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سرمقاله

 قواعد بازي جهاني
را برهم نزنيم

هفته گذشته و همزمان 
با سفر رييس جمهوري 
نيوي��ورك، مجلس  به 
ش��وراي اس��امي هم 
ش��روع به بررس��ي دو 
اليحه مه��م و مرتبط با 
اف اي تي اف ك��رد. هر  
چند ك��ه بررس��ي اين 
لوايح كه اكنون وارد دومين سال خود مي شود و 
در اين مدت نهادي مانند گروه ويژه اقدام مالي، 
كمال همكاري را با دولت ايران كرده اس��ت تا 
ارتباط بانكي بين المللي با اي��ران برقرار بماند 
اما مسائل پشت پرده آن نشان مي دهد كه هم 
مجلس و هم دولت براي قانون كردن آن تحت 
فشار زيادي هستند. از يك سو طرفداران دولت 
كه اصاح طلبان ناميده مي ش��وند پيگير اين 

لوايح هستند...

 صفحه 6  

تشكلها

تعهد پيمان سپاري چند 
برابر ارزش واقعي صادرات

احياي پيمان سپاري ارزي مشكات جدي براي 
صادركنندگان ايجاد كرده است و اين بخشنامه 
باعث اعتراض شديد فعاالن اقتصادي شد اما در 
اين ميان مساله اي كه كمتر به آن توجه شده اين 
اس��ت كه دولت بر اس��اس فرمولي اين پيمان را 
دريافت مي كند كه تقريبا هر صادركننده حداقل 
به ان��دازه دو براب��ر ارزش واقع��ي صادراتي خود 
متعهد به بازگرداندن ارز مي شود. طبيعتا چنين 

فرمولي از ابتدا محكوم به شكست است ...
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كالن

ركورد 23 ساله تورم 
ماهانه  شكست

گروه اقتصاد كالن     
آماره��اي بان��ك مرك��زي حكاي��ت از رش��د 
6.1درصدي تورم ماهانه در ش��هريور امس��ال 
دارد. اين ميزان ت��ورم در فاصله تنها يك ماه در 
23 س��ال گذش��ته بي نظير بوده اس��ت. بدين 
معني كهتنها در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
سال 74بوده كه اقتصاد كشور دچار چنين رشد 
قيمتي ش��ده اس��ت؛ اتفاقي كه باعث شد سال 
74كشور گرفتار يك تورم ساالنه 49.4 درصدي 
شود. در فروردين و ارديبهشت اين سال شاخص 
تورم ماهانه به ترتيب به 6.6 و 7.2 درصد رسيد. 
اما با اين حال در اين سال تورم ماهانه در ماه هاي 
بعدي تا حدود زي��ادي تعديل ش��د و در كانال 
2درصد تداوم يافت. اين در حالي اس��ت كه در 
4ماه گذشته امسال نرخ هاي تورم ماهانه به طور 
مداوم باالي 3 و 4 درصد بوده اس��ت. به گزارش 

»تعادل« بانك مركزي آمارهاي مربوط...
3

مكتب

 آيا »جان رالز«
 سوسياليست شد؟

9
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دور زدن تحريم با  بورس معاوضه

خبرايران

آيافشارهاياقتصاديآنكارارابهاروپانزديكتركردهاست؟

چرخشديپلماتيكاردوغانازمنتقدبهمتحد
قواعدبازيجهانيرابرهمنزنيم

منصور بيطرف|
سردبير|

هفته گذش��ته و همزمان با سفر رييس جمهوري 
به نيويورك، مجلس ش��وراي اسامي هم شروع 
به بررس��ي دو اليحه مه��م و مرتبط ب��ا »اف اي 
تي اف« كرد. هر چند كه بررس��ي اي��ن لوايح كه 
اكنون وارد دومين سال خود مي ش��ود و در اين 
مدت نهادي مانند گروه وي��ژه اقدام مالي، كمال 
همكاري را ب��ا دولت ايران كرده اس��ت تا ارتباط 
بانكي بين المللي با ايران برقرار بماند اما مس��ائل 
پش��ت پرده آن نش��ان مي دهد كه ه��م مجلس 
و ه��م دولت براي قان��ون كردن آن تحت فش��ار 
زيادي هس��تند. از يك س��و طرفداران دولت كه 
اصاح طلبان ناميده مي ش��وند پيگير اين لوايح 
هس��تند تا دولت بتواند با فراغت بيشتر و بهتري 
تحريم ها، به ويژه تحريم هايي كه مي تواند روابط 
بانكي را در برگيرد، پشت س��ر بگذارد و از سوي 
ديگر، اصولگرايان ارتدوكس هستند كه معتقدند 
پيوس��تن به اف اي تي اف يعني قيد گذاشتن بر 
نفوذ ايران در منطقه و تحلي��ل بردن اين قدرت. 
ه��ر دو گ��روه از جنبه ه��ا و زاويه هايي درس��ت 
مي گويند.  از نگاه اصولگرايي، آن هم اصولگرايي 
ارتدوكس، ايران در حال حاضر برگ برنده اي در 
دست دارد و آن هم حمايت هاي منطقه اي است. 
اي��ن حمايت هاي منطق��ه اي ج��دا از اعتقادات 
ايدئولوژيك كه اي��ران و گروه ها را ب��ه هم پيوند 
داده اس��ت، كمك هاي مالي، پولي و.. هم است. 
برخ��ي از اي��ن گروه ه��ا در منطقه ك��ه فعاليت 
دارند مانند ح��زب اهلل لبنان، از س��وي برخي از 
كشورهاي غرب در فهرست گروه هاي تروريست 

قرار گرفته اند.
 اين گ��روه ك��ه در نبرد ب��ا داعش ايث��ار كرده و 
توانس��ته در كمك با ايران و ديگ��ر دولت ها، اين 
جرثومه تروريس��م را از منطقه پ��اك كند نه تنها 
نيازمند حمايت است بلكه بايد بتواند اهرم قدرت 
ايران هم باش��د. همانطور ك��ه رييس جمهور در 
نيويورك گفته اس��ت، ايران به دنب��ال امپراتوري 
نيست اما نبايد هم نس��بت به اتفاقات منطقه اي 
بي تفاوت باش��د به وي��ژه اتفاقاتي ك��ه مي تواند 
سرنوش��ت كش��ور را رقم بزند. اگ��ر كمك هاي 
مستش��اري و غي��ره اي��ران در منطق��ه نبود چه 
بس��ا االن پرچم داعش بر ف��راز مناره هاي برخي 
از ش��هرهاي ايران برافراشته ش��ده بود. كساني 
ك��ه نمي خواهند اي��ن واقعيت را قب��ول كنند را 
نمي توان وادار به قبول كردن آن كرد؛ كس��ي كه 
خودش را به خواب زده نمي ت��وان بيدار كرد، اما 
كساني كه از اين موضوع غافل هستند بهتر است 
نگاهي به تاريخ گذش��ته ايران بيندازند. ايران جز 
حمله اس��كندر مقدوني كه با ارتش كامل و خبره 

وارد كارزار با نظاميان ايران ش��ده بود، همواره از 
گروه هاي ناتوان ت��ر از خودش شكس��ت خورده 
اس��ت. مغوالن كه به ايران حمل��ه كردند در برابر 
سپاهيان خوارزمشاهيان ايران نه تبحر جنگيدن 
داش��تند و نه قدرت نظام��ي برتر، ام��ا از آنجا كه 
حكومت وقت و نيز مردم آن دوران ارتش كوچك 
مغوالن را بي اهميت جلوه داده بودند، نتوانستند 
در برابر س��بعيت مغوالن كه داعش فعلي دست 
كمي از آنها نداش��ت و ندارد مقاوم��ت كنند و در 
نتيجه آن اتفاقي كه نبايد مي افتاد، افتاد. يا زماني 
كه اشرف افغان به ايران حمله كرد مگر چه مزيت 
نظامي و سلحش��وري بر س��پاهيان صفوي ايران 
داشت ؟ زماني كه آنها به ايران حمله كردند آنقدر 
در ميان نخبگان حكومتي بر س��ر گرفتن قدرت 
و نزديكي به پادش��اه دعوا بود كه گمان مي بردند 
يك لشكر پابرهنه افغان نمي تواند تهديدي براي 
كش��ور و دولت باش��د، اما نه تنها تهديد بود بلكه 
سلس��له اي را از ايران برانداخت ك��ه دولت هاي 
وقت اروپا حيرت كردند كه چگونه يك امپراتوري 
به همين راحتي از هم پاشيده ش��د آن هم نه به 
دست يك ارتش قدرتمند خارجي بلكه به دست 
يك حكومت محل��ي ! بنابراين حض��ور ايران در 
منطقه نه تنها بايسته اس��ت بلكه عدم حضور آن 

بايد مورد انتقاد واقع مي شد. 
اما اين حضور بدون شك پشتوانه بين المللي هم 
مي خواهد، نه فقط از جنبه سياسي بلكه از جنبه 
اقتص��ادي. در بيش��تر مواقع پش��توانه اقتصادي 
بيشتر از پشتوانه سياس��ي عمل مي خواهد. زيرا 
آنچه پايه هاي يك حمايت را محكم تر مي س��ازد 
و به مثابه »مي��خ« عمل مي كند، اقتصاد اس��ت. 
اكن��ون كه اقتص��اد جه��ان در هم تنيده اس��ت 
و اقتصاد اي��ران ه��م از آن منفك نيس��ت بايد و 
ض��رورت دارد كه قاع��ده بازي آن رعايت ش��ود. 
اقتصاد س��ال 1397 يا 2018، اقتصاد 80 سال يا 
100 سال پيش نيس��ت. حتي در سال 1332 كه 
بحران ملي شدن صنعت نفت، سياست ايران را با 
سياس��ت هاي جهاني درگير و به چالش كشانده 
بود، بازهم تحريم هاي اقتصادي كه بريتانيا اعمال 
كرده بود نتوانسته بود بخش هاي مختلف اقتصاد 
كش��ور را به بحران بكش��اند، اما اكن��ون اينگونه 
نيست. اگر در 60 س��ال پيش خودكفايي معناي 
مطلق خ��ود را مي يافت حاال اين معنا، نس��بي و 
حتي در برخ��ي موارد خالي از معنا اس��ت و براي 
همين ضرورت ها اس��ت كه ايران بايد قاعده بازي 
جهاني در زمين اقتصاد را رعاي��ت كند و يكي از 
اين قاعده ها، همين نه��اد اف اي تي اف و لوايحي 
كه پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م را كه تهديد 
داخلي و جهاني است، در بر مي گيرد .بقاي ايران 

به رعايت قواعد اين بازي ها است.

گروه جهان| »رويكرد دولت آلمان و پيام هاي آن 
براي ما ارزشمند اس��ت.« اين اظهارات رجب طيب 
اردوغان در سفر به آلمان اس��ت، كسي كه كمتر از 
دو س��ال پيش آنگا مركل را با هيتلر مقايسه كرده 
و گفته بود دولت آلمان با توسل به شيوه هاي نازي  ها 
به اختافات برلين و آن��كارا دامن مي زند. منتقدان 
براين باورند كه مشكات اقتصادي تركيه از جمله 
كاهش ش��ديد ارزش لير، اردوغان را بر آن داش��ته 
تا در روابط خ��ود با اروپا به وي��ژه آلمان تجديدنظر 
كند.  به گزارش يوروني��وز، رييس جمهوري تركيه 
كه پنج  شنبه عازم آلمان شده، جمعه در كنفرانس 
خبري با آنگا م��ركل صدراعظم آلم��ان گفته كه 
اميدوار اس��ت اين س��فر تمام تنش ه��اي ميان دو 
كشور را برطرف كند. مركل در كنفرانس خبري با 
حضور اردوغان از توافق براي نشست سران روسيه، 
آلمان، فرانسه و تركيه درباره ادلب سوريه خبر داده 
و گفت: »با اردوغان براي برگزاري نشستي با حضور 
والديمير پوتين و امانوئل ماكرون روس��اي جمهور 
روسيه و فرانسه، درباره ادلب سوريه توافق كرديم.« 
صدراعظم آلم��ان در ادامه اظهارات��ش گفت: »به 
نفع ماست كه تركيه از لحاظ اقتصادي پايدار باقي 
بماند. همچنين در زمينه مبارزه با تروريسم با تركيه 
همكاري خواهيم ك��رد.« مركل با اي��ن حال پس 
از ديدار ب��ا اردوغان گفته دو طرف اس��تنباط هاي 
متفاوتي از دموكراسي دارند. نشريه ليبراسيون در 
اين باره نوش��ته: »گويا عصري كه در آن اردوغان با 
مركل همچون يكي از نازي ها برخورد مي كرد و نظام 
حاكم بر اين كشور را با دوره هيتلر مقايسه مي كرد، 
سپري شده است. حال كه مركل براي اردوغان فرش 
قرمز پهن كرده، مي توان پرسيد كه آيا از تنش هاي 
دو طرف كاسته خواهد شد يا خير؟ به نظر مي رسد 
پ��س از چند دهه رواب��ط پر تن��ش؛ روي آوردن به 
عملگرايي در هر دو طرف مشاهده مي شود. تركيه 
بحران اقتصادي حادي را تجربه مي كند و اردوغان 
تصميم گرفته سياس��ت ها و تاكتيك خود را تغيير 

دهد و به اروپا نزديك شود.«

   دو خبر بد  براي آنكارا 
راديو فرانسه نوش��ته، ورود اردوغان به آلمان با اعام 
تصميم اتحاديه فوتبال اروپ��ا، يوفا، منبي بر انتخاب 
آلم��ان و رد نامزدي تركيه براي ميزباني مس��ابقات 
جام فوتبال اروپا در سال ٢٠٢٤ همزمان شد. پيش 
از آغاز مذاك��رات رهبران تركي��ه و آلمان همچنين 
يك سخنگوي كميس��يون اروپا گفت كه بروكسل 
كمك هاي خ��ود به تركي��ه را به دليل اجرا نش��دن 
درخواست هاي اتحاديه اروپا در روند پيوستن تركيه 
به اين اتحاديه، كاهش داده اس��ت. ب��ه اين ترتيب، 
اتحاديه اروپا در سال هاي 2018 تا 2020 نزديك به 

40درصد از كمك خود به تركيه را كاهش خواهد داد 
كه در كل رقمي برابر با 7۵9 ميليون يورو مي ش��ود. 
شكست تركيه از آلمان در تصاحب ميزباني جام يوفا 
در حالي اس��ت كه چندي پيش جنجال اس��تعفاي 
مسعود اوزيل عضو ترك تبار تيم ملي فوتبال آلمان 
تنش ها بين دو كش��ور را تش��ديد كرد. اين بازيكن 
فوتبال كه با اردوغان ديدار كرده بود، در نامه استعفاي 
خود فدراسيون فوتبال آلمان را به نژادپرستي متهم 
كرد. اما اي��ن تنها موضوع مورد مناقش��ه بين آلمان 
و تركيه در س��ال هاي اخير نبوده اس��ت. از آخرين 
س��فر اردوغان به آلمان ك��ه در س��ال 2014 انجام 
شد، مناسبات آلمان و تركيه به علل مختلف به ويژه 
كودتاي نافرجام پانزدهم جوالي س��ال 2016 عليه 
دولت اردوغان، به ش��دت تيره شده اس��ت. تركيه از 
آلمان خواس��ته بود كه حدود 40 افسر عاليرتبه پناه 
گرفته در آلمان را به اين كش��ور بازگرداند، اما آلمان 
زير بار اين درخواست نرفت. صدور يك قطعنامه  در 
مجلس فدرال آلمان هم به تيرگي بيشتر مناسبات 
انجاميد. در اين قطعنامه كشتار ارامنه در سال هاي 
پايان��ي امپراتوري عثمان��ي به عنوان نسل كش��ي 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. لغو همايش هاي انتخاباتي 
دولت تركيه در آلمان هم موجب خشم اردوغان شد 
و رييس جمهوري تركيه از استفاده برلين از »شيوه 
نازي ها« در لغو اين همايش  سخن گفت. اظهاراتي كه 
واكنش برلين را برانگيخت و دولت آلمان بار ديگر از 
دولت تركيه خواست تا نزاع هاي سياسي و قومي خود 

را به خاك آلمان سرايت ندهد. 

   حاشيه هاي يك  سفر 
زنداني شدن ترك هاي داراي مليت آلماني در تركيه 
هم به تنش بين دو كش��ور دامن زده اس��ت، به ويژه 
زنداني ش��دن دنيز يوس��ل، خبرنگار آلماني-ترك 
روزنامه دي ولت آلمان ب��ه اتهام حمايت از گروه هاي 
تروريستي كه واكنش آنگا مركل صدراعظم آلمان 
را در پي داش��ت. به گزارش دويچه وله، سازمان عفو 
بين الملل در بيانيه اي در ارتباط با اين سفر از فرانك 
والتر اش��تاين ماير رييس جمهوري آلم��ان، و آنگا 
مركل خواسته بود در ديدار با اردوغان آشكارا نظرشان 
را درباره نقض حقوق بش��ر در اين كش��ور بازگويند. 
بنا بر اعام س��ازمان عفو بين المل��ل، در حال حاضر 
1۵0خبرنگار در زندان هاي تركيه به سر مي برند. اين 

تعداد به منزله ركوردي در سراسر جهان است. 
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز در آستانه ديدار 
اردوغان از آلمان بار ديگر از دستگيري هاي گسترده 
خبرنگاران در اين كش��ور انتقاد كرده است. گفته 
شده، فعاالن اين سازمان با شعار »اردوغان به برلين 
مي رود و خبرنگاران تركيه به زندان« به اس��تقبال 

اردوغان رفتند.

»انزواي تاريخي امريكا و تشريح مواضع صلح 
طلبانه ايران« مهم ترين دستاوردهايي است 
كه از منظر رييس جمهوري در جريان س��فر 
به نيويورك تحقق پي��دا كرد . رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه »در س��فر اخير به نيويورك 
مواضع ايران به صراحت اعام ش��د« گفت: 
مهم تري��ن مس��اله اي كه امس��ال در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل ب��ارز و مش��هود بود، 
حقانيت اي��ران و ق��رار گرفت��ن در انزوايي 
تاريخي براي اياالت متحده امري��كا بود. اما 
در كنار اين دس��تاوردها؛ رييس جمهوري با 
اشاره به بازگرداندن تنديس منقش به چهره 
يك سرباز هخامنش��ي كه متعلق به 2۵00 
سال قبل است، اظهار كرد: سفر به نيويورك 
رهاورد ديگري داش��ت و آن بازگرداندن يك 
اثر تاريخي اس��ت كه مربوط به 2۵00 سال 
پيش مي ش��ود. ب��راي بازگردان��دن اين اثر 
تاريخي، مدت ها كار بس��يار ق��وي حقوقي 
انجام شد تا در نهايت توانستيم ضمن بازپس 
گرفتن اين اثر تاريخ��ي، آن را همراه با خود 
به تهران بياوري��م. روحاني ظهر پنج ش��نبه 
پس از بازگشت از سفر سه روزه به نيويورك 
جهت حضور و س��خنراني در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل در ف��رودگاه مهرآب��اد به ارايه 
گزارشي از دستاوردهاي سفر خود پرداخت 
و اظهار كرد: در اين س��فر مجموعا با 17 تن 
از مقام��ات رهبران كش��ورها و مس��ووالن 
س��ازمان هاي بين الملل��ي ديدارهايي انجام 
دادم. ب��ه نظر م��ن مهم ترين مس��اله اي كه 
امسال در مجمع عمومي س��ازمان ملل بارز 
و مش��هود بود حقانيت جمهوري اس��امي 
ايران و زورگوي��ي دولت امريكا ب��ود؛ امريكا 
مس��ير يكجانبه گرايي در دني��ا ايجاد كرده 
است و نسبت به نهادها، سازمان ها و مقررات 
بين المللي بي اعتنايي مي كند. او خاطرنشان 
كرد: ب��ه نظ��ر م��ن امريكايي ه��ا از مجمع 
عمومي امسال سازمان ملل هيچ دستاوردي 
نداشتند و حتي مش��اهده كرديم كه در آغاز 
س��خنراني ترامپ در مجمع عمومي سازمان 
ملل، زماني كه او داشت از اقدامات دولت دو 
س��اله خود دفاع مي كرد همه سالن سازمان 
ملل به او خنديدند ب��ه گونه اي كه اين خنده 
در رسانه هاي امريكا تحقير دولت و ملت اين 

كشور تلقي شد. 
رييس جمهور تصريح كرد: توانستيم مواضع 
خود را كه مواضع رهب��ري، ملت و كل نظام 
جمهوري اس��امي اي��ران اس��ت در جريان 
سخنراني ها و ديدارهاي دوجانبه در سفر به 

نيويورك به صراحت بيان كنيم.

مركز روابط عمومي و اطاع رساني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص مسائل مرتبط با كاغذ 
مطبوعات، توضيحاتي ب��راي تنوير افكار عمومي 
ارايه كرد. به گزارش ش��اتا، پي��رو مصاحبه معاون 
مطبوعاتي وزير ارش��اد در رابطه ب��ا موضوع كاغذ 
مطبوعات و همچني��ن توليد كاغذ توس��ط يك 
شركت داخلي، هرچند معاون محترم مطبوعاتي 
ارش��اد در پيگيري انجام ش��ده مدعي عدم اظهار 
چنين مطالبي است اما بنا به ضرورت روابط عمومي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي به شرح 
زير را به استحضار افكار عمومي مي رساند:  1- پس 
از گروه بندي جديد كااليي ب��راي تامين ارز با نرخ 
رسمي و قرار گرفتن كاغذ و مواد اوليه توليدي آن 
در گروه اول كااليي براي دريافت دالر4200 تومان، 
طبق اباغيه جناب ش��ريعتمداري، وزير محترم 
ارشاد متولي حوزه كاغذ ش��دند و تا كنون پس از 
تاييد وزارت ارشاد اقدام به تاييد ثبت سفارش كاغذ 
شده و ادعاي نامه براي عدم دخالت ارشاد مطلبي 
خاف واقع است. 2- طبق اعام هاي متعدد، مبناي 
عمل و محاسبه نهايي در واردات، تامين ارز از سوي 
بانك مركزي اس��ت و طرح اتهام تخصيص ارز به 
دو نفر كه وجود خارجي ندارند نه تنها مبناي دقيقي 
ندارد بلكه اساس��ا با نظارت و ساز و كارهاي بانكي، 
اينكه دو نفر بدون وجود خارجي، توانسته باشند ارز 
را از بانك مركزي دريافت كنند باورپذير نيست. 3- 
با تدبير اهالي مطبوعات و معرفي وزارت ارشاد و با 
حضور مديركل مطبوعات داخلي بيش از 60هزار 
تن ثبت سفارش كاغذ در نيمه اول مردادماه اباغ 
ش��د و طرح هيجاني و ش��ائبه دار كردن اقدامات 
وزارت صمت، تنها در حوزه ي��ك وزارتخانه باقي 
نخواهد ماند و تس��ري به تمام دولت خواهد كرد، 
چراكه موضوع ارز 4200 توماني و اختصاص به همه 
افراد و  همه كاالها پ��س از اباغ معاون اول محترم 
رييس جمهور در 22فروردي��ن 97 امري الزامي و 
اجباري بوده و وزارت صمت فقط مرجع بررس��ي 
پيش فاكتورها و بررس��ي عدم ممنوعيت واردات 
كاال در ثبت سفارش ها بوده است، نه تامين كننده 
ارز. 4- در موض��وع تصميمات معاونت مطبوعاتي 
وزارت ارش��اد فقط به يك مورد اشاره مي گردد كه 
در جلس��ه مربوط به موض��وع واردات كاغذ كه در 
وزارت صمت با حضور مديركل مطبوعات داخلي 
و مديران مس��وول دو روزنامه معتبر كشور برگزار 
شد، درخواست چوب و كاغذ مازندران براي واردات 
كاغذ و نه توليد! بررسي شد و در 20000تن واردات 
درخواس��تي به ازاء هر تن 100 يورو اضافه قيمت 
اظهار كه ب��ا موافقت معاون مطبوعاتي ارش��اد به 
وزارت صمت ارجاع شده بود و پس از بررسي و تاييد 
مديركل مطبوعات داخلي نس��بت به اين تخلف، 

درخواست پذيرفته نشد.

روحاني: پروژه  ايران هراسي 
شكست خورد

تخصيص ارز 4200توماني 
ابالغيه دولت بود

منصور  بيطرف

بابهرهبردارياز110مدرسهاهداييمقاممعظمرهبري
تعداد مدارس بركت به يك هزار و 110 مدرسه رسيد



    راه هاي گس�ترش همكاري ه�اي بانكي؛ 
مح�ور گفت وگوي ظري�ف و همتاي هندي؛ 
مهر| وزيران امور خارجه ايران و هند در نيويورك 
ديدار و گفت وگ��و كردند. در اين ديدار سوش��ما 
سوآراج وزير امور خارجه هند ضمن تاكيد بر اهميت 
روابط اقتصادي با ايران گفت: ايران براي ما نه تنها 
همسايه بلكه يك دوست خوب است. وي تاكيد كرد 
كشورش به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد. در 
اين ديدار همچنين راه هاي گسترش همكاري هاي 
بانكي بررس��ي شد.طرفين همچنين در خصوص 
بندر چابهار و گس��ترش همكاري هاي دو و چند 
جانبه با اس��تفاده از ظرفيت هاي اين بندر بحث و 

تبادل نظر كردند.

    مشكل اغلب دانش�جويان ستاره دار حل 
شده است؛ ايسنا| يك عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر لزوم 
اصالح اليحه دولت براي حل مشكل دانشجويان 
س��تاره دار و برداشتن هرگونه اس��تثنايي، گفت: 
دولت در مقطع فعلي تمامي تالشش را براي حل 
مشكل دانش��جويان س��تاره دار انجام داده است. 
محمود صادقي با اشاره به مصوبه هيات وزيران در 
اليحه الحاق يك تبصره ماده 5 قانون س��نجش و 
پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
با محتواي پذيرش ح��ق ادامه تحصيل براي همه 
دانشجويان گفت: اين اليحه هنوز به مجلس شوراي 
اسالمي ارايه نشده است. ما اميدواريم دولت قبل از 

ارايه آن اصالحات الزم را انجام دهد.

    نهايي ش�دن يك تحقي�ق و تفحص ۱۵۰ 
صفحه اي در مجلس؛ تسنيم| رييس هيئت 
تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از تدوين 
گزارش نهايي اين هيئت تا ۱۰ روز آينده خبر داد. 
احمد اناركي با بيان اينك��ه گزارش هيئت در اين 
ب��اره در بيش از ۱5۰ صفحه تهيه و تدوين ش��ده 
اس��ت، افزود: اين گزارش در اختيار اعضاي هيئت 
تفحص قرار گرفته ت��ا آن را مطالعه و ظرف ده روز 
پيش��نهادات و نظرات خود را در اي��ن باره مطرح 
كنند. رييس وي ادامه داد: پس از اخذ پيشنهادات 
اعضا جمع بندي نهايي انجام شده و گزارش جهت 
بررسي در جلسه علني تقديم هيئت رييسه پارلمان 
مي ش��ود. اناركي محمدي با تاكيد بر اينكه هيئت 
تحقيق و تفحص در جريان تدوين گزارش تالش 
كرده اند نقاط قوت و ضع��ف واردات كاالي قاچاق 
به كش��ور را احصا كند، گفت: در اين گزارش نقاط 
ضعف و قوت ها شناسايي ش��ده و در اين ميان به 
خطا هاي انساني كه عمدي و غيرعمدي بوده نيز 

برخورد كرديم.

    ع�ده اي نتانياهو را س�ركار گذاش�ته اند؛ 
ايسنا| معاون سياسي وزير خارجه گفت: حدس 
مي زنم عده اي نتانياهو را سركار گذاشته اند. سيد 
عباس عراقچي كه هم��راه محمدجواد ظريف در 
نيويورك به س��ر مي برد در واكنش ب��ه ادعاهاي 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي 
مبني بر اينكه ايران تاسيس��ات هس��ته اي اعالم 
نش��ده اي در تورقوزآب��اد ته��ران دارد، گفت: فكر 
مي كنم عده اي دارند نتانياهو را سركار مي گذارند 
و اين دفعه او را به تورقوزآباد ارجاع داده اند. حدس 

مي زنم عده اي او را سركار گذاشته اند.

    انهدام يك تيم تروريستي در منطقه مرزي 
سراوان؛ سپاه نيوز| روابط عمومي قرارگاه قدس 
نيروي زميني سپاه در اطالعيه اي از انهدام يك تيم 
تروريستي وابسته به استكبار جهاني در منطقه مرزي 
س��راوان و هالكت و زخمي شدن ۶ تروريست خبر 
داد.روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
در اطالعيه اي اعالم كرد: در پي عمليات اطالعاتي 
دقيق يگان هاي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
مبني بر قصد يك تيم تروريستي وابسته به استكبار 
جهاني براي حمله به پاس��گاه هاي م��رزي ايران از 
خاك كشور همجوار، صبح روز جمعه با هوشمندي 
نيروهاي عملياتي، تيم مذكور قبل از هرگونه اقدام 
در نزديكي پاسگاه ۱۶۳ در منطقه مرزي سراوان در 
كمين رزمندگان سپاه اسالم گرفتار و منهدم شد. طي 
درگيري و آتش سنگين نيروهاي خودي، با انهدام 
اين تيم تعداد ۴ تن از تروريست ها به هالكت رسيدند 
و ۲ تن نيز زخمي شدند و مابقي تروريست ها به عمق 

كشور همجوار گريختند.

    تغيير در نحوه تامين امنيت زائران اربعين؛ 
ايلنا| معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور با 
اشاره به ايجاد تغييرات در نحوه تامين امنيت زائران 
اربعين گفت: برنامه هاي ويژه امنيتي براي تامين 
امنيت زائران در داخل خاك ايران و در مس��يرها 
تدارك خواهيم ديد.حس��ين ذوالفق��اري درباره 
حادثه تروريستي اهواز گفت: در حال حاضر هياتي از 
شوراي امنيت كشور در اين شهر حضور دارد، تا همه 
ابعاد اين ماجرا را از قبل، حين و بعد از رخداد ماجرا 
بررسي مي كنند و در نهايت گزارشي از وضعيت اين 
ماجرا ارايه خواهند داد.او ادامه داد: تا روز گذش��ته 
در حدود ۲۲ نفر از كساني كه به نوعي در اين حادثه 
همكاري داشتند، بازداشت شده و يكسري اقالم نيز 
از اين افراد كشف و ضبط شده است، البته همچنان 
كارهاي اطالعاتي در خصوص اين حادثه ادامه دارد.

   گراميداشت ياد و خاطره شهداي حادثه 
تروريستي اهواز در هلند؛ ايسنا| به دنبال 
حمله تروريستي به مردم بي گناه در شهر اهواز 
و به  منظور گراميداشت ياد و خاطره شهداي اين 
حادثه و ابراز همدردي با خانواده هاي آنها، سفارت 
ايران در الهه اقدام به گش��ودن دفتر تس��ليت و 
يادبود در محل س��فارت كرد.سفرا، ديپلمات ها 
و نمايندگان سازمان هاي بين المللي مستقر در 
هلند، با حضور در محل س��فارت كشورمان در 
هلند، مراتب تس��ليت و همدردي خود با ملت و 

دولت ايران را در اين دفتر يادبود ثبت كردند.

ايران2روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم ويژه هفته دفاع مقدس: 

در روايت دفاع مقدس روح مجاهدت وشكست ناپذيري ملت ايران متبلور باشد
همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شكست 
حصر آبادان، جمعي از فرماندهان، رزمندگان و ايثارگران و 
هنرمندان با حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب 

اسالمي ديدار كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ در 
ابتداي اين برنامه، تعدادي از پيشكسوتان جنگ تحميلي، 
خاطراتي از »ايستادگي و مقاومت«، »شجاعت و ايمان« و 

»ايثار و شهادت« دوران دفاع مقدس بيان كردند.
در ادامه اين مراسم رهبر معظم انقالب اسالمي در سخناني، 
ضمن قدرداني صميمانه از همه كساني كه متعهدانه پرچم 
احياي خاطرات و ارزش هاي دفاع مقدس را برافراشته نگه 
داشته اند، تأكيد كردند: بايد با ايجاد يك نهضت ترجمه آثار 
مكتوب و صدور آثار هنري و فيلم هاي دفاع مقدس، پيام 
روح ايمان و مجاهدت و پيام شكست ناپذيري ملت ايران را 

به جهانيان برسانيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرات رزمندگان دوران دفاع 
مقدس و خانواده هاي آنها را گنجينه هاي بي بديل و سرمايه 
ملت ايران خواندند و افزودند: بايد با احياي اين گنجينه ها، 
از ضايعات ناش��ي از روايت نادرس��ت تاريخ دفاع مقدس 

جلوگيري كرد.
ايش��ان دوران دف��اع مقدس را ترس��يم كننده وضعيت 
معادالت قدرت در دنياي حاكميت سلطه دانستند و گفتند: 
رزمندگان دفاع مقدس با عم��ل خود، تصويري واقعي از 
دنياي وحشي و ظالم و به دور از معنويت و انصاف آن زمان، 

ثبت كردند كه اين تصوير بايد به مردم دنيا نيز ارايه شود.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به نمونه هايي از شرايط 
نابرابر ملت ايران در مقابل دشمن متجاوز بعثي خاطرنشان 
كردند: در دوران دفاع مقدس در حالي كه به ملت ايران اجازه 
استفاده از حداقل امكانات و تجهيزات و حتي سيم خاردار 
داده نمي شد اما به طرف مقابل، مدرن ترين تجهيزات جنگ 
و حتي سالح شيميايي مي دادند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: در حالي كه امروز براي تهمت س��الح شيميايي 
جار و جنجال به راه مي افتد، اما همين كش��ورهاي غربي 
در دوران جنگ تحميلي به رژيم صدام س��الح شيميايي 
دادند تا نه فقط در جبهه هاي جنگ بلكه در ش��هرهايي 
همچون سردشت نيز از آن استفاده كند.ايشان تأكيد كردند: 
جمهوري اسالمي ايران در آن دوران نه تنها تحريم اقتصادي 
و سياسي بود بلكه از لحاظ تبليغاتي نيز تحريم بود و صداي 
ملت ايران شنيده نمي شد و رسانه هاي دنيا كه تحت سلطه 
صهيونيستها بودند، هر آنچه مي توانستند بر ضد اين ملت 
تبليغ مي كردند. رهبر معظم انقالب اس��المي با اشاره به 
كمك هاي تسليحاتي فرانسه و آلمان به رژيم صدام افزودند: 
چرا مردم فرانسه و آلمان نبايد بدانند كه دولت هاي آنها در 

آن ۸ سال، با ملت ايران چه كردند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه دنيا اكنون تصوير 
شفاف و رسوا كننده اي را كه از نظام سلطه در نزد ملت ايران 
وجود دارد، نمي بيند، خاطرنش��ان كردند: اين كوتاهي ما 

است زيرا بس��ياري از كارهايي را كه بايد درخصوص دوران 
دفاع مق��دس در عرصه ادبيات، س��ينما، تئاتر، تلويزيون، 
روزنامه نگاري و فضاي مجازي انجام مي داديم، انجام نداده ايم.

 ايشان افزودند: البته در مواردي كه كارهاي متعهدانه اي 
انجام گرفته، با وجود حجم كم آن، اما تأثيرگذار بوده است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اهميت و عمق مسائل 
دوران دفاع مقدس افزودند: در جشنواره هاي غربي، برخي 
فيلم هاي ايران��ي با كيفيت حرفه اي پايين تر از فيلم هاي 
دفاع مقدس نشان داده مي شود اما از نشان دادن فيلم هاي 

دفاع مقدس هراس دارند زيرا اين فيلم ها تصوير افشاگرانه 
از معادالت قدرت در دنياي حاكميت سلطه گري است.

ايشان با تأكيد بر اينكه آثار ادبي و هنري دفاع مقدس، 
سالح كارآمد و بزرگي است، خاطرنشان كردند: بايد آثار 
خوب ادبي در زمينه دفاع مقدس به زبانهاي زنده دنيا 
ترجمه شود تا مردم دنيا بدانند كه در آبادان و خرمشهر 
و در عمليات هاي ما و در شهرها و روستاها، چه گذشته 
و بدانند كه ملت ايران چه ملتي است. ايشان افزودند: 
اگر امروز به جمع آوري و افزودن سرمايه خاطرات دوران 

دفاع مقدس روي آورده نش��ود، قطعًا دشمن جنگ را 
آنگونه كه باب ميل او اس��ت، روايت خواهد كرد و اين، 
يك خطر است كه همه بايد با احساس وظيفه، اين خطر 
را جدي بگيرند. رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: در روايت دف��اع مقدس، بايد روح ايمان، ايثار، 
دلدادگي و مجاهدت و همچنين پيام شكست ناپذيري 
ملت ايران كه با شوق و ذوق به ميدان جنگ مي رفتند، 

متبلور باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: امروز نيز اگر پيام شهيدان 

و دوران جنگ ۸ ساله را به گوش جان و به درستي بشنويم، 
دچار ترس و ان��دوه نخواهيم ش��د و از آن، پياِم بهجت و 

شجاعت و اقدام براي ما به ارمغان خواهد آمد.
ايشان با تأكيد بر اينكه دستگاه هاي مسوول بايد بطور جدي 
پيگير افزايش صدبراب��ري آثار ادبي و هنري دفاع مقدس 
شوند، افزودند: اگر اين كار به درستي انجام شود، نقشه جامع 

استكبار بر هم خواهد خورد.
رهبر معظ��م  انقالب اس��المي در پايان تأكي��د كردند: 
همان گونه كه در اوايل انقالب و در دوران دفاع مقدس، نقشه 
استكبار براي ريشه كن كردن نهال انقالب شكست خورد 
و مجبور به عقب نشيني شد، اكنون نيز مي توان با توكل بر 

خدا و با همت و اقدام، اين نقشه را باطل كرد.
در اين برنامه حجت االسالم قمي رييس سازمان تبليغات 
اسالمي، پيراهن شهيد محمدطاها اقدامي كوچك ترين 
شهيد حادثه تروريستي اهواز را كه خانواده آن كودك چهار 
ساله به رهبر معظم انقالب اس��المي اهدا كرده بودند، به 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تقديم كرد.رهبر معظم انقالب 
نيز با اداي احترام به اين هديه ارزشمند، از رييس سازمان 
تبليغات خواستند سالم و تش��كر صميمانه ايشان را به 
خانواده آن كودك ش��هيد و مردم اهواز ابالغ كند. در اين 

ديدار ۱۱ تن از رزمندگان دوران دفاع مقدس، آقايان: 
مرتضي س��رهنگي – مدير دفتر ادبي��ات و هنر مقاومت 

حوزه هنري
مرتضي بابايي خراساني – رزمنده دفاع مقدس و مبتكر 

طراحي پل بر رودخانه اروند
اميردريادار عبداهلل معنوي – فرمانده ناوش��كن سبالن و 

نويسنده دفاع مقدس
موسوي- رزمنده دوران دفاع مقدس

سردار رهامبخش حبيبي – رزمنده و جانباز دفاع مقدس
سيدمسعود شجاعي – رزمنده و هنرمند انقالب

س��رهنگ خلبان اميرعلي ميالن- رزمن��ده دوران دفاع 
مقدس

سردار حميد س��رخيلي – معاون س��پاه آبادان در زمان 
حصر آبادان

اميرسرتيپ سعيد پورداراب – فرمانده لشكر ۲۱ حمزه
سردار س��رتيپ نبي اهلل رودكي – فرمانده لشكر ۱۹ فجر 

فارس
و خانم فاطمه جوشي – جانباز و نويسنده دفاع مقدس

به بيان ن��كات و خاط��رات خ��ود از دوران دفاع مقدس 
پرداختند.

همچنين تعدادي از رزمندگان و نويسندگان دفاع مقدس 
آثار خود را به رهبر معظم انقالب اسالمي تقديم كردند.

در اين برنامه سرلش��كر باقري رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح نيز گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي انجام گرفته در 
زمينه حفظ و ترويج فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس بيان 
كرد. در اين مراسم نماز مغرب و عشا به امامت رهبر معظم 

انقالب اسالمي اقامه شد.

»تعادل« از راهكار اروپا براي مقابله با تحريم هاي امريكا گزارش مي دهد

دور زدن تحريم با »بورس معاوضه«
ايران به ايتاليا نف��ت صادر مي كند، ايتاليا هم ارز نفت را به 
آلماني مي دهد كه به ايران دارو فروخته است. اين احتماال 
راهكار اروپا براي دور زدن تحريم هاي بانكي اياالت متحده 
عليه ايران است. راهكاري كه محمد جواد ظريف مي گويد تا 
به امروز هفت بانك مركزي اروپا روي آن به توافق رسيده اند. 
اوايل هفته گذشته هم در بيانيه۱+۴ از تالش براي ايجاد 
يك سازوكارويژه مالي سخن به ميان آمده بود. سازوكاري 
كه احتمال مي رود همان »بورس معاوضه« اي باشد كه يك 

نشريه آلماني درباره آن نوشته بود. 

   جزييات بورس معاوضه
بر اساس گزارش نشريه »هندلزبالت« اين نهاد واسطه اي 
مانند يك بورس معاوضه عمل مي كند و در واقع مطالبات 

متقابل شركت هاي اروپايي و ايران را حسابرسي مي كند.
براي نمونه وقتي ايران به ايتاليا نفت مي فرستد و يك شركت 
دارويي آلماني به ايران دارو مي فروشد، اين نهاد واسطه اي 

وارد عمل مي شود. پولي كه قرار است ايتاليا به ايران در ازاي 
خريد نفت بپردازد، براي پرداخت صورت حس��اب  شركت 
آلماني كه به ايران دارو فروخته، استفاده مي شود.آنطور كه 
اين نشريه آلماني نوشته، اين نهاد واسطه اي مي تواند بر اساس 
حقوق و قوانين لوكزامبورگ بنيان نهاده شود و مقر آن نيز 
در لوكزامبورگ باشد كه بانك سرمايه گذاري اروپا و ديگر 
نهادهاي مهم مالي اتحاديه اروپا در آن قرار دارد. به نوشته 
هندلزبالت، در ماه هاي گذش��ته راهكارهاي گوناگوني در 
اين راستا مطرح و بررسي شده، اما به علت مناسب و عملي 
نبودن كنار گذاشته شدند. اگرچه هنوز مقامات اتحاديه اروپا 
از جزييات راهكار مالي براي ادامه يافتن داد و ستد مالي با 
ايران سخن نگفته اند، اما به نظر مي رسد راهكار نهايي همان 
»بورس معاوضه« مورد اشاره نشريه آلماني باشد؛ يا دست 
كم سازوكاري شبيه به آن. چنانكه چند هفته پيش از اين 
گزارش »هندلزبالت«، هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان در 
يادداشتي در همين نشريه، خواستار »تقويت خودمختاري 

اقتصادي اروپا از طريق ايجاد كانال هاي پرداخت مالي مستقل 
امريكا و يك صندوق مالي اروپا جدا از سوئيفت« شده بود تا 
به گفته او بتوان توافق هسته اي با ايران را حفظ كرد. ماس 
تاكيد كرده بود كه »امريكا چيزي بيش��تراز ترامپ است« 
و»اختالف جاري در دو س��وي آتالنتيك فرصتي تاريخي 
براي بازتعريف نقش اتحاديه اروپا ايجاد كرده است.« اوايل 
شهريور ماه نيز وزير دارايي فرانسه از كار  روي يك سيستم 
پرداخت مالي مستقل براي مقابله با تحريم هاي امريكا خبر 
داده بود. سيستم مالي كه ابتكار آن به گفته »برو نو لومر« از 
سوي دو كش��ور فرانسه و آلمان مطرح شده است. او تاكيد 
كرده بود كه »فرانسه مي خواهد اروپا يك قاره مستقل باشد، 
نه رعيت ديگران.« از اين رو آنها در پي ايجاد ابزارهاي تامين 
مالي كامال مستقل هستند، ابزاري كه به گفته لومر »امروز 
وجود ندارد«.نشريه اشپيگل آلمان هم جزييات ديگري از 
نهاد مالي احتمالي مورد اشاره »برو نو لومر« و »هايكو ماس« 
منتشر كرده است. به نوشته اين نشريه معتبر آلماني نهاد مالي 

جديد نه يك بانك، بلكه از لحاظ حقوقي نهادي واسطه اي 
)Special-purpose entity( محسوب مي شود. مزيت 
چنين نهادي اين است كه نبايد از سرمايه برخوردار باشد و 
به عبارتي براي راه اندازي آن نياز به كمك هاي مالي دولتي 
نيست. در گزارش اشپيگل آمده كه »اين ابتكار عمل را فرانسه 
پيشنهاد كرده و قرار است كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه 

اروپا بتوانند از اين نهاد بهره ببرند.«

   توضيحات ظريف درباره سازوكار ويژه
گفته هاي محمد جواد ظريف هم گزارش نشريات آلماني 
را تاييد مي كند. او در گفت وگويي با صدا و سيما گفته 
است كه »اروپايي ها در چند ماه گذشته تالش وسيعي را 
انجام دادند و دست كم تاكنون هفت بانك مركزي توافق 
كرده اند كه راهكار ويژه مالي براي ارتباط با ايران ايجاد 
كنند و در آينده نيز اين راهكار را به موسسه اي تبديل 
كنند«. بر اس��اس توضيحات ظريف اين سازوكار تنها 

مربوط به مراوده مالي با ايران نيست و به كار گيري آن 
زمان زيادي طول مي كشد؛ اما آن بخش از اين سازوكار 
كه مربوط به ايران است به زودي فعال مي شود. به گفته 
ظريف اين راه كار ويژه فقط براي اروپا نيست بلكه ساير 
كشورها و شركت هايي است كه با ايران تعامل مالي دارند 
تا بتوانند پول را به اين حساب واريز كنند و هزينه هاي 
صادرات را نيز ازاين حساب برداشت كنند.مقامات ايران 
تالش مي كنند با تحريم هاي بانكي امريكا كه از ۱۳ آبان 
اجرايي مي شود مقابله كنند. بخشي از اين تالش ها در 
جهت حذف دالر از روابط مالي با ديگر كشورها است. بنابر 
گزارش ها، ايران در پي آن است با كشورهاي هم پيمان، 
همچون روس��يه، چين، تركيه و ع��راق با ارزهاي ملي 
دو كش��ور مراوده بانكي داشته باشد. اگرچه سابقه اين 
سياس��ت به پيش از خروج امريكا از توافق هسته اي باز 
مي گردد، اما پس از تصميم ترامپ در لغو برجام، تالش ها 

در اين خصوص شدت گرفته است. 

هشدار بعيدي نژاد به 
سرويس هاي اطالعاتي غرب
س��فير اي��ران در لندن به 
سرويس هاي اطالعاتي در 
غرب هش��دار داد، از تحت 
فشار قرار دادن برخي اتباع 
دوتابعيت��ي ب��راي انتقال 
اطالع��ات از ايران دس��ت 
بردارند.به گزارش تعادل، 
حمي��د بعيدي ن��ژاد در صفحه توييتر خود نوش��ت: 
متأسفانه س��رويس هاي اطالعاتي در غرب به ويژه از 
طرق غيرمستقيم برخي اتباع دوتابعيتي ايران را براي 
انتقال داده و اطالعات خاصي تحت فشار قرار مي دهند. 
اتباع ايران به كشور خود عشق مي ورزند اما ممكن است 
برخي اوقات با تصور اينكه چنين داده هايي محرمانه 
نيستند، به اين امر اقدام كنند.وي ادامه داد: كشورهاي 
غربي بايد اين فش��ارها عليه برخي اتباع ايران به ويژه 
سالمندان و زنان را متوقف كنند. ايران عميقا معتقد 
اس��ت و تالش مي كند كه اتباع ايران روابط عميق با 
س��رزمين مادري خود را حفظ كرده و بطور مستمر و 
بدون هيچ گونه نگراني براي گردشگري، بازديد خانواده 
و تجارت به ميهن خود سفر كنند.اخيرا انگلستان به 
ش��هروندان دوتابعيتي خود هش��دار است كه از سفر 
غيرضروري به ايران خودداري كنند. مقامات ايران بارها 
اطمينان داده اند كه تابعيت مضاعف به خودي خود جرم 
يا نقض قانون محسوب نمي شود و كسي به اين دليل 

مورد پيگرد قرار نمي گيرد. 

ادعاهاي مضحك نتانياهو
دور از ذهن نبود

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه كش��ورمان در 
واكنش به اظه��ارات اخير 
بنيامين نتانياهو در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد، 
گفت: پس از ناكامي اياالت 
متحده و اسراييل در اجراي 
سناريوي هاي ضدايراني، اين نمايش و ادعاهاي مضحك 
از نخست وزير رژيم اشغالگر دور از ذهن نبود. به گزارش 
ايسنا، بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعاهاي جديد 
نخست وزير رژيم صهيونيس��تي در سخنراني خود در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد، اظه��ار كرد: اين 
يك ش��و و نمايش جديد از سوي مقامات رژيم غاصب 
اسراييل اس��ت كه اگر چه ارزش پرداختن ندارد، آن را 
شديدا تكذيب و رد مي كنيم.قاسمي افزود: بعد از شكست 
تمامي برنامه ريزي هاي اين رژيم و اياالت متحده امريكا 
براي تخريب چهره ايران در اجالس اخير مجمع عمومي 
و مديريت ش��وي امريكايي در ش��وراي امنيت كه به 
شكست كامل اياالت متحده و حاكمان متوهم آن منجر 
و به رسوايي آنان انجاميد و به جلسه اي براي محكوميت 
بدعهدي امريكا مبدل شد، اين انتظار مي رفت كه در پي 
اين رسوايي بين المللي و آشفتگي ذهني رژيم اسراييل 
و مقامات كينه توز امريكا كه عده اي از آنان فرمان برداران 

برخي از گروه هاي افراطي و تروريستي بوده و هستند.

خانه تكاني كابينه توسط
خود دولت انجام شود

عضو كميس��يون برنامه، 
محاس��بات  و  بودج��ه 
مجلس، ب��ا بي��ان تاخير 
دولت در معرفي وزرا گفت: 
اين انتظار از رييس جمهور 
م��ي رود كه در آس��تين، 
جيب و ميز خود ۴ كانديد 

ناب براي هر وزارتخانه اي داشته باشد.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با خانه 
ملت، گفت: انتظاري كه از رييس جمهور وجود داشته 
اين است كه در معرفي وزراي امور اقتصادي و دارايي 

و تعاون، كار و رفاه اجتماعي سرعت ببخشد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اس��المي، با بيان اينكه رييس جمهور پس 
از 5 سال رياست جمهوري نبايد عنوان كند كه در 
حال گش��ت براي پيدا كردن افرادي به عنوان وزير 
اس��ت، افزود: اين انتظ��ار از رييس جمهور مي رود 
كه در آستين، جيب و ميز خود ۴ كانديد ناب براي 
هر وزارتخانه اي داشته باشد. وي ادامه داد: مخالف 
اس��تيضاح بودم چراكه دردي از مردم دوا نكرده و 
شايد وضعيت بدتر ش��د، اما تاخير در معرفي وزرا 
بوي لجبازي مي دهد، بنابراين رييس جمهور براي 
جلوگيري از اين ش��ائبه ها به معرفي وزرا س��رعت 
ببخشد و بهترين گزينه ها را معرفي كند تا از مجلس 

راي اعتماد كسب كنند.

ايران در هيچ كشوري
پايگاه نظامي ندارد

جانش��ين فرمان��ده كل 
س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي، امارات و عربستان 
را صحنه گ��ردان اصل��ي 
امنيت��ي  ش��رارت هاي 
در برخي مناطق كش��ور 
دانس��ت و خطاب به آنها 
گفت: كوچك تر از آن هس��تيد ك��ه رقيب يا حريف 
ايراني باش��يد كه ۴۰ س��ال در مقابل بي بديل ترين 
امپراتوري ها ايس��تاد، ش��ما در كاخ هاي شيشه اي 
نشسته ايد نمي توانيد تيغ انتقام ملت ايران را تحمل 
كنيد.به گزارش ايس��نا، سردار حس��ين سالمي در 
سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران 
با اشاره به حادثه تروريستي اخير در اهواز اظهار كرد: 
دشمنان ايران اسالمي كه نمي توانند اقتدار امنيتي 
نظام را ببينند در حركت��ي ناجوانمردانه و ظالمانه و 
كور جمعي از هموطنان و مدافعان ميهن را به گلوله 
بستند اما سنت ايراني اين است كه توطئه مستكبران 
به خودشان برمي گردد.او يادآور شد: محاسبات تغيير 
كرد. دشمنان كه دنبال تفرقه بودند ديدند كه چگونه 
مش��عل وحدت فروزان شد. سناريست ها و طراحان 
راهبردهاي امريكا و رژيم صهيونيستي حول عربستان 
و امارات دور مي زند. م��ا اعالم مي كنيم انتقام قطره 
قطره خون ش��هيدانمان را از عوامل داخلي و بيروني 

اين حادثه غم انگيز خواهيم گرفت.

تشكر از مواضع عزتمندانه 
رييس جمهوري در نيويورك

خطيب اين هفته نماز جمعه 
تهران با اش��اره به سخنان 
تاثيرگذار رييس جمهوري 
در سازمان ملل گفت: ما از 
س��خنان عزتمندانه ريس 
جمه��ور محت��رم تش��كر 
مي كنيم و انتظار بروز و ظهور 

همه جانبه اين سخنان را داريم.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به هفته دفاع مقدس 
نيز گفت: راه مقابله با دشمن، بهره مندي از منابع، 
ظرفيت هاي داخلي، تقويت  روحيه داخلي، هم افزايي 
همه مسووالن و همراهي با واليت است. تحريم هاي 
امريكا در برابر اقتصاد درون زا تاثيري ندارد. ضعف 
مديريت اقتص��ادي و عدم باور اقتص��اد مقاومتي 
است كه مش��كالتي ايجاد مي كند. او خاطرنشان 
كرد: در اين شرايط حساس ابتكار عمل مقام معظم 
رهبري در تشكيل ش��وراي هماهنگي اقتصادي و 
ارايه دستورات دقيق، اقدامي بسيار مهم در ترميم 
مشكالت اقتصادي كشور بوده است.موحدي كرماني 
خطاب به مسووالن كشور گفت: انتظار است قواي 
سه گانه با تمركز بر خواست رهبر و ملت و همدلي 
و همچنين تقويت اش��تغال، حل مشكالت ركود و 
مبارزه با فساد گام هاي استوار و اميد بخشي در حل 
مشكالت كشور بردارند تا بتوانند گزارش رضايت 
بخش و قانع كننده اي را به افكار عمومي ارايه كنند.
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حضرت آي�ت اهلل خامنه اي رهب�ر معظم انقالب 
اسالمي در پيامي به  مناسبت هفته دفاع مقدس 
و روز تجليل از شهيدان و ايثارگران، تاكيد كردند: 
ميدان مجاهدت در عرصه هاي گوناگون همچنان 

گشوده است، و قّله جهاد، شهادت است.
مت�ن اين پيام كه همزمان با مراس�م غبار روبي، 
عطرافشاني و گلباران مزار شهيدان در سراسر 
كشور از سوي حجت االسالم والمسلمين شهيدي 

محالتي نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران در گلزار شهداي بهشت زهراي تهران 

قرائت شد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

هر روز كه بر نظام جمهوري اسالمي ايران ميگذرد 
و افقهاي تازه آشكار مي گردد و فراز و نشيبهاي 
اي�ن راه پرافتخ�ار نمايان ت�ر ميش�ود، ارزش 
جان بازي ش�هيدان جلوه بيشتر مي يابد. آنان با 

خون خود بنيان اين س�ازه عظيم و پرش�كوه را 
مستحكم كردند و نهال نورسي را به درخت ستبر 
و ريشه داري تبديل نمودند. ميدان مجاهدت در 
عرصه هاي گوناگون همچنان گشوده است، و قّله 
جهاد، ش�هادت اس�ت؛ فمنهم من قضي نحبه و 

منهم من ينتظر.
تكريم ش�هيدان، و تعظيم در برابر خانواده هاي 

صبور آنان، واجب بزرگ امروز و هميشه ماست.

پيام
رهبر معظم  انقالب در پيامي به  مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجليل از شهيدان و ايثارگران: 

ميدان مجاهدت در عرصه هاي گوناگون همچنان گشوده است



موافقترييسجمهوري
باواگذارياستقاللوپرسپوليس

۱۵۰كانتينرالستيكبهزودي
ازگمركترخيصميشود

استقرار۶هزارواحدتوليدي
درشهركهايصنعتيتهران

انتشارنامهدوماقتصاددانان
بهدولت

تسنيم|در پي مزايده ها ناكام واگذاري باشگاه هاي 
استقالل و پرسپوليس در بهار سال 94 و به دنبال 
آن خ��روج اين دو باش��گاه از ليس��ت واگذاري ها، 
به تازگي مشاور سازمان خصوصي سازي از موافقت 
رييس جمهور با واگذاري اس��تقالل و پرسپوليس 
خبر داده اس��ت. به گفته جعفر سبحاني، مسعود 
سلطاني فر وزير ورزش به جد پيگير خصوصي سازي 
دو باشگاه اس��ت و با نامه اي كه به درخواست وزير 
ورزش و جوانان براي شروع دوباره روند خصوصي 
سازي اين دو تيم، اين نامه از سوي رحمت اهلل اكرمي 
سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارايي به دولت رفته 
اس��ت؛ بنابراين منتظر مصوبه هيات وزيران براي 
شروع روند واگذاري استقالل و پرسپوليس هستيم. 
وي ادامه داد: فكر مي كنم ظرف هفته هاي آينده، 
هيات وزيران با ش��روع روند خصوصي س��ازي دو 
باشگاه موافقت كند و بالفاصله در آن زمان شرايط و 
نحوه كار را خواهيم گفت. مشاور سازمان خصوصي 
س��ازي با بيان اينكه، براساس مصوبه قبلي هيات 
دولت اين دو باشگاه فرهنگي تلقي شده اند، اظهار 
داشت: بر همين اس��اس واگذاري اين باشگاه ها از 
دستور كار خارج شده است. سبحاني با اشاره به اينكه 
با تغيير مصوبه قبلي، امكان واگذاري سهام استقالل 
و پرسپوليس فراهم مي ش��ود گفت: در اينصورت 

جزئيات واگذاري دو باشگاه اعالم خواهد شد .

مدي��ر كل گم��رك ش��هيد رجايي بن��در عباس 
گفت: تش��ريفات گمركي ۱۵۰ كانتينر الستيك 
كاميوني و اتوبوس��ي در حال انجام است و به زودي 
از گمرك ترخيص مي شود. عليرضا دشتاني با بيان 
اينكه تش��ريفات گمركي ۱۵۰ كانتينر الستيك 
كاميوني و اتوبوسي در حال انجام است، اظهار كرد: 
گمرك ش��هيد رجايي بندر عب��اس براي ترخيص 
كاالهاي اساس��ي و ضروري به صورت ۲4 س��اعته 
خدم��ات ارايه مي كند كه در ش��رايط كنوني انجام 
تشريفات ترخيص انواع الستيك نيز به صورت ۲4 
س��اعته به اين خدمات افزوده شده است. وي افزود: 
تعداد ۶۰ كانتينر انواع الستيك خودروهاي سنگين 
با تعرفه ۵ درصدي از گمرك شهيد رجايي بندرعباس 
ترخيص و روز گذشته بارگيري شد و عمليات گمركي 
ترخيص ۱۵۰ كانتينر الستيك خودروهاي سبك و 
سنگين ديگر نيز در حال انجام است و طي امروز و فردا 
بارگيري مي شود. ناظر گمركات استان هرمزگان با 
اشاره به كاهش تعرفه واردات الستيك خودروهاي 
سنگين و اتوبوسي از ۲۶ درصد به ۵ درصد از سوي 
هيات وزيران، اظهار كرد: واردكنندگان الستيك در 
حال ترخيص و بارگيري محموله هاي خود هستند تا 
در سريع ترين زمان ممكن اين كاالها در كشور توزيع 
شود. دشتاني ادامه داد: ترخيص نسيه و درصدي از 
تسهيالت گمرك به واردكنندگان كاالهاي اساسي 
و ضروري و مواد اوليه واحدهاي توليدي است كه به 

فرآيند ترخيص اين كاالها تسريع بخشيده است.
مدي��ركل گم��رك ش��هيد رجاي��ي اف��زود: همه 
محموله هاي الس��تيك سبك و س��نگين كه روز 
گذشته و امروز ترخيص شدند از ارز دولتي استفاده 
كرده و مشمول ۵ درصد تعرفه شده اند و به زودي در 

بازار توزيع خواهند شد.

رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان 
ته��ران از اس��تقرار ۶ ه��زار واح��د توليدي در 
شهرك هاي صنعتي و اقدام براي تعيين تكليف 

۱۷ هزار واحد صنعتي خبر داد.
نعم��ت اهلل ترك��ي در خصوص تعيي��ن تكليف 
واحدهاي توليدي غيرفعال در استان تهران، اظهار 
كرد: ش��هرك هاي صنعتي آماده شده اند و قرار 
است ۶ هزار واحد توليدي در اين شهرك ها مستقر 
شوند؛ گزارش اين موضوع در شوراي برنامه ريزي 

توسعه استان ارايه خواهد شد.
رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي اس��تان 
تهران افزود: عالوه بر ش��هرك هاي صنعتي، در 
حوزه واحدهاي توليدي خارج از اين شهرك ها 
كه ۱۷ هزار واحد صنعتي در حوزه استان تهران 
را ش��امل مي ش��ود، تفاهم نامه اي را با سازمان 
صعنت، معدن و تجارت اس��تان تهران به اعتبار 
4۰۰ ميليون تومان امضا كرديم كه اين مبلغ در 

حال تخصيص است.
وي ادام��ه داد: درواقع همزمان با ش��هرك هاي 
صنعتي، آن ۱۷ هزار واحد صنعتي نيز در استان 
تهران تعيين تكليف خواهند ش��د تا براي سال 
جاري راستي آزمايي دقيقي از واحدهاي صنعتي 

و صنفي داشته باشيم.

فرشاد مومني در نشست هفتگي دين و اقتصاد با 
اشاره به نامه اول اقتصاددان ها به دولت گفت: نامه 
دوم اقتصاد دان ها نيز در مورد بحران ارز و منشأ آن 
و ۱۰ راهكار عملياتي و اجرايي مشخص براي برون 
رفت از اين بحران در هفته آتي منتشر خواهد شد، 
ما معتقد هستيم ايران االن چوب ۱۰ سال تعديل 
اقتصادي بع��د از جنگ را مي خورد. وي در مورد 
ريشه شكل گيري بيماري در اقتصاد ايران گفت: 
بنياد اصلي حركت به سمت بازي با قيمت ارز اين 
بود كه دولت اين توهم را داشت كه انحصار عرضه 
نسبي ارز را در دس��ت دارند و هرچقدر گران تر 
بفروشد منابع مالي بيشتري خواهد داشت تا مثال 
اهداف خود را پيگيري كند در نتيجه اين توهم آن 
چيزي كه اتفاق افتاده اين است كه بي سابقه ترين 
و هولناك ترين اثر بازي شوك در ماني در ۱۰ سال 

بعد از جنگ عيان شد.

اخبار كالن 3 كالن

بر اساس آمارهاي بانك مركزي

»تعادل« پيشنهاد حذف ارز 4200 توماني را بررسي مي كند

ركورد 23 ساله تورم ماهانه شكست

اكنونوقتتكنرخيكردنارزنيست

گروه اقتصاد كالن     
آمارهاي بانك مركزي حكايت از رشد ۶.۱ درصدي تورم 
ماهانه در شهريور امسال دارد. اين ميزان تورم در فاصله 
تنها يك ماه در ۲3 س��ال گذشته بي نظير بوده است. 
بدين معني كه تنها در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
سال ۷4 بوده كه اقتصاد كشور دچار چنين رشد قيمتي 
شده است؛ اتفاقي كه باعث شد سال ۷4 كشور گرفتار 
يك تورم ساالنه 49.4 درصدي ش��ود. در فروردين و 
ارديبهشت اين سال شاخص تورم ماهانه به ترتيب به 
۶.۶ و ۷.۲ درصد رسيد. اما با اين حال در اين سال تورم 
ماهانه در ماه هاي بعدي تا حدود زيادي تعديل شد و 
در كانال ۲ درصد تداوم يافت. اين در حالي است كه در 
4 ماه گذشته امسال نرخ هاي تورم ماهانه بطور مداوم 

باالي 3 و 4 درصد بوده است.

تورم۱3.۵درصديساالنه
به گزارش »تعادل« بانك مركزي آمارهاي مربوط به 
نرخ تورم ماه آخر تابس��تان را منتش��ر كرد. بر اساس 
اين گ��زارش نرخ تورم س��االنه )دوازده ماه منتهي به 
ش��هريور ماه ۱39۷ نس��بت به دوازده ماه منتهي به 
شهريور ماه ۱39۶( معادل ۱3.۵ درصد شده است.نرخ 
تورم ساالنه برآيندي است از متوسط افزايش قيمت يك 
سبد كاال و خدمات مشخص در ۱۲ ماه نسبت به همان 
۱۲ ماه در سال پيش از آن است. معموال در علم اقتصاد 
محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماه از اولويت برخوردار 
بوده و به دليل اينكه چون دو روش ديگر )ماهانه و نقطه 
به نقطه( يك مقطع زماني خاص و كوتاه در حد يك ماه 
را مي بينند، لذا امكان تعميم آن به يك سال وجود ندارد؛ 
بنابراين بهترين روش )مورد توافق اكثر اقتصاددانان( 
تعيين نرخ تورم ساالنه است كه بتواند تصوير دقيقي از 
نرخ تورم در يك دوره ۱۲ ماهه )ساالنه( را بيان كند، اين 
روش نرخ تورم حاصل از تغييرات شاخص در دوازده ماه 
منتهي به   ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را 
در نظر مي گيرد. با اين حال روش نقطه به نقطه و ماهانه 
تغييرات قيمت ها نيز براي ارايه تصوير روشن از آنچه بر 
سر قيمت ها مي رود مورد توجه كارشناسان اقتصادي 
قرار گرفته، اين ش��اخص ها به ويژه براي اين روزهاي 
اقتصاد ايران كه پس از طي دو س��ال تورم تك رقمي 
ناگهان با جهش قيمت ها رو به رو ش��ده حائز اهميت 

ويژه اي است.

ركوردتورمماهانه
گزارش هاي بانك مركزي از تورم هاي ماهانه در سه ماه 
گذشته نش��ان از روند شتابان رو به رشد اين نرخ دارد. 
در حالي كه فروردين امسال نرخ تورم ماهانه ۰.8 درصد 
بود، اين شاخص در ماه ارديبهشت به ۱.۶ و در خرداد به 

4.3 درصد رسيد. اين روند افزايشي در سه ماه تابستان 
نيز تداوم يافت به ش��كلي كه نرخ تورم 3.4 درصدي 
تير م��اه در مرداد به ۵.۵ و در ش��هريور به اوج خود در 
حدود نيم قرن اخير رسيده است. تا جايي كه آمارهاي 
بانك مركزي از تورم ماهانه نشان مي دهد مشابه نرخ 
۶.۱ درصدي تورم ماهانه ش��هريور ماه تنها در يكي از 
ماه هاي س��ال ۱3۷4 وجود داشته است. در فروردين 
و ارديبهش��ت اين س��ال نرخ تورم ماهانه به ترتيب به 
رقم هاي ۶.۶ و ۷.۲ درصد رس��يد؛ رقمي كم نظير در 

تاريخ اقتصاد ايران. 
گفتني است رش��د باالي رقم هاي ماهانه در سال ۷4 
موجب ش��د كه نرخ تورم س��االنه آن به 49.4 درصد 
برسد. الزم به توضيح است كه تفاوت امسال با سال ۷4 
در اين است كه در بعد از ركوردهاي تورمي فروردين 
وارديبهشت سال ۷4 در ماه هاي بعد اين نرخ تا حدود 
زيادي تعديل يافت و باالترين رقم هاي آن به بيش از ۲.9 
درصد نرسيد. اما در سال جاري مشاهده مي شود كه 
شاخص ماهانه در چهار ماه گذشته باالي 3 و 4 درصد 
بوده است. لذا اين رقم ها از بروز يك تورم ركوردساز در 

تاريخ ايران خبر مي دهد. 
در تاريخ شاخص هاي اقتصادي ايران سال هاي 9۱ و 
9۲ نيز به عنوان س��ال هاي پرآشوب تورمي محسوب 
مي شود. در اين دو سال نيز هيچ زماني تورم ماهانه به 
باالي ۵.3 درصد نرسيد. آمارها نشان مي دهد كه در اين 
دو سال يك مقطع شتاب تورمي وجود داشته است كه 
در بازه زماني بين شهريور سال 9۱ تا خرداد سال 9۲ 
بروز كرد. آمارهاي بانك مركزي حاكي از اين است كه 
نرخ تورم ماهانه در شهريور ماه سال 9۱ به ۲.۷ درصد 
و سپس در مهرماه به 4.9 درصد رسيد. اين نرخ ها در 
آبان و آذر و دي اين س��ال اندكي تعديل و به ترتيب به 
4.۶ و ۲.3 و ۱.8درصد رسيد، اما مجددا شاخص در دو 
ماه بهمن و اسفند به ترتيب به ۵.3 و 3.9 درصد افزايش 
يافت. نرخ ۵.3 درصد در اين سالد جزو باالترين نرخ هاي 
تورم در دهه هاي 8۰ و 9۰ محس��وب و تا ماه گذشته 
كه نرخ ماهانه مرداد به ۵.۵ رسيد، ركورددار نرخ تورم 

ماهانه محسوب مي شد.

ارتباطاتوامورفرهنگي؛پيشتازانرشدقيمت
طبق اظه��ارات مقامات بانك مرك��زي تعداد اقالمي 
كه خانوار اس��تفاده مي كند حدود ۱۲۰۰ قلم اس��ت 
ك��ه 38۵ قل��م كاال و خدمت به عن��وان نماينده اين 
۱۲۰۰ قلم كاال انتخاب شده است. براين اساس براي 
محاسبه نرخ تورم هر ماهه از آنها قيمت گيري مي شود. 
قيمت گيري از اول تا بيس��ت و نهم ه��ر ماه با رعايت 
پوشش زماني متناسب و در مسيرهاي قيمت گيري 
متنوع با پوشش جغرافيايي متناسب انجام مي شود. 

يعني در سبد شاخص قيمت از 38۵ قلم كاال و خدمت 
قيمت گيري مي شود.به منظور ساده سازي محاسبات 
اين اقالم بر اساس شباهت هايي كه با يكديگر دارند، در 
۱۲ گروه اصلي كااليي طبقه بندي شده اند و آمارهايي 
كه به عنوان ش��اخص قيمت مصرف كننده از س��وي 
بانك مركزي منتشر مي شود بر اساس همين ۱۲ گروه 
ارايه مي شود. آمارهاي بانك مركزي از نرخ تورم ماهانه 
گروه هاي اصلي كاال نشان مي دهد كه در ماه شهريور 
از ميان اين ۱۲ گروه اصلي 4 گروه تورم دورقمي ماهانه 
داشته اند. گروه هاي ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، 
اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و حمل و 
نقل گروه هايي هستند كه به ترتيب تورم ماهانه ۱۵.۱، 
۱۵.۱، ۱۱.9 و ۱4.۶ درصد داشته اند. منظور از ارتباطات 
همان خدمات تلفني و اينترنتي است كه در ايران بازاري 

انحصاري دارد.
از سوي ديگر تنها دو گروه هستند كه تورم ماهانه زير ۲ 
درصد داشته اند. اين دو گروه »مسكن، آب، برق، گاز و 
ساير سوخت ها« و » تحصيل« هستند كه به استثناي 
اجاره مس��كن نرخ گذاري آنها در اختيار دولت است. 
آمارهايي كه مركز آمار از تورم دهك ها ارايه كرده نشان 
مي دهد كه دولت در اين ماه ها تالش كرده كه قيمت 

كاالهاي اساسي به اندازه كاالهاي ديگر افزايش نيابد. 
هجوم مصرف كننده به سمت خريد اين كاالها ضرورت 
س��هميه بندي اين كاال ها را بيش از پيش كرده است؛ 
موضوعي كه باعث شده وزارت رفاه به فكر ايجاد كوپن 

الكترونيكي بيفتد. 

شاخصنقطهبهنقطه
 خالصه نتايج به دس��ت آمده از شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي در مناطق ش��هري ايران براساس 
سال پايه ۱۰۰=۱39۵نشان مي دهد كه شاخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي در مناطق ش��هري ايران در 
ش��هريورماه ۱39۷ به عدد ۱4۱.9 رسيده كه نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل 3۱.4 درصد افزايش 

داشته است.
بر اس��اس گزارش بان��ك مركزي نرخ ت��ورم نقطه به 
نقطه گروه دخانيات باالترين افزايش را در ميان تمام 
گروه هاي اصلي دارد. اين گروه به ميزان ۱۲۵.۶ درصد 
نسبت به ماه شهريور سال گذشته رشد قيمتي داشته 
است. در مرحله بعدي گروه تفريح و امور فرهنگي قرار 
دارد ك��ه به ميزان ۷۰ درصد افزايش يافته اس��ت. در 
يكسال گذش��ته )تورم نقطه به نقطه( لوازم و خدمات 

خانه ۵۲.۶ درصد، ارتباطات 43.۲ درصد، حمل و نقل 
۵4.9 درص��د، كاال و خدمات متفرق��ه 43.4 درصد و 
رس��توران و هتل ۲3.۷ درصد رشد قيمتي داشته اند. 
براساس اين گزارش اگر تمام اقالم مصرفي خانوارها را 
به دو دسته كاال و خدمات تقسيم كنيم، گروه كاال به 
ميزان 4۷.۶ درصد و گروه خدمات ۱۶.3 درصد رشد 

قيمتي داشته اند.
نقدينگي موج��ود در اقتص��اد ايران از پايان س��ال 
۱393 تا بهم��ن ۱39۶ نزديك به 9۰ درصد رش��د 
كرده اس��ت. م��رور آماره��اي پايه پولي هم نش��ان 
مي دهد رشد اين شاخص بطور خزنده رو به افزايش 
بوده اس��ت. يعني رش��د باالي نقدينگي، پايه پولي 
را هم به دنبال خود كش��انده اس��ت. چراكه بانك ها 
به دليل مشكالتش��ان مجبور به اضافه برداش��ت از 
بانك مركزي ش��ده اند يا از اين بان��ك خط اعتباري 
گرفته اند و در نتيجه عماًل رش��د پايه پولي را كه ابتدا 
سعي مي ش��د حول و حوش ۱۰ درصد حفظ شود با 
افزايش مواجه كرده اند. طبيعي است كه رشد باالي 
نقدينگي باالخره بايد يك جا اثر خود را روي قيمت ها 
تخليه مي ك��رد. اين اتفاق در ماه ه��اي اخير رخ داد 
 و بازتاب آن در آمارهاي تورم قابل مش��اهده اس��ت.

در شرايطي كه اقتصاد كش��ور زير بار فشار افزايش 
قيمت ها قرار دارد، دولت با پيشنهاداتي متفاوت از 
سوي كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي مواجه شده 
است. اين پيشنهادات بس��ته به آنكه از سوي كدام 
بخ��ش فكري يا طبقات��ي اقتصاد مطرح مي ش��ود 
اهدافي متفاوت را دنبال مي كند. در پيشنهاد اخير 
اتاق بازرگاني ايران مطرح ش��ده ك��ه پرداخت ارز 
چهار هزار و ۲۰۰ توماني به واردات كاالهاي اساسي 
هم حذف ش��ود. هر چن��د اعضاي ات��اق بازرگاني 
چنين كاري را به س��ود اقش��ار فرودس��ت جامعه 
ه��م مي دانند اما آنگونه كه كارشناس��ان اقتصادي 
مي گويند چنان چه اين تصميم از سوي دولت اجرا 
شود، وضعيت معيشتي اقش��ار فرودست به مراتب 
سخت تر مي ش��ود. همين حاال هم در ماه هاي اخير 
فش��ار مضاعفي بر طبقات فرودس��ت جامعه آمده 
و كارشناس��ان پيش��نهاد مي كنند كه دولت براي 
جلوگيري از بحران هاي اجتماعي بايد فكري براي 
بهبود وضعيت معيشتي اين اقشار كند. مثال با اجراي 
طرح هايي چون ارايه سبدهاي غذايي متنوع براي 
اين بخش. برخي كارشناسان مي گويند پيشنهاداتي 
از جنس پيش��نهاد اتاق بازرگاني كه گفته مي شود 
مي خواهند شفافيت را به اقتصاد كشور بازگردانند 
اما با تحميل ش��وك به جامعه مي توانند مشكالت 

بيشتري را ايجاد كنند.
به گزارش »تع��ادل«، اين روزها بازار پيش��نهادات 
اقتص��ادي به دولت داغ اس��ت. اقتصاددانان، فعاالن 
اقتص��ادي داخلي و خارجي هر كدام بس��ته به خط 
مش��ي خود و شايد بعضا منافع فردي و گروهي براي 
دولت تعيين مي كند كه چه راه��ي را براي خروج از 
بحران كنوني اقتصاد ايران تشخيص داده. يكي از اين 
پيشنهادها كه اخيرا مطرح مي شود و اتاق بازرگاني 
ايران هم آن را مطرح كرده اين اس��ت كه دولت بهتر 
اس��ت براي كنترل بازار ارز، پرداخت ارز چهار هزار و 
۲۰۰ توماني به واردات كاالهاي اساس��ي را متوقف 
كرده و به س��مت حركت به نزديك كردن قيمت ارز 
در سامانه نيما و بازار آزاد برود. اين پيشنهاد در حالي 
مطرح مي شود كه شتاب فزاينده قيمت ها بطور خاص 
كاالهاي اساسي در ماه هاي گذش��ته نرخ تورم را به 

ارقامي بي سابقه رسانده است.
 براي مثال در آخرين گ��زارش مركز آمار ايران، نرخ 
تورم شهريور ماه در حال با ۰.۱ درصد افزايش نسبت 
به م��رداد ۵.4 درصد اعالم ش��د كه ن��رخ تورم ۵.3 
درصدي مردادماه خود ركوردي در نرخ تورم ماهانه 
در دهه 9۰ محسوب مي شد. به بيان ديگر تورم مرداد 
ماه باالترين نرخ تورم ده��ه 9۰ را از آن خود كرد اما 

اين ركورد ش��كني يك ماه بيشتر دوام نياورد چرا كه 
دوباره نرخ تورم شهريور ماه رقمي باالتر از خود به جاي 
گذاش��ت. همواره در شرايط تورمي، اقشار فرودست 
و آس��يب پذير بيش��ترين زيان را از تالطم قيمت ها 
مي بينند و به همين دليل بيشتر دولت ها سعي دارند 
در شرايط بي ثبات از اين اليه ها حمايت هاي اقتصادي 
انجام دهند. در اين شرايط دولت ايران هم با پرداخت 
ارز ارزان چه��ار ه��زار و ۲۰۰ توماني ب��راي واردات 
كاالهاي اساس��ي و دارو قصد دارد تا از آمدن فش��ار 
بيشتر بر معيشت جامعه جلوگيري كند و از اين رهگذر 

شرايط را براي گذار از دوره بي ثباتي هموار كند. 
در اين زمينه هادي حق شناس اقتصاددان و نماينده 
پيشين مجلس با بيان اينكه حذف ارز 4۲۰۰ توماني 
را ب��ه هيچ وجه براي اقتصاد ايران توصيه نمي كند به 
»تعادل« چنين گفت: در شرايط فعلي اقتصاد كشور 
بيش از هر زمان��ي نياز به آرام��ش دارد و اجراي هر 
سياستي كه بازار را متالطم مي كند و نوسان قيمتي 
به وجود مي آورد، صحيح نيس��ت. چند نرخي بودن 
ارز هيچگاه به س��ود اقتصاد ايران نب��وده اما اكنون 
زمان مناس��بي براي اجراي يكسان س��ازي نيست 
زيرا فرودس��تان جامعه توان تحمل شرايط سخت تر 
را ندارن��د. اكنون باي��د دولت صبورانه ب��راي آينده 
برنامه ريزي كند و شرايطي را فراهم آورد كه تحريم ها 

آسيب كمتري به اقتصاد ايران بزنند. 
برخي اعضاي اتاق بازرگاني در سخناني بيان كرده اند 
كه ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني بيش از آنكه از سفره 
اقش��ار فرودست حمايت كند، از س��فره ثروتمندان 
حمايت مي كند با اين حال اين را هم مطرح كرده اند 
كه به باور آنها اگر قيمت ارز در بازار آزاد تعيين شود، 

با بريده شدن دست رانت جويان و شفافيت بيشتر در 
اقتصاد، امكان رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي شود 
و با بهبود وضعيت اقتصاد و حركت كردن چرخ توليد، 

اشتغال بيشتر و دستمزدها نيز باالتر مي روند. 
با وجود اين بايد مدنظر داش��ت چني��ن راهكاري لزوما 
نتايجي يكسان نداشته، در غير اين صورت بايد در تمام 
كش��ورهايي كه تعديل س��اختاري را به عنوان راه حل 
مش��كالت خود در پي��ش گرفتن��د، وضعيتي مطلوب 
مي داشتند. هادي حق شناس در رابطه با اين پيشنهاد 
اتاق بازرگاني به »تعادل« گفت: بايد اين نكته را مدنظر 
داش��ت كه امروز مش��كالت اقتصادي كش��ور پاسخي 
غيراقتصادي مي طلبد. رسيدن قيمت هر دالر به حدود 
۲۰ هزار تومان فقط ناشي از سياست گذاري هاي غلط 
اقتصادي نيس��ت بلكه پارامترهاي سياس��ي نيز در آن 
دخيل اس��ت. به همين دليل توقع م��ي رود دولت اين 
پارامترها را كنترل كند و از طرف ديگر مردم را نس��بت 
به آينده اميدوار كند. چنانچه مردم نسبت به تصميمات 
دولت نگاه مثبت تري داش��ته باش��ند، آن گاه مي توان 
تصميمات همه جانبه تري گرفت ولي در غير اين صورت 
هر تصميمي هم كه اتخاذ شود از سوي مردم جدي گرفته 

نمي شود و نهايتا سياست گذاري ناكام مي ماند. 
همچنين اگر ساختار اقتصادي كشور را، ساختاري 
فس��ادزده و دچار فس��اد سيس��تماتيك بدانيم كه 
امكان پخ��ش صحيح ياران��ه در جامع��ه را ندارد و 
نمي تواند جامعه هدف را به درستي بيابد، آن گاه اگر 
قيمت گذاري ارز به بازار سپرده شود، با توجه به اينكه 
دولت از رس��اندن كمك هاي مورد نياز به فرودستان 
ناتوان خواهد بود در نتيجه ساختار فسادزده در جاي 

ديگري خود را بازتوليد مي كند. 

اقتصادكشورتابشوكديگرراندارد
حق شناس تصريح كرد: قبل از آنكه بخواهيم براي 
كش��ور راهكار بدهيم بايد مس��ائل را بشناسيم در 
همين رابطه به نظر من بايد سه پيش فرض در رابطه 
با اقتصاد ايران را در آغ��از بحث بپذيريم. اول اينكه 
اقتصاد ايران امروز در شرايط عادي قرار ندارد. دوم 
تحريم ها خود را بر اقتص��اد ايران تحميل مي كنند 
كه البته يكي از نتايج آن سخت تر شدن ورود ارز به 
كشور است. پيش فرض سوم هم عبارت از اين است 
كه اروپايي ها حمايت كامل سياسي خود را از ايران 
ادامه مي دهند كه در بيانيه س��ازمان ملل هم خود 
را نش��ان داد. همچنين نه تنها در شرايط غيرعادي 
امروز، بلكه در ش��رايط عادي و باثبات اقتصادي هم 

وجود چند نرخ ارز در كشور مشكل ساز بود. 
او افزود: تا آبان ماه انتظار مي رود بازار ايران همچنان 
متالطم و نوساني باشد. هنگامي كه چنين انتظاري 
در يك اقتصاد به وجود مي آي��د، چند نرخي بودن 
ارز قطعا مي تواند بي ثباتي را هم تش��ديد كند. يكي 
از مهم ترين كوتاهي هاي دولت روحاني بي توجهي 
به يكسان س��ازي نرخ ارز در فاصله سال هاي 9۲ تا 
9۶ بود. اي��ن گفته ها مورد قبول هس��تند اما براي 
امروز مي توان وظايفي را در دس��تور داش��ت كه در 
گذشته عملي بودند؟ به نظر من هرگز نبايد چنين 

تصوري داشت. 
دهك هاي پايي��ن درآمدي و به وي��ژه بخش هايي 
كه تحت پوش��ش نهاده��اي ام��دادي و حمايتي 
هس��تند، بايد طبق قانون اساس��ي و قانون ساالنه 
بودجه مورد حمايت قرار بگيرند. چنانچه در شرايط 
متالطم ام��روز، يكسان س��ازي نرخ ارز به ش��كل 
كامل انجام ش��ود، اما ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني 
به كاالهاي اساس��ي پرداخت شود، باز هم وضعيت 
براي فرودستان به شدت سخت تر مي شود. درواقع 
شوك چنين كاري تمام اقشار به ويژه اليه هاي پايين 
درآمدي را به شدت تحت فشار قرار مي دهد. وقتي 
بانك مركزي نرخ تورم ماهانه را پنج يا ۶ درصد اعالم 
مي كند مشخص است فرودستان و دهك هاي پايين 
تورمي به مرات��ب فزاينده تر را حس مي كنند. حال 
تصور كنيد ديگر كاالهاي اساسي نيز امكان دريافت 
ارز ارزان قيمت را نداش��ته باشند، حتما تورم اقشار 

آسيب پذير سر به فلك خواهد كشيد.
حق ش��ناس ادامه داد: اگر دولت مي توانست سبد 
غذايي كامل از كاالهاي اساس��ي براي فرودس��تان 
تعريف كند و براس��اس يك مكانيزم توزيعي دقيق 
آنها را به دست جامعه هدف برساند، آن گاه مي شد 
در مورد اين پيش��نهاد فكر كرد. در غير اين صورت، 

افزاي��ش قيم��ت ارز حتما منجر ب��ه تهديد غذايي 
فرودس��تان و حتي باال رفتن جمعيت گرس��نه در 

كشور خواهد شد. 

پسازآبانبايدب�راياصالحقيمتارز
تصميمگيريشود

اين نماينده اس��بق مجلس با اش��اره به سامانه نيما 
افزود: در كشور هم اكنون دو قيمت ارز وجود دارد؛ 
يكي قيمت ارز بازار آزاد و ديگري نرخ س��امانه نيما. 
درنتيج��ه ارز چهار ه��زار و ۲۰۰ توماني فقط براي 
تامين كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده و پرداخت 
و دريافت ارز با اين نرخ در سيس��تم بانكي هم فقط 
جنبه حس��ابداري دارد و در اس��ناد انجام مي شود. 
چنانچه دول��ت بتواند با يك روند تدريجي و كنترل 
ش��ده نرخ ارز در س��امانه نيما را به قيمت بازار آزاد 
نزديك تر كند، مي توان نسبت به آن مثبت بود. البته 
زمان مناسب براي انجام اين كار نيز براي زماني ديگر 

است كه فضاي اقتصادي كشور آرام تر باشد.
او در پاس��خ به س��والي مبني بر ميزان تاثيرگذاري 
نپرداخت��ن ارز 4۲۰۰ توماني به كاالهاي اساس��ي 
در قيم��ت ارز بازار گفت: به نظر من تاثير به ش��دت 
ناچيزي دارد. قيمت ارز چه��ار هزار و ۲۰۰ توماني 
ارتباطي به سامانه نيما يا بازار آزاد ندارد، زيرا ارز اين 
بخش توسط دولت تامين مي شود و به شركت هايي 
ك��ه واردات كاالهاي اساس��ي را انج��ام مي دهند، 
پرداخت مي ش��ود. كاالهاي وارد شده نيز بعد از آن 
توسط دولت قيمت گذاري مي شود و بطور كلي همه 
مراحل آن انحصارا از سوي دولت انجام مي گيرد. به 
همين دليل من فكر نمي كنم لغو كردن اين ساز و كار 
تاثير چنداني بر قيمت دالر بازار داشته باشد، اما اگر 
قيمت سامانه نيما به شكلي مدبرانه به بازار نزديك تر 

شود، در آينده اوضاع را بهبود مي دهد.
او در پاسخ به س��والي مبني بر زمان مناسب اجراي 
اصالحات در اين سيستم گفت: به نظر من اين مهم 
را بايد حداقل تا آبان ماه و اجراي دور دوم تحريم هاي 
امريكا به تعويق اندازيم. گرچه امريكايي ها در اعمال 
تحريم ها بيش فعال بودند و فشار را خيلي زودتر آغاز 
كردند ولي به نظر بايد ت��ا آن زمان صبر كرد و پس 
از آن براساس شرايط تصميماتي بهينه اتخاذ شود. 
در ش��رايط فعلي دولت بايد اجراي هر سياستي كه 
منجر به شوك در بازار ش��ود جلوگيري كند. مردم 
نياز دارند كه دولت تصميمات درستي را اتخاذ كند 
تا هر چه زودتر از وضعيت فعلي رها ش��وند و دولت 
هم بايد به جاي اجراي تصميمات لحظه اي هدفمند 

و با سياست پيش رود. 
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بانك و بيمه4اخبار
نيم قرن ارتباط با دانشكده 

علوم ارتباطات اجتماعي 

تعقيب قضايي شايعه كنندگان 
ورشكستگي يك بانك

ارايه فهرست صرافي ها به 
FATF اتهام بي پشتوانه است

 تصويب قوانين مبارزه 
با پولشويي در ميانه راه

 كارگروه برگزاري بزرگداش��ت پنجاهمين س��ال 
تأسيس دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي تشكيل 
ش��د.  در روز چهارشنبه چهارم مهر ماه سال 1397 
در نشستي دوستانه، كارگروه بزرگداشت پنجاهمين 
سال تأسيس دانش��كده علوم ارتباطات اجتماعي 
با حضور جمع��ي از دانش آموختگان رش��ته هاي 
روزنامه نگاري و روابط عمومي دانشكده تشكيل شد. 
بر اس��اس اين خب��ر، اين كارگروه اميدوار اس��ت 
با شناس��ايي و حض��ور اكث��ر فارغ التحصيالن، 
ضمن برگزاري بزرگداش��ت پنجاهمين سال، تا 
پايان س��ال 1397 زمينه را براي تشكيل كانون 
فارغ التحصيالن، جهت برگزاري گردهم آيي هاي 
دوره اي، تهيه كت��اب تاريخچه دانش��كده علوم 
ارتباط��ات اجتماع��ي، ايج��اد ارتب��اط بي��ن 
فارغ التحصي��الن، تهيه مجموع��ه گزارش هاي 
مطبوعات��ي در ارتب��اط با ضرورت تأس��يس اين 
دانش��كده و راه اندازي رشته هاي روزنامه نگاري و 
روابط عمومي دانشكده علوم ارتباطات فراهم كند. 
خبرهاي مربوطه متعاقباً از طريق رسانه هاي جمعي 
و شبكه هاي اجتماعي به اطالع فارغ التحصيالن 
خواهد رس��يد.  گفتني اس��ت پنجاه سال قبل به 
منظور توس��عه و ارتق��اء دان��ش روزنامه نگاري و 
روابط عمومي، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي 
تأسيس ش��د و در طول اين نيم قرن كارشناسان 
و متخصص��ان نخبه اي براي هدايت و پيش��رفت 

رسانه هاي جمعي پرورش يافتند.

دادس��تان عمومي و انقالب مركز اس��تان كرمان 
از تح��ت تعقي��ب ق��رار گرفت��ن عوام��ل اصلي 
شايعه كنندگان ورشكس��تگي يكي از بانك هاي 
قرض الحسنه كشور در فضاي مجازي خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان كرمان، 
دادخدا ساالري افزود: در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي كشور شايعه اي مبني بر ورشكستگي يكي 
از بانك هاي قرض الحسنه و درخواست از مردم براي 
خارج كردن سرمايه هايشان، مطرح شده بود كه با 
توجه به اثرات سوء اين خبر كذب بر امنيت رواني و 
اقتصادي جامعه، اين دادسرا به عنوان مدعي العموم 
به موضوع ورود و مشخص شد منبع اين شايعه در 
خارج از كشور بوده و توسط افرادي در داخل كشور 
منتشر شده است. وي ادامه داد: بالفاصله دستورات 
مقتضي در راستاي تحت تعقيب قرار گرفتن عوامل 
داخلي انتشار دهنده اين شايعه صادر شد.  ساالري 
تصريح كرد كه با كس��اني كه درص��دد برهم زدن 
آرامش رواني و اقتصادي مردم هس��تند برخورد 
قانوني مقتضي صورت خواهد گرفت. دادس��تان 
كرم��ان در پايان ضمن هش��دار ب��ه عوامل ايجاد 
چنين شايعاتي اعالم كرد، دستگاه قضايي از باب 
فراهم كردن اسباب و تحقق عدالت و آرامش اجازه 
نخواهد داد فضاي مجازي به بس��تري براي برهم 
زدن آرامش و آسايش مردم تبديل و از اين ابزار در 
راس��تاي اخالل در فعاليت هاي اقتصادي مشروع 

كشور سوءاستفاده شود.

مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي درباره ادعاي »ارايه ليست 
400 صراف��ي به گروه ويژه اق��دام مالي )اف.ِاي.
تي.اف( اعالم كرد: اين ادعا، چيزي فراتر از اتهامي 
بدون پش��توانه نيس��ت. به گزارش ايرنا، برخي 
رسانه ها در چند روز گذش��ته ادعا كردند مركز 
اطالعات مالي و مبارزه با پولش��ويي وزارت امور 
اقتصادي و داراي��ي اطالعات 400 واحد صرافي 
را به طرف خارجي ارايه كرده است و 30 مورد از 
41 بند تعهد ايران به گروه ويژه اقدام مالي )اف.

اِي.تي.اف( در حال اجراست. وزارت اموراقتصادي 
و دارايي چهارشنبه اين موارد را »كذب محض« 
خواند و تصريح كرد: تاكنون همه اقدام ها مربوط 
به تعهد ايران به اف.اِي.تي.اف با نظارت و همكاري 
كامل دس��تگاه هاي نظارتي انجام گرفته است. 
اين اطالعيه مي افزايد: بر اساس آخرين فهرست 
منتشر شده از س��وي بانك مركزي، تعداد كل 
صرافي هاي كش��ور حدود 640 واحد است كه 
ادعاي اراي��ه اطالعات 400 صرافي در حوزه دور 
زدن تحريم ها، فقدان اشراف و شناخت طراحان 
ش��بهه نس��بت به موضوع و نحوه اقدام را نشان 
مي دهد. در اين اطالعيه تاكيد شد »طرح چنين 
موضوعي در س��طح عمومي و در شرايط فعلي 
داراي تبعات خاص خود است كه بطور قطع مورد 

توجه نهادهاي ذيربط قرار مي گيرد«.

همچنين وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اعالم 
كرد: از 41 بند مندرج در برنام��ه اقدام، 2 مورد 
مرتبط به تصويب كنوانس��يون مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملي )پالرمو( و نيز كنوانسيون 
مب��ارزه با تامين مال��ي تروريس��م و از 39 مورد 
باقيمانده، حدود 10 م��ورد مرتبط با اقدام هاي 
اجرايي و آموزش مرتبط با مبارزه با پولش��ويي و 

تامين مالي تروريسم است.
بنابراين همچنان حدود 29 مورد مرتبط با اصالح 
قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، 
باقيمانده اس��ت. در اين اطالعي��ه مي خوانيم: 
هيچ يك از مواد من��درج در اين برنامه، موضوع 
عملياتي و اجرايي به نحوي نيس��ت كه مطرح 
شده و اين برنامه، فقط اعالم اصالحات قانوني و 
چارچوب هاي معين براي نحوه اجراي قوانين و 

مقررات مرتبط در كشورهاي عضو است.

حجم سپرده ويژه ارزي از ۱۰ميليون دالر گذشت

»تعادل« از اهداف سازمان هاي بين المللي براي كاهش تلفات جاده اي گزارش مي دهد 

انتشار ليست دريافت كنندگان ارز  از امروز

نيمي از حق بيمه كشور براي خسارت شخص ثالث در جاده ها

گروه بانك و بيمه      
مهدي كس��رايي پور مديركل سياست ها و مقررات 
ارزي بانك مرك��زي گفت: تمام��ي نيازهاي ارزي 
خدماتي از هفته جاري درتعداد بيشتري از بانك ها 
بطور وي��ژه و به صورت حواله و اس��كناس از طريق 
بانك مركزي تامين خواهد شد. عالوه بر موارد فوق، 
تخصيص و تامين ارز كاالهاي اساسي و دارو از محل 
منابع بانك مركزي و س��اير كاالها از طريق سامانه 

نيما بدون وقفه ادامه دارد.

  انتش�ار عمومي ليس�ت دريافت كنندگان 
ارز وارداتي

از سوي ديگر، دكتر همتي رييس كل بانك مركزي 
در راستاي شفاف سازي دريافت كنندگان ارز دولتي 
و نيمايي دستور داد، ليس��ت دريافت كنندگان ارز 

منتشر شود.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، بر اين 
اساس از روز شنبه هفته جاري ليست تمام دريافت 
كنن��دگان ارز دولتي از ابتداي س��ال و نيز ليس��ت 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه تاكنون از سامانه نيما 
ارز دريافت كرده اند به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي 

آنها براي اطالع عموم مردم منتشر مي شود.
طبق دس��تور رييس كل بانك مرك��زي از اين پس 
نيز بطور روزانه ليست دريافت كنندگان ارز سامانه 
نيما و نيز دريافت كنندگان ارز كاالهاي اساس��ي و 

ضروري اطالع رساني خواهد شد.

  حج�م س�پرده وي�ژه ارزي از ۱۰ميليون 
دالر گذشت

همچنين به گزارش روابط عمومي بانك مركزي با 
استقبال تدريجي مردم از سپرده ارزي ويژه بانك ها 
كه توسط اين بانك تضمين شده است حجم منابع 
آن از 10ميلي��ون دالر گذاش��ت. در اين طرح براي 
سپرده هاي يورويي ساالنه ٣ درصد، دالري ٤ درصد 
و درهمي 2 درصد سود پرداخت مي شود؛ همچنين 
بانك مركزي اصل وسود اين س��پرده ها را تضمين 

كرده است.
خاطرنشان مي شود، آمادگي تدريجي بانك ها براي 
اجراي اين طرح و عدم اطالع رساني كافي آنها موجب 
ش��د اين طرح با اندكي تاخير عملياتي شده ومنابع 

آن رشد كند.

   كاهش ۲۰۰ هزار توماني قيمت سكه
بازار طال و سكه روز پنج شنبه 5 مهر 97، با كاهش 
200 ه��زار توماني قيمت س��كه به��ار آزادي طرح 
قديم، افزايش 9 هزار توماني نرخ هر س��كه امامي و 
 كاهش 4 هزار توماني هر گرم طالي 1۸ عيار مواجه 

شد.
به گزارش تعادل، پس از افزايش بي محاباي قيمت 
دالر و ارز و به تبع آن قيمت طال در روز چهارش��نبه 
كه نرخ دالر را بين 17 تا 19 هزار تومان افزايش داد، 
روز پنج شنبه 5 مهر 97، افت شديد قيمت ها در بازار 
طال و ارز تهران رخ داد. دالر با افت 1400 توماني با 
نرخ 17 هزار و 624 تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار 

با نرخ 506 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش اندك 9 هزار 
توماني 5 ميليون و 120 هزار تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 200 هزار تومان كاهش به ارزش 5 ميليون و 160 

هزار تومان داد و ستد شد.
از سوي ديگر، هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 130 
هزار تومان رشد نس��بت به روز گذشته 2 ميليون و 
733 ه��زار تومان و هر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با 
42 هزار تومان رشد يك ميليون و 422 هزار تومان 
معامله ش��د. بر اس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه 
گرمي بدون تغيير قيمت در مدت مشابه 702 هزار 
تومان معامله ش��د و هر گرم ط��الي 1۸ عيار نيز با 
چه��ار هزار و 600 تومان كاه��ش 506 هزار تومان 
فروخته شد. اما در س��اعات عصر پنج شنبه طال به 
4۸9 هزار تومان و اونس به 11۸4 دالر رس��يدو لذا 
پيش بيني مي ش��ود كه طال آرام تر از رشد نرخ دالر 

افزايش داشته باشد. 
بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در اين سامانه 15 
هزار و 915 تومان و هر پوند 21 هزار و 199 تومان به 
فروش رسيد، دالر امريكا 15 هزار و ۸95 تومان داد 
و س��تد شد و هر يوان چين نيز 1 هزار و 4۸2 تومان 
قيمت خورد. همچني��ن نرخ خريد و فروش دالر به 
ترتي��ب 175۸۸ و 16477 تومان، پوند 22207 و 
20534 تومان و لي��ر تركيه 2669 و 2747 تومان 

اعالم شده است. 

  خريد دالر ريسك زيادي دارد
در اي��ن رابط��ه، عضو هيئت رييس��ه كميس��يون 
اقتصادي مجلس با اشاره به احتمال سقوط آزاد نرخ 
ارز، گفت: با مديريت صحيح و اعمال سياست هاي 
اقتصادي مي توان شرايط بازار ارز را ساماندهي كرد.

س��يد تقي كبيري درباره وضعيت قيمت ارز، افزود: 
اخت��الف قيمت ارز در ب��ازار ثانويه با ب��ازار آزاد رو 
به افزايش بوده و متاس��فانه قيم��ت كاالها در بازار 

براساس نرخ باالتر به روز مي شود. 

عضو هيئت رييس��ه كميس��يون اقتصادي مجلس 
تصريح كرد: رييس جمه��ور روي ضرورت ارايه ارز 
شركت هاي صادراتي به سامانه نيما تاكيد كرده اما 
اين مهم به دليل قيمت باالي ارز در بازار آزاد نسبت 

به بازار ثانويه محقق نشده است.
نماين��ده مردم خ��وي و چايپ��اره در مجلس ادامه 
داد: در مجموع وضعيت درآمدهاي ارزي كشور در 
حال حاضر نسبت به س��ال 91 الي 92 بهتر بوده و 
ميزان فروش نفت ايران تاكنون به نسبت سال 91 
با كاهش قابل توجهي روبرو نشده بنابراين مي توان 
عنوان كرد قيمت فعلي ارز بيش��تر ناشي از عوامل 

رواني بوده است.

كبيري ادامه داد: تعدادي از شركت هاي صادركننده 
كه اصطالحا خصولتي هستند، ارز خود را به سامانه 
نيما ارايه نمي كنند كه اين موضوع ناش��ي از ضعف 
مديريت است.  وي گفت: با وجود اينكه روند افزايش 
نرخ ارز ادامه داشته و از ارزش پول كاسته مي شود اما 
خريداري ارز ريسك زيادي دارد چرا كه قيمت هاي 

ارز غير واقعي است.
عضو هيئت رييس��ه كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: در هر صورت با مديريت 
صحيح و اعمال سياس��ت هاي اقتص��ادي مي توان 
ش��رايط بازار ارز را س��اماندهي كرد و در اين راستا 

احتمال دارد نرخ ارز با سقوط آزاد روبرو شود.

  عدم ارايه ارز حاصل از صادرات
از سوي ديگر، سيد كمال سيد علي رييس صندوق 
ضمانت صادرات، گفت: صادركنندگان با عدم ارايه 
ارز حاصل از صادرات، در تجارت كشور وقفه ايجاد 
خواهند كرد. سياست هاي ارزي جديد بانك مركزي 
در راستاي بخشنامه هاي گذشته وهمچنين تمركز 
بر جمع آوري منابع ارز حاصل از صادرات است كه 
عالوه بر اين موارد توجه به ارز حاصل از خدمات نيز 

ضروري است.
وي افزود: از سويي ديگر موضوع مهم، فاصله زياد نرخ 
بازار هاي ثانويه، صرافي ها و آزاد است كه با افزايش 
كنترل هاي الزم در گمرك، واردات كاال، پروانه سبز 
گمرگي و همچنين نظارت بر ورود ارز صادركنندگان 
به كشور در اين بخش بايد نظارت بيشتري صورت 
گيرد تا ارز حاصل از صادرات به كش��ور بازگرداننده 
ش��ود. بانك مرك��زي بايد با تس��هيل مق��ررات و 
چارچوب ها، شرايط را براي فعاليت صادركنندگان 
به گونه اي فراهم كند ك��ه بتوانند ارز خود را ارايه و 

واردكنندگان از آن استفاده كنند.
به گفته سيدعلي، صادركنندگان موظف هستند در 
چارچوب مقررات داخل كشور ارز خود را ارايه كنند 
زيرا دي��ر ارايه كردن اين ارز، ب��ه معني وقفه در امر 
تجارت كشور است. سپرده هاي ارزي از جمله موارد 
مهم و به نفع مردم است كه هم ريسك نگهداري ارز 
در منازل را كاهش مي دهد و هم با س��پرده گذاري 
از سود مناس��بي بهره مند شوند. با وجود تجربيات 
تلخ گذش��ته در اين خصوص، سپرده گذاري ارزي 
اقدامي مهم در اقتصاد كشور در شرايط فعلي است 
كه بانك ها ني��ز بايد در جهت جل��ب اعتماد مردم 

اقدام كنند.

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري |
ش��هريور ماه به واس��طه آخرين روزهاي تعطيالت 
تابس��تاني، داراي بيشترين تلفات و سوانح جاده اي 
در كشور است و اين موضوع در شرايطي رخ مي دهد 
كه مع��ادل نيمي از حق بيمه توليدي كش��ور )2۸ 
هزار ميليارد تومان( معادل 14 هزار ميليارد تومان 
به صورت ساالنه صرف پرداخت خسارت هاي بيمه 
شخص ثالث مي ش��ود و اگرچه از نظر تعداد تلفات 
جاده اي از 27 هزار به كمتر از 22 هزار نفر در س��ال 
رس��يده اما هزينه هاي ديه و پزش��كي و تعميرات 
بسيار گران تر از س��ال هاي قبل است و هزينه هاي 

سنگين تري را به بيمه ها تحميل مي كند. 
به گزارش تع��ادل، افزايش س��وانح و حوادث حمل 
ونقل جاده اي و خس��ارات مالي و جاني ناشي از آنها 
در زم��ره مهم ترين چالش هايي اس��ت ك��ه توجه و 
تعمق تحليل گران ترافيك را بيش از پيش مي طلبد. 
بيماري هاي قلبي عروقي، حوادث و صدمات جاده اي 
و بالياي طبيعي به عنوان س��ه تهديد رو به رشد در 
كشورمان تلقي ش��ده كه هزينه هاي سنگيني را بر 
جامعه تحميل مي كنند. رش��د ديه تلفات جاده اي، 
هزينه هاي پزشكي، تعميرات، هزينه درمان و... بطور 
روز افزون هزينه هاي بيمه اي و مردم را افزايش داده 
و فشار براي رش��د حق بيمه ها و هزينه هاي مردم و 
بيمه ها را نيز به همراه دارد.  در زمينه مرگ ومير ناشي 
از حوادث رانندگي جهان، هن��وز ايران در صدر قرار 
دارد و تصادفات، س��ومين علت مرگ و مير در كشور 
شناخته شده است. اين در حالي است كه در يك دهه 
گذشته 13۸0 – 1390 ظرفيت توليد كارخانه هاي 
خودروسازي از 352هزار دستگاه در سال به نزديك به 
يك ونيم ميليون دستگاه افزايش يافته و به موازات آن، 
آمار تخلفات و تصادفات نيز سير صعودي داشته است .

در ح��ال حاضر معض��الت و ح��وادث ترافيكي در 
مجم��وع پديدآورنده فاجعه عظيم��ي براي جامعه 
ماس��ت، يك فاجعه در ابعاد ملي كه هر س��ال جان 
22هزار ايراني را مي گيرد و روزانه سه تا چهاردرصد 
ثروت ملي را نابود مي كند، فاجعه اي كه بسياري از 
كارشناس��ان، بزرگي آن را همانن��د پيامدهاي يك 

جنگ تمام عيار مي دانند.

  تاخير در دروني كردن فرهنگ ترافيك
 از ن��گاه كارشناس��ان چه��ار عامل انس��ان، جاده، 
وس��يله نقليه و محيط در پديد آمدن تصادف هاي 
رانندگي موثر است، اما در واقع 90 درصد تصادفات 
رانندگي ناشي از عامل انساني است كه گاهي اوقات 
ناديده گرفتن مق��ررات و خطاهاي رانندگي، نقش 
بسزايي در افزايش آمار تصادفات دارد. در اين راستا 
بررسي هاي كارشناسان نشان داده است، اشتباهات 
و خطاهاي راننده معموال عل��ت اصلي حدود 62 تا 

72درصد تصادفات است. 
در اين باره اگر ماشين و راه معيوب باشد، اما راننده 
هوش��يار بوده و مق��ررات را رعايت كن��د، مي توان 
تصادفات را ب��ه حداقل كاهش داد. با توجه به اينكه 
يك��ي از مقتضي��ات زندگي جديد خودرو اس��ت و 
جامعه ما با ي��ك تاخير در دروني ك��ردن فرهنگ 
ترافيك مواجه است، بر همين اساس بايد گام هاي 
گس��ترده اي برداريم تا ضايعات اي��ن تكنولوژي به 
حداقل برس��د و قانون پذيري را در جامعه نهادينه 

كنيم.
بطور مثال هر س��اله بطور متوس��ط، بيش از 23۸ 
هزار نفر در جاده هاي هند كش��ته مي شوند كه اين 
تعداد بيش از 100 برابر كشور انگلستان است و در 

اين ميان، اكچوارها براي حل اين مش��كل دست به 
كار شدهاند.

اهداف توس��عه پايدار ش��امل به نصف رساندن آمار 
تلفات جاده اي تا سال 2020 است. امنيت جاده اي، 

يك مشكل عمده در هند محسوب مي شود. 
تنوع بااليي از ترافيك جاده اي از جمله خودروهاي 
س��ريع و موتورهاي 2 و 3 چرخه، ساختار نامناسب 
جاده ها و خودروهاي داراي مش��كالت فني، داليل 
عمده ن��رخ باالي تصادفات ج��اده اي در هند تلقي 

مي شود.
داده هاي وزارت حمل و نقل جاده اي و بزرگراه هاي 
هند، نش��ان مي دهد، در س��ال 2013، 416 هزار و 
4۸6 مورد تصادف جاده اي رخ داده است كه از اين 
ميان 494 هزار و 113 نفر زخمي و 137 هزار و 572 

نفر كشته برجاي گذاشته است. 
سازمان بهداش��ت جهاني WHO معتقد است كه 
اين آمار بايد بيش��تر باش��د و تخمي��ن مرگ و مير 
ناش��ي از اين تصادفات در هند را 23۸ هزار و ۸93 
نفر مي داند. اين، از يك رقم16.6 نفري مرگ و مير 
جاده اي در ميان هر 122 هزار نفر ساكن اين كشور 
خبر مي دهد. در مقايس��ه و در دوره زماني مش��ابه، 
در انگلس��تان و نيوزيلند، فوت ناش��ي از تصادفات 

جاده اي، به ترتيب 2.9 و ۸.5 نفر گزارش شده است. 
اين مساله، بر سالمت افراد و رفاه عمومي جامعه اثر 

منفي عمده اي برجاي مي گذارد. 
در س��طح خانواره��ا، جراح��ت يا ف��وت مي تواند 
پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي درپي داشته باشد. 
درصورتي كه فرد مجروح يا فوتي، بيمه نداشته باشد، 
هر نوع خسارت در درآمد يا افزايش هزينه هاي ناشي 
از درمان مي تواند خانواده ف��رد قرباني را دچار فقر 
نمايد. همچنين، اين اثرات در س��طح ملي نيز قابل 

مشاهده است.
س��ازمان بهداش��ت جهاني پيش بيني مي كند كه 
هند، به صورت ساالنه 3 درصد از توليد ناخالص ملي

GDP خود را به دليل تصادفات جاده اي از دس��ت 
مي دهد. حمل و نقل امن ج��اده اي نقش عمده اي 
در رش��د اقتصادي آتي هند بازي مي كند. با توجه 
به اينكه در 7۸ درصد تصادف گزارش شده در سال 
2013، راننده مقصر شناخته شده است، بهبود رفتار 
رانندگان مي تواند اثري عمي��ق بر رفاه اقتصادي و 
فردي در هند داشته باشد. در اين ميان، بخش بيمه 
مي تواند نقش مهمي در مديريت ريسك براي افراد 
و جامعه بازي كن��د. مطالعه موردي بر بيمه خودرو 
در هند نشان مي دهد كه تصادفات جاده اي، ريسك 

عمده اي بر رفاه فردي و اقتصادي تحميل مي كند.
 بيمه خ��ودرو، يكي از بزرگ ترين اش��كال بيمه در 
جهان است و اين اعتقاد وجود دارد كه اين نوع بيمه 
مي تواند نقش مهمي در بهبود امنيت جاده اي بازي 
كند و اهداف توسعه پايدار را محقق نمايد. معموال، 
آموزش اكچوئري ها شامل استفاده از تحليل داده ها 
براي درك ريسك ها و عدم اطمينان است. بنابراين، 
آنان در جايگاه مناس��بي براي تحريك و حمايت از 
مديريت ريسك با طراحي محصوالتي كه رفتارهاي 

مطلوب را تشويق كند، هستند.
 هم اكن��ون، چندين محصول بيم��ه اي نوآورانه در 
سرتاس��ر جهان وجود دارد كه هند مي تواند از آنها 

بياموزد.

    استفاده از فناوري در كاهش تصادف
در فرانسه، شركت آگس��ا، محصولي با عنوان بيمه 

مس��تقيم يودرايو ارايه مي دهد كه براي رانندگان 
جوان طراحي شده است، زيرا آنان بيشتر در معرض 
تصادف��ات جاده اي ق��رار دارند. در بيم��ه يودرايو، 
فنآوري تل��ه ماتيك نقش مهمي ب��ازي مي كند. با 
اس��تفاده از اين فنآوري، داده ه��اي مربوط به رفتار 
راننده جمع آوري و به آگس��ا انتقال داده مي ش��ود. 
تحليل دقيق اين داده ها به شناسايي الگوها و نظراتي 
كه مي توان��د در الگوپردازي قيمت ه��ا اثر بگذارد، 
كمك مي كند. براي تشويق به داشتن رفتاري ايمن 
در رانندگي، اگر بيمه گزاران موافقت كنند كه يك 
دس��تگاه تله ماتيك در خودروي خود نصب كنند 
و درصورت پذي��رش عمل به اين ن��وع رفتار، آنان 
مي توانند تا 52 درصد تخفيف در حق بيمه دريافت 
كنند. عالوه بر اين، با هدف افزايش آگاهي رانندگان 
جوان از اينكه آيا ايمن رانندگ��ي مي كنند يا خير، 
يودرايو براي آنان، نمره رانندگي و بازخورد به صورت 
هفتگي ي��ا ماهانه ارايه مي ده��د. ديگر محصوالت 
صنعت بيمه با هدف بهبود امنيت جاده اي ش��امل 
موارد ذيل مي گردد:  آكادمي رانندگي آگسا يونان 
ك��ه تخفيف بيمه ب��راي رانندگان بيم��ه اي كه در 
كالس هاي آموزش��ي اين آكادمي ش��ركت نموده 
و از روش هاي رانندگي ايمن بهره مند مي ش��وند، 

ارايه مي دهد.
 نرم اف��زار، آويوا درايو كه بطور خودكار س��فرهاي 
رانن��ده را از طريق GPS آنان ثبت نم��وده و ترمز، 
افزايش سرعت و تغيير مسير آنان را نيز رصد مي كند. 
اين نرم افزار، با هر 200 مايل رانندگي، يك نمره از 
يك تا ده ثبت مي كند كه ش��ركت آويوا در مراحل 
بعدي براي محاسبه تخفيف از آن استفاده مي كند. 
ش��ركت بيمه زوريخ نيز يك دستگاه مسافت سنج 
براي رصد و پيشگيري از رفتارهاي پرريسك توسط 
رانندگان طراحي نموده اس��ت. تخصص اكچواري 
مي تواند در توسعه و كاربرد محصوالت و طرح هاي 
بيمه اي در هند و ديگر كش��ورهاي درحال توسعه 
كم��ك كند. تالش هاي هماهن��گ از طرف صنعت 
بيمه، جامعه و ديگر سازمان هاي دولتي و ناظران در 
طراحي و اجراي اين نوع طرح ها براي توسعه پايدار 

جهاني بسيار حائز اهميت است.
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بورس كاال 5 بازار سرمايه
 مهم ترين رويدادهاي

تاالر نقره اي
گروه بورس|در هفته گذش��ته اظهارنظرهاي 
مهمي پيرامون بورس كاال ايران صورت گرفت كه 
افزايش شفافيت به واسطه تقويت بازارهاي رسمي، 
جايگاه ويژه بورس كاال در توسعه شفافيت اقتصادي 
و افزايش ش��فافيت از طريق تقويت بورس كاال از 
مهم ترين آنها بود. در هفته گذش��ته مدير عامل 
شركت بورس كاالي ايران به جايگاه شفاف سازي 
اطالعات و داده ها در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: 
بازار بورس كاال چهره واقعي داد وس��تد و شرايط 
عمومي عرض��ه و تقاضاي كاالهاي گوناگون را در 
كشور نش��ان  مي دهد. زماني كه معامالت در اين 
بورس با جديت از سوي توليدكننده و مصرف كننده 
انجام ش��ود، بطور حتم، با فضايي شفاف و واقعي 
روبرو خواهيم بود؛ اما در نقطه مقابل، بديهي است 
خارج ش��دن كاالها از فضاي معامالتي ش��فاف و 
واقعي، موجب قدرت گرفتن بازارهاي غيرشفاف و 
كاذب و برخي افراد سودجو و منفعت طلب خواهد 
ش��د. حامد س��لطاني نژاد افزود: بدون شك اگر 
محصوالت گوناگون در بورس كاال عرضه نشوند و 
كاالها در فضايي غيرشفاف، نامشخص و به شكل 
زيرزميني معامله ش��وند، به سرعت شاهد ايجاد 
انحصار در بازار كش��ور خواهيم ب��ود و در نتيجه، 
زمينه كسب س��ودهاي نامتعارف بيشتري براي 
عده اي خاص فراهم مي شود. وي ادامه داد: در اين 
ميان نكته حائز اهميت، ق��رار گرفتن كل عرضه 
محص��والت در مقابل تقاضا براي مصرف اس��ت 
كه در صورت تحقق اين مهم براي همه كاالهاي 
توليد ش��ده در كشور، مس��ووالن سياست گذار 
به راحتي مي توانند با مشاهده آمارهاي بورس كاال 
يعني عرضه، تقاضا و معامله، نسبت به تنظيم بازار 
محصوالت و كمبود يك محصول و نياز به واردات 
يا دادن مجوز صادرات تصميم گيري و اقدام كنند.

   كاهش قيمت فوالد 
با آزاد سازي سقف رقابت 

از س��ويي ديگر، مدير كل دفت��ر صنايع معدني 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: آزاد 
سازي سقف رقابت در معامالت بورس كاال براي  
فوالدي ها قطعا در كوتاه مدت تاثير مثبتي بر بازار 
خواهد داشت. سيف اهلل اميري با بيان اينكه هدف 
ما تامين نياز داخل اس��ت، تاكيد كرد: با توجه به 
شرايط ايجاد شده تنها شركتهاي فوالدي اجازه 
صادرات دارند كه محصول خود را در بورس عرضه 
كنند. وي با تاكيد بر لزوم قطع دست دالالن بازار 
فوالد گفت: اگر بتوانيم دس��ت دالل ها را از اين 
 بازار قطع كنيم و كاال را بدون واس��طه به دست 
توليدكننده برسانيم بدون شك تاثير بسيارمثبتي 

در كاهش قيمت ها مي گذارد.

  گامي بزرگ در مسير شفافيت اقتصادي 
همچنين، عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: 
راه اندازي بورس كاال و عرضه محصوالت مهم حوزه 
فلزات و پتروشيمي در اين بورس، يكي از گام هاي 
بزرگ در مسير شفافيت اقتصادي بوده است. علي 
گل مرادي افزود: به داليل مختلف داخلي و خارجي، 
با نوسان قيمت كاالها مواجه هستيم كه مسووالن 
سياست گذار با استفاده از تمركز معامالت در بورس 
كاال مي توانند روند كنون��ي معامالت و قيمت ها 
و همچنين ب��رآورد از ميزان نياز آينده را تحليل و 
اقدام كنند. وي تاكيد كرد: بطور حتم سيس��تم و 
ساختارهايي مانند بورس كاال در ايجاد شفافيت، 
رقابت سالم، توسعه و رونق كسب و كار نقش ارزنده 
و بسزايي را بر عهده دارد و در اين موضوع به هيچ 
عنوان جاي ترديدي وجود ندارد اين در حالي است 
كه بورس كاال عالوه بر اثرگذاري در حوزه شفافيت، 
انحصار در توليد و عرضه را نيز كمرنگ مي كند زيرا 
اگر يك  محصول انحصاري قرار باش��د در فضايي 
غيرشفاف عرضه و معامله، شرايط بازار آن كاال بدون 

شك ملتهب مي شود.

   توسعه شفافيت 
افزون بر اين، مديرعامل هلدينگ بانك سامان در 
خصوص مزيت ه��ا و فرصت هاي بورس كاال براي 
اقتصاد گفت: بورس كاال در تمام دنيا بهترين مكان 
براي اجراي عدالت در معامالت و كش��ف واقعي 
قيمت كاالهاست. بهزاد گلكار، با اشاره به اينكه در 
همه دنيا بورس هاي كااليي به دليل كشف قيمت 
واقع��ي و ارايه خدمات متن��وع از طريق ابزارهاي 
مالي نوين، جايگاه ويژه اي در اقتصاد دارند، گفت: 
در بازارهاي نظام مند كااليي، قيمت ها براس��اس 
مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شوند به همين 
دليل اين بازارها در همه كش��ورها از بورس فلزات 
لندن و شيكاگو گرفته تا بورس گل هلند و بازارهاي 
متشكل آسيايي، از جايگاه ويژه اي برخوردارند. وي 
شفافيت اقتصادي را مهم ترين دستاورد بورس كاال 
دانست و گفت: وقتي سيستم عرضه و تقاضا تعيين 
كننده قيمت كاالهاست، اقتصاد در مسير درست و 
شفافيت قرار مي گيرد و بورس كاال اصلي ترين ابزار 

براي تحقق اين مهم است. 

  تقويت بورس كاال
عالوه بر اين، يك كارش��ناس بازار سرمايه درباره 
عملكرد بورس كاال در آستانه يازده سالگي گفت: 
نگاهي به سال هاي ابتدايي راه اندازي بورس كاال 
و مقايسه كاركردهاي اين بورس با شرايط فعلي، 
نشان مي دهد كه اين بورس از منظر ابزارسازي و 
آماده سازي زيرساخت ها براي حضور و معامله انواع 
كاالها عملكرد مثبتي براي اقتصاد داشته است. علي 
تيموري با اشاره به اينكه بورس كاال، مانعي براي 
سوءاستفاده در بازارها است، گفت: كليت اقتصاد و 
مسووالن بايد تالش بيشتري كنند تا از مزيت مهم 
بورس كاال براي افزايش شفافيت و سالمت بازارها 
نهايت بهره را ببرند تا ديگر شاهد همين چالش هاي 
مقطعي كه از كليت اقتصاد به ساير بخش ها از جمله 

بورس كاال مي رسد نيز جلوگيري شود. 

»تعادل« وضعيت بازار بدهي در روزهاي اوج گيري بازار سهام را بررسي مي كند 

اوراق مهجور 
گروه بورس | سميرا ابرهيمي|

آخرين هفته تيرماه سال 94 كه برجام به نتيجه رسيد 
دريچه مهمي براي توسعه سرمايه گذاري در اقتصاد 
ايران باز ش��د كه از آن تحت عنوان س��رمايه گذاري 
خارجي ياد مي ش��د. البته مش��كالت ديگري نظير 
مشخص نبودن ميزان ريسك كش��ور نيز به عنوان 
مانعي براي ورود س��رمايه گذار خارجي مطرح شد. 
در مواقعي ش��بيه به اين، دولت ها به صورت مرسوم 
ب��راي تعيين ميزان ريس��ك و اعتب��ار، در يك بازار 
ب��ورس معتبر اقدام ب��ه ايجاد بدهي و چ��اپ اوراق 
مي كنند. ميزان درصدي سودي كه براي اوراق دولتي 
كش��وري در بورس هاي بين الملل��ي در نظر گرفته 
شود، با تعديل مثبت 1 الي 2 درصدي تحت عنوان 
حد ريسك آن كش��ور پذيرفته مي شود. البته دولت 
يازدهم هيچ گاه اقدام به انتشار اوراق بدهي در هيچ 

بورس بين المللي نكرد. 
اگر اين موضوع را به عنوان اولين و عمومي ترين مزيت 
براي بازار بدهي بناميم، دومين مزيت بازار بدهي را 
مي توانيم در سهولت تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 

رديابي كنيم.
گريزي از زاويه ديگر به فعاليت هاي اقتصادي دولت 
يازدهم، نش��ان از عزم اين دولت براي توس��عه بازار 
بدهي ذيل بازار س��رمايه مي دهد. مهم ترين اقدامي 
كه در آن زمان انجام ش��د، انتشار اوراق بدهي دولت 
براي تس��ويه با پيمانكاران تحت عنوان اوراق خزانه 
بود. اين اوراق كه از نوع اوراق معامله به كسر شناخته 
مي شود و در زمان سررسيد هاي يك ساله خود توسط 
دولت با رقم 100 هزار تومان خريداري مي ش��د، به 
دليل عدم نك��ول در زمان بازپرداخ��ت مورد توجه 
بسياري از سرمايه گذاران قرار گرفت و حتي توانست 
سرمايه گذاران خارجي بسياري را نيز وارد بازار كند. 

  نگاهي به بازار بدهي 
بازار بدهي بازاري است كه در آن انواع اوراق مبتني بر 
بدهي )مانند اسناد خزانه دولتي، اوراق قرضه دولتي 
و غيره( مبادله مي ش��وند. در بازار بدهي ذي نفعان 
مي توانند ديون جديد را در بازار اوليه خريد و فروش 

كنند يا اينكه در بازار ثانوي��ه اوراق مبتني بر بدهي 
وارد شده و به خريد و فروش ديون گذشته بپردازند. 
در اين بازار انواع اوراق بدهي كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت مبادله مي ش��ود ك��ه مي تواند مرتبط با 
دولت، شركت ها، بانك ها، شهرداري ها و غيره باشد. 
بازار بدهي در مقايسه با نظام بانكي داراي دو مزيت 
عمده است. اولين مزيت اين است كه به دليل ايجاد 
بازار ثانويه براي اوراق بدهي كه در س��ال هاي اخير 
به وف��ور در ذيل بازار س��رمايه تقويت ش��د، تمايل 
س��رمايه گذاران براي تامين مالي شركت ها افزايش 
يافته كه اين امر مي تواند باعث كاهش هزينه تامين 
مالي بنگاه ها در مقايس��ه با نظام بانكي شود. دومين 
مزي��ت هم مبني بر اين اس��ت كه نرخ ب��ازار بدهي 
سيگنال ريسك و بازده اقتصادي كشورها، صنعت ها 

و شركت ها را مشخص مي كند. 
اما نكته اي كه بايد به آن توجه داش��ت، اين است كه 
در بازار سرمايه با توجه به چشم انداز آتي سودآوري 
شركت ها، ميزان عرضه و تقاضاي سرمايه گذاران در 
هر بازار تغيير مي كند. در واقع زماني كه حد ريسك 
در بازار س��رمايه، حد بااليي باش��د بازار بدهي مورد 
توجه قرار مي گيرد. اما در ش��رايطي مانند امروز كه 
بازارسهام تحت تاثير عوامل مختلفي مانند افزايش 
نرخ دالر در حال تنظيم ارزش جايگزيني شركت ها 
با قيمت هاي قبلي اس��ت و بازار كاالهاي اساس��ي 
در س��طح جهاني كه در حال رش��د اس��ت،  ريسك 
بازار س��رمايه در حاش��يه امن موقت ق��رار گرفته و 
س��رمايه گذاران براي كسب بازده بيش��تر در حال 
ورود به اين بخش از بازار هستند. پيامد اين موضوع 
را مي تواني��م در ابطال واحدهاي س��رمايه گذاراي 
صندوق هاي درآمدثابت نيز ببينيم كه حجم و ارزش 
آنها در حال كم شدن اس��ت. در واقع بازار بدهي كه 
مي توانست تامين مالي ارزان براي توليدكنندگان و 
سود مطمئن براي سرمايه گذاران را فراهم آورد، اين 
روزها به دليل درآمدن س��رمايه گذاران از زير سايه 
سود امن، به حاشيه رفته و تنها شركت هايي كه سابقه 
سودآوري مناسب و چشم انداز خوبي داشته باشند، 
مي توانند از مزيت تامين مالي ارزان برخوردار شوند.

  شاخص عمق مالي 
شاخص عمق مالي، يكي از مهم ترين شاخص هايي 
است كه روند توسعه بازار بدهي در كشورها را نشان 

مي دهد. 
اين شاخص در واقع نشانگر نسبت مانده تسهيالت 
اعطاي��ي، اوراق بدهي و س��هام منتش��ر ش��ده به 
تولي��د ناخالص داخلي اس��ت كه اين ش��اخص در 
كشورهاي توسعه يافته به صورت قابل توجهي باالتر 

ازاقتصادهاي نوظهور است. 
نگاهي به عملكرد كشورها نشان مي دهد كه در ژاپن 
به دليل آنكه دولت اين كش��ور اقدامات گسترده اي 
در زمينه تامين مالي از طريق اوراق بدهي داش��ته، 

شاخص عمق مالي اين كش��ور رشد كرده است. اما 
در اروپاي غربي تس��هيالت بانكي بيشترين سهم از 
تامين مالي در زمان گذار توسعه يافتگي را داشتند 
كه البته اين مورد در اقتصادهاي نوظهور و در حال 
رشد به دليل سهولت استفاده، بيشتر ديده مي شود. 
با اين حال بيان مي شود كه به منظور كاهش تسلط 
سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي، توسعه بازار 

بدهي مي تواند راهگشا باشد. 
ايجاد بدهي هاي دولت ايران در سال 97، در بودجه 
اين سال تبديل به محل چالش شده بود. با توجه به 
اينكه حدود 20 درصد از بودجه سال جاري مربوط 
به اين بخش از درآمدزايي هاي دولت است و در واقع 

دولت آينده را فروخته اس��ت، گفته مي شد كه اين 
كار باعث ورشكسته شدن دولت و ايجاد يك دولت 
بدهكار مي شود. البته اين هشدارها در زمان وجود 
يك اقتصاد باثبات، ادعاي نادرستي نيست، اما اكنون 
كه موج تورمي دوباره بازگش��ته است و پيش بيني 
مي شود تورم تا پايان سال رشد بيشتري داشته باشد، 
اقدام به ايجاد بدهي دولت در اين مقطع عاملي است 
كه به ورشكستگي منجر نمي شود. بلكه تنها ممكن 
است افرادي كه اين اوراق را خريده اند با بازار ثانويه 
كم عمقي مواجه ش��وند و تا زمان سررسيد با توقف 
پول خود نسبت به نرخ بازار سهام،  دالر، طال و تورم 

عقب بمانند. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در ابتداي 
شروع معامالت هفته گذشته در رقم 157 هزارو 328 
واحدي قرار داشت و توانست با افزايش 23 هزارو 307 
واحدي معادل )14.8درصد( رش��د، رقم 180 هزارو 
635 واحدي را به خود اختصاص دهد. از همين رو، در 
معامالت هفته گذشته از مجموع 39 صنعت حاضر در 
بازار سهام 37 صنعت بازدهي مثبتي را تجربه كردند. 
از س��ويي ديگر، از ابتداي امس��ال و در مدت 122 روز 
معامالتي تع��داد 225ميليارد و 230ميليون س��هم 
و حق تق��دم به ارزش 635ه��زار و 332ميليارد ريال 
در 12ميليون و 739ه��زار و 158دفعه مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. همچنين، بررس��ي معامالت بازار 
س��هام به تفكيك بازار نش��ان مي ده��د در اين مدت 
144ميليارد و 402ميليون سهم به ارزش 338هزار 
و 261ميليارد ريال در 6ميليون و 564هزار و 7نوبت 
در بازار اول؛ 77ميليارد و 93ميليون س��هم به ارزش 
225ه��زار و 121ميليارد ريال در 6ميليون و 42هزار 
و 479نوبت در بازار دوم؛ 50ميليون س��هم به ارزش 
48هزار و 498ميليارد ري��ال در 21هزار و 105نوبت 
در ب��ازار بدهي؛ يك ميليارد و 400ميليون س��هم به 
ارزش 31ميلي��ارد ريال در 2 هزار و 476نوبت در بازار 
مشتقه و 2 ميليارد و 285ميليون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
23هزار و 421ميليارد ري��ال در 109هزار و 91نوبت 

مورد معامله قرار گرفته اس��ت. اين در حالي است كه 
شاخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را از ارتفاع 
119 هزار و 175 واحد آغاز كرده است تاكنون با 64هزار 
و 962واحد افزايش معادل 54.5درصد رشد را به ثبت 
رسانده و به ارتفاع 180هزار و 635واحد رسيده است. 
شاخص بازار اول نيز در اين مدت با 65هزار و 147واحد 
رشد و شاخص بازار دوم با 152هزار و 335واحد افزايش 

مواجه شده اند.

  تداوم روزهاي سبز فرابورس 
از س��ويي ديگر، معامله گران فرابورس��ي شاهد هفته 
پررونق و سبز ديگري در نخس��تين هفته كاري اين 
بورس در مهرماه 1397 بودند بطوري كه شاخص كل 
فرابورس ايران با 11 درصد رشد، بازدهي خيره كننده 
89 درصدي را از ابتداي س��ال به ثبت رساند و ارزش 
ب��ازار نيز با 9 درص��د افزايش در اين هفته، رش��د 60 
درصدي را آغاز اين سال رقم زد. در هفته اي كه سپري 
شد آيفكس با 213 واحد افزايش، قله 2 هزار واحدي 
را براي نخستين بار در عمر چند ساله خود فتح كرد و 
در آخرين روز كاري هفته گذشته در رقم 2 هزار و 71 
واحدي ايستاد كه معادل 11 درصد رشد در طول اين 
هفته بود. در مجموع بازارهاي نه گانه فرابورس��ي نيز 
5 هزار و 650 ميليون ورقه ب��ه ارزش 35 هزار و 276 
ميليارد ريال طي 739 هزار دفعه دادوس��تد ش��د كه 
در مقايسه با هفته پيش از آن از افزايش 19 درصدي 

حجم و ارزش معام��الت و 63 درصدي تعداد دفعات 
دادوس��تد س��هام و اوراق بهادار در فرابورس حكايت 
داش��ت. نگاهي به عملكرد بازارهاي فرابورس��ي نيز 
نشان دهنده رشد همزمان حجم و ارزش معامالت در 
بازارهاي اول، دوم و پايه است. بدين ترتيب در بازار اول 
با جابه جايي 713 ميليون سهم به ارزش 2 هزار و 482 
ميليارد ريال، حجم و ارزش معامالت به ترتيب بيش 
از 96 و 163 درصد رشد كرد. در بازار دوم شاهد تغيير 
مالكيت يك هزار و 849 ميليون سهم به ارزش 8 هزار 
و 299 ميليارد ريال بوديم كه رشد 10 و 35 درصدي 
در اين متغيرها را نسبت به هفته پيشين نشان مي داد. 
سهامداران بازار پايه نيز 2 هزار و 987 ميليون سهم را 
به ارزش 8 هزار و 202 ميليارد ريال ميان خود دست به 
دست كردند كه به ترتيب نشان دهنده 15 و 43 درصد 
رشد در حجم و ارزش معامالت اين بازار نسبت به هفته 

پيشين روبرو شدند.
در بازار ابزارهاي نوين مالي سرمايه گذاران اين بازار 99 
ميليون ورقه به ارزش 16 هزار و 282 ميليارد ريال را 
مورد معامله قرار دادند كه در مقايسه با هفته پيش از آن 
در حالي رشد 17 درصدي حجم را نشان مي داد كه افت 

2 درصدي در ارزش معامالت را نيز منعكس مي كرد.
در هفته اي كه گذش��ت اوراق بدهي كاهش معامالت 
و ارزش آن را شاهد بود، در سمت مقابل صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق تسهيالت مسكن 
به ترتيب رش��د 24 و 19 درصدي حج��م و 21 و 16 

درصدي ارزش معامالت را تجربه كردند. در تابلوهاي 
معامالت بازار پايه نيز حجم معامالت در تابلو الف و ب 
تا سقف حداكثر 59 درصد رشد كرد و ارزش معامالت 
در سه تابلو اين بازار يعني الف، ب و ج تا سطح حداكثر 
81 درصد افزايش يافت. هفته گذشته ارزش معامالت 
خرد بازار سهام شامل معامالت در بازارهاي اول، دوم، 
پايه، مش��تقه و SME به رقم 18 هزار و 484 ميليارد 
ريال رسيد كه از اين ميزان گروه محصوالت شيميايي 
با معامالتي ب��ه ارزش 2 هزار و 487 ميلي��ارد ريال، 
13 درصد از ارزش كل معام��الت را در اختيار گرفت 
و صدرنشين ش��د. پس از آن گروه هاي فلزات اساسي 
و س��رمايه گذاري ها به ترتيب 11 و 8 درصد از ارزش 
كل معامالت خرد بازار س��هام را ب��ه خود اختصاص 

دادن��د و در جاي��گاه دوم وس��وم صنايع فرابورس��ي 
ايس��تادند. همچنين در ميان 10 صنعت نخست كه 
با بيش��ترين ارزش معامالت هفتگي روبرو شدند نام 
گروه هاي هتل و رس��توران، خودرو يي ها، پااليشي ها 
و انبوه سازي به چش��م مي خورد. از ديگر رويدادهاي 
هفته گذشته همچنين مي توان به عرضه اوليه سهام 
»تاپكيش« در بازار دوم، عرضه اس��ناد خزانه اسالمي 
در نم��اد »اخ��زا706« در بازار ابزاره��اي نوين مالي، 
قطعيت معامله عرضه يكجاي 0.01 درصد از س��هام 
غيرمديريتي شركت فوالد سيرجان ايرانيان در نماد 
»سيس��كو4« و 0.08 درصد از س��هام غيرمديريتي 
شركت فوالد زرند ايرانيان در نماد »زيسكو4« هر دو 

در بازار سوم اشاره كرد.

بازدهي مثبت 37 صنعت
مروري بر آمار معامالت بازار سرمايه نشان مي دهد
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پرسش اساسي از افرادي كه موضوع خروج معامالت 
از بورس را مطرح مي كنند اين است كه پس از خروج، 
محصوالت چگونه و برپايه چه شفافيتي انجام خواهد 
شد؟ اصال مگر ريش��ه مشكالت فعلي به بورس كاال 

ارتباط دارد كه بحث خروج را مطرح مي كنيد. 
به گزارش ايلنا، علي قرباني عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اينكه عملكرد 
ب��ورس كاال در ايجاد ش��فافيت معام��الت كاالها 
اس��تراتژيك و مواد اوليه طي س��ال هاي گذش��ته 
مثبت بوده است، گفت: مطرح شدن چندباره خروج 
معامالت پتروشيمي از بورس كاال با كدام استدالل 

انجام مي شود؟ 
آيا اين اقدام حاصلي جز مرگ شفافيت در معامالت 
اين محصوالت اس��ت؟ نه تنها تضعيف بورس كاال 
بلكه تقويت هر چه بيشتر اين بازار به منظور توسعه 
شفافيت اقتصادي بايد در دستوركار مسووالن قرار 
گيرد. وي افزود: پرسش اساسي از افرادي كه موضوع 
خروج معامالت از بورس را مطرح مي كنند اين است 
كه پ��س از خروج، محصوالت چگون��ه و برپايه چه 
شفافيتي انجام خواهد شد؟ اصال مگر ريشه مشكالت 
فعلي به بورس كاال ارتب��اط دارد كه بحث خروج را 

مطرح مي كنيد. 
وي با تاكيد بر اينكه در بورس كاال رقابت به صورت 
واقعي و قيمت ها به صورت واقعي كش��ف مي شود، 

گفت: اگر شاهد اين هس��تيم كه در روند معامالت 
برخي كاالها اخالل ايجاد شده و بورس كاال نتواسنته 
به ثب��ات قيمت ها كمك كند، يعن��ي واقعيت هاي 

اقتصادي ما به نمايش گذاشته شده است. 
اگر در عرضه يك محصول كمبودي وجود دارد، بايد 
توليدكننده را ترغيب به عرضه كرد و با راهكارهاي 

اقتصادي به حل مشكل پرداخت.
 به اين ترتيب مش��كالت كنوني ريشه در بي ثباتي 
اقتص��ادي و تصميم گيري ه��ا دارد و باي��د در اين 
حوزه ها تالش كرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس درباره سوءاستفاده برخي ها از 
ش��رايط خاص اقتصادي، افزود: برخي ها به دنبال 
گرفتن ماهي از آب گل آلود هس��تند و بحث خروج 
معامالت پتروش��يمي ب��ا نيت س��ودجويي مطرح 
مي كنند در شرايطي كه خارج شدن عرضه و تقاضاي 
هر كااليي از بورس به از بين رفتن ش��فافيت منجر 
مي شود اين يعني ديگر ميزان عرضه و تقاضاي كاال 
و ارزش مبادالت انجام ش��ده قابل رصد و پيگيري 

نخواهد بود. 
وي اظهارداش��ت: خروج هر محصول��ي از بورس به 
اين معناست كه برخي افراد مي خواهند مواد اوليه 
را به بازار سياهي كه خود ايجاد كردند عرضه كنند 
بنابراين خروج از بورس به صالح نيست حتي آنهايي 

كه در بورس نيستند نيز بايد در آن حضور يابند.

ي��ك كارش��ناس ب��ازار س��رمايه معتق��د اس��ت اگر 
صادركنن��دگان به معناي واقعي ارز خود را در س��امانه 
نيما اظهار كنن��د و كفه عرضه همپ��اي تقاضا در بازار 
رشد كند، قيمت ارز كاهش خواهد يافت؛ وي همچنين 
معتقد است وضعيت بازار سهام در شش ماهه دوم سال 
1397 متفاوت خواهد بود. به گزارش ايس��نا، عليرضا 
قدرتي درب��اره تاثير تحريم هاي يكجانبه امريكا بر بازار 
سرمايه ايران، گفت: تحريم ها دو اثر در اقتصاد ما دارد؛ 
يك اثر رواني و يك اثر واقعي. متاس��فانه در س��ال هاي 
اخي��ر اثر رواني بر اثر واقعي غالب بوده اس��ت و معموال 
بحث هاي روان��ي اثراتي بر وضعيت اقتصاد گذاش��ته، 
در حالي كه در واقعيت ممكن اس��ت آن اتفاق هايي كه 
ما فكر مي كنيم، رخ نده��د. وي ادامه داد: جدا از اثرات 
رواني بايد ب��ه اثرات واقعي پرداخ��ت؛ مي دانيم كه در 
كش��ور ما درآمدهاي ارزي، حاصل از فروش نفت است 
و كاهش ف��روش نفت بر درآمد كش��ور تاثير نامطلوب 
خواهد گذاش��ت اما فكر مي كنم مي توانيم در برخي از 
حوزه ها بحران ها را به نفع خود به فرصت تبديل كنيم 
هرچند در برخ��ي از حوزه هاي ديگر اي��ن كار ممكن 
نيست. وي افزود: در حال حاضر بورس به دنبال صنايعي 
اس��ت كه از تحريم ها كمترين آسيب را ببيند. از طرفي 
بايد بدانيم جامعه جهاني خيلي بزرگ اس��ت و ش��ايد 
بش��ود تحريم هاي يك سويه امريكا را به نحوي دور زد. 
قدرتي افزود: بازار خيلي از شركت ها در ايران در منطقه 

)خاورميانه( اس��ت، در نتيجه آن شركت ها مي توانند با 
مشتريانشان تعامل هايي داش��ته باشند و براي فروش 
محصوالتشان قراردادي بسته و با تخفيف هاي مناسبي 
محصوالتش��ان را به فروش برس��انند. وي با بيان اينكه 
براي صدور محصوالت در حوزه معدني و فلزي مشكلي 
نخواهيم داشت، گفت: در سال هاي اخير كم ترين آسيب 
به صادرات در حوزه معدني و فلزي وارد ش��د، درنتيجه 
در ادامه هم با صادرات در اين حوزه مش��كلي نخواهيم 
داشت.  اما در هر صورت با تحريم هاي يك جانبه امريكا، 
در بازار سرمايه اثراتي خواهد داشت. اگر بتوانيم اثرات 
رواني ناشي از تحريم ها را پشت سر بگذاريم، مي توانيم 
براي اثرات واقعي تحريم ها تدابيري بينديش��يم. او در 
پاس��خ به اينكه آيا با اعمال تحريم ها و كاهش صادرات 
نفت و محصوالت نفتي، شركت هاي صادرات محور در 
بورس با كاهش قيمت سهام مواجه خواهند شد، گفت: 
يك واقعيت غير قابل كتمان اين اس��ت كه در چند ماه 
گذشته يكي از عوامل رشد بازار سرمايه افزايش قيمت 
دالر بوده است. درنتيجه نوسانات و جهش هاي دالري بر 
فروش شركت ها و ارزش ذاتي آنها تاثير گذاشته است. اما 
از طرفي فكر مي كنم، هنوز اثرات واقعي دالر بطور كامل 
در شركت ها اعمال نشده است و هنوز شركت ها با دالر 
10 هزار تومان قيمت گذاري مي شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه، تاكيد كرد: با توجه به افزايش نرخ دالر هنوز آن 
اتفاقي كه ما از وضعيت بازار سهام انتظار داشتيم، بطور 

كامل رخ نداده چراكه بازار براي آبان ماه به بعد ريسكي را 
در نظر گرفته و سرمايه گذاران با توجه به آن ريسك اقدام 
به خريد مي كنند. قدرتي تاكي��د كرد: اگر مبادالتمان 
بر اس��اس عرضه و تقاضاي واقعي باشد و در حجم هاي 
باال مبادالت انجام ش��ود، قطعا دالر اين قيمت نخواهد 
بود و كاهش پيدا خواهد كرد. اگر صادركنندگان بطور 
واقعي و جدي دالر خود را در سامانه نيما عرضه كنند و 
واردكنندگان به مقدار مورد نيازشان تقاضا دهند، قيمت 
ارز كاهش شديدي خواهد داشت. اما در حال حاضر به 
دليل نبود س��از و كار مناس��ب براي قيمت گذاري ارز، 
قيمت هاي غيرواقعي ايجاد مي ش��ود. وي در پاسخ به 
اينكه وضعيت بازار را تا پايان سال 1397 )در شش ماهه 
دوم سال( چطور مي بينيد، گفت: از ديد من شش ماهه 
دوم سال با شش ماهه اول خيلي متفاوت خواهد بود.  در 
ش��ش ماه اول كليات بازار سرمايه بدون در نظر گرفتن 
واقعيت اقتصادي شركت ها رشد كرد. اما در شش ماهه 
دوم سال قطعا صنايع و شركت هايي رشد خواهند كرد 
كه به معناي واقعي شركت هاي سودآوري باشد. قدرتي 
اف��زود: در حال حاضر برخي از ش��ركت ها كه وضعيت 
خوبي هم ندارند، به دليل رش��د همه جانبه بازار رش��د 
كرده اند ولي در ش��ش ماهه دوم صنايعي كه سوددهي 
واقعي داشته باشند، رشد خواهند كرد. من به سهامداران 
و فعاالن بازار توصيه مي كنم درشش ماهه دوم با دقت و 

با كارشناسي بيشتري خريد و فروش كنند.

عضو كميسيون برنامه مجلس مطرح كرديك كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

تالش براي تضعيف بازار رسمي كاال با بهانه سودجوييسودآوري شركت ها در 6 ماه دوم سال
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تعهد پيمان سپاري چند برابر ارزش واقعي صادرات
گروهتشكلها|

احي��اي پيمان س��پاري ارزي مش��كالت ج��دي براي 
صادركنندگان ايجاد كرده اس��ت و اين بخشنامه باعث 
اعتراض ش��ديد فعاالن اقتصادي ش��د اما در اين ميان 
مس��اله اي كه كمتر به آن توجه شده اين است كه دولت 
بر اساس فرمولي اين پيمان را دريافت مي كند كه تقريبا 
هر صادركنن��ده حداقل به ان��دازه دو برابر ارزش واقعي 
صادراتي خود متعد به بازگرداندن ارز مي شود. طبيعتا 
چنين فرمولي از ابتدا محكوم به شكست است اما دولت با 
گذشت چند ماه از بحث قيمت گذاري كاالهاي صادراتي 

حاضر به اصالح فرمول نيست.

  فرمول 4200 توماني
پيمان سپاري سياستي اس��ت كه در آن صادركننده به 
روش هاي مختلف متعهد مي شود ارز ناشي از صادرات 
خود را در زماني مشخص به كشور بازگرداند. طبيعتا در 
اينجا يك بحث جدي پي��ش مي آيد كه ميزان صادرات 
اعالم شده آيا واقعي است؟ با توجه به ميزان ارزي كه بايد 
بازگردد طبيعتا صادركنندگان تمايل دارند ارزش كاالي 
خود را كمتر نشان دهند و در مقابل دولت براي اينكه ارز 
بيشتري به دست آورد تمايل دارد ارزش صادرات بيشتر 
باشد. در اينجا بحث ارزش گذاري گمركي پيش مي آيد 
كه در ماه هاي اخير مورد اعتراض بس��ياري از تشكل ها 
بوده است. دولت از زماني كه بحث بازگشت ارز صادراتي 
مطرح ش��د اصرار داش��ت كه ارزش گذاري گمركي به 
صورت دقيق باش��د. به ويژه آنكه در س��ال هاي گذشته 
هميش��ه صادركنندگان ميزان صادرات خود را بيشتر 
نشان مي دادند تا احيانا از جوايز صادراتي برخوردار شوند 
و دولت نيز با اين كار مقابله نمي كرد تا كارنامه خود را موفق 
جلوه دهد.با جدي ش��دن بحث بازگشت ارز صادراتي از 
فروردين امس��ال مساله واقعي شدن ارزش صادرات هم 
مطرح شد. تشكل ها بحث ارزش واقعي كاالهاي صادراتي 
را پيگيري كردند. اما در اين ميان اتفاق عجيبي رخ داد. 
گمركي محاسبات ارزش كاال و هزينه هاي جانبي آن مانند 
حمل و نقل را به صورت ريالي مورد محاسبه قرار مي دهد 
و در نهايت با تقسيم كردن آن بر نرخ ارز ارزش صادرات 
را مشخص مي كند. طبيعتا اين نرخ بايد نرخ ارزي باشد 
كه كاال واقعا بر اس��اس آن ساخته ش��ده ولي گمرك از 
زمان بخشنامه دالر 4200 توماني جهانگيري اين نرخ را 
مرجع قرار داده است. به عبارت روشن با اين فرمول ارزش 
صادرات دو برابر ارزش صادرات بر اس��اس دالر نيمايي و 
چند برابر ارزش صادرات به نرخ بازار آزاد محاسبه مي شود.

براي درك بهتر موضوع مي توان آن را با يك مثال ساده 
روش��ن كرد. فرض كنيم كااليي ب��ه ارزش يك ميليون 
تومان از كش��ور صادرشده است. اگر دالر 4200 توماني 
معيار باشد حدود 238 دالر صادرات صورت گرفته است. 
اگر نرخ دالر س��امانه نيما را 8 هزار تومان در نظر بگيريم 
تنها 125 دالر صادرات صورت گرفته است. اگر نرخ سنا 
را به ازاي ه��ر دالر 16000 تومان در نظر بگيريم ميزان 
صادرات بر اساس سامانه سنا 62.5 دالر بوده است و اگر 
نرخ ارز آزاد 18 هزار توماني معيار باش��د ارزش صادرات 

كمي بيش از 55.5 دالر بوده است. اگر صادركننده تمام 
صادرات و توليد خود را بر اساس ارز آزاد انجام داده باشد 
ارزش صادراتي وي 55.5 دالر اس��ت اما براي وي 238 
دالر تعهد ايجاد شده است كه بايد اين ميزان در مدت 3 

ماه به كشور بازگردد.

 آمارهاي دروغ صادراتي
حال بياييم به آمارهاي صادراتي نگاهي مجدد بياندازيم. 
دولت مي گويد تا پايان شهريور ماه حدود 22.7 ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي صورت گرفته است. اگر مبناي اين 
محاس��به آمارهاي گمرك باشد يعني تمام محاسبات با 
ارز 4200 توماني در نظر گرفته ش��ده است و در حقيقت 
آمار گمرك به شكل دروغين بيش از حد نشان داده شده 
است. دولت بر اساس همين ميزان صادرات معتقد است 
كه در صورت بازگشت ارز صادرات غيرنفتي به اندازه كافي 
ارز براي اداره كش��ور وجود دارد در حالي كه اگر بر اساس 
واقعيت ها محاسبه صورت گيرد و نرخ سامانه سنا را معيار 
اندازه صادرات قرار دهيم كل صادرات غيرنفتي كشور به 
6 ميليون دالر نخواهد رسيد. البته با توجه به اينكه بخش 
مهمي از صادرات پتروشيمي است كه نرخ خوراك خود را به 
قيمت ارز قبلي مي پردازند و فروش آنها در سامانه نيما است 
آمار كمي تعديل خواهد شد اما مطمئنا 22 ميليارد دالر 
عدد صحيح صادرات نيست و اين ارز اصوال وجود ندارد كه به 
كشور بازگردد. تا به اينجا متهم اين موضوع صادركنندگان 
هستند اما واقعيت اين است كه تا وقتي محاسبات واقعي 

نباشد نمي توان انتظار حل مشكل را داشت.

  گمرك چه چيزهايي را با ارز 4200 توماني 
مي سنجد؟

يكي از بحث هاي اصلي اين اس��ت كه در فرمول گمرك 
چه مواردي با ارز 4200 توماني محاسبه شده كه باعث 
غلط نش��ان دادن آمار صادرات مي شود. ماده14 قانون 
گمركي مي گويد ارزش گمركي كاالي ورودي در همه 
موارد عبارت اس��ت از ارزش بهاي خريد كاال در مبدأ به 
اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل )س��يف( به اضافه ساير 
هزينه هايي كه به آن كاال تا ورود به اولين دفتر گمركي 
تعلق مي گيرد كه از روي س��ياهه خريد يا س��اير اسناد 
تسليمي صاحب كاال تعيين مي شود و براساس برابري 
نرخ ارز اعالم شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. 
بر اساس تبصره اين ماده در تعيين ارزش گمركي موارد 

ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي شود: 
الف � حقوق مالكيت معنوي؛

ب � هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها؛
پ � ظروف و محفظه ها؛

ت � مواد، قطعات و تجهيزات به  كار رفته در توليد كاالي 
وارده و تأمين  شده توسط خريدار؛

ث � ه��ر بخش از عوايد فروش مج��دد و عوايد واگذاري 
تعلق گرفته به فروشنده بطور مستقيم يا غيرمستقيم.

در حقيقت اكثر هزينه هاي در نظر گرفته شده با قيمت 
ارز باالتري اس��ت اما گمرك پايين ترين نرخ را معيار 

قرار داده است.

 آيا گمرك مقصر است؟
واقعيت اين است كه در اين ماجرا گمرك نيز چندان مقصر 
محسوب نمي شود. گمرك بر اساس قانون و بخشنامه ها 
نرخ رسمي يعني 4200 تومان را به رسميت مي شناسد 
و اجازه ندارد بدون دس��تور مقامات عالي دولت تغييري 
در اين نرخ بدهد. دولت نيز چندان از اين ش��رايط بدش 
نمي آيد و حداقل روي كاغذ شرايط عادي به نظر مي آيد 
در حالي كه اتفاقات و واقعيت هاي امروز اقتصاد ايران چيز 
ديگري اس��ت و با آمارهاي واقعي تطابق بيشتري دارد. 
مشكل از آنجايي بحراني مي شود كه اتفاقا همين آمارهاي 
غلط معيار تصميم گيري دولت قرار مي گيرد و مشكالت 

اساسي براي اقتصاد كشور رخ مي دهد.
در همين رابطه كيوان كاش��في عضو هيات رييسه اتاق 
ايران با انتقاد از بخشنامه ها و دستورالعمل هايي كه طي 
ش��ش ماه اخير به وفور ش��اهد پيامدهاي مخرب آن در 
كش��ور بوديم، اظهار كرد: طرح پيمان سپاري ارزي نيز 
طي سه چهار ماه آينده تاثير منفي خود را نشان خواهد 
داد. وي عن��وان ك��رد: باي��د ارز 4200 توماني از چرخه 
اقتصادي كش��ور حذف و فاصله دو بازار باقي مانده را نيز 
كم كنيم. حل مشكل اصلي سه نرخي بودن ارز مي تواند 
مشكالت ثانويه مانند صدور بخشنامه هاي متعدد دست 
و پاگير را نيز مرتفع كند.كاشفي با اشاره به اينكه اجراي 
سياست پيمان سپاري ارزيموج گسترده اي از انتقادات در 
سراسر كشور به راه انداخته، گفت: به زودي اثرات اجراي 
اين طرح را در كاهش ش��ديد صادرات و تشديد بحران 
ارز خواهيم ديد.عضو هيات رييس��ه اتاق ايران در مورد 

نقدهاي وارده براين بخشنامه عنوان كرد: ابتدا قرار بود 
طرح پيمان سپاري ارزي براي صادرات واحدهايي مانند 
پتروشيمي ها، صنايع نفتي، صنايع فوالدي و برخي فلزات 
اجرا شود، زيرا عمده واحدهايي كه در اين بخش فعاليت 
دارند يا دولتي و يا خصولتي هستند و خوراك مورد نياز 
آنها با ارز 4200 توماني تامين مي شود و برگشت ارز آنها 

مشكل چنداني را ايجاد نمي كند.
وي با انتقاد از تسري دادن اين طرح به تمام كاالها، عنوان 
كرد: اجراي پيمان سپاري ارزي براي تمام كاالها باعث 
مي شود صنايع بخش خصوصي بيشترين صدمه را ببينند. 
با اجراي اين طرح، صنايع خصوصي كه در التهابات اخير 
اقتصادي كشور بيشترين لطمه را ديدند دچار مشكالت 
شديدي خواهند شد. زيرا از مجموع 35 تا 40 ميليارد دالر 
صادرات غيرنفتي كشور حدود سه چهارم آن توسط بخش 
دولتي و يا خصولتي ها و فقط يك چهارم آن توسط بخش 
خصوصي واقعي صورت مي گيرد كه اين بخش خصوصي 

نيز عمدتا صنايع كوچك و متوسط هستند.
كاشفي با اش��اره به بروز سرگرداني و آثار و تبعاتي كه 
براي صادركنندگان بخش خصوصي با اجراي اين طرح 
پيش آمده، تاكيد كرد: از زمان ابالغ اين بخشنامه موج 
انتقادات و اعتراضات را از سراسر كشور شاهد بوده ايم. 
مشكل ديگر اين بخشنامه اين است كه ابتدا قرار بود 
دو كشور افغانستان و عراق كه تنها كشورهايي هستند 
كه مي توانيم با پول ملي ايران با آنها مبادالت تجاري 
انجام دهيم از طرح پيمان س��پاري حذف شوند كه با 
وجود تاكيداتي كه داشتيم اين دو كشور نيز مشمول 

طرح هستند. اين دو كشور در شرايطي مشمول طرح 
پيمان سپاري ارزي شدند كه سهم عمده اي از صادرات 
ايران را به خود اختصاص مي دهند و با ادامه اين روند 
شاهد كاهش صادرات به اين كشورها نيز خواهيم بود.

 عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني ايران يادآورش��د: 
پيمان س��پاري ارزي آفت ه��ا و محدوديت هايي را به 
وجود مي آورد كه زمينه س��از دور زدن  قانون مي شود؛ 
البته حرف دولت در مورد اينكه براي تامين نياز كشور 
بايد منابع ارزي مديريت شود درست و منطقي است؛ اما 
درمورد شيوه هاي اين مديريت اختالف نظر بين دولت و 
بخش خصوصي وجود دارد. در روش فعلي هيچ تفكيكي 
انجام نشده است و براي همه كشورها از عراق و افغانستان 
تا كشورهاي ديگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
به يك شكل تعيين شده است. براي اين كار بايد چند 
اقدام ضروري انجام شود. ابتدا الزم است تكليف مان را با 
واحد هاي بزرگ دولتي مثل پتروشيمي ها و فوالدي ها 
مشخص كنيم، اين بخش ها بايد پيمان سپاري ارزي را 
انجام دهند و ارزهايشان را براساس ضوابط برگردانند. 
اين شركت ها به دليل اينكه دولتي هستند مي توان بر 

نحوه عملكردشان نظارت كرد.
وي اف��زود: اما يك چه��ارم صادرات كش��ور متعلق به 
بخش خصوصي و بنگاه هاي كوچك و متوس��ط است. با 
پيمان س��پاري ارزي بخش زيادي از صادرات اين گروه 
كه توليدشان در داخل نيازمند مواد اوليه است با مشكل 
جدي مواجه مي شود و دچار تزلزل خواهند شد. از اين رو 

پيمان سپاري ارزي براي اين كاالها ضرورتي ندارد.
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باوجود درخواست بازرگانان براي اصالح بخشنامه 
پيمان سپاري  ارزي، هنوز تغييري در اين بخشنامه 
صورت نگرفته است. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و ايتاليا در اين زمينه مي گويد هرگونه سياست 
دستوري در اقتصاد، اشتباه و فسادآور است و قوانين 
اين بخشنامه فاكتورهاي فروش قالبي را به جريان 
مي اندازد يا اينكه باعث مي ش��ود ارقام صادرات از 
س��وي صادركننده كمتر اعالم شود. از سوي ديگر 
اين بخشنامه  ُمسكني است كه قبال هم تجويز شده 

اما جواب نداده است.
به گزارش ايسنا، چندي پيش بانك مركزي مجددا 
بخش��نامه پيمان س��پاري ارزي را اب��الغ كرد كه 
بر اس��اس آن بايد همه صادركنن��دگان غيرنفتي 
درآمد ارزي حاصل از صادرات ش��ان را طي سه ماه 
به س��امانه نيما واريز كنند كه در اين راستا اعضاي 
اتاق بازرگاني و ديگر تجار گاليه هايي نسبت به نبود 
بستر الزم براي اجراي اين دستورالعمل دارند و آن 
را خالف قانون صادرات و واردات مي دانند. رييس 
اتاق بازرگاني ايران نيز اين موضوع را طي نامه اي به 
معاون اول رييس جمهور اعالم و درخواس��ت كرد 
كه اين بخش��نامه اصالح شود. در اين زمينه احمد 
پورف��الح - رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
ايتالي��ا، در گفت وگو با ايس��نا، تصريح كرد: ضمن 
تاكيد مجدد وزير صنعت، معدن و تجارت، هنوز در 
اين مورد تغييري صورت نگرفته است.وي گفت: هر 
كنترل يا دستور باال به پايين يا سياست  دستوري 
در اقتصاد مردود است، چراكه در گذشته هم نتيجه 
پيمان سپاري ها را ديده ايم كه چه فساد گسترده اي 
به بار آورد؛ لذا اين بخشنامه تصميمي اشتباه بود. 
پورفالح اظهار كرد: نبايد فرصت ها را از دست داد و 
فضاي كس��ب و كار را طوري فراهم كرد كه فعاالن 
اقتصادي با كمال ميل كاال را خريداري و صادر كرده 
و بعد پ��ول آن را به چرخه كاري خ��ود برگردانند 
ت��ا حجم فعاليت خود را بيش��تر كنن��د؛ لذا بحث 
پيمان سپاري هاي ارزي از بنيان مردود شده است.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا با تاكيد بر 
اينكه پيمان سپاري ارزي نه  تنها مشكل ارزي كشور 
را برطرف نمي كند، بلكه عدم اطمينان را به جامعه 
القا مي كن��د، بيان كرد: در آن موقع ممكن اس��ت 
فاكتور فروش هاي قالبي به جريان بيفتد يا رقم هاي 
كمتر از رقم اصلي اعالم شود كه سبب رسوب پول 

ما در كشورهاي طرف معامله مي شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح 
كرد: اگر از پنج درصد اف��رادي كه پس از صادرات 
كااله��اي خود، ارز حاصل از آن را به س��امانه نيما 
نياورده بودند چشم پوشي مي شد، بسيار بهتر بود 
تا اينكه ۹5 درصد ديگر با ترديد روبرو ش��وند. بايد 
موانع كسب و كار به گونه اي برطرف شود تا كساني 
كه در كشورهاي ديگر سرمايه دارند، به كشور آمده و 
همين جا سرمايه گذاري كنند، چراكه محدوديت ها 
باعث شده سرمايه هايش��ان را در آن طرف ذخيره 

كنند؛ لذا بايد مشكالت ريشه اي حل شوند.
پورفالح در رابطه با پاسخ به درخواست اتاق بازرگاني 
ايران مبني بر اصالح پيمان سپاري ارزي گفت: هيچ 

پاسخي در اين راستا به دست ما نرسيده است. 

ضرر صادركنندگان آلماني از 
بازگشت تحريم هاي ضدايراني

آمارهاي تجاري اخير كه از سوي انجمن اتاق هاي 
صنعت و بازرگاني آلمان )DIHK( به شينهوا ارايه 
شد، نش��ان داد صادرات آلمان به ايران از بازگشت 
تحريم هاي واشنگتن عليه تهران آسيب ديده است.

به گزارش ايسنا به نقل از ش��ينهوا، ولكر تيري ير، 
كارش��ناس بازرگاني انجمن DIHK اظهار كرد: 
صادرات آلمان به ايران از زمان اعالم بازگشت تدابير 
اقتصادي خصمانه امريكا، به ميزان 18 درصد كاهش 
يافته اس��ت. وي خاطرنشان كرد: بسياري از بيش 
از100 شركت آلماني كه دفاتري در ايران داشتند، 
ناچار شدند اين بار نيز فعاليت خود را متوقف كنند.

به اين ترتي��ب كمت��ر از دو ماه پس از بازگش��ت 
تحريم هاي امريكا عليه ايران در ماه اوت، نخستين 
شواهد از ضرر آلماني ها در روابط تجاري دو جانبه با 

ايران، از سوي اين انجمن ارايه شده است.
ولكر تيري ير پيش بيني كرد: نبود سيس��تم هاي 
پرداخت همچنان بزرگ تري��ن مانع براي تجارت 
آلمان با ايران در آينده قابل پيش بيني خواهد بود و 
حتي شركت هايي كه مستقيما با تحريم هاي امريكا 
روبرو نيستند، به عنوان نمونه شركت هايي كه در 
بخش پزشكي و بهداشت فعاليت مي كنند يا كساني 
كه حضوري در ب��ازار امريكا ندارند، در حال حاضر 
نمي توانند بانكي پيدا كند ك��ه در معامالت آنها با 
ايران همكاري كند.داگمار فون بن اشتاين، نماينده 
تجاري آلمان در ايران اخيرا تاكيد كرد: شركت هاي 
آلماني در ايران نياز فوري به راه كارهاي سياس��ي 
دارند كه آنها را قادر سازد بازارهاي سرمايه امريكا را 
دور بزنند. در واكنش به چنين درخواست هايي همه 
كشورهاي امضاء كننده توافق هسته اي جز امريكا، 
دوشنبه هفته جاري اعالم كردند اقداماتي را براي 
ايجاد«يك مكانيزم چند منظوره ويژه »به منظور 
دس��تيابي به اين هدف در پي��ش خواهند گرفت.

اتحاديه اروپا ابتكاره��اي قانوني مختلفي از جمله 
توسعه فعاليت هاي بانك سرمايه گذاري اروپايي در 
ايران را به منظور حمايت از شركت هاي اروپايي در 
برابر تحريم هاي امريكا و فراهم كردن زمينه ادامه 

فعاليت آنها در ايران بررسي كرده است. 
در حال��ي كه انجم��ن DIHK از تح��والت اخيرا 
استقبال كرده، اما از تاخير در آغاز اين پيشنهادها 
انتق��اد و برآورد كرد بهب��ود در وضعيت تجاري در 

ميان مدت تا بلندمدت ملموس خواهد شد.
اين انجم��ن همچنين برآورد ك��رده اتحاديه اروپا 
كاالهايي به ارزش بيش از شش ميليارد يورو )هفت 
ميليارد دالر( در نيمه نخست سال 2018 به ايران 
صادر كرده و كاالهايي به ارزش 4.5 ميليارد يورو در 

همين مدت از ايران وارد كرده است.

چالش هاي ح��وزه توليد و فروش خودرو در كش��ور به 
خصوص در چند ماه اخير به طرز عجيبي شدت گرفته 
است. كارشناسان امر با تفكيك اين مشكالت در سه حوزه 
معتقدند تا روابط بين اين س��ه متوازن نشود نمي توان 
انتظار آرامش در بازار خودرو را داش��ت؛ حوزه اول حوزه 
توليد قطعات خودرو در كشور است كه فعاالن اين بخش 
با اش��اره به رشد بي رويه قيمت ارز و افزايش قيمت مواد 
اوليه در كشور معتقدند قادر به تأمين نياز صنعت نيستند 

مگر آنكه به آنها اجازه داده شود قيمت را افزايش دهند.
در اين رابطه محبي نژاد دبير انجمن قطعه سازان كشور با 
اشاره به اينكه هزينه توليد قطعه خودرو بيش از 80 درصد 
افزايش يافته از عدم توجيه اقتصادي توليد قطعه در كشور 

خبر داد و خواستار افزايش قيمت ها شد.
وي با اشاره به مش��كالتي كه در ماه هاي اخير در حوزه 
ترخي��ص مواد اولي��ه مورد ني��از از گمرك ب��ود گفت: 
خوش بختانه مشكالت مربوط به ترخيص مواد اوليه حل 
شده و نيازي نيست كه مابه التفاوتي كه قبال قطعه سازان 

موظف به پرداخت آن بودند اكنون پرداخت شود.
محب��ي نژاد در ادامه با اش��اره به اينكه اكن��ون ارز مورد 
محاس��به براي قطعه س��ازان ارز بازار دوم است گفت به 
همين دليل در مقايسه با گذشته هزينه ها تقريبا دو برابر 

شده است.
حوزه دوم حوزه توليد خودرو است. متأسفانه چالش هاي 
حوزه خودرو مس��ائل جديدي نيستند و بعد از گذشت 

چه��ار دهه هنوز باي��د گفت به��ره وري در اين صنعت 
پايين، كيفيت خارج از اس��تاندارد و قيمت بس��يار باال 
اس��ت. اين بدان معنا اس��ت كه صنعت خودرو با وجود 
تمام حمايت هايي كه دولت از آن به عمل آورده نتوانسته 

پيشرفت قابل مالحظه اي را تجربه كند.
دولت در چهل س��ال گذشته با تعرفه هاي سنگين روي 
واردات خودرو، پرداخت وام هاي كالن، ضمانت خريدهاي 
خارجي خودروس��ازان كه بس��ياري از آنها به مطالبات 
تبديل شده و ... مانع از سقوط اين صنعت شده با اين حال 
كارشناسان اقتصادي معتقدند اين صنعت تنها به دليل 

سهمي كه در اشتغال كشور دارد در حال فعاليت است.
با اين حال با شروع چالش هاي ارزي در كشور سياست هاي 
دولت تا حدي سختگيرانه شد و اين امر به افزايش قيمت 
ارز و رشد ناگهاني هزينه هاي خودروسازان منتهي گشت 
تا جايي كه برخي از اين گ��روه اعالم كردند با تداوم اين 

وضعيت توليدكنندگان خودرو ورشكست خواهند شد.
در هشت سال گذشته قيمت خودرو 3 برابر افزايش يافته 
و اين در حالي اس��ت كه افزايش قيمت ارز از رقمي در 
حدود هزار و 200 تومان تا 8 هزار توماني سامانه نيما )15 
تا 16 هزار توماني در بازار آزاد(، افزايش شديد قيمت مواد 
اوليه از جمله فوالد و پتروشيمي را در اين مدت شاهد 
بوده ايم. قيمت ميانگين ف��والد در اين مدت در حدود 
400 درصد رشد داشته و براي محصوالت پتروشيمي 

هم تقريبا شرايط مشابهي را شاهد هستيم.

افزايش دستمزد، افزايش هزينه هاي انرژي بعد از طرح 
تحول اقتصادي و از همه مهم تر تحريم هاي طوالني مدت 
صنعت خودرو همگي باعث شدند تا قيمت محصوالت 
توليدي در اين مدت با رشدهاي بااليي روبرو باشد. با اين 
حال آنطور كه خودروسازها معتقدند قيمت ها تناسبي با 
هزينه هاي تولي��دي ندارند و از دولت مي خواهند مجوز 
افزايش قيمت به آنها بدهد اما دولت موافق نيست و طي 
ماه هاي اخير تقريبا تمام مذاكراتي كه بين وزارت صنعت و 

خودروسازها صورت گرفته بي نتيجه مانده است.
در اين بين چالش س��ال ۹7 خودروي كش��ور اختالف 
قيمت بين بازار و كارخانه است؛ موضوعي كه به افزايش 
زمينه هاي حضور دالالن در اين بازار دامن زده و منجر به 
حركت تند جريان نقدينگي در اين بازار ش��ده است. در 
حال حاضر اختالف قيمت بين بازار و كارخانه در برخي 
خودروها تا 20 ميليون تومان مي رسد كه باعث شده طي 
ماه اخير شاهد هجوم خريداران به سايت خودروسازان 

براي خريد باشيم.
حوزه سوم كه طي حدود يك سال گذشته با مشكالت 
فراواني روبرو شده حوزه واردات خودروهاي خارجي 
اس��ت. توقف ثبت سفارش واردات خودرو براي مدتي 
طوالني از يك طرف، افزايش تعرفه هاي خودرو از طرف 
ديگر و رشد شديد نرخ ارز در سال جاري از ناحيه سوم 
به اين حوزه فشار وارد كرده و باعث شدند ناگهان قيمت 

خودروهاي خارجي تا چند برابر افزايش يابد.

نگاهي به اختالف قيمت ها در اين حوزه جالب توجه است؛ 
به عنوان مثال خودروي سانتافه كه ابتداي مهر ماه پارسال 
در محدوده 200 ميليون تومان معامله مي ش��د امسال 
به بيش از 550 ميليون تومان رس��يده اس��ت. سراتوي 
110 ميليون توماني اكنون به مح��دوده 250 ميليون 
تومان و النترا كه س��ال گذشته در اين فصل به زير 100 
ميليون رس��يده بود اكنون باالتر از 300 ميليون تومان 
معامله مي شود. اين موضوع همان زمان توسط رسانه ها 
و كارشناسان مطرح شد كه توقف ثبت سفارش واردات 
خودرو كه به رش��د قيمت منجر ش��ده به زودي دامان 
خودروهاي خارج��ي را خواهد گرفت و همين گونه هم 
شد بطوريكه با فاصله اي اندك قيمت خودروهاي دست 
دوم به سرعت رشد كرد و با شروع مشكالت ارزي قيمت 
كارخانه ها نيز افزايش يافت تاجاييكه قيمت پرايد تا 41 

ميليون تومان پيش رفت. 
در اين رابطه سخنگوي كميسيون صنايع مجلس معتقد 
است واردات خودروهاي خارجي بايد تسهيل شود و تعرفه 
خودرو بايد تا 20 درصد تا سال 1400 كاهش پيدا كند. 
ولي ملكي گفت: واردات خودروهاي خارجي بايد تسهيل 
ش��ود و تعرفه خودرو كه دولت به بي��ش از چهل درصد 
افزاي��ش داده بود، بايد كاهش پيدا كند و بطور ميانگين 
ساالنه بين پنج الي ده درصد كاهش دهد تا در سال 1400 

تعرفه خودرو هاي خارجي به 20 درصد برسد.
س��خنگوي كميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجلس 

خاطرنش��ان كرد: طرح س��اماندهي ب��ازار خودرو در 
اوايل زمستان از س��وي نمايندگان مطرح شده بود و 
در كميسيون نيز در ارديبهشت ماه مطرح شد. در آن 
زمان مساله تعرفه ها مطرح نبود اما دولت ناگهان اين 
كار را انجام داد و قيمت ها افزايش پيدا كرد. از س��وي 
ديگر افزايش قيمت ارز و موضوع روابط ايران و امريكا 
پيش آمد و پس از آن نه تنها صنعت خودروسازي بلكه 
تمام صنايع كش��ور تحت تاثير قرار گرفت بطوري كه 
دولت ابتدا ورود خودرو را ممنوع كرد و پس از آن خود 

كشورهاي توليد كننده با ايران همكاري نمي كنند.
عضو هيأت مديره انجمن صنايع همگن نيز در اين رابطه 
با اش��اره به اينكه وضعيت خودروسازي و قطعه سازي 
كشور روز به روز بدتر مي شود، عنوان كرد: به نظر مي رسد 
نمي توان در فرصت كوتاه از شرايط بد موجود بيرون آمد. 
رضايي افزود: شرايط خودروسازي امروز شرايط بحراني 
است و به تبع آن، قطعه سازي نيز وضعيت بحراني دارد 
زيرا مواد اوليه فوالد با افزايش قيمت زيادي روبرو شده 
اس��ت. وي اشاره كرد: متاسفانه قطعه سازي خودرو در 
كشور با هزينه هايي سه برابر گذشته در حال تهيه است 
و چه بسار در تامين بعضي از قطعات نيز مشكل داريم 
و مشكالت گمرك نيز به مشكالت موجود اضافه شده 
است و اين باعث شده خودروسازي وضعيت بدي داشته 
باشد. تعلل دولت و مجلس نيز به شرايط بد خودروسازي 

و قطعه سازي دامن مي زند.

از اولويت هاي يك فرايند بازرگاني در هر زمينه، وجود 
روابط صميمي و تخصصي براي تجارت بهتر و سهولت 
بيشتر است. در واقع سفارتخانه ها همواره كارشناسان 
ويژه اي را جهت راهنمايي و برقراري رابطه هاي بازرگاني 

براي صادركنندگان و واردكنندگان تعيين مي كنند.
عالمت سوالي كه اين روزها در سر تجار ايراني مقيم در 
چين، كره جنوبي و هند ظاهر شده است، فقدان سفير 
و نماينده جمهوري اسالمي ايران در اين كشورهاست. 
كشورهايي كه در سطح تراز تجاري بااليي تبادالت را 
با ايران انجام مي دهن��د. مجيدرضا حريري عضو اتاق 
بازرگان��ي ايران و چين در اين باره مي گويد: س��فير به 

عنوان يك نماينده براي آش��نايي و س��هولت در تمام 
زمينه هاي الزم در كش��ور مقصد حضور دارد در واقع 
يك ايراني براي برقراري ارتباط با آن كشور به سفرا پناه 
مي برد.  وي افزود: ُبعد تجاري وسعت بااليي دارد و تأثير 
بيشتري از اين موضوع مي گيرد و اين در حالي است كه 
مدت ها تجار روند معامالتي خود را در دست گرفته اند 
و به كار خود ادامه مي دهند.عضو اتاق بازرگاني ايران و 
چين گفت: نمي توانيم كم و كاستي در تجارت را تنها به 
فقدان سفير مربوط كنيم اما قطعا بي تأثير هم نيست. 
نوعي سرگرداني و همچنين بالتكليفي در سفارتخانه و 
حتي بازرگانان مشاهده مي شود.وي تصريح كرد: البته 

در حال حاضر اين سفارتخانه با سرپرست به روند خود 
ادامه داده و تا حد ت��وان به مراجعه كنندگان در حوزه 
تجاري ياري مي رسانند اما قطعا وجود يك نماينده در 
اين كشورها الزامي است.حريري گفت: چين دومين 
كش��ور قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد محس��وب 
مي شود و ما مي توانيم با ايجاد روابط صميمي تر راهرويي 
را براي برون رفت از تحميل هاي اجباري امريكا باز كنيم.

 
 چين، هند و ك�ره جنوبي س�هم زيادي در 

معامالت تجاري ايران دارند
اعتقادها بر اين اس��ت كه تجار سال  هاست بدون اتكا 

به س��فارتخانه و با ايجاد روابط ش��خصي بين تاجران 
كشورهاي مقصد كار خود را به پيش مي برند اما قطعا در 
مواجهه با شكست ها و تخلفات صورت گرفته از جانب 
كشورهاي مورد تجارت، س��فارتخانه نقش ارجعيتي 
را نش��ان خواهد داد.حس��ين صمصامي، كارشناس 
اقتصادي با تأكيد به س��اختار سست سفارتخانه ها در 
حوزه اقتصادي تصريح كرد: س��ه كشور چين، هند و 
كره جنوبي از كشورهايي محسوب مي شوند كه سهم 

بيشتري در معامالت تجاري ما دارند.
وي افزود: در چهار ماهه اول س��ال ۹7 ميزان صادرات 
ايران به چين 1۹ درصد، كره جنوبي 5 درصد و هند 5.2 
درصد بوده است كه در واقع بيانگر اهميت اين موضوع 
است.سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارايي در ادامه 
گفت: به لحاظ اقتصادي در سفارتخانه هايمان ضعف 
اساسي موجود است زيرا در زمينه شناسايي فرصت هاي 
اقتصادي در كشورها، كاري انجام نمي گيرد و در نهايت 

فصل اقتصادي سفارتخانه ها به نوعي همواره خزان است.
وي اذعان كرد: ما براي جلوگيري از آسيب هاي جدي 
بعد از تحريم ها بايد ديپلماسي فعالي داشته  باشيم، طبق 
سفرهايي كه شخصا به سفارتخانه چند كشور داشتم 

بطور جدي ضعف اين مورد را لمس كردم.
صمصامي با اشاره به تأثير فقدان سفير در كشورهاي 
قابل توجه بازرگانان ايراني گفت: كارشناسان اقتصادي 
فعال در س��فارتخانه ها بايد براي شناس��ايي بازارها و 
ساختارهايي كه مي تواند زمينه مناسبي براي حضور 
ايران در كشورهاي مقصد باشد تالش كنند ولي اين امر 

اتفاق نيفتاده و تأثير آن فعال پنهان مانده است.
وي گف��ت: وزارت امور خارجه هر چه س��ريع تر بايد 
سفيران مربوط در اين كشورها را تعيين كند تا در آبان 
ماه با وجود تحريم ها بتوانيم با كشورهايي كه توانايي 
مقابله با استبداد تحميلي امريكا را دارند روابط محكمي 

برقرار كنيم.
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برنامه بودجه رم با خشم بروكسل و نگراني بازارها مواجه شد

رويارويي نزديك ايتاليا و اتحاديه اروپا
گروه جهان| طال تسليمي|

در پي توافق دولت پوپوليس��تي ايتاليا با برنامه بودجه  
تهاجمي تر از انتظار س��رمايه گذاران، بازار اوراق قرضه 
و س��هام در اين كش��ور در معامالت روز جمعه ضربه 
شديدي را متحمل ش��د. دولت ائتالفي جناح راستي 
كسري بودجه سال 2019 را برابر با 2.4 درصد از توليد 
ناخالص داخلي در نظر گرفت كه افزايش قابل توجهي 
نسبت به امسال به ش��مار مي رود و نشان آن است كه 
رهبران جديد ايتاليا مي خواهند به وعده هاي انتخاباتي 
خود پايبن��د بمانند. بهره وري اوراق قرضه 10 س��اله 
ايتاليايي 0.35 درصد افزايش يافت و به 3.23 رسيد. 
ارزش اوراق قرضه دولت رم در روزهاي اخير نوس��ان 
زيادي داشت، اما در پي پيش بيني مداخله وزير اقتصاد 
در برنامه هاي هزينه هاي دولتي، در بيشتر ماه سپتامبر 
اين اوراق عملكرد خوبي داش��تند. ارزش سهام هم در 
ايتاليا به ش��دت كاهش داش��ت و بازار اروپايي را عقب 

كشيد. 
به گزارش رويترز، در برنامه بودجه 2019 ارايه ش��ده 
توس��ط دولت جديد ايتاليا كس��ري بودجه سه برابر 
بزرگ تر از هدف دولت پيش��ين در نظر گرفته ش��ده 
است كه انتظار مي رود درگيري با كميسيون اروپايي 
را در پي داشته باشد و به جرقه اي براي حراج گسترده 
اوراق قرضه تبديل ش��ود. ايتاليا در ميان اقتصادهاي 
بزرگ اتحاديه اروپا س��نگين ترين بدهي )برابر با 130 
درصد از تولي��د ناخالص داخل��ي( را دارد و در زمينه 
كاهش هزينه ها از سوي اتحاديه تحت فشار قرار گرفته 
است. اين در حالي است كه اين نگراني عمومي وجود 
دارد كه ايتاليا بذر يك بحران بدهي را در قلب منطقه 

يورو به كارد.
دولت چهار ماهه ايتاليا شامگاه پنج شنبه برنامه بودجه 
را با كسري 2.4 درصدي از توليد ناخالص داخلي براي 
تامين مالي افزايش اساسي هزينه هاي رفاهي، كاهش 
ماليات ها و تقويت سرمايه گذاري هاي زيربنايي عمومي 
اعالم كرد. اين، جشن پيروزي رهبران حزب حاكم بر 
جيوواني تريا، وزير اقتصاد و تكنوكرات مستقل بود. تريا 
در ابتدا سعي داشت با اميد برآورده كردن خواسته هاي 
اتحاديه اروپا مبن��ي بر كاهش فاصله مال��ي ايتاليا تا 

پرداخت بدهي هايش، كس��ري بودجه سال اينده را تا 
سطح 1.6 درصد توليد ناخالص داخلي پايين بياورد.

در پي انتش��ار خبر برنامه بودجه ايتالي��ا، ارزش يورو 
كاهش يافت، اوراق قرضه ايتاليا بدترين روز خود را در 
س��ه ماهه اخير گذراندند و سهام بانك ها سقوط كرد. 
با اين حال، نگراني ه��ا از حراج اوراق قرضه به حقيقت 

تبديل نشد.
مارتين ون وليت استراتژيس��ت نرخ ه��ا در آي ان جي 
گفت: »به نظر مي رسد آنها در مسير رويارويي سختي 
با بروكس��ل قرار گرفته اند.« پير مسكوويچي كميسر 

اقتصادي اروپايي گفت: »مواجهه با دولت ايتاليا هيچ 
دس��تاوردي براي اتحاديه اروپا نخواهد داشت، اما اين 
مساله كه ايتاليا نه به قوانين اتحاديه احترام مي گذارد 
و نه درصدد كاهش بدهي هاي سنگين خود بر مي آيد، 

براي ما خوشايند نيست.«
دولت ائتالفي جنبش پنج ستاره و ليگ كه در ماه ژوئن 
قدرت را به دست گرفت، از ابتداي امر براي تامين هزينه 
وعده هاي س��نگين مبارزات انتخاباتي ب��راي در نظر 
گرفتن كس��ري بودجه 2.4 درصدي از توليد ناخالص 
داخلي تالش مي كرد و تنها تريا بود كه مي خواس��ت 

كسري بودجه را به كمتر از دو درصد برساند. لوئيجي 
دي مايو رهبر حزب جنبش پنج ستاره و ماتئو سالويني 
رهبر ح��زب ليگ پپ��س از ديدار با تري��ا در بيانيه اي 
مشترك اعالم كردند: »در دولت بر سر كسري بودجه 
2.4 درصدي اتفاق نظر وجود دارد. ما خشنود هستيم. 
اين بودجه اي براي تغيير است.« در اين بيانيه تنها به 
كسري بودجه سال 2019 اشاره شد، اما بعدتر آلفونزو 
بونافد وزير دادگس��تري ايتاليا گفت كه براي سه سال 
آتي تا 2021 همين سطح كسري بودجه در نظر گرفته 
شده است. اين سياست گذاري تغيير جهتي قابل توجه 

از سياست هاي دولت چپ ميانه پيشين را نشان مي دهد 
كه در نظر داشت كس��ري بودجه را براي سال 2019 
برابر با 0.8 درصد از توليد ناخالص داخلي در نظر بگيرد.

   يك روز تاريخي
تريا از اظهارنظر فوري در رابطه با برنامه بودجه خودداري 
كرد، اما دي مايو و ديگر مقامات دولتي گفتند كه او هيچ 
برنام��ه اي براي كناره گيري از دولت ندارد. ش��ماري از 
روزنامه هاي ايتاليايي روز جمعه گزارش دادند كه سرجيو 
ماتارال، رييس جمهوري ايتاليا، شامگاه پنج شنبه با تريا 
تماس گرفته و از او خواس��ته است تا براي جلوگيري از 
بي اعتمادي بازاره��ا، از كناره گيري از دولت خودداري 
كند. جلس��ه اعضاي كابينه دولت ايتاليا براي امضاي 
اهداف اقتصادي و مالي سه سال آينده حدود ساعت 11 
پنج شنبه شب و بدون اشاره به اهداف رشد اقتصادي يا 

بدهي عمومي پايان يافت.
اح��زاب ائتالف اع��الم كردند ك��ه اولويت بايس��تي 
سياست هاي تامين مالي از جمله درآمد پايه براي فقرا 
و كاهش حداقل سن بازنشستگي باشد و نه دستيابي 
به اهداف كسري بودجه كه پيشتر بر سر آن با بروكسل 

توافق شده است.
اگرچ��ه تعيين هدف كس��ري بودج��ه 2.4 درصدي 
همچنان پايين تر از سقف 3 درصدي در قوانين اتحاديه 
اروپاست، اما رم به بروكسل وعده داده بود در راستاي 
جلوگيري از بزرگ تر ش��دن بدهي هاي عظيم خود، 

كسري بودجه را پايين تر در نظر مي گيرد.
دي مايو پس از انتش��ار خبر برنام��ه بودجه در پيامي 
در صفحه خود در فيس بوك نوشت: »امروز، يك روز 
تاريخي است. امروز ايتاليا تغيير كرده است.« دي مايو 
گفت��ه در برنامه بودجه 2019 كه تا پيش از 20 اكتبر 
بطور كامل ارايه خواهد شد، 10 ميليارد يورو )113.6 
ميليارد دالر( براي اجراي سياس��ت هاي جنبش پنج 
س��تاره در رابطه با »درآمد شهروندي« كنار گذاشته 
خواهد ش��د. س��الويني هم گفت كه در برنامه بودجه 
امكان بازنشستگي در س��نين پايين تر در نظر گرفته 
مي شود كه به معناي آزاد شدن 400 هزار فرصت شغلي 

براي جوانان خواهد بود.

حمايت جمهوري خواهان از نامزد پيشنهادي ترامپ براي ديوان عالي

چراغ سبز كميته قضايي سنا به »كاوانا«
گروه جهان| 

نمايندگان كلي��دي جمهوري خ��واه كميته قضايي 
س��ناي اياالت متحده از برت كاوانا نامزد پيشنهادي 
دونال��د ترامپ ب��راي دي��وان عالي ف��درال حمايت 
كردن��د. به اي��ن ترتيب انتظ��ار مي رود ك��ه كاوانا با 
وجود جنجال هاي گس��ترده درباره اته��ام تجاوز به 
يك همكالس��ي خود در دوره دبيرستان، مي تواند به 

عالي ترين نهاد قضايي اياالت متحده راه يابد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، برت كاوانا در ش��رايطي 
حمايت اكثريت كميته قضايي سنا را به دست آورد كه 
كريستين بليسي فورد پروفسور روانشناسي دانشگاه، 
يك روز پيش��تر در برابر نمايندگان حاضر ش��د و از 
جزييات اتهام خود به قاضي كاوانا مبني بر تالش براي 
آزار و اذيت او در 36 سال پيش سخن گفت. شهادت 
كريستين بليسي فورد در شرايطي صورت گرفت كه 
جامعه امريكا بر اساس گرايش هاي سياسي به شدت دو 
قطبي شده و كارزار گسترده »من-هم« در دوره اخير، 
آزارهاي عليه زنان را به يك موضوع حساس بدل كرده 
است. تنها شهود جلسه كميته امور قضايي مجلس سنا 
فورد و برت كاوانا بودند. كاوانا از سوي دو زن ديگر به 
آزار متهم شده ولي او همه اين اتهامات را تكذيب كرده 
اس��ت. با تصويب صالحيت كاوانا در كميته قضايي، 

مجلس سنا راي اعتماد به او را بررسي مي كند.
فورد كه سخنان خود را از روي متني آماده  مي خواند، 

گفت: »من بنا به ميل خودم اينجا نيس��تم و به شدت 
مي ترس��م. ولي معتقدم كه بازگو كردن آنچه كه در 
دوران تحصيل م��ن و كاوانا در دبيرس��تان روي داد 
وظيفه مدني من است.« فورد كه پروفسور روانشناسي 
در دانش��گاه هاي كاليفرنيا اس��ت، گفت زماني كه او 
15 ساله و كاوانا 1۷ س��اله بود در مهماني شاگردان 
دبيرستاني در مريلند، كاوانا به وي حمله كرده است. 
دايان فاينستاين عضو دموكرات اين كميته در سخنان 
خود در افتتاح جلسه گفت آزار در امريكا يك موضوع 
جدي است و معموال به آن توجهي نمي شود. او ضمن 
تشكر از فورد براي اداي شهادت گفت: »به نظرم عجله 
در قضاوت در اين زمينه غيرقابل بخشش است. بايد 
اين اتهامات را جدي گرفت چون براي تاييد نامزدي 
فردي كه مي خواه��د مادام العمر عض��و ديوان عالي 

امريكا باشد، بسيار مهم است.«
گفته شده، دو زن ديگر به نام هاي دبرا راميرز و جولي 
س��وئنتيك نيز برت كاوانا را به آزار در دهه هش��تاد 
ميالدي متهم كرده اند. سوئنتيك كه ادعاهاي خود را 
چهارشنبه هفته گذشته مطرح كرد گفته برت كاوانا 
و گروه ديگري از دانشجويان پسر در دانشگاه ييل در 
يك مهماني دانشجويي سعي آنها را مورد آزار و اذيت 

قرار دهند. 
خبرگزاري فرانس��ه نوش��ته، هنگامي كه برت كوانا، 
53 س��اله وارد كميته قضايي سنا ش��د، فرياد خشم 

افراد عادي حاضر در جلسه و سناتورها باعث اختالل 
جلس��ه ش��د، بطوري كه دمكرات ها خواستار تعليق 
جلس��ه ش��دند و ماموران ده ها معترض را به بيرون 
از جلس��ه بردن��د. اين ام��ر موجب اعت��راض برخي 
سناتورهاي جمهوري خواه شد و جان كونين، سناتور 
جمهوري خواه از تگزاس، معترضان را اوباش خطاب 

كرد.
قاضي كاوانا، هنگامي كه در جايگاه شهود قرار گرفت، 
با بغض و خش��م، سخنان بليس��ي فورد درخصوص 
تجاوز را صراحتا رد كرد و گفت روند گزينش او به يك 
»ش��رم ملي« تبديل شده اس��ت و تاكيد كرد كه اين 
اتهامات او را به صرفنظ��ر كردن از عضويت در ديوان 
عالي فدرا ل وانخواهد داشت. برت كاوانا اين اتهامات 
را يك »توطئه سياس��ي و س��ازمان يافته« خواند. او 
گفت برايش بسيار س��خت بود كه اين ماجرا را براي 

دخترانش توضيح بدهد.
گفته مي ش��ود دموكرات ه��ا از اينكه تنه��ا يك روز 
پيش از ش��روع اين جلس��ه، 42 هزار سند مربوط به 
س��ابقه اين قاضي در اختيار كميته قضايي سنا قرار 
گرفت ناخرسند و خشمگين هستند، چراكه فرصت 
بررس��ي اين حجم از اطالعات براي آنان وجود ندارد. 
آنها مي خواستند فرصت مرور 100 هزار سند درباره 
سابقه كاري كاوانا به آنها داده شود، اما رييس كميته 
قضايي سنا حاضر به عقب انداختن روند تاييد نامزدي 

كاوانا نش��د. قاضي كاوانا پس از اعالم بازنشس��تگي 
آنتوني كن��دي، قاضي ديوان عالي فدرال، از س��وي 
رييس جمهوري امريكا ب��راي عضويت در اين ديوان 
معرفي ش��د. ديوان عالي فدرال امريكا 9 عضو دارد. با 
تاييد نامزدي او در س��نا، ديوان عالي بيش از پيش به 
جناح راست گرايش پيدا مي كند. در حال حاضر اين 
دادگاه داراي چه��ار قاضي محافظه كار و چهار قاضي 

ليبرال است.
دولت دونالد ترامپ با ادعاي داشتن امتياز ويژه قانون 
اساسي از انتش��ار هزاران سند مربوط به سابقه كاري 
كاوانا در زماني كه در دولت جورج بوش كار مي كرد، 
خودداري كرده است. اين امر موجب اعتراض برخي 
اعضاي سنا شد، پاتريك ليهي س��ناتور دموكرات از 

ورمانت، در اين باره گفته: »هرگز ش��اهد فرايندي تا 
اين حد دور از شفافيت براي تاييد نامزدي يك قاضي 
در دي��وان عالي نب��وده ام.« دموكرات ها معتقدند كه 
گزينه ترامپ به معني شروع دوران تازه اي از رويكرد 
محافظه كارانه تر ديوان عالي نسبت به بعضي مسائل 

مهم اجتماعي از جمله كنترل سالح خواهد بود. 
رس��انه ها گزارش داده اند كه پيش از برگزاري جلسه 
اس��تماع در مجلس سنا، گروهي از زنان هوادار حزب 
جمهوري خواه در برابر ساختمان كنگره و به نفع كاوانا 
راهپيمايي كردند. در طرف مقابل هم گروهي از فعاالن 
گروه مبارزه با آزار و اذيت عليه زنان، خواس��تار پس 
گرفتن نام��زدي قاضي كاوانا براي عضويت در دادگاه 

عالي امريكا شدند.

 بانك مركزي امريكا 
نرخ بهره را افزايش داد

گروه جهان|   بانك مرك��زي امريكا نرخ بهره را 
ي��ك چهارم درصد افزايش داد كه اين مس��اله با 
ناراحتي ترامپ همراه ش��د. به گ��زارش رويترز، 
فدرال رزرو امريكا در جلس��ه پايان ماه سپتامبر 
ن��رخ بهره را 0.25 درصد افزاي��ش داد و از تغيير 
چش��م انداز سياس��ت هاي مالي خود براي سال 
آينده خ��ودداري كرد كه به معن��اي ادامه روند 
تدريجي افزايش نرخ بهره در سال 2019 است. 
طبق بيانيه فدرال رزرو، احتم��اال نرخ بهره يك 
دور ديگر در ماه دسامبر و سه مرتبه هم در سال 
آينده افزاي��ش خواهد يافت و يك مرتبه افزايش 
هم براي س��ال 2020 در نظر گرفته شده است. 
نرخ بهره در امريكا براي مدت زمان حدودا 8 سال 
در راستاي كمك به رشد اقتصادي، در حد صفر 
بود تا اينكه دو س��ال پيش فدرال رزرو به رياست 
ژانت يلن تصميم به افزايش تدريجي آن گرفت. 
از آن زمان، افزايش نرخ بهره در حد 0.25 درصد 

و چند مرتبه در سال صورت مي گيرد.
تصميم فدرال رزرو به رياست جرومي پاول براي 
افزايش نرخ بهره در پايان ماه سپتامبر هم از ادامه 
سياست هاي يلن حكايت دارد. اما دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا كه پيشتر از سياست هاي 
يلن به دليل كاهش اندك نرخ بهره انتقاد مي كرد، 
اكنون از افزايش نرخ به��ره ناراحت و بر اين باور 
است كه اگرچه افزايش نرخ بهره در پي رشد خوب 
اقتصادي صورت مي گيرد، اما براي اشتغال زايي 

نياز به وام هاي كم بهره همچنان وجود دارد.

مادورو: تحريم هاي امريكا 
اقتصاد ونزوئال را آزار داده است
گروه جهان|  رييس جمه��وري ونزوئال در جريان 
سخنراني  در مجمع عمومي سازمان ملل گفت آماده 
اس��ت تا با دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا در 

خصوص اختالفات بين دو كشور مذاكره كند.
به گزارش اسپوتنيك، مادورو در حالي كه تحريم هاي 
اقتصادي اعمال شده از سوي امريكا عليه كشورش را 
غيرقانوني مي خوان��د، گفت: »اين يك آزار اقتصادي 
براي ما بوده است. ما قادر نيستيم از ارز بين المللي دالر 
استفاده كنيم. اين يك آزار و اذيت تجاري و اقتصادي 
براي ونزوئال بوده است.« او افزود: »همزمان كه ونزوئال 
به دفع تهديدات و دستورات از جانب اليگارشي هاي 
اقتصادي در واش��نگتن ادامه مي دهد، رس��انه هاي 
بزرگ امريكايي از جمله نيويورك تايمز، واش��نگتن 
پست و مجله تايم از آماده ش��دن توطئه هاي كودتا 
براي سرنگوني دولت كاراكاس گزارش داده اند؛ دولتي 
كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده است.« ترامپ 
پيشتر در ترغيب ارتش ونزوئال به كودتا گفته بود: »اگر 
ارتش تصميم بگيرد، دولت مادورو به سرعت سرنگون 
خواهد شد.« مادورو در مجمع عمومي سازمان ملل 
گفت: »دونالد ترامپ و من قطعا اختالف نظرهايي داريم 
و همين موضوع است كه ما را ملزم مي سازد تا درباره  
آنها به مذاكره بنش��ينيم. من آماده ام تا با يك برنامه 
باز و در خصوص هر چيزي كه ترامپ مي خواهد، با او 
مذاكره كنم.« وزارت خزانه داري امريكا دور جديدي 
از تحريم ها را عليه ونزوئال اعمال و همسر مادورو و چند 
نفر ديگر از مقامات مهم كابينه او را به فهرس��ت افراد 

تحريم شده افزوده است. 

 آنگال مركل: قصد كناره گيري
 از قدرت ندارم

گروه جهان|  صدراعظم آلمان كه دولتش در ماه هاي 
گذشته با بحران سياس��ي جدي روبرو بوده، گفته تا 
پايان دوره انتخاباتي در مقام خود باقي خواهد ماند. 
او گفته مجددا براي كس��ب رهبري حزب دموكرات 
مس��يحي نامزد خواهد ش��د. به گزارش دويچه وله، 
مركل  گفته در نشست آتي حزب دموكرات مسيحي 
بار ديگر خود را براي كس��ب س��مت رياست حزب 
نامزد خواهد كرد. صدراعظم آلمان تاكيد كرده قصد 
كناره گيري از مقام خ��ود را ندارد و تا پايان اين دوره 
انتخابات��ي همچنان به عن��وان صدراعظم به كارش 
ادام��ه خواهد داد. مركل اضافه ك��رده از نظر او مقام 
صدراعظمي و رياست حزب به يكديگر متصل هستند. 
آنگال مركل در ماه هاي اخير به دليل اختال ف نظر در 
كابينه دولت ائتالفي با فش��ارهاي سياسي شديدي 
مواجه بوده اس��ت. نشس��ت آتي ح��زب دموكرات 
مسيحي كه مركل رهبري آن را بر عهده دارد، در ماه 
دسامبر برگزار خواهد ش��د. مركل در رابطه با زمان 
اعالم آمادگي خود براي تصدي پس��ت صدراعظمي 
براي يك دوره ديگر اظهار داش��ته: »هنوز نصف اين 
دوره انتخاباتي هم طي نش��ده و اگ��ر درنظر بگيريد 
كه در دوره هاي قبلي من چ��ه موقع نامزدي خودم 
را اعالم كرده ب��ودم، در مي يابيد بطور قطع هنوز آن 
زمان فرا نرسيده اس��ت.« شكست غافلگيرانه فولكر 
كاودر، نماينده حزب دموكرات مسيحي در پارلمان، 
در انتخابات رياست فراكسيون مشترك حزب مركل 
و حزب سوس��يال مسيحي بحث هاي مختلفي را در 

عرصه سياست آلمان به راه انداخته است.

خسارت 430 ميليارد دالري 
جنگ تجاري به اقتصاد جهان

گروه جهان|خسارت  اقتصادي وارده به جهان 
و رش��د توليد ناخالص داخلي دنيا به علت جنگ 
تجاري چين و امريكا به بيش از 430 ميليارد دالر 
مي رسد. در همين حال »وانگ يي« وزير خارجه 
چين در نيويورك از امريكا خواس��ته به سرعت به 
جنگ سردي كه در حال شكل گيري پس از شروع 

مناقشات تجاري دو كشور است، پايان دهد.
به گزارش ساوت چاينا، كارشناسان بر اين باورند 
كه جنگ تجاري چي��ن و امريكا به تدريج اقتصاد 
جهاني را به زير مي كشد و نزديك به نيم درصد از 
رش��د توليد ناخالص داخلي دنيا را كاهش خواهد 
داد. بنا براين چالش هاي بيشتري در پيش است. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در سخنراني 
خود در سازمان ملل اعالم كرد كشورش آماده پايان 
دادن به اين جنگ تجاري نيس��ت و عقب نشيني 
نخواهد كرد و دوران تحت فشار بودن اقتصاد امريكا 

گذشته است. 
در شرايطي كه وزارت خزانه داري امريكا به تدريج 
در تالش بود تا مس��ير گفت وگوها ب��ا چين را باز 
كند، اظهارات ترامپ و اعمال 10 درصد تعرفه بر 
روي 200 ميليارد دالر از كاالهاي چين باعث لغو 
گفت وگوهاي برنامه ريزي شده دو كشور از سوي 
چين شد و كاخ س��فيد نش��ان داد آماده مذاكره 
نيس��ت. به اعتقاد ناظران، بدتري��ن كابوس ها در 
انتظار بازار است چين هم مقابله به مثل كرده و بر 
روي كاالهاي امريكايي به ارزش 60 ميليارد دالر 

بين 5 تا 10 درصد تعرفه اعمال كرده است.  

نشست مشترك پارلماني 
كره شمالي و جنوبي

گروه جهان|  كره شمالي با پيشنهاد همسايه جنوبي 
خ��ود براي برگزاري نخس��تين اجالس مش��ترك 
پارلماني دو كش��ور موافقت كرده است. با پيشرفت 
روند تنش زدايي دو ك��ره، چين نيز اعالم كرده از از 
هر تالشي براي كاهش تنش ها در شبه جزيره كره 
از جمله انتش��ار اعالميه پايان دوره متاركه جنگ 
كره در س��ال 1953 اس��تقبال مي كند. به گزارش 
خبرگزاري يونهاپ، اج��الس تاريخي پارلماني دو 
كره قرار اس��ت كه در س��ال جاري ميالدي برگزار 
شود. هفته گذشته »مون هه سانگ« رييس مجلس 
كره جنوبي با ارسال نامه اي به مقامات كره شمالي، 
خواستار برگزاري اين اجالس مشترك شده بو كه 
م��ورد موافقت قرار گرفته اس��ت. »مون جائه اين« 
رييس جمهور كره جنوبي اخيرا سفري سه روزه به 
كره شمالي داشته است. سران دو كره براي سومين 
بار در س��ال جاري در راستاي ايجاد صلح و آرامش 
در شبه جزيره ديدار كرده بودند. اين نخستين سفر 
رييس جمهور كره جنوبي به كره شمالي پس از 11 
سال بود. مون جائه اين گفته به دنبال انتشار بيانيه 
و اعالميه سياسي اس��ت كه هدفش پايان دادن به 
دوران متاركه جنگ باشد تا راه براي امضاي معاهده 
دايمي صلح با كره ش��مالي و رسيدن به خلع سالح 
دايمي شبه جزيره كره هموار شود. امريكا و سازمان 
ملل، دو كره و چين از امضاكنندگان پيمان متاركه 
جنگ در سال 1953 هستند كه به جنگ پايان داد، 
اما ش��رايط جنگي در اين منطقه با وجود آتش بس 

وجود داشته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پوتين هفته ديگر 
به هند مي رود

گروه جهان|   رييس جمهوري روسيه قرار است در 
سفري رسمي در بازه زماني چهارم و پنجم اكتبر به 
هند برود. به گزارش اسپوتنيك، كرملين اعالم كرده، 
والديمير پوتين و نارندرا مودي نخست وزير هند، قرار 
است در نشست اقتصادي هند-روسيه شركت كنند 
و اين دو همچنين با گروهي از دانش��جويان از مركز 
آموزشي سيريوس روسيه و كودكاني از هند ديداري 
داشته باشند. گفته شده، رهبران دو كشور قرار است 
دورنماي تحوالت آتي همكاري دو كشور را بررسي و 
درباره مسائل بين المللي و منطقه اي صحبت كنند. 

پوتين در شرايطي به هند مي رود كه كابينه هند با 
وجود تهديدهاي اياالت متحده، قرارداد خريد سامانه 
پدافند موش��كي اس-400 از روسيه را تاييد كرده 
اس��ت. مبلغ اين قرارداد حدود 5 ميليارد دالر برآود 
شده است. قرارداد خريد هرگونه تجهيزات دفاعي و 
نظامي توسط هند، بايد ابتدا به تاييد كميته كابينه در 
امور امنيتي برسد. بنا بر اين گزارش، هند 15 درصد 
بهاي اين سامانه موشكي را هنگام امضاي قرارداد با 
روس��يه پرداخت كرده و مابقي آن را پس از تحويل 
سامانه خواهد پرداخت.  دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا يك فرمان اجرايي امضا كرده كه بر اساس آن 
كش��ورهايي كه از قانون كاتسا اين كشور سرپيچي 
كنند شامل تحريم هاي واشنگتن خواهند شد. پس 
از امضاي اين فرمان، امريكا تحريم هايي را عليه يك 
شركت نظامي چين به دليل خريد سالح از روسيه 
وضع كرد. دولت اي��االت متحده همزمان با تحريم 
اين شركت چيني نام 33 فرد و مجموعه روسي را در 
فهرست افرادي قرار داد كه هرگونه داد و ستد با آنها 
در زمينه نظامي ممنوع بوده و با تحريم امريكا روبرو 
مي شود. سال گذشته ترامپ قانوني به نام مبارزه با 
مخالفان امريكا از طريق تحريم يا كاتسا امضا كرد كه بر 
اساس آن روسيه، ايران و كره شمالي شامل تحريم هاي 
واشنگتن ش��دند. بند 231 قانون كاتسا كشورهاي 
دوم كه داراي قراردادهاي مهم با بخش هاي دفاعي و 
امنيت روسي دارند را واجد شرايط براي تحريم شدن 
از سوي امريكا مي كند. هند كه داراي روابط گسترده 
نظامي با روسيه است و اكثر تجهيزات نظامي خود را 
از اين كشور خريداري مي كند تحت تاثير اين قانون 
قرار گرفته اس��ت. يك مقام امريكايي  گفته: »روند 
قانوني تحريم ها شامل  هر كشوري خواهد شد كه با 
روسيه قرارداد  امضا كنند. ما چين را تحريم كرديم زيرا    

اس400 را از روسيه خريداري كرده بود.«

 سرمايه گذاري رياض
در بخش آموزش پاكستان

عربس��تان س��عودي در قالب كمك به دانش��گاه 
»عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز« منطق��ه آزاد جامو و 
كشمير تحت حاكميت اسالم آباد و طرح موسوم 
به »سي پك« در پاكستان سرمايه گذاري مي كند. 
به گزارش ايرنا، اعضاي ارشد حزب تحريك انصاف 
از بس��ته 10ميلي��ارد دالري هم��كاري دوجانبه 
و درخواس��ت از ري��اض براي س��رمايه گذاري در 
طرح سي پك به عنوان دستاورد سفر عمران خان 
نخس��ت وزير پاكس��تان كه اخيرا به عربس��تان و 
امارات سفر كرده بود ياد كردند. افزايش تجهيزات 
پزش��كي و امكانات بيمارستان آموزشي »عبداهلل 
بن عبدالعزيز« و بيمارس��تان هاياس��ريا در ايالت 
خيبرپختونخ��واه از ديگر موارد س��رمايه گذاري 

سعودي ها در پاكستان خواهد بود.

اردن خواستار بازگشايي 
مرزها با سوريه است 

وزير خارجه اردن گفته كشورش خواهان گشودن 
مرزها با سوريه است، اما اين امر در صورتي است كه 
تمامي جزئيات فني مورد بررسي قرار بگيرد و در 
مورد آنها توافق حاصل شود. به گزارش اسپوتنيك، 
ايمن الصفدي گفته: » اردن مرزهايش را از ابتدا 
نبس��ته بود و ما خواهان گشودن مرزها هستيم. 
كميته فني در حال حاضر نشست هايي را براي 
توافق درمورد جزئياتي كه بر اس��اس آنها مرزها 

گشوده مي شود، برگزار مي كند.« 

 عربستان نرخ بهره را
 به ۲.۷۵ درصد افزايش داد

مرجع پولي عربستان سعودي در راستاي تطبيق 
نرخ بهره اين كشور با فدرال رزرو امريكا نرخ بهره 
را به 2.۷5 درصد افزاي��ش داد. به گزارش تريد 
عربيا، مرجع پولي عربستان سعودي موسوم به 
»سما« نرخ سود سپرده را از 200 به 225 نقطه 
پايه افزاي��ش داد و نرخ بهره را از 250 نقطه پايه 
به 2۷5 نقطه پايه رش��د داده است. مرجع پولي 
عربس��تان اعالم كرده هدف تنظيم نرخ بهره در 
راس��تاي حفظ ثبات مالي در بحبوحه تحوالت 

بازار مالي در سطح جهان اعمال شده است.

ديدار مقامات افغانستان با طالبان 
نمايندگان طالبان بزودي در عربستان سعودي 
با مقامات افغانستان ديدار مي كنند. اين ديدار 
در آس��تانه برگزاري انتخابات افغانستان انجام 
مي ش��ود و ه��دف از آن تامين امني��ت مراكز 
راي گيري است. به گزارش يورونيوز، انتخابات 
مجلس افغانس��تان كمتر از يك م��اه ديگر در 
حالي برگزار مي شود كه ترس از حمله به مراكز 
رأي گيري و كارزارهاي انتخاباتي بر آن س��ايه 
افكنده اس��ت. يكي از مقام هاي طالبان گفته 
كابل از آنان خواسته به برگزاري انتخابات آرام 
كمك كنند. اين در حالي است كه طالبان دولت 
كنوني افغانستان را نامش��روع و دست نشانده 
خارجي ها مي داند و پيوسته خواستار مذاكره 

مستقيم با امريكا است. 



دريچه8گزارش
 رهاورد سفرنيويورك

از نگاه بهارستاني ها
شش��مين حضور روحاني در مجمع عمومي از ديد 
نمايندگان مجلس سفري پرثمر بود. اين در حالي 
است كه امريكا تالشي بي سابقه را براي انزوا و اعمال 
فشار بر ايران در سازمان ملل به كار بست. در ارتباط 
با س��فر روحاني به نيويورك س��ه تن از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در مصاحبه با پژوهشگر ايرنا، 
ضمن تحسين ديپلماسي كشور، اين سفر را كاماًل 
موفقيت آميز خوان��ده و از نتايج آن حمايت كردند. 
»حشمت اهلل فالحت پيشه« رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص نتايج حضور روحان��ي در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد گفت: اعتقاد بنده اين است كه 
اين يك پيروزي ديپلماتيك بود. واقعيت آن است كه 
سازمان ملل متحد محل مباحث ديپلماتيك است و 
نه محل تهديد يا عربده كشي. هيئت ديپلماتيك ايران، 
همانطور كه انتظار مي رفت منطقي و ديپلماتيك عمل 
كرد. امريكا در جلسه شوراي امنيت اشتباهي جدي 
كرد و به نظر بنده براي اين اشتباه بايد خانم »نيكي 
هيلي«، نماينده امريكا در سازمان ملل محاكمه شود.  
اين نماينده مجلس اظهار داشت: امريكايي ها تصور 
مي كردند كه مي توانند با فرصت رياست خود در جلسه 
شوراي امنيت، اين شورا را تحت تاثير قرار دهند و از 
همين رو تصميم داشتند كه موضوع كشور »ايران« را 
به عنوان محور دستور كار جلسه قرار دهند. اما امريكا 
در اين جلسه تنها ماند و موضع گيري هاي قابل تقدير 
آقاي مورالس رييس جمهور بوليوي و آقاي ماكرون 
رييس جمهور فرانسه و همچنين نمايندگان چين و 
روسيه در حمايت از برجام و توافق با ايران باعث شد تا 
امريكا در اين جلسه منزوي شود. اين كشورها نشان 
دادند كه جهان در داشتن روابط ديپلماتيك با ايران 
جدي اس��ت و مردم جهان از جنگ و جدال خسته 
شده اند.  نماينده اسالم آباد غرب در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: بايد به ياد داشت كه نمي توانيم به خاطر 
مسائل زودگذر، ديپلماسي را كنار بگذاريم. شوراي 
امنيت سازمان ملل حق اعمال زور عليه كشورها را دارد 
و امريكايي ها همواره به دنبال استفاده از شوراي امنيت 
براي اعمال زور بر ايران بوده اند. پيش از اين نيز امريكا 
با فشار بر شوراي امنيت سازمان ملل توانسته بود تا 6 
قطعنامه را عليه ايران تصويب كند و اين بار نيز قصد 
داشت با رخنه و نفوذ در اين شورا، بار ديگر چالشي را 
پيش روي مسير كشور جمهوري اسالمي ايران ايجاد 
سازد اما اين بار امريكايي ها متوجه شدند كه چقدر تنها 
هستند و فضاي شوراي امنيت به صورت كامل پيش 
روي امريكا بسته شد.  فالحت پيشه گفت: بنده به آقاي 
روحاني و تيم ديپلماتيك ايران يعني آقايان ظريف و 
خوشرو خسته نباشيد عرض مي كنم. آنها توانستند 
در اين جلسات مانع اعمال فشار امريكايي ها شوند. ما از 
اين جلسات بايد درس بگيريم و بدانيم هرچه با جامعه 
بين المللي همكاري بيشتري داشته باشيم، سود برده 
ايم. بايد بدانيم كه دنيا امريكا نيست. همچنين امريكا 
نيز در ترامپ خالصه نمي شود. اگر گزارش هاي امروز 
رسانه هاي امريكايي و اروپايي را بررسي كنيم مي بينيم 
كه تمام اين رسانه ها، ايران را پيروز جلسات سازمان 
ملل مي دانند. ما هر چه بيشتر تالش كنيم، بيشتر 
خواهيم توانست امريكا را در مجامع ديپلماتيك جهان 
شكست دهيم. رييس كميسيون امنيت ملي تصريح 
كرد: متاس��فانه عده اي در داخل تالش داشتند تا با 
ايجاد فضاي احساسي، مانع از سفر هيئت ديپلماتيك 
ايران به نيويورك شوند اما خوشبختانه موفق نشدند. 
وي يادآوري كرد كه ما براي نتيجه بهتر و بيشتر در اين 
رقابت ديپلماتيك، بايد دو نكته را حتماً در نظر بگيريم؛ 
اول آنكه بايد با هوشمندي و درايت و بررسي جوانب 
مختلف، وارد كنوانسيون هاي بين المللي شويم كه 
مي تواند منافع كشور ما را تامين كند. همچنين در 
مناسبات ديپلماتيك خود با ديگر كشورها، بايد اين 
واقعيت را پذيرفت كه اين دايره بايستي تحديد گردد 
تا بتوانيم چابك تر و هوشمندانه تر، روابط ديپلماتيك 
خود با كشورهاي جهان را گسترش داده و مديريت 
كنيم. »هادي شوشتري«، عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي نيز 
ضمن تش��كر از رييس جمهور و وزير امور خارجه، 
گفت: بنده پيش از س��فر رييس جمهوري و هيئت 
همراه، معتقد بودم كه رييس جمهوري بايس��تي از 
اين فرصت اس��تفاده كند. ارزيابي بنده آن است كه 
سخنراني رييس جمهوري در مجمع عمومي سازمان 
ملل، منطقي و متين بود و در نبرد نرم افزاري، ايشان 
بر امريكا پيروز ش��ده و توانست مخاطبان خود را در 
س��طح جهاني اقناع كند. در عين حال اين اولين بار 
بود كه سخنراني يك رييس جمهوري امريكايي با 
تمسخر گسترده رهبران جهان روبرو شد. همچنين 
رييس جمهوري ايران توانست افكار عمومي ايران را 
نيز با خود همراه كند. نماينده مردم قوچان در مجلس 
شوراي اسالمي اضافه كرد: بايد به ياد داشت كه توافق 
برجام، يك توافق دو جانبه نيست. اين يك توافق چند 
جانبه است كه اضالع مختلفي دارد. شواهد فعلي نشان 
مي دهد كه اروپايي ها قصد دارند سياستي مستقل و 
متفاوت از امريكايي ها را در پيش بگيرند كه بايد صبر 
كرد و منتظر نتايج اين رويكرد اروپايي ها ماند.  »قاسم 
ميرزايي نيكو«، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي 
تاكيد كرد كه اين سفر در مجموع سفر خوبي بود و 
دستاوردهايي هم داشت كه با گذشت زمان مشخص 
خواهد شد. وي بيان داشت: در جلسه شوراي امنيت 
ديديم كه دولت امريكا تنها ماند و همه كشورها، برجام 
را مورد تاييد قرار دادند. در عين حال شوراي امنيت 
سازمان ملل، واقعه تروريستي اهواز را محكوم كرد و 
اروپايي ها نيز بيانيه اي را در حمايت عملي از برجام 
صادر كردند. سخنراني آقاي روحاني بسيار خوب و 
متفاوت از تمام سخنراني هاي ايشان بود. ايشان نشان 
داد كه ايران جنگ طلب نبوده و دنبال تشكيل يك 
امپراتوري نيست. در عين حال نشان داد ايران پاي هر 
تعهد و توافقي كه مبناي حقوقي و قانوني داشته باشد، 
ايستاده است و مواردي را كه به آن متعهد شده است 
را رعايت خواهد كرد. ايشان صالبت خاص ايراني و 

اسالمي را نشان داد.

جهان بايد راه جديدي را  براي كشور سرخ باز كند

انقالب جديد چين
مولف :اليزابت سی. اکونومی- فارن افيرز|

ترجمه :سجاد احمديان|
ايستاده بر جايگاه سخنراني تاالر بزرگ خلق پكن، پشت 
به نماد داس و چكش، شي جين پينگ نطقي فاتحانه ايراد 
كرد. اكتبر 2017 بود و رهبر چين در نوزدهمين كنگره 
حزب، آخرين گردهمايي نخبگان حزب كه هر پنج سال 
يك بار برگزار مي شود، سخنراني مي كرد. شي كه در سال 
 )CCP( 2012 به عنوان دبير كل حزب كمونيست چين
گماشته ش��د، خطابه سه ساعت و نيمه اش را چنين آغاز 
كرد: يك »دوره پنج ساله حقيقتا درخشان در تاريخ حزب 
و كشور«، دوره اي كه در آن چين »به پا خاست، ثروتمند و 
قوي شد«. اگرچه تصديق كرد كه حزب و كشور كماكان 
با چالش هايي چون فساد اداري، نابرابري در سطح زندگي 
و »نگرش هاي نادرست« دست به گريبان است اما در كل 
مصر بود كه چين در اين مدت در جهت درست قدم برداشته 
است- تا بدان جا كه او به كشورهاي ديگر توصيه كرد كه به 
»حكمت چيني« روي آورند و از »شيوه چيني حل مسائل 
بشري« پيروي كنند. از زمان مائو زدونگ، رهبران چين 
اين چنين صريح به كشورهاي ديگر پيشنهاد نكرده بودند 
كه بايد از الگوي اين كشور تقليد كنند. اعتماد به نفس شي 
بي دليل نيست. در پنج سال گذشته رهبر چين در تعدادي 
از برنامه هايش پيشرفت قابل توجهي داشته است. پيكار 
ضدفسادش قوت بيشتري يافته است و تعداد مقاماتي كه 
به خاطر اختالس مجازات شده اند از 15000 نفر در 2012 
به 400000 نفر در 2016 رس��يده است. كيفيت هوا در 
خيلي از شهرهاي دودآلود چين بطور چشمگيري بهبود 
يافته است. پكن با نظامي كردن جزاير موجود و ايجاد جزاير 
جديد ادعاي حاكميتش را در درياي چين جنوبي تقويت 
و با مجموعه اي از مانورهاي سياسي و نظامي خودمختاري 
هنگ كنگ را تضعيف كرده است. در سراسر آسيا نفوذش را 
از طريق طرح منطقه اي عظيم كمربند و جاده افزايش داده 
است. در تمام اين مدت اقتصاد چين پيوسته بزرگ تر شده 
است و در سال 2017 رشد توليد ناخالص داخلي كشور به 
6.9 درصد رسيد و اين نخستين بار بود كه نرخ رشد پس 
از هفت سال افزايش مي يافت ]نرخ رشد اقتصادي چين از 
2010 تا 2017 به ترتي��ب 10.61، 9.4، 7.9، 7.8، 7.3، 
6.9، 6.7، 6.9 بود[. اما شي به اين تحوالت راضي نيست و 
سوداي چيزي بنيادي تر در سر مي پروراند. در دهه 1940 
مائو انقالب كمونيس��تي را كه به به خل��ق حزب-دولت 
كنوني چين رهنمون ش��د، رهبري ك��رد. در اواخر دهه 
1970 جانشين او، دنگ شيائوپينگ، يك »انقالب دوم« 
خودخوانده را سرپرستي كرد و در خط اصالحات اقتصادي و 
قسمي سياست خارجي به دور از جلب توجه افتاد كه معجزه 
اقتصادي چين را به بار آورد. اينك شي انقالب سومي به راه 
انداخته است. نه تنها فراشد »اصالح و گشايش« دنگ را 
كند و در موارد زيادي معكوس كرده بلكه در پي آن است كه 
اصول اين چين جديد را در عرصه جهاني پيش ببرد. به عالوه 
حكومت اين كشور در اقدامي غيرمنتظره در ماه مارس، 
محدوديت دو دوره اي رياست جمهوري را برداشت، چيزي 

كه به شي اجازه مي دهد رييس جمهور مادام العمر شود.

     آغاز انقالب
ش��ي به محض رس��يدن به قدرت انقالبش را آغاز كرد. 
بيش از سه دهه، نظام سياس��ي چين به صورت جمعي 
رهبري مي ش��د و قدرت تصميم گيري با مقامات كميته 
ثابت پوليت بور ]دفتر سياس��ي[ بود. اما ش��ي به سرعت 
قدرت را در دست خود متمركز كرد. در چند سال نخست 
زمامداري اش، رهبري اغلب كميته هاي سياست گذاري، 
از جمله آنهايي كه به مسائل مجازي، اصالحات اقتصادي و 
امنيت ملي مربوطند را به دست گرفت. از وفاداري مقامات 
ارش��دي چون ژنرال هاي ارتِش آزادي بخش خلق و دبير 
كل هاي ايالت ها اطمينان حاصل كرد و يك پيكار ضدفساد 
راه انداخت تا نه تنها كارمندان وظيفه نشناس بلكه دشمنان 
سياسي اش را هم تار و مار كند. براي مثال در جوالي2017 
سون ژنگكاي، س��تاره اي نوظهور در CCP كه به عنوان 
دبير كل اس��تان چونگ كينگ خدمت مي كرد، به فساد 
متهم و از كار بركنار شد. چند ماه بعد يك مقام ارشد اظهار 
داش��ت كه او به همراه چند تن ديگر براي براندازي شي 

توطئه كرده بودند.
شي در كنگره نوزدهم حزب، رياستش بر نهادهاي CCP و 
ني��ز قدرت  ش��خصي اش را بيش��تر تحكيم ك��رد. نام و 
ايدئولوژي اش، »انديشه شي جين پينگ درباره سوسياليسم 
با خصوصيات چيني براي عصر جديد«، در اساسنامه حزب 
گنجانده شد، افتخاري كه پيش تر از اين تنها نصيب مائو 
شده بود. بيشتر متحدينش به 25 عضو پوليت بورو و 7 عضو 
كميته ثابت آن اضافه شدند، به نحوي كه اينك بيش از نيمي 
از اعضاي هر دو ارگان را وفاداران شي تشكيل مي دهند. و 
از همه مهم تر راه تصدي مقام رياست جمهوري به دفعات 

نامحدود را براي خود باز كرد.
شي، پا به پاي افزايش قدرت شخصي  خود، قدرت CCP را 
در جامعه و اقتصاد تقويت كرد. ديويد شامباوِق چين پژوه 
زماني اشاره كرد »اگر يكي از شاخصه هاي دولت مائوئيستي 
نفوذ در جامعه بود، دولت دنگي با خروج از جامعه متمايز 
مي شود«. اينك تحت رهبري شي، آونگ به سمت نقش 
پررنگ تر حزب برگش��ته اس��ت. هيچ مولفه اي از حيات 
سياسي و اقتصادي چين از دس��ت اندازي حزب در امان 

نمانده است.
حزب، در سپهر سياسي، با بهره گيري از فناوري هاي جديد 
و افزايش فشار بر بخش خصوصي، دسترسي به سايت هاي 
ممنوعه را محدود ساخته است، محدوديتي كه نتيجه اش 
كاهش شديد ش��ور وحال فضاي عمومي مجازي چين 
بوده است. حتي لطيفه هايي كه در كانال هاي خصوصي به 
اشتراك گذاشته مي شوند مي توانند با برخورد پليس مواجه 
شوند. در سپتامبر 2017 يك نفر به خاطر اينكه لطيفه اي 
درباره يك ماجراي عش��قي س��ه نفره، كه يك طرفش از 
مقامات حكومتي بود، به گروهي در اِپ پيام رسان وي چت 
فرستاده بود پنج روز بازداشت شد. حكومت همچنين با 
تجهيز شبكه نظارِت صوتي و تصويري پهناورش به يك 
پايگاه اطالعاتي زيست سنجانه  عظيم، منتقدين حزب را 

به راحتي شناسايي و گوشمالي مي دهد. پكن برنامه دارد 
تا سال 2020 يك سامانه ملي »اعتبار اجتماعي« بسازد 
كه با تجميع اطالع��ات پرداخت هاي اينترنتي و اپ هاي 
رس��انه اي در يك پايگاه اطالعاتي، به شهروندان مطابق 
صداقت  فرضي شان پاداش و مجازات مي دهد. آنهايي كه 
نااميدكننده ظاهر شوند- وام هايشان را پرداخت نكنند، 
در يك تظاهرات ش��ركت كنند، حتي وقت زيادي صرف 
بازي هاي رايانه اي كنند- با طيفي از عواقب مواجه مي شوند. 
حكومت ممكن است سرعت اينرنت شان را كاهش دهد يا 
دسترسي ش��ان را به هر چيز از رستوران ها تا سفر و شغل 
محدود كند. به آنهاي��ي هم ك��ه از قواعدCCP پيروي 
مي كنند امتيازهايي در دسترس��ي به اي��ن موضوعات 
مي دهد. در جبهه اقتصادي، ش��ي انتظارات��ي كه درباره 
شتاب  بخشيدن به اصالحات بازاري از او مي رفت را نقش 
بر آب كرده است. نه تنها جايگاه بنگاه هاي دولتي را تقويت 
كرده و نقشي كليدي در توسعه اقتصادي به آنها سپرده است 
بلكه كميته هاي حزبي را كه درون همه بنگاه هاي چيني 
وجود دارد، نيرومند ساخته است. اين كميته ها در سال هاي 
اخير نقش درست و حسابي تعريف شده اي نداشتند اما به 
لطف دستورات جديد شي، اينك مديريت بايد ببيند آنها در 
هر موضوع عمده اي چه توصيه اي دارند- و حتي در برخي 
موارد تاييدشان را جلب كند. CCP به دنبال اجراي قواعد 
مشابهي براي فعاليت هاي اقتصادي مشترك با شركت هاي 
چندمليتي است. حتي شركت هاي خصوصي هم ديگر 
خارج از محدوده نظارت و پايش حزب نيس��تند. در سال 
2017 پكن اعالم كرد در نظر دارد كمي از سهام شركت هاي 
رسانه اي و فناوري، شامل غول هايي چون علي بابا و تنسنت، 
را خريداري كند و ميزاني از قدرت تصميم گيري ]در هيئت 

مديره آن ها[ به دست بياورد.

     جاه طلبي هاي خارجي
ش��ي در حالي كه فضاي باز سياس��ي و اقتصادي را در 
داخل كش��ور محدود كرده است، در عرصه بين المللي 
درصدد بر آمده كه موقعيت خود را به عنوان رهبر اصلي 
جهاني سازي تثبيت كند. براي مثال در همايش همكاري 
اقتصادي آسيا-پاسيفيك در نوامبر 2017 اظهار داشت 
»گشودن درها پيش��رفت مي آورد، و آنهايي كه درها را 
مي بندد به ناچار عقب مي  افتن��د«. اين زيباكالمي ها، 
گمراه كننده  هستند. در واقع، يكي از اصلي ترين عناصر 
حكومت شي تالش براي كنترل جريان ايده ها، فرهنگ 
و حتي سرمايه بين چين و باقي جهان بوده است. اگرچه 
اعمال محدوديت ب��ر ورود آزاد ايده ها و كاالها به چين 
چيز جديدي نيست، اين محدوديت ها در حكومت شي 

گسترش يافته  است.

 در ژانوي��ه 2017 پكن قانوني وضع كرد كه به موجب آن 
تمام س��ازمان هاي غيرحكومتي در چين مي بايست در 
وزارت امنيت عمومي به ثبت برس��ند، براي هر كاري كه 
مي كنند مجوز بگيرند و از جمع آوري كمك هاي خيريه 
در چين خودداري كنند. در اين اثنا، پكن كار مسدودكردن 
ش��بكه هاي خصوصي مجازي خارجي را كه به كاربران 
اجازه مي دهد از ديوارآتشين بزرگ عبوركنند، آغاز كرده 
است. الگويي مشابه در عرصه اقتصادي پديدار شده است. 
در سال 2015 پكن براي جلوگيري از سقوط ارزش پول 
ملي و كاهش اندوخته ارز خارجي اش، كنترل هاي سفت و 
سختي بر توان شهروندان و شركت ها براي خارج كردن ارز 
از چين وضع كرد. در همان سال، حكومت برنامه »ساخت 
چين«اش را ارايه كرد، يك برنامه خودكفايي كه 10 صنعت 
كليدي را مشخص مي كند كه بنگاه هاي چيني بايد تا سال 
2025 در آنها 80 درصد بازار داخلي را در كنترل خود داشته 
باشند. براي تضمين برتري شركت هاي چيني، حكومت 
نه تنها يارانه هاي متنوعي در نظر گرفته است بلكه موانع 
متنوعي سر راه رقابت خارجي گذاشته است. براي مثال 
در صنعت خودروهاي برقي، خودروسازان چيني را موظف 
كرده كه از باتري هاي ساخت چين استفاده كنند و بدين 

نحو شركت هاي كره اي و ژاپني را از رقابت كنار زده است.
در اين حين و بين، شي چين را از دلبستگي سنتي اش به 
نوعي سياست خارجي كه حول محور جلب توجه نكردن 
مي چرخيد، هر چه بيش��تر دور كرده است و دگرديسي 
آغازشده از زمان رييس جمهور قبلي، هو جين تائو را شتاب 
بخشيده است. تحت رهبري شي، چين اينك فعاالنه به 
دنبال شكل دهي به هنجارها و نهادهاي بين المللي است و 
سرسختانه از حضورش در عرصه جهاني دفاع مي كند. چنان 
كه شي در خطابه اي غرا در سال 2014 اظهار داشت چين 
بايد قادر به »ساخت زمين  هاي بازي« و »خلق قواعدي« 

باشد كه بازي بر اساس آنها انجام مي شود.
برجسته ترين ابتكار ش��ي در اين جبهه، طرح كمربند و 
جاده، شكل مدرني از جاده ابريشم و خطوط حمل و نقل 
دريايي ادويه، است. اين طرح كه در سال 2013 آغاز شد 
شامل 900 پروژه مي ش��ود كه بيش از 80 درصد آنها به 
بنگاه هاي چيني واگذار ش��ده است. اما اين طرح از صرف 
ساختن تاسيسات زيربنايي بسيار فراتر مي رود. براي مثال 
در پاكستان، طرح فقط شامل ساخت راه آهن، بزرگراه و سد 
نيست، متضمن توسعه يك نظام نظارت ويدئو و تلويزيوني، و 
مشاركت با تلويزيون پاكستان براي پخش كانال هاي چيني 
هم هس��ت. طرح كمربند و جاده همچنين فرصت اين را 
براي چين فراهم كرده كه اهداف نظامي اش را پيش ببرد. 
بنگاه هاي دولتي چين اينك دست كم 76 بندر و ترمينال را 
در 34 كشور اداره مي كنند و در يونان، پاكستان و سريالنكا، 
سرمايه گذاري چين در بنادر با حضور نيروي دريايي اين 
كشور همراه بوده است. پكن همچنين اعالم كرده است كه 
براي طرح كمربند و جاده، دادگاه هاي حكميت مخصوص 
تاسيس خواهد كرد، يعني از اين طرح براي ايجاد يك نظام 

حقوقي بديل با محوريت قواعد چيني بهره مي جويد. در 
حقيقت، چين به نحوي فزاينده به دنبال صدور ارزش هاي 
سياسي اش به سراسر جهان است. براي مثال در اتيوپي و 
سودان، CCP نحوه مديريت افكار عمومي و رسانه ها را به 
صاحبان قدرت آموزش مي دهد. به آنها توصيه مي كنند چه 
قوانيني تصويب كنند و چه فناوري  هاي كنترل و نظارتي را 
به كار ببندند. شايد درخور توجه ترين اين اقدامات، تالش 
چين براي ترويج بينش��ش درباره اينترنت بسته باشد. با 
اس��تناد به »حاكميت س��ايبرنتيك« پكن ايده را ترويج 
مي كند كه كشورها بايد بتوانند »مسير توسعه سايبري، 
مدل تنيظم سايبري و سياست هاي اينترنتي  خودشان را 
برگزينند«. پكن روي مذاكراتي درباره حكمراني اينترنتي 
پافشاري كرده كه دولت ها را منتفع و نمايندگان جامعه 
مدني و بخش خصوص��ي را محروم مي كن��د، و ميزبان 
همايشي س��االنه براي متقاعد كردن مقامات خارجي و 
تجار دربار ه نگاهش به اينترنت است. چين همچنين سر 
راه دسترسي به بازار داخلي وسيع اش سنگ اندازي كرده 
تا ش��ركت ها را وادار كند با قواعد مد نظرش بازي كنند. 
براي مثال در سال 2017 شركت اپل براي پيروي از قواعد 
جديدي كه به بنگاه هاي خارجي حكم مي كرد داده هاي 
خاصي در داخل چين نگه دارند، حاضر شد يك مركز داده 
در چين بگشايد. همان سال شركت اپل صدها برنامه از اپ 
استورش، كه به چيني اجازه مي داد از ديوار آتشين بزرگ 

خارج شوند، را برداشت.
با وجود تاكيد شي بر حاكميت، بخشي از سياست خارجي 
جس��ورانه تر او متضمن نقض مس��لم حاكميت اس��ت. 
موسسات و نهادهاي آموزش��ي كنفوسيوسي كه زبان و 
فرهنگ چيني را در خارج ترويج مي كنند در اياالت متحده 
و جاهاي ديگر ب��ه خاطر ترويج عقاي��د و ايده هاي مورد 
نظر CCP زير ذره بين قرار گرفته اند، هرچند خطر آنها 
براي منافع اياالت كم تر از چيزي است كه گمان مي رود. 
چالش برانگيزتر از اين موسسات و كالس ها، تالش چين 
براي بسيج مردمان خارج نشين خود، خاصه دانشجويانش، 
در جهت اعت��راض به دااليي الما و دف��اع از موضع چين 
درباره موضوعات حساسي مثل تايوان و هنگ كنگ است. 
اين تالش ها به ايجاد محيطي از رعب و وحشت در ميان 
دانشجويان ساكن خارج )و بطور كلي اجتماع دانشگاهي 
س��اكن خارج( دامن زده و اعتبار دانشجويان چيني را به 
عنوان نمايندگان حكومت به خطر انداخته اس��ت. از اين 
نگران كننده تر، سرويس امنيتي چين بارها چيني هايي را 
كه هم اكنون شهروند كشورهاي ديگر هستند، ربوده است. 
بعد از اينكه يك كتاب فروش چيني-سوئدي در قطاري در 
چين دزديده شد گلوبال تايمز، روزنامه تحت حمايت دولت، 
در سرمقاله خود نوشت »كشورهاي اروپايي و اياالت متحده 
بايد به شهروندان تازه بومي شده خود بياموزند كه پاسپورت 

جديد نمي تواند بالگردان آنها در چين باشد«.

     بازانديشي درباره شي
بسياري از صاحب نظران، ش��ي را اصالح گري اقتصادي 
مي بينند كه در مقام بهترين اميد رهبري سازنده جهان، 
سياس��تمداري بي نهايت محبوب در ميان مردم چين و 
متعهد به ثبات در خارج به منظور تمركز بر امور داخلي، 
گرفتار مخالفاني نيرومند شده است. اما چنين نگاهي، چهار 

حقيقت بنيادين را از نظر مي اندازد.
نخست، شي خواب هاي دور و درازي براي رهبري جهان 
ديده است. كارش در كنترل رقابت غالبا به سياست هاي 
رهنمون مي شود كه در كوتاه مدت مزاحم عملكرد بهينه 
هس��تند. براي مثال، تمركز قدرت و پيكار ضد فساد او 
سرعت تصميم سازي را در راس نظام سياسي چين كند 
كرده است و كندي سرعت تصميم سازي در سطوح باال 
هم به نوبه خود، س��ردرگمي سطوح محلي حكومت و 
نرخ هاي پايين تر رشد اقتصادي را در پي داشته است. اما 
چنين سياست هايي يك عوض بلندمدت دارد. در واقع 
رهبران چين با ناكارآمدي هاي سياست هاي غيربازاري 
مدارا مي كنند، نه فقط به خاطر اينكه اين خط مشي ها 
قدرت سياسي ش��ان را افزايش مي دهد بلكه همچنين 
به خاطر اينكه مي توانند سرمايه گذاري هاي راهبردي 
بلندمدت تري كنند. براي مثال حكومت بنگاه هاي دولتي 
را به سرمايه گذاري در پروژه هاي اقتصادي داراي ريسك 
باالي طرح كمرند و جاده تشويق مي كند تا در جهت موج 
بعدي توس��عه اقتصادي جهاني كنترل بنادر راهبردي 
را به دست گيرند يا امكانات فني الزم همچون انواعي از 
نظام هاي ره يابي ماهواره اي و خطوط راه آهن را مهيا كنند. 
تصميماتي كه از نظرگاه يك نظام سياسي ليبرال و يك 
اقتصاد بازاري غيرعقالني مي نمايند در چين يك منطق 

استراتژيك بلندمدت دارند. دوم، اگرچه شي سوداهاي 
جهاني در س��ر دارد، به ندرت همچون يك رهبر جهاني 
حقيقي عمل كرده است- تمايلي به همراستا كردن منافع 
كشورش با منافع اجتماع وسيع تر بين المللي نشان نداده 
است. از چند استثنا مثل كمك هاي صلح سازي سازمان 
ملل ك��ه بگذريم، چين تنها زماني ب��راي ارايه كاالهاي 
عمومي جهاني آستين باال زده است كه يا اين كار به منافع 
كوتاه مدت اش خدمت كرده يا براي چنين عملي تحت 
فشار قرار گرفته است. به عالوه، چين راه ناديده گرفتن 
قواعد تثبيت شده بين المللي را در پيش گرفته است. در 
 )ICA( س��ال 2016 زماني كه ديوان داوري بين المللي
دعاوي چين را براي گستراندن پهنه درياي چين جنوبي 
را رد كرد، پكن به راحتي قواعد را رد كرد و به دعاوي ارضي 

و برنامه هاي نظامي سازي اش ادامه داد.
سوم، متمركز ساختن قدرت و كنترل فزاينده بر اطالعات، 
ارزيابي ميزان اجماع چيني ها درباره راه اتخاذي ش��ي را 
دشوار ساخته است. بعيد نيست كه مخالفت ها از چيزي 
كه تصور مي شود خيلي بيشتر باشد. بسياري از ثروتمندان 
چيني و اكثر شهروندان عاقبت انديش اين كشور، كه نگران 
سايه سنگين دولت هس��تند، خانواده و دارايي هاي شان 
را به خارج منتقل كرده اند. حقوقدانان چيني بسياري از 
اقدامات شي از جمله برداشتن محدوديت دوره تصدي را 
محكوم كرده اند. حتي طرح كمربند و جاده او هم صداي 
پژوهشگران و رهبران تجاري را درآورده است. آنها به اين 
اعتراض دارد كه بسياري از پروژه هاي پيشنهادي منطق 

اقتصادي ندارند.
نهايتا، بايد اش��اره كنيم كه شي خط فاصل بين سياست 
داخلي و خارجي را برداشته است. زماني الگوي سياسي-

اقتصادي نظام اقتدارگراي چين به جامعه اين كشور محدود 
بود، اما حال كه چين شروع به صدور ارزش هاي سياسي اش 
كرده است- با پشتيباني آموزشي از ديگر رهبران اقتدارگرا 
و نيز ب��ا تضعيف حقوق بين المل��ل- ترويج مدل چيني 
حكمراني در كانون و راس برنامه هاي سياست خارجي اين 

كشور قرار دارد.

     چالش و پاسخ
قلب انقالب ش��ي را چالشي ارزش بنياد عليه هنجارهاي 
بين المللي مورد حمايت امريكا تش��كيل مي دهد. دولت 
ترامپ، اينك بايد چالشي همسنگ براي چين ايجاد كند- 
چالشي كه با اعالم موكد وفاداري به اصول امريكايي آغاز 
شود. اين به معناي نه فقط حضور نظامي در آسيا-پاسيفيك 
بلكه همچنين ادامه تعهد به تجارت آزاد و دموكراسي است. 
همزمان اياالت متحده بايد به دفاع نيرومندانه از منافع امريكا 
در داخل كشور برخيزد. در گذشته، اياالت متحده با ميزاني 
از سرقت حقوق مالكيت معنوي و دسترسي نابرابر به بازار 
مدارا مي كرد چرا كه فكر مي كرد چين دارد به سمت بازار 
آزاد و حكومت قانون حركت مي كند. با پشت كردن چين 
به اصالحات ليبرالي، دليلي وجود ندارد كه اياالت متحده 

سياست هايي سخت گيرانه تر عليه چين اتخاذ نكند.

باخبري از طرح هاي فراوان ش��ي كار آس��اني نيس��ت، و 
رويارويي غير اصولي با برنامه ها ي او به محض برمال شدن  هر 
يك از آنها هم كارساز نيست. در ماه مارس، با پخش شدن 
خبر اينكه جيبوتي- كه ميزبان تنها پايگاه نظامي دايمي 
اياالت متحده در آفريفاست- در حال واگذار كردن كنترل 
يكي از بنادرش به چين است مقامات ارشد اياالت متحده 
به تب و تاب افتادند و جيبوت��ي را براي منصرف كردن از 
اين كار تحت فش��ار گذارند. اما اياالت متحده يك بديل 
سازنده مثل يك بسته توسعه اقتصادي به جيبوتي عرضه 
نداشت. اين دستپاچگي در مواجهه با چين فقط به قضيه 
جيبوتي محدود نمي شود، اياالت متحده ]اساسا[ فاقد يك 
استراتژي مش��خص براي نظارت بر آمالي است كه چين 
با طرح كمربند و ج��اده براي آفريقا و مناطق ديگر دنبال 
مي كند. چنين رويكرد واكنشي و غيرنظامندي در مقابل 
چالش بلندمدت انقالب ش��ي ره به جايي نمي برد. قطب 
مقابل اين رويارويي هاي پراكنده، مقابله تمام عيار با چين در 
چارچوب يك رويكرد كامال تازه هم منطقي نيست. چيزي 
كه واشنگتن بدان نياز دارد نه رد قاطع و كامل سياست چهار 
دهه گذشته اياالت متحده در قبال پكن بلكه بازانديشي 
دقيق آن سياست براي س��وا كردن بخش هاي كماكان 

كارآمدش از بخش هاي بي خاصيت شده اش است. در ادامه 
اين بخش نحوه پاسخ گويي كارآمد را تشريح مي كنم.

يك سياست كارآمد بايد تعهد اياالت متحده به اصولش 
را ب��ه اثبات برس��اند. با وجود گرايش��ات حمايت گرايانه 
رييس جمه��ور ترامپ، حوادث اخير نش��ان مي دهد كه 
كاخ س��فيد تعهداتش به ارزش هاي ليبرال در آسيا را رها 
نكرده است. رييس جمهور در سفري كه در نوامبر 2017 
به اين منطقه داشت، حمايتش از »هند و پاسيفيك آزاد و 
باز« را اعالم كرد و مش��اركت چهارجانبه با استراليا، هند، 
و ژاپن- اتحادي بالقوه از دموكراسي هاي هم فكر كه بايد 
چين را در منطقه به عقب برانند- را احيا كرد. در حقيقت، 
استرتژي دفاع ملي دولت ترامپ به تاكيدي مجدد بر اتحاد 
با مخالفان »قدرت هاي تجديدنظر« طلب تاكيد دارد. براي 
اينكه ائتالف براي عقب راندن چين در حد حرف باقي نماند، 
دولت ترامپ بايد مفاد مشاركت چهارجانبه جديد را تشريح، 
و روشن كند كه اين اتحاد چگونه در پيوند با ديگر شركاي 
اياالت متحده در آسيا و جاهاي ديگر عمل مي كند. يكي از 
حوزه هاي بالقوه همكاري، موضوعات امنيتي داراي ريسك 
باال است. اين موضوعات مي توانند عمليات هاي مشترك 
آزادي كش��تي راني در درياي چين جنوبي، فراهم كردن 
منابع بديل سرمايه گذاري براي كش��ورهاي داراي بنادر 
استراتژيك يا حمايت از تايوان در مقابل استراتژي دم به 
دم اجبارآميزتر پكن باشد. ترامپ همچنين بايد باب بحث 
درباره مشاركت هاي فراآتالنتيكي را بگشايد. يك ائتالف 
تازه نه تنها اصالحات بازاري را در كشورهايي مثل ويتنام، 
كه دولت در اقتصاد آنها نقش مسلط دارد، تقويت مي كند 
بلكه پايگاهي ايجاد مي كند كه اياالت متحده از آن مي تواند 
منافع اش را در بلندمدت پيش ببرد. در مقابله با طرح كمربند 
و جاده، اياالت متحده بايد بر توانش در حوزه برنامه ريزي 
شهري و فناوري تكيه كند. بسياري از شركت هاي اصلي و 
غالب استارت اپ هاي جديِد مرتبط با »شهرهاي هوشمند«، 
امريكايي هستند. واشنگتن بايد در حوزه برنامه ريزي شهري 
براي ساخت ش��هرهاي هوشمندT با كشورهاي درحال 
توسعه همكاري كند و به رونق فعاليت شركت هاي امريكايي 
در اين كشورها كمك كند، همانطور كه در سال 2014 اين 
كار را كرد- زماني كه با هند براي نوسازي زيرساخت هاي 
شهري اين كشور همكاري كرد. بخشي از اين تالش بايد 
شامل حمايت از ش��ركت هاي امريكايي- يا شركت هاي 
كشورهاي متحد امريكا- براي توسعه كابل هاي فيبر نوري، 
جي پي اس و س��امانه هاي تجارت الكترونيكي باشد. اين 
كار تالش چين براي كنترل زيرساخت هاي الكترونيكي 
جهان را كه به اين كشور امكاني براي سانسور و جاسوسي 
اقتصادي در سطح جهاني مي دهد، بي اثر مي كند. خيز چين 
براي شكل دادن به نظام  سياسي كشورهاي ديگر، اهميت 
حمايت از نهادهاي امريكايي حامي ليبراليزاسيون در خارج 
مثل صندوق ملي دموكراسي، بنياد بين المللي دموكراسي، 
بنياد ملي دموكراسي و موسسه آسيا را برجسته تر كرده 
است. اين نهادها مي توانند با همكاري استراليا، ژاپن، كره 
جنوبي و متحدين اروپايي امريكا به ايجاد حكومت قانون در 
حكومت هاي شب هاقتدارگرا، و تحكيم دموكراسي هاي 
نوپا كمك كنند. برنامه هاي حقوقي، آموزش��ي و اصالح 
ساختاري، مانعي اساسي س��ر راه چين براي گستراندن 
ارزش هاي اقتدارگرايانه در خ��ارج مي نهد. مي دانيم كه 
توانمندي خارجي از توانمندي داخلي سرچشمه مي گيرد. 
با در نظر گرفتن تمايل چين به قرباني كردن كوتاه مدت 
منافع اقتصادي   خود به پاي منافع استراتژيك بلندمدتش، 
واشنگتن بايد س��رمايه گذاري اش را در علم وفناوري دو 
چندان كند، هواي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كه خاستگاه 
ابتكارات هستند را داش��ته باشد و از بنگاه هاي امريكايي 
براي توسعه و به كارگيري فناوري هاي جديد حمايت مالي 
كند. بدون چنين حمايتي، شركت هاي امريكايي در مقابل 
همتايان چيني ش��ان، كه از بركت بينش بلندمدت پكن 
بهتر تامين مالي مي شوند، رقابت را مي بازند. چين براي 
اينكه نگذارد خارجي ها عاليق سياسي و اقتصادي شان را 
در مرزهاي اين كشور دنبال كنند، از هيچ تالشي فروگذار 
نمي كند اما همزمان حق پيش��برد همي��ن منافع را در 
خارج براي خود محفوظ مي دارد. بنابراين اينك زمان آن 
است كه دولت ترامپ نگاهي تازه به اقدام متقابل بيندازد. 
سياست سازان امريكا، ديري اقدام متقابل را يك عمل باخت 
باخت ديده اند كه به رابطه با چين صدمه مي زند، بدون اينكه 
رفتار آن را تغيير دهد. در پس اين نگاه، فرضي اس��ت كه 
مي گويد وفاداري اياالت متحده به ارزش هاي دموكراتيك 
خود  سرانجام پكن را به پذيرش رهبري  واشنگتن متقاعد 

مي كند.
ادامه در صفحه 9

   شي خواب هاي دور و درازي براي رهبري 
جهان ديده است. كارش در كنترل رقابت 
غالبا به سياست هاي رهنمون مي شود كه در 

كوتاه مدت مزاحم عملكرد بهينه هستند.

برش

  در جبهه اقتصادي، ش�ي انتظاراتي كه 
درباره شتاب  بخشيدن به اصالحات بازاري 

از او مي رفت را نقش بر آب كرده است.

برش
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ادامه از صفحه 8 9 مكتب
 ش��ي به اين تلقي، يك خط بطالن كشيد، چرا كه او 
اصالحات سياسي و اقتصادي آغاز شده از زمان دنگ 
را تعطيل و در مواردي برعكس كرده و سعه صدر اياالت 
متحده را به نقطه ضعف آن تبديل كرده است.اقدام 
متقابل به شكل هاي متعدد مي تواند انجام شود. در 
مواردي مجازات ها بايد خفيف باشد. براي مثال دولت 
ترامپ بايد سعي كند چين را از تاسيس موسسات و 
آموزشگاه هاي كنفوسيوسي جديد در اياالت متحده 
منع كند، مگر آنكه چين اجازه تاسيس تعداد بيشتري 
از مراكز امريكايي تبادل فرهنگي، سازمان هاي تحت 
حمايت مالي امريكا در دانشگاه هاي چين، بدهد. هم 
اكنون تعداد چنين مراكزي در چين كمتر از 30 مركز 
اس��ت در حالي كه تعداد موسسات و آموزشگاه هاي 
كنفوسيوس��ي در اياالت متحده بيش از 500 مركز 
اس��ت. دانش��گاه هاي امريكايي هم وقتي ديدند كه 
يكي از اعضاي دانشكده ش��ان از مس��افرت به چين 
منع مي شود- مجازاتي كه پكن غالبا به پژوهشگران 
منتقِد سياست چين تحميل مي كند- بايد از ميزباني 
موسسات كنفوسيوسي خودداري كنند. واشنگتن 
همچنين بايد سرمايه گذاري چيني ها در حوزه هايي 
كه دسترس��ي به آنها در چين براي تجار امريكايي با 
محدوديت مواجه اس��ت، از جمله مخابرات، حمل و 
نقل، ساختمان سازي و رسانه را محدود كند. اين كار 
مي تواند به شكل محدود ساختن سهام چيني ها در 
ش��ركت هاي امريكايي تا همان حدي كه پكن براي 
شركت هاي خارجي روا مي دارد، انجام شود. اياالت 
متحده حتي مي تواند چين را بيشتر خشمگين كند 
و صراحتا يا ضمني از تالش ساير كشورهاي آسيايي 
براي نظامي س��ازي جزايري در درياي چين جنوبي 
حمايت كند تا هزينه اي��ن كار را براي چين افزايش 
دهد. واكنش متقابل اگر درس��ت انجام شود چين را 
به پاي ميز مذاكره مي آورد و به نتايج بهتري رهنمون 
مي شود. ش��ي در كنار چالش هاي جديدي كه براي 
اياالت متح��ده ايجاد كرده، يك فرصت بي نظير هم 
براي واش��نگتن فراهم كرده است: اينك واشنگتن 
مي تواند او را تحت فش��ار بگذارد كه مطابق ادعايش 
در مورد آمادگي چين براي ايفاي نقش��ي مهم تر در 
رهبري جهان عمل كند. در سال 2014 دولت اوباما 
در محدود كردن جاه طلبي هاي شي به موفقيت هايي 
رسيد و چين را براي قبول قيودي درمورد انتشار كربن 
و افزايش ميزان كمك به كشورهاي آفريقايي گرفتار 
بحران اِبوال تحت فش��ار گذاشت. دولت ترامپ هم با 
موفقيت چين را به اعمال تحريم هايي سخت تر عليه 
برنامه هسته اي كره شمالي وادار كرد. دولت ترامپ 
بايد از چين بخواهد نقش بيشتري در بحران جهاني 
پناهندگان ايفا كند، مخصوصا از چين بخواهد بخشي 
از اي��ن كار را در حيات خلوت خود انجام دهد. در مرز 
ميانمار بي��ش از 650 هزار از اقليت قومي روهينگيا 
به بنگالدش گريخته اند. چين ت��الش كرده كه در 
نقش ميانجي بين دو كش��ور عمل كند اما از سوي 
ديگر قطع نامه شوراي امنيت براي فرستادن مامور 
مخصوص به ميانمار را وتو كرده و وضعيت روهينگيا 
را كم اهميت تر از چيزي كه هست جلوه داده است؛ 
هدف��ش از مداخله در اين ماجرا بيش��تر حفاظت از 
پروژه هاي طرح جاده و كمربند در مقابل خشونت در 
ميانمار بوده است. اياالت متحده و ديگران بايد اين نكته 
را بلندتر و شفاف تر جار بزنند: رهبري جهاني، مستلزم 
مسووليت جهاني بيشتر است. آيا انقالب سوم چين 
در رسيدن به اهدافش كامياب مي شود؟ تاريخ كه به 
نفع شي راي نمي دهد. با وجود تضعيف شدن نهادهاي 
دموكراتيك در مناطق��ي از جهان، همه قدرت هاي 
اصلي اقتصادي - منهاي چين- نظامي دموكراتيك 
دارند. و چنان كه بسياري از محققان مي گويند احتماال 
چين هم در آينده شاهد گذار به دموكراسي خواهد 
بود. اين گذار احتماال در نتيجه يك بحران اقتصادي 
اتفاق افتد، بحراني كه تغيير را اجتناب ناپذير مي سازد. 
نشانه هاي اين بحران از زمان بحران مالي جهاني در 
سال 2008 آشكار شده اند. برخي از اقتصاددانان چيني 
مي گويند چين با چالش��ي بزرگ از ناحيه جمعيِت 
به س��رعت در حال پير شدنش و نظام توسعه نيافته 
حقوق بازنشستگي مواجه است و اين چالش را نرخ 
رشد پايين زادولدش، كه حتي پس از پايان سياست 
تك فرزندي تداوم يافته، جدي تر س��اخته است. در 
داخل، مخالفت با سياست هاي سركوبگرانه شي بين 
جماعت تجاري و روش��نفكري افزايش يافته است. 
تعداد اعتراضات كارگري در دوره او دو برابر شده است. 
به عالوه، كشور از مبارزان دموكراسي خالي نيست. 
دانشمندان برجسته، فعاالن سياسي، روزنامه نگاران، 
مقامات بازنشسته، و كارآفرينان ثروتمند همه و همه 
به نفع اصالحات دموكراتيك داد سخن سر داده اند. 
وانگهي اقدام شي در برداش��تن محدوديت دوره اي 
رياست جمهوري، مخالفت شديدي در بين نخبگان 
سياسي ارشد چين ايجاد كرده است. چنان كه مقامات 
چيني به رسانه ها گفته اند، حتي تالش هايي براي كودتا 
و ترور شي صورت گرفته است. در خارج، يورش پكن 
براي گسترش نفوذش با واكنش هاي منفي متعدد 
مواجه شده است. تنها در سال گذشته تظاهرات هاي 
گسترده اي عليه سرمايه گذاران چين در بنگالدش، 
قزاقستان، كنيا، و سريالنكا راه افتاده است. هر چقدر 
چين سياست خارجي جاه طلبانه خود را بيشتر پيش 
ببرد قطعا تعداد چنين تظاهرات هايي هم بيش��تر 
مي ش��ود، چيزي كه احتمال شكست شي در خارج 
وتضعيف اقتدارش در داخل را افزايش مي دهد. با همه 
اين احوال، شواهد مجاب كننده كمي وجود دارد كه 
نشان دهد كمر انقالب شي در حال شكستن است. 
بسياري از دستاوردهايش، حمايت مردمي گسترده اي 
برايش به ب��ار آورده اند. او از بحران هاي گذش��ته، به 
سالمت عبور كرده است و كنگره نوزدهم حزب هم 
فقط قدرت نه��ادي او را تقويت كرد. بنابراين اياالت 
متحده بايد بداند كه در آينده نزديك چاره اي ندارد جز 
اينكه با چين به نحوي كه هست رويارو شود: دولتي 
غيرليبرال كه درصدد بازشكل دهي به نظام بين الملل 
مطابق انتظارات خود اس��ت. خبر خوب اينكه شي 
مقاصد انقالبي اش را عيان كرده است. هم اينك اياالت 
متحده هيچ عذري ندارد كه با واژگاني به همان ميزان 

بي ابهام به چين پاسخ نگويد.
منبع : شمس

الزمه هاي عدالت

چرا يكي از برجسته ترين فيلسوفان ليبرال قرن بيستم، در اواخر زندگي اش به شدت منتقد سرمايه داري شد؟

آيا جان رالز سوسياليست شد؟

مولف:ِاد كوييش|
مترجم:علي برزگر|

 ژاكوبين-جان رالز يكي از فيلسوفان ليبرال برجسته قرن 
بيستم بود. اثر اصلي او، نظريه اي در باب عدالت )1۹۷1(، 
حوزه فلسفه سياسي را از نو تعريف كرد، و چنديِن نسِل 
پياپي از دانش پژوهي در باب سياست، اخالق و حقوق را 
پديد آورد. براي بس��ياري از ستايشگرانش، رالز بهترين 
نماينده سنت ليبرال است، و نظريه عدالت او دفاعي جانانه 
از انساني ترين اميد ليبراليسم به دست مي دهد: دولت رفاه 
دمكراتيكي كه سرمايه داري را حفظ مي كند در عين حالي 

كه آن را تحت نظارت نيز نگه مي  دارد.
از دي��دگاه اغلِب منتق��دان چپ گرا، نظري��ه رالز در نقد 
بي عدالتي ناكافي به نظر مي  رسد. جامعه عادالنه برخاسته 
از آزمايش فكري معروف رال��ز، كه در آن ذينفعان عاقل 
در نوعي »وضعيت اوليه« قراردادي اجتماعي را طراحي 
مي كنند در حالي كه از جايگاه نهايي شان در جامعه اي كه 
خلق مي كنند ناآگاه هستند، غالبًا بازتاب نهادهاي اصلي 
حقوقي، سياسي و اجتماعي امريكا تلقي گرديده است. 
رويكرد نظري بنيادين رالز اين خطر را دارد كه نظم موجود 
را تثبيت كند، چرا كه آن را همچون پيامِد اجتناب ناپذيِر 
دليل آوري توافق��ي جلوه مي دهد، يعن��ي به جاي آنكه 
امكان هاي سياسي پيِش رو را به رسميت بشناسد، آنها 

را مبهم مي  سازد.
ويليام آ. ادموندس��ن در كتاب جان رالز: سوسياليست 
تودار با تمركز بر پخته ترين و راديكال ترين آثار رالز دفاعي 
چپ گرايانه از اين فيلسوف به دست مي دهد. رالز در زمان 
انتشار آخرين اثرش در سال 2001 با نام عدالت به مثابه 
انصاف: يك بازگويي به اين نتيجه مي  رسد كه سرمايه داري 
با برابري سياس��ي و فرصت هاي منصفان��ه اي كه الزمه 
عدالت است ناس��ازگاري دارد. رالز دو نوع رژيم فراسوي 
سرمايه داري را تصور مي كند كه مي  توانند به يك اندازه 
عدالت را محقق سازند: »سوسياليسِم ليبرال دمكراتيك« 
و آنچه خودش »دموكراسي صاحباِن دارايي« مي  نامد. 
ادموندسن اس��تدالل مي كند كه بي طرفي ظاهري رالز 
گمراه كننده اس��ت و نظريه بالغ او بطور نظام مند حامي 
سوسياليس��م اس��ت. از آنجا كه رالز مقدمات استداللي 
سوسياليستي را به كار مي گيرد، اما از تكميل آن خودداري 
مي كند، بايد او را يك »سوسياليست تودار« در نظر گرفت.

ولي ادموندسن تودار نيست، نه در پشتيباني از سوسياليسم 
و نه در ستايش رالز. او برداشتش از سياست دمكراتيك-

سوسياليست را مس��تقيمًا در چارچوب موازين نظريه 
ليبرال دموكراس��ي رالز جاي مي دهد، و مدعي است كه 
بيش از ه��ر چارچوب نظري رايج ديگ��ري »نظريه رالز 
زباني مش��ترك به دس��ت مي دهد كه در آن مردمي كه 
به اندازه كافي دغدغه عدالت دارند و بخواهند آن را بفهمند 
 و تحقق بخش��ند مي  توانند با هم ارتب��اط برقرار كنند.«

ادموندسن استداللي قوي در دفاع از »قانون اساسي گرايي 
سوسياليس��تي«  اقامه مي كند كه در مباحثات معاصر 
درباره سياس��ت چپ شايسته توجه اس��ت. با اين حال، 
توداري رالز بيشتر از آنچه كه ادموندسن اذعان مي كند، 
حرف براي گفتن دارد، و محدوديت هاي برداشت رالز از 
فلسفه سياسي براي سياست سوسياليستي را برجسته 

مي  سازد.

     عدالت به مثابه انصاف
رالز در نظري��ه اي در باب عدالت قصد ن��دارد هيچ يك 
از مباحثات سياس��ي عاجل را حل و فصل كند. هدف او 
چيزي ژرف تر اس��ت. او اميد دارد كه با پرورِش نظريه اي 
درباره عدالت كه به شهودهاي اخالقي بنيادي و همچنين 
منفعت شخصي عقالني توسل مي  جويد، نظريه اخالق 
بتواند براي رسيدن به نوعي »حس عدالت« عمومي كمك 
كند كه تعارضات تفرقه افكن را در چارچوب اصول مقبول 
همگاني بگنجاند. اگر ما بتوانيم درباره معناي »عدالت« 
به توافق برسيم، ديدگاه هاي متعارض ما درباره سياست 
و اقتصاد حداقل مي  تواند بر مبنايي مشترك مطرح شود. 
به جاي فهم نادرست سخن يكديگر، مي  توانيم بر چيزي 
تمركز كنيم كه براي همه ما مهم است: اينكه زندگي در 

جامعه اي عادالنه به چه معناست.
رالز نظريه اش را )كه ن��ام آن را »عدالت به مثابه انصاف« 
گذاشته اس��ت( در مقايس��ه با فايده گرايي )اين ديدگاه 
كه جامعه بايد »بيشترين فايده را براي بيشترين تعداد 
از افراد« تأمين كند( تبيين مي كند. او استدالل مي كند 
كه فايده گرايي براي نظريه حقوق و تبيين خير عمومي 
ناكافي است. طبق ديدگاه فايده گرايي، هميشه مي  توان 
به خيِر بيشتر تمسك جست تا آزادي ها و حقوق بنيادي را 
كنار بگذاريم، و بيشينه كردن فايده ميانگين هيچ چيزي 
در اين باره نمي گويد كه محروم ترين اعضاي جامعه چه 
سهمي بايد ببرند. اعضايي كه حتي در صورتي كه جمِع 
فايده افزايش يابد ممكن است در پايان، وضعيت بدتري 

داشته باشند.
اين مسائل انگيزه طرح دو اصل نظريه عدالت رالز هستند: 
1- هر كس حقي برابر در برخورداري از گس��ترده ترين 
آزادي هاي اساسي برابر دارد كه مشابه است با آزادي اي از 

همين دست براي ديگران.
2- نابرابري ه��اي اجتماعي و اقتص��ادي بايد به گونه اي 
سامان داده ش��وند كه هم )الف( بتوان انتظار داشت كه 
به سود همگان تمام شوند، و هم )ب( براي موقعيت ها و 
مناصبي كه باب ش��ان به روي همه گشوده است در نظر 

گرفته شوند.
اصل نخس��ت از آزادي هاي بنياديني ش��امل حق رأي و 
حق دس��تيابي به مناصب عمومي؛ آزادي بيان، اجتماع، 
و مذهب؛ آزادي از بازداش��ت و توقيف خودسرانه اموال و 
»حق داشتن دارايي )شخصي( « حمايت مي كند. اصل 
دوم توزيع حق هاي تضمين ش��ده را س��امان مي دهد، و 
از آنجا كه هيچ ش��هروندي از نظامي ك��ه در آن نيازهاي 
اساسي او برآورده نشود سود نمي برد، بسياري استدالل 

مي كنند كه اين مس��تلزم كمينه اي از حقوق اجتماعي 
تضمين شده است.

از آنجا كه رال��ز قصد دارد اين بحث ه��اي جنجالي را به 
جلو ببرد، نه اينكه حل و فصل ش��ان كند، نظريه اش راه 
را براي سوسياليس��م باز مي  گذارد. او گمان مي كند كه 
نوعي »سوسياليسم بازار« با نهادهاي ليبرال-دمكراتيك 
مي  توان��د »عدالت به مثابه انصاف« را تحقق بخش��د )از 
 ديدگاه او، بر خالف نظامي تك حزبي به سبك شوروي(.

باوجوداين، به نظر مي  رس��د كه اصول بني��ادي او بطور 
ضمني حامي سرمايه داري اس��ت. رالز با اولويت دادن به 
اصل نخست در برابر اصل دوم، حق مالكيت فردي را باالتر 
از حقوق توزيعي قرار مي دهد. در حالي كه او اس��تدالل 
مي كند اين اولويت با توزيع برابري طلبانه ثروت و فرصت 
س��ازگار است، اما به روش��ني تصريح مي كند كه حقوق 
فردي، و نه خير عمومي، بايد مبناي قرارداد اجتماعي باشد. 
و اصل دوم او، به جاي اميد سوسياليستي وفور اشتراكي، 
تصويري از رشد اقتصادي به مثابه »موج خيزاني كه تمام 
قايق ها را باال مي  برد« به دست مي دهد كه بدان معناست 
كه نابرابري ها در صورتي كه چشم اندازها براي محروم ترين 

اعضاي جامعه را بهبود بخشند مشروع هستند.
همچنين رالز هنگام بحث درباره نتايج اقتصادي ممكن 
نظريه اش، براي بح��ث درباره چگونگي كارب��رد آن در 
چارچوب »دولتي دمكراتيك و با سازماندهي درست كه 
امكان مالكيت خصوصي سرمايه و منابع طبيعي را فراهم 
مي  آورد« زمان بيش��تري صرف مي كند. س��رمايه داري 
مي  تواند عادالنه باشد در صورتي كه ماليات ها، واگذاري ها، 
و منافع عمومي برابري فرصت را حفظ كنند و دموكراسي 

سياسي را تحكيم بخشند.
»عدال��ت به مثاب��ه انص��اف« ممكن اس��ت پش��تيبان 
سوسياليس��م به نظر برس��د، اما درك اين مساله دشوار 
نيست كه چرا بسياري آن را به عنوان دفاع از سرمايه داري 

دولت رفاه در نظر گرفته اند.

     بازانديشي سرمايه داري 
هنگامي كه رالز پس از دستاوردهاي قانوني جنبش حقوق 
مدني سياهپوس��تان امريكا و در سال هاي پاياني دوران 
شكوفايي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم نظريه اي 
در ب��اب عدالت را مي  نويس��د اميدوار اس��ت كه ليبرال 
دموكراسي در مسيري اساسًا عادالنه و برابري طلبانه در 
حال پيشرفت باشد. اما در ميانه دهه 1۹۹0، نگران است كه 
ليبرال دموكراسي در حال افول است. ادموندسن از جاشوا 
كوهن، فيلسوف و دانشجوي سابق رالز، چنين نقل قول 
مي كند: »اوضاع جهان اميدواري ]رالز[ را متزلزل كرده 

است. احساساتش جريحه دار شده است.«

در حالي كه ديگر ليبرال ها پايان تاريخ را جشن مي  گرفتند، 
رالز با اين مس��اله دس��ت و پنجه نرم مي كرد كه چگونه 
تأمين مالي خصوصي انتخابات به ثروت س��ازمان يافته 
امكان سلطه بر فرآيند سياس��ي را مي دهد. آزادي هاي 
سياس��ي، نظير رقابت براي كس��ب منصب، استفاده از 
آزادي بي��ان و اجتماع براي تأثيرگذاري بر قانون گذاري، 
و رأي دادن در انتخاباتي عادالنه، مي  تواند بطور رس��مي 
به همه اعطا شود، اما اگر در تعيين نتايج سياسي، قدرِت 
ثروت جايگزين قدرت مردم عادي ش��ود، اين حقوق از 
»ارزش عادالنه« براي تمام شهروندان برخوردار نخواهد 
بود. به گفته ادموندسن، الزام براي تضمين ارزش عادالنه 
آزادي هاي سياسي براي تمام شهروندان مسئله بنياديني 

است كه رالز را به سوي سوسياليسم رهنمون مي  شود.
رالز در بازگويي بر جنبه اي ريشه اي از نظريه عمومي اش 
تأكيد مي  ورزد، كه اكنون »ايده سازمان دهنده اصلي« 
آن ناميده مي  شود: مفهوم جامعه به مثابه نظام منصفانه 
همكاري اجتماعي. در حالي كه ميلتون فريدمن جامعه 
را »شبيه به يك بازي يا بخت آزمايي مي  داند كه همه به 
اميد بردن جايزه اصلي براي ورود به آن توافق مي كنند«، 
رالز جامعه را همچون كوشش��ي جمع��ي مي  داند كه 
بايد براي همه س��ودمند باشد. از ديدگاه رالز، همكاري 
اجتماعي پابه پاي نظم حقوقي عادالنه عمل مي كند، 
كه خودش توس��ط دولتي دمكراتيك برقرار مي  شود 
كه همه شهروندان از فرصت منصفانه براي تأثير بر آن 
برخوردارند. اما اگر ثروتمندان بر نظام سياس��ي سلطه 
يابند، نتيجه سلطه طبقاتي به جاي حاكميت مردم است، 
 فرمانبرداري از دستورات به جاي همكاري طبق قوانين.

چند دهه پيش تر، رالز تصور مي كرد كه س��رمايه داري 
دولت رفاه مي  تواند به جامعه عادالنه آرماني او نزديك 
ش��ود. اما پس از ضربه هاي حاصل از انقالب ريگان، به 
 اين نتيجه مي  رس��د كه چنين چيزي ناممكن است. 

رالز در آثار دوران بلوغ فكري اش اس��تدالل مي كند كه 
عيب اصلي سرمايه داري دولت رفاه آن است كه »اجازه 
مي دهد وس��ايل توليد تقريبًا بطور انحصاري در دست 
طبقه اي كوچك باش��د«. اين نوع كنت��رل به گروهي 
اندك امكان مي دهد تا »نظام حق��وق و مالكيتي را به 
اجرا بگذارند كه جايگاه سلطه آنها را نه تنها در سياست 
بلكه در كل نظام اقتصادي تضمين مي كند«. در حالي 

كه پايبندي سرمايه داري دولت رفاه به بازتوزيع ثروت 
به معناي »نوعي اهميت« به برابري فرصت ها است، اين 
واقعيت كه دولت هاي رفاه امكان تمركز قدرتي را ايجاد 
مي كنند كه دموكراس��ي را از بين مي  برد، نه تنها بدان 
معناست كه اين دولت ها در حمايت از آزادي سياسي 
ناتوانند، بلكه »ارزش عادالنه آزادي هاي سياسي« را هم 

ناديده مي گيرد.
اس��تدالل ادموندسن اين اس��ت كه رالز در پايان حيات 

فكري اش سوسياليست شد.

 »سوسياليسم ليبرال دمكراتيك« و»دموكراسي 
صاحبان دارايي«

دي��دگاه رال��ز ب��از ه��م ب��ا ابه��ام هم��راه اس��ت. او 
در بازگويي مي  نويس��د كه هم »سوسياليس��م ليبرال 
دمكراتيك« و هم »دموكراسي صاحبان دارايي« مي  تواند 
عدالت را تحقق بخشد. بيش��تِر كتاِب ادموندسن حول 
روشن سازي اين نكته مي  چرخد كه رالز چگونه مي  توانسته 
 است بطور كامل تري انتخاب بين اين دو رژيم را ارزيابي كند.

تمايز بنيادي اي��ن دو نظام به اين باز مي گردد كه قوانين 
اساس��ي آنها چه انواع��ي از مالكيت را مجاز مي  ش��مارد 
)تمايزي بس��يار خاص، زيرا آنها از وجوه اشتراك مهمي 
برخوردارند(. در هر دو مورد، هدف تأمين ارزش عادالنه 
حقوق سياسي و فرصت هاي برابر است، نبايد هيچ طبقه اي 
با حق ويژه ظهور كند به نحوي كه بتواند قدرت اقتصادي 
را به س��لطه سياسي تبديل كند. هر دو همچنين حقوق 
سياسي و حاكميت قانون را حفظ مي كنند، وجود حوزه 
عمومي ق��وي را ترويج مي كنند، و انتخاب��ات عادالنه را 

تضمين مي كنند.
در رژيم سوسياليس��تي، مالكيت عمومي وسايل اصلي 
توليد تضمين مي كند كه تمام شهروندان مالك اشتراكي 
دارايي هايي باشند كه به واس��طه آن دارايي ها و به حكم 
حقوق قانون��ي، آنها را اعضاي همكار جامعه مي  س��ازد. 
به گفته ادموندسن، اين بخش شامل بانكداري و سرمايه، 
حمل ونقل، ارتباطات، بيمه، و برخي صنايع مهم است )اما 
او مرزهاي خاص اين مقوله را بطور دقيق روشن نمي سازد( 
. ادموندسن مي  نويس��د: »ايده كليدي اين است: وسايل 
توليد، آن دسته از دارايي هاي سرمايه اي هستند كه اگر 
همه بطور اشتراكي مالك آنها نباشند، مي  دانيم كه مناسب 
ايجاد روابط سلطه و سرسپردگي بين كساني هستند كه 
مالك اند و كساني كه مالك نيستند، و بين كساني كه اجاره 
دريافت مي كنند و كساني كه بايد اجاره پرداخت كنند«. 
اما آنچه در پس پرده »مراكز تصميم گيري«  رژيم ليبرال 
سوسياليست مي  گذرد چندان روشن نيست، اگرچه رالز و 
ادموندسن هر دو به رقابت بازار بين شركت هاي در مالكيت 

كارگران اشاره مي كنند.
درباره »دموكراس��ي صاحبان داراي��ي« چه بايد گفت؟ 
از دي��دگاه رال��ز، ش��ركت هاي در مالكي��ت كارگران و 
مالكيت عمومي در دموكراس��ي صاحب��ان دارايي نيز 
ممكن هس��تند، ام��ا برخالف سوسياليس��م، مالكيت 
خصوصي وس��ايل توليد »مجاز است«. باوجوداين، رالز 
دموكراسي صاحبان دارايي را بديلي براي سرمايه داري 
مي  داند، در حالي كه سرمايه داري »مبتني بر« مالكيت 
خصوصي اس��ت، دموكراس��ي صاحبان دارايي فقط در 
صورتي مالكيت خصوصي سرمايه هاي بزرگ را »مجاز 
مي  ش��مارد« كه بتوان آنها را بطور گسترده توزيع كرد. 
در تقابل ب��ا كاالزداي��ي و مالكيت عمومي گس��ترده، 
دموكراسي صاحبان دارايي بر موارد زير تأكيد مي كند، 
»انواع مختلف آموزش و كارورزي«، »س��طح پايه اي از 
مراقبت سالمت براي همگان«، استفاده از ماليات براي 
محدودكردن نابرابري در درون و بين نس��ل ها، و تدابير 
ضدانحصار كه »مالكيت گسترده دارايي هاي توليدي« 

را تضمين مي كند.
از آنجا كه رالز وجود عناصر سوسياليستي در دموكراسي 
صاحبان دارايي يا مالكيت خصوصي در پايين تر از سطح 
مراك��ز تصميم گيري در سوسياليس��م دمكراتيك را رد 
نمي كند، ادموندسن استدالل مي كند كه بايد تمايز بين 
اين دو رژيم را به نكته اي بس��يار ظريف فروكاس��ت: اين 
تمايز عبارت است از اينكه آيا وسايل اصلي توليد هميشه 
بايد در دسترس مالكيت خصوصي باشند يا اينكه آيا بايد 
در قانون اساسي خصوصي س��ازي وسايل توليد ممنوع 
گردد. گزينه سوسياليستي بر آن است كه دموكراسي با 

اين امر ناسازگار است كه شهروندان بطور شخصي مالك 
دارايي هاي بزرگ باشند و اجاره بهاي آنها را دريافت كنند، 
بلكه تمام شهروندان بايد بطور اشتراكي مالك اين دارايي ها 

باشند تا اعضاي همكار جامعه محسوب شوند.
اين تمايز به نفع استدالل ادموندسن است، و به وي امكان 
مي دهد تا داليل رالزي قدرتمندي به نفع مالكيت عمومي 
مطرح كند: براي مثال، مالكيت اشتراكي وسايل توليدي 
اصلي بهتر از منازعات درباره اينكه آيا هر يك از ما به اندازه 
كافي سهم خصوصي مان را دريافت كرده ايم بيانگر پيوند 
دوسويه است و پايداري را تقويت مي كند. اما ادموندسن 
با طبقه بندي اين گزينه ه��ا به مثابه »رژيم هاي« قانوني 
متمايز، مباحثات عملي مهم��ي را به حوزه قوانين عالي 
منتقل مي كند. تمركز او بر قواني��ن عالي نه تنها كمك 
مي كند تا مسائل بغرنج درباره آنچه در پس پرده »مراكز 
تصميم گيري« روي مي دهد به حاشيه رانده شود، بلكه با 
اين خطر روبرو است كه سوسياليسم را به جاي حوزه مبارزه 

عملي به موضوع مباحثات قانون اساسي تبديل كند.
به نظر مي  رس��د پاسخ به پرسش هاي مربوط به گزينش 
بين سوسياليس��م دمكراتيك و دموكراس��ي صاحبان 
دارايي، به جاي نظريه حقوق اساسي، مستلزم آن چيزي 
است كه رالز اغلب »جامعه شناسي سياسي« مي  نامد: چه 
هنگام مي  توان بازارها را به نفع عدالت و دموكراسي تحت 
كنت��رل درآورد، و چه هنگام بايد آنها را جايگزين نمود؟ 
چه س��رمايه هايي را بايد تحت كنترل جمعي و عمومي 
درآورد تا بتوان از گرايش ليبرال دموكراس��ي به س��لطه 
طبقاتي جلوگيري كرد؟ و شايد مهم تر از همه، چه انواعي 
از راهبردهاي سياس��ي و عمل جمع��ي مي  تواند تغيير 

اجتماعي بنيادين به وجود آورد؟

     موانع قانون اساسي
ادموندسن محق است كه بر قانون اساسي به مثابه جايگاه 
كشمكش سياسي تمركز مي كند، اما شايد منازعه بر سر 
قانون اساسي را در چارچوب موازين راهبردي درست جاي 
نمي دهد. در قانون اساسي اياالت متحده، حمايت از حقوق 
سرمايه داران حقوق دمكراتيك كارگران را محدود مي كند 
و از آزادي برابر جلوگيري مي كند. وس��ايل توليد )غالبًا( 
به لحاظ قوانين اساس��ي به عنوان دارايي هاي خصوصي 
حمايت مي  شوند، و هرگونه جمعي سازي مشروط به »بند 
تملك« است كه طبق آن بايد به مالكان خصوصي غرامت 
پرداخت ش��ود و اين كار بي درنگ آنها را به بستانكاراني 

قدرتمند تبديل مي كند. 
س��رانجام، قوانين ديوان عالي در رابطه با تأمين سرمايه 
مب��ارزات انتخاباتي تضمي��ن ارزش عادالنه آزادي هاي 
دمكراتيك در معناي مورد نظر رال��ز را عماًل غيرقانوني 
مي  س��ازد، زيرا تعيين حد و مرز براي مخ��ارج مبارزات 
انتخاباتي، تهديِد بالقوه آزادي بيان تلقي مي ش��ود و در 

معرض پيگرد قضايي قرار مي گيرد.

حتي خارج از قانون اساسي، حمايت از حقوق سرمايه داران 
در برابر كارگران پيش فرض مناسباِت سياسي است، كه در 
لحظات سياسي عادي و غيرعادي بي چون وچرا پذيرفته 
مي  شود. به عنوان مثالي بارز، بحران مالي فرصتي فراهم 
كرد تا نهادهاي مالي مهم به حوزه عمومي كشانده شوند، 
و به تصور »بيش از حد بزرگ كه ورشكسته شود« پايان 
داده ش��ود زيرا بدين ترتيب س��رمايه جنبه اي از قدرت 
عمومي مي  ش��ود كه بايد از نظر دمكراتيك پاس��خگو 
باش��د. اما باراك اوباما س��رمايه داري را بر دموكراس��ي 
ترجيح مي ده��د و مي  گويد، »ما مي  خواهيم حس قوي 
س��رمايه خصوصي را حفظ كنيم به نحوي كه نيازهاي 
سرمايه اي اصلي اين كشور را برآورده سازيم«. همانطور 

كه ادموندسن يادآور مي  شود، »موضوع چيزي بيش از اين 
است: در نظام سرمايه داري، آن »حس قوي« صرفًا نه در 
مصلحت انديشي صرف بلكه در مفهوم حقوق بنيادين 
فردي و مذاكره ناپذيري سرمايه داِر خصوصي ريشه دارد.«

چگونه بايد عليه قانون اساسي اي غيردمكراتيك مبارزه 
كرد؟ درخواست ادموندسن براي »تثبيت وسايل توليد 
به كمك قانون اساس��ي« تنها در پ��ي تغيير اجتماعي 
دگرگون ساز ممكن است. و اگرچه ادموندسن به مسئله 
اراده سياسي كاماًل توجه دارد، توجه اندكي به چگونگي 
 اج��راي برنام��ه اصالح بنيادي��ِن قانون اساس��ي دارد.

در اينج��ا نيز مي  توان گفت كه عم��ل جمعي و راهبرد 
سياسي فراتر از قلمروي نظريه رالز و بازگويي ادموندسن 
از آن است. فلسفه سياسي در قلمروي قوانين عالي مربوط 
به استدالل درباره حقوق اساسي جاي دارد، و ديگر قوانين 
به مسائل مربوط به وسيله ها مي  پردازند. اما همانند قلمرو 
و معن��اي بازار به مثابه صورتي از معاوضه كاال، مس��ائل 
مربوط به توانمندسازي عمل جمعي بايد در كانون فلسفه 
سوسياليستي جاي داشته باشد. در بدترين حالت، تمركز 
رالز و ادموندسن بر قانون اساسي با اين خطر روبرو است 
كه وسايل جمعي را از اهداف جدا كند، و كنش سياسي را 
تابع انواع محدود و خاصي از عامليت نمايد: يعني عامليت 

حقوقدانان، روشنفكران، و سياستمداران.
اين وسايل ذاتًا نامطلوب نيستند، و شايد براي هرگونه 
پيشرفِت سوسياليستي واقعي ضروري باشند. اما اساس 
فلسفه سياسي سوسياليستي بايد توانمندسازي كارگران 
و سركوب شدگان باش��د. براي اين كار، سوسياليسم به 

حاميان مردمي بيش از حقوقدانان نياز دارد.

     توداري رالز
اگر رالز واقعًا سوسياليس��ت اس��ت، چرا اينق��در تودار 
است؟ قانع كننده ترين پاس��خ ادموندسن در برداشت 
رالز از كثرت گرايي ريش��ه دارد. رالز اميدوار اس��ت كه 
نظريه عدالت او بتواند به پذيرش كثرت گرايي اجتماعي 
كم��ك كند، كه آن را به مثابه گراي��ش افراد مختلف به 
داشتن جهان بيني هاي اخالقي متفاوت فهم مي كند، 
و آن را واقعيت��ي بني��ادي در جوامع متن��وع مدرن در 
نظر مي گيرد. از ديدگاه بس��ياري از سوسياليس��ت ها، 
سوسياليس��م صرفًا نظري��ه اي درباره رژي��ِم مبتني بر 
قانون اساس��ي عادالنه نيس��ت، بلكه آن چيزي اس��ت 
ك��ه رال��ز »آم��وزه جامع« مي  نام��د: چش��م اندازي 
اخالق��ي در ب��اب پيش��رفت اجتماعي، يعن��ي اينكه 
 انس��انيت بياموزد كه با تكيه بر خويش��تن پيش برود.

رالز هرگز نسبت به اين نوع سوسياليسم احساس رضايت 
ندارد، زيرا چنين رژيمي با خطر متحدس��اختِن قدرت 
دولت با ديني مدني روبرو است كه فقط با اجبار مي  تواند 
بر جامعه اي كثرت گرا تحميل شود. از ديدگاه رالز، هرگونه 
سوسياليسم موجه بايد از اين نكته درس بگيرد كه چگونه 
س��نت ليبرال با كثرت گرايي اعتقادي كنار آمده است، 
و بايد قاطعانه از اين نوع پيون��د بين دولت و ايدئولوژي 
اجتناب كند. اما ش��ايد توداري رالز همچنين از درسي 
متفاوت سرچش��مه مي گيرد كه از هگل آموخته است. 
رالز در بازگويي مدعي مي  شود كه يكي از اهداف فلسفه 
آشتي دادن ما با جهان است، به گفته هگل، »هنگامي كه 
بطور عقالني به جه��ان مي  نگريم، جهان بطور عقالني 
باز مي  نگرد«. از نظر رال��ز، اين نه تنها به معناي پذيرش 
تكامل عقالني نهادهاي ما است، بلكه بايد ما را ترغيب 
كند كه »جهان اجتماعي مان را بطور مثبت بپذيريم و 
تأييد كنيم، نه اينكه صرفًا خود را به دست آن بسپاريم«. 
همين گفته هگل الهام بخش ماركس در نقد سوسياليسم 
آرمان شهري است. براي تغيير جهان، نمي توانيم صرفًا 
بطور انتزاع��ي آينده اي بهتر را تص��ور كنيم، بلكه بايد 
دريابيم كه چگون��ه تناقضات در جامعه ما فرصت هايي 
براي رهايي خلق مي كن��د. پذيرش جهان آن چنان كه 
آن را مي  يابيم پيش ش��رط كنش است، اما تأييد جهان 
تجارب بي عدالتي اي را كم اثر مي كند كه توسط جهاني 
خلق شده اند كه در آن اغلب ما در ثروتي كه خلق مي كنيم 
شريك نيستيم. اگر توداري رالز از ايدئولوژي در قالب يك 
»آموزه جامع« بلندپروازانه جلوگيري مي كند، از آن در 
قالبي ديگر نيز جلوگيري مي كند: ايدئولوژي كشيشاِن 

سكوالِر خودمان.
منبع :  ترجمان

 Sat. Sep 29 .   شنبه    7 مهر 1397   19  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1208  2018 

  در س�تايش جان رالز كم نگفته اند. او را 
بزرگ ترين فيلسوف سياسي قرن ناميده اند 
و كت�اِب خش�ك او را احياگر ليبراليس�م 
دانسته اند. در اهميت كار او همين بس كه 
چندين نحله فكري عظيم با نقد نظريات او 
به شهرت رسيده اند و عماًل ميدان عمومي 
بحث درب�اره عدالت را با نظ�ر به مفاهيم و 
استدالل هاي او ساخته اند. اما اثري جديد، 
وجه ديگ�ري از افكار او را برجس�ته كرده 
اس�ت: ترديدي كه پس از يك عمر دفاع از 

مالكيت خصوصي، به جان او افتاده بود.

برش

  پذيرش جهان آن چنان كه آن را مي  يابيم 
پيش ش�رط كنش اس�ت، اما تأييد جهان 
تج�ارب بي عدالت�ي اي را كم اث�ر مي كند 
كه توسط جهاني خلق ش�ده اند كه در آن 
اغلب ما در ثروتي كه خلق مي كنيم شريك 
نيس�تيم. اگر ت�وداري رال�ز از ايدئولوژي 
در قالب يك »آم�وزه جامع« بلندپروازانه 
جلوگيري مي كند، از آن در قالبي ديگر نيز 

جلوگيري مي كند

برش



دانش و فن10اخبار
 نامه وزير صنعت

 براي تنظيم بازار موبايل
فارس| وزير صنعت، معدن و تجارت به منظور 
»جلوگيري از موازي كاري ها« و»مانور بيش��تر 
دول��ت در كنترل نوس��انات بازار گوش��ي تلفن 
همراه«، افزايش اختيارات وزارت ارتباطات براي 

تنظيم بازار موبايل را پيشنهاد داد.
 وزير صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي 
با موضوع تنظيم بازار گوش��ي تلف��ن همراه به 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پيش��نهاد داد 
كه اختيارات وزارت ارتباطات براي تنظيم بازار 

موبايل افزايش پيدا كند.
»جلوگيري از موازي كاري ها«، »اشراف وزارت 
ارتباطات بر جزييات مربوط به امور بازار موبايل«، 
»مانور بيش��تر دولت در كنترل نوس��انات بازار 
موبايل« و »تمركز وزارت ارتباطات بر امور بازار 
موبايل به دليل مب��ارزه با قاچاق در اجراي طرح 
رجيس��تري و كنترل واردات آن« از مهم ترين 
داليل وزير صنعت، معدن و تجارت براي تشكيل 
كارگروهي به رياس��ت وزير ارتباطات و افزايش 
اختيارات آن وزارتخانه در تنظيم بازار گوشي تلفن 

همراه است.
در متن نامه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت ب��ه محمد جواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات آمده است: »با 
عنايت به غلبه موضوعات فني و تخصصي گوشي  
و لوازم جانبي تلفن همراه و اشراف آن وزارتخانه 
جزئيات امور مربوط به نيازهاي عمومي، عرضه 
و تقاض��اي آن و همچنين تمركز ام��ور وارداتي 
و مبارزه ب��ا قاچاق در اجراي طرح رجيس��تري 
وكنترل واردات به منظور هماهنگي در اقدامات 
آتي و جلوگيري از تصميمات موازي شايس��ته 
اس��ت تا تنطيم بازار گوش��ي تلفن همراه اعم از 
سياست گذاري تامين، توزيع، كنترل موجودي 
و غيره در قالب كارگروهي به رياست جنابعالي و 
نمايندگان ساير سازما هاي ذيربط و از جمله اين 

وزارتخانه صورت پذيرد.«
 پيش از اين، آذري جهرمي مكررا در واكنش به 
افزايش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبايل 
به اين موضوع تاكيد داشت كه تنظيم بازار گوشي 

همراه برعهده وزارت ارتباطات نيست.

فعاليت ۴۵ شركت اينترنتي 
غيرمجاز متوقف  شد

رگوالت�وري|  فعاليت ۴۵ ش��ركت اينترنتي 
غيرمجاز در استان هاي تهران، مازندران و البرز 
در ۶ ماه��ه اول س��ال ۹۷ توس��ط رگوالتوري 
متوقف ش��د. وحيد مخت��اري مديركل تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي منطقه ش��مال، از 
توق��ف فعاليت ۴۵ ش��ركت اينترنتي غيرمجاز 
در اس��تان هاي تهران، مازندران و البرز در شش 
ماهه اول س��ال ۹۷ خبر داد. وي افزود: برخي از 
اين شركت ها، بدون دريافت پروانه از رگوالتوري 
س��رويس اينترنت به كاربران ارايه مي كردند و 
برخي از آنها شركت هايي بودند كه پيش از اين در 
قالب اپراتور ISDP پروانه فعاليت آنها باطل شده 
بود. اين مقام مسوول در سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات، با اشاره به اهميت انتخاب اپراتور مجاز 
براي دريافت خدمات، گفت: تمامي متقاضيان 
حقيقي يا حقوقي )ش��امل ارگان ها، شركت ها 
و س��ازمان ها( براي درياف��ت هرگونه خدمات 
ارتباطي و فناوري اطالعات و انعقاد قرارداد بايد به 
شركت هاي دارنده پروانه از رگوالتوري مراجعه 
كنند. مخت��اري تاكيد كرد: ليس��ت دارندگان 
پروان��ه فعاليت در ح��وزه خدم��ات ارتباطي و 
فناوري اطالع��ات روي پورت��ال رگوالتوري به 
آدرس www.cra.ir در من��وي دارن��دگان 
پروانه و بخش دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در 
دسترس است. به گفته وي، چنانچه كاربران براي 
دريافت خدمات با اي��ن دارندگان پروانه قرارداد 
 )SLA( تنظيم كرده و موافقتنامه سطح خدمات
مبادله كنند، درصورت ب��روز هرگونه تخلف از 
سوي ارايه كنندگان خدمات مي توانند موارد را از 
طريق سامانه ثبت و پاسخگوئي به شكايات ۱۹۵ 

پيگيري كنند.

 ربات  ها با انسان 
به سفرهاي فضايي مي روند

ناس�ا| س��فرهاي فضايي دور به وي��ژه بين 
سياره اي آينده نيازهاي جديدي را براي حفظ 
ايمني و كارايي شركت كنندگان در پروازهاي 
فضايي مي طلبد. فضانورداني كه به ماه يا مريخ 
سفر خواهند كرد وظايف زيادي دارند و جداي 
از اينكه سرشان شلوغ خواهد بود, انجام برخي 
عمليات يا برايشان بسيار سخت خواهد بود و 
يا خطرناك و شايد غيرممكن. به همين دليل 
اس��ت كه كارشناس��ان فضايي معتقدند يكي 
از وس��ايل ضروري ب��راي اقامت هاي طوالني 
و سفر هاي درازمدت, س��امانه هاي رباتيك و 
آدمك هاي خودكار هستند. اين سامانه ها هم 
در اجراي برنامه هاي خارج از ايس��تگاه مانند 
عمليات تعمير و نگهداري, كنترل و بررس��ي 
دس��تگاه هاي بيروني, نصب و تعويض قطعات 
بزرگ ابعاد مانند باتري هاي خورشيدي و هم 
در اداره و مديريت داخلي فضاپيماها مي توانند 
به سرنشينان كمك كنند. البته برخي معتقدند 
دايره فعاليت اين رباتها تنه��ا بايد به عمليات 
خطرناك و سنگين محدود شود و دخيل كردن 
آنه��ا در مديري��ت و اداره فضاپيماهاي آينده 
ممكن است مشكل آفرين باشد آنگونه كه در 
سناريوي اوديس��ه 200۱ آرتور سي كالرك 
پيش بيني ش��ده اس��ت. موافقان بهره برداري 
از اين سامانه ها, اين نگاه را تخيلي مي دانند و 
معتقدند ربات ها هيچگاه نخواهند توانست از 

اداره انسان خارج شوند.

ابزار سنتي در مقابل فناوري

تهديد حريم خصوصي كاربران با داده هاي كالن
گروه دانش و فن   

 داده شامل اطالعات است؛ اما اين همه ماجرا نيست. 
جزئيات يك حادثه يا اخباري درباره س��المت انسان 
داده اي نيست كه ما با آن سروكار داشته باشيم. وقتي 
ما از داده صحبت مي كنيم درواقع منظورمان مجموعه 

داده، سازمان دهي و ذخيره سازي آن است.
كالن داده  مجموعه بس��يار بزرگي از داده ها است كه 
ابزارهاي س��نتي ما براي مديريت اين اطالعات به كار 
نمي آيند. كالن داده  مي تواند اشكال مختلفي داشته 

باشد.
رايانه هاي شخصي ما بطور كلي توانايي مديريت حجم 
كمي از داده ه��ا را دارند. كل اطالعاتي را كه مي توانيد 
وارد يك كامپيوتر كنيد، در نظر بگيريد؛ در عين حال 
نرم افزارهاي پاي��گاه داده قابليت مديريت حجم هاي 
بزرگ تري از اطالعات را دارن��د. اين ابزارها مي توانند 
روي داده هاي يك درايو س��خت ق��رار بگيرند؛ البته 
ممكن است به قفسه هايي شامل نوت بوك ها و پوشه ها 
نياز داشته باشند. اما اين ابزارها براي رسيدگي به كل 
حجم اطالعاتي كه ما به عنوان كالن داده به آنها اشاره 
مي كنيم كافي نيس��تند. به همين خاطر روش هاي 

جديدي توسعه يافته اند.
محاس��بات ابري كاره��ا را از كامپيوتره��اي ما روي 
س��رورهاي راه دور تخلي��ه مي كند. ب��ه همين دليل 
روش هاي زيادي براي دسترسي و استفاده از اطالعات 
وجود دارد. اينترنتي كه در حال حاضر مي شناس��يد 
اينترنت افراد اس��ت، جايي ك��ه در آن مردم از طريق 
ماشين هايي تس��هيل كننده با يكديگر ارتباط برقرار 
مي كنند. به عن��وان نمونه  اي از اي��ن تعامالت، تصور 
كنيد شما سايتي كه ديگران طراحي كرده اند را بازديد 
مي كنيد و يا متني كه ديگران در سايت تايپ كرده اند 
مي خوانيد.اينترنت اشياء جايي است كه در آن اشياء 
بدون دخالت بشر مس��تقيما با يكديگر ارتباط برقرار 
مي كنند؛ مثال يك دس��تگاهي كه بر آب و هوا نظارت 
مي كند را در نظر بگيريد؛ ترموس��تاتي هوش��مند به 
اين اطالعات دسترس��ي پيدا مي كند و درجه حرارت 
منزل ش��ما را تنظيم مي كن��د. كالن داده و اينترنت 
اشياء كامال به يكديگر وابسته اند. سازمان ها بايد بدانند 
با حجم انبوهي از اطالعاتي كه جمع آوري مي ش��ود، 
چه كاري بايد انجام دهند. اشياء از طريق اينترنت و به 
لطف داده هايي كه در دسترس ش��ان است مي توانند 
خودشان اقداماتي را صورت بدهند. هرچه دستگاه هاي 
بيشتري به اين روش عمل مي كنند داده هاي بيشتري 

توليد مي شود.
منظور از يادگيري ماش��ين در واقع توانايي يادگيري 
كامپيوتر بر مبناي داده ها است؛ همين توانايي اساس 
شكل گيري وضعيت هاي مختلف راديو اينترنتي پاندورا 
به سبك مخصوص شما اس��ت. همچنين يادگيري 

ماشين در پشت پرده پيشنهادات محتواي يوتيوب و 
نت فليكس قرار دارد.

اين پيش بيني ها مبتني بر الگوريتم ها هستند. الگوريتم 
جست وجوي گوگل و نيز الگوريتمي كه تعيين مي كند 
چه چيزي در فيد خبري فيسبوك مشاهده كرده ايد 

همگي مبتني بر توانايي يادگيري ماشين هستند.
اما اين ها بخش كوچك��ي از چگونگي تاثير يادگيري 

ماشين بر زندگي روزمره ما هستند.
هوش مصنوعي گام بعدي پس از يادگيري ماش��ين 
اس��ت. در هوش مصنوعي نه تنها يادگيري كامپيوتر 
باز داده ها وج��ود دارد، بلكه كامپيوتر از اين اطالعات 
در راستاي تصميم گيري متكي به خود و شكل دهي 
رفتار خودش استفاده مي كند. مايكروسافت و گوگل 
نمونه هايي از تالش براي س��اخت ربات هاي انساني 
هستند؛ فيسبوك نيز هوش مصنوعي را براي كمك به 
جلوگيري از خودكشي به كار گرفته است. فناوري به 
سرعت در حال پيشرفت است، تا جايي كه نمونه هاي 
متعددي وجود دارد كه »تفكر كردِن كامپيوتر« بهتر از 

نوع بشري آن عمل مي كند.

   علم تجزيه و تحليل كالن داده چيست؟
منابع كالن داده به خودي خود هيچ گونه اطالعاتي را 
در اختيار ما نمي گذارند، در واقع شخصي بايد باشد كه 
مفهوم اين اطالعات را دريابد. در واقع كل كاري كه در 
تجزيه و تحليل كالن داده بايد انجام شود به اين صورت 
است: بررسي حجم زيادي از اطالعات غير قابل فهم و 

سپس فهميدن آن چه مي توان از آن استخراج كرد.
شركت ها در زمينه هاي مختلف براي ارايه روش هاي 
تحليل مخصوص خودش��ان در حوزه كالن  داده ها با 
يكديگر رقابت مي كنند و به همين ترتيب كالن داده ها 
روي زندگي شما تاثير مي گذارند، حتي اگر يك مخالف 
تكنولوژي دنياي مدرن باشيد. اما چرا به كالن داده ها 
روي آورده ايم؟ به اين علت كه با بينش صحيح، كالن 

داده ها مزاياي زيادي دارند.

   كالن داده در تجارت الكترونيك
 بازاريابي مدرن به داده ها وابستگي شديدي دارد و ما هم 
با هر خريدي كه انجام مي دهيم اطالعات زيادي توليد 
مي كنيم. در اين رابطه كالن داده  وعده هاي بسياري به 
حوزه بازاريابي داده است كه اصلي ترين آنها پاسخ به دو 

نياز اصلي است.
اول به كمك آنها مي توان درباره شخص خريدار، زمان، 
مكان، نوع و قيمت خريد اطالعات كسب كرد؛ و مورد 
دوم به دست آوردن ارتباطي منطقي بين محصوالتي 
كه مش��تريان مي بينند يا در موردشان مي خوانند يا 
مي شنوند و در نهايت چيزي كه خريداري مي كنند. 
برخي فروش��گاه ها با رديابي كارت ه��اي اعتباري و 

وفاداري مشتريان از طريق دوربين يا رديابي تلفن شان 
مي فهمند كدام بخش از فروشگاه بيشتر توجه آنها را 
جلب كرده است. مشتريان قبل از خريد بايد به صورت 
آنالين حساب هايي ايجاد كنند كه اين كار به سايت ها 
اجازه مي دهد نه تنها خريد هاي آنها بلكه هر قلمي كه 

آنها مشاهده مي كنند را نيز رديابي كنند.
در عوض تكنيك هايي مثل هدف گيري و شناس��ايي 
مشتري كه نيمي از بودجه بازاريابي را هدر مي دهند و 
تنها براي كوتاه مدت اثربخش هستند، پاسخ به اين دو 

نياز بسيار اثربخش تر است.
براي پاس��خ به اين نياز ها، بازارياب ها بايد با استفاده از 
كالن داده از طريق تشخيص الگوي مصرف مشتري و 
شناخت عالقه مندي ها و عادات مصرف، خريد بعدي 
وي را پيش بيني كنند. در واقع فروشگاه ها طرح هاي 
خود را بر مبناي عالقه و رفتار مش��تريان پايه گذاري 
مي كنند تا ش��رايط هم��كاري بهت��ري را در تجارت 
پيدا كنند. فروش��ندگان آنالين ب��ر مبناي اطالعات 
جمعيت شناختي و ساير معيارها درباره چيزي كه ما 
مي خواهيم ببينيم تصميم مي گيرند. فروشگاه هاي 
جديد غي��ر مجازي آمازون نمون��ه اي از ادغام دو دنيا 
هستند. نياز هاي بزرگي وجود دارند كه از طريق نظارت 

بر عالي��ق و رفتار آنالين ما به وج��ود مي آيند. گوگل 
و فيسبوك غول هاي س��ودآور تكنولوژي هستند كه 
دليل آن توانايي آنها در فروش تبليغات است كه نسبت 
به پلت فرم ها و روش هاي تبليغاتي ديگر بهتر مي توانند 
گروه مصرف كنن��دگان به خصوص را مورد هدف قرار 
بدهند؛ اين قابليت آنها به لطف اطالعاتي است كه براي 

استفاده از سرويس هاي آنها ارايه مي كنيم.

   حريم خصوصي در كالن داده 
كاهش حريم خصوصي از جمله معايب بزرگ كالن 
داده اس��ت؛ اكثريت مردم بيشتر از هر زمان ديگري 
در تاريخچه بش��ري درباره ما اطالعات دارند. نه تنها 
پي��دا كردن محل زندگي ما، بلكه دانس��تن در مورد 
جايي كه مي رويم، شخصي را كه دوست داريم، نحوه 
زندگي ما، و تفكرات ما نيز آس��ان است. اين موضوع 
باعث مي شود كه مسائل شخصي و اجتماعي بيشتر 
در معرض دستكاري قرار بگيرند. ممكن است ما فريب 
بخوريم و رمز و شماره كارت اعتباري خود را از دست 
بد هيم يا تحت تاثير ق��رار بگيريم تا به كانديداهايي 
راي بدهي��م كه تمايلي ب��ه حمايت از آنه��ا نداريم. 
داده هاي بيشتر راه هاي بيشتري براي تبليغ كنندگان 

و ش��ركت هاي رس��انه اي فراهم مي كن��د تا ميل ها 
و ارزش هاي ما را ش��كل دهند. نس��بت به گذش��ته 
اطالعات و داده هاي بيش��تري درباره ما وجود دارد و 
اين داده ها در مكان هاي بيشتري نگهداري مي شوند 
و اين مساله باعث مي شود اهداف بيشتري در معرض 
حمله قرار بگيرند. در حال حاضر س��رقت داده هاي 
ما ب��ه صورت غير قابل كنترل و بي وقفه رخ مي دهد. 
حتي شركت هايي كه روند درستي براي حفاظت از 
داده هاي ما در مقابل حم��الت خارجي دارند اغلب 
خودشان فعاليت هاي مش��كوكي روي داده هاي ما 
انجام مي دهند، همانند چيزي كه در فيسبوك شاهد 
بوديم. مساله ريسك بعدي پيش بيني هايي است كه 
افراد از طريق اطالعات كالن داده انجام مي دهند. مثال 
آيا براي بيمه س��المتي افرادي كه عادت هاي غذايي 
ناس��الم دارند بيش��تر هزينه كنيم؟ آيا بايد امنيت و 
آرامش را در مناطقي كه پيش بيني مي كنيم افزايش 
بدهيم؟ آيا قيمت براي خريداران آنالين كه در مناطق 

فقير زندگي مي كنند افزايش مي يابد؟
يافتن راه هايي براي حفاظ��ت از داده ، احترام به حريم 
خصوصي  و حفظ ارزش هايمان به صورت چالش هايي 
مداوم با روندي در جهت كالن داده ها ادامه خواهد داشت.

تلگراف|  محققان امنيتي به تازگي پيچيده ترين بات نتي 
را كشف كرده اند كه دستگاه هاي متصل به اينترنت اشيا را 
مبتال مي كند. اين بات نت مي تواند هر دستوري را در دستگاه 
مذكور انجام دهد. كارشناسان امنيتي پيچيده ترين بات نتي 
را كشف كرده اند كه تصور مي شود هدف اصلي آن گجت هاي 

متصل به اينترنت اشيا است.
ش��ركت آنتي ويروس Avast در گ��زارش جديد خبر از 
كشف يك رشته بدافزار تازه به نام Torii داده كه با استفاده 
از روش هاي پيشرفته دستگاه هاي اينترنت اشيا را مبتال 
مي كند. محققانAvast در يك پست وبالگي نوشته اند: اين 
بات نت پس از نفوذ در دستگاه بطور مخفيانه و نامحسوس 
كار مي كند.  همچنين مانند بقيه بات نت ها عمل نمي كند؛ 
به طور مثال حم��الت DDoS )منع س��رويس( را انجام 
نمي دهد، يا به تمام دستگاه هاي متصل به اينترنت حمله 
نمي كند و با استفاده از آنها پول مجازي استخراج نمي كند.

 اين بداف��زار با اس��تفاده از پروتكل دسترس��ي از راه دور 
Telnet دستگاه هايي را جست وجو مي كند كه رمزگذاري 
آنها ضعيف است. Torii به محض شناسايي دستگاهي با 
اقدامات امنيتي ضعيف، سعي مي كند اطالعات شخصي 

كاربر را بدزدد. احتمال زيادي دارد كه صاحبان اين دستگاه ها 
هيچ اطالعي از حمله نداشتند باشند.

Telnet در اصل يك ابزار دسترس��ي است كه براي ورود 
به س��رورهاي راه دور به كار مي رود اما بطوركلي ابزارهايي 

ايمن تر جايگزين آن شده اند.
محققان در ادامه پست وبالگي نوشته اند: طي تحقيقات ما 
متوجه شديم اين بدافزار از دسامبر 20۱۷ و يا قبل تر از آن 
فعال بوده اس��ت. Torii تابه حال حمالت DDoS انجام 
نداده يا از دس��تگاه ها براي استخراج پول مجازي استفاده 
نكرده است. اما به گفته محققان مي تواند دستورات مختلفي 

را روي دستگاه هاي مبتال اجرا كند.

ديلي مي�ل| يك خرده فروش��ي آنالي��ن چيني ربات 
خدمتكاري ساخته كه با كمك هوش مصنوعي مي تواند به 
عنوان خدمتكار در هتل ها كار كند. خرده فروشي آنالين علي 
بابا به زودي از ربات هاي خدمتكار استفاده مي كند تا خدمات 
اتاق در هتل را فراهم كند. شاخه A.I.Labs اين شركت از 
يك ربات به نام Space Egg رونمايي كرده كه با استفاده از 
هوش مصنوعي در هتل ها خدمت مي كند. اين ربات مي تواند 
غذا يا لباس به اتاق ببرد و با كمك Tmall Genie )دستيار 
صوتي مخصوص علي بابا( دستورات صوتي را تشخيص دهد. 
در ربات تركيبي از حسگرهاي ليزر و ليدار به كار رفته تا در 

هتل بطور خودكار مسيريابي كند. 
همچنين نقش��ه هتل را مي توان در ربات آپل��ود كرد تا از 
برخورد آن با موانع جلوگيري شود. همچنين اين ربات بطور 
افقي نوري منتشر مي كند تا مسير پيش روي مهمانان را 
روشن كند. عالوه برآن مجهز به واي فاي است و مي تواند 
آسانس��ور را متوقف كند و در طبقه درس��ت پياده شود. 
هنگامي كه يك مهمان با استفاده از دستيار صوتي علي بابا 
سفارشي يا دستوري را مي دهد، ربات آلومينيومي سفارش 
او را از كارمند انساني هتل يا ربات ديگر دريافت مي كند و 
به دست مهمان مي رساند. ربات مذكور هنگام رسيدن به 
مقصد با استفاده از دستيار صوتي به كاربر هشدار مي دهد. 

بي بي س�ي| كميس��يون اوراق بهادار و بورس امريكا با 
ش��كايت از الون ماس��ك قصد دارد او را از ادامه فعاليت به 
عنوان مدير شركت تسال منع كند. در نتيجه اين شكايت 
ارزش سهام تسال ۱۴ درصد كاهش يافت. قانونگذاران مالي 
امريكا معتقدند ادعاي الون ماسك براي جمع آوري سرمايه 
و خصوصي سازي شركت خودروسازي تسال اشتباه و گمراه 
كننده بوده است. در همين راستا كميسيون اوراق بهادار 
و بورس اياالت متحده امريكا س��عي دارد ماسك را از ادامه 
فعاليت به عنوان مدير يا رهبر يك گروه سهامي عام منع كند. 
ماسك اين اقدامات را ناعادالنه خواند و اعالم كرد فعاليت هاي 
شفاف، صادقانه و در جهت منافع سرمايه گذاران بوده است.

 او در بيانيه اي نوشت: مهم ترين ارزش من در زندگي صداقت 
است و حقايق نشان مي دهند من هيچگاه غير از اين رفتار 
نكرده ام.  ماه گذشته ماسك در توئيتر اعالم كرد قصد دارد 
سهام شركت خودروسازي تس��ال را از بورس خارج كند. 
او در اين پيام نوشت كه س��رمايه الزم براي اين پيشنهاد 
را در اختيار دارد و در اين صورت ارزش هر س��هم تسال به 
۴20دالر مي رسد. طبق شكايت كميسون اوراق بهادار و 
بورس اياالت متحده امريكا، اين پيام تاثيري گمراه كننده 
داشت زيرا طوري نشان مي داد كه خصوصي سازي تسال 

فقط با تصميم ماسك انجام مي شود. 

تك كرانچ| مايكروسافت به تازگي اعالم كرده است كه از 
ماه نوامبر سال جاري ميالدي ديگر قصد ندارد اپليكيشن 

اسكايپ كالسيك را به روزرساني كند.
مدتي پيش بود كه شركت مايكروسافت تحت تاثير بازخورد 
و واكنش هاي منفي و اعتراض كاربران تصميم گرفت كه 
توقف پشتيباني از اپليكيشن اسكايپ كالسيك را به زماني 
دورتر موكول كند اما حاال با گذش��ت تقريبا يك ماه از آن 
ماجرا، به نظر مي رسد كه عزم خود را براي عدم پشتيباني 
از اين برنامه جزم كرده و روز گذشته اعالم كرد از ماه نوامبر 
سال جاري )آبان ماه( ديگر براي اسكايپ كالسيك نسخه ۷ 
به روزرساني منتشر نخواهد كرد و به عبارتي ديگر، پشتيباني 

از آن را متوقف خواهد كرد. 
اين شركت همچنين عنوان كرده است كه در روزهاي اول 
و پانزده نوامبر به ترتيب پش��تيباني خود را از نسخه هاي 
دسكتاپ، گوشي و تبلت برنامه اسكايپ ۷ پايان خواهند داد. 
با اينكه خيل عظيمي از كاربران از اين تصميم مايكروسافت 
ناراضي بوده و اعتراضات ش��ديدي را به گوش اين شركت 
رسانده اند،   مايكروسافت با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده 
است كه ما همچنان روي افزودن قابليت هاي درخواستي 
كاربرانمان كار را ادامه خواهيم داد تا آنها بتوانند از تمامي 

ويژگي هاي موردنظر خود بهره مند شوند.

فوربس| تحقيق جديد ناسا نشان مي دهد محور كره زمين 
در قرن اخير ١٠ متر تكان خورده اس��ت. محققان ناسا در 
پژوهش��ي جديد دريافته اند در قرن گذشته محور زمين 
ساالنه ١٠ سانتيمتر تغيير كرده است. به اين ترتيب طي 
قرن گذش��ته محور زمين بيش از ١٠ متر جابه جا ش��ده 
است.  البته اين تكان خوردن ها روي زندگي روزمره انسان 
تاثير نمي گذارد اما براي دس��تيابي به اطالعات دقيق در 
جي پي اس، ماهواره هاي رصد زمين و رصد خانه هاي زميني 
بايد آنها را محاسبه كرد.  سورندا آديكاري و اريك ايوينز از 
ناسا نيز قبال درباره چگونگي تاثيرگذاري حركت آب ها روي 
تغيير محور زمين تحقيقاتي انجام دادند.  يكي از داليل تغيير 
محور زمين، توزيع نامتوازن وزن روي سطح كره خاكي است. 
همچنين زمين كامال گرد نيست و در اصل يك كره بيضي 
شكل است كه در سمت دو قطب خود كمي كشيده تر است. 
به همين دليل هنگام چرخش در محور خود تكان مي خورد. 
به هرحال محققان متوجه شده اند سه عامل در تغيير محور 
زمي��ن نقش دارد. اين س��ه عامل عبارتند از ذوب ش��دن 
يخ ها، حركت گوشته زمين و بازگشت يخبندان. آديكاري 
مي گويد: به طور سنتي دليل چنين روندي اين است كه يك 
فرآيند به نام واكنش يخبندان، مسوول اين تغيير حركت 

محور چرخش زمين است. 

انگجت| يكي از خطوط هوايي امريكا اقدام به راه اندازي 
اولين سيستم كامل شناسايي بيومتريك مي كند كه نياز به 

بررسي گذرنامه را از بين خواهد برد.
  اين شركت هواپيمايي از سيستم شناسايي چهره در ورود، 
چك امنيتي و سوار شدن به هواپيما در فرودگاه بين المللي 
هارتسفيلد-جكسون آتالنتا استفاده خواهد كرد، همانند 
سيس��تم هايي كه در حال حاضر در دبي و استراليا وجود 
دارد، اما جامع تر از سيس��تم هاي بيومتريكي است كه در 
حال حاضر در فرودگاه هاي ديگر در اياالت متحده امريكا 

استفاده مي شود.
مسافراني كه مي خواهند از تشخيص چهره استفاده كنند، به 
يك كيوسك در البي دسترسي خواهند داشت كه مي توانند 
روي گزينه »Look « كليك كنند و به دوربين نگاه كنند. 
هنگامي كه نماد سبز بر روي صفحه چشمك بزند، مي توانند 

كار خود را ادامه دهند.
دلتا كه قصد دارد اس��كن اثر انگش��ت را نيز استفاده كند، 
مي گويد: مسافران مي توانند از اين سيستم به جاي گذرنامه 
استفاده كنند تا از اين طريق از ايست هاي بازرسي عبور كنند، 
اما هنوز به گذرنامه خود براي استفاده در ديگر فرودگاه هاي 
غير مجهز به سيستم بيومتريك نياز داريد. اگر چه شايد 

زماني برسد كه ديگر به گذرنامه ها نيازي نباشد.

انگجت| محققان ناسا يك ماهواره كوچك ساخته اند كه 
هم اكنون به بررسي توفان ها مي پردازد و قادر است در آينده 
به پيش بيني صحيح  آب وهوا كمك كند. ظاهرا ناسا در حال 
آزمايش يك ماهواره كوچك است كه مي تواند با دقت بااليي 
به پيش بيني وضعيت هوا بپردازد. اين ماهواره به اندازه يك 
جعبه كفش اس��ت و » RainCube«  نام دارد.  مي توان 

گفت اين ماهواره يك »تاسواره« )CubeSat( است.
تاس��واره نوعي از ماهواره هاي كوچك است كه به صورت 
ماهواره هاي متش��كل از واحدهاي مكعبي اس��ت و وزني 

حدود ۱۳00 گرم دارد.
 “ RainCube “ از ابزارهاي كوچكي استفاده مي كند تا در 

زمان واقعي وقوع توفان، آنها را بررسي كند.
آزمايش اين ماهواره در ماه ژوئيه س��ال جاري از »ايستگاه 
فضايي بين المللي«   ت��ا  ارتفاعات پايي��ن زمين صورت 
پذيرفت. اولين تصويري كه اين ماهواره گرفت، از يك توفان 
در مكزيك بود كه در ماه  »آگوست«  به ثبت رسيد. در ماه 
جاري نيز اين ماهواره توانست تصويري از »توفند فلورنس« 

به ثبت برساند.
 »توفن��د« يا »گردب��اد دريايي« به يك س��امانه جوي 

به ش��دت متالطم  مي گويند كه مشخصه آن يك مركز 
كم فشار است كه همراه با بارندگي شديد توام با بادهاي 

با سرعت و سيالب است.  
»توفند فلورنس« توفند قدرتمندي است كه هم اكنون 
بر فراز اقيانوس اطلس قرار دارد و ايالت هاي ميانه ساحل 
اقيانوس اطلس و جنوب شرقي امريكا را تهديد مي كند. 
اين توفند ششمين توفند نام گذاري شده و اولين توفند 
بزرگ فصل توفندي 20۱۸ اطلس است كه از يك موج 
استوايي قوي از س��احل غربي آفريقا در ۳0 اوت ناشي 
شده  است. »RainCube« توانسته تاكنون آزمايشات 

خود را با موفقيت سپري كند.

ناس��ا اميدوار اس��ت كه اين ماهواره را ب��راي نظارت بر 
توفان هاي شديد و خشن استفاده كند.با وجود اينكه اين 
ماهواره كوچك است، ولي به اندازه اي نيست كه درون 
توفان گم ش��ود. »RainCube « از»رادار« اس��تفاده 

مي كند تا تا توفان ها را نظاره گر باشد.
عملكرد ماهواره ساخت ناسا شبيه خفاش است كه مي تواند 

حتي در محيطي تاريك به پرواز خود ادامه دهد.
اين ماهواره در باالي خود بخش��ي »چتر« مانند دارد كه 
سيگنال هاي راديويي و يا رادارها را به محيط ارسال مي كند.

گفتني است، هزينه ساخت اين ماهواره نيز كم است.
سيگنال هاي راداري به داخل توفان راه مي يابند و سپس 

رادار يك »اكو « دريافت مي كند.
»اوا پ��رال«، محق��ق اصلي اي��ن پروژه گف��ت: زماني كه 
سيگنال هاي راداري به اليه هاي عميق توفان نفوذ مي كنند، 
ميزان باران در آن اليه ه��ا را اندازه گيري مي كنند. در آن 
وضعيت ما مي توانيم تصويري از فعاليت هاي درون توفان 
ببينيم. محققان با پيشرفت هاي اين ماهواره در آينده قادر 
خواهند بود به پيش بيني بهتر وضعيت حركت باران و برف 
بپردازند و وصعيت آب وهوايي را صحيح تر پيش بيني كنند.

كشف پيچيده ترين بات نت  دستگاه هاي  اينترنت  اشيا 

»علي بابا« خدمتكار هتل 
رباتيك  مي سازد

 كاهش ۱۴ درصدي 
ارزش سهام »تسال«

مايكروسافت ديگر از برنامه 
محبوبش  پشتيباني  نمي كند

 محور كره زمين
 تكان خورده است

فناوري بيومتريك، صورت، 
به جاي پاسپورت

پيش بيني بهتر هوا با ماهواره كوچك »ناسا «

 Sat. Sep 29 .   شنبه    7 مهر 1397   19  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1208  2018 

رويداد

سايبر فضا



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها
استفاده ۶۳ هزار نفر از 

تماشاگران دربي ۸۸ از مترو

مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران از جابه جايي ۶۳ هزار نفري تماشاگران 
مس��ابقه فوتبال پرسپوليس و اس��تقالل با ناوگان 
متروي تهران و حوم��ه خبر داد.به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري راه 
آهن شهري تهران و حومه محسن محمديان درباره 
ميزان جابه جايي مسافر توسط شبكه متروي تهران و 
حومه در اين مسابقه گفت: ايستگاه ورزشگاه آزادي 
در خط پن��ج مترو در روز پنجش��نبه ۵ مهرماه ۹۷ 
برگزاري مسابقه فوتبال بين تيم هاي پرسپوليس 
و اس��تقالل در مجموع رفت و برگشت پذيراي ۶۳ 
هزار تماشاگر فوتبال بود. او با اشاره به اينكه ايستگاه 
ورزشگاه آزادي روز پنجشنبه ۵مهرماه ۹۷پذيراي ۶۳ 
هزار نفر از تماشاگران فوتبال بود افزود: در ساعات قبل 
از شروع بازي ۲۸ هزار نفر با مترو به مجموعه ورزشي 
آزادي انتقال داده ش��دند و بعد از پايان اين مسابقه 
نيز ۳۵ هزار نفر از تماشاگران به اين ايستگاه مراجعه 
و از طريق مترو به مبادي اوليه خود منتقل ش��دند. 
محمديان خاطرنشان كرد: در پايان بازي با توجه به 
ازدحام جمعيت در ايستگاه ورزشگاه آزادي واقع در 
خط ۵ متروي تهران و حومه ۴ قطار فوق العاده و در 
خط ۴ مترو ۶ قطار فوق العاده و در خط ۲ مترو ۲ قطار 

فوق العاده اعزام شد.

راه اندازي خط دريايي 
خرمشهر - بصره عراق

اهواز |خط دريايي خرمش��هر - بصره عراق ديروز 
با پهلو گرفتن يك فروند كشتي مسافربري در بندر 
خرمش��هر مجددا راه اندازي ش��د. محمد محسني 
مدير كل بندر و دريانوردي خرمشهر ديروز در مراسم 
راه اندازي خط دريايي خرمشهر - بصره فاصله دريايي 
خرمش��هر - بصره را ۱۶ مايل درياي��ي بيان كرد و 
گفت: اين آمادگي را داريم كه در ايام اربعين اين خط 
كشتيراني با ظرفيت روزانه ۳۰۰ نفر راه اندازي شود و 
عالوه بر اين ۲ شناور، شناور كاتاماران با ظرفيت ۲۰۰ 
نفر نيز راه اندازي شود. مدير عامل شركت كشتيراني 
احسان سام در ادامه گفت: با توجه به ازدحام جمعيت 
در مرز شلمچه پيش بيني مي شود كه در ايام اربعين 

از خط دريايي استقبال شود.

اروميه ميزبان ليگ ملت هاي 
واليبال شد

اروميه|رييس هيئت واليبال آذربايجان غربي گفت: 
به م��دت يك هفته اروميه ميزب��ان ليگ ملت هاي 
واليبال ش��د. كريم فروزان ريي��س هيئت واليبال 
آذربايجان غربي گفت: در جلسه اي كه با ضيايي رييس 
فدراسيون واليبال كشور تشكيل شد، طبق مذاكرات 
قبلي با ميزباني برگزاري يك هفته از مسابقات ليگ 
ملت ها در اروميه موافقت شد. رييس هيئت واليبال 
آذربايجان غربي افزود: ديروز رييس فدراسيون واليبال 
با مدي��ركل ورزش و جوانان آذربايجان غربي تماس 
گرفت و ش��رايط ميزباني شامل هزينه هاي اسكان، 

پرواز و ساير هزينه ها و ... را اعالم كرد

بازداشت متعرضان به كاميون ها
 اصفهان|رييس كل دادگستري اصفهان گفت: ۱۳ 
نفر از افرادي كه اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن 
آسيب به كاميون هاي حمل سوخت و بار كه در حال 
تردد در راه هاي مواصالتي اصفهان بودند، شناسايي 
و بازداشت ش��دند. احمد خسروي وفا اظهار داشت: 
در پي انجام اقدامات قضاي��ي و اطالعاتي ۱۳ نفر از 
افرادي كه اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آسيب 
به كاميون هاي حمل سوخت و بار كه در حال تردد در 
راه هاي مواصالتي اصفهان بودند، شناسايي و بازداشت 
ش��دند. اين متهمان در حال حاضر با قرار بازداشت 
موقت روانه زندان شدند و تحقيقات تكميلي در اين 

خصوص ادامه دارد.

كشف 17 هزار متر مربع 
»زمين خواري« در داالهو

اهواز|فرمانده انتظامي شهرستان داالهو از كشف 
يك مورد زمين خواري در اين شهرستان و دستگيري 
فرد زمين خوار خبر داد. سرهنگ »محسن ويسي« 
اظهار كرد: با اعالم اداره منابع طبيعي شهرستان مبني 
بر يك فقره زمين خواري به پلي��س آگاهي داالهو، 
موضوع در دس��تور كار قرار گرفت. در بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص شد فردي كه ساكن كرمانشاه 
است اقدام به زمين خواري، تخريب و تصرف اراضي 
ملي در شهرس��تان داالهو به مساحت ۱۷ هزار متر 

مربع كرده است كه دستگير شد. 

ماهي ها به بازار نرسيدند
كرمانش�اه|فرمانده مرزباني خوزستان از كشف 
۳ تن و ۷۰۰ كيلوگرم ماهي و ميگوي صيد شده در 
سواحل خوزس��تان خبر داد. سردار عبداله نظرپور، 
گفت: ماموران درياباني ماهشهر حين گشت زني به 
يك فروند شناور صيادي كه قصد خروج از آب هاي 
ساحلي كشورمان را داش��ت مظنون و آن را توقيف 
كردند. ماموران در بازرسي از شناورهاي توقيف شده 
مقدار يك هزار و ۲۰۰ كيلوگرم ماهي مخلوط كه بدون 

مجوز قانوني صيد شده بود را كشف كردند.

با بهره برداري از 110 مدرسه اهدايي مقام معظم رهبري

تعداد مدارس بركت به يك هزار و 110 مدرسه رسيد
گروه بنگاه ها|

آيي��ن بهره برداري از ۱۱۰ مدرس��ه برك��ت، اهدايي 
مقام معظ��م رهبري به دانش آم��وزان مناطق كمتر 

توسعه يافته كشور برگزار شد. 
به گزارش »تعادل« و به نق��ل از روابط عمومي بنياد 
بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
در اين آيين كه با حضور آيت اهلل محمدي گلپايگاني 
رييس دفتر مقام معظم رهبري، محمد مخبر رييس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، سعيد جعفري 
مديرعامل بنياد بركت، مهراهلل رخش��اني مهر رييس 
س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور و 
جمعي از مسووالن برگزار ش��د، ۱۱۰ مدرسه بركت 
بطور همزمان در ۲۱ استان كشور به  بهره برداري رسيد. 
رييس دفتر مقام معظم رهبري در اين مراسم با اشاره 
به حضور پرشور مردم در عزاداري ماه محرم گفت: از 
آنجا كه اساس انقالب اسالمي درست و اصولي است، 
همه جوانان چه شهري و روستايي آماده جان فشاني 

براي دفاع از نظام و انقالب هستند. 
او تأكيد كرد: جواب رد به درخواست مذاكره از سوي 
رييس جمهور امريكا نش��انه عظمت و بزرگي انقالب 

اسالمي است. 
آيت اهلل محمدي گلپايگاني با تجليل از مدرسه سازي 
توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تصريح 
كرد: ستاد كارهاي بزرگي را در سال هاي گذشته آغاز 
كرده است كه ساخت مدارس، يكي از بهترين آنهاست. 
يقين دارم اين عمل خير مشكل گش��اي شما در روز 
قيامت خواهد بود. هيچ حسنه اي واالتر از خدمت به 

خلق نيست. 
او با تأكيد بر اينكه مدرسه بزرگ ترين پايگاه فرهنگي 
اس��ت، ادام��ه داد: اميدواريم مدرسه س��ازي كه يك 
حركت الهي است و مورد رضايت حضرت صاحب الزمان 
)عج( قرار دارد، در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
و از طريق بنياد بركت با س��رعت، ابعاد و گستردگي 

بيشتري ادامه داشته باشد. 

    25 مدرسه بركت خوزستان به نام شهداي 
حادثه تروريستي اهواز 

در ادامه اين مراسم، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( ضمن محكوم كردن حادثه تروريستي اهواز 
بيان كرد: نظام مقدس جمهوري اس��المي به نوعي 
فرهنگ عاشورايي را نمايندگي مي كند و علت اصلي 
دشمني كشورهاي سلطه گر با نظام نيز همين است. 

محمد مخبر افزود: پيروزي انقالب اسالمي، مديريت 
جن��گ تحميلي و خنث��ي كردن توطئه ه��ا همه به 
بركت فرهنگ و مكتب عاش��ورا بوده اس��ت. در اين 

مكتب انس��ان هايي تربيت مي شوند كه ظلم ستيز و 
دشمن شناس هستند و نمي توان سد راه شان شد. 

او با تأكيد ب��ر اينكه جمهوري اس��المي ايران حرف 
اول و آخ��ر را در منطقه مي زند، ادامه داد: اس��تهزاي 
رييس جمهور امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل 
نش��انه قدرت ايران است كه توانسته ابهت اين كشور 

را بشكند. 
مخبر به برخي از آمارها از وضعيت اقتصاد و معيشت 
در پيش از انقالب اسالمي اشاره كرد و ادامه داد: بايد 
واقعيت ها را با مردم در ميان گذاشت. در سال ۱۳۵۶ 
كشور ۳۰ ميليون جمعيت داشت و روزانه ۵ ميليون 
بشكه نفت مي فروختيم، و طبق آمار بانك جهاني ۴۶ 
درصد مردم زير خط فقر مطلق بودند، اما امروزه با ۸۵ 
ميليون جمعيت و فروش روزانه فقط ۲ ميليون بشكه 
نفت، تعداد افراد زير خط فقر بسيار كاهش يافته است. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با تأكيد 
بر اينكه همه امور را بايد به م��ردم واگذار كرد، اظهار 
داش��ت: تا به امروز ۳۶۰ شركت مشاركتي را به مردم 

واگذار كرده ايم و ۵۰۰ هزار نفر سهامدار ما هستند. 
او تصريح كرد: اش��تغال، محور توسعه كشور است و 
به همين دليل، تمركز س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( بر اين مهم است. من به شكل روزانه گزارش 
اش��تغال ايجاد شده توسط س��تاد را از سراسر كشور 
دريافت مي كنم و روي موضوع ايجاد اش��تغال بسيار 

حساس هستم. 
مخبر ب��ا تأكيد بر اينكه تمام امكانات س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( براي محروميت زدايي بسيج 
شده است، از مديرعامل بنياد بركت خواست كه ۲۵ 
مدرسه آماده بهره برداري در استان خوزستان به نام 
۲۵ شهيد حادثه تروريستي اخير اهواز نام گذاري شود. 

    در حال س�اخت 1000 مدرسه دوم بركت 
هستيم 

در اين مراسم، مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( افتت��اح همزمان 
۱۱۰ مدرس��ه بركت را هديه مق��ام معظم رهبري به 
دانش آم��وزان مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 

ذكر كرد. 
س��عيد جعفري با بيان اين مطلب افزود: بنياد بركت 
تاكنون يك هزار مدرسه را در ۳۱ استان كشور احداث 
و به بهره برداري رسانده و در حال حاضر برنامه ساخت 
۱۰۰۰ مدرس��ه دوم را در دس��ت اجرا دارد كه از اين 

تعداد، ۱۱۰ مدرسه امروز به بهره برداري مي رسد. 
او با تأكيد بر اينكه مدرسه س��ازي و توسعه فضاهاي 
آموزش��ي يك��ي از بنيادي تري��ن و ماندگارتري��ن 

فعاليت هاي زيربنايي س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين فعاليت ها در 
راستاي منويات مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاي 
سطح عدالت آموزشي، از طريق بنياد بركت در روستاها 

و مناطق كمتر توسعه يافته كشور انجام مي شود. 
جعفري افزود: بنياد بركت براي تأمين فضاي مناسب، 
اس��تاندارد و ايمن براي دانش آموزان مناطق محروم 
با وزارت آموزش و پرورش در تعامل مس��تمر است و 
ساخت مدارس بر مبناي اعالم نياز مناطق آموزش و 

پرورش استان ها انجام مي گيرد. 
مديرعام��ل بنياد برك��ت در پايان ب��ر ادامه نهضت 
مدرسه س��ازي در اين بنياد تأكيد كرد و افزود: براي 
بهره برداري از ۱۱۰مدرسه بركت در ۲۱ استان كشور 

بالغ بر ۸۴۰ ميليارد ريال هزينه شده است. 

    ۳0 درصد مدارس كش�ور نياز به بازسازي 
دارند 

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
نيز در اين مراسم با تأكيد بر توجه ويژه نظام جمهوري 
اسالمي به موضوع آموزش گفت: ۵۰ درصد كالس هاي 

درس در س��ال ۹۶ توسط خيرين ساخته شده است. 
آموزش، كليد توسعه است و يكي از داليل مشكالت 
امروز هم همين كم توجهي و غفلت از آموزش است. 

مهراهلل رخش��اني فر ادامه داد: سرانه فضاي آموزشي 
در پيش از انقالب اسالمي يك و نيم مترمربع به ازاي 
ه��ر دانش آموز بود كه در حال حاض��ر به ۵ و دو دهم 
مترمربع رسيده اس��ت اما تا سرانه مطلوب ۸ و چهار 

دهم مترمربعي همچنان فاصله داريم. 
او با اشاره به اين موضوع كه ۳۰ درصد از فضاي آموزشي 
كشور به تخريب و بازسازي نياز دارد، اظهار اميدواري 

كرد كه با اعتبارات در نظر گرفته ش��ده و مس��اعدت 
نهادهاي خدمت رس��ان همچون بنياد بركت هر چه 

زودتر عمليات اجرايي آن آغاز شود. 
در پايان اين مراسم بطور نمادين از طريق ارتباط ويديو 
كنفرانس با استان هاي منتخب كردستان، سيستان و 
بلوچس��تان و آذربايجان غربي مدارس اين استان ها 
افتتاح ش��د. همچنين ۳ مديركل منتخب س��ازمان 
نوسازي مدارس در استان هاي خوزستان، سيستان و 
بلوچستان و همدان و ۵ پيمانكار برتر ساخت مدارس 

بركت مورد تقدير قرار گرفتند.

يك مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي:

صادرات گوجه فرنگي گلخانه اي ممنوع نيست
يك مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي، با بيان اينكه 
صادرات محصوالت گلخانه اي ممنوع نيست، گفت: بر اين 
اس��اس، صادرات گوجه كشت شده در گلخانه ها ممنوع 

نيست.
غالمرضا تقوي، مديركل دفتر امور گلخانه ها، گياهان دارويي 
و قارچ خوراكي وزارت جهاد كشاورزي، در گفت وگو با مهر 
با اشاره به ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي در پي افزايش 
قيمت اين محصول در بازار، گف��ت: با توجه به اينكه اين 
ممنوعيت شامل محصوالت گلخانه اي نمي شود، صادرات 

گوجه فرنگي گلخانه اي ممنوع نيست.
وي افزود: ساز و كارهاي الزم براي اين مساله پيش بيني 
شده و مشكلي وجود ندارد؛ بنابراين توليدكنندگان نبايد 

نگران باشند. اين مقام مسوول درباره اينكه چگونه مي توان 
گوجه گلخانه را از محصول فضاي باز تشخيص داد تا تخلفي 
در اين زمينه صورت نگيرد؟، ادامه داد: چند كليد شناسايي 
براي اين منظور اعالم كرده ايم و كارشناسان ما بر اين اساس، 
مي توانند نوع گوجه را تشخيص دهند؛ به عنوان مثال از نوع 
بسته بندي و كيفيت محصول مي توان اين را تشخيص داد.

تقوي گفت: تاييديه نهايي را ما هم در محل توليد مي توانيم 
صادر كنيم و هم كارشناس��ان گمرك در زمان ترخيص 

محصول مي توانند اين كار را انجام دهند.
وي افزود: امكان تخلف در اين زمينه ضعيف است؛ ضمن 
اينكه ما اميدواريم ممنوعيت صادرات گوجه زودتر برطرف 
و شرايط به حالت عادي برگردد كه البته اينگونه نيز خواهد 

ش��د و اين وضعيت موقتي اس��ت؛ چراكه ما نيازمنديم 
صادرات را ادامه دهيم.

اين مقام مسوول با اشاره به اينكه گوجه هاي توليد فضاي 
باز، تامين كننده رب نيز هستند، گفت: گوجه گلخانه بيشتر 
مصرف تازه خوري مي شود و براي كارخانجات رب خيلي به 

صرفه نيست از اين نوع گوجه ها استفاده كنند.
وي افزود: بين ميزان گوشت و آب گوجه، رابطه اي وجود 
دارد و اين ميزان بايد به صرفه باش��د تا كارخانجات از آن 

استفاده كنند.
تقوي گف��ت: از ابتدا نيز توليد گوجه ه��اي گلخانه براي 
صادرات بوده و با اين هدف توليد ش��ده اند؛ بنابراين نبايد 

اجازه دهيم به اين جايگاه صادراتي خدشه اي وارد شود.

 فرار سرمايه ارزي اقتصاد 
كشور را نابسامان كرده است

مركزي|خطيب جمعه 
اراك با اشاره به اينكه دالر 
عام��ل اصلي نابس��اماني 
اقتصادي كش��ور نيست، 
گف��ت: دس��ت هايي در 
اين نابس��اماني اقتصادي 
نقش دارند و آنچه در اين 
نابس��اماني كامال مشهود است فرار س��رمايه ارزي 
است.  به گزارش ايسنا، آيت اهلل دري نجف آبادي در 
خطبه هاي نماز عبادي و سياسي جمعه اراك با اشاره 
به س��خنراني رييس جمهور در سازمان ملل، گفت: 
ش��اهد بوديم كه عربده كشي هاي ترامپ و نتانياهو 
در سازمان ملل اثر نداشت و شاهد بوديم اين عربده 
كشي ها ترامپ را در سازمان ملل و شوراي امنيت در 
بين ۱۴ كشور جهان منزوي كرد.  او ادامه داد: كشور 
و نظام مقدس جمهوري اسالمي بر پايه ادب و متانت 
شكل گرفته است، اين نظام ظالم نيست كه بخواهد 
همچون ترامپ، نتاهيو، آل سعود و داعش عربده كشي 
كند، بلكه حامي مظلومان است و در برابر ظالمان و 
مستكبران ايستادگي خواهد كرد. دري نجف آبادي 
با اش��اره به اينكه دالر با قيمت ب��اال نقش زيادي در 
مشكالت اقتصادي كشور ندارد، گفت: آنچه مسلم 
است دست هايي در اين نابساماني اقتصادي كشور 
نقش دارد كه بايد دستگاه هاي نظارتي و امنيتي به 
اين مساله توجه ويژه داشته باشند، آنچه كشور را از 
لحاظ اقتصادي نابسامان كرده فرار سرمايه ارزي است. 
او افزود: هم اكن��ون بيش از ۲۰ الي ۳۰ هزار ميليارد 
دالر فرار سرمايه ارزي از كشور صورت مي گيرد، در 
صورتي كه اين سرمايه ارزي از ناموس ما مهم تر است 
و نبايد گذاشت عده اي با اين فرار سرمايه اي كاخ هايي 

در خارج از كشور براي خود بسازند.

سرمايه گذاري 10 ميليارد دالري 
در شهر پارسيان

 هرمزگان|اس��تاندار 
 : گف��ت ن  گا م��ز هر
۱۰ميليارد دالر تسهيالت 
از محل صندوق توس��عه 
ملي براي سرمايه گذاري 
طرح هاي بزرگ در منطقه 
وي��ژه اقتص��ادي صنايع 
انرژي در پارسيان اين اس��تان هدف گذاري شده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، فريدون همت��ي ديروز در 
مراسم بهره برداري از ۵ طرح عمراني در پارسيان 
افزود: اين تس��هيالت وي��ژه س��رمايه گذاران در 
حوزه هاي مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشيمي، 
برق و صنايع بزرگ است. او ادامه داد: سرمايه گذاران 
از بابت تامين تس��هيالت بانكي نگران نباش��ند و 
براس��اس مذاكره هايي كه شده براي توسعه غرب 
اس��تان دولت نهايت تالش دارد تا رونق اقتصادي 
تحقق پيدا كند. اس��تاندار هرمزگان تصريح كرد: 
در سال جاري ش��اهد كلنگ زني احداث ۲ پروژه 
پتروش��يمي به همراه احداث نيروگاه برق جهت 
تامين برق مورد نياز صنايع مستقر در منطقه ويژه 
اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان خواهيم بود كه 
اين طرح ها مي تواند تاثير بسزايي در اقتصاد كشور 
و منطقه داشته باشد. همتي يادآور شد: تحريم ها 
نمي تواند مانع��ي براي فعاليت ه��اي اقتصادي و 
صنعتي كشور باشد و با توجه به شرايط اقتصادي 
كش��ور بايد از ظرفي��ت بخش خصوص��ي در امر 
سرمايه گذاري و انجام طرح هاي مهم استفاده شود. 
در جريان س��فر هرمزگان به اين شهرستان مركز 
خدمات جامع سالمت ش��هري و روستايي رازي، 
س��اختمان اتاق اصناف شهرستان پارسيان و ... به 

بهره برداري رسيد.

آيا يزد در جذب سرمايه هاي 
خارجي موفق بوده است؟

زي«  يزد|»علي نم��ا
مديركل امور اقتصادي و 
دارايي ي��زد، با بيان اينكه 
س��رمايه گذاري در اي��ن 
استان در دولت دوازدهم 
م��ورد توجه ج��دي قرار 
گرفته و نگرش مسووالن 
استان را به سوي خود جلب كرده است، اظهار كرد: 
يزد به دليل قرار گرفتن در مركز ايران و برخورداري 
از ظرفيت هاي خوب گردشگري، صنعتي، معدني و 
انرژي خورشيدي داراي پتانسيل خوب سرمايه گذاري 
است. نمازي ادامه داد: طي اين سال ها در هر منطقه 
و شهرس��تان اس��تان يزد بنا به موقعي��ت مكاني و 
ش��رايط اقليمي، س��رمايه گذاري هايي انجام شده 
كه زمينه اي مناسب براي رشد و توسعه اينچنيني 
سرمايه گذاري هايي ايجاد است. اين مقام مسوول در 
ادامه سرمايه گذاري خارجي را زمينه باالبردن ظرفيت 
توليد كشور، ايجاد اشتغال و توليد كاالهاي متنوع و 
برند دانست و بيان كرد: اگر سرمايه خارجي به قدري 
برخوردار شود كه توانايي تغيير اقتصاد يك منطقه 
را داشته باشد مي تواند استانداردهاي توليدي يك 
منطقه را جابه جا كند. نمازي افزود: حضور شركت هاي 
مختلف بزرگ از مليت هاي مختلف باعث مي شود 
تهديدات امنيتي يك كش��ور كمتر شود. او در ادامه 
با اشاره به اينكه سال ۹۶ درخشان ترين سال از نظر 
جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور بوده، گفت: 
برمبناي گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل بي��ش از پنج ميليارد دالر س��رمايه خارجي به 
كشور وارد شده است. نمازي گفت: استان يزد در سال 
گذش��ته جزو ۱۰ استان برتر كشور در زمينه جذب 

سرمايه مستقيم خارجي بوده است.

 عملكرد مديران استاني
در جذب اعتبارات ضعيف است
چهارمحال و بختياري| 
م  د م��ر ه  ين��د نما
شهرس��تان هاي اردل، 
فارسان، كوهرنگ و كيار 
در مجل��س ده��م گفت: 
اعتب��ارات  تخصي��ص 
چهارمحال و بختياري در 
حوزه هاي مختل��ف اگرچه باالس��ت، اما همچنان 
عملكرد مديران اس��تان در جذب اين اعتبارات در 
سطح ملي ضعيف است. به گزارش ايرنا، علي كاظمي 
باباحيدري در شوراي برنامه ريزي و توسعه چهارمحال 
و بختياري تاكيد كرد: مسووالن اين استان همواره بر 
جذب بيش از ۱۰۰ درصد اعتبارت بخش هاي مختلف 
ادعا دارند، اما اين درحالي است كه مسووالن سازمان 
برنام��ه و بودجه و بانك هاي عامل در س��طح ملي از 
وضعيت جذب اعتبارات چهارمحال و بختياري گاليه 
دارند.به تازگي گزارشي در كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ارايه شده كه چهارمحال و بختياري از لحاظ 
ضعف در عملكرد رتبه دوم كش��ور را دارد. كاظمي 
يادآور شد: شاخص بيكاري چهارمحال و بختياري 
بسيار باالست و تعريف رديفي خاص براي تخصيص 
بودجه به استان در اين حوزه ضرورت دارد. براساس 
آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكاري چهارمحال 
و بختياري در بهار امسال ۲۲.۸ درصد اعالم شد كه با 
۴ درصد اختالف با كرمانشاه اين استان همچنان رتبه 
نخست بيكاري كشور را دارد. او گفت: سهم چهارمحال 
و بختياري از تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري 
سه هزار و ۱۴۰ ميليارد ريال بوده و اين در حالي است 
كه عالوه بر پرداخت مطلوب ميزان ابالغي اين اعتبار 
از سوي بانك هاي عامل اما همچنان كاركرد پايين و 

عملكرد ضعيف است.

اجازه صادرات كاالهاي 
استراتژيك مردم را نمي دهيم

همدان|استاندار همدان 
گف��ت: ب��ه هي��چ عنوان 
اجازه ص��ادرات كاالهاي 
اس��تراتژي م��ردم را ب��ه 
خارج از كشور نمي دهيم. 
به گ��زارش اس��تانداري، 
محمدناصر نيك بخت در 
آيين بيست و يكمين جشنواره شهيد رجايي عنوان 
كرد: اگ��ر مي بينيم كه رييس جمه��ور در مجامع 
بين المللي قدرتمندانه ج��واب ترامپ را به گونه اي 
مي دهد كه دنيا در برابر كش��ور ما تعظيم مي كند و 
در مقابل سخنان رييس جمهور امريكا را به سخره 
مي گيرند، به علت لمس و ديدن رشادت ها و حماسه 
آفريني هاي رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس است. 
او تصريح كرد: به لطف خ��دا و با رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري و برنامه ريزي هاي سران سه قوه از اين 
معبر سخت نيز به راحتي عبور خواهيم كرد. تاكيد 
مقام معظم رهبري اين است كه ما در كشور مشكل 
تامين معيشت مردم را نداشته باشيم و متاسفانه اين 
ولع يك حالت رواني پيدا كرده است. نيك بخت افزود: 
با اطمينان خاطر به مردم مي گويم كه تمام ارزاق مورد 
نياز كشور تامين و فراهم است و به لحاظ ارزي هيچ 
مشكلي در كشور نداريم. در سال گذشته ۳۰ درصد 
اعتبارات عمراني تخصيص يافته بود كه امسال اين 
ميزان به باالي ۶۰ درصد رسيده است. هيچ مشكلي 
براي تامين مايحتاج عمومي و اساسي مردم نداريم و 
اين ولع فقط رواني است.نيك بخت بيان كرد: از رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت براي تامين نكردن 
گوشت مورد نياز هيئات در روز عاشورا گله كردم چرا 
كه ارزاق مورد نياز استان، وجود دارد و جاي نگراني 

وجود ندارد. 
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   محمد مخبر: بايد واقعيت ها را با مردم در 
ميان گذاشت. در سال 1356 كشور 30 ميليون 
جمعيت داشت و روزانه 5 ميليون بشكه نفت 
مي فروختي�م و طبق آمار بان�ك جهاني 46 
درصد مردم زي�ر خط فقر مطل�ق بودند، اما 
امروزه با 85 ميليون جمعيت و فروش روزانه 
فقط 2 ميليون بشكه نفت، تعداد افراد زير خط 

فقر بسيار كاهش يافته است. اشتغال، محور 
توسعه كشور اس�ت و به همين دليل، تمركز 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( بر اين 
مهم است. من به شكل روزانه گزارش اشتغال 
ايجاد شده توسط س�تاد را از سراسر كشور 
دريافت مي كنم و روي موضوع ايجاد اشتغال 

بسيار حساس هستم.

برش



اقتصاد اجتماعي12اخبار
جزئيات بسته هاي حمايتي 

دولت از مردم نهايي نشده است
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به 
اينكه هنوز جزئيات بسته هاي حمايتي دولت از مردم 
نهايي و مشخص نشده است از اعالم آمادگي معاونان 
و مديران كل اين وزارتخانه جهت اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان خبر داد. انوشيروان محسني 
بندپي درباره جزئيات بسته هاي حمايتي دولت براي 
مردم به ايسنا گفت: در حال بررسي جزئيات بسته هاي 
حمايتي هستيم اما هنوز نهايي و مشخص نشده است. 
به محض تصويب نهايي جزئي��ات را به مردم اعالم 
مي كنيم. او همچنين درباره قانون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان و اجراي آن در وزارت رفاه اظهار كرد: 
به محض ابالغ قانون با همه واحدهاي تابعه مكاتبه 
كرديم تا نسبت به اجراي دقيق و فوري آن اقدام كنند 
تا بتوانيم از نيروهاي تازه نفس استفاده كنيم. بندپي 
با بيان اينكه معاونان و مديران كل وزارتخانه جهت 
اجراي قانون اعالم آمادگي كرده اندگفت: دو معاون 
وزارتخانه آقايان مش��يريان و كالنتري بازنشس��ته 
هستند و مشمول اين قانون مي شوند. او همچنين 
درباره شموليت ش��ركت هاي زيرمجموعه تامين 
اجتماعي و صندوق بازنشس��تگي كشوري گفت: 
از ديدگاه ما كاركنان شس��تا و شركت هاي صندوق 
بازنشستگي كشوري مشمول قانون منع به كارگيري 

بازنشستگان هستند.

سن قانوني ازدواج دختران 
بايد ۱۶ سال شود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با تاكيد براينكه 
س��ن قانوني ازدواج دختران بايد تا ۱۶ سال افزايش 
پيدا كند از انواع جرم و آسيب هاي اجتماعي به عنوان 
محصول ازدواج زودهنگام ياد كرد. رس��ول خضري 
در مورد اهميت بررس��ي طرح كودك همسري در 
قالب يك فوريتي كه از سوي فراكسيون زنان مجلس 
پيشنهاد ش��ده اس��ت، به خانه ملت گفت: ما براي 
ممانعت از ازدواج دختران كمتر از ۱3 س��ال بيشتر 
از اينكه به قانون نياز داشته باشيم بايد فرهنگسازي 
كنيم، چرا كه اين نوع ازدواج ها در بسياري از مناطق 
به صورت غير رسمي صورت مي گيرد. نماينده مردم 
سردشت و پيرانشهر درمجلس ش��وراي اسالمي، 
ادامه داد: فرهنگسازي براي رفع اين مشكل مهم تر 
از قانون نويس��ي است و قطعا ايجاد قانون تاثيري در 
اين زمينه نخواهد داشت، آن هم در شرايطي كه تمام 
ازدواج هاي كشور به صورت قانوني صورت نمي گيرد.

او اظهار كرد: هم اكنون خأل قانوني كه در رابطه با اين نوع 
ازدواج ها وجود دارد، اين است كه افراد مكلف به ثبت 
ازدواج نيستند به صورتي كه با ازدواج هاي غيرقانوني 
برخورد شود، بنابراين مورد بايد در قالب قانون تصويب 
ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به 
تبعات اجتماعي ازدواج زودهنگام، خاطرنشان كرد: 
ازدواج در س��نين پايين مشكالت روحي و جسمي 
متعددي به همراه دارد، ضمن اينكه به دليل نرسيدن 
به سن مسووليت پذيري آسيب هاي اجتماعي همچون 
طالق، اعتياد، انواع جرم و جنايت، خودكشي و ....را به 
همراه دارد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي، يادآورشد: البته اصالح قانون نيز بايد با توجه 
به سن مسووليت پذيري صورت بگيرد، به اين صورت 
كه ازدواج رسمي براي دختران ۱۶ سال به باال و پسران 

۱8 ساله امكانپذير باشد.

 افزايش آمار مسموميت
بر اثر مصرف الكل متانول 

رييس ستاد پدافند غير عامل وزارت بهداشت با اعالم 
افزايش تعداد افراد مسموم شده به دليل مصرف الكل 
در كشور تاكيد كرد: ۱۵ نفر در سه استان جان خود را از 
دست داده و ۱۰ نفر در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
هستند. پيرحسين كوليوند درباره آخرين وضعيت 
افراد مسموم ش��ده توسط الكل متانول در كشور به 
ايلنا گف��ت: ۱۶۹ نفر تاكنون با مصرف الكل متانول 
در اس��تان هاي البرز، خراسان ش��مالي و هرمزگان 
دچار مسموميت ش��ده اند. او ادامه داد: از اين تعداد 
۱۵ نفر جان خود را از دست داده ا ند كه ۱۱ نفر از اين 
افراد از استان هرمزگان، دو نفر خراسان شمالي و دو 
نفر استان البرز بوده اند. رييس ستاد پدافند غيرعامل 
وزارت بهداشت اضافه كرد: بر اثر اين حادثه ۱۴۵ نفر در 
بيمارستان همچنان بستري بوده و ۱۰ نفر از اين افراد 
در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند. همچنين 

۹ نفر درمان و از بيمارستان مرخص شده اند. 

 حمايت دولت و مجلس
از صندوق هاي بازنشستگي 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: صندوق هاي بازنشستگي ورشكست شده و 
سرمايه ندارند و براين اساس ۶8 درصد صندوق هاي 
بازنشس��تگي لش��كري و ۹۷ درصد صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري از سمت دولت و مجلس حمايت 
مي شوند و اميدوارم هر چه زودتر تعيين تكليف شوند.

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با اشاره به وضعيت 
بغرنج برخي صندوق هاي بازنشس��تگي در كشور، 
گفت: يكي از داليل عمده بروز مشكالت صندوق هاي 
بازنشستگي ورود به بنگاهداري و سوءمديريت ها در 
آنها بوده اس��ت اما دولت و مجلس شوراي اسالمي 
اين بازنشسته ها را رها نكرده و سال گذشته حدود 
۵۰ ه��زار ميليارد تومان به آنها كمك كرده اس��ت. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تصريح كرد: هر صندوق بازنشستگي مسلما بايد خود 
پاسخگوي مستمري بگيرانش باشد زيرا پول را طي 
سال ها از آنها دريافت كرده و اكنون با رسيدن فرد به 
مقطع بازنشستگي اعالم مي كند پولي براي پرداخت 
ندارم. او ادامه داد: متاسفانه يكي ديگر از داليل عمده 
بروز مشكالت كنوني صندوق هاي بازنشستگي عدم 
نظارت كافي بر آنها بوده است و براين اساس اكنون 
دچار ورشكستگي شده و پاسخگوي مستمري بگيران 
خود كه سي سال پولشان را به اين صندوق ها پرداخت 

كرده اند، نيستند . 

بازگشت به چرخه بي سوادي، مهم ترين چالش نهضت سوادآموزي است

سرابريشهكنشدنبيسوادي
نخستين تالش ها براي س��وادآموزي بزرگساالن ، از 
سال ۱3۱۵ شروع شد. سال هايي كه با تشكيل سازمان 
تعليمات اكابر در ايران به آموزش هاي غيررسمي كه 
تا پيش از آن وجود داش��ت، پايان داده ش��د اما بعد از 
گذشت اين سال ها، س��وادآموزي بزرگساالن اگرچه 
پيشرفت هايي داشته است اما هنوز هم مساله اي تازه به 
نظر مي رسد كه چالش هاي بسياري را پيش روي خود 
دارد. مهم ترين چالش در اين مس��ير پر فراز و نشيب، 
آنطور كه رييس سازمان نهضت سوادآموزي مي گويد، 
بازگشت افراد به چرخه بي سوادي است. افرادي كه راه 
پيموده تحصيل را به داليل مختلفي از جمله مشكالت 
مالي و اقتصادي، كمبود امكانات و نبود سياست هاي 
مناس��ب، نيم��ه كاره ره��ا مي كنن��د و در نتيجه آن 
بي سوادي همچنان با ريشه كني فاصله بسيار دارد. به 
اين ترتيب با وجود موفقيت ۱۴ برابري سازمان نهضت 
سواد آموزي در آموزش سواد، تا زماني كه قانون آموزش 
اجباري بزرگساالن در كشور وجود ندارد، بي سوادي 
همچنان استمرار يافته و سازمان نهضت سوادآموزي 
چيزي را رفع مي كند؛ كه از سوي ديگر در حال توليد 
شدن اس��ت در حالي كه معيارهاي بين المللي براي 
سطح سواد مدام در حال تغيير بوده اما در ايران هنوز 
مهارت  هاي بنيادين خواندن و نوشتن، گرفتار نداشتن 

برنامه مناسب باقي مانده است. 

   چرا بزرگساالن قيد سواد را مي زنند؟
علي باقرزاده، رييس س��ازمان نهضت س��وادآموزي 
كشور، معتقد است بازگشت به بي سوادي در چرخه 
نهضت سوادآموزي يكي از چالش هايي است كه بايد به 
آن توجه كرد، موضوعي كه او از سال گذشته به عنوان 
يكي از آفت هاي نظام سوادآموزي مطرح كرد و حاال 
بار ديگر بر آن تاكيد دارد. او درباره اين موضوع گفت: 
» در س��ال هاي ۹۱ تا ۹۵ نرخ باسوادي كل جمعيت 
باالي شش سال كشور 2.8۵ صدم درصد رشد كرده 
اس��ت. اين ميزان ۱۴ برابر نرخ رش��د باس��وادي در 
سال هاي 8۶ تا ۹۰ است. ما نسبت به ميانگين جهاني 
هم رش��د خوبي داشتيم در طول سال هاي 2۰۰۰ تا 
2۰۱۵ ميانگين رش��د جهان ۱ درصد بوده است. در 
حالي كه ما در ۵ سال حدود 3 درصد رشد كرده ايم 
يعني س��ه برابر ميانگين ۱۵ ساله جهان. در ۵ سال 
گذشته، عالوه بر اين بالغ بر ۱.۵ ميليون نفر از تعداد 
بي سوادان كم شده است كه خيلي بيشتر از ميزان 

كاهش تعداد بي سواد در سال هاي 8۵ تا ۹۰ است.«
باقرزاده افزود: » با وجود اينكه هر س��ال از تعداد نرخ 
بيسوادي كم مي شود ولي بحثي كه براي ما مهم است 
آنهايي هس��تند كه وارد دوره ابتدايي نمي ش��وند. در 
روستا تا ۱۱ س��الگي بچه ها فرصت دارند تا در كالس 
اول ثبت نام كنند. معموال دو درصد افراد در سن تعليم 
وارد مدرسه نمي شوند. بحث ديگر ما كساني هستند 
كه باسواد مي شوند اما دوباره از چرخه باسوادي خارج 
مي شوند. كساني كه بازگشت به بي سوادي مي كنند. 
در واقع محيط براي اين افراد مهيا نيس��ت تا مهارت 
خواندن و نوش��تن خود را تداوم بدهند. يكي از داليل 
آن هم اين است كه بيشتر كتاب هايي كه در بازار وجود 
دارد يا جنبه كودك و نوجوان يا كتاب هايي براي سطح 
باالي سواد است. در واقع متناسب با نياز يك بزرگسالي 
كه تازه دارد سواد ياد مي گيرد كتابي توليد نمي شود. 
راديو، تلويزيون و نشريات ما نيز متناسب اين گروه سني 
توليدي ندارند. سازمان پژوهش نيز الزم التعليم ها را 
پوشش مي دهد. اين موضوع بطور كلي يكي از داليل 

بازگشت به بي سوادي افراد است.«
او بيان كرد: »رنكينگ جهاني سه سال است كه اعالم 
نش��ده اما رتبه ما باالي ۱۰۰ بوده است. البته مقايسه 
وضعيت سواد با ميانگين جهاني نشان مي دهد ما در 
گروه سني ۱۵ تا 2۴ سال وضعيت بسيار خوبي داريم. 
اما در گروه هاي س��ني باالتر، مثل باالي ۶۵ س��ال از 
ميانگين جهان پايين تر هستيم و دليل اين وضع هم 
اين است كه آموزش، در كشور ما اجباري نيست و اين 
موضوع موجب ترك تحصيل و اضافه شدن به جمعيت 
بي سواد مي شود. در بسياري از كشورها آموزش ابتدايي 
اجباري است و اگر كسي نرود مجازات مي شود. به عالوه 
حدود۱۷ ميليون بزرگس��ال غير محص��ل داريم كه 
تحصيالتي كمتر از سوم راهنمايي يا متوسطه اول را 
دارند و اين منبع اصلي توليد بي سواد در نتيجه بازگشت 
به بي سوادي است. وضعيت سواد در گروه سني ۱۰ تا 
۴۹ سال خيلي بهتر است. در سرشماري سال ۹۵، ما 2 
ميليون و ۷۰۰ بي سواد مطلق داريم كه ۴۰۰ هزار آن 
اتباع خارجي است و 3۰۰ آموزش ناپذير هستند. 2 
ميليون نفر ايراني هس��تند كه خواندن و نوشتن بلد 
نيس��تند يعني بيش از ۹۵ درصد جمعيت اين گروه 
سني.۶ ميليون نفر از بي سوادان، باالي ۵۰ سال سن 

دارند كه فعال در اولويت آموزش نيستند.«
رييس س��ازمان نهضت س��واد آموزي درباره هزينه 

س��واد آموزي افزود: » س��وادآموزي اصوال سخت تر 
و پيچيده ت��ر از آموزش هاي دوره دبس��تاني اس��ت 
و س��رعت و قدرت يادگيري بزرگس��االن نسبت به 
خردس��االن كمتر است لذا س��ختي كار باالتر است. 
ضمنا تامين همه امكانات آموزش��ي خصوصا كالس 
و... به عهده آموزش دهنده است در صورتي كه آموزش 
و پرورش اين ش��رايط را ندارد. ضمنا به نظر مي آيد 
ميانگين هزينه آموزش يك دانش آموز خيلي باالتر 
از سوادآموزي اس��ت. بايد توضيح بدهم كه رديف 
۱28۰۰۰ سوادآموزي در دو سال گذشته ۶۵ درصد 
تخصيص داشته يعني در دو سال حدود 2۰۰ ميليارد 
كسري تخصيص داشتيم. به عالوه ما چند پايه را در 
يك دوره آموزش مي دهيم. در عين حال هزينه هاي 
كتاب و ل��وازم التحري��ر و نظير آن را ه��م پرداخت 
مي كنيم. آنچه ما هزينه مي كنيم سالي كمتر از 2۰۰ 

ميليارد تومان است.«

   روند سوادآموزي از آغاز تا امروز
سال ۱3۱۵، ش��كل گيري س��ازمان تعليمان اكابر 
در ايران با هدف آموزش جامعه بي س��واد در كش��ور 
در حالي شروع ش��د كه پيش از آن هم فعاليت هاي 
غير رسمي درباره اين موضوع انجام شده بود. چنانچه 
از س��ال ۱28۶، كالس هاي اكابر در ش��يراز تشكيل 
مي شد. سازمان آموزش سالمندان، سازمان آموزش 
بزرگساالن، كميته ملي بيكار جهاني با بي سوادي و 
سازمان جهاد ملي سوادآموزي، نهادهايي بودند كه 
در فاصله سال هاي ۱332 تا ۱3۵۷، براي سواد آموزي 
در ايران ش��كل گرفته بود. بعد از پيروزي انقالب،  در 
دي ماه ۱3۵8، به دستور امام خميني سازمان نهضت 
س��وادآموزي در ايران تشكيل شد،  آمارها حكايت از 
آن دارند كه در آن زمان ۱۴ ميليون بي سواد در ايران 
وجود داش��ت كه ۹ ميليون و 3۰۰ ه��زار نفر از آنها 
در نتيجه برنامه هاي س��وادآموزي موفق به دريافت 

كارنامه قبولي ش��دند. اما به مرور س��رعت آموزش 
جمعيت بي سواد كش��ور به جاي آنكه روند صعودي 
داشته باشد، به كندي پيش رفت و در سال هاي بعد 
تاكنون دو عامل اصلي افزايش افراد بازمانده از تحصيل 
و بازگش��ت بخش قابل توجهي از افراد داراي مدرك 
سوادآموزي به چرخه بي س��وادي، نرخ بي سوادي را 

همچنان باال نگه داشت.
براس����اس اعالم س��ازمان نهضت س��وادآموزي و 
براس��اس سرش��ماري س��ال ۹۰، ايران ۱۰ ميليون 
بي سواد دارد كه سه ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بين ۱۰ 
تا ۴۹ سال هستند و بر اس��اس آنچه رييس سازمان 
نهضت س��وادآموزي در دي ماه ۹۵ اعالم كرده بود، 
تعداد بي س��وادهاي ۱۰ تا ۴۹ ساله در كشور به يك 
ميليون و ۱3۷ هزار نفر رس��يده است كه اگر در پنج 
سال گذشته هيچ فرد بي س��وادي به اين آمار افزوده 

نشود، ايران حداقل 8 ميليون نفر بي سواد دارد. 

وزارت بهداشت براي حفظ ايمني بيماران در بيمارستان چه مي كند؟
معاون درمان وزير بهداش��ت ضمن تشريح برنامه هاي 
وزارت بهداشت براي حفظ ايمني بيماران در بيمارستان ها، 
گفت: با اج��راي اين برنامه ها ش��اهد كاهش خطاهاي 
پزشكي و هزينه هاي تحميلي ناشي از آن و مديريت بهينه 

هزينه هاي خدمات در نظام سالمت و جامعه بوده ايم. 
قاس��م جان بابايي درب��اره وضعيت ايمني بيم��اران در 
بيمارس��تان ها، گفت: بايد توجه كرد ك��ه ايمني بيمار 
دغدغه اي جهاني در حوزه سالمت است و مي تواند بيماران 
را در همه عرصه هاي خدمات سالمت و در همه جاي دنيا 
تحت تاثير قرار دهد. بطور كلي مطالعات در اين حوزه نشان 
مي دهند كه بطور متوسط در حدود ۱۰ درصد از تمام موارد 
بستري، بيماران به درجات مختلف آسيب دچار مي شوند. 
اين در حالي است كه برآورد مي ش��ود ۷۵ درصد از اين 

خطاها قابل پيشگيري هستند.
او با بيان اينكه مراقبت و خدمات درماني غير ايمن عالوه 
بر تحميل رنج به انسان، هزينه اقتصادي سنگيني را هم 
ايجاد مي كند، افزود: تخمين زده مي شود كه بين پنج تا 
۱۰ درصد هزينه هاي مربوط به سالمت ناشي از خدمات 
باليني غير ايمن است كه منجر به آسيب بيماران مي شود. 
در اين ميان سهم نارسايي سيستم ها و روال ها بيشتر از 
نقش افراد است. حال به دليل اهميت موضوع ايمني بيمار، 
برنامه بيمارستان دوستدار ايمني كه يك پروژه سازمان 
جهاني بهداشت است و هدف آن كمك به مراكز درماني 

براي شروع يك برنامه جامع ايمني بيمار در كشورهاست، 
در حال اجرا است. در همين راستا دفتر مديترانه شرقي 
سازمان جهاني بهداشت، برنامه بيمارستان هاي دوستدار 
ايمني بيمار را بر اساس استانداردهايي آغاز كرده است. 
استانداردهاي ايمني بيمار مجموعه اي از الزامات هستند 
كه براي اجراي ايمني بيمار در سطح بيمارستان حياتي 

محسوب مي شوند.

   استانداردهاي 3 سطحي براي ايمني بيماران 
جان بابايي با بيان اينكه اين اس��تانداردها در سه سطح 
تعريف شده اند، گفت: يك سطح استانداردهاي الزامي 
هستند كه براي به رسميت شناخته شدن بيمارستان به 
عنوان بيمارستان دوستدار ايمني بيمار ضروري است 
به ص��ورت ۱۰۰ درصدي تحقق يابند. در س��طح دوم 
استانداردهاي اساسي ش��امل حداقل استانداردهايي 

هستند كه بيمارستان بايد براي ايمني بيمار از آن تبعيت 
كند. سومين سطح اين اس��تانداردها، استانداردهاي 
پيشرفته است كه شامل الزاماتي هستند كه بيمارستان 
بايد بسته به ظرفيت و منابع خود در جهت دستيابي به 

آنها و به منظور تقويت خدمات ايمن اقدام كند.

   اقدام 8 ساله وزارت بهداشت
معاون درمان وزير بهداشت با بيان اينكه امروز موضوع 
ايمني بيماران از نكات مهمي است كه در مراكز معتبر 
درماني دنيا مورد توجه قرار مي گيرد، ادامه داد: بر همين 
اساس از سال ۱38۹ تاكنون وزارت بهداشت ايران هم 
براي اجراي طرح ايمني بيمار برنامه ريزي كرده است. 
بر اين اس��اس همه اقدامات ما در بيمارستان ها و همه 
اقدامات آموزشي و پژوهشي كه در سطح دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي انجام مي ش��ود، با محوري��ت بيماران 
اس��ت. او تاكيد كرد: يكي از مهم تري��ن گام هاي حوزه 
درمان در زمينه ارتق��اي ايمني بيمار، اختصاص ۱۱۰ 
س��نجه با هدف كاهش خطاهاي پزشكي، پرستاري و 
پاراكلينيك به ايمني بيمار در نسل سوم اعتباربخشي 
ملي بيمارستان هاي كشور است. در عين حال تدوين 
راهنماهاي باليني پزش��كي از ديگر اقدامات مان بوده 
اس��ت. به هر حال بايد بدانيم ك��ه راهنماهاي باليني 
پزشكي در كشور ابزاري هستند كه شواهد علمي را به 

پيشنهادات عملي تبديل مي كند و در ارتقاي كيفيت 
خدمات، كاهش احتمال خطاهاي پزش��كي، افزايش 
ارتقاي ايمني بيم��ار و افزايش كارايي نظام س��المت 
موثرن��د.  جان بابايي ادامه داد: ارتق��اء تجهيزات مراكز 
ارايه كننده خدمات تش��خيصي درماني در زمينه قلب 
و عروق، ارتوپدي و چش��م پزشكي، آموزش روش هاي 
اجرايي در ارتباط با دس��تورالعمل هاي ارسالي به ويژه 
دس��تورالعمل فرآوري مجدد ايمن وس��ايل پزشكي، 
ساماندهي و استقرار برنامه مديريت خطر و ايمني بيمار 
در بيمارستان هاي كشور، مديريت خدمات تشخيصي 
- درماني گران قيمت، مديريت مصرف و تجويز شش 
دارويي كه از پرهزينه ترين داروهاي بيمارستاني بودند و 
مديريت ايجاد و استانداردسازي اتاق ايزوله فشار منفي 
در بيمارس��تان هاي منتخب نيز از ديگر اقدامات انجام 
ش��ده حوزه درمان وزارت بهداش��ت در راستاي حفظ 
ايمني بيماران بوده است. معاون درمان وزير بهداشت 
تاكيد كرد: با اجراي اين برنامه ها شاهد كاهش خطاهاي 
پزشكي و هزينه هاي تحميلي ناشي از آن بر نظام سالمت 
و جامعه بوده ايم. همچنين هزينه خدمات پر هزينه بطور 
بهينه اي مديريت ش��دند و در عين حال شاهد كاهش 
مقاومت ميكروبي، كاهش ميزان طغيان عفونت هاي 
بيمارستاني و احتمال سرايت به جامعه و افزايش ميزان 

انطباق با قوانين بين المللي بهداشتي بوده ايم.

»تبديل مدارس متروكه به دهسرا« به هيات دولت مي رود 
طرح تبديل مدارس متروكه به دهس��را كه چندي 
پيش تحت عنوان پيشنهادي از سوي وزارت كشور 
به آموزش و پرورش مطرح شد قرار است به زودي 

براي تصويب به هيات دولت برود.
سعيدرضا جندقيان آخرين وضعيت »طرح تبديل 
مدارس متروكه به دهس��را« را تشريح كرد و گفت: 
آمار و اطالعات مدارس متروكه را دركل كشور احصا 
كرديم و قرار شد كه در قالب تفاهم نامه اي با وزارت 

آموزش و پرورش، بهره برداري از مدارس متروكه به 
دهياري ها واگذارشود. در حقيقت به استناد قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مال��ي دولت، اين امكان 
به نهاده��اي عمومي و غيردولتي داده ش��ده كه از 

فضاهاي بالاستفاده دولتي بهره برداري كنند.
او ادامه داد: به استناد اين قانون تصميم گرفتيم كه 
با آموزش و پرورش مكاتبه كنيم و در پيش��نهادي 
مشترك توسط وزارت كشور و آموزش وپرورش اين 

طرح را به هيات دولت بفرستيم تا تصويب شود.در 
حقيقت قصد داريم مصوب��ه هيات دولت را در اين 
زمينه اخذ كنيم. معاون امور دهياري هاي سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور به ايسنا گفت: 
اين اقدام اس��تناد به قانون است و اگر هم قرار باشد 
تفاهم نامه اي ميان وزارت كشور و آموزش و پرورش 
منعقد شود بعد از دريافت مصوبه هيات دولت دراين 

زمينه خواهد بود.

تااين دو وزارتخانه در فرآيند انجام كار هماهنگ تر 
شوند.بنابراين اولين گام ما در اين حوزه ارسال اين 

پيشنهاد به هيات دولت است.
چندي پيش در پيش��نهادي از سوي وزارت كشور 
ب��ه وزارت آم��وزش و پرورش اي��ن موضوع مطرح 
ش��د كه مدارس متروكه و بدون استفاده كه تعداد 
آنها به حدود 2۰۰۰ مدرس��ه مي رس��د در اختيار 
س��ازمان دهياري هاي وزارت كش��ور قرار گيرد تا 

آنها از اين م��دارس به عنوان »دهس��را« يا »خانه 
روستا« استفاده كنند. به عبارت ديگر قرارشد اين 
دهسراها در روستاها همانند فرهنگسراهاي شهري 
در مقياس كوچك باش��ند ك��ه در آنها كالس هاي 
آموزش��ي براي زن��ان، دوره هاي توانمندس��ازي، 
دوره هاي مش��اوره  اجتماع��ي و بهداش��تي براي 
خانواده ها و كالس هاي ورزش��ي ب��راي جوانان و... 

برگزار شود.
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امكان ثبت سفارش تك جلدي كتب درسي تا اسفندسود واردات مانع توليد دارو در كشور 
عضو كميسيون بهداشت مجلس، حاشيه هاي سود در 
واردات را مانعي در مسير توليد دارو در كشور دانست 
و تاكيد كرد دولت در زمان تحريم براي حوزه درمان 

تدبير اساسي خواهد انديشيد.
عباسعلي پوربافراني با اش��اره به ظرفيت كشور براي 
توليد انبوه داروي بيماري هاي خاص، گفت: وقتي ايران 
در عرصه هاي مختلف اعم از فناوري، دفاعي، تجهيزات 
پزشكي و سلول هاي بنيادي پيشرفت كرده است چرا 
نتوانيم يك دارويي هم براي بيماري هاي خاص توليد 
كنيم؟ نماينده مردم نايين در مجلس شوراي اسالمي، 
ادامه داد: البته متاس��فانه بعضا حاشيه هاي سود در 
واردات مانع از توليد دارو در كشور مي شود و چنانچه 
اين وضعيت مديريت شود و توليدكننده داخلي هم 
تشويق شود و داروي توليدشده نيز داراي كيفيت الزم 
باشد، چرا كه با سالمت مردم در ارتباط است، قطعا اين 

اتفاق خواهد افتاد.

او در رابطه با انتشار اين خبر كه از ۱3 آبان هيچ دارويي 
به دليل اعمال تحريم هاي جديد وارد كشور نخواهد 
شد، به خانه ملت گفت: ما با كشورهاي مختلفي روابط 
ديپلماتيك خوبي داريم كه قطعا در اين زمينه به ايران 
كمك خواهند كرد، ضمن اينكه حوزه درمان يكي از 
مواردي است كه دولت براي آن تدبير اساسي خواهد 
انديش��يد و براي اعمال محدوديت ه��اي احتمالي با 
درايت مس��ووالن و هم��ت مردم از اين مس��ير نيز با 

موفقيت عبور خواهيم كرد.

   رفع مشكل بيماران مبتال به SMA با تجويز 
از طريق گايدالين ها

اين نماينده مردم در مجلس دهم، در رابطه با اعتراض 
خانواده بيماران مبتال به SMA براي نبود داروي اين 
بيماران در بازار، تصريح كرد: مشكل در اين زمينه به 
اين موضوع برمي گردد كه بعضي داروها از نظر قيمت 

بسيار گران هستند و متاسفانه يارانه اي كه بايد به اين 
داروها تخصيص پيدا كند، دستخوش تغييراتي شده 
يا بحث ارزي كه در حوزه بانك مركزي با بروكراس��ي 
مواجه مي ش��ود، ممكن اس��ت اختالل��ي در تامين 

داروهاي اين بيماران ايجاد كند.
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي، خاطرنش��ان كرد: هم اكنون انتظار داريم 
وزارت بهداش��ت داروهايي كه نياز دارد را بر اس��اس 
گايدالين ها تامين كند، چرا كه گاهي داروهايي تجويز 
مي شود كه اثربخش نيست، بنابراين بايد بر اين روند 
نظارت ش��ود تا دارو به صورت منطقي تجويز شود تا 
ياران��ه اي كه به اين بخش تخصيص داده مي ش��ود، 
اثرگذار باش��د، بنابراين طبقه بندي داروها بر اساس 
راهنماهاي بالين��ي مي تواند كمك كننده باش��د و 
مشكل بيماران با تدبيري كه به اين صورت انديشيده 

شود، حل شود. 

مديركل نظارت بر نش��ر و توزيع مواد آموزش��ي وزارت 
آموزش و پرورش از امكان ثبت س��فارش تك جلدي يا 
دوره اي كتب درس��ي و بسته آموزش��ي ويژه معلمان و 

دانش آموزان تا اسفند ماه سال جاري خبر داد.
احمدرضا اميني با اش��اره به امكان ثبت س��فارش تك 
جلدي كتاب هاي درسي و بسته آموزشي ويژه معلمان 
و دانش آموزان در س��امانه irtexbook.ir اظهار كرد: 
معلمان و دانش آم��وزان دوره ابتدايي، دوره متوس��طه 
اول شامل پايه هاي هفتم، هشتم و نهم و دوره متوسطه 
دوم ش��امل پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم براي ثبت 
س��فارش دوره اي و ت��ك جلدي كتاب هاي درس��ي تا 
اسفند ماه سال جاري فرصت دارند. او افزود: سفارشات 
ثبت ش��ده مربوط به اين بخش از طريق شركت پست 
توزيع خواهد ش��د. مديركل نظارت بر نشر و توزيع مواد 
آموزشي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه متقاضيان 
بايد وارد سامانه ش��ده و ضمن انتخاب كتب مورد نياز، 

ثبت س��فارش كنند گفت: اين اشخاص مي توانند براي 
رهگيري مرسوله پستي ابتدا وارد سامانه شده و از منوي 
مشاهده جزئيات، باركد پستي )عدد 2۰رقمي( را كپي 
 كرده، وارد س��امانه رهگيري مرسوالت پستي به نشاني
 http: //newtracking.post.ir شوند و با وارد كردن 
باركد پستي، اطالعات مربوط به جابه جايي مرسوله پستي 
را مشاهده كنند يا براي دريافت اطالعات بيشتر از بسته 

سفارشي خود با شماره 88۷۴3۶۰3 تماس بگيرند.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
۵۵ درصد خودروهاي نو
از »معاينه فني« رد شدند

درخواست كانون انجمن صنفي 
ناوگان حمل ونقل از راننده ها 

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
مثبت خواندن عملكرد وزارت نفت در توزيع سوخت 
گازوئيل يورو۴ اظهار كرد: براي صنعت نيز الزامات 
متعددي ايجاد شده اما شرايط خودروهاي داخلي 
قابل قبول نيس��ت به طوري كه در س��ال جاري از 
ميان ۸۰ هزار خودروي نو زير چهار سال كه براي 
دريافت معاينه فني مراجعه كرده بودند ۵۵ درصد 

آنها رد شدند.
به گزارش ايسنا، محسن پور س��يد آقايي معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در جلسه 
كارگروه ملي آلودگي هوا كه با موضوع سوخت در 
سازمان حفاظت محيط زيست با حضور نمايندگان 
دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت نفت برگزار شد، 
اظهار كرد: اگر بخواهيم واقع بينانه به شرايط كشور 
نگاه كنيم هيچ كس نمي تواند در اين شرايط قول 
۱۰۰ درصدي بدهد بنابراين مي خواهم از عملكرد 
وزارت نفت در توزيع سوخت گازوئيل يورو۴ دفاع 
كنم چون ش��رايط كشور به شكلي نيست كه ادعا 
كنيم همه مس��ائل به طور كام��ل با پيش بيني ها 
تطاب��ق دارد. وي تاكيد كرد: نكته حائز اهميت آن 
است كه رويكردها و جهت گيري ها درست باشد. در 
شرايط حاضر خوشبختانه همه دستگاه ها از جمله 
وزارت نفت توزيع نفت گاز اس��تاندارد را ضروري 
مي دانند و پذيرفته كه جدا از منافع سازماني حتي 
در صورت تحميل هزينه هاي بيشتر توزيع نفت گاز 
استاندارد را انجام دهد و منافع سالمتي مردم را در 

اولويت قرار دهد. 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
اشاره به اينكه در وزارت نفت جهت گيري خوبي در 
توزيع سوخت صورت گرفته است، گفت: مجموعا 
وضعيت س��وخت بهتر ش��ده و اگ��ر وزارت نفت 
همين جهت گيري ها را ادام��ه دهد؛ در اين حوزه 

پيشرفت هاي خوبي حاصل خواهد شد.
پورسيدآقايي با اش��اره به مقايسه عملكرد وزارت 
نفت و وزارت صنعت تصري��ح كرد: در صنعت نيز 
استانداردهاي متعددي الزام شده اما واقعا پيشرفت 
چنداني در صنعت حاصل نش��ده است. وضعيت 
معاينه فني اين ادعا را ثابت مي كند. امسال معاينه 
فني برتر را به صورت داوطلبانه در تهران اجرا كرديم؛ 
اينكه خودروهاي با عمر كمتر از چهار سال به معاينه 
فني مراجعه ك��رده و اقدام به دريافت برگه معاينه 
فني برتر كنند.  وي اظهار كرد: در معاينه فني برتر 
در دور ۲۵۰۰ موتور، گازهاي تعيين ش��ده توسط 
سازمان محيط زيست مورد اندازه گيري و سنجش 
قرار مي گيرند. از آنجا كه با دريافت برگه معاينه فني 
برتر تخفيفي در طرح ترافيك شامل حال خودروها 
مي شود بسياري از خودروهاي نو با عمر زير چهار 
سال كه نيازي به دريافت برگه معاينه فني ندارند؛ 
به طور داوطلبانه براي دريافت برگه معاينه فني برتر 
مراجعه كردند. از حدود ۸۰ هزار مراجعه خودروهاي 
نو زير چهار سال، نزديك به ۵۵ درصد آنها رد شدند 

و موفق به دريافت برگه معاينه فني برتر نشدند.

كانون انجمن هاي صنفي ناوگان حمل و نقل كشور 
در بيانيه اي خطاب به رانندگان اعالم كرد: چندي 
پيش با توقف در كار، نداي خود را هشدارگونه به 
گوش تمامي مسوولين ذي ربط كشور رسانديد و 
واقعا آنها را ب��ه حركت، با هدف كاهش معضالت 
وادار نموديد تا بدانند بايستي پاسخگو باشند و اگر 
تصور كنيم كه هشدار شما تاثير نداشته، قضاوتي 

منصفانه نكرده  ايم.
در ادامه بيانيه آمده است: در آخرين پيگيري هاي 
مجدانه توس��ط نمايندگان ش��ما در جلس��ه با 
كميسيون عمران مجلس پيرامون تامين الستيك، 
روغن، لوازم يدكي و قطع��ات پرمصرف، مراجع 
دولتي مكلف شدند در زمان تعيين شده اقدام كرده 
تا بزودي آثار مثبت آن را شاهد باشيم و قطعا بر اين 
اساس، با تخصيص ارز دولتي براي ورود الستيك 
سنگين در همين ماه ش��اهد توزيع الستيك از 
برندهاي خوب و نرخ مصوب در حد نسبتا وسيع 
خواهيم بود. اما ضرورتا بايستي نكات مهمي را مد 

نظر داشته باشيم.
چون نمايندگان شما و مسووالن مربوطه با علم 
به حجم و فش��ار كمرش��كن هزينه هاي تامين 
نيازهاي اساسي ناوگان همچون الستيك و روغن 
و همچنين تعمير و نگهداري وسيله و نيز تحقق 
مطالبات منطفي و بحق شما با هدف بهبود شرايط 
مستمرا و با جديت در تالشند، از اين رو، دليلي بر 

توقف در كار وجود ندارد.
اگر به طور منطقي و منصفان��ه بر آثار مثبت و در 
مقابل زيان ه��اي توقف كار تفكر كنيم، بي ترديد 
ضررهاي ناشي از توقف بيش از آن است كه تصور 
مي كنيم. وقتي با توقف حمل و نقل جاده اي ورود 
مواد اوليه و همچنين خروج محصوالت كارخانه ها 
دچار مش��كل شود آسيب ها ش��امل چه كساني 
مي شود؟ زجر جانسوز بيكار شدن براي چه كسي 

قابل تحمل است؟
كانون صنفي انجمن حمل و نقل آورده اس��ت: با 
توجه به شرايط داخلي و خصوصا خارجي كشور 
عزيزمان و پيامدهاي بسيار بد تحريم هاي جهاني 
كه واقعا با بهانه هاي واهي و ظالمانه بر ملت تحميل 

كرده اند وظيفه ما توقف در كار نيست. 
البته و صد البته كه از نظر اقتصادي فعاليت ناوگان 
حمل و نقل جاده اي درگير چالش هاي بزرگي است 
اما به خاطر داشته باشيم كه اكثريت مردم زندگي 
خود را به سختي مي گذرانند و شما رانندگان نيز 
عموما در همين وضعيت و حتي ش��رايط بدتري 
هستيد اما بايد همه ما در كار خود صبورانه و عالمانه 
رفتار كنيم و اميد است با برنامه ريزي و ساماندهي 
شرايط ديگر امور همواره با اكثريت مردم، اين دوره 

بحران را پشت سرگذاريم.

كارنامه رسمي بازار ملك پايتخت از سوي بانك مركزي منتشر شد

موانع تجميع خانه ها در بافت فرسوده در جريان يك بازديد حضوري از اين مناطق بررسي شد

رشد50 درصدي قيمت مسكن در نيمه اول 97

كشف خانه اي ۷ متري در منطقه 13

گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي درباره 
تحوالت بازار مسكن طي6 ماهه نخست سال جاري، 
حكايت از آن دارد كه ش��مار معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به 7۴ هزار و 9۰۰ واحد مسكوني 
رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۱ 

درصد كاهش داشته است. 
همچنين در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع 
بناي واحد مسكوني معامله شده در بنگاه هاي شهر 
ته��ران،  6 ميليون و 7۵۰ هزار تومان بوده اس��ت كه 
نسبت به مدت مشابه سال96، ۵۰.۵ درصد افزايش 

يافته است.
آمار بانك مركزي درباره حجم معامالت و قيمت ها در 
بازار مسكن طي شش ماهه نخست سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته نشانگر آن است كه در 
نيمه اول سال جاري همگام با كاهش ۱۲.۱ درصدي 
قراردادهاي امضا شده شاهد افزايش ۵۰.۵ درصدي 

قيمت ها بوديم.
بررس��ي اين آمار حاكي از آن اس��ت كه قراردادهاي 
خريد و فروش با افزايش قيمت ها روندي نزولي را طي 
كرده اند و اگرچه روند صعودي قيمت ها در مرداد ماه 
تقريبا ثابت مانده اما روند كاهشي حجم معامالت در 
مرداد و ش��هريور ماه ادامه داشته است كه به معناي 

بازگشت ركود تورمي به بازار مسكن است.
چ��ون پروانه ه��اي س��اختماني طي س��ال 96 در 
ش��هرتهران نسبت به س��ال قبل از آن كاهش يافته 
است كه اين به معناي كاهش عرضه است، در حالي 
كه تقاضا كاهش نيافته است و پيش بيني مي شود كه 
در ماه هاي آينده، تقاضاي انباشت شده در بازار مسكن 
س��رباز كند و همين موضوع هم مي تواند به ركود در 

بازار مسكن كمك كند.
البته مسووالن وزارت راه و شهرسازي و رييس اتحاديه 
امالك معتقدند كه كاهش چش��مگير قراردادهاي 
امضا شده در نيمه نخست سال جاري به معناي ركود 
نيس��ت و فقط مي توان گفت كه بازار مس��كن كساد 
اس��ت، اما كاهش حجم معامالت ب��ه همراه افزايش 
شديد قيمت ها نمي تواند چشم انداز خوبي براي بازار 

مسكن ترسيم كند.

   كاهش 33.۵ درصدي معامالت
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران شمار معامالت 

آپارتمان هاي مس��كوني ش��هر تهران در ش��هريور 
امسال را ۱۰ هزار و 3۰۰ واحد مسكوني اعالم كرد 
كه نسبت به مردادماه و شهريورماه سال گذشته به 

ترتيب ۱3.9 و 33.۵ درصد كاهش يافت.
واحدهاي تا ۵ س��ال ساخت با س��هم۴3.۸درصد 
بيشترين س��هم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذكور در مقايسه با شهريورماه سال قبل 3.7 واحد 
درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحد هاي با 

قدمت بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزيع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق 
مختلف شهر تهران در شهريورماه سال ۱397 حاكي 
از آن اس��ت كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، 
منطقه ۵ با س��هم ۱۵.9 درص��دي از كل معامالت 
بيش��ترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود 

اختصاص داده است.
همچنين مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با سهم هاي 9.6 و 
9.۱ درص��د در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند، ارقام 
ياد شده نسبت به ش��هريورماه سال 96، در منطقه 
ي��ك 7۵.3 و منطقه۱۸، ۵۵ درصد افزايش نش��ان 

مي دهد. 
در مجموع 7۴.۱ درصد از كل تعداد معامالت انجام 
ش��ده در ش��هر تهران در ش��هريور ماه سال جاري 
مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتيب بيشترين فراواني 
ش��امل مناطق )۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۸، ۱، 7، ۱۵ و 3( 
ب��وده و ۱۲ منطقه باقي مان��ده ۲۵.9 درصد از كل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

   نيمي از معامالت كمتر از متوسط قيمت 
بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش 
يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در 
بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران ۸ ميليون و ۱۰۰ 
هزار تومان بود كه نس��بت به مردادماه و شهريورماه 

پارسال به ترتيب 9.۴ و 7۴.۱ درصد افزايش يافت.
بيشترين رشد متوس��ط قيمت در اين ماه نسبت به 
ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه ۵ به ميزان 9۲.۱ 
درصد و كمترين ميزان رشد مربوط به منطقه ۱۲ به 

اندازه 36.۲ درصد تعلق داشت.
در مناط��ق ۲۲ گانه ش��هرداري تهران، بيش��ترين 
متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكن معامله 
ش��ده ۱7 ميليون و 6۰۰ هزار تومان به منطقه يك و 
كمترين آن به ميزان 3 ميليون و ۵۴۰ هزار تومان به 

منطقه ۱۸ تعلق داشت. 
ارقام مزبور نس��بت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

7۵.3 و ۵۵ درصد افزايش نشان مي دهند.
توزيع فراواني شمار واحدهاي مسكوني معامله شده 
بر حسب قيمت يك مترمربع بنا در شهريورماه امسال 
حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي مسكوني در دامنه 
قيمتي ۵ تا 6 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بنا با 
سهم ۱۰.۵ درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت 

شهر تهران را به خود اختصاص دادند.
دامنه ه��اي قيمتي ۴ تا ۵ و 6 ت��ا 7 ميليون تومان به 
ترتيب با س��هم هاي ۱۰ و 9.۴ درصدي در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند.
در ش��هريورماه توزيع حجم معامالت به گونه اي بود 
كه ۵۴ درصد واحدهاي مس��كوني ب��ا قيمتي كمتر 
از متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني شهر 

تهران معامله شد.

   سهم باالي واحدهاي 60 تا ۷0 متري 
توزيع فراوان��ي تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در 
شهريورماه سال ۱397 نش��ان مي دهد، بيشترين 
سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني 
با زيربناي 6۰تا 7۰ مترمرب��ع معادل ۱۴.۸ درصد 
اختصاص داشته اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي 
۵۰ تا 6۰ و 7۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتيب با سهم هاي 
۱3.۸ و ۱۲.۱ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

 در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربن��اي كمت��ر از ۸۰ متر مرب��ع، ۵3.۴ درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.

   نوسازها درصدر معامالت
برپايه گزارش بانك مركزي، در ش��هريورماه س��ال 
۱397، توزي��ع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني 

معامله شده بر حس��ب ارزش هر واحد حاكي از آن 
اس��ت كه در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، 
واحدهاي مس��كوني با ارزش ۲۰۰ تا 3۰۰ ميليون 
تومان با اختصاص س��هم ۱3.6 درصد، بيش��ترين 
س��هم از معامالت انجام ش��ده را به خود اختصاص 
داده اند. واحدهاي داراي ارزش 3۰۰ تا ۴۰۰ و ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ ميلي��ون تومان نيز به ترتي��ب با اختصاص 
سهم هاي ۱۱.۲ و 9.۵ درصدي در رتبه هاي بعدي 

قرار گرفته اند. 
در مجموع اين ماه، حدود ۵۱.۴ درصد معامالت به 
واحدهاي مسكوني داراي ارزش كمتر از 6 ميليون 

تومان مربوط بود.
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، شهريورماه امسال 
شاخص كرايه مسكن استيجاري نيز در شهر تهران 
و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه پارسال 

به ترتيب ۱۴.6 و ۱۲.۴ درصد رشد نشان داد.

گروه راه و شهرسازي|
 بافت فرسوده يكي از مهم ترين معضالت شهر تهران 
به ش��مار مي رود اما مشكالت بافت فرسوده منطقه 
۱3 از نوع ديگري است. زهرا صدراعظم نوري، رييس 
كميس��يون سالمت و محيط زيس��ت شوراي شهر 
تهران و آرش ميالني، رييس كميته محيط زيست 
شوراي ش��هر تهران، در بازديدي كه از اين منطقه 
داش��تند به خانه هاي كوچكي برخوردند كه متراژ 
آنها بسيار كم و بيشتر ساكنان آن را مجردها تشكيل 
مي دادند. اعضاي كميس��يون محيط زيست در اين 
بازديد به خانه اي 7 متري برخوردند كه مس��تاجر 
آن يك كارگر فضاي سبز شهرداري بود كه به گفته 
خودش براي استفاده از سرويس بهداشتي به خانه 
همسايه ها مي رود. نظير اين خانه در منطقه ۱3 كم 
نيست. مالكان اين خانه هاي كوچك به دليل درآمد 
بااليي كه از محل اجاره به دس��ت مي آورند )برخي 
ماهانه ۸ ميليون تومان( به راحتي راضي به نوسازي 

و تجميع نمي شوند.
صدراعظم نوري در جريان اين بازديد با اشاره به اينكه 
اين محله ها، محله هاي قديمي هستند كه اصالت هم 
دارند اما به هيچ عنوان ايمن نيس��تند، گفت: چنانچه 
در زمان بحران بخواهيم به اين محله ها امداد رس��اني 
كنيم، حتي امكان تردد موتور امدادي نيز وجود ندارد.

به گفته مس��ووالن ش��هري كه اعضاي كميسيون 
محيط زيس��ت را در اين بازديد همراهي مي كردند، 
خان��ه مركز توزيع م��واد مخدر، خانه مجردنش��ين 

وخانه هايي ك��ه پاتوق معتادان ان��د، در اين منطقه 
شناسايي ش��ده اند اما امكان خروج و پاكسازي آنها 
وجود ندارد. به گفته شهردار منطقه ۱3، سرانه فضاي 
س��بز در اين محله ۱.۴ است و حتي يكي از محالت 
اين محله )شهيد اسدي( پارك ندارد، براي همين از 
كوچكترين فضا براي تبديل به پاتوق و ارتباط محلي 
استفاده شده است. در ميان اين خانه هاي بي نما كه 
به نظر با كوچكترين تكاني فرو مي ريزند، خانه هايي 
رها شده وجود داشت. خانه هايي كه صاحبانش آن 
را به خاطر آس��يب هاي اجتماعي محل، فاضالب و 

ساكنان جديد و عمدتا مجرد و معتاد محله رها كرده 
بودند و مشخص نيست در حال حاضر كجا هستند.

   بازديد از پارك جنگلي سرخه حصار
يكي ديگر از مقصدهاي اين بازديد پارك جنگلي سرخه 
حصار بود. مسووالن فضاي سبز منطقه مي گويند بخشي از 
درختان اين پارك در حال خشك شدن هستند. مسووالن 
شهري، مخازن آب احداث و حتي دو قنات منطقه را براي 
آبياري احيا كرده اند. در ح��ال حاضر 7 چاه براي آبياري 
اين فضا وجود دارد و همچنين ۱۵ مخزن كه به هم شبكه 

هستند براي سرسبز نگه داشتن اين پارك ملي استفاده 
مي شود. تمامي درخت هاي پارك سرخه حصار شناسنامه 

دارند و سن آنها دست كم ۴۰ سال است.

   ترمينال جديد ناتمام
مقصد بعدي ترمينال ش��رق بود كه به گفته مسوول آن 
اگر آبان س��ال گذشته اعتبارات الزم تزريق مي شد با 3۰ 
ميليارد تومان، طي يك ماه مي توانستند از آن بهره برداري 
كنند اما امروز دست كم ۵۰ ميليارد تومان و سه ماه براي 
تكميل آن زمان الزم است. چيلر، آسانسور و ۱۰ پله برقي 
براي تكميل اين ترمينال نياز است در حالي كه پروژه حدود 
يك س��ال و شش ماه متوقف مانده است. به گفته يكي از 
مسووالن شهري زمين ترمينال شرق قديم مورد ادعاي 
ستاد ۱۵ خرداد است و اگر اين انتقال زودتر انجام نشود 
يكي از چالش هاي حقوقي شهرداري در آينده خواهد شد.

رييس كميس��يون س��المت در اين باره اظهار كرد: 
منابع درآمدي اين دوره از مديريت ش��هري محدود 
شده است. در دوره گذش��ته ۱۲۸ هكتار باغ را نابود 
كردند تا كس��ب درآم��د كنند م��ا نمي خواهيم باغ 
بفروش��يم، درخت از بين ببريم تا پروژه ش��هري به 
بهره برداري برسانيم. همچنين به خاطر اقتصاد كشور 
درآمدهاي حاصل از ساخت و ساز در شهرداري افت 
كرده است. اما تالش مي كنيم اين پروژه كه تاثيرات 
زيست محيطي براي منطقه دارد و تكميل آن زمان 
زيادي نمي خواهد مشكالتش برطرف شود زيرا پروژه 
آماده اي كه به بهره برداري نرسد شرايط دشوارتري 

براي بهره برداري دارد و دچار استهالك مي شود. در 
ادامه اين جلسه آرش ميالني، رييس كميته محيط 
زيست ش��وراي شهر تهران نيز با اش��اره به اينكه در 
منطقه ۱3 طرح تجميع پس��ماند به صورت پايلوت 
اجرايي مي شود، گفت: بايد بر مشكالت اجرايي اين 
طرح غلبه كنيم تا يكي از مناطقي باشد كه اين طرح 
را به سرانجام مي رساند. آموزش و سازماندهي ساختار 
براي اجرايي ش��دن اين طرح از پيشنهادات ميالني 
به مديران منطقه بود. ميالني به نخاله هاي قاچاق و 
احداث چاه هاي غيرمجاز در حريم اشاره كرد و آن را 
از مشكالت منطقه برشمرد. وي همچنين در خصوص 
صنايع خرد كه پس��اب هاي آنها براي آب سد ماملو 

ايجاد مشكل كرده اند، تذكر داد.
در ادامه نوري با اشاره تبديل كارخانه جوراب بافي كه 
متعلق به بنياد مستضعفان بود به پارك ۵ هزار متري در 
اين محل گفت: اين بوستان كه بوستان نشاط و كودك 
نام دارد مي تواند فضاي مناسبي براي مردم محله باشد و 
سه هزار متر در اختيار بنياد مانده است.خوب است براي 
توسعه فضاي سبز محلي به نام هر شهروند يك نهال 

كاشته شود و آن شهروند از آن مراقبت كند.
وي همچنين تاكيد كرد: پارك سرخه حصار ذخيره گاه 
خوبي اس��ت و مي تواند به يكي از قطب هاي گردشگري 
پايتخت تبديل شود. پيگيري موضوع پايانه شرق و پروژه 
بزرگراه ش��هيد شوش��تري، انتقال پادگان دوشان تپه، 
مش��كالت تعاوني زيتون از ديگر موضوعاتي بود كه قرار 

شد بعد از اين جلسه مورد پيگيري مشترك قرار گيرد.

استقبال مجلس از شفافيت در قوانين استخدامي شهردارينظام دريافت عوارض شهري عادالنه نيست
حجت اهلل ميرزايي، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي 
شهردار تهران گفت: بررسي مشاركت شهروندان در پرداخت عوارض 
نوسازي و پسماند طي سال هاي 9۰ تا 9۵ نشان مي دهد كه تنها 3۰ 

درصد قبوض صادره پرداخت شده است.
به گزارش فارس، ميرزايي با اشاره به بررسي صورت گرفته از پرداخت 
عوارض نوسازي واحدهاي مسكوني، عوارض نوسازي محل كسب و 
پيشه و عوارض پسماند واحدهاي مسكوني شهر تهران طي سال هاي 
9۱ تا 9۵ گفت: طي اين  سال ها، در بخش عوارض نوسازي واحدهاي 
مسكوني، هر سال حدود ۲ ميليون و 3۰۰ هزار قبض عوارض صادر شده 
كه متاسفانه حدود 7۰۰ هزار قبض توسط مردم پرداخت شده است.

وي ادامه داد: بررسي مش��اركت مردم در پرداخت قبوض مربوط به 
عوارض نوسازي واحدهاي مسكوني در ۵ سال مورد اشاره، بين ۲۸ تا 
3۴ درصد بوده و بنابراين، حدود دو سوم از قبوض پرداخت نشده است.
معاون ش��هردار تهران، مشاركت كس��به و مالكان كسب و پيشه در 
پرداخت عوارض نوسازي محل كسب و پيشه را بسيار بد توصيف كرد 
و گفت: در سال هاي 9۰ تا 9۵، ساالنه حدود ۵۵۰ هزار قبض عوارض 
نوسازي محل كسب و پيشه صادر شده اما تنها حدود 9۰ هزار قبض 
توسط مالكان كسب و پيشه پرداخت شده است؛ اين رقم يعني تنها 

۱7 درصد قبوض پرداخت شده و مابقي آن، پرداخت نشده است.
ميرزايي با اش��اره به آمار پرداخت عوارض مربوط به پس��ماند واحدهاي 

مسكوني نيز گفت: در اين بخش، در ۵ سال مورد بررسي، ساالنه حدود ۲ 
ميليون و 3۰۰ هزار قبض صادر شده كه كمتر از 3۰ درصد آن توسط مردم 
پرداخت ش��ده است. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي 
شهردار تهران با بيان اينكه عدم پرداخت عوارض شهري توسط مردم، باعث 
كاهش درآمدهاي پايدار شهرداري ها مي شود، تصريح كرد: البته شيوه 
فعلي دريافت عوارض از مردم ناعادالنه است؛ يك نفر با خانه ۴۵ متري در 
جنوب تهران همان مبلغي را به عنوان عوارض نوسازي و پسماند پرداخت 

مي كند كه يك خانه وياليي در شمال شهر تهران پرداخت مي كند.
وي با اش��اره به تجربه ش��هرهاي بزرگ دنيا در خصوص دريافت 
عوارض گفت: براي مثال در برخي شهرهاي دنيا، حدود ۱.۵ درصد 
بهاي ملك به عنوان عوارض نوس��ازي ساالنه دريافت مي شود و با 
اين حساب، مالك خانه اي كه در ش��مال شهر است، بايد عوارض 

بسيار بيشتري نسبت به مردم جنوب شهر پرداخت كند.
به گفته ميرزايي، اگر پرداخت عوارض عادالنه باشد، بخش زيادي از 
مردم محروم جنوب شهر تهران، شايد حتي از پرداخت عوارض معاف 
ش��وند. يكي از موضوعاتي كه در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به 
آن اشاره ش��ده، موضوع عادالنه شدن عوارض شهري است كه البته 
اميدواريم با تصويب اليحه درآمدهاي پايدار شهري كه اخيراً از سوي 
دولت به مجلس ارس��ال ش��ده، بخش زيادي از مشكالت درآمدي 

شهرداري ها برطرف شود.

داوود محمدي، عضو مجمع نمايندگان استان تهران، گفت: هرگونه 
استخدام در شهرداري بايد قانونمند و ضابطه مند شود.

به گزارش مهر، محمدي در خصوص پيگيري ش��فاف سازي قوانين 
استخدامي شهرداري ها در سازمان دهياري ها و شهرداري ها، گفت: 
هرگونه اقدامي درجهت قانونمند كردن و ضابطه مند شدن شرايط 
استخدامي در شهرداري ها مثبت و قابل قبول است، متاسفانه اشكاالت 
بسياري درقوانين استخدامي شهرداري ها وجود داشته و برخي شعب 

شهرداري بي ضابطه افراد بسياري را به كار گرفتند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس، با 
بيان اينكه براي هرفردي در شهرداري بايد كار و وظيفه مشخصي تعريف 
شود، افزود: درگذشته افراد بسياري در شهرداري بي دليل استخدام 
شدند كه درحال حاضر نه تنها هيچ سودي به حال شهرداري ندارد، بلكه 
هزينه هاي اين نهاد را به طور چشمگيري افزايش دادند؛ از اين رو، بايد 

بتوان استخدام در شهرداري ها را قانونمند و ضابطه مند كرد.
وي با بيان اينكه شهرداري بايد طبق اعتبارات و منابع و البته براساس 
نيازها افراد را اس��تخدام كند، تصريح كرد: بخ��ش بزرگي از بودجه 
شهرداري توسط مردم تامين مي ش��ود، بنابراين بايد در هزينه كرد 
اعتبارات دقت كرد؛ نمي ت��وان به جاي صرف هزينه در ارايه خدمات 
شهري تمام منابع را به پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان اختصاص 
داد، اينكه برخي بدون داش��تن كار و حرفه اي مشخص در شهرداري 

فقط حقوق دريافت مي كنند به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
محمدي با تاكيد بر اينكه شهرداري بايد مانند ساير نهادها و ارگان ها 
درجذب افراد فراخوان دهد، گفت: بايدطبق مقررات تعريف شده افراد 
را درش��هرداري جذب كرد، متاسفانه بخش��ي از استخدام ها با البي، 
پارتي بازي و سوءاستفاده انجام مي شود؛ به طور حتم چنين رويه اي 
براي تمامي دستگاه ها و سازمان ها بايد اجرايي شود، اين درحالي است 
كه درحال حاضر افراد با اس��تفاده از آشنا و پارتي بازي در دستگاه ها 

مشغول به كار مي شوند.
اين نماينده مردم درمجلس دهم، با انتقاد از فساد استخدامي در برخي 
دستگاه ها و نهادها، افزود: تمامي مردم بايد از زمان و نوع استخدام ها در 
دستگاه ها اطالع داشته و در صورت نياز براي استخدام به نهاد مربوطه 
مراجعه كنند، اما درحال حاضر اس��تخدام ها فقط براي افراد آشنا با 
مديران ذي ربط و ساير مسووالن مرتبط با دستگاه مذكور انجام شده 
و افراد معمولي نمي توانند فعاليت كنند؛ قطعا بايد براساس گزينش و 

توانمندي هاي فرد استخدام انجام شود.
عضومجمع نمايندگان اس��تان تهران، با تاكيد براينكه شوراي شهر 
بايد به عملكرد شهرداري در اس��تخدام ها نظارت كند، تصريح كرد: 
اينكه در برخي مراكز زيرمجموعه شهرداري كارمند بسيار و دربرخي 
مجموعه ها كاركنان كمتري فعاليت مي كند، نش��ان از عدم نظارت 

كافي شوراي شهر دارد.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار
 بررسي قيمت نان 

در دستور كار اتاق اصناف تهران
فارس| رييس اتاق اصن��اف تهران با تاكيد بر 
اينك��ه قيمت نان افزايش نيافته اس��ت، گفت: 
كارشناس��ي قيمت نان در ات��اق اصناف تهران 
در دستور كار قرار دارد. قاسم نوده فراهاني،  در 
مورد افزايش قيمت نان گفت: قيمت نان سنتي و 
سنگكي تغيير نكرده است اما براي تعيين قيمت 
آن اتاق اصناف تهران مش��غول كار كارشناسي 
است. رييس اتاق اصناف تهران افزود:  دولت مبلغ 
قابل توجهي بابت يارانه آرد و نان مي پردازد اما 
نه مردم از كيفيت و قيمت نان راضي هستند و 

نه دولت و مردم از اين وضعيت رضايتي دارند.
نوده فراهاني بيان ك��رد: در اتاق اصناف تهران 
كارشناس��ي قيمت نان در دستور كار قرار دارد 
تا به راهي برس��يم كه ب��ه ازاي پولي كه مردم 
پرداخت مي كنند نان باكيفيت تحويل بگيرند. 
او تاكيد كرد: تا امروز هيچ تغيير قيمتي در نان 
به ما ابالغ نش��ده اس��ت. اين در حالي است كه 
قيمت نان سنگكي امروز به صورت غيررسمي 
از 800 ب��ه هزار تومان افزايش يافت. از س��وي 
ديگر، بر اساس آخرين مصوبه دولت در 26آبان 
93 قيمت ن��ان بربري بايد 650 تومان باش��د 
قيمت اين نان از مدت ها پيش در بس��ياري از 
نانوايي ها به 800 تومان رسيده است. بر اساس 
آخري��ن مصوبه قانوني افزاي��ش قيمت نان در 
شهرس��تان هاي تهران و ش��ميرانات در تاريخ 
26 آبان 96 قيمت نان سنگكي با وزن چانه اي 
667گرم 800تومان، قيمت نان تافتون با وزن 
چانه 287 گرم 400تومان، قيمت نان لواش با 
وزن چانه اي 172 گرم 210 تومان و قيمت نان 
بربري با وزن چانه اي 600گرم 650 تومان است.

 افزايش صادرات،
سيب زميني را هم گران كرد

ايس�نا| افزايش بيش از 85 درصدي صادرات 
سيب زميني باعث كاهش عرضه و افزايش قيمت 
اين محصول در بازار داخلي شده است. بطوري كه 
طبق آمار قيمت اين محصول ُپرمصرف بيش از 
44 درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافته است. 
در اين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
سبزي، يكي از عوامل اصلي افزايش قيمت ها را 
تقاضاي بيش از حد كشورهاي همجوار دانست و 
گفت: صادرات و ارزآوري براي كشور زماني مجاز 

است كه از نظر داخلي تامين باشيم.
به گفته اس��داهلل كارگر، كاهش ارزش پول ملي 
باعث ش��ده اس��ت فروش محصوالت داخلي به 
ص��ورت قانوني يا غي��ر قانوني در مرزها، س��ود 
بااليي به همراه داشته باشد كه در نتيجه تمايل 
توليدكنندگان به صادرات را افزايش داده است. 
از ط��رف ديگر خري��د محص��والت ايراني براي 
كشورهاي همجوار بس��يار ارزان تمام مي شود. 
ريي��س اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي 
همچنين با بيان اينكه تاكنون درباره ممنوعيت 
صادرات سيب زميني صحبتي نشده است، اظهار 
كرد: كاهش عرضه و افزايش قيمت سيب زميني 
در بازار مص��رف همچنان پابرجاس��ت، چراكه 
گراني س��يب زميني در عمده فروشي ها، روي 

خرده فروشي نيز تاثير دارد.

 افزايش صادرات 
سيمان  و كلينكر 

ايرنا| رييس انجمن صنف��ي كارفرمايان صنعت 
سيمان گفت: ميزان صادرات سيمان و كلينكر در 
دوره پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال 17.3 درصد افزايش يافت. س��يد محمد 
اتابك اظهار كرد: مجموع صادرات سيمان و كلينكر 
در مدت مورد بررسي به رقم5 ميليون و 819 هزار و 
367تن رسيد، در حالي كه در پنج ماه ابتدايي سال 
گذشته 4ميليون و 959 هزار و 879 تن صادر شده 
بود. او اضافه كرد: ميزان صادرات س��يمان در اين 
مدت بي��ش از 2 ميليون و 935 هزار و 406 تن بود 
و در مقايس��ه با عملكرد دوره مشابه سال گذشته، 
رش��د 9 درصدي را نش��ان مي دهد. اتابك يادآور 
شد: صادرات كلينكر نيز در اين مدت به 2 ميليون 
و 883هزار و 960 تن رس��يد كه نس��بت به دوره 
مشابه سال گذشته با عملكرد 2ميليون و 273 هزار 
و 23تن، رش��د 26.9 درصدي را ثبت كرد. رييس 
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان، گفت: 
بيش از 20 كشور جهان در دوره پنج ماه سال97 از 
قاره هاي آسيا، اروپا و آفريقا سيمان صادراتي ايران 
را جذب كردند كه در بين آنها افغانستان و عراق به 
ترتيب با 30 و 26 درصد، به عنوان مش��تريان اول 
و دوم بودند. به گفته اين فعال صنعت س��يمان، در 
پنج ماهه سال جاري روسيه بيش از 44.3 هزار تن 
سيمان ايران را خريداري كرد و قزاقستان و ازبكستان 
نيز در صف خريداران اين مصالح ساختماني جاي 
گرفتند. او پيرامون خريداران كلينكر صادراتي نيز 
توضيح داد: كشورهاي بنگالدش و كويت به ترتيب 
ب��ا 22 و 21درصد از كل صادرات 2.8 ميليون تني 
اين ماده، بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.  
از ديگر س��و، جداول آمار گم��رك در دوره پنج ماه 
نخست سال جاري نش��ان مي دهد كه 7ميليون و 
539هزار و 428 تن زنجيره س��يمان از كشورمان 
صادر شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 
رشد 8درصدي دارد. ارزش صادرات زنجيره سيمان 
در اين مدت افزون بر 270.4 ميليون دالر بود كه در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 7درصد رشد 
دارد. همچنين در اين مدت بيش از 20.4 هزار تن 
زنجيره سيمان وارد كشور شد كه نسبت به پنج ماه 
سال گذشته رش��د 23 درصدي را نشان مي دهد. 
ارزش واردات زنجيره سيمان در مدت مورد بررسي 
از مرز 14.9 ميليون دالر گذش��ت كه در مقايسه با 
پنج ماه نخست سال گذش��ته رشد 26درصدي را 

ثبت كرد.

فعاالناقتصاديازراههايمهارجهشنرخارزميگويند

انحراف شكل گيري در بازار دوم
تعادل| گروه تجارت| 

چرا بازار دوم ارزي، نتوانست شكاف بين ارز رسمي و 
بازار آزاد را پر كند و انتظارات را برآورده سازد؟ اگرچه 
راه اندازاي بازار دوم، ايده خوبي بود كه از سوي دولت 
طراحي ش��د، اما در ادامه مسير با چالش هاي جدي 
مواجه ش��د كه كارك��رد آن را زير س��وال برد. حتي 
ابالغ بس��ته هاي ارزي جديد از س��وي بانك مركزي 
در فروردي��ن و مرداد، نه تنها نتوانس��ت آرامش را به 
ب��ازار ارز برگرداند، بلكه جهش ن��رخ ارز در يك مدار 
غيرمنطقي را موجب شد. به طوري كه اكنون نرخ ارز 
بازار آزاد ح��دود 18 هزار تومان، نيما 8 هزار تومان و 
نرخ رس��مي ارز 4200تومان است. به عبارتي، عمال 
ش��اهد انحراف بازار ثانويه و شكل گيري بازار سومي 
هس��تيم كه بازار ارز را هدايت مي كن��د و قيمت آن 
اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده اس��ت. از اين رو، 
شايد بزرگ ترين اش��تباه دولت ناديده گرفتن بازار 
سوم و بزرگ ترين اشتباه بانك مركزي، كنار كشيدن 
از مديري��ت بازار ارز اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
قرار بود راه اندازي بازار دوم دوربرگردان بازگش��ت از 
سياست هاي اشتباه ارزي دولت كه در فروردين ماه 
97 ابالغ كرده بود، باشد، اما در يك مسير انحرافي قرار 
گرفت. از نگاه آنها، اولين انحراف بازار ثانويه كه بازار 
را از كاركرد خود دور كرده است، اين است كه قيمت 
بر مبناي عرضه و تقاضاي واقعي تعيين نشده است. 
اما انحراف دوم بازار ثانويه آن است كه بانك مركزي 
ورود تقاضا به اين بازار را كنترل مي كند. حال اگرچه 
ديدگاه هاي متفاوتي نس��بت به شيوه اداره بازار دوم 
وجود دارد، اما اساسا اين پرسش نيز قابل طرح است 
كه آيا وجود بازار دوم در شرايط فعلي ضرورت دارد يا 
خير؟ بسياري از فعاالن اقتصادي موافق حذف بازار 
ثانويه نيستند، اما معتقدند كه روند كاري بازار ثانويه 
بايد اصالح شده تا شكاف بين نرخ اين بازار با بازار آزاد 
از بين برود. به گفته آنها تنها راه مهار اين دالر سركش، 
اين است كه دولت خود را متعهد تامين ارز كاالهاي 
اساسي و ماشين آالت خطوط توليد كند و اجازه دهد 
مابق��ي بازار با مكانيزم عرضه و تقاضا، تنظيم ش��ود. 
براساس چنين ديدگاهي، از آنجايي كه دولت غير از 
اصالح ساز و كار بازار ثانويه، ابزار ديگري را در اختيار 
ندارد، اگر اين بازار مديريت ش��ده و محدوديت هاي 
آن برداش��ته شود، عرضه و تقاضا رونق گرفته و قطعا 
قيمت، متعادل مي شود؛ درچنين حالتي تنها شاهد 
دو بازار آزاد و رسمي خواهيم بود، كه منابع ارزي در 
بازار رس��مي، براي »كاالهاي اساسي، دارو و خطوط 
توليد« تخصيص مي يابد و بازار آزاد نيز كه مطابق با 

مكانيزم اقتصادي است به كار خود ادامه مي دهد.

   منشا توزيع  رانت كجاست ؟
بازار ثانوي��ه كه اين روزه��ا به يك��ي از دغدغه هاي 
بزرگ فعاالن اقتصادي تبديل ش��ده، قرار بود باري 
از دوش بازار ارز كشور بردارد و با تعميق خود، فاصله 
مي��ان ارز دولتي و ب��ازار آزاد را كم كن��د اما از همان 
روز هاي ابتدايي ناكارآمدي اين ب��ازار بيش از ديگر 
سياست هاي ارزي دولت، عرصه اقتصاد را بر فعاالن 
اقتصادي كشور تنگ كرد. اگرچه دولت معتقد است 
كه با به رس��ميت ش��ناختن بازار ثانويه، گام بزرگي 
در جهت اصالح سياس��ت هاي ارزي خود برداشته، 
اما فع��االن اقتصادي معتقدند كه اين ب��ازار، اكنون 
خود منشأتوزيع رانت شده است. بازار ثانويه در واقع 
راهكار دولت براي بازگش��ت از سياست هاي اشتباه 
ارزي بود كه از بيست و يكم فروردين ماه سال جاري 
با اعالم ن��رخ 4200 توماني به عنوان نرخ رس��مي و 
پذيرفته ش��ده ارز، از سوي معاون اول رييس جمهور 
كليد خورد. اكنون شرايط به گونه يي ديگر تغيير يافته 
است؛ به طوري كه بعد از ابالغ بسته دوم سياست هاي 

ارزي بانك مرك��زي، هر روز كه مي گ��ذرد به دليل 
سياست هاي ناكارآمد و عدم مديريت صحيح عرضه و 
تقاضاي ارز، فاصله بيشتري ميان نرخ هاي عنوان شده 
در اين بازار با آنچه در بازار آزاد ارز معامله مي ش��ود، 

به وجود مي آيد. 
در همي��ن راس��تا، برخ��ي فع��االن اقتص��ادي در 
گفت وگويي كه ب��ا خبرگزاري مهر انج��ام داده اند، 
به تش��ريح كاركرد بازار دوم پرداخته اند. آنها در اين 
گفت وگو، بزرگ ترين اش��تباه دولت را اين مي دانند 
كه چشم روي اقتصاد بس��ته و بازار سوم كه در سايه 
همين سياست اشتباه ارزي ش��كل گرفته را ناديده 
گرفته است؛ به همين دليل است كه حتي اگر سهم 
دو درصدي معامالت خ��ارج از بازار ثانويه، به ميزان 
بس��يار ناچيز هم انجام شود، معامالت با نرخ نجومي 
صورت گرفته و بازار حاشيه اي، تعيين كننده نرخ ارز 
در اقتصاد ايران مي ش��ود. اگرچ��ه فعاالن اقتصادي 
با حذف بازار ثانويه موافق نيس��تند، اما معتقدند كه 
اص��الح مكانيزم ه��اي اجرايي آن بايد م��ورد توجه 
دولت قرار گيرد. بنابراين بزرگ ترين اش��تباه دولت 
ناديده گرفتن بازار س��وم و بزرگ ترين اشتباه بانك 
مركزي، كنار كش��يدن از مديريت بازار ارز است. در 
همين رابطه، محمد الهوتي، عضو كميته ارزي اتاق 
بازرگاني ايران، در نقد راه اندازي بازار دوم مي گويد: اين 
سياست هاي ارزي دولت نه تنها جواب نداد، بلكه فضا 
را متشنج كرد و منجر به افزايش جو »بي اعتمادي« 
در جامعه شد. به تبع آن، هر فردي تالش كرد به هر 
ميزان، س��رمايه ريالي خود را تبدي��ل به يك كاالي 
ب��ا ارزش كرده و براي حف��ظ ارزش دارايي خود گام 
بردارد، به همين دليل سرمايه ها بيشتر به سمت دالر 
و طال سوق يافت و اين افزايش تقاضا، منجر به افزايش 
تصاعدي قيمت ارز شد. از همين رو، بازار سوم ارز در 

كشور شكل گرفت.

   دو انحراف در بازار دوم
از س��وي ديگر، فعاالن اقتصادي دو انحراف را در بازار 
ثانويه شناس��ايي كرده اند كه موجب شده اين بازار از 
كاركرد اصلي خود دور ش��ود. نايب رييس اتاق ايران، 
اولين انحراف بازار ثانوي��ه را نحوه عرضه ارز صادراتي 
پتروشيمي ها عنوان مي كند. به گفته پدرام سلطاني، 
»ش��ركت هاي پتروش��يمي به جهت اينكه خوراك 
3800 توماني دريافت مي كنند، موظفند ارز خود را با 
قيمت هاي كنترل شده كه در ابتدا در حد 8 هزار تومان 
و اخيرا 9 هزار تومان براي هر يورو است، عرضه كنند؛ 
در حالي كه بايد نرخ خوراك پتروشيمي ها بر مبناي 
بازار ثانويه تعيين شود و دولت هم اجازه دهد كه عرضه 

ارز متناسب با اين نرخ در بازار ثانويه صورت گيرد.
اما انحراف دوم از نگاه اين فعال اقتصادي اين است كه 
كنترل ورود تقاضا به اين بازار در اختيار بانك مركزي 
است. اين قضيه موجب شده بنا به اظهار سازمان توسعه 
تجارت، با وجود فرآيند پيچيده بررسي ثبت سفارش، 
تاييد آنها و اج��ازه تامين ارز از بازار ثانويه، فيلترهايي 
هم گذاش��ته ش��ود كه تقاض��ا را به ش��دت محدود و 
دچار مشكل كرده اس��ت. به تبع آن سخت گيري ها و 
محدوديت هاي موجود باعث ش��ده كه 4 تا 5 ميليارد 
دالر ثبت س��فارش براي تامين ارز از جانب س��ازمان 
توسعه تجارت تاييد ش��ود، در حالي كه 2.5 ميليارد 
دالر ثبت سفارش پش��ت در اين بازار براي تامين ارز 

معطل مانده است. 
از طرفي، سياست بانك مركزي نيز به گونه اي تنظيم 
ش��ده كه حداكثر هفته اي 300 تا 400 ميليون يورو 
تقاضا وارد بازار ثانويه ش��ود؛ پس معناي اين روش آن 
اس��ت كه تقاضاهاي تاييدشده، در حال افزايش است 
و در مقابل ارز به كندي به آنها تخصيص مي يابد؛ پس 
اگر اين روش ادامه يابد، تقاضا به صورت صوري وجود 

دارد كه اگر سهم آنها در اعداد و ارقام پايين تر محاسبه 
ش��ود، قيمت غيرواقعي را براي ارز رقم مي زند. در اين 
ميان حتي اگر فرض كنيم ب��ا ممنوعيت واردات يك 
س��ري از كاالها و اعمال سختگيري روي ورود آنها به 
كش��ور، حجم واردات به س��مت محدوديت و كنترل 
دولتي پيش رفته باشد، باز هم روند كند تخصيص ارز 
در بازار ثانويه، مش��كالت زيادي را ايجاد مي كند؛ در 
حالي كه بازار ثانويه نبايد يك سيستم گلخانه اي باشد 
كه در آن، نرخ به صورت مصنوعي تعيين شود. متاسفانه 
در شرايط كنوني نرخ بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين 
نمي ش��ود و دولت ورود تقاضا به بازار ثانويه را محدود 
كرده اس��ت، بنابراين گروهي كه امكان تامين نياز از 
بازار ثانويه را ندارند، به سمت بازار آزاد روانه مي شوند 
و همين باعث مي شود قيمت بازار آزاد به شكل كنوني 
رش��د كند؛ پس بايد به صراحت گفت كه اكنون بازار 

ثانويه از كاركرد اصلي خود خارج شده است.
از آن س��و، به گفته فعاالن اقتصادي، شكل گيري بازار 
ثانويه و نيمايي حتي نتوانس��ت اثرگذاري مناسبي را 
در كنترل نرخ ارز داش��ته باش��د. اكنون بازار سومي 
ش��كل گرفته كه عمال ب��ازار ارز را هداي��ت مي كند و 
قيمت آن اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده و حتي 
ابالغ بسته هاي ارزي از س��وي بانك مركزي، نه تنها 
نرخ ارز را مديريت نكرده، بلكه فرآيند افزايش نرخ ارز 
هم متوقف نشده اس��ت. به طوري كه نرخ ارز بازار آزاد 
حدود 18 هزار تومان، نيما 8 هزار تومان و نرخ رسمي 

ارز 4200تومان است. 
در مجموع اتفاقي كه در اجراي بس��ته اول سياستي 
بانك مرك��زي رخ داد، انگيزه واردات را افزايش داده و 
منجر به شكل گيري رانت در سايه فاصله باالي قيمتي 
ارز دولتي با بازار آزاد شده كه البته اكنون هم در بسته 
دوم ارزي قابل مش��اهده اس��ت. به همين دليل است 
كه وقتي دولت واقعيت اقتص��اد را نپذيرد و دو درصد 
معام��الت ب��ازار آزاد را غيرقابل اعتنا بدان��د، نرخ ارز 

افسارگسيخته باال رود.

   ابزار دولت براي مديريت بازار ارز 
اما راه حل صحيح براي رفع مش��كالت ارزي كشور 
چيست، آيا در چنين ش��رايطي بازار دوم ارزي بايد 
حذف شود يا به كار خود ادامه دهد؟ فعاالن اقتصادي 

در پاسخ به چنين پرسشي راه حل مديريت بازار ارز 
را در حذف ب��ازار دوم نمي دانند، بلكه آنها معتقدند 
كه دس��تكاري در اين بازار، آن را از كاركرد درست 
خود دور كرده است. از همين رو، موافق اصالح روند 
كاري در بازار ثانويه هس��تند و بر اي��ن نكته تاكيد 
دارند كه قيمت بايد بر مبناي عرضه و تقاضاي واقعي 

تعيين شود. 
از ديگر س��و، اگرچه حفظ ذخاير ارزي كش��ور يك 
موضوع بس��يار مهم به شمار مي رود، اما حفظ نقش 
حاكميتي و مديريت شرايط ارزي كشور از آن مهم تر 
است؛ پس اگر اجازه دهيم بازار ارز با شرايط كنوني 
به كار خود ادام��ه دهد و وجود برخ��ي از بازارهاي 
موازي آن را نپذيريم، نتيجه اين اس��ت كه در آينده 
نه چن��دان دور، ريال را بايد فرام��وش و تمام خريد 
و ف��روش با ارزه��اي ديگر صورت گي��رد. به عقيده 
كارشناسان، بانك مركزي بايد به بازار ارز ورود كرده 
و وظيفه ذاتي خود كه مديريت ش��ناور ارزي است، 
انجام دهد؛ به نحوي كه با تزريق مديريت شده منابع، 
بازار را كنترل كند؛ البته اين كنترل بايد بر اس��اس 
واقعيت هاي موجود بازار ارز شكل گيرد؛ به اين معنا 
كه اين بازار بايد بر اساس واقعيت ها، مديريت شده 
و فاصله قيمت ارز در بازار ثانويه و بازار س��وم به هم 

نزديك شود. 
نكته ديگر آن اس��ت كه بانك مرك��زي بايد خود را 
متعهد به تامين ارز كاالهاي اساسي و ماشين آالت 
خ��ط توليد كند كه در س��ال، چيزي ح��ددود 20 
ميليارد دالر منابع نياز دارد، اما براي مابقي تقاضاها 
نيز بايد اجازه دهد كه عرضه و تقاضا، قيمت را تعيين 
كرده و ارزهاي صادراتي و تقاضاي وارداتي اين بازار را 
مديريت كند؛ به اين معنا كه صادركنندگان بزرگ، 
كوچك و متوس��ط تمامي كاالهاي صادراتي، ارز را 
در اختيار خود داش��ته باش��ند و واردكننده نيز، ارز 
مورد نياز خ��ود را از اين منابع تامين كند. دولت نيز 
بايد بر اين فرآيند نظارت نمايد تا مطمئن باشد كه 
ارز حاصل از صادرات آنها، به كش��ور بازگشت داده 

مي شود..
بنابراين دول��ت نبايد ارز در اختيار خ��ود را به نرخ 
يارانه اي به بازار ثانويه عرضه كند. در حالي كه قيمت 
اگر بر اس��اس مكانيزم منطقي اقتصادي و عرضه و 

تقاضا تعيين ش��ود، مي تواند در كنار سياست هاي 
حمايت��ي دول��ت از اقش��ار آس��يب پذير، نگراني از 
بابت افزايش نرخ و اثرگ��ذاري آن در بازار كاالهاي 
اساس��ي را برطرف نماي��د. از اين رو دول��ت بايد با 
سياست هاي حمايتي براي حمايت از قدرت خريد 
اقشار آسيب پذير  مابه التفاوت درآمد دولت از فروش 
ارز در ب��ازار آزاد و نرخي كه در بودجه 97 گذاش��ته 
شده )3500 تومان( را در قالب كمك هاي حمايتي 
و يارانه مس��تقيم به 5 تا 7 دهك كم درآمد كشور به 

صورت ماهانه و در قالب يارانه نقدي ارايه بدهد. 
ع��الوه بر اين بخش��ي از درآمد ارزي حاصل ش��ده 
از اين محل را براي جب��ران افزايش تقاضاي توليد 
به منظور تامين س��رمايه در گردش و به كارگيري 
ساير ابزارهاي حمايتي كه توليد در شرايط بحراني 

اقتصاد، به آن نياز دارد، اختصاص دهد. 
برآيند اظهارنظر فعاالن اقتصادي نشان از اين دارد 
كه دولت به غير از اصالح ساز و كار بازار ثانويه، ابزار 
ديگري را در اختيار ندارد و با توجه به ماه هاي پيش 
رو كه فشار روي اقتصاد بيشتر مي شود، هرقدر ديرتر 
دست به اين اصالحات بزند، باعث مي شود كه هراس 
و نگراني و تش��ويش در بازار ارز، بيشتر شده و به آن 
دامن زده شود؛ ضمن اينكه تقاضاي بيشتري روانه 
بازار خواهد ش��د و البته خروج س��رمايه بيشتري از 
كشور صورت مي گيرد. از سوي ديگر، روند صادرات 
نيز كاهش��ي ش��ده و همين امر عرضه ارز به داخل 
كشور را محدود خواهد كرد؛ بنابراين طبيعتا هرقدر 
زودتر دولت به اين كار مبادرت كند و اصالحات الزم 

را انجام دهد، جلوي ضرر را زودتر گرفته است. 
بنابراي��ن دولت بايد خ��ود را متعهد ب��ه تامين ارز 
كاالهاي اساسي و ماشين آالت خطوط توليد كند و 
اجازه دهد مابقي بازار با مكانيزم عرضه و تقاضا، خود 
را تنظيم نمايد. اكنون اگر بازار ثانويه مديريت شده 
و محدوديت هاي آن برداش��ته شود، عرضه و تقاضا 
رونق گرفته و قطعا قيمت، متعادل مي ش��ود؛ آنگاه 
ديگر دو بازار بيش��تر نخواهيم داشت كه شامل بازار 
آزاد و رسمي اس��ت كه منابع ارزي در بازار رسمي، 
براي كاالهاي اساسي، دارو و خطوط توليد تخصيص 
مي يابد و بازار آزاد نيز كه مطابق با مكانيزم اقتصادي 

است  به كار خود ادامه مي دهد.
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معاون سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در شرايط 
تحريم كه مديران بايد تصميم هاي س��خت بگيرند، 
نبايد فضاي��ي ايجاد كنيم كه آنان در وحش��ت قرار 
گيرند و نتوانند به موقع وارد عمل شوند. محمدرضا 
مودودي، عنوان كرد: در حال ورود به مرحله تحريم ها 
هستيم؛ ش��رايط در اين مرحله با شرايط غيرتحريم 
فرق مي كن��د؛ در ش��رايط تحريم، مدي��ران ما بايد 
تصميم هاي س��خت بگيرند كه به هيچ وجه ش��بيه 
تصميم هاي شرايط عادي نيس��ت. به گزارش ايرنا، 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت تصريح كرد: بايد با 
تخل��ف برخورد كرد اما نبايد فضايي ايجاد ش��ود كه 
مديران س��ازمان ها در وحش��ت ق��رار گيرند كه اگر 
تصميمي اتخاذ و سندي امضا كردند، فردا به عنوان 

متخلف معرفي  شوند.
مودودي افزود: در شرايط جنگ، فرمانده نمي تواند 
هميشه منتظر دستور بماند؛ گاهي بايد تصميم هاي 
سخت بگيرد؛ نمي تواند از ترس اينكه فردا از او سوال 
مي شود »چرا ش��ليك كردي؟ چند فشنگ شليك 
ك��ردي و ...« اس��لحه را زمي��ن بگ��ذارد. اگر چنين 
شرايطي حاكم شود، قبل از اينكه امريكا ما را تحريم 

كند، خودمان اقتصادمان را قفل كرده ايم.
م��ودودي تاكيد كرد: ارزش پ��ول نبايد مانند ارزش 
س��هام هر روز تغيير كند؛ اكنون شاهديم كه ماهيت 
ارزهايي مانند دالر از واحد پولي خارج شده و ويژگي 
متغير بودن سهام را به خود گرفته است. مودودي با 
بيان اينكه مردم به نوس��انات نرخ ارز دامن مي زنند، 
اضافه كرد: در كتابي كه توسط طراح تحريم ها نوشته 
شده، آمده است »بيش��تر از تحريم ها، رفتار تحريم 
شونده ها براي ما اهميت دارد. به گفته او، در شرايطي 
كه قيمت كاالها دو برابر افزايش يافته است، شاهدم 

ك��ه مردم حاضرن��د دالر را با چهار براب��ر قيمت هم 
خريداري كنند.

او در مورد پيش��نهاد بخش خصوصي مبني بر حذف 
دالر 4200 تومان��ي و اراي��ه مابه التفاوت ها در قالب 
يارانه به دهك هاي پايين جامعه، گفت: ما در مديريت 
منابع چندان موفق عمل نكرده ايم؛ هدف از اعطاي 
ارز 4200 تومان��ي ب��ه كاالهاي اساس��ي و حياتي 
حمايت از اقش��ار كم درآمد است اما كل 80 ميليون 

نفر جمعيت از آن برخوردار مي شوند.
مودودي با اشاره به اينكه در شرايط كنوني، اگر مراقب 
مرزها نباشيم، كشورهاي همس��ايه نيز از اين يارانه 
برخوردار مي ش��وند، پيش��نهاد كرد: دولت بايد اين 
يارانه ها را از ارز 4200 توماني حذف كند، به جاي آن 
در قالب كوپنهاي الكترونيك، ساالنه حدود 9 ميليون 

تومان به هر نفر اعطا شود. 
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: البته اين يارانه 
نبايد به صورت نقدي پرداخت شود، بلكه ميزان يارانه 
براي هركاال و خدمت اساسي مانند دارو، مواد غذايي 
و حمل و نقل مشخص شود افراد از طريق كارت هاي 
الكترونيكي بتوانند در طول س��ال نياز خود را از اين 

طريق تامين كنند.
او با يادآوري افزايش 14 درصدي صادرات غيرنفتي 
در 5 ماه نخس��ت سال جاري، گفت: توسعه صادرات 
به اصالحاتي در شاخص هاي مختلف از جمله روابط 
بين الملل، نرخ سود تسهيالت، مشوق هاي صادراتي و 
تعرفه هاي گمركي نياز دارد؛ در اين مدت هيچ   يك از 
اين شاخص ها اصالح نشده اما چرا صادرات 14 درصد 
تغيير كرده است؟ به گفته او، اين تغيير در صادرات، 
به دليل اصالح نرخ دالر اتفاق افتاده اس��ت؛ هرچند 
قيمت كنوني دالر واقعي نيس��ت اما افزايش نرخ ارز، 

صادرات را توجيه پذير كرد و موجب رش��د آمارهاي 
صادراتي ش��د. در پنج ماه نخست امسال 19ميليارد 
و 300 ميلي��ون دالر ص��ادرات و 18 ميليارد و 900 
ميليون دالر واردات داشتيم كه اين آمارها حاكي از 
افزايش 13.7 درصدي صادرات و كاهش 10 درصدي 

واردات نسبت به مدت مشابه پارسال است.
مودودي در مورد موانعي كه ممنوعيت صادرات براي 
صادركنندگان ايجاد مي كن��د، گفت: در ممنوعيت 
ص��ادرات، دولت شمش��ير را از رو نبس��ته اس��ت؛ 
ممنوعيت صادرات بايد با رعايت ماده 11 مكرر آيين 
نامه اجرايي قانون صادرات و واردات كشور انجام شود.

او گفت: براساس اين ماده قانوني، اگر صادركنندگان 
تعهدات��ي به خري��داران خارج��ي داده ان��د، بايد از 
ممنوعيت صادرات مستثني شود. عالوه بر اين، اگر 
كااليي براي صادرات در گمركات اظهار ش��ده اما از 
كش��ور خارج نش��ده، نبايد جلوي خروج آن گرفته 
شود. معاون سازمان توس��عه تجارت در مورد سطح 
فعاليت ش��ركت هاي صادراتي ايراني نيز گفت: فقط 
يك شركت )پتروشيمي( صادراتي باالي يك ميليارد 

دالر دارد.
اوادامه داد: كمتر از 10 شركت در كشور صادراتشان 
بيش از 500 ميليون دالر اس��ت و فقط 500 شركت 
ايراني، صادراتي باالي 50 ميلي��ون دالر دارند؛ اين 
در حالي اس��ت كه تركي��ه 70 ه��زار واحد صنعتي 
با ص��ادرات بي��ش از 50 ميلي��ون دالري دارد. اين 
نش��ان مي دهد نگاه غالب در كش��ور م��ا، »صادرات 
محور« نيس��ت. مودودي در پايان اظه��ار كرد: بازار 
ايران نوزدهمين بازار دنياس��ت و به همين س��بب، 
توليدكنندگان ما به دنبال صادرات نيستند و تمركز 

خود را روي بازارهاي داخلي گذاشته اند.

معاونسازمانتوسعهتجارتايرانعنوانكردرييسپارلمانبخشخصوصيعنوانكرد

چالشتصميمگيريمسووالندرشرايطتحريمرشد30درصديمبادالتتجاريباعراق
رييس اتاق ايران  با اشاره به ظرفيت هاي دو كشور ايران و 
عراق گفت: مناسبات اقتصادي دو كشور در نيمه نخست 
امس��ال بيش از 30 درصد افزايش داش��ت. غالمحسين 
شافعي در ديدار با رييس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق 
در مشهد افزود: ظرفيت هاي 2 كشور مي تواند بسيار فراتر 

از اين مناسبات باشد.
به گفته او، ايران و عراق نيازمند اين هستند كه مناسبات 
اقتصادي را تنها به مبادله كاال محدود نكنند و ايران مي تواند 
در توسعه زيرساختهاي كش��ور عراق در بخش عمران و 

صنعت هم اقدامات قابل توجهي انجام دهد.
به گزارش ايرنا، شافعي با بيان اينكه عراق از مهم ترين شركاي 
تجاري ايران در منطقه و جهان است، گفت: عراق و ايران از 
نظر جغرافيايي موقعيت كامال ويژه اي در اقتصاد منطقه دارند 
و عالوه بر بازار داخلي يكديگر مي توانند به همكاري هايي در 
اقتصاد منطقه نيز بپردازند و در اين ارتباط مذاكرات خوبي نيز 
انجام شده كه خراسان رضوي و مشهد موقعيت هاي منحصر 

به فرد در اين زمينه دارند.
رييس ات��اق ايران افزود: كالنش��هر مش��هد در 2 عرصه 
گردشگري مذهبي و سالمت موقعيت بسيار ويژه اي براي 
عراقي ها دارد و در زمينه گردش��گري زيارت، وجود مرقد 
مطهر حضرت امام رضا )ع( موقعيت منحصر به فرد در ايران 
فراهم كرده اس��ت. به گفته شافعي، در زمينه گردشگري 
سالمت نيز كالنشهر مشهد موقعيت ممتازي دارد و بسياري 
از افرادي كه به مشهد سفر مي كنند به دنبال درمان هستند 
كه اين امر موقعيت منحصر به فردي براي اين شهر ايجاد 
كرده است. رييس اتاق ايران افزود: از موانع موجود بر سر راه 
مناسبات اقتصادي ايران و عراق مشكالت موجود در روابط 
بانكي و بيمه اي است كه پيمانكاران ايراني را با مشكل مواجه 
كرده اس��ت. او ادامه داد: اين 2 كش��ور در زيرساخت هاي 
گمركات مرزي با توجه به حجم تبادل كاال دچار مشكل 

جدي هستند و بايد با همكاري هم در جهت توسعه اقدامات 
جدي انجام دهند كه يكي از اين راهكارها افزايش ساعات 
كار گمركات 2 كشور است. شافعي با بيان اينكه براي حل 
مشكالت شركتهاي فني و مهندسي ايراني در عراق بايد 
اقدام سريع صورت گيرد گفت: از مشكالت ديگر تاجران 
ايراني در مناسبات با عراق اين است كه قوانين و مقررات در 
مرزهاي مختلف عراق متفاوت است گرچه اقدامات خوبي نيز 
براي حل اين مشكل صورت گرفته و به زودي حل مي شود.

وي افزود: ايران و عراق اس��تانداردهاي ملي متفاوت دارند 
و در برخي مرزهاي 2 كش��ور ش��ركت هاي غير مسوول 
تعيين استاندارد كاالها را بر عهده گرفته اند كه اين امر نيز 
مشكالتي در مناسبات اقتصادي بين 2 كشور ايجاد كرده 
اس��ت. رييس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق نيز در اين 
ديدار گفت: ديدار روساي اتاق هاي بازرگاني ايران و عراق در 
موقعيت كنوني امر مهمي است چرا كه ايران با تحريم هاي 

اقتصادي مواجه است.
جعفر الحمداني افزود: ش��هر مش��هد به وي��ژه در زمينه 
ساخت و ساز و زيرساخت ها پيشرفت خوبي داشته و ادامه 
سرمايه گذاري در اين امر مي تواند راه را براي سرمايه گذاران 
عراقي هموار كند. او با تاكيد بر افزايش همكاريهاي تجاري 
عراق با ايران اظهار داشت: در نظر است كشور عراق محلي 

براي ترانزيت كاالهاي ايراني به كشورهاي منطقه شود.
رييس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق گفت: در نيمه نخست 
امسال مبادالت اقتصادي بين ايران و عراق نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته به بيش از 1.5 ميليارد دالر رسيده 
است. الحمداني افزود: مشاركت سرمايه گذاران عراقي در 
ساخت طرح هاي مس��كن در ايران، مشاركت 2 كشور در 
صنايع مش��ترك و حل مشكل استاندارد هاي متفاوت در 
كنار همكاري هاي بانك هاي ملي 2 كش��ور، زمينه هاي 

ديگر همكاري هاي اقتصادي ايران و عراق با يكديگر است.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 تكذيب استفاده امريكا 

از ذخاير نفت 

مبادله نفت با روپيه مشكلي ندارد 

الجزاير مقابل ديكتاتورمابي 
ترامپ در اوپك 

ايسنا| وزير انرژي امريكا گفت دولت ترامپ قصد 
ندارد براي جبران تاثير تحريم هاي ايران از ذخاير 
نفت اضطراري امريكا برداش��ت كند و در عوض به 
توليدكنندگان جهاني بزرگ براي حفظ ثبات بازار 
تكيه خواهد كرد. ريك پري به خبرنگاران در وزارت 
انرژي امريكا گفت: اگر به ذخاير نفت استراتژيك 
نظر داشته باشيد و از آن به بازار عرضه كنيد، تقريبا 
تاثير جزئي و كوتاه مدت خواهد داشت. تحليلگران 
نفتي ماه هاست در حال گمانه زني درباره احتمال 
استفاده دولت ترامپ از ذخاير نفت استراتژيك اين 
كش��ور براي مقابله با افزايش قيمت هاي نفت در 
آستانه انتخابات ميان دوره اي ششم نوامبر هستند. 
ذخاير نفت استراتژيك در حال حاضر حدود ۶۶۰ 
ميليون بشكه نفت در تگزاس و لوييزيانا دارد. تحت 
قانون امريكا، دول��ت مي تواند به مدت چند هفته 
۳۰ ميليون بشكه نفت يا به ميزاني كه امريكا در ۳۶ 
ساعت نفت مصرف مي كند، از اين ذخاير برداشت 
كند. ريك پ��ري گفت: اگرچه احتم��ال افزايش 
قيمت ها در كوتاه مدت وجود دارد اما مطمئن هستم 
كه عرضه جهاني مي تواند تاثير تحريم هاي جديد 
را رفع كند. وزير ان��رژي امريكا همچنين در ادامه 
گفت: اگر صادرات نفت از شمال عراق جريان پيدا 
كند حداكثر ۳۰۰ هزار بش��كه در روز نفت به بازار 
وارد خواهد شد و ۳۰۰ هزار بشكه در روز ديگر نفت 
از منطقه صفر كه ميان عربستان سعودي و كويت 
مشترك است در صورت توافق اين دو كشور توليد 
خواهد شد. بهاي معامالت نفت برنت براي تحويل 
در ماه آتي روز پنج ش��نبه ۸۳ سنت يا يك درصد 
افزايش يافت و به ۸۲.۱۷ دالر در هر بشكه رسيد. 
بهاي معامالت آتي نفت وست تگزاس اينترمديت 
امريكا با ۸۴ سنت يا ۱.۲ درصد افزايش، به ۷۲.۴۱ 
دالر در هر بشكه صعود كرد. به گفته معامله گران، 
بازارهاي نفت در آستانه اجراي تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران، دچار محدوديت عرضه 
ش��ده اند. توليدكنندگان نفت اوپ��ك و غيراوپك 
هفته جاري ديدار كردند اما درخواست ترامپ براي 
افزايش توليد را رد كردن��د. پس از اينكه ترامپ از 
اوپك خواست قيمت هاي نفت را پايين بياورد، خالد 
الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي گفت: من روي 

قيمت هاي نفت تاثير نمي گذارم. 

ايلنا|  عضو كميس��يون ان��رژي گفت: در حال 
حاضر يكي از پول هايي ك��ه در صرافي ها حتي 
در دبي و كويت اس��تفاده مي ش��ود، روپيه هند 
است بنابراين از نظر مبادله نفت با روپيه مشكلي 

وجود ندارد.
غالمرضا شرفي، درباره صادرات نفت به هند در 
ازاي روپيه يا كاالي تمام شده اظهار داشت: اگر 
دريافت پول خارج از ريل ارزهاي رايج در مبادالت 
كاال صورت گيرد بايد مي��زان پذيرا بودن آن ارز 
سنجيده شود و در بازار عرضه و تقاضاي منطقه اي 
و جهاني تعريف منطقي داشته باشد. وي افزود: اگر 
پولي كه در مقابل صادرات نفت دريافت مي كنيم 
قابل مبادله در منطقه باشد شايد خوب هم باشد 
ضمن اينكه كمتر بر ارزهايي مثل دالر و يورو تكيه 
مي كنيم و اين مي تواند بسياري از مسائل ما را حل 
كند، به شرطي كه در منطقه قدرت مانور داشته 
باش��ند. اين نماينده مجلس يادآور شد: در حال 
حاضر يكي از پول هايي كه در صرافي ها حتي در 
دبي و كويت استفاده مي شود، روپيه هند است 

بنابراين از اين لحاظ مشكلي وجود ندارد.
وي درباره دريافت كاال به جاي صادرات نفت به 
هند نيز گفت: البته هيچ مانعي ندارد آنچه مورد 
نيازمان است وارد كرده و تقاضاي بازار داخلي را 
مرتفع كنيم اما اگر جبري در كار باشد و مجبور 
شويم كااليي كه در كشور ساخته مي شود در ازاي 

نفت وارد كنيم، منطقي نيست.
رويترز نوشت: هند روابط ديپلماتيك نزديكي با 
ايران دارد. اين كشور در پروژه بندر چابهار در ايران 
كه يك بندر استراتژيك است، نقش مهمي دارد. 
با اين حال همزمان، اين كشور روابط نزديكي با 
امريكا دارد و توافقات امنيتي بين دو كشور اخيرا 

به امضا رسيده است.

ايرنا| »مصطفي قيطوني« وزير انرژي الجزاير در 
پاسخ به اظهارات رييس جمهوري امريكا مبني بر 
اينكه 'اوپك بايد قيمت نفت را كاهش دهد'، گفت: 
اوپك در تصميم گيري هاي خود مستقل عمل 
مي كند و كسي نمي تواند به آن ديكته كند كه چه 
كاري انجام دهد يا ندهد. وي در خصوص نشست 
اخير اوپك در الجزاير نيز گفت، اين نشست بسيار 
موفق بود زيرا باعث شد كشورهاي عضو اوپك و 
خارج اوپك در خصوص تصميمي كه در ماه ژوئن 
۲۰۱۸ اتخاذ شده بود، منسجم و هماهنگ باشند.
وزير انرژي الجزاير در خصوص بازار نفت در اين 
روزها نيز گفت: بازار نفت اكنون ثبات دارد، ما هم 
اين را مي خواهيم، اين ثبات باعث ش��د شركت 
كنندگان در نشس��ت الجزاير تصميمي بسيار 
عقالني اتخاذ كنند. قيطوني در ادامه قيمت ۷۰ 
تا ۸۰ دالر براي هر بشكه نفت را مناسب دانست 
و گفت، اگر در اين شرايط قيمت نفت را افزايش 
دهيم، چرخ صنع��ت متوقف مي ش��ود، تقاضا 
كاهش مي يابد، در نتيجه ذخاير افزايش مي يابد 
و در نهايت قيمت كاهش مي يابد، به همين دليل 
بايد ميان عرضه و تقاضا توازن ايجاد كرد.  الجزاير 
يك شنبه گذشته ميزبان دهمين جلسه كميته 
مشترك وزارتي نظارت بر توافق كاهش عرضه 
نفت اوپك و غيراوپك )JMMC( بود و در پايان 
اين نشست ش��ركت كنندگان تصميم گرفتند 

توليد نفت را افزايش ندهند.

مسكو و اسالم آباد تفاهم نامه احداث خط لوله زيردريايي انتقال گاز از ايران به پاكستان و هند را امضا كردند 

تحليل هاي بازار نفت از آينده اي مبهم خبر مي دهند

دريا،  فاصله گاز ايران-پاكستان را كوتاه مي كند؟ 

حكايت التهاب ماندگار بازار نفت

گروه انرژي     نادي صبوري 
امروز و در حالي كه اخب�ار مختلف هر روز ابهام 
بيشتري را به سرنوشت پروژه صادرات گاز ايران 
به پاكستان وارد مي كنند، مالك آفتاب احمد خان 
مهندس جوان پاكستاني كه در سال 1950 براي 
نخستين بار ايده خط لوله صادرات گاز به پاكستان 
را مطرح كرد، پيرمردي سالخورده است. ايده اي 
كه از انتشار مقاله اي در مورد امكان صادرات گاز 
از ايران به پاكستان و سپس هند در ژورنال كالج 
نظامي مهندسي رسالپور پاكستان آغاز شد اما 
نخس�تين مذاكرات جدي در مورد آن در س�ال 
1989 و زماني ص�ورت گرفت كه ايران به ذخاير 
عظيم گاز كه قابليت صادرات داش�تند دس�ت 
يافته بود. اما گذشت 3 دهه كافي نبوده است تا 
بتوان با قطعيت در مورد سرنوشت اين خط لوله 
اظهارنظر كرد، در مقابل هر روز اخباري منتشر 
مي شوند كه پرسش هايي بيشتر را در خصوص 
)IP( ايجاد مي كنند؛ در همين راستا ديروز خبري 
در خصوص امض�اي تفاهم نامه ميان روس�يه و 
پاكستان براي احداث خط لوله زيردريايي انتقال 
گاز از ايران به پاكستان و سپس هند امضا شد. آيا 
بايد اين پروژه را در تضاد با IP بدانيم؟ در گزارش 
 )IP( پيش رو به پيشينه اين مساله و نسبت آن با

پرداخته ايم. 
    

 روزنامه انگليسي زبان چاپ دهلي نو ديروز نوشت كه 
روسيه و پاكستان تفاهم نامه اي را براي احداث خطوط 
لوله زير دريايي انتقال گاز از ايران به پاكستان و پس از 
آن به هند امضا كرده اند. فايننش��ال اكسپرس با بيان 
اينكه وزارت انرژي روسيه در بيانيه اي اين خبر را اعالم 
كرده است نوش��ت كه اين تفاهم نامه براي شناسايي 
سازمان هايي كه در طول اجراي پروژه از جمله در زمان 
تهيه گزارش امكان سنجي، پيكربندي و مسير خط لوله 
از آن حمايت مي كنند. آن طور كه در خبرها آمده است 
آناتولي يانوفس��كي معاون وزير انرژي روسيه و شريف 
افغان خان وزير انرژي پاكس��تان اين تفاهم نامه را در 

مسكو امضا كردند.
معاون وزير انرژي روس��يه در بيانيه اي گفته است كه 
روس��يه بايد حاال ايران و هن��د را در اين زمينه مطلع 
كند.همچنين انتظار مي رود كه موافقتنامه اي مشابه 
با هندوس��تان نيز به امضا برسد.  در گزارش فايننشال 
اكسپرس نوشته شده اس��ت كه در نوامبر سال ۲۰۱۷ 
ايران و روس��يه تفاهم نامه اي را براي حمايت روسيه از 

خط لوله انتقال گاز تا هندوستان امضا كردند.
همچنين آن طور كه در اين گزارش عنوان شده است در 
ماه مارچ نخستين جلسه ميان كارگروه ايران و روسيه 

در اين زمينه برگزار شده است.
معاون وزير انرژي روس��يه گفته اس��ت كه روس��يه و 
پاكس��تان صحبت هايي را نيز در خصوص اجراي يك 
پروژه خط لول��ه ۱ هزار و ۱۰۰ كيلومتري بين كراچي 

و الهور پاكستان براي انتقال ساالنه ۱۲.۳ ميليارد متر 
مكعب گاز طبيعي از پيش انجام داده بودند.

خرداد ماه سال جاري محمد فيصل سخنگوي وزارت 
خارجه پاكستان گفته بود كه روسيه و پاكستان براي 
اجراي خط لوله گاز با همكاري جمهوري اسالمي ايران 
در اعماق اقيانوس در سواحل جنوبي اين كشور، توافق 

نامه همكاري امضاء مي كنند.
او در آن زم��ان عن��وان كرده بود: در مرحله نخس��ت، 
كارشناسان روسي براي عملياتي كردن احداث خط لوله 
گاز در اعماق دريا اقدامات امكان سنجي انجام مي دهند.

طبق اظهارات فيصل پيشنهاد اجراي خط لوله گاز در 
زير دريا از سال ۲۰۱۷ ميالدي از سوي دولت پاكستان 
در دست بررسي بوده و در اين طرح، روسيه، پاكستان، 

جمهوري اسالمي ايران و هند مشاركت دارند.

  IP چه مي شود؟
 به گزارش »تعادل« آن طور كه به نظر مي رسد، طرح 
احداث خط لوله زي��ر دريايي طرحي مجزا از خط لوله 
صادراتي گاز ايران-پاكس��تان است كه براي سال ها از 
سمت طرف پاكستاني مورد بي توجهي قرار گرفته است. 
سخنگوي وزارت خارجه پاكستان پيشتر عنوان كرده 
بود كه خط لوله گاز ايران - پاكستان طرح جداگانه است 
كه مسووليت عملياتي كردن آن با وزارت نفت و منابع 

طبيعي پاكستان است.
رسانه هاي پاكس��تان اوايل امس��ال اخباري مبني بر 
امضاي توافقنامه ۱۰ ميليارد دالري روسيه و پاكستان 
براي اجراي خط لوله در زير دريا منتشر كرده بودند كه 
شركت گاز پروم روسيه مسووليت اجراي اين پروژه را 

بر عهده گرفته است.
خبر امضاي تفاهم نامه براي اح��داث اين خط لوله در 
حالي ديروز منتشر ش��د كه مقامات وزارت نفت ايران 
قبال عنوان كرده بودند اميدوار هستند روسيه بتواند به 
عنوان طرف سوم به پروژه خط لوله صادراتي گاز ايران-

پاكستان )IP( ورود كند.
خط لوله انقال گاز ايران به پاكستان موسوم به خط لوله 
آي پي، خط لوله اي است كه گاز ميادين پارس جنوبي 
را به پاكس��تان و پس از آن به هند مي رساند. پيشينه 
نخستين مذاكرات جدي در خصوص انتقال گاز ايران 
به پاكستان به دهه 9۰ باز مي گردد. وقتي هندوستان به 
بهانه تحريم ها از پروژه اي كه نام »صلح« را با خود يدك 
مي كشيد كنار رفت، ايران و پاكستان به عنوان ۲ طرف 

اين طرح باقي ماندند.
ايران در طول چند سال هزينه هاي گزافي براي احداث 
خط لوله انتقال گاز از عسلويه به ايرانشهر به طول 9۰۲ 
كيلومتر و از ايرانش��هر به مرز ايران پاكستان به طول 
۲۷۰ كيلومتر كرد اما در مقابل پاكستان هيچ پيشرفتي 
در احداث خط لوله ۷۸5 كيلومتري كه قرار است گاز 
ايران را از مرز راهي مركز پاكستان كند به ثبت نرساند. 
بر اساس معاهده  اي كه سپتامبر ۲۰۱۲ ميان روئساي 
جمهور دو كشور منعقد شد قرار بود ۱۳9۳ اين صادرات 

كه در ابتدا روزانه ۱۴ ميليون متر مكعب و در ادامه هر 
بار با ۷ ميلي��ون متر مكعب افزايش در نهايت به روزانه 
۳۰ ميليون متر مكعب مي رسد آغاز شود؛ اما اين اتفاق 

عملي نشد.
 IP عالوه بر ايران چين نيز بابت عقب افتادگي ها در پروژه
ناراحت و ناخرسند است. اين عدم رضايت از آن جا ناشي 
مي شود كه كمپاني چيني GPP قراردادي را با پاكستان 
براي ساخت ۷۰۰ كيلومتر خط لوله كه ادامه خط لوله 
صلح به حساب مي آيد منعقد كرده است. بانك اكسيم 
چين سپتامبر سال ۲۰۱۶ موافقت كرد كه تامين مالي 
اين پروژه كه قرار بوده است ۸5 درصد آن از چين تامين 
شود انجام دهد. پروژه از آن زمان تاكنون قفل بوده و هيچ 

پيشرفتي نداشته است.
البته برخي از جمله عباس ملكي تحليلگر حوزه انرژي 
اعتقاد دارند كه ايران در اين وضعيت »شكست خورده« 
نيس��ت. او پيش از اين در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرده بود: » اكنون اي��ران يك خط لوله جديد دارد كه 
قبال نداشت. اگر پاكستان و هند مايل به همكاري بودند، 

صادرات گاز ايران به آنها انجام مي شد. اما حاال كه مايل 
نيستند، يك شعبه از اين خط لوله به چابهار مي رسد و 
ما آنجا مي توانيم مجموعه اي از كارخانه ها  را مثل مناطق 

اقتصادي ويژه چين احداث كنيم.« 

    پدرخوانده گازي منطقه 
اما مس��اله نقش روسيه به عنوان كش��وري كه خود از 
بزرگ ترين تامين كنندگان گاز جهان است در پروژه هاي 
مهم انتقال گاز منطقه نيز موضوعي جالب توجه است.
بيژن زنگنه وزير نفت ۱۴ شهريور ماه 9۶ به »تعادل« 
گفت كه از نظرش بدون ورود عنصري سوم به اين معادله 
گازي، كار پيشرفتي نخواهد كرد. او در آن زمان تاييد 
كرد كه اين عنصر مي تواند گازپروم روسيه باشد. شركتي 
كه حاال به نظر مي رسد مجري پروژه خط لوله انتقال گاز 

زيردريايي نيز خواهد بود. 
همچنان مشخص نيست كه احداث خط لوله زيردريايي 
انتقال گاز تضادي با خط لوله IP داشته باشد، هر چند در 
ابتدا عنوان شده بود كه انگيزه احداث چنين خط لوله اي 

مشكالت سياسي هند و پاكستان و عدم تمايل هند براي 
گذر اين خط لوله از پاكستان است. 

عليرضا كاملي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران 
مرداد ماه 95 گفته بود كه هندي ها با هدف جلوگيري از 
وابستگي به پاكستان در تامين گاز، اعالم كرده اند خط 
لوله صادرات گاز ايران به اين كشور بايد از مسير دريا عبور 
كند كه در صورت اجرايي شدن، به بزرگ ترين خط لوله 

دريايي جهان تبديل خواهد شد.
اكنون اما نخستين تفاهم نامه در راستاي اجراي چنين 
پروژه اي ميان روس��يه و پاكستان بسته شده است كه 
نشان مي دهد وضعيت دچار تغييراتي مهم شده است.

پيش��تر عنوان ش��ده بود در صورت اج��راي خط لوله 
زيردريايي صادرات گاز از ايران به پاكستان و سپس هند، 
اين خط لوله عنوان بزرگ ترين خط لوله زيردريايي را 
به خود اختصاص خواهد داد. در حال حاضر بخشي از 
خط لوله نورد استريم كه از درياي بالتيك مي گذرد و گاز 
روسيه را به اروپا انتقال مي دهد طوالني ترين خط لوله 

زيردريايي انتقال گاز جهان محسوب مي شود.

گروه انرژي|عليرضا كياني|
در 3 ماه اخير، اختالل ه�اي بازار نفت آمدند و 
رفتند و آنچ�ه ماند نگراني از تحريم هاي نفتي 
ايران و خروج نفت اين كشور از بازار جهاني بود. 
بعيد نيست كه اين اختالل تا 3 ماه آتي و 3 ماه 
بعدش نيز اوضاع بازار را مشوش سازد. در اين 
ميان، پيش بيني ها از رسيدن قيمت طالي سياه 
به بشكه اي 100 دالر كه زماني تنها امكاني دور 
از ذهن بود، روز به روز بيشتر باورپذير مي شود. 
تا كنون س�ازوكار مناسبي براي جبران خروج 
1 ميليون و 500 هزار بش�كه نفت ايران از بازار 
انديش�يده نشده اس�ت و همين امر هم آينده 
بازار را در هاله اي از  ابهام فرو مي برد. تا اينجاي 
كار برنت توانس�ته بعد از 4 سال مرز 80 دالر را 
درنوردد. با وجود اي�ن، وقايع بازار نفت در روز 
گذشته آن چنان حماسي نبود و افزايش قيمت 
نفت با انتشار خبر افزايش توليد نفت عربستان 
به 20 سنت محدود شد تا نفت خام درياي شمال 

بشكه اي 81 دالر و 92 سنت معامله شود. 
    

با نزديك شدن تاريخ تحريم هاي نفتي ايران هر روز 
بازار آينده كاهش سهم ايران از عرضه بازار و تشديد 
تنگنا را نزديك تر مي بيند. با اين همه، افزايش صادرات 
ديگر توليد كنندگان بزرگ نفت باعث ش��د تا قيمت 
طالي سياه در روز جمعه آنچنان افزايش پيدا نكند. 

قيمت نفت خام درياي ش��مال در سال ۸: ۲۰ دقيقه 
صبح به وقت گرينويچ با ۲۰ سنت افزايش به ۸۱ دالر 
و 9۲ س��نت رس��يد. قراردادهاي آتي برنت در هفته 
گذشته ركورد ۴ ساله خود را زد و به بشكه اي ۸۲ دالر 
و 55 سنت رسيد. اما در كل و از ابتداي تابستان به بعد، 

۳ درصد افزايش قيمت را تجربه كرد. 
قيمت نفت خام امريكا نيز روز گذش��ته ۲۰ س��نت 
افزايش يافت و به ۷۲ دالر و ۳۲ س��نت در هر بشكه 
رسيد. قيمت وس��ت تگزاس اينترمديت تنها در ماه 
جاري ۳.5 درصد افزايش يافت و از ابتداي تابس��تان 
به اين سو، قيمت اين گريد نفتي ۲.۶ افزايش را ثبت 

كرده است. 
استفن اينس از شركت مبادالت انرژي اونادا در اين 
باره به سي ان بي سي گفت: »تحريم هاي ايران باعث 
ش��ده تا بازار همچنان ملتهب و اختالالت هم چنان 
پابرجا بمانند. با وجود اينكه خبر قطع احتمالي عرضه 

ايران مهم ترين خبر روز اس��ت اما بايد در نظر داشت 
كه تولي��د اوپك نيز ازمحل هاي ديگر ممكن اس��ت 

افزايش يابد«. 
تحريم ه��اي اياالت متحده عليه ايران كه س��ومين 
توليدكننده بزرگ س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت به حس��اب مي آيد، از روز چهارم نوامبر يعني 5 
هفته ديگر آغاز مي ش��ود. بر اساس اين تحريم هاي، 
واش��نگتن از خريداران نفت ايران خواهد خواست تا 
واردات خود از اين كش��ور را به مي��زان صفر كاهش 
دهند. همه تالش هاي امريكا ب��ه گفته مقامات اين 
كش��ور در جهت اجب��ار »ايران به ش��روع مذاكرات 
روي توافق هسته اي جديد و كاهش سطح تحركات 

منطقه اي اين كشور« صورت مي پذيرد. 
ديگر كشورهاي اوپك در ماه هاي اخير توليد خود را 
افزايش داده اند ام��ا به گفته تحليل گران، همزمان با 
تشديد تنگناي عرضه، ذخاير نفت در سطح جهان رو 

به كاهش بوده است.
بسياري اميد زيادي به عربستان سعودي دارند تا ظرف 
دو تا سه ماه آينده، نفت كافي را براي جبران كاهش 

صادرات ايران وارد بازار كند. 
دو منبع آش��نا با نحوه سياست گذاري ها در سازمان 
كشورهاي توليد كننده نفت به سي ان بي سي گفته اند 
كه عربستان سعودي و ديگر توليدكنندگان در حال 
بحث در مورد افزايش روزانه 5۰۰ هزار بشكه از سوي 

اوپك و غير اوپك هستند.
با وجود اي��ن، بانك س��رمايه گذاري »اي ان زي« در 
يادداشتي كه در روز جمعه منتشر شد اعالم كرد كه 
بعيد است كه افزايش توليد عرضه كنندگان بزرگ در 
بازار نفت ضرر ۱ميليون و 5۰۰ هزار بشكه اي حاصل 

از اعمال تحريم هاي نفتي بر ايران را جبران سازد. 
ايران در ماه مه سال ۲۰۱۸، يعني هم زمان با خروج 
دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مش��ترك، شاهد 
ركورد زني صادارت خود در آن سال بود. در آن مقطع، 
ايران با صادرات ۲ ميليون و ۷۱ هزار بشكه در روز، ۳ 

درصد مصرف نفت جهان را تامين مي كرد. 

    فنر قيمت نفت و داستان تحريم
تا ابتداي تابس��تان كاهش توليد و تنگناي عرضه به 
چنان عامل مهمي در بازار تبديل شده بود تا آنجا كه 
احتمال افزايش قيمت نفت به مرز ۱۰۰ دالر، يكي از 
خبرهايي است كه از روز بعد از تحريم نفتي ايران به 

كرات شنيده شد. حتي رييس جمهور اياالت متحده 
نيز در ماه آوريل از اوپك به دليل »باال نگه داش��تن 
تصنعي قيمت ها« انتقاد كرد. همه  اين ها كشورهاي 
اوپك پالس را بر اين داشت تا در نشست ۱۷۴ام خود 
در شهر وين اتريش تصميم در جهت كاهش عرضه 
بازار بگيرند.  با گذش��ت نزديك به ۳ ماه از آن تاريخ 
و آرامش نس��بي بازار در اين مدت، باز ش��بح تنگنا 
آس��مان بازار نفت را پوشانده اس��ت و از هر گوشه و 
كنار گزارش و تحليلي درباره تشديد تنگنا يا افزايش 
قريب الوقوع قيمت نفت به چش��م مي خورد. تفاوت 
اخبار كنوني با آنچه پيش تر مطرح مي شد اين است 
كه حال خبر ها بيشتر رنگ و بوي واقعيت مي دهد و 

نگراني ها بيشتر به واقعيت نزديك مي شود.
يكي از تحليل هاي جدي��د در اين باره را مدير بخش 
تحقيقات كاالي بانك استاندارد چارترد مطرح كرده 
است. به گزارش اس اند پي گلوبال پالتز، وي پيش بيني 
كرد تحريم هاي امريكا عليه ايران ممكن است باعث 
كمبود ش��ديد عرضه در بازار تا پايان امس��ال شده و 

قيمت هاي نفت را به ۱۰۰ دالر برساند. 
پل هوررسنل در حاشيه كنفرانسي در لندن به پالتس 
گفت: »بازگش��ت تحريم هاي امري��كا عليه ايران در 
نوامبر احتماال توليد نفت ايران را حدود ۱.۴ ميليون 
بشكه در روز تا پايان امس��ال كاهش مي دهد، با اين 
حال كاهش توليد ايران در س��ال آينده كمتر از ۱.۴ 
ميليون بشكه در روز خواهد بود، زيرا ايران پيش از اين 

نيز راه هايي براي صادرات نفت خود پيدا كرده بود«.
هوررس��نل ادامه داد: »كمبود عرضه براي سه ماهه 
چهارم امسال به خصوص در دسامبر و احتماال در اوايل 
سه ماهه اول سال آينده پيش بيني مي شود. ما انتظار 
نداريم قيمت نفت در سال آينده به ۱۰۰ دالر در هر 
بشكه بالغ شود، اما احتمال اينكه به دليل نگراني هاي 
بازار در س��ه ماهه چهارم به باالي 9۰ دالر و تا ۱۰۰ 
دالر صعود كند، خيلي دور نيست به خصوص كه نفت 

برنت اكنون ۸۲ دالر در هر بشكه معامله مي شود«.
 بانك اس��تاندارد چارترد هفته گذش��ته با اشاره به 
تحريم هاي امريكا عليه ايران و كندي رشد توليد شيل 
امريكا، قيمت مورد پيش بيني براي نفت برنت در سال 
۲۰۱9 را س��ه دالر افزايش داده و به ۷۸ دالر رساند و 
قيمت برنت براي س��ال ۲۰۲۰ را هفت دالر افزايش 

داده و به ۸5 دالر در هر بشكه رساند.
اين بانك پيش از بازبيني پيش بيني خود، برآورد كرده 
بود تحريم ها توليد ايران را تا پايان امسال يك ميليون 
بش��كه در روز كاهش خواهد داد. استاندارد چارترد 
در يادداش��تي تحقيقاتي كه به دست پالتس افتاده 
نيز آورده است: »ميزان كندي تقاضا احتماال كمتر 
از كندي رش��د توليد امريكا و افت عرضه نفت ايران 
خواهد بود، با اين حال قيمت هاي نفت معموال نسبت 
به نگراني ها پيرامون كندي تقاضا حساسيت ويژه اي 
از خود نشان مي دهد، در حالي كه شبح بحران هاي 

اقتصادي گذشته همچنان بازار را آزار مي دهد«.

   بازي نامعلوم عرضه و تقاضا
از طرفي، نمي توان گفت كه دنيا با نبود نفت ايران، 
بدون نف��ت خواهد ماند. در كش��ورهاي غيراوپكي 
مانن��د اياالت متح��ده توليد نفت ه��ر روز در حال 
افزايش اس��ت. اداره اطالعات ان��رژي امريكا هفته 
گذش��ته برآورد كرد كه توليد نفت در هفته گذشته 
به باالترين ميزان خود يعني ۱۱ ميليون ۱۰۰ هزار 

بشكه در روز رسيد. 
حل مشكل خط لوله انتقال نفت در حوضچه عظيم 
پرمين در جن��وب اياالت متحده مي تواند توليد اين 
كشور را بيشتر هم كند. از طرفي، افزايش قميت نفت 
به ۱۰۰ دالر خود مي تواند مشوقي براي حل مشكل 
خط لوله و انگيزه اي براي افزايش توليد در امريكا و 

ساير كشورهاي غيراوپك شود.
 اي��ن خود به يك��ي از نگراني ه��اي توليد كنندگان 
كالس��يك نف��ت ب��دل ش��ده اس��ت. به گ��زارش 
سي ان بي سي، عربستان س��عودي با نگاهي به سال 
۲۰۱9، نگران اس��ت كه افزايش توليد نفت ش��يل 
دراياالت متحده به ايجاد دور جديد مازاد عرضه در 
بازار كمك كند. تقويت ارزش دالر و ضعف بازارهاي 
نوظهوري مانند تركيه كه به كاهش تقاضاي نفت در 
سطح جهان منجر مي  شود، به نگراني سعودي هاي 

مي افزايد. 
برآورد سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت نشان 
مي دهد كه كش��ورهاي غيراوپك رقيب به رهبري 
اياالت متحده در سال ۲۰۱9 توليد خود را به ميزان 
۲ ميليون و ۴۰۰ هزار بش��كه افزايش خواهند داد. 
اين درحالي است كه با استناد به اوپك، تقاضا براي 
نفت در س��ال آتي تنها ۱ ميليون و 5۰۰ هزار بشكه 

رشد خواهد كرد. 
با اين اوصاف، معلوم نيس��ت كه اعمال تحريم هاي 
نفتي عليه ايران به چه نتيجه اي ختم ش��ود. ممكن 
است شوك قيمتي به بازار وارد شود. در آن صورت 
بايد ديد كه آيا عربس��تان و روسيه مي توانند توليد 
خود را افزايش دهند يا امريكا به ذخاير استراتژيك 
خود متوس��ل خواهد ش��د يا خير؟ اما اگر افزايش 
قيم��ت در بازار مانا باش��د، آن گاه تقاضا نيز كاهش 
بيشتري نسبت به آنچه كه اوپك پيش بيني كرده را 
تجربه خواهد كرد و عرضه نيز الجرم بيشتر خواهد 
ش��د. مختصات زماني و فضايي نقطه تعادل بازار اما 

در تاريكي هاي آينده نامعلوم است.
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  آن طور كه در خبرها آمده است آناتولي يانوفسكي معاون وزير انرژي روسيه و شريف افغان خان وزير انرژي پاكستان  تفاهم نامه احداث خطوط لوله 
زير دريايي انتقال گاز از ايران به پاكستان و پس از آن به هند را در مسكو امضا كردند. معاون وزير انرژي روسيه در بيانيه اي گفته است كه روسيه بايد 

حاال ايران و هند را در اين زمينه مطلع كند.همچنين انتظار مي رود كه موافقتنامه اي مشابه با هندوستان نيز به امضا برسد. 
در گزارش فايننشال اكسپرس نوشته شده است كه در نوامبر سال 2017 ايران و روسيه تفاهم نامه اي را براي حمايت روسيه از خط لوله انتقال گاز تا 

هندوستان امضا كردند.
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عكسروز

چهرهروز

پاسخ »توحيدي« به حواشي انتخاب اسكاري ايران
فرهاد توحيدي با تاكيد بر اينكه انتخاب فيلم »بدون تاريخ، بدون امضا« براي شركت در مراسم اسكار شايسته بوده است، گفت: امروز همه در يك 
خانه شيشه اي زندگي مي كنيم و اين دور از تصور است كه فكر كنيم ديگران از كيفيت زندگي ما بي خبرند . عضو هيات انتخاب نماينده سينماي 
ايران براي شركت در مراسم اسكار درباره انتخاب فيلم »بدون تاريخ، بدون امضا« به ويژه با توجه به برخي از انتقادهاي مطرح شده نسبت به تلخي 
داستان اين فيلم، به ايسنا گفت: هر سال خانه سينما افرادي را معرفي مي كند اما به دليل مداومت در مكاتبه بنياد سينمايي فارابي با آكادمي 
اسكار، در اين هيات انتخاب يك نماينده دارد و در واقع محل برگزاري و انجام مكاتبات توسط فارابي تدارك ديده و انجام مي شود. به هر حال وقتي 
قرار است يك مسابقه فوتبال داشته باشيم ابتدا تيم حريف را ارزيابي مي كنيم تا تيم خود را به گونه اي بچينيم كه اميد پيروزي وجود داشته باشد.

بازارهنر

تغيير زمان برگزاري جشنواره ملي فيلم فجر

برنامه هاي »پارسي كر« از برج ميالد تا پرديس ملت
گروه كر و اركستر »پارسي كر« پس از 
برگزاري كنسرت فرهنگسراي شفق، 
اجراهاي ديگري را در برج آزادي و چند 
پرديس سينمايي خواهد داشت. صابر 
جعفري سرپرس��ت گروه كر و اركستر 
»پارس��ي كر« اظهار كرد: گ��روه كر و 
اركستر »پارس��ي كر« روزهاي هشتم 
و نهم شهريور ماه كنسرتي را به رهبري 

مينا جعفري در فرهنگس��راي ش��فق تهران روي 
صحنه برد كه با استقبال خوبي نيز مواجه شد. در اين 
كنسرت قطعاتي از موسيقي فولكلوريك كشورمان با 

حضور تعدادي از هنرجويان و هنرمندان اجرا شد.
او درباره برنامه هاي آينده گروه »پارسي كر« افزود: 
ما بعد از ماه هاي محرم و صفر ميزبان عالقه مندان 
موس��يقي در مجموعه برج آزادي، فرهنگس��راي 
هنر، فرهنگسراي نياوران و چند پرديس سينمايي 
خواهيم بود. البته تفاوت عمده كنسرت هاي پيش 
رو رهبري يك بانوي ايراني و همراهي مجموعه اي 

از بانوان هنرمند در قالب گروه كر است 
و تنظيم قطعات و نوازندگي پيانوي اين 
قطعات نوس��تالژيك و فولكلور ايراني 
در اين كنس��رت ها به عهده من خواهد 
بود. جعف��ري به مهر گف��ت: برخالف 
كنسرت هاي قبلي »پارس��ي كر«، بارِ  
هارمونيك قطعات بر عهده سازها خواهد 
بود كه حركات دس��ت و تن��وع رنگي 
لباس ها باعث تنوع بصري خواهد ش��د. سرپرست 
گروه كر و اركس��تر »پارس��ي كر« در معرفي گروه 
نوازندگان كنسرت هاي اين مجموعه اظهار كرد: علي 
رضواني نوازنده تار، عطيه پديدار نوازنده ويولنسل، 
س��يامك صانعي نوازنده كنترباس، مهدي ناييني 
نوازنده ملوديكا، علي معين السادات نوازنده تمبك، 
محمد مهدي محب علي نوازنده ويولن، حميدرضا 
راميار نوازنده گيتار بيس و عباس معالجي نوازنده 
كالرينت گ��روه نوازنده مجموعه »پارس��ي كر« را 

تشكيل مي دهند.

»خوك« بهترين فيلم جشنواره »گروالند« فرانسه شد
فيلم »خوك« به كارگرداني ماني حقيقي 
موفق به كس��ب جايزه بهتري��ن فيلم از 
دوازدهمين جشنواره بين المللي »گوالند« 
در شهر تولوز فرانسه شد. جديدترين ساخته 
ماني حقيقي در حالي جايزه بهترين فيلم 
اين جشنواره فرانسوي را از آن خود كرد كه 
در بخش اصلي جشنواره آثار مطرحي چون 
»خانه اي كه جك ساخت« به كارگرداني 

»الرس فن تريه«، »دونباس« ساخته »سرگي الزنيتسا« 
و »اوج« به كارگرداني »گاسپار نوئه« نيز حضور داشتند.  
فيلم »خوك« اولين نمايش جهان��ي خود را به عنوان 
نماينده سينماي ايران در بخش رقابتي جشنواره برلين 
پشت سرگذاش��ت. در اين فيلم حسن معجوني، ليال 
حاتمي، ليلي رشيدي، پريناز ايزديار، سيامك انصاري، 
علي باقري، مينا جعفرزاده و آيناز آذرهوش ايفاي نقش 
كرده اند و رضا يزداني، بيوك ميرزايي، سهيال رضوي و 
علي مصفا  نيز حضور دارند. در خالصه داستان »خوك« 
آمده  است: »حسن خشمگين است. او مدتي است موفق 

به فيلم ساختن نش��ده. ستاره محبوبش 
صبر ندارد و مي خواهد با كارگردانان ديگر 
همكاري كند. دخترش بزرگ شده و ديگر 
مستقل اس��ت. مادرش پير شده و كم كم 
حافظه خود را از دست داده. مزاحمي او را 
هر جا مي رود تعقيب مي كند و اصرار دارد 
حسن او را وارد دنياي سينما كند. از همه 
بدتر، قاتلي در سطح شهر مشغول كشتن 
كارگردانان س��ينماي ايران اس��ت، اما حسن را ناديده 
گرفته. حسن رنجيده اس��ت: آيا او مهم ترين فيلمساز 
اين شهر نيس��ت؟ پس چرا قاتل تحويلش نمي گيرد؟ 
هنگامي كه نام حس��ن به عنوان مظنون اصلي پرونده 
قتل ها در شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شود، اوضاع 
ديگر غيرقابل تحمل مي شود. حاال حسن ناچار است 
براي اعاده حيثيتش نقشه هوش��مندانه اي بكشد...« 
دوازدهمين جش��نواره بين المللي فيلم »گروالند« از 
تاريخ۱۴ تا ۲۳ سپتامبر )۲۳ شهريور تا اول مهرماه( در 

كشور فرانسه برگزار شد. 

دبير سي وهفتمين جشنواره ملي فيلم 
فجر با اشاره به همزماني دهه فجر امسال 
با اي��ام فاطميه از تغيير زم��ان برگزاري 
اين دوره از جش��نواره خبر داد. ابراهيم 
داروغه زاده درب��اره اعتراض ها به هيات 
انتخاب گفت: بخشي از اعتراض ها براي 
اين اس��ت كه حضور در جشنواره براي 
فيلمس��ازها به ويژه فيلمس��ازان جوان 

اهميت دارد واگر اين شانس را نداشته باشند دلخور 
مي شوند. بخشي از آن هم به فرهنگ سازي برمي گردد. 
جش��نواره، جشن و مس��ابقه ملي است. فيلمسازان 
ما بايد بدانند كه اگر امس��ال برنده نشدند همكارش 
برنده شده است و بايد به برنده شدن و انتخاب شدن 
فيلم هاي س��ينمايي همكارانمان احترام بگذاريم. 
دبير سي و هفتمين جش��نواره فيلم فجر با اشاره به 
داوري هاي جش��نواره نيز ادامه داد: داورها بيشتر از 
طيف تهيه كنندگان و كارگردان ها انتهاب مي شوند و 
بعضا يك بازيگر يا يك فيلمبردار هم در بين آنها حضور 
دارد و انتقادها بيشتر از بخش اصلي است. بهترين فيلم، 
كارگردان و بازيگر و كمترين اعتراض را به بخش فني 
داش��تيم. اينكه بخواهيم همه را راضي كنيم تئوري 
اشتباهي است زيرا امكان پذير نيست. فشارها از همه 
جا وجود دارد، داورها و دبير بايد مستقل عمل كنند و 
بهترين راه را مالك قرار دهند. اگر همه اهالي سينما 
و رسانه ها سعي كنند براي جذاب تر شدن جشنواره 
كمك كنند حاش��يه ها كمتر مي شود. اگر هر فردي 
كه فيلم ساخته فكر كند بايد فيلمش جايزه بگيرد و 

انتخاب شود، اشتباه است و با حاشيه ها 
همراه خواهيم بود.

او اظه��ار كرد: از هر جش��نواره اي توقع 
مي رود تا به سياس��ت گذاري در س��ال 
آينده تاثيرگذار باشد امروز فاكتورهاي 
تاثيرگ��ذار براي اينكه فيلم هاي س��ال 
آينده چه چيزي باشد تغيير كرده است. 
سرمايه گذاري بخش خصوصي بيشتر 
شده است و رس��انه ها تاثيرگذار هستند و جايزه اي 
كه جش��نواره مي دهند نوع نگاه سازمان سينمايي و 
دولت را مشخص مي كند كه چه فيلم هايي را بيشتر 
مي پسندند. وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه 
در جشنواره شاهد فيلم شگفت انگيزي خواهيم بود، 
گفت: سال گذشته تعداد فيلم هاي متوسط به باال در 
جشنواره بيشتر بود. فيلم هاي بزرگ و خوبي داشتيم 
فيلم هايي كه در ماه هاي اخير اكران شده فيلم هاي 
خوبي بودند. در س��ال گذش��ته در جش��نواره فيلم 
ضعيف نداشتيم. اينكه در سال هاي گذشته فيلم هاي 
سينمايي مردم و منتقدين را شگفت زده نكرد را قبول 
دارم زيرا امروز سطح ذائقه مخاطبين باال رفته و توقعات 
مردم از سينما بسيار بيشتر شده است و سينما توقعات 
را نسبت به گذش��ته كمتر برآورده مي كند. برخي از 
فيلم ها كه صرفا تجاري ساخته مي شوند ممكن است 
حضورشان در جش��نواره به آنها كمك نكند، جايزه 
نگيرند و مورد توجه منتقدين نباشند اما اكثر فيلم ها 
حضورشان در جش��نواره مي تواند به حضورشان در 

بازارهاي جهاني و فروش شان در گيشه كمك كند.

ايستگاه

پيشكسوت سينماي افغانستان در فقر  درگذشت
س��يد ميران فرهاد پيشكس��وت 
سينماي افغانستان پس از سه سال 
تحمل بيماري قلبي درگذشت. به 
گزارش يورونيوز، سيد ميران فرهاد 
پيشكسوت س��ينماي افغانستان 
پس از سه سال تحمل بيماري قلبي 
روز چهارشنبه، چهارم مهرماه در 

بيمارستاني در كابل درگذشت. نزديكان او مي گويند كه بيماري قلبي وي 
قابل درمان بود اما پول كافي براي درمان بيماري اش نداشت. خديجه سيد، 
دختر اين بازيگر پيشكسوت با تاييد خبر درگذشت پدرش گفت: پدرم چهل 
سال در موسسه افغان فيلم مشغول به كار بازيگري بود و زندگي پرمشقتي 
داش��ت و از هيچ جايي كمك دريافت نمي كرد و آرزو داشت كه بتواند يك 
خانه و س��رپناه با يك زندگي آرام براي فرزندانش فراهم كند اما افس��وس 
مي خورم كه اين آرزو را با خود دفن كرد. سعيد اوركزي، بازيگر نقش اصلي 
مرد فيلم »مردها ره قول اس« در صفحه فيس بوكش درباره درگذشت اين 
هنرپيشه پيشكسوت نوش��ت: اولين بار كه او را ديدم، شبي بود كه صحنه 
خانقاه را در فيل��م »مردها ره قول اس« فيلمبرداري مي كرديم و بعد از آن 
در فيلم هاي »سفر« و »خاكس��تر« نقش هايي را كه به او سپردم، موفقانه 
ايفا كرد.  سريال »شهربانو« ساخته نما رسانه و سريال »خط سوم« از رويا 
فيلم، آخرين فيلم هايي اس��ت كه فرهاد در آنها نقش ايفا كرده است. او در 
سال هاي گذشته به دليل بيماري قلبي حضور چنداني در سينما نداشت و 

اين موضوع نيز باعث فقر بيشتر او شده بود.

میراثنامه

كشف 10 گور چكمه اي در »جوشقان« و »استرك«
ميراث فرهنگ��ي،  اداره  ريي��س 
صنايع دستي و گردش��گري كاشان 
از برگزاري دوره آموزش��ي مدرس��ه 
تابس��تاني همزمان با انجام كاوش در 
محوطه باستاني استرك و جوشقان 
خبر داد. محس��ن جاوري اظهار كرد: 
فصل سوم كاوش در كنار برگزاري دوره 

آموزشي با عنوان مدرسه تابستاني به منظور آشنايي و آموزش دانشجويان و تربيت 
متخصصان در زمينه نحوه شناسايي و طبقه بندي آناليز بقاياي جسماني شامل 
استخوان هاي انساني و حيواني همزمان با انجام كاوش در محوطه باستاني استرك و 
جوشقان با همكاري پژوهشكده باستان شناسي و حضور اساتيد بين المللي از جمله 
پرفسور اركاديوش سولتشاك و خانم يوآنا شلميك از دانشگاه ورشور لهستان و دكتر 
ماتيو آبرت از مركز DNA باستاني از استراليا دانشجويان از امريكا، استراليا، ايتاليا و 
عالقه مندان از دانشگاه هاي مختلف كشور در يك دوره ۲0 روزه برگزار شد. جاوري 
افزود: در اين دوره شيوه هاي شناسايي، تفكيك و طبقه بندي، مرمت هاي موردي 
و اضطراري استخوان و شيوه هاي مطالعه و تحليل داده ها در كالس هاي روزانه در 
محل كاوش و كالس هاي اختصاصي در دانشگاه كاشان به شركت كنندگان آموزش 
داده شد. او   گفت: اميد است با برگزاري اين دوره ها وقفه هاي حاصل از اين كمبود 
متخصص در كاوش هاي باستان شناسي برطرف شود. جاوري ادامه داد: فصل سوم 
كاوش محوطه باستاني جوشقان و استرك در ۲ كارگاه انجام مي شود كه ادامه كاوش 
فصل دوم است و در يك ترانشه ۱0* ۱0، ده عدد گور از نوع چكمه اي )شفقت گريو( 

با تدفين مرد، زن، كودك و نوزاد كشف شد .

تاريخنگاري

فرار محمدعلي شاه از ايران 
هفتم مهر ۱۲88، محمدعلي ميرزا، شاه مخلوع قاجار سوار بر كشتي روسي، بندر 
انزلي را به قصد روسيه ترك كرد. همراهان وي پيش تر از اين بندر خارج شده بودند. 
شايد زماني كه محمدعلي شاه در روز ۱۵ فروردين ۱۳0۴ در ايتاليا دست از دنيا 
مي كشيد و چشم بر زندگي مي بست، هرگز در باورش نمي گنجيد كه سرنوشتش 
به عنوان ششمين شاه قاجار چنين شود. اما او از بد روزگار و برخالف پدربزرگ و 
نياكانش در زماني به تخت سلطنت تكيه زد كه ديگر سلطان در قامت »ظل اهلل« 

شناخته نمي شد. 
از سوي ديگر محمدعلي شاه برخالف مظفرالدين ش��اه، پدر همواره بيمار خود، 
قصدي براي »شاه مشروطه« بودن نداشت و همين مساله باعث يكي از خونين ترين 
دوران تاريخ معاصر ايران شد. با همه اين اوصاف اما بايد گفت محمدعلي شاه در 
زمان هايي در مقابل مشروطه و مجلس آن ايستاد كه ايران دوران تازه اي را سپري 
مي كرد. محمدعلي شاه هر چند پيوندهاي محكمي با اقشار مهم و گوناگون جامعه 
ايراني و حتي در كنار روس ها شكل داد؛ اما در نهايت به شاهي تبديل شد كه با فتح 

تهران به دست مشروطه خواهان، مجبور به ترك سلطنت شد. 
گوي��ا تاريخ براي ش��اهان قاجار بع��د از اصاب��ت گلوله ميرزارض��اي كرماني به 
ناصرالدين شاه به پايان رسيده بود. مظفرالدين شاه آنقدر دير بر تخت نشست كه 
بيشتر بيماري را درك كرد تا سلطنت. احمدشاه نيز اسير ايران تازه و كودتاي سياه 
و رضاخان ميرپنج شد. سرنوشت محمدعلي شاه نيز همان بود كه پس از فتح تهران 
توسط مشروطه خواهان تنها راهكار خود را در فرار ببيند. ۲۲ تير ۱۲88 كه از راه 
رسيد، محمدعلي شاه با فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به سفارت روسيه در 
تهران پناهنده و در آنجا متحصن شد. هر چند مجلس عالي او را از مقام سلطنت 
عزل كرد و پسرش احمد ميرزاي ۱۲ ساله را بر تخت نشاند اما مقرري ۱00 توماني 
ماهيانه او اتفاقي عجيب براي شاه مخلوع بود. شايد هنوز ايرانيان باور نمي كردند 
كه مي توان يك شاه را از مقامش خلع كرد. كارهاي بعدي محمدعلي شاه پس از 

فرار به روسيه، براي انتقام جويي و بازگشت به سلطنت كه با كمك روس ها انجام 
مي شد هيچ نتيجه اي جز قطع مقرري او نداشت.

فرمان دهنده به توپ بستن مجلس پس از آن در اودسا اوكراين زندگي كرد و زماني 
كه در سال ۱۹۱۹ انقالب اكتبر ۱۹۱۷ به اودسا رسيد به بندر ساوونا ايتاليا رفت. 
سرنوشت تلخ محمدعلي شاه پس از مشاهده انقالب مشروطه و انقالب روسيه در 

۱۵ فروردين ۱۳0۴ به پايان رسيد و جسد او را در كربال دفن كردند.

كیوسك

عالي ترين نهاد  قضايي  امريكا 
در انتظار تاييد
فايننشالتايمز: 

ماجراي بيان اظهارات 
زني ك��ه ب��رت كاوانا را 
مته��م ب��ه آزار و اذيت 
جنسي كرده بود، ديروز 
ب��ه مهم تري��ن اخب��ار 
رس��انه ها تبديل ش��د. 
بسياري از روزنامه ها، با 
انتشار عكسي از اين زن 

و نامزد پيشنهادي دونالد ترامپ براي ديوان عالي 
امريكا، به گزارش��ي در اين باره پرداختند. طبق 
گزارش صفحه اول اين روزنامه نيز، با پايان جلسه 
تحقيق كميته قضايي مجلس سناي امريكا درباره 
اتهام يك زن به قاضي منتخب دونالد ترامپ براي 
عضويت در ديوان عالي، جمهوري خواهان كنگره 
اعالم كردند اي��ن كميته جمعه صالحيت برت 
كاوانا را براي پيوستن به عالي ترين نهاد قضايي 
امريكا بررسي خواهد كرد. آنطور كه گفته شده، 
كاوانا اين اتهام را رد مي كند و كميته قضايي سنا 
پنجشنبه در جلسه اي هشت ساعتي به سخنان 
دو ط��رف گوش داد. دونال��د ترامپ و جمهوري 
خواهان ارشد مجلس سنا هم بار ديگر حمايت 
خود را از كاوانا اعالم كرده اند. در صورت تصويب 
صالحيت كاوانا در كميته قضايي سنا، مجلس 
سنا اعطاي راي اعتماد به او را بررسي خواهد كرد.

والاستريتژورنال: 
اين روزنامه نيز، گزارش 
اصلي صفح��ه اول خود 
را به ش��هادت ش��اكي 
نامزد ديوان عالي امريكا 
اختصاص داد. عالوه بر 
آن، گزارشي از مخالفت 
روس��يه درخص��وص 
علي��ه  يم ه��ا  تحر

كره شمالي از سوي امريكا منتشر كرد. طبق اين 
گزارش، در حالي كه چين و روس��يه به شوراي 
امنيت پيشنهاد كردند كه بايد كاهش اقدامات 
س��خت عليه كره شمالي را بررس��ي كند، وزير 
خارجه امريكا به اعضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل هشدار داد آنها بايد به واسطه اعمال تحريم ها 
عليه كره شمالي درسي به ديگران بدهند. آنطور 
كه گفته شده، مسكو از تمام كشورهايي كه دست 
به اعمال تحريم هاي يكجانبه عليه كره شمالي 

زده اند، مي خواهد كه به اين كار پايان دهند. 

نیويوركتايمز: 
اي��ن روزنام��ه، ضمن 
پرداخت��ن ب��ه پرونده 
اتهام��ات احتمال��ي 
برت كاوانا، گزارش��ي 
از هش��دار آنگال مركل 
درباره برگزيت منتشر 
كرد. طبق اين گزارش، 
ص��در اعظم آلم��ان با 

اش��اره به اينكه بريتانيا هن��وز موضع خود را 
درباره روابط اين كش��ور با اتحاديه اروپا بطور 
روشن اعالم نكرده، به لندن هشدار داد كه تنها 
شش تا هش��ت هفته براي رس��يدن به توافق 
فرصت دارد. همچني��ن مركل درباره احتمال 
برگزاري رفراندوم دوم نيز اعالم كرده كه امكان 
برگزاري اين رفراندوم در آينده وجود دارد اما 
بايد توجه كرد كه هر تصميمي كه گرفته شود، 
انتخاب مردم بريتانيا بوده و بايد به آن احترام 
گذاش��ت. مركل اصلي ترين اختالف نظرها را 
ميان اروپ��ا و بريتانيا مبحث بازار مش��ترك و 

مرزهاي ايرلند شمالي اعالم كرد.

نگاهي به ميزان رشد ثروتمندان از سال 2012 تا 2017 

گروهگوناگون|
پس از روي كار آمدن دولت ترامپ در 
امريكا، تغييرات قابل توجهي در روابط 
تجاري اين كش��ور با س��اير كشورها 
ايجاد شد. عالوه بر تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه 
كشورهاي ديگر، تعرفه   واردات كاال از ساير كشورها 
با افزايش قابل توجهي روبرو شد. به تازگي نيز، امريكا 
امتيازات تجاري خود به بن��گالدش را قطع كرده و 
اين كش��ور قصد دارد از طريق انعقاد توافق نامه هاي 
تجاري با ديگر كش��ورها، روابط اقتص��ادي خود را 
توسعه دهد. هرچند كه در سال هاي اخير، بحران هاي 
مالي گريبان بس��ياري از كشورها را گرفته، اما طبق 
بس��ياري از گزارش هاي منتشر ش��ده، ثروتمندان 
آس��يايي، روزهاي خوب��ي را تجرب��ه مي كنند. در 
سال هاي گذشته، خبرهاي بسياري از بالياي طبيعي 
در بنگالدش منتشر شد. از طرفي، طبق گزارش ها 
منابع محدود و رشد باالي جمعيت، بنگالدش را به 
يكي از فقيرترين كشورهاي جهان تبديل كرده بود. 
اين در حالي است كه امروزه، بنگالدش با برنامه هاي 
اقتصادي به فهرس��ت كش��ورهاي در حال توسعه 
پيوسته است. همچنين، طبق تازه ترين آمار منتشر 
شده، شمار ثروتمندان بنگالدشي در ميان سال هاي 
۲0۱۲ تا ۲0۱۷، حدود ۱۷.۳ درصد رش��د داش��ت 
كه در ميان س��اير كش��ورهاي، رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است. چين نيز، سرعت بااليي در رشد 
ميلياردرهاي داشته و پيش بيني مي شود كه تا سال 
۲0۲۷، بيش از ۴00 ميلياردر به مجموع ثروتمندان 
چيني اضافه ش��ود. اين در حالي اس��ت كه از سال 
۲0۱۲ تا ۲0۱۷، تعداد ثروتمندان چيني حدود ۱۳.۴ 
درصد افزايش يافته اس��ت. ويتنام نيز، در فهرست 
رشد ثروتمندان رتبه سوم را به خود اختصاص داده 
است. آنطور كه گفته شده، در دهه هاي اخير، به ويژه 
پس از فروپاش��ي ش��وروي، ويتنام تالش بسياري 
براي آزادس��ازي اقتصاد خود داشته و پس از سال ها 
گفت وگو، سرانجام توانست در سال ۲00۷ به سازمان 
تجارت جهاني بپيوندد. در تازه ترين آمار منتشر شده، 
در ۵ سال گذشته، شمار ثروتمندان اين كشور بيش 
از ۱۲ درصد رشد داشته  اند. پيش بيني مي شود كه 
در سال ۲0۲6 تعداد ثروتمندان ويتنامي حدود ۱۷0 

درصد افزايش داشته باشد. همانطور كه گفته شد، 
كشورهاي آسيا در رشد ثروتمندان گوي سبقت را 
از بسياري كشورهاي توسعه يافته ربوده است. آنطور 
كه در اين گزارش ديده مي شود، كشورهايآفريقايي 
نيز پا به فهرست رشد ثروتمندان گذاشته اند. هرچند 
كه به گفته تحليل گران اقتصادي، اين افزايش تعداد 
ثروتمندان تاثيري در رهايي از فقر در كش��ورهايي 
با بازار نوظهور نخواهد داش��ت، چ��را كه اين ثروت 
تنها به ع��ده كمي محدود مي ش��ود. كنيا از جمله 
كشورهايي است كه بخش بزرگي از ثروت آفريقا را 
توليد مي كند. آنطور كه گفته شده، در ۵ سال گذشته 
شمار ثروتمندان اين كشور افزايشي بيش از ۱۱ درصد 
داش��ت كه پيش بيني مي شود در س��ال هاي آينده 
تعداد افراد ثروتمند رشد بيشتري نيز داشته باشد. 
طبق بسياري از گزارش هاي منتشر شده، كنيا شاهراه 
ارتباطي قاره آفريقا به شمار رفته و يكي از بزرگ ترين 
پايگاه هاي س��ازمان ملل متحد در اين كش��ور قرار 
دارد. همچنين اقتصاد كنيا بسيار پيشرفته تر از ساير 

كشورهاي آفريقايي است. 
پس از كنيا، دوباره رش��د ثروتمندان جهان، به آسيا 
بازمي گردد. طبق اين گزارش، هند پنجمين كشوري 
است كه در ۵ سال اخير، رشد قابل توجهي در تعداد 
ثروتمندان خود داشته است. اين در حالي است كه 

بر اساس آمار منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي 
ثروت در جهان مدرن ژوهانس��بورگ، هند در ميان 
ساير كشورها رتبه دوم در نابرابري توزيع ثروت را به 

خود اختصاص داده است. 
بررسي هاي اخير نش��ان داده كه نيويورك جايگاه 
خود را به عنوان خانه نخس��ت ثروتمندان جهان در 
رده بندي امسال به هنگ كنگ واگذار كرده است. اين 
در حالي است كه طبق گزارش هاي منتشر شده، از 
سال ۲0۱۲ تا ۲0۱۷ ثروتمندان هنگ كنگي رشد 
۹.۳ درصدي داشتند. اين رشد در ايرلند ۹.۱ درصد 
و در پاكستان به 8.۴ درصد رسيده است. بانك جهاني 
نيز پيش بيني كرده كه پاكستان تا ۳ سال آينده رشد 
اقتصادي خوبي خواهد داشت و سرمايه گذاري در اين 

كشور افزايش پيدا مي كند. 
به تازگي وزارت بازرگاني امريكا، خبر از سريع ترين 
رشد اقتصادي امريكا در چهارسال گذشته را منتشر 
كرد. اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان هشدار 
داده اند كه رش��د اقتصادي امريكا پايدار نخواهد بود 
و شواهدي وجود دارد كه نش��ان مي دهد سود اين 
تحوالت به جي��ب ثروتمندان جامعه امريكا خواهد 
رفت. با اين حال، طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
ثروتمندان امريكايي در ۵ سال گذشته، رشدي حدود 

8 درصد را در جمعيت خود شاهد بودند. 

آسيا؛ ميزبان ثروتمندان جهان 

آمارنامه
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