايان عنوان كند تا با اطالع 
كارفرمايان مبلغ مابه التفاوت 4% به صورت ساالنه پرداخت 
ش��ود. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، كيوان كاشفي 
عنوان كرد: شوراي گفت وگو، منحصربه فرد ترين شوراي 
قانوني است كه دولت و بخش خصوصي را در كنار هم قرار 
مي دهد. همكاري دس��تگاه هاي دولتي و اجرايي قطعا در 

روند بهبود فضاي كسب و كار استان تاثير مثبتي خواهد 
داشت.عضو هيات رييسه اتاق ايران در خصوص دريافت 
»كد اقتصادي فلوچارتي« تصريح ك��رد: »كد اقتصادي 
فلوچارتي« تهيه و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، چراكه 
برخي اوقات شاهديم، دريافت كد اقتصادي حدود 40 روز 
طول مي كش��د اما تا كنون بهب��ودي در روند دريافت كد 
اقتصادي شاهد نبوديم. كاشفي پيشنهاداتي در خصوص 
روند اجراي بند ب ماده 76 قانون تامين اجتماعي )مشاغل 
س��خت و زيان آور( و عدم اطالع كارفرمايان در خصوص 
مش��اغل س��خت و زيان آور كارگران ارايه كرد و در مورد 
ابالغ هاي تامين اجتماعي گفت: در نشست قبلي مقرر شد 
ابالغ ها حتما به صورت دس��تي به واحدها ارسال شود اما 
همچنان به صورت مجازي ارسال مي شود كه خصوصا در 

مسائل مالي جريمه هاي هنگفتي را براي كارفرمايان ايجاد 
مي كند. كاشفي همچنين با اشاره به مشكالت واحدهاي 
پليمري استان اظهار كرد: اكثر واحدهاي توليدي استان كه 
از مواد پليمري استفاده مي كنند به دليل مسائل تعهدات 
ارزي و بورس هم اكنون س��هميه كم��ي در دريافت مواد 
اوليه دارند و اين مساله واحدها را با مشكل كمبود مواد اوليه 
مواجه كرده است. بايد برنامه اي تدوين شود تا پتروشيمي 
استان كه مواد اوليه اين واحدها را توليد و تامين مي كند، 
سهميه اي جدا به واحدهاي استان تخصيص دهد.از آنسو، 
معاون اقتصادي استانداري كرمانشاه شرايط و مشكالت 
اقتصادي فعلي كش��ور را گذرا دانست و افزود: عبور از اين 
ش��رايط همكاري و همدلي هم��گان را مي طلبد.هدايت 
حاتمي، به حجم 1800 ميليارد توماني نقدينگي در كشور 

اشاره كرد و افزود: اين حجم پول مشكالت اقتصادي امروز را 
رقم زده است. نسخه هاي قبلي اقتصاد در شرايط فعلي جواب 
نمي دهد. امروز براي حل مشكالت نياز به نسخه هاي ضرب 
االجلي داريم و يكي از آنها حمايت همه جانبه و هماهنگ 
و سريع از واحدهاي توليدي اس��ت. حاتمي افزود: در اين 
راستا در كارگروه تسهيل مصوب كرديم هيچ دستگاهي 
حق ندارد خدمات رساني به واحدهاي توليدي را به خاطر 
مشكالت اقتصادي قطع كند. تصميم گيري در خصوص 
خدمات رساني تنها بايد در س��تاد تسهيل انجام شود در 
غيراين صورت به عنوان دس��تگاه متخل��ف با آن برخورد 
خواهد شد. حاتمي دستور داد تا تيمي متشكل از نماينده 
اداره كار و دانشگاه علوم پزشكي تشكيل شده و شرايط كاري 
 بيش از هزار واحد صنعتي اس��تان را بررسي و روش هاي 

سالم سازي آنها را احصا كنند. او افزود: مهم ترين سرمايه 
ما نيروي انساني است و س��المت كارگران بسيار براي ما 
ارزشمند است و بايد محيط هاي كار سالم سازي شود تا در 
كنار آن از ايجاد مشاغل سخت و زيان آور پيشگيري شده و 
كار فرمايان هم متضرر نشوند.حسن عزيزي، مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه نيز در اين نشست اظهار 
كرد: متاسفانه برخي كارفرمايان از مشاغل سخت و زيان آور 
بي اطالع هستند و بعد از صدور راي به نفع كارگر، كارفرما 
مجبور به پرداخت هزينه حدود 60 تا 140 ميليون تومان 
مي شود كه اين امر موجب ركود برخي واحدهاي توليدي 
شده اس��ت. او افزود: اين درحالي است كه با اندكي آگاهي 
مي توان محيط كار را سالم س��ازي كرده و مشاغل واحد 

توليدي را از ليست مشاغل سخت و زيان آور خارج كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 تلفات سنگين انرژي 

در نيروگاه ها

هند به خريد نفت از ايران 
متعهد است

 وضعيت انرژي هاي نو 
در پايان شهريور

كاهش خريد نفت سينوپك 
چين از ايران

ايسنا| مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف 
س��وخت با بيان اينكه در كش��ور تلفات انرژي تا 
قبل از اينكه به دست مصرف كننده نهايي برسد 
تقريبا معادل ۵۰۰ ميليون بشكه نفت خام است، 
اقدامات اين س��ازمان را در زمينه بهينه س��ازي 
مصرف سوخت تش��ريح كرد. محسن دالويز در 
مورد اقداماتي كه در زمينه بهينه س��ازي مصرف 
س��وخت انجام ش��ده اس��ت، توضيح داد: براي 
بهينه سازي مصرف سوخت همكاري هاي خوبي 
بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت و شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي در بهبود 
راندمان پااليشگاه هاي نفت وگاز آغاز شده است. 
وي با بيان اينكه بخش عمده اي از انرژي كش��ور 
در پااليش��گاه هاي نفت و گاز و نيروگاه هاي برق 
تلف مي شود، افزود: در كشور تلفات انرژي تا قبل 
از اينكه به دست مصرف كننده نهايي برسد تقريبا 
معادل ۵۰۰ ميليون بشكه نفت خام است كه رقم 
بسيار سنگيني است و تقريبا معادل بيش از ۳۰۰ 
ميليون بشكه نفت خام فقط در نيروگاه هاي برق 
اتالف انرژي مي شود. بر اساس اين گزارش، دالويز 
پيش از اين از تمركز شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت بر باال بردن راندمان پااليشگاه هاي نفت و 

گاز و نيروگاه ها خبر داده بود.

شانا| وزير امور خارجه ايران اعالم كرد كه هند به 
خريد نفت از ايران ادامه مي دهد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از دهلي نو، محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه ايران، پس از ديدار با سوشما 
سواراج، همتاي هندي خود اعالم كرد: هند به خريد 
نفت از ايران و ادامه همكاري اقتصادي دو كش��ور 
متعهد اس��ت. ظريف در حاش��يه مجمع عمومي 
سازمان ملل در نيويورك با سواراج ديدار كرده بود.

وزي��ر امور خارجه ايران گفت: دوس��تان هندي ما 
همواره در زمينه قصد خود ب��راي ادامه همكاري 
اقتصادي و واردات نفت از ايران صريح بوده اند؛ من 

همين اظهارنظر را از همتاي هندي خود شنيدم.
وي افزود: ما همكاري جامعي ب��ا هند داريم و اين 
همكاري جامع همچنين شامل همكاري در زمينه 
انرژي است، زيرا ايران همواره منبعي مطمئن براي 
انرژي هند بوده است. ظريف همچنين اعالم كرد 
ايران خواهان توس��عه روابط دوجانبه خود با هند 
است. به گفته وي، بندر چابهار همچنان عملياتي 
است و ايران مي خواهد ظرفيت آن را با حمايت هند 

و ديگر سرمايه گذاران توسعه دهد.

پاون| از تيرماه سال 88 تا پايان شهريورماه سال 
97 حدود دو ميليارد و ۵72 ميليون كيلووات ساعت 
برق از محل انرژي هاي نو توليد شده كه اين ميزان 
باعث صرفه جويي ۵66 ميليون ليتري مصرف آب 
در كشور شده است. اين ميزان توليد برق از محل 
انرژي هاي تجديدپذير توانسته از انتشار حدود يك 

ميليون و 77۵ هزار تن گاز گلخانه اي بكاهد.
همچنين اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث شده 
7۳۰ ميليون مترمكعب از مصرف س��وخت هاي 
فسيلي در كشور كه جزو عوامل اصلي آاليندگي هوا 
در كشور است، كاسته شود. بر اساس اين گزارش، 
هم اكنون 424 مگاوات نيروگاه تجديدپذير درون 
كش��ور در حال احداث است و ظرفيت نصب شده 
انرژي هاي نو كش��ور نيز به 6۵۰ مگاوات رس��يده 
اس��ت. همچنين انرژي هاي تجديدپذير موجب 
اش��تغال 42 هزار و 7۰۰ نفر به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در كشور ش��ده است. در حال حاضر 
4۳ درصد نيروگاه هاي تجديدپذير كش��ور از نوع 
بادي، ۳9 درصد از نوع خورشيدي، 1۵ درصد از نوع 
برق آبي كوچك، دو درصد از نوع بازيافت حرارت و 

يك درصد نيز از نوع زيست توده است.

تسنيم| در حالي كه تحريم هاي نفتي امريكا عليه 
ايران از ماه نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد، شركت 
سينوپك چين، تحت فشار شديد دولت امريكا، در 
حال به نصف رساندن بارگيري نفت خود از ايران در 

ماه جاري ميالدي است.
به گزارش رويترز، منابع آگاه به رقم دقيق خريد اين 
شركت دولتي چيني اشاره اي نكردند، اما بر اساس 
قرارداد خريد نفت ميان شركت سينوپك و شركت 
ملي نفت ايران، ميزان بارگيري اين شركت از ايران 
احتمااًل ب��ه حدود 1۳۰ هزار بش��كه در روز كاهش 
خواهد يافت كه2۰ درصد متوسط واردات روزانه نفت 
چين از ايران در سال 2۰17 است و لطمه اي قابل توجه 

به فروش نفت تهران محسوب مي شود.
اين كاهش شديد نشان مي دهد كه سينوپك به عنوان 
يك شركت ثبت ش��ده در بورس هاي هنگ كنگ و 
نيويورك با فشارهاي مستقيم دولت امريكا مواجه 
اس��ت. يكي از اين منابع گفت، اين اقدام پس از آن 
صورت مي گيرد ك��ه مقامات ارش��د امريكايي ماه 
گذشته با سفر به پكن خواستار كاهش شديد خريد 
نفت از ايران شدند. اين منابع به دليل حساسيت باالي 
موضوع نخواستند نامش��ان فاش شود. سينوپك از 
هرگونه اظهارنظر در اين باره خودداري كرده است. 
شركت ملي نفت ايران هم به درخواست اظهارنظر در 

اين زمينه پاسخ نداده است.
منابع كشتيراني و بيمه اي گفتند، مساله اي كه موجب 
پيچيده تر شدن موضوع مي شود، اين است كه ايران 
براي بيمه محموله هاي نفتي اش با دشواري مواجه 
است، زيرا اكثر شركت هاي بيمه اتكايي مستقر در 

اروپا و امريكا در حال قطع همكاري با ايران هستند.

»تعادل« از چالش هاي اين روزهاي صنايع تكميلي پتروشيمي گزارش مي دهد 

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز مطرح كرد

رشد بهاي نفت خام به سپتامبر كشيده شد 

معناي نوسان  سياست گذاري  براي پليمري ها 

جزئيات مذاكرات صادرات گاز به عمان

دومين ماه متوالي صعود طالي سياه 

گروه انرژي   فرداد احمدي
براي كش��وري ك��ه از گاز غني ب��وده و مجتمع هاي 
پتروشيمي اش ساالنه نياز بسياري از كشورهاي ديگر 
را تامين مي كنند، پتانسيل پيشرفت و توسعه شديد 
در صنايع تكميلي پتروشيمي وجود دارد، اما در ايران 
هيچ وق��ت وضعيت اين صنعت تناس��بي با آنچه كه 
روي كاغذ به نظر مي رسد نداشته است. براي دومين 
س��ال متوالي حضور بيژن زنگنه وزير نفت در حاشيه 
گردهمايي پالستيكي ها، توسط اعتراض فردي از اين 
صنف به حاشيه كشيده ش��د و واضح بود كه مشكل 
تامي��ن مواد اوليه چالش اساس��ي اي��ن روزهاي اين 

صنعت است. 
غالمحس��ين نجابت مديرعامل اس��بق شركت ملي 
صنايع پتروشيمي پيشتر در توصيف آنچه كه صنايع 
تكميلي پتروشيمي در ايران از سر مي گذرانند عنوان 
كرده بود كه عدم دسترسي به تجهيزات پيشرفته از 
همان ابتداي انقالب به نوعي اين صنعت بسيار وابسته 
به تكنول��وژي را در ايران عقب انداخ��ت. امروز نحوه 
مواجهه فعاالن اين صنف با ش��رايط اقتصادي نشان 
مي دهد اين صنعت بنا به داليل مختلف از جمله عدم 
رقابت با دنيا آمادگي مواجهه با تغييرات بزرگ را ندارد. 
»روزنامه تع��ادل« با اس��تفاده از فرصت گردهمايي 
صنايع تكميلي پتروشيمي به گفت وگو با چندي از اين 
فعاالن اين حوزه در خصوص مشكالت و چالش هاي 
پيش روي صنعت پالستيك و پليمري كشور پرداخت. 
به نظر مي رسد وضع قوانين و مقررات جديد از طرف 
وزارت صمت براي عرضه مواد اوليه مورد استفاده اين 
ش��ركت ها در بورس از آنجا كه طبق ادعاي برخي از 
فعاالن پليمري با مطالعات دقيق و عيب يابي مناسبي 
قبل از اعمال مق��ررات همراه نبوده اس��ت، خألها و 
انس��دادهاي قانوني كمابيش زيادي داشته و برخي 
ش��ركت ها را با وضعيتي مواجه كرده است كه از هيچ 
راهي نمي توانند مواد اوليه مورد نياز خود را تأمين كنند 
و اختالفات قيمتي در بورس و بازار آزاد نيز به كمبود 

مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان دامن زده است. 
 به گ��زارش »تع��ادل« توليدكنن��دگان محصوالت 
پليمري پايين دستي هم از داخل و هم از خارج از كشور 
نيازهاي مختلف خ��ود را تامين مي كنند. آنها مدعي 
هستند از زماني كه وزارت صمت مقررات جديدي را 
وضع كرده است، هركدام از اين دو دسته با مشكالتي 

مجزا مواجه شده اند. 
يكي از توليدكنن��دگان افزودني هاي پليمري در اين 
رابط��ه به » تع��ادل« مي گويد: »معلوم نيس��ت چرا 
توليدكننده ها نمي توانن��د از بورس خريد كنند ولي 

واسطه ها به راحتي اين كار را انجام مي دهند.«
براي آن دس��ته از مواد پليمري ك��ه در داخل توليد 
مي شوند، شركت ها به دو نحو اقدام به تهيه مواد اوليه 
مي كردند؛ تهيه مس��تقيم از بورس و يا از واسطه هاي 

بازار. س��ابق بر اين چون اين 2 روش اختالف قيمت 
زيادي با هم نداشتند، ترجيح برخي شركت ها اين بود 
كه از بازار آزاد مواد اوليه خود را تهيه كنند. ولي حاال كه 
اختالف قيمت بورس و بازار گاهي حتي به ۳۰۰ درصد 
مي رسد، تهيه مواد اوليه از بازار آزاد توجيه اقتصادي 

خود را از دست داده است.
 اين اختالف قيمت سبب ش��ده است كه بسياري از 
دالالن ب��ا ترفندهايي بتوانند مواد اولي��ه را از بورس 
خريداري كرده و در بازار آزاد عرضه كنند در حالي كه 
توليدكنندگان قادر به خريد نياز خود از بورس نيستند. 
»س��هميه ها« معض��ل ديگ��ري اس��ت ك��ه امروز 
توليدكنندگان پليمري به آن اش��اره مي كنند، يك 
توليد كنن��ده در اين خص��وص مي گوي��د: »گويي 
سهميه ها در بورس به شدت كاهش پيدا كرده است و 
سقف سهميه اي كه براي توليدكنندگان در نظر گرفته 

شده است كمتر از 1۰ درصد مايحتاج آنان است.« 
او اضافه مي كند كه براي شركت هايي كه تا پارسال از 
بورس خريد انجام نمي دادند، امسال سهميه اي در نظر 
گرفته نشده است و همه اين مسائل باعث شده است كه 

قيمت تمام شده كار باالتر برود. 
يكي ديگر از فعاالن پايين دستي پتروشيمي با تاييد 
اين مش��كل به موضوع ديگري مرتبط با س��هميه ها 
پرداخته و مي گويد: »س��هميه هاي تعيين ش��ده در 
بورس از انعط��اف كمي برخوردار هس��تند و برخي 
شركت ها عنوان مي كنند كه به عنوان مثال نيازشان 
در يك محصول خاص كمتر از ميزان سهميه در نظر 
گرفته شده براي شركت آنها اس��ت و در عوض براي 

محصول ديگري هيچ سهميه اي ندارند.« 
آن طور كه به نظر مي رس��د اين عدم انعطاف در تنوع 
كاالي عرضه ش��ده در س��هميه بورس ش��ركت ها، 
توليدكننده ها را ترغيب مي كند مازاد سهميه خود را 

در بازار آزاد بفروشند.

  بازي ارزي با مواد اوليه
افزايش اختالف قيمت ها بين ب��ورس و بازار آزاد نيز 
سبب شده اس��ت كه امر توليد براي توليدكنندگان 
توجيه اقتصادي خود را از دست بدهد. اكنون كه با اين 
س��از و كار جديد، ارزش مبادله اي مواد اوليه از ارزش 
مصرفي آنان پيشي گرفته اس��ت، دست نامرئي بازار 
توليدكنندگان را ترغيب مي كند تا مواد اوليه خود را به 
جاي استفاده در خط توليد كارخانه هايشان، انبار كرده 
و يا در بازار آزاد عرضه كنند تا بلكه گوش��ه اي از ضرر 
و زيانشان جبران شود. يكي از توليدكنندگان در اين 
باره مي گويد: »رانت ها به طرز شگفت آوري باال است. 
مثال مواد پت را در بورس 6 هزار تومان به ازاي هر كيلو 
عرضه مي كنند، اما توليدكنندگان بايد اين مواد را در 
بازار كيلويي 24 هزار توم��ان بخرند؛ اين يعني 4۰۰ 
درصد رانت. يعني اگر توليد كننده برود مواد اوليه را از 

بورس بخرد و آن را در چرخه توليد مورد استفاده قرار 
ندهد، به ازاي هر ه��زار تومان خريد، ۳ هزار تومان به 

ارزش سرمايه اش اضافه مي شود.«
او ادامه مي دهد: »فشار اين فاصله رانتي را نيز از همه 
بيش��تر مردم احس��اس مي كنند. به عنوان مثال آب 
معدني كه قيمت آن ۵۰۰ تومان بوده اس��ت، اكنون 
هزار و ۵۰۰ تومان شده است و آن افزايش هزار توماني 
قيمت آب معدني، نه در جيب فروش��نده مي رود و نه 
توليدكننده آب معدني و نه توليدكننده پت، بلكه در 

جيب آن رانت خوار مواد پليمري مي رود.«
البته رضا نوروز زاده، مديرعامل ش��ركت ملي صنايع 
پتروشيمي اخيرا پيشنهاداتي را براي رفع اين مشكالت 
به وزارت صمت ارايه كرده اس��ت ت��ا برخي افراد كه 
اعالم مي كنن��د به تازگي به توليد رس��يده اند و يا در 
سال گذش��ته از بازار آزاد خريد مي كرده اند، با بازديد 
از كارخانه و تأييد واحد توليدي به ليست متقاضيان 
اضافه ش��وند و يا براس��اس اظهارنامه مالياتي ش��ان 
محص��ول به آنها تعل��ق گيرد. همچنين آزاد ش��دن 
قيمت ها در بورس تأثير مثبتي در اختالف قيمت ها 
گذاشته و اين اختالف را به ميزان قابل توجهي كم تر 

كرده است.

  انسداد در تأمين مواد وارداتي
ام��ا در حالي كه اغل��ب به موضوع تامين م��واد اوليه 

صنايع تكميلي پتروش��يمي از داخل اشاره مي شود، 
بخش نيازهاي وابسته به واردات اين توليدكنندگان 
ني��ز اخيرا معضالتي جديد را از س��ر مي گذراند. الزم 
به ذكر اس��ت كه برخي از محصوالت پليمري مانند 
پلي آميدها و افزودني ها در داخل كشور توليد نشده و 
1۰۰ درصد وارداتي هستند. برخي از شركت ها براي 
توليد محصوالت خ��ود از پلي آميد ها يا افزودني هاي 

آنتي باكتريال و آنتي اكسيدان و... بهره مي گيرند. 
طبق بررس��ي »تعادل« دولت در ح��ال حاضر طبق 
اس��تدالل ارايه ارز به توليدكنن��دگان، از ارايه ارز به 
ش��ركت هاي بازرگان��ي ك��ه در زمين��ه واردات اين 
محصوالت فعال بودن��د امتناع م��ي ورزد.  از طرفي 
توليدكنندگان حوزه پالستيك نيز به دليل نداشتن 
س��ابقه واردات ارز نمي توانند مواد م��ورد نياز خود را 
مستقيم وارد كنند. بدين صورت، بن بستي در زمينه 
واردات مواد اوليه اي كه جايگزيني در داخل هم ندارند، 
براي توليدكنندگاني كه تا پارس��ال به ش��ركت هاي 

بازرگاني متكي بودند ايجاد شده است.

  هزارتوي بروكراسي اداري
يكي ديگر از مشكالتي كه تمامي صنايع پليمري متكي 
به واردات با آن دست و پنجه نرم مي كنند، سخت شدن 
و طوالني شدن پروسه واردات است. در گذشته براي 
انجام خريد از خارج، ثبت سفارش انجام مي شد و يك 

مرحله نيز در تخصيص ارز سپري مي شد و مراحل ديگر 
يكي پس از ديگري ادامه پيدا مي كرد. اما اكنون يك 
مرحله شامل دريافت كد 8 رقمي بعد از ثبت سفارش 

اضافه شده كه 2 هفته تا 1 ماه زمان بر است. 
يك فعال صنعت پليمري در اين زمينه مي گويد: »بعد 
از اين مرحله، شركت ها وارد فاز دوم كه تخصيص ارز 
است مي شوند. شركت ها براي تخصيص ارز بايد وارد 
سامانه نيما شده و صراف را انتخاب كنند. همچنين در 
سامانه نيما بايد ارز وجود داشته باشد و معموال در اين 
گلوگاه دوم، به دليل آنكه ارز در اين روزها خيلي سخت 
پيدا مي شود و شركت هاي صادركننده نيز معموال از 
عرضه ارز خود در س��امانه نيما خ��ودداري مي كنند، 

مشكالتي پيش مي آيد.«
از س��ويي مانند تمام��ي صنايع ديگ��ر تحريم ها نيز 
دشواري هايي را به صنعت پالستيكي وارد كرده است 
و بسياري از شركت هاي خارجي محصوالت خود را به 
شركت هاي ايراني نمي فروشند. برخي شركت ها اظهار 
مي كنند كه زماني كه بار را مي خرند و ش��ركت هاي 
خارجي هم بار را مي فرستند، وارد مرحله طاقت فرساي 
بروكراسي هاي اداري براي ترخيص كاال مي شوند. يكي 
از توليد كنندگان به »تع��ادل« مي گويد: »هم اكنون 
7۰۰ هزار تن دپوي مواد اوليه در گمرك مانده است 
و هنوز موفق به ترخيص نش��ده و همين مساله باعث 

كمبود در بازار داخلي شده است.«

ايسنا| مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ضمن 
تشريح دليل تعويق آغاز پروژه صادرات گاز به عمان، گفت: 
احتماال چارچوب همكاري كه در اين زمينه بين ايران و 

عمان نوشته شده اواخر مهرماه يا آبان ماه امضا شود.
مهران اميرمعيني با بيان اينكه ايران و عمان يك چارچوب 
همكاري در نظر گرفته اند كه بايد ب��ه امضاي دو طرف 
برسد، اظهار كرد: وزير نفت و گاز عمان و مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران، نمايندگان ايران و عمان هستند. روي اين 
چارچوب همكاري توافقات اوليه اي صورت گرفت و طرف 
عماني اصالحاتي را براي ايران فرستاد كه درحال بررسي 

اصالحات هستيم و به آنها پاسخ خواهيم داد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اصالحات در چه زمينه اي 
بوده است؟ گفت: هر كشور قوانين و مقررات مربوط به 
خود را دارد. برخ��ي موارد را عماني ها و برخي موارد را 
طرف ايران نمي پذيرد. بايد درمورد اين مسائل توافق 
كنيم تا حل شوند. در حال حاضر 9۰ درصد پيشرفت 
حاصل شده اس��ت و 1۰ درصد اختالف نظر داريم كه 
اگر اين موارد حل شوند 1۰ درصد باقي مانده هم حل 
خواهد ش��د. اين مس��ائل مقررات و مسائل قانوني دو 
كشور است. مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران 
درمورد زماني كه دو طرف به توافق خواهند رس��يد، 

گفت: اگر چارچ��وب همكاري امضا ش��ود به مرحله 
انتخاب پيمان كار و اجراي پروژه مي رسيم. انتظار داريم 
تا آبان ماه اين اتفاق رخ دهد. البته تاريخ پيشنهادي ما تا 
پايان مهر است. اما از آنجاكه وزير نفت ايران نيز تصميم 
دارد در اين جلس��ه حضور داشته باشد، ممكن است 

هماهنگي برگزاري جلسه وزرا زمان را جابه جا كند.

اميرمعيني ادامه داد: البته با توجه به شرايط فعلي ممكن 
است انتخاب پيمان كار زمان بر ش��ود، زيرا پروژه از نظر 
فني پيچيدگي هاي خ��اص خ��ودش را دارد؛ بنابراين 
شركت هايي كه توانايي اجراي اين پروژه را دارند محدود 
هس��تند. وي با تاكيد بر اينكه به تعوي��ق افتادن پروژه 
صادرات گاز از ايران به عمان ربطي به تحريم ايران ندارد، 

افزود: توافقات اوليه ربطي به تحريم ندارد. ممكن است 
در اجرا مشكالتي ايجاد شود. البته با بسياري از شركت ها 
مذاكره مي كنيم و ش��ركت هايي كه تمايل به همكاري 

دارند در صورت وجود تحريم هم همكاري مي كنند.
اميرمعيني با بيان اينكه صادرات گاز به عمان در دو مرحله 
 LNG خواهد بود، توضيح داد: يك بخشي از گاز تبديل به
مي شود و ما LNG را دريافت و بازاريابي مي كنيم و بخش 
دوم كه 8۵ درصد پروژه را شامل مي شود، بازاريابي براي 
گازي است كه به عمان صادر مي كنيم. بازارهاي منطقه 
مطرح هستند كه جدي ترين آنها هند است. هند اعالم 
نياز كرده اما هنوز نهايي نش��ده و مذاكرات مراحل اوليه 
خود را طي مي كند. بخش دوم هم بازاريابي براي گاز است. 
در عمان اين امكان وج��ود دارد كه گاز را به محصوالت 
پتروشيمي، برق و... تبديل و صادر كرد. كشورهاي هدف 
هم مهم هستند. مي توان به هند صادر كرد و اگر مشكالت 
روابط سياسي كشور برطرف شود بازار كويت، امارات و... 
هم فراهم است. به عبارت ديگر مي توانيم گاز را از طريق 
عمان به كشورهاي ديگر صادر كنيم. در اين زمينه هم به 
توافقات اوليه با عمان رسيده ايم و مشكلي در اين زمينه 

وجود ندارد.
اميرمعيني در ادامه درمورد برآورد هزينه پروژه مذكور 

اظه��ار كرد: يك قس��مت برآورد اوليه خودمان اس��ت، 
يك بخش ديگر برآوردهايي اس��ت كه از طريق مناقصه 
دريافت مي كنيم. اين اقدامات در مراحلي انجام ش��ده و 
حدود آن مشخص است اما از آنجاكه قرار است به مناقصه 
برود شركت هايي كه شركت مي كنند پيشنهادات مالي 
خود را مطرح خواهند كرد كه بايد اين پيشنهادات مورد 

بررسي قرار گيرد.
بر اس��اس اين گزارش، بيژن زنگن��ه در برنامه اي كه به 
عنوان وزير پيشنهادي نفت در دولت دوازدهم ارايه كرد 
ذكر كرده بود صادرات گاز به عمان از سال 1۳97 و با 1۰ 
ميليون مترمكعب در روز آغاز خواهد شد كه اين ميزان 
در سال هاي 1۳98 و 1۳99 به 2۵ ميليون مترمكعب در 
روز خواهد رسيد. همچنين وي در بازه هاي زماني مختلف 
تاكيد كرد كه اين موضوع دنبال مي شود و تقريبا بحث 
نقشه برداري آن تمام ش��ده است. مشاور اسناد مناقصه 
و پيش��نهاد خود را تهيه و ارايه مي كند كه در اين زمينه 
مناقصه برگزار ش��ود. در ديداري كه بي��ژن زنگنه، وزير 
نفت ايران و محمد الرومحي، وزير نفت عمان در اواسط 
فروردين ماه س��ال جاري با يكديگر داش��ته اند درمورد 
جزييات اين پروژه به توافق رسيدند و حتي زمان آغاز آن 

را نهم تيرماه اعالم كردند.

گروه انرژي|
بهاي معامالت نفت روز جمعه تحت تاثير نشانه هاي 
محدوديت عرضه به بازار در آستانه بازگشت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، افزايش يافت و دومين رشد ماهانه 

متوالي خود را در سپتامبر به ثبت رساند.
به گزارش ماركت واچ، بهاي معامالت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت امريكا براي تحويل در نوامبر در معامالت 
جمعه 1.1۳ دالر يا 1.6 درصد افزايش يافت و در 7۳.2۵ 

دالر در هر بشكه بسته شد.
بهاي معامالت نفت برنت براي تحويل در نوامبر با يك 
دالر يا 1.2 درصد افزايش، در 82.72 دالر در هر بشكه 
بسته شد. قرارداد تحويل دسامبر برنت كه اكنون قرارداد 
ماه آتي به ش��مار مي رود، ب��ا 1.۳۵ دالر يا 1.7 درصد 

افزايش، در 82.7۳ دالر در هر بشكه بسته شد.
نفت برنت براي كل هفته پنج درصد، براي س��پتامبر 
حدود 6.8 درصد و در سه ماهه سوم 4.1 درصد افزايش 

قيمت داشت. قيمت نفت امريكا افزايش هفتگي ۳.۵ 
درصد، رش��د ماهانه حدود 4.9 درصد را نشان داد، اما 

براي سه ماهه سوم 1.2 درصد كاهش داشت.
به گفته استفن اينس، مدير معامالت آسيا اقيانوسيه 
شركت اونادا، تا زماني كه عرضه قابل توجهي از سوي 
اوپك انجام نگيرد، قيمت ها به سوي 1۰۰ دالر در هر 

بشكه پيش رفته و خوش بيني دشوار خواهد بود.
قيمت ه��ا در اواخ��ر معامالت صبح جمع��ه افزايش 
يك باره اي را تجربه كردند. فيليپ فالين، تحليلگر ارشد 
بازار در گروه پرايس فيوچرز، اين افزايش را به معامالت 
فني نسبت داد. وي همچنين اظهار كرد: به نظر مي رسد 
قيمت ها از گزارش ها درباره كاهش خريد نفت چين از 
ايران و همچنين عدم تصميم امريكا براي برداشتن از 
ذخاير نفت استراتژيك خود به منظور جبران افت عرضه 

ايران در بحبوحه تحريم ها، حمايت يافته اند.
تحليلگران مي گويند در مجموع بازار از افت صادرات 

ايران در آستانه تحريم هاي اقتصادي واشنگتن عليه 
صنعت نفت ايران كه از چهارم نوامبر آغاز مي ش��ود، 

تقويت شده اند.
مقامات شركت ملي نفت ايران اعالم كردند: انتظار دارند 
صادرات در ماه مي��الدي جاري به حدود 1.۵ ميليون 
بشكه در روز در مقايسه با 2.۳ ميليون بشكه در روز در 
ژوئن كاهش پيدا كند. اوپك و متحدانش شامل روسيه 
در نشست هفته گذش��ته در الجزاير توافق كردند به 
سهميه توليد فعلي خود كه از آغاز سال 2۰17 به اجرا 

گذاشته اند، پايبند بمانند. 
اين به معناي ادامه افزايش تدريجي توليد است كه اين 
توليد كنندگان در آغاز تابستان به منظور بازگشت به 
نرخ پايبندي 1۰۰ درصدي به پيم��ان با آن موافقت 
كرده بودند، اما همانطور كه اكث��ر فعاالن بازار انتظار 
داش��تند، اين توليدكنندگان حاضر نش��دند برنامه 
خاصي براي افزايش بيشتر توليد اعالم كنند و ظاهرا 
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به درخواست هاي دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، 
از اين گروه براي افزايش توليد به منظور جلوگيري از 

رشد قيمت ها توجهي نكردند.
در نتيجه قيمت ها از دوشنبه هفته گذشته به باالي مرز 
8۰ دالر صعود كرد كه باالترين ركورد در چهار س��ال 

اخير به شمار مي رود.
بر اساس گزارش ماركت واچ، در اخبار مربوط به نفت 
كه روز جمعه منتشر ش��د، آمار اداره اطالعات انرژي 

امريكا نشان داد توليد نفت اين كشور در ژوييه به 1۰.96 
ميليون بشكه در روز رسيده است كه 2.۵ درصد نسبت 
به ژوئن و حدود 18.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد داشت. از سوي ديگر، آمار شركت خدمات 
انرژي بيكرهيوز نشان داد شمار دكل هاي حفاري نفت 
در امريكا كه معيار سنجش فعاليت اين بخش در آينده 
است، هفته گذشته سه حلقه كاهش يافت كه دومين 

كاهش هفتگي متوالي بود.
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عكسروز

چهرهروز

آهنگ هاي ناتمام »لئونارد كوهن« در يك آلبوم جديد
فرزند »لئونارد كوهن«ـ  خواننده معروف امريكاييـ  از انتشار آلبوم مجموعه قطعات ناتمام پدر درگذشته اش خبر داد. به گزارش ايسنا به نقل 
از تلگراف، »لئونارد كوهن«، شاعر، رمان نويس، خواننده و ترانه سراي كانادايي كه در نوامبر سال ۲۰۱۶ و در سن ۸۲ سالگي درگذشت، پيش از 
مرگ، كار   روي يك آلبوم موسيقي جديد را با پسرش »آدام كوهن« كه يك تهيه كننده موسيقي است آغاز كرده بود و حاال پسرش اعالم كرده 
مشغول كار براي تكميل اين قطعات ناتمام است و انتظار مي رود آلبوم جديد سال آينده ميالدي منتشر شود. بنابر گفته »آدم كوهن« آخرين آلبوم 
موسيقي پدرش داراي لحني كامال متفاوت با ديگر آثارش است.  »لئونارد كوهن« كه تا ۳۳ سالگي تصميم به خواندن و ترانه سرايي نگرفته بود، در 
دهه ۱۹۶۰ ميالدي از شهر مونترال كانادا در صحنه هنري پديدار شد. او تا قبل از انتشار آلبوم اول خود، به عنوان شاعر و نويسنده شناخته شده بود. 

ايستگاه

ابرقهرمانان در ليست اكران جابه جا شدند
استوديو فاكس قرن بيستم با صدور 
ــد اكران  ــخ جدي ــه اي تاري اطالعي
فيلم هاي آينده خود را اعالم كرد. به 
گزارش CBR، استوديوي فاكس قرن 
بيستم با اطالعيه  اي ضمن اعالم تاريخ 
ــري جديد فيلم »ددپول«،  اكران س
زمان اكران فيلم هاي ديگر خود يعني 

»آليتا: فرشته جنگ« و »ققنوس سياه« را نيز اعالم كرد. همچنين طبق اين اطالعيه 
كه فاكس در ۲۸ سپتامبر منتشر كرد، »گامبيت« آخرين قهرمان مجموعه »مردان 
ــالن  هاي سينما را به خود ببيند؛ خبري كه  X« مدت  ها بايد صبر كند تا رنگ س
 »X طرفداران اين مجموعه را نااميد كرد. تاريخ اكران ديگر عضو مجموعه »مردان
يعني فيلم »ققنوس سياه« كه تريلر آن در چند روز گذشته منتشر شده بود از ۱۴ 
ــال آينده ميالدي موكول شده است.  فوريه )۲۵ بهمن( به ۷ ژوئن )۱۷خرداد( س
طرفداران »ققنوس سياه« به ياد دارند كه ابتدا قرار بود اين فيلم امسال به سينماها 
بيايد ولي حال انتظار مي رود اين آخرين به روزرساني تاريخ اكران آخرين نسخه 
»مردان X« قبل از نهايي شدن قرارداد خريد فاكس قرن بيستم توسط ديزني – در 
تابستان سال آينده – باشد. اين بخشي از تالش فاكس براي آماده سازي و اثرگذاري 
بيشتر بر طرفداران چيني فيلم است. از سوي ديگر نوبت اكران »آليتا: فرشته جنگ« 
آخرين اثر روبرت رودريگز و تهيه كنندگي جيمز كامرون نيز از تاريخ قبلي خود در 
۲۱دسامبر )۳۰آذر( به ۱۴ فوريه )۲۵ بهمن( رفت. حركتي هوشمندانه از سوي 
فاكس تا از رقابت با رقباي قدرتمندي چون انيميشن جديد »مرد عنكبوتي: سفر 
به دنياي عنكبوتي« از سوني، ابرقهرمان تازه نفس دي  سي كميك و برادران وارنر 
يعني »Aquaman -مرد آبي« و »Bumblebee« جديدترين نسخه سري 

فيلم  هاي تبديل  شوندگان از پارامونت در ماه دسامبر پرهيز كند.

بازارهنر

حضور مستند همسر امام خميني)ره( در جشنواره 
»آسياتيكا«  ايتاليا

»برفك« در تئاتر شهر 

شانس اسكار  براي »همه مي دانند« 

سه مستند ايراني به همراه »۲۴ فريم« آخرين ساخته 
تجربي عباس كيارستمي در بخش مسابقه جشنواره 
فيلم »آسياتيكا« رم در كشور ايتاليا روي پرده مي روند. 
ــنواره فيلم »آسياتيكا« از ۱۲ تا  نوزدهمين دوره جش
۱۸ مهرماه ۹۷ در شهر رم ايتاليا برگزار مي شود و فيلم 
مستند »بانو قدس ايران« ساخته مصطفي رزاق كريمي 
در اولين حضور بين المللي خود در بخش مسابقه اين 

رويداد به نمايش درمي آيد.
ــاره زندگي بانو  ــتندي درب »بانو قدس ايران« مس
خديجه ثقفي همسر امام خميني )ره( است كه در 
موسسه فرهنگي و هنري عروج فيلم و مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي تهيه و توليد شده است. 
ــان فيروزه اي بهترين  اين فيلم موفق به كسب نش
فيلم مستند از يازدهمين دوره جشنواره بين المللي 
ــينماحقيقت و جايزه ويژه هيات داوران بخش  س
»جايزه شهيد آويني« اين جشنواره شده است و در 
بخش مسابقه سي و ششمين جشنواره فيلم فجر نيز 
روي پرده رفته است. »در جست وجوي فريده« به 
كارگرداني كوروش عطايي ديگر اثر مستند ايراني نيز 
در اين رويداد سينمايي حاضر است. اين مستند بلند، 
درباره دختري به نام فريده است كه در آستانه چهل 
سالگي قرار دارد و در كودكي توسط زوجي هلندي از 

ايران به فرزندخواندگي گرفته شده است و ...
ــنده« به كارگرداني وحيد  ــتند »درباره فروش مس
ــكل گيري ايده و  ــتند از ش صداقت كه روايتي مس
ــاخت فيلم برنده  ــا آخرين مراحل س فيلمنامه، ت
اسكار »فروشنده« هفتمين ساخته اصغر فرهادي 
است نيز ديگر نماينده سينماي ايراني در جشنواره 
ويژه فيلم هاي آسيايي در ايتاليا »آسياتيكا« است 
ــر در اين رويداد  ــت فيلم هاي ايراني حاض و فهرس
ــن اثر عباس  ــينمايي با فيلم »۲۴ فريم« آخري س
ــته سينماي ايران  كيارستمي كارگردان درگذش
ــنواره »آسياتيكا« ايتاليا با  كامل خواهد شد. جش
هدف مروري بر سينماي آسيا، هر ساله فيلم هاي 
مستند و سينمايي منتخب كارگردانان آسيايي را 

به نمايش مي گذارد.

ــك« را در تئاتر  ــش »برف ــه  نماي ــواد عاطف ج
ــش »برفك« به  ــهر روي صحنه مي برد. نماي ش
ــندگي و كارگرداني جواد عاطفه به زودي  نويس
ــايه مجموعه  تئاتر شهر روي صحنه  در سالن س
مي رود. »برفك« نمايشي است درباره  مهاجرت 
و انسان مهاجر و زندگي زني درگير و دار تصميم 
ــرزميني ديگر را به  براي رفتن و مهاجرت به س

تصوير مي كشد.
اين نمايش در ادامه  كارهاي پيشين جواد عاطفه 
درباره  زن و مساله  زنان است. زندگي زني درگير 
ــاالر، زني كه هيچ  ماليخوليا در جامعه اي مردس
ــالش مي كند تا  ــه مي خواهد و ت ــت، زني ك اس
زندگي نو و جديدي را در جايي دور و غريبه براي 
خودش بسازد. بازيگر اين نمايش عاطفه پاكبازنيا 

مترجم آثار آرتور كوپيت، يوجين اونيل و الرش 
ــكاري مهدي فاتحي  ــت. هم نورن در ايران اس
طراح پوستر و بروشور، سهند بهادري آهنگساز 
و طراح صدا، پانته آ قاسمي عكاس، پريناز بابايي 
دستيار صحنه و روزبه حسيني طراح نور در اين 

اجرا قطعي شده است. 

ــتوديو فوكوس فيچرز اعالم كرد فيلم »همه  اس
ــا نماندن از  ــاخته فرهادي براي ج مي دانند« س
ــورت محدود در  ــكار، ۳۰ نوامبر به ص رقابت اس

امريكا اكران مي شود.
ــوس فيچرز روز  ــتوديو فوك ــزارش رپ، اس به گ
جمعه ۲۸ سپتامبر اعالم كرد تريلر روانشناسانه 
ــپانيايي زبان »همه مي دانند« ساخته اصغر  اس
ــد. اين  فرهادي ۸ فوريه ۲۰۱۹ اكران خواهد ش
ــراي آنكه فيلم  ــتوديو همچنين اعالم كرد ب اس
ــكار را داشته باشد  ــركت در رقابت اس شانس ش
ــخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ به صورت محدود در  در تاري

امريكا اكران مي شود.
با اكران در امريكا اين امكان براي »همه مي دانند« 
فراهم مي شود كه در رقابت اسكار ۲۰۱۹ شركت 
ــه در بخش فيلم خارجي زبان  كند؛ ولي اين بار ن
بلكه در بخش رقابت اصلي اسكار كه شامل همه 
بخش ها از بهترين فيلم تا بخش هاي فني مي شود. 
حضور در اين رقابت مي تواند شانسي براي دريافت 
اسكار از سوي بازيگران فيلم يعني پنه لوپه كروز 

و خاوير باردم باشد.
ــال در زمان نخستين  فوكوس فيچرز ماه مه  امس
ــنواره كن حقوق فيلم را به  نمايش فيلم در جش
دست آورد. »همه مي دانند« با بازي پنه لوپه كروز 
و خاوير باردم و به كارگرداني اصغر فرهادي است. 
اين فيلم را الكساندر مالِگي از ممنتو فيلمز و آلوارو 

لونگوريا از مورنا فيلمز تهيه كرده اند. فرهادي در 
جشنواره تورنتو درباره ايده شكل گيري داستان 
ــش به همراه  ــال پي فيلم چنين گفت: پانزده س
ــفر كردم، دخترم در آن  ــپانيا س خانواده ام به اس
زمان خيلي كوچك بود. او عكس هاي يك دختر 
ــد و از مترجمم  ــي دي ــواري در خيابان را روي دي
پرسيد اين دختر كيست؟ مترجم به ما گفت كه 
ــده است و خانواده اش به دنبال  اين بچه ربوده ش
ــفر  ــد بدين ترتيب دخترم در تمام س او مي گردن
وحشت داشت و اين اولين جرقه اي بود كه سال ها 

در ذهنم ماند و به داستان فيلم منجر شد.
استوديوي فوكوس فيچرز امتياز پخش فيلم را در 
كشورهاي اياالت متحده امريكا، كانادا، نيوزيلند، 
ــيايي و  ــورهاي آس ــاي جنوبي، هند، كش آفريق
خاورميانه غير از ايران به دست آورده است. فيلم 
در نخستين نمايش خود در جشنواره كن از سوي 

منتقدان تمجيد شد.

میراث

كاوش در تپه باستاني خيبر 
كاوش در تپه خيبر استان كرمانشاه 
با مشاركت دانشگاه هاي كپنهاگ و 
برلين و با همكاري اداره كل ميراث 
فرهنگي كرمانشاه و دانشگاه رازي 
از ابتداي شهريورماه آغاز شده است. 
سيف اهلل رنجبر مسوول اداره ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

شهرستان روانسر گفت: »اين كاوش اولين كاوش باستاني در شهرستان روانسر 
است و از اهميت ويژه و بااليي برخوردار است و دستاوردها و نتايج آن هم براي 
شهرستان و هم تاريخ ايران از اهميت بسزايي برخوردار است.« او اظهار كرد: 
»تپه خيبر مربوط به دوران پيش از تاريخ باستان است و اين اثر در تيرماه سال 

۱۳۴۸ به عنوان يكي از آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.«
مسوول اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان روانسر 
ــتان روانسر ۵۷ تپه تاريخي دارد كه اين تپه منابع مهمي  ادامه داد: »شهرس
براي تحقيقات و مطالعات هستند.« سرپرست كاوش هاي باستان شناسي 
مشترك بين المللي تپه خيبر نيز گفت: »اين محوطه تاريخي آثار و بقاياي 
مهمي را از هزاره پنجم قبل از ميالد تا دوره اشكاني يعني حدود دو هزار سال 
پيش در خودش جاي داده است.« سجاد علي بيگي افزود: »در اين كاوش ها 
مي خواهيم در مورد هزاره اول و هزاره دوم قبل از ميالد تحقيق كنيم و بر اساس 
برخي يافته ها، به نظر مي رسد در هزاره اول و دوم قبل از ميالد اينجا قلعه بسيار 

مستحكم و مهمي بوده است.«
ــوال تحقيق ما اين است كه چه كسي در اينجا زندگي كرده  او ادامه داد: »س
ــا دور قلعه را با خندق و ديوار  ــته كه دور ت و چه تهديدي عليه آن وجود داش

حفاظت كرده اند؟«

تاريخنگاري

خروج رضاخان از ايران 
هشتم مهر ۱۳۲۰، كشتي حامل رضاخان كه مامور خارج ساختن وي از ايران بود، 
بندرعباس را ترك كرد. در همين روز چرچيل نخست وزير انگليس در مجلس عوام 
گفت كه ما ديكتاتور ايران را به تبعيد فرستاديم و جاي او پادشاهي را نشانديم كه 
قول داده است مجموعه اي از اصالحاتي را كه بسيار دير شده و سخت مورد نياز است، 
انجام دهد. وقتي رضا شاه پايش را از بندرعباس بر كشتي بندرا گذاشت رضاخان 
شد. بازگشت براي وي به ۱۶ سال قبل واقعًا كشنده بود ولي كار از كار گذشته بود 
و وي بايستي خدا را شكر مي كرد كه حداقل سلطنت در دست پسرش باقي بماند. 
رضاخان فكر مي كرد مقصد تبعيدگاهش بمبئي است، ولي انگليسي ها فكر ديگري 
در سر داشتند. كشتي بندرا جاي ديگري مي رفت. جزيره دور افتاده اي در اقيانوس 
هند، جزيره موريس. وي و تعدادي از فرزندانش و نوكرهاي درباري به مدت هفت 
ماه در اين جزيره - كه از لحاظ آب و هوايي برايش چندان دلپذير نبود- مسكن گزيد.

فعاليت هايي كه طي اين چند ماه جهت انتقال به كانادا انجام داد سرانجام مقامات 
انگليسي را متقاعد كرد كه وي را به آفريقاي جنوبي كه مكان مناسب تري به نظر 
ــيد انتقال دهند. رضاخان چاره اي نداشت باز آفريقاي جنوبي بهتر از اين  مي رس
ــپس ژوهانسبورگ  جزيره بد آب و هوا بود. اقامت كوتاه مدت در بندر دوربان و س
ــهر زيباي ژوهانسبورگ و مظاهر تمدني آن  ــتگاه زندگي وي بود. ش آخرين ايس
ــردي عادي بود كه پاي در اين  ــروري ايجاد نمي كرد. وي ف در رضاخان وجد و س
شهر گذارده بود و كسي تا اشاره نمي كرد وي را نمي شناخت. آن قد بلند و هيكل 
فربه به پوست و استخواني تبديل شده بود چنانكه، قبل از سفر و آخرين روزهاي 
حياتش قابل قياس نبودند. نه اشتهايي داشت و نه روحيه اي. وي به زندگي تهران و 
ديكتاتوري و تحكم و زور عادت داشت نه در شهري غريبه كه حتي نزديكانش نيز 

به ناچاري وي را احترام مي كردند.
مسكن مهم ترين معضل او بود. وي كه ده ها جا و مكان و كاخ داشت مجبور شد در 
اين شهر تن به مستأجري در هر جايي دهد و خان مستأجر گردد. مكاني در شهر 

براي وي در نظر گرفته شد و قراردادي به مبلغ سي ليره در ماه براي آن نوشته شد. 
ــمي مهلك بود. وي در اين خانه مرد .  خانه اي با چند اتاق كه براي روحيه وي س
سال ها بعد )سي سال بعد( فرزندانش كه ديگر به نان و نوايي رسيده بودند اين ملك 

را به ياد پدرشان خريدند و تبديل به موزه اي كردند.

كیوسك

نامزد پرماجراي ترامپ
داالسمورنینگنیوز:
ول  ا ــه  صفح ــر  خب
ــياري از نشريات,  بس
همچنان درمورد اتهام 
ــي كاوانا, نامزد  احتمال
ــد  ــنهادي دونال پيش
ترامپ است . به گزارش 
صفحه اول اين روزنانه 
ــرت كاوانا، نامزد  نيز, ب
ــي خالي  دريافت كرس

قضاوت ديوان عالي امريكا، روز جمعه از ميزان 
آراي الزم اعضاي كميته سناي امريكا برخوردار 
ــنا  ــري نهايي در مورد او در س ــد تا راي گي ش
انجام شود. با اين حال با پيشنهاد يك سناتور 
جمهوريخواه، شايد يك هفته راي گيري او به 
تاخير بيفتد تا پليس فدرال امريكا درباره آزار 
ــط او تحقيق كند. آنطور  و اذيت جنسي توس
كه گفته شده, جمهوري خواهان با درخواست 
ــه تحقيقات  ــناتور آريزونا ك ــك، س جف فلي
محدود و حداكثر يك هفته اي اف بي آي را قبل 
ــنا درخواست  از راي گيري نهايي در صحن س
ــد و دونالد ترامپ،  ــرده بود، موافقت كرده ان ك
رييس جمهوري هم دستور ورود اف بي آي به 

ماجرا را صادر كرده است.

نیويوركتايمز:
اين روزنامه نيز, ضمن 
ــه ماجراي  پرداختن ب
تاييد صالحيت كاوانا, 
گزارشي از فيس بوك 
ــر كرد. طبق اين  منتش
ــوك  ــزارش, فيس ب گ
ــوذ امنيتي  ــك نف از ي
خبر داده كه اطالعات 
حساب هاي ۵۰ ميليون 

ــت. آنطور كه گفته شده  كاربر را فاش كرده اس
ــناس  ــرده هكرهايي ناش ــوك اعالم ك فيس ب
ــبكه  ــون كاربر اين ش ــاب هاي ۵۰ ميلي حس
ــرگ را هك  ــارك زاكرب ــي از جمله م اجتماع
كرده اند. همچنين ۴۰ ميليون كاربر ديگر نيز در 
معرض خطر هك قرار دارند.  البته هنوز هويت 
ــده است. هكرها با سرقت  هكرها مشخص نش
كليدهاي ديجيتالي كه به كاربران اجازه ورود 
ــري را مي دهد،  ــاب هاي كارب و ماندن در حس
حساب هاي كاربران را كنترل كردند. هكرها با 
ــتفاده از ۳ باگ مجزا در كد فيس بوك  سوءاس

اين كليد هاي ديجيتال را سرقت كردند.

داون:
ــن روزنامه در صفحه  اي
ــي از  ــود گزارش اول خ
ــتان  روابط هند و پاكس
ــر كرد. طبق اين  منتش
ــاه محمود  گزارش, ش
قريشي اعالم كرده كه 
ــد گزينه ما  جنگ با هن
ــت, همچنين اين  نيس
منطقه توسط هند با لغو 

ــزارش اين  ــد. به گ مذاكرات محقق نخواهد ش
روزنامه وزير خارجه پاكستان كه براي شركت در 
اجالس سازمان ملل به امريكا سفر كرده است در 
كنفرانس اتحاديه همكاري هاي منطقه اي جنوب 
آسيا موسوم به »سارك« شركت كرد. همچنين 
وزير خارجه پاكستان در حاشيه اين نشست گفت 
ــوارج«، وزير خارجه هند در مورد  كه »سشما س
افزايش همكاري هاي منطقه اي سخن گفت ولي 
سوال ما اين است كه وقتي دولت دهلي نو حتي 
ــت مذاكره كند و گفت وگو ميان دو  حاضر نيس
كشور را به صورت يك جانبه لغو مي كند آيا امكان 

افزايش همكاري هاي منطقه اي وجود دارد.

كاهش حمالت تروريستي در سراسر جهان از سال 2006 تا 2017 

گروهگوناگ�ون| با توجه به تازه ترين 
ــارزه با  ــاالنه مركز مب ــاي س گزارش ه
تروريسم، وزارت امور خارجه امريكا اعالم 
كرد كه شمار حمالت تروريستي در سراسر جهان در 
سال گذشته ميالدي حدود ۲۳ درصد كاهش يافته 
است.  در سال هاي اخير، ظهور گروهك هاي تروريستي 
در سراسر جهان و عمليات مرگبار متعدد، باعث شد كه 
ناامني در بسياري از كشورها ايجاد شده و نگراني هاي 
بسياري براي دولتمردان به دنبال داشت. اين موضوع 
ــي و افزايش تلفات  ــاد بحران ها امنيت ــالوه بر ايج ع
بسياري ناشي از عمليات تروريستي، موج گسترده اي 
از مهاجرت را به كشورهاي اروپايي رقم زد. از طرفي، 
ــورها به دليل  ــي در برخي كش ــل ايجاد ناامن به دلي
حضور گروهك هاي تروريستي، بيكاري و معضالت 
اقتصادي بسياري براي برخي مناطق ايجاد شد. اين 
در حالي است كه با افزايش فشارهاي ضدتروريستي 
در عراق، سوريه، افغانستان، ليبي، سومالي، يمن و... 
فعاليت بسياري از گروه هاي تروريستي كاهش يافت. 
همچنين در سال ۲۰۱۷ گفته شد كه به دنبال حمالت 
ــترده ارتش عراق عليه داعش اين گروه بيش از  گس
ــت دادند.  ۶۰ درصد از قلمرو و نيروهاي خود را از دس
ــياري از عمليات تروريستي در سراسر  از آنجا كه بس
ــط اعضاي  ــلط كامل داعش يا توس جهان تحت تس
اين گروه صورت مي گرفت، با كوچك شدن قلمروي 
داعش، شمار حمالت تروريستي در جهان نيز، كاهش 
قابل توجهي يافته است.  آنطور كه در گزارش ها گفته 
شده، اين گروه از زمان تشكيل در سال ۲۰۰۶ – تركيب 
شاخه القاعده در عراق ضمن اتحاد با چند گروه  تكفيري 
ــتي بسياري را در  ديگر- عمليات و حمالت تروريس
سراسر جهان برعهده گرفتند. در آن سال نيز، شمار 
ــتي در جهان به بيش از ۴ هزار مورد  حمالت تروريس
ــيد كه در مجموع، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تلفات  رس
ــال ۲۰۰۷ نيز، شمار حمالت  بر جاي گذاشت. در س
ــر جهان، حدود  ــتي صورت گرفته در سراس تروريس
۱۴ هزار و ۴۱۴ مورد بود كه در مجموع اين حمالت، 
نزديك به ۲۳ هزار نفر كشته شدند. اين در حالي است 
كه همچنان بخش قابل توجهي از حمالت تروريستي 
بر عهده داعش يا گروه هاي وابسته به آنها بود. در ميان 

سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، فعاليت هاي تروريستي در 
سراسر جهان كاهش قابل توجهي يافته و به ۱۱ هزار 
ــيد. در مجموع فعاليت هاي گروهك هاي  مورد رس
تروريستي، ساالنه حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تلفات نيز بر 
جاي ماند. آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته شده، 
از سال ۲۰۱۰، فعاليت گروه داعش به سركردگي ابوبكر 

البغدادي، به صورت رسمي آغاز شد. 
در سال ۲۰۱۱، اسامه بن الدن سركرده گروه القاعده، 
در عملياتي به دست نيروهاي امريكا كشته شد. پس 
از آن، فعاليت اين گروه تروريستي نيز كاهش يافت و 
ــر جهان، شمار عمليات تروريستي در سال  در سراس
۲۰۱۲ به ۶ هزار و ۷۷۷ مورد رسيد. اين تعداد حمالت 
ــال ۲۰۱۱، بيش از ۱۰ هزار مورد بود. آنطور كه  در س
گفته شده، شمار تلفات عمليات تروريستي در سال 
۲۰۱۲ نيز، حدود ۱۱ هزار نفر اعالم شد. در سال هاي 
۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، داعش قدرت بسياري پيدا كرد. طبق 
ــده، مهم ترين موفقت داعش در سال  آمار منتشر ش
۲۰۱۴، تصرف موصل و تكريت، دو شهر مهم عراق بود. 
اين گروه تروريستي در ماه هاي بعد نيز، پيشروي هاي 
زيادي داشته و تا سال ۲۰۱۵ توانستند حدود نيمي از 
خاك سوريه و بخش هاي شمال غربي عراق را تحت 
تسلط خود دربياورند. اين در حالي است كه در سال 

۲۰۱۴ نيز، شمار حمالت تروريستي در جهان افزايش 
يافته و به بيش از ۳۰۰ هزار مورد رسيد. در اين حمالت 
نيز، حدود ۳۳ هزار نفر در سراسر جهان كشته شدند. 
آنطور كه در آمار رسمي اعالم شده بود، شمار حمالت 
ــال ۲۰۱۴ حدود ۳۵ درصد  تروريستي جهاني در س
ــه با سال ۲۰۱۳،  ــته است كه در مقايس افزايش داش
نزديك به ۸۱ درصد افزايش نشان مي دهد كه اكثر آنها 
به دليل فعاليت هاي تروريستي در عراق، افغانستان و 
نيجريه بود. در اين سال عالوه بر داعش، شبه نظاميان 
ــتي گسترده اي انجام  بوكوحرام نيز عمليات تروريس
دادند. در سال ۲۰۱۵ هرچند كه عمليات تروريستي 
مرگبار در شهرهاي اروپا به وقوع پيوست اما بطور كلي 
شمار حمالت تروريستي در جهان كاهش يافته و به 
۱۲ هزار مورد رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز، اين سير نزولي 
كاهش حمالت تروريستي ادامه داشته و در مجموع، 
حدود ۱۱ هزار و ۱۵۰ مورد عمليات مرگبار تروريستي 

در سراسر جهان به وقوع پيوست.  
ــال ۲۰۱۷، شمار وقايع  همانطور كه گفته شد، در س
تروريستي در سراسر جهان در مقايسه با سال ۲۰۱۶ 
كاهش ۲۳ درصدي داشت. همچنين گفته شده كه 
تعداد تلفات حوادث تروريستي نيز با ۲۷ درصد كاهش 

به ۱۸ هزار نفر رسيد. 

خاموشي تدريجي تروريسم 
آمارنامه
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